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` 
Số 1295  3 tháng 5 năm 2020 

 
 
 

Mục Bé Tám 1994 
 

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) Những loại người nào là loại tham dâm? 
2) Muốn phục vụ một người khùng thì phải làm sao? 
3) Bé nói những người tu không dày công thực hành thì sẽ bị nạn tại sao? 
4) Người đời hay ước mong được sự giúp đỡ của Trời Phật để giải những nghiệp chướng 
của họ đã tích lũy nhiều kiếp, mà chính họ không chịu tự tu để giải mòn nghiệp của chính 
họ, ý đồ đó có tạo thêm tội không? 
5)Người tu bất chấp sự sống còn của thể xác thì sao? 
6) Tu để làm gì? 
7) Buổi hợp mặt vừa rồi có hữu ích gì cho mọi người? 
 

 

Sửa Mình 
 

Sửa mình là chánh tâm quí trọng 
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền 
Lưu luyến chuyện đời tâm đọa lạc 
Khổ cực tâm người gieo động loạn 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 08-02-94 
Hỏi: Những loại người nào là loại tham dâm? 
 

Ðáp: Thưa loại người tham dâm là loại người thích người khác làm theo ý muốn của 
chính mình, nóng nảy và hay bực bội và thất hứa với chính mình, tự phản bội lấy tâm 
thức, hứa được nhưng không bao giờ làm được, suốt cả cuộc đời tự cảm thấy bơ vơ, phần 
hồn mất vị trí tiến hóa, tự gây sự xáo trộn cho chính mình. 
 

              Kệ: 
Thiếu trí ngu si chẳng biết hồn 
Tu hoài không tiến lại ác ôn 
Phần hồn đau khổ thêm đổ vỡ 
Có xác không hồn trí chẳng khôn 
 
2) 09-02-94 
Hỏi: Muốn phục vụ một người khùng thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa muốn phục vụ người khùng thì phải nhịn nhục tối đa, để tìm ra nguyên lý 
người khùng đã mắc phải. 
 

             Kệ: 
Từ bi tận độ lý an bài 
Thương yêu tha thứ giúp người sai 
Giúp người không kể công khổ cực 
Góp phần thanh tịnh chẳng bi ai 
 
3) 10-02-94 
Hỏi: Bé nói những người tu không dày công thực hành thì sẽ bị nạn tại sao? 
 

Ðáp: Những người không dốc lòng thực hành thì chỉ ôm lý thuyết khờ ngu mà không 
hay, luồng điển tâm từ thanh nhẹ biến thành ô trược, rước nạn vào thân bất cứ lúc nào 
như: Nói năng không đứng đắn, hứa thì được nhưng hành không được, tạo loạn cho chính 
mình, tiến vào lãnh vực dâm dục cõi âm. 
 

               Kệ: 
Tự gạt tâm tạo động tạo khổ 
Khó minh đạo pháp khó Nam Mô 
Trong lòng bực bội trong duyên kiếp 
Khổ cảnh về sau trí thiển thô 
 
(Không có viết ngày 11-02-94) 
4) 12-02-94 
Hỏi: Người đời hay ước mong được sự giúp đỡ của Trời Phật để giải những nghiệp 
chướng của họ đã tích lũy nhiều kiếp, mà chính họ không chịu tự tu để giải mòn 
nghiệp của chính họ, ý đồ đó có tạo thêm tội không? 
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Ðáp: Thưa không chịu tu để giải nghiệp chướng của chính mình, thì nghiệp lực sẽ lôi kéo 
mạnh hơn, bực tức và sẽ tối tăm hơn, chỉ có chăm chỉ lo tu thì mới thật sự tự giải quyết 
mọi trở ngại trong phần tuổi còn lại mà thôi. 
 

             Kệ: 
Tự mình vứt bỏ vị ngôi giả 
Thức tỉnh tâm thân tự tiến hòa 
Dứt khoát trần tâm duyên độ tiến 
Quán thông đời đạo sống chung nhà 
 
5) 13-02-94 
Hỏi: Người tu bất chấp sự sống còn của thể xác thì sao? 
 

Ðáp: Sự hiện diện ở mặt đất này thì phải sống đúng nguyên lý đời lẫn đạo thì mới tiến. 
Nếu ngược lại áp dụng một chiều thì phản lại luật tự nhiên, thì cơ tạng sẽ không được ổn 
định, trí không khai, tâm khó dứt khoát. 
 

               Kệ: 
Sống trong đời đạo trí mình khai 
Giải mở trần tâm tự tiến hoài 
Thức giác cảnh đời là cõi tạm 
Thực hành chơn chất chẳng lầm sai 
 
6) 14-02-94 
Hỏi: Tu để làm gì? 
 

Ðáp: Thưa tu là để lập lại sự quân bình của nội tâm, hồn lẫn xác liên hệ mật thiết trong 
sáng suốt, hổ trợ cho nhau trong cơ tiến hóa. Cho nên Bé thường nhắc đời đạo song tu là 
cần thiết. Ðời đạo song tu quân bình thì sẽ dự bất cứ sự biến chuyển nào trên mặt đất. 
 

                 Kệ: 
Quân bình tự thức lại chuyên tu 
Hồn vía tương giao tự giải mù 
Thanh tịnh cùng đi trong thức giác 
Cơ tầng giao cảm tự mình tu 
 
7) 15-02-94 
Hỏi: Buổi hợp mặt vừa rồi có hữu ích gì cho mọi người? 
Ðáp: Thưa buổi hợp mặt chứng minh mọi người có thiện ý muốn tương hội cùng Bé để 
bàn bạc những việc cần thiết cho tâm linh, đồng thời cùng chung du ngoạn thưởng thức 
phong cảnh thiên nhiên. 
                Kệ: 
Gặp nhau giải bỏ chuyện lo phiền 
Tạm cảnh thức hồn tâm tự tiến 
Học hỏi không ngừng tâm hiểu đạo 
Qui y Phật Pháp cảm phần yên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Viễn Tiến 
 

Làm người quá khổ phải đi tu 

Mong sao tiến hóa thoát cõi tù 

Qui y Phật Pháp tự an du 

Cuộc đời sanh diệt ngoài ý muốn 

Thực hành Chánh Pháp qui nguyên thủy. 

 

Hành tu tự giác, hành thông đạo 

Cuộc đời xây dựng tự giải mù 

Sanh sanh hóa hóa trong ba cõi 

Thanh thanh diệu diệu rõ lý siêu 

Trì tâm xây dựng tiến tới Trời. 

 

Trời ban nguyên lý khắp nơi nơi 

Thành tâm tu luyện chẳng xa rời 

Thực hành đạt pháp sống kịp thời 

Tiến hóa không ngừng được thảnh thơi 

Nhớ Pháp nhớ Phật nhớ cả Trời. 

 

Quí Thương, 

 

Lương Vĩ - Kiên - Sĩ - Hằng. 

Montreal, Canada, 16-07-2008 
 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Thuần Dương Thoát Tục 

 

Montréal, ngày 17 tháng 5 năm 1983 (tiếp theo) 
 
Chúng ta có hai hàm răng, có cái miệng, có cái bao tử mà đã tạo ra cái ác nghiệp cho tất cả! Cái 
tâm đời này nó tạo ác nghiệp! Cho nên khi chết chúng ta phải qua ác nghiệp đài để thấy những 
sự sai lầm của mình! Nói tôi hồi nhỏ lớn tôi không có ở ác nhưng tôi  đã giúp các bạn thấy, 
chúng ta ác! Con thú chúng ta giết, chúng ta ăn miếng thịt, nghiền cho thiệt nát, tiêu tan tất cả! 
Chúng ta mới cảm thích và cảm thấy sự khỏe mạnh rõ rệt! Ích cho ta mà hại cho người! Hỏi 
chúng ta có ác không? Chúng ta ác! Chúng ta phải nhìn nhận ác! Mà cái ác của chúng ta nếu mà 
chúng ta quán thông cái nguyên lý của ác là chúng ta thấy việc làm của chúng ta mà thôi! Chúng 
ta không có hưởng thụ nhưng mà chúng ta làm việc! Khi các bạn quán thông rồi, các bạn chỉ làm 
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việc và học hỏi để tiến hóa và đồng hành với vạn linh! Và các bạn không bao giờ bỏ rơi vạn linh! 
Và không bao giờ dị biệt vạn linh, đồng thức trong cảnh ngộ, xây dựng và tiến hóa tùy theo sự 
tiến triển của thiên cơ! 
 
Ngày nay các bạn thấy thời đại bây giờ, thời tiết thay đổi, tâm linh con người cũng thay đổi, thể 
xác con người cũng thay đổi, bệnh hoạn của con người cũng thay đổi, nhiều bệnh khác nhau! 
Cho nên chúng ta phải thấy rõ những sự sai lầm, tăm tối của chính mình mà tự giác! Nhiều người 
cho là hưởng thụ! Nhiều người cho là phước! Tự gạt, tự xảo trá lấy mình! Các bạn không sao 
tránh khỏi cảnh địa ngục để phán xét các bạn trong giờ phút lâm chung! 
 
Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đại phước đức được đọc qua những cuốn sách đó, những tài 
liệu đó, để các bạn tự chọn một con đường để đi! Ðó là luật Trời đã qui định! Chỉ những người 
nào nghịch lại, sau này sẽ ăn năn vô cùng! May mắn hết sức được những lời chỉ dẫn rõ rệt và 
phương hành sáng suốt để cho mọi người tự thức, nắm lấy chìa khóa để đi, nhưng mà không biết 
đi thì sự nghiêm khắc sẽ về với các bạn! Lúc đó không có oán trách một ai được! 
 
Cho nên các bạn đã học, không nhiều thì ít, kẻ gần cũng như xa tôi, đã nghe và đã chứng kiến 
những gì tôi đã và đang làm, vì bạn! Ðể các bạn hiểu hơn, vì nguyên ý tận độ của Thượng Ðế 
muốn xây dựng con Ngài, để con Ngài hiểu hơn và sớm thức tâm hơn, trong cái thì giờ cấp bách 
này! Cho nên đặt tôi vào trong cái tình trạng hi sinh nhiều hơn! Tôi đã thấy và bề trên đã chuyển 
cho tôi hi sinh rất nhiều và đã cho tôi có cơ hội phá mê phá chấp rất rõ rệt! 
 
Những gì Thượng Ðế đã ân ban cho tôi và để chuyển giao cho tất cả mọi người chung quanh tôi, 
kẻ gần như người xa! Ngày hôm nay tôi thấy rõ rồi! Thượng Ðế đã điêu luyện tôi và cho tôi có 
cơ hội thức tâm rất nhiều! Và những bạn ấy rồi cũng lần lượt thức tâm và thấy rõ! 
 
Chúng ta đã và đang hành, quý giá vô cùng! Vui thay và lành thay chúng ta đã hành và thấy rõ 
những chuyện cần thiết và những chuyện không cần thiết! Thì lúc đó chúng ta đi đứng rất dễ 
dàng! Chúng ta là con người cởi mở nó mới thích hợp cho triều đại siêu văn minh ở tương lai của 
Thượng Ðế đã qui định! Nếu con người còn mê chấp yếu hèn và ôm lấy sự eo hẹp thì những 
người đó thật sự là đáng tội! Ôm lấy của Thượng Ðế mà không biết xử dụng! Ngài đã ban cho 
phước lành để thấy đường đi nhưng mà lại phủ nhận, không chịu đi! 
 
Ðó là nó sẽ giam nó càng ngày càng chặt hơn, rồi nó sẽ siết rên đau khổ, lúc đó nó sẽ thấy! Cho 
nên tình thương của cha mẹ tại thế luôn luôn dìu dắt con, thương yêu con, xây dựng con nhưng 
mà con vẫn phản! Trong tâm thức nó phản hẳn! Nó không chấp nhận và không chịu học! Sau 
này nó phải lãnh đủ! Nó sẽ học qua một khóa khổ hơn! Cho nên chính chúng ta hiện tại cũng 
vậy! Chúng ta đã tách rời cha mẹ và chúng ta đã làm những điều theo ý muốn của chính chúng ta 
nhưng mà không có kết quả tốt! Rốt cuộc, chúng thấy trở về rồi, chúng ta đã thấy rõ rồi, với kinh 
nghiệm trường đời, những người quá năm mươi tuổi thấy rõ sự sai lầm của chính chúng ta! Tự 
cao, tự đắc, mà mất biết bao nhiêu thì giờ quí báu của Thượng Ðế! Ngày nay chúng ta hiểu được 
điều đó! Chúng ta không dám hoang phí bất cứ giờ phút khắc nào, phải trì chí thực hiện trở về 
với Chơn Giác! Việc làm các bạn đang làm, nói phải các bạn vẫn tu đi, rồi các bạn tìm ra cái sự 
sai lầm của chính các bạn! Các bạn cho là đúng nhưng mà các bạn cứ nói sai, không đúng! Thiên 
hạ cho đúng nhưng tôi nói sai, tôi phải học nữa! Vì đường đi tôi là vô cùng tận, không phải bao 
nhiêu đó! Thì bạn sẽ là một con người văn minh trong con người, rất rõ rệt! 
 
Các bạn thực hành đi các bạn! Bây giờ tôi đang xem các bạn đang thực hành! Phần hồn các bạn 
không bao giờ có thể bỏ thể xác được là các bạn phải học nhẫn rồi! Các bạn nói, ôi tôi không 
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chịu được lời nói đó! Ồ nói vậy tôi chịu không được! Nhưng mà các bạn phải chịu, phải học 
nhẫn! Vì cái xác các bạn không bỏ được! Nơi này các bạn phải trụ trì! Các bạn có chê nó các bạn 
cũng không đi được, thì các bạn mới thấy luật Trời đang giam hãm các bạn và các bạn bị ở tù đời 
đời kiếp kiếp các bạn thấy không? Chưa có thấy đâu! Tưởng là hãnh diện! Ðây là tôi ở xứ tự do, 
tôi là hãnh diện! Không! Đang ở tù, không có rãnh đâu! Việc này không đến là việc khác nó đến, 
nó ràng buộc, nò tròng trong đầu các bạn, làm óc các bạn phải nóng nhiệt lên, phải lo âu, phải đủ 
thứ! Chỉ các bạn biết tu và trở về với các bạn, các bạn mới đạt được phần thanh nhẹ mà thôi! 
(còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Sơn đình 

Tu rồi ông Phật mới thức dậy, nó thức tỉnh rồi nó mới ngồi đây nó thiền. Ngồi trước trán, đây là 
Sơn Ðình, trước mặt đây là Sơn Ðình, mà chưa bao giờ lên núi chơi! Trên óc mình núi non đẹp, 
sơn thủy vĩ đại vô cùng mà chưa bao giờ bước lên, cứ đi lẩn quẩn ở dưới bộ ruột đó! Nằm ngủ 
rồi đi bộ ruột, đi thấy đi sa mạc, đi ra biển mà ở dưới bụng chứ không có đi đâu hết! Rồi nói tôi 
đắc đạo rồi, cũng trật lất, lên khối óc đi, rồi vượt khỏi khối óc đi, mới thấy là đạo! Mà chỉ có cái 
pháp đơn giản, Soi hồn, Pháp luân, Thiền định mà hành cho đúng là nhứt định phải đạt! Không 
ôm những sự dấy bận! Những sự dấy bận của trần gian chỉ là tạm bợ mà thôi, còn cái kia thức 
tâm là chánh. Ðạt được một giọt thanh quang rồi là các bạn xài hoài, xài đời đời kiếp kiếp không 
có mất, đó là tiền thiệt! Ðồng tiền đó mới là đồng tiền về Trời được, mua giấy máy bay của ông 
Trời được. Còn đồng tiền bây giờ mà các bạn bọc trong túi đó, không có xài được, chỉ phương 
tiện tạm tại thế gian mà thôi !” ( Trực Diện Quán Thông-5-5-1990 ) 

 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 2 tháng 3 2019 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban 
vui   cho đến 2 tháng 5 2020 như sau:  
 
Người gửi                      US$                    CAD or currency 

An Danh (Mtl)   500  
Pham Anh Tuan (Mtl)   100  
Serena Truong (CA) 200    
An Danh( Fr)   2000 euro 
An Danh( Fr)   100 euro 
An Danh( Fr)   500 euro 
Hong Vo (Co) 101    
Loan Nguyen (MI) 200    
Thuy Bui (MO) 200    
Luan Nguyen (CA) 100    
Tuan LY (CA) 4,000    
Dam Van Ho (GA) 100    
Nguyen Xuan Mai (CA) 500    
Viet Lam (CA) 200    
Thuan Lam (CA) 100    
Icebud Reed NGuyen(MI) 200    
Yen LUU (CA) 300    
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Vo Thi No (CA) 200    
Nguyen Van Toi (CA) 150    
Luc Tran (NY) 800    
An danh (fr)   220 euro 
Hong Vo (Co) 100    
An danh (fr)   100 euro 
Ut Tran (AB)   1,000  
Serena Truong (CA) 500    
An danh (fr)   500 euro 
Tam T To (CA) 1,000    
Ho Van Dam (GA) 100    
An danh (fr)   400 euro 
Hong Vo (Co) 100    
Ngon T Huynh (Ga) 200    
Ba Tam (30/4/2020) 17,498     
Tong Thi Kieu Cuc (AB)   1,000  
Ngoc Trang (CA) 200    
Serena Truong (CA) 500    
Hue Tran(CA) 2,000    
Vo Danh(TX)(ba 8) 2,000    

 
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  
- 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 
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Thông báo video mới upload 
 
Kính mời quý vị cùng coi video Khóa Sống Chung "Thân Thương" tại Thiền Viện Hai Không từ 
ngày 14 - 16 tháng 6 năm 2019.  Video đã ghi lại nhiều điều học hỏi Đời - Đạo, cảnh cắm trại, 
sinh hoạt ngoài trời, quán càfe/trà, những ca khúc ngẫu hứng, những kỹ niệm với muỗi rừng, 
những bửa ăn ngon nhớ đời, những nụ cười không quên, và cảnh ngắm trăng tại cốc Đức Thầy.  
Xin coi trước 2 video và sẽ tiếp tục thêm vào tuần tới. 
https://youtu.be/jWE19vnJusE    Khóa Sống Chung 2019 ngày 14 buổi sáng p1 
https://youtu.be/pkYTuG0kENg   Sự Huyền Diệu và Lòng Tin, p2 
 
https://youtu.be/jWE19vnJusE 

 

Khóa Sống Chung 2019 ngày 14 buổi 
sáng p1 
Khóa Sống Chung "Thân Thương" tại Thiền Viện Hai 
Không từ ngày 14 tới 16 tháng 6 năm 2019 
youtu.be 

https://youtu.be/pkYTuG0kENg 

 

Sự Huyền Diệu và Lòng Tin, p2 
Khóa Sống Chung "Thân Thương" tại Thiền Viện Hai 
Không Ngày 14 tháng 6 năm 2019, buổi trưa Sự Huyền 
Diệu trong Pháp Lý Vô Vi 
youtu.be 

Kính Mời 
Ban Kỹ Thuật  
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Thơ của bạn đạo 
 

             Cơ Trời  
 

Thở là khí giới Cha ban 
Ai mà không thở tiêu tan cuộc đời  
Dịch bệnh khai mở Cơ Trời 
Gạn lọc, sàng sẩy đúng lời truyền xưa 
Ai sống gian xảo lộc lừa 
Bất trung tín nghĩa sống bừa sẽ nguy 
Nghiệp đến dịch bệnh lôi trì 
Không đủ điển lực người thì rụng rơi  
Tổ Thầy khuyên nhủ đủ lời  
Không tu hành pháp Cơ Trời diệt vong 
Trời mở Thánh Đức đại đồng 
Long Hoa Đại Hội cộng đồng Phật Tiên 
Ân độ Trời giúp người hiền 
Vào cơ Thánh Đức tu hiền thành nhân 
Cha Mẹ dạy dỗ ân cần 
Ta tu, thiền thở tiến gần Mẹ Cha 
Tu tâm sửa tánh thật thà 
Long Hoa khai mở về nhà đoàn viên 
Bạn ơi! tinh tấn tu thiền  
Vô Vi Pháp báu hành thiền đạt nhanh 
Thiền thở khứ trược lưu thanh 
Hiệp thông Trời Đất điển thanh dung hoà  
Theo kịp vào Hội Long Hoa 
Tam toà chứng giám hợp hoà về ngôi 
Đạo hạnh ta cố vun bồi 
Hội tựu Cha Mẹ đơn côi chẳng còn 
Cha Trời, Mẹ Đất cứu con 
Thoát khỏi dịch bệnh hành tròn đường tu 
Tu hành giải bỏ ngục tù 
Tham thiền nhập định chu du Thiên Đàng. 
Thủy Bùi  Missouri 17/4/ 
 
 
 
 
 
                      

                     
                     
 
                 MẸ TỪ BI 
 
XUÂN CÒN CHỞ LẠNH TIẾNG CÒN THAN.  
VIRUS SANH RA CẢNH BẼ BÀNG. VẠN 
NGƯỜI TỨC TƯỞI TRONG VẤN NẠN.  
ĐÓI RÁCH KÊU LA TIẾNG KHỔ VANG.  
NĂM CHÂU THẾ GIỚI DỊCH TRÀN LAN.  
THẾ SỰ ĐAU THƯƠNG LẮM BẼ BÀNG.  
SANH LY TỬ BIỆT HỢP RỒI TANG.  
TIẾNG THÉT TIẾNG GÀO BI AI OÁN.  
TIỄN NGƯỜI SAO VỘI BỎ TRẦN GIAN?  
CAO CAO TẠI THƯỢNG CÕI BÌNH AN.  
CẦU MẸ ĐỘ SINH THOÁT KHỔ NÀNG.  
CŨNG VÌ DỊCH BỆNH ĐÃ LÂY LAN.  
MẸ THƯƠNG MẸ ĐỘ THOÁT LẦM THAN .  
Tinh Doan (MA)D 04/29/2020 
2020 
                 ======= 
 
             COVID 19 NHA ! 
 
 C- Cơ Trời thanh lọc trần gian 
 O- Ôm tâm động loạn bàng hoàng lo âu  
V- Vi rus gây cảnh khổ sầu 
I -Im lặng phát triển toàn cầu biến thiên 
 D- Dù cho sống ở khác miền 
 M- Muôn người cùng chịu lắm điều tai 
ương  
C- Cơ duyên khai mở một đường 
N- Nằm trong nguyên khí thông thương điển 
lành 
H- Hướng về nguyên lý vô sanh 
A- An yên luyện đạo thực hành tiến tu.  
 
Kính bái  
Nguyễn Giang Thanh 17/03/2020. 
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Hướng Tâm Cầu Nguyện 

 

1. Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho Ba của bạn đạo Lâm Huỳnh Mai, Hội Trưởng 
Hội AHVV Nam California là Ông LÂM VĂN DŨNG sinh  ngày 12 tháng 2 năm 1932 
tại Mỹ Tho Việt Nam  đã từ trần lúc 12:00 trưa  ngày  26 tháng 4 năm 2020 tại Houston 
Taxas, hưởng thọ 88 tuổi được siêu thăng tịnh độ.  Gia đình chị Lâm Huỳnh Mai thành 
thật cảm tạ quý bạn đạo. 

  

2. Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho em của bạn đạo Nguyễn Chí Thiện là ông 
Nguyễn Chí Tâm mất ngày 18/4/2020 tại Cần Thơ, Việt Nam hưởng thọ 71 tuổi được 
siêu thăng tịnh độ.  Gia đình bạn đạo Nguyễn Chí Thiện thành thật cảm tạ quý bạn đạo. 

  
3. Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho cháu ngoại của bạn đạo Trương Thị Tảo là 

Anthony Trần sanh ngày 27/1/1981 mất ngày 16/4/2020 hưởng dương 40 tuổi được siêu 
thăng tịnh độ.  Gia đình bác Trương Thị Tảo thành thật cảm tạ quý bạn đạo 

 
4. Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho amh của bạn đạo Vương Kim Quang tên Ngô 

Hực Tuấn sinh ngày 1 thánng 4 1958 mất ngày 16 tháng 4 2020 tại Hông Kông thọ 62 
tuổi được siêu thăng tịnh đô 
Thành thật cảm tạ quý bạn đạo 


