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` 
Số 1287  8 tháng 3 năm 2020 

 
 
 

Mục Bé Tám 1993 
 

Thưa các bạn, 
 

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc 
trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, 
có ÐạoTâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì 
sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. 
Kính bái, 
Bé Tám 
 

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường: 
 
1) Bé thường nói phần hồn là một điểm linh quang là sao? 
2) Những người thực hành không đúng pháp có hại không? 
3),Bạn đạo khắp các nơi sắp về đây tổ chức sinh nhựt của Bé, Bé có vui không? 
4) Bé thường nói Trời ban tình đẹp, là đẹp làm sao? 
5) Người cứu người có kịp không? 
6) Lúc nầy Bé thiền khỏe không? 
7) Ai là người giúp được gia cang yên ổn? 
 
 
 

 
Lưu Luyến 

 
Chẳng còn lưu luyến hiểu chính mình 

Duyên đẹp tình Trời xây dựng tiến 
Học hỏi thâm sâu rõ các miền 

Qui y chơn pháp chẳng cứu cầu 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 13-12-93 
Hỏi: Bé thường nói phần hồn là một điểm linh quang là sao? 
 

Ðáp: Thưa phần hồn là một linh quang liên hệ đến càn khôn vũ trụ quang. Mang xác làm 
người mà chịu hướng thiện tu tâm, tức là tự giải nghiệp tâm, trở thành thanh nhẹ, thì có 
thể đi cả càn khôn vũ trụ, cảnh tiên nhà Phật không còn xa lạ đối với khối óc chịu dứt 
khoát tiến hóa, tham thiền nhiều khối óc sáng, nhịn nhục, phát minh và quán thông mọi 
khía cạnh, chẳng còn lo âu từ đời lẫn đạo 
 

               Kệ: 
Càn khôn vũ trụ chuyển tâm vào 
Giải tỏa phiền ưu giải ước ao 
Tự giác chơn hồn không kích động 
Từ bi rộng mở hướng thanh cao 
 
2) 14-12-93 
Hỏi: Những người thực hành không đúng pháp có hại không? 
 

Ðáp: Thưa những người thực hành không đúng pháp thì phải chịu luật nhơn quả, bệnh 
hoạn khổ tâm, ngược lại những người thực thi đứng đắn thì lúc nào cũng nhẹ nhàn và bớt 
lo âu. 
 

               Kệ: 
Thanh thanh diệu diệu bớt lo âu 
Tự thức trần gian tự giải sầu 
Cảnh tạm Trời ban tình quí đẹp 
Thông minh đức độ sống bền lâu 
 
3) 15-12-93 
Hỏi: Bạn đạo khắp các nơi sắp về đây tổ chức sinh nhựt của Bé, Bé có vui không? 
 

Ðáp: Bé rất vui với những tâm thức thật thà kính mến, phát triển tâm đạo dung hoà đời 
đạo trong thâm tình cởi mở, yêu thương và quí mến. 
 

                 Kệ: 
Thương yêu chỉ có tâm bền tiến 
Quí Phật quí Trời chẳng có phiền 
Bình đẳng tâm giao trong cuộc hội 
Thâm tình tươi đẹp hợp Trời duyên 
 
4) 16-12-93 
Hỏi: Bé thường nói Trời ban tình đẹp, là đẹp làm sao? 
 

Ðáp: Thưa Trời ban tình đẹp là mỗi người đều có một thể xác cọng với khối óc vi diệu vô 
cùng, ai ai cũng thích đẹp và dịu dàng dễ thương, tâm thức từ lúc sơ sanh cho đến lúc già 
chết cũng vậy, lúc nào cũng thích yên vui. Về đời thì thích hát xướng và chung vui, còn 
về đạo thì tu sao cho đạt được thanh tịnh mới vừa, kiến tánh minh tâm là cần thiết cho 
cuộc sống tâm linh, ngày đêm lo thực hành để tháo gỡ nghiệp tâm, càng tháo gỡ được 
nhiều thì càng thanh nhẹ và sẽ thật sự hướng tâm về đạo mà chuyên tu trong thực hành. 
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                 Kệ: 
Tháo gỡ bình tâm tự thực hành 
Vượt qua cõi tạm tiến càng nhanh 
Thanh tâm vui hợp cùng thiên giới 
Cảnh tạm trần gian chẳng có màng 
 
5) 17-12-93 
Hỏi: Người cứu người có kịp không? 
 
Ðáp: Thưa người thì chỉ cầu nguyện cho người thì có khi được khi không, còn việc cứu 
người thì tùy theo nhân quả mà tự cứu mà thôi, Thượng Ðế là đang toàn năng cũng phải 
bó tay trước sự tham muốn và ác độc của loài người. Ngược lại người tu thì tự cứu rõ 
ràng, hướng về cõi nhẹ thì được hút nhẹ, hướng về cõi trược thì sẽ được hút trược,  công 
bằng trong định luật tiến hóa, dấn thân vô quái ngại, lập trường không thay đổi thì thấy rõ 
điều nầy. 
 
                  Kệ: 
Tu hành kham khổ chẳng mê say 
Thức giác bền tâm tiến mỗi ngày 
Qui hội tình Trời trong sống động 
Tiến thân dẽ dãi tiến hằng ngày 
 
6) 18-12-93 
Hỏi: Lúc nầy Bé thiền khỏe không? 
 
Ðáp: Thưa lúc nầy Bé vừa thanh lọc xong, Bé cảm thấy rất khoẻ và thiền tốt hơn xưa, 
nhắm mắt cảm thấy sáng và lớn rộng, tâm thức thanh nhẹ, cuộc sống yên vui. 
 
Hỏi: Bạn đạo khắp các nơi về đây thăm Bé, Bé có phiền không? 
 
Ðáp: Thưa Bé rất vui được cơ hội phục vụ bạn đạo về tâm linh, mọi người sẽ được hưởng 
một mùa Giáng Sinh đầy đủ. 
 
Hỏi: Ðầy đủ là sao? 
 
Ðáp: Thưa thật sự phát tâm hội tụ thì lúc nào cũng đầy đủ cả. Ngược lại đòi hỏi thì lúc 
nào cũng thiếu thốn cả. 
 
                 Kệ: 
Thật sự thương yêu mới cảm hòa 
Trời ban tình đẹp khắp gần xa 
Chung vui học hỏi tình giao cảm 
Tạm cảnh chung hoà chẳng thiết tha 
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7) 19-12-93 
Hỏi: Ai là người giúp được gia cang yên ổn? 
 
Ðáp: Thưa người chịu tu thiền và gia tăng được đức nhịn nhục thì gia đình sẽ được yên 
ổn nhứt, bớt đòi hỏi thầm tu thầm tiến thì kết quả sẽ gặt hái được về sau. 
 
               Kệ: 
Tiến thân nhịn nhục chẳng càu nhàu 
Tiến hóa không ngừng hưởng trước sau 
Giao cảm tình Trời không dấy động 
Tự tu tự tiến rõ đuôi đầu 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Cuộc sống trần gian 

 

Cuộc sống đời nay rất ngỡ ngàng 

Chơn tình bộc phát tự tâm an 

Giọng ca điêu luyện nơi trần thế 

Học khổ học vui hát hát bàn. 

 

Cùng ai thỏ thẻ đôi hàng, 

Quý tâm tình cảm, cảm an cảm hòa. 

Giọng ca tiếng hát thật thà, 

Ru hồn tiến hóa chan hòa tình thương. 

Lý nầy lẽ nọ gieo gương, 

Giúp người tiến hóa tìm đường tự đi. 

Biết mình tâm thức sân si, 

Khổ mà không biết, cũng vì miếng ăn! 

Thế gian nhiều lớp nhiều tầng, 

Phân ra giai cấp, góp phần dựng xây. 

Từ trong cái cảnh tớ thầy, 

Tranh nhau tiến hóa, tâm này, trí kia. 

Giành nhau mãnh đất ngoài bìa, 

Không lo tu sửa sớm khuya cực hình! 

Quên đi cuộc sống hành trình, 

Hát ca đủ thứ quên mình nợ duyên! 

Tạo ra cái cảnh buồn phiền, 

Đồng tiền dẫn dắt, khó yên cõi lòng. 
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Lắm khi sống cảnh phập phồng, 

Đường đi không rõ, tréo tròng trách nhau. 

Trời ban nguyên lý nhiệm mầu, 

Vía hồn chung xác đối đầu cãi nhau. 

Tình duyên tạm bợ tạo sầu, 

Cơ Trời không hiểu, không tàu về quê. 

Học hành lý luận khen chê, 

Không minh đường đạo, tạo quê cho mình. 

Cuộc đời tạm bợ hành trình, 

Học xong bài học chính mình phải tu. 

Tu là tu bổ, đừng ngu, 

Về nơi thanh nhẹ ngao du cõi Trời. 

Thực hành giao cảm hợp thời, 

Trời ban tình đẹp nơi nơi an hòa. 

Khai thông nguyên lý thật thà, 

Từ bi rộng mở chan hòa tình thương. 

Cảnh Trời thật sự dựa nương, 

Cảm thông nguyên lý yêu thương muôn loài. 

Tự mình thức giác lầm sai, 

Ăn năn sám hối hai vai gỡ lần. 

Tu hành thức giác chuyên cần, 

Sống trong tình đẹp cân phân đạo đời. 

Qui nguyên tiến hóa hợp thời, 

Tâm linh khai triển đời đời yên vui. 

Thực hành cảm thức đạo mùi, 

Chung vui tự tiến rèn trui hoài hoài. 

Cảnh đời tạm bợ chẳng sai, 

Nay sanh mai tử, tiến hoài sửa tâm. 

Lý Trời siêu diệu thậm thâm, 

Bằng lòng tu học giữ tâm thanh nhàn. 

Vợ chồng chung sống bạc bàn, 

Cùng tu chánh pháp giải màn trược ô. 

Ngày đêm nguyện niệm Nam Mô, 

Thức tâm học hỏi tự vô cõi Trời. 

Thương yêu sống động chẳng rời, 

Tình thương đạo đức nơi nơi an hòa. 

 

Lương Sĩ Hằng. 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Kiểm Ðiểm Thiền Chung 

 
Montréal, ngày 10 tháng 7 năm 1983 (tiếp theo) 
 
Thì chúng ta đã thấy có gương lành tại thế, xác thân ta là gì? Là một phương tiện mấy ngày hôm 
nay chúng ta được học và chúng ta vô tình đã làm cho mọi người đau đớn vì tư lợi chúng ta 
không hay! Ngày hôm nay chúng ta học về cõi thiêng liêng cho chúng ta thấy những sự đau đớn 
mà chúng ta cảm nhận đây là sự đau đớn của chúng sanh! Chúng ta thấy Jésus Christ đau đơn là 
đau đớn với chúng sanh! Mà gánh vác đó gánh vác sự đau đớn của chúng sanh chứ không phải 
gánh vác trong sự ăn thua trần tục! Ðừng có nhầm lẫn trong sự ăn thua trần tục! Mà chuốt lấy sự 
tăm tối và gây thêm tai nạn cho chính mình! Cho nên mọi người chúng ta đã học và chính hành 
giả Vô Vi đã ý tức rất rõ ràng đường lối giải thoát! Khi mà các bạn ý thức đường lối giải thoát thì 
các bạn đã chứng minh rõ các bạn không phải là người tại đây! Các bạn là người từ cõi trên 
xuống thì không bao giờ các bạn sợ mất! Phải giữ lấy cái của đó, cái ý chí đó là cái của đời đời 
bất diệt của chính bạn! Không nên giữ lấy cái bản chất yếu hèn mà một ngày nào đây chúng ta 
mỗi người phải chia tay rồi sẽ đi lên xa hơn và tiến tới xa hơn thì bao nhiêu thử thách chúng ta 
chỉ lấy một cái dũng chí mà để tiến hóa mà thôi! Dũng chí đó là vô cùng! Dũng chí đó là cái vốn 
đời đời của tâm linh. 
 
Hiện tại chúng ta dần dần vứt bỏ nghiệp căn, của cải, tiền tài vật chất không lôi cuốn tâm linh 
chúng ta! Chỉ có lo tu để tiến gỉai! Ðó là ý chí tiến hóa và ý chí đó là ý chí cứu độ chúng sanh! 
Càng biết được ý chí cứu độ chúng sanh là quan trọng thì chúng ta càng được trả nghiệp! 
 
Ðó cho nên thế gian luôn luôn tạo nghiệp khó trả mà chúng ta tu ý thức rõ ràng như vậy chúng ta 
mới có cơ hội trản nghiệp! Thọ nghiệp thì phải trả nghiệp! Vì chúng ta lầm tưởng đó là hưởng 
thụ, đó là hạnh phúc nhưng mà rồi chúng ta tu rồi chúng ta thấy: không phải hạnh phúc! Tôi đã 
làm đau khổ người khác, tôi đã xét đồng tiền tôi không xứng đáng mà có! Những cái tôi hưởng 
thụ không xứng đáng! Luật Trời ăn một trả mười, tôi chưa làm được! 
 
Đó cho nên tôi có hạnh hi sinh, tôi phải hi sinh, cái hi sinh đó được rồi thì tôi mới hi sinh tánh hư 
tất xấu tôi, của cải tôi biết hi sinh để cứu độ chúng sanh thì thôi mới hi sinh được tánh hư tật xấu 
bám víu trong tâm tứức của tôi, tự cao tự đại của tôi! Phải trừ dứt! Tôi không chấp nhận nữa! Tôi 
không cây vách tường để che đậy ánh sáng và tôi hạ vách tường để rước ánh sáng vào tâm thì lúc 
đó tôi mới là có cái chỗ an ninh vô bờ bến! Thì sự tiến hóa không ngừng nghỉ mới về với chính 
tôi! Cho nên rốt cuộc tôi đã nói vỏn vẹn chỉ có sự thanh tịnh và sáng suốt! Mà muốn đạt tới sự 
thanh tịnh và sáng suốt, phải xóa bỏ tất cả sự mê chấp nghi kỵ trong nội tâm! Nhưng mà các bạn 
nghe qua lý thuyết thấy đúng, đúng trong tâm, truyền cảm trong tâm đúng nhưng mà dũng chí 
các bạn chưa thực hành được! ngày hôm nay có cơ hội tựực hành được một chút xíu nhưng mà 
cũng cảm thấy động! 
 
Cho nên chúng ta kiểm soát lại nữa và tự phê bình lấy chính mình và thực hành cho đến đích! 
Sanh tử tử sanh lẽ thường tại thế! Không có gì đau đớn, chúng ta đã làm đau đớn biết bao nhiêu 
vạn linh, mới cấu trúc thành một cái thể xác này! Các bạnđ ã từng nhai nghiền từng miếng thịt, 
từ cọng rau, đó là hạnh hi sinh mà nếu nó cứu độ cho các bạn có một thể xác, có phương tiện để 
sống tại thế, rồi các bạn nghĩ sao về tương lai chúng ta phải hi sinh? Hi sinh tâm thức để đạt tới 
quân bình, nhiên hậu mới cứu độ chúng sanh, đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ! Ðó là nhiệm vụ 
của một tâm linh tại thế! Chúng ta đã học và đang học, chúng ta vẫn còn mê muội tăm tối chưa 
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thấy hành trình tu học của chính chúng ta! Chúng ta muốn có tâm thức tiêu dao nơi tiên cảnh, 
muốn có tâm thức tiêu dao nơi cõi Phật, để học hỏi rồi cho cái tâm thức từ bi, học từ bi và tựực 
hiện từ bi! Cho nên chúng ta đủ giới trong cái cơ năng tâm thức của chính chúng ta! Cho nên 
chúng ta phải xây dựng cái tuyệt diệu nhứt sẵn có! Mà muốn trở về cái tuyệt diệu đó thì chúng ta 
phải làm thế nào? Phải vun bồi dũng chí để đi tới, chẳng có gì đáng sợ, chẳng có gì đáng trách, 
chẳng có gì đáng mê, thì lúc nào các bạn cũng sống trong cái chữ Không mà các bạn đã thực 
hành! 
 
Các bạn chấp nhận tất cả thì các bạn tiến một cách dễ dãi không có khó khăn! Trường đời aã cho 
chúng ta thấy là bài học không ít trong tâm thức của chúng ta, từ tuổi tác này đến tuổi tác nọ! 
Cho nên duyên lành luôn luôn đến và thường độ chúng ta nếu chúng ta chịu học Nhẫn học Hòa, 
thanh tịnh hơn! Ở thế gian cho là cao hơn thì chúng ta phải nhận nhiệm vụ nặng nề hơn để sớm 
đạt sự sáng hơn! Cho nên sự tu học của chúng ta đời lẫn đạo, phải thực hành! Cõi thiêng liêng 
chúng ta phải thực hành chúng ta mới về nguồn cội! Cho nên các bạn đã có thời gian tiêu dao 
trong tiên cảnh qua những hành động mà của những vị tiên hướng độ tại thế, nhiều khi truyền 
cảm ngay trong tâm thức của các bạn và ý chí của một vị Phật sáng suốt thanh nhẹ cũng truyền 
cảm trong các bạn và ý chí vô cùng tận của Thượng Ðế vẫn giao tiến trong tâm thức các bạn khi 
gặp phải đại nạn! Cho nên con người gần chết mới biết ông Trời, hơi thở cuối cùng mới biết ăn 
năn tội lỗi! Ðó là những người kêu bằng buông thả bê tha theo trần tục. Mà những người nào 
thức tâm sớm thì thấy đó lẽ Trời, đó là khóa học, đó là trường thi thì mới thấy là sự tiến hóa 
chúng ta phải đi, tới nữa, bước nữa, bước nữa, tới nữa! Phải buông bỏ tất cả những cái gì là 
phương tiện tại thế của chúng ta! Khi chúng ta qua bên kia, tôi phải để lại phương tiện cho người 
khác đi! (còn tiếp) 

 
ĐỀ TÀI SUY GẪM 

 
Diên Hống 

 
Diên Hống: thì nói chữ Diên Hống ở thế gian làm sao hiểu được! Cái người thiền giác mới thấy 
rõ: khai thông cái thận thủy thì cái hỏa hầu nó mới xuất phát đưa lên trên bộ đầu, rồi nó phóng 
quang ra, mới thấy rõ cái Diên Hống. Chớ nhiều khi các bạn thiền trong mê, ngồi thiền mấy tiếng 
đồng hồ thấy cái sáng lạ thường. Đó là cái Diên Hống xuất phát. Nhưng mà người không thiền, 
làm sao cắt nghĩa cái sự Diên Hống cho người ta thấy? Cho nên, nhiều người họ chê, "Cái thằng 
đó tu ngu, ngồi hoài cả đêm để làm gì?" Bởi nó thấy cái đó, nó sung sướng, mà cái đó đem lại sự 
thanh nhẹ trong cơ tạng của nó và lập lại sự bình an cho nội tâm, nó mới ngồi thiền; chớ nó cũng 
phần trí thức, cũng phần ăn học, cũng biết khôn, biết so đo, biết suy tính, chớ nó không phải ngu 
muội. Cho nên, những danh từ này mà đi nói với những người thường thì không ai hiểu. Mà phải 
nói với những người, kêu bằng, thực hành. Mà nói cũng không được nữa! Tâm thức nó mở rồi, 
tới lúc đó nó tu rồi nó mở tới đó, nó mới hiểu cái này, nó hiểu cái danh từ đó. Cho nên bề trên 
cũng không biết lấy cái gì tả; chỉ dụng cái sáng suốt mà để độ cho người mà thôi. (Văn tự vô vi) 
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THÔNG BÁO của Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California 
 

THÔNG BÁO 

 Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California xin trân trọng thông báo.Chúng tôi xin  được gởi lịch  trình 

về các khoá SỐNG CHUNG,TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT và hai ngày lễ TƯỞNG NIỆM ĐỨC 

TỔ SƯ- ĐỨC THẦY  của Hội    trong năm  mới này để các bạn đạo  tiện việc sắp xếp thời gian 

tham dự.  Năm 2020 này Hội  sẽ có một khoá  Sống Chung tiếp theo là một khoá  TKNP,và hai 

khóa TKNP , mỗi khóa một tuần  trước ngày lễ TƯỞNG NIỆM  Đức Thầy và Đức Tổ  Sư. Sau 

đây là lịch trình của các Khoá và ngày lễ TƯỞNG NIỆM.  

-Khóa Sống Chung CHUNG VUI XÂY DỰNG từ ngày 16 đến 23 tháng 5 năm 2020 

-BA KHÓA TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT: 
         1- KHÓA TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT tháng 5    

                       Từ ngày 25 đến 30 tháng 5 năm 2020. 

          2- KHÓA TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT tháng 9  

                        Từ ngày 6 tháng 9 đến 12 tháng 9 năm 2020 

          3 - KHÓA TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT tháng 11 

                         Từ ngày 8 tháng đến 14 tháng 11 năm 2020 

HAI NGÀY LỂ TƯỞNG NIỆM: 

           1-   NGÀY LỂ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY ngày 13 tháng 9 năm 2020 

           2-  NGÀY LỂ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ ngày 15 tháng 11 năm 2020 

TIN ĐẶC BIỆT: 
                   Hội xin thông báo Họp thư P.O.BOX 2045 đã đóng nên từ nay  TẤT CẢ 

MỌI THƯ TỪ LIÊN LẠC VỚI HAHVVNC XIN QUÍ BẠN ĐẠO GỞI ĐẾN ĐỊA CHỈ: 

                                              TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI 
                                                    7622 23RD STREET 
                                              WESTMINSTER, CA 92683 
                                                               USA 
             Hội xin thành tâm kính chúc đến Quí Bạn Đạo khắp nơi  trên thế giới SỨC 

KHỎE  AN KHANG-  TRÍ TÂM THANH NHẸ  trong cuộc sống luôn xoay chuyển và 

nhiều thử thách. 

Hội Trưởng 
Lâm Huỳnh Mai 
Ngày 21 tháng 2 năm 2020 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 12 2019 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   cho 
đến 1 tháng 3 2020 như sau:  
 
Người gửi                      US$                        CAD or currency 

An Danh (Fr)   240 euro 
An Danh (Fr)   600 euro 
Hong Vo (Co) 100    
Nguyen Xuan Mai (CA) 700    
An Danh (fr)   2000 euro 
Hoa Nguyen (TX) 800    
Nguyen Xuan Mai (CA) 500    
Nguyen Cuong Dien& Nhung (Aus)   400  
Luu Phong Nguyen & Nguyen thi Phung(CA) 500    
Tran Chiel (AB)   2,400  
Truong Thi Tao& Jennefer Ho Garcia(CA) 200    
An Danh (fr)   300 euro 
An Danh (fr)   300 euro 
Trung Kien An (CA) 500    
Lam Hong Phat (Ca) 1,000    
Serena Truong (CA) 500    
Nguyen Xuan Mai (CA) 700    
An Danh (fr)   2000 euro 
An Danh (fr)   100 euro 
Nguyen Tien Dung (CA) 400  ` 
Thanh Nguyen (Ca) 100    
Thao Nguyen (Ca) 100    
Tran Quang Luc (NY) 500    
Hong Vo (Co) 100    
Serena Truong (CA) 500    
Vo Danh (CA)   35  
Nguyen Phong Luu (CA) 500    
Phong Luu (HI) 500    
Bac Thien (CA) 100    
Banh My Hom (CA) 300    
An Danh (fr)   400 euro 
Nancy Luong (Tx) 1,500    
Hue Tran(CA) 4,000    
Dam Van Ho (GA) 100    

 
Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc 
sửa nhà dột nát) 
- Học bổng 2019-2020 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 
- Giúp các em khuyết tật một  tiền ăn học 
- Giúp người già neo đơn 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
- Phát gạọ và đồ ăn cho người nghèo vùng xa vào mỗi cuối và đầu tháng 
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn phương tiện sinh sống và con em tiền ăn học 
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu 
- Giúp cac em mồ côi và bỏ rơi trước cổng chùa  
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- Phát hòm người chết không hòm và hỗ trợ mai táng gia dình nghèo 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục 
hỗ trợ cho công việc này  
  
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về : 
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
email tbptdn@videotron.ca  
 
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư 
Phan Cao Thăng  
 

Thông Báo về Video Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 – 
Hiểu Rộng 2019 

 
07.03.2020 
 
Kính gởi quý bạn đạo, 
 
 
Kính mời quý bạn đạo tiếp tục theo dõi Video Đại Hội Hiểu Rộng 2019 - Văn Nghệ tại Taipei, 
Đài Loan theo đường link như sau:  
 
Youtube: Đại Hội 2019-Hiểu Rộng-Ngày 3 Buổi Chiều - Văn Nghệ 
https://youtu.be/VmCoPSJRH4I 
 
Xin quý bạn đón xem những video kế tiếp sẽ được thông báo trên TBPTĐN hằng tuần hoặc trên 
kênh www.vovi.org. 
http://vovi.org/vn/ 
http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1106&Itemid=300  
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Kỹ Thuật 
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THƠ BẠN ĐẠO 

    Trên Cao 
 
Trời cao đang thử, người tu cao 
Tự mình phải biết, phải làm sao? 
Khôn ngoan tu hành, để giữ xác 
Quá chấp tu hành, sẽ bị nhào 
 
Tu như không tu, mới ngày nào 
Chẳng chấp sang hèn, thấp với cao 
Tu sao mạnh khỏe, vui phơi phới  
Lấy thanh khử trượt, thấy trăng sao 
 
Trăng sao ngự giữa, hai chân mày 
Soi Hồn, Thiền, Thở, hành mỗi ngày 
Đem thanh khí điển, lên thượng đỉnh  
Là ta sẽ có, điển WiFi  
 
WiFi hút điển, ở trên cao 
Vật chất điển năng, giúp tu mau 
Cũng tuỳ trình độ, không nên chấp 
Nhu mỳ thở nhẹ sẽ lên cao 
 
Thủy Bùi. Missouri  15/1/2020 
 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Lương Sĩ Thường sanh 27 tháng 2 
năm 1951 mất ngày 5 tháng 3 năm 2020 lúc 5 giờ 20 sáng tại Montreal hưởng thọ 70 tuổi được 
siêu thăng tịnh độ. 
Chị Huệ Tuyết  kính cám ơn quý bạn đạo. 
 
 


