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` 
Số 1303  28 tháng 6 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) Tu mở bộ đầu là sao? 
2) Cuối cùng của người tu có lợi ích gì không? 
3) Ðồng tiền có phải sức mạnh trên mặt đất nầy hay không?  
4) Tu mà còn chia phe lập đảng thì sao? 
5) Duyên lành đưa đến cho Bé được gặp người hiền chịu tu Bé có thích không? 
6) Bé liên tục phục vụ bệnh nhân Bé cảm thấy thế nào? 
7) Cơ Trời biến chuyển mỗi nơi mỗi khác, hoa màu đón mừng mùa hè, sắc mặt mọi người 
đều vui tươi, quên đi giá lạnh của mùa đông có phải thiên cơ không? 
 
 

 
 Chung Thủy 

 

Chung thủy tình Trời không thay đổi 
Học hỏi vô cùng tự dựng xây 

Minh tâm kiến tánh cảm vui vầy 
Trời ban tình đẹp xây dựng tiến 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1)06-04-94 
Hỏi: Tu mở bộ đầu là sao? 
 
Ðáp: Thưa tu mở bộ đầu là phải dày công hành đúng pháp thì mới cảm thấy bộ đầu rút 
thẳng lên khi nhắm mắt. Tu lâu lại càng thấy rõ hơn, hỏi việc gì cũng có câu trả lời rõ rệt, 
không bị nhầm lẫn như đọc sách và truyền khẩu, thấy thật nói thật, hành đúng sẽ nói 
đúng, sáng suốt trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không có vá víu vô trách nhiệm. 
 
               Kệ: 
Ðiển tâm khai mở sống vui hòa 
Tri giác giác tha chẳng có xa 
Thanh tịnh bền lòng tâm tự tiến 
Khai minh trí tuệ tự minh qua 
 
2) 07-04-94 
Hỏi: Cuối cùng của người tu có lợi ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa tu môn phái nào chịu nhịn nhục thực thi đúng pháp thì cuối cùng của nó cũng 
hữu ích cho quần sanh. Cho nên bất cứ pháp môn nào cũng còn lưu truyền tại thế, thành 
hay bại cũng do tâm của hành giả mà thôi. 
 
               Kệ: 
Pháp tu sửa tiến chẳng sai lầm 
Hành giả không tu nhắc sửa tâm 
Tạo động do mình tâm bất nhứt 
Trước sau như một cũng do tâm 
 
3) 08-04-94 
Hỏi: Ðồng tiền có phải sức mạnh trên mặt đất nầy hay không?  
  
Ðáp: Thưa đồng tiền cũng là sức mạnh, cũng là con dao hai lưỡi, có tiền giết người và 
cứu người cũng được, nhưng nó chỉ là tạm thôi, cuối cùng của nó là phần hồn phải tự 
cứu, nhân nào quả ấy không sai, căn cứ theo luật nhân quả mà sống thì mọi việc sẽ được 
êm xuôi, tâm làm thân chịu, chẳng ai trách ai cả. Về người tu thì ông tu ông đắc, bà tu bà 
đắc, phải tự dấn thân tu học lâu dài, bền tâm vững chí thì phần hồn mới được yên ổn ở về 
sau. 
 
             Kệ: 
Tự tu tự thức rõ đuôi đầu 
Chuyển tiếp không ngừng trí sáng lâu 
Ðức độ cứu người tâm chẳng loạn 
Thực hành nhân quả rõ chiều sâu 
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4) 09-04-94 
Hỏi: Tu mà còn chia phe lập đảng thì sao? 
 
Ðáp: Thưa tu mà còn chia phe lập đàng chứng minh là người tu thiếu hướng thượng tiến 
tới mục đích chung, ngược lại những người dấn thân dốc lòng tu học, trong thực hành thì 
tương lai sẽ hội tụ tốt đẹp tự nhiên hơn. Sự hội tụ bất ngờ mới thật là dung điểm hội tụ, 
không có cạnh tranh, không khí thanh nhẹ, đạt thức hòa bình trong nội tâm. 
 
                   Kệ: 
Chung vui sum hợp mừng thầm tiến 
Sáng tỏ chơn tâm chẳng tạo phiền 
Dìu dắt thật tình không xảo trá 
Thương yêu tha thứ sống bình yên 
 
5) 10-04-94 
Hỏi: Duyên lành đưa đến cho Bé được gặp người hiền chịu tu Bé có thích không? 
 
Ðáp: Thưa Bé rất thích gặp người hiền chịu tu thiền, rất hữu ích cho sự trao đổi tâm linh, 
nhơn loại đang khao khát tình thương thật sự, tức là biết thương chính mình mới thật là 
thương. Thương chính mình tức là thương Trời Phật, biết quí thương Trời Phật thì mới 
chịu dấn thân tận độ nhơn loại, tự cảm thức rõ ràng sự bình đẳng tương giao giữa vạn linh 
đồng thức, sức mạnh thanh tịnh từ bi sẽ lan rộng trong tiềm thức, trí sáng tâm minh. 
 
                   Kệ: 
Thực hành thức giác hành trình tiến 
Tự giác tự minh giải nổi phiền 
Quí bạn đồng hành tâm trí sáng 
Thương yêu xây dựng chẳng còn riêng 
 
6) 11-04-94 
Hỏi: Bé liên tục phục vụ bệnh nhân Bé cảm thấy thế nào? 
 
Ðáp: Thưa Bé được cơ hội dấn thân cứu người, khôi phục phần nào Bé rất vui, và học 
được luật nhân quả rất nhiều, tâm làm thân chịu rất rõ ràng, luật là luật không chạy chối 
chỗ nào được. Thượng Ðế kiểm soát từ ly từ tý. Lúc tuổi trẻ ỷ sức không lo tiết kiệm, tình 
dục thì về già sẽ mang nạn tai không thể lường được, bệnh để tự xét hành động của quá 
khứ. Ngược lại người tu thiền thì có cơ hội tự kiểm tự phê, có thể tránh bớt nạn tai ở về 
sau. 
 
                  Kệ: 
Thức hồn tai nạn bớt lân la 
Giải khổ giải buồn ý thật thà 
Chuyển tiếp hành trình trong dễ dãi 
Tâm yên tánh lặng tự mình qua 
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7) 12-04-94 
Hỏi: Cơ Trời biến chuyển mỗi nơi mỗi khác, hoa màu đón mừng mùa hè, sắc mặt mọi 
người đều vui tươi, quên đi giá lạnh của mùa đông có phải thiên cơ không? 
 
Ðáp: Thưa sự biến chuyển tùy theo điện năng chấn động của vũ trụ, óc người không thể 
lường trước được, trừ phi chịu tu thiền thì sẽ có thể hiểu trước vài điều tổng quát mà thôi, 
dày công tu luyện thì sẽ chứng nghiệm được kết quả ở tương lai. 
 
                Kệ: 
Tu trong thanh tịnh miệt mài tiến 
Biết được tâm linh giải nổi phiền 
Lập hạnh tràn đầy nguyên lý chuyển 
Giải thông bình định sáng tâm yên 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

 

Hành Trình 
 

66 năm sống ở trường đời 

Vui buồn lẫn lộn khó thời dựng xây 

Tham dâm học hỏi hàng ngày 

Nuôi buồn nuôi khổ dịp may ngỡ ngàng 

Lắm khi khi rơi lụy đôi hàng 

Biết mình loạn động chẳng bàn được chi 

Tự mình giải bỏ sân si 

Bằng lòng dứt khoát tâm thì mới an 

Từ đời qua đạo chuyển sang 

Tùy tâm khai triển tùy đàng mà đi 

Tự mình tái xét nghĩ suy 

Quá trình động loạn cũng vì lòng tham 

Sửa mình tiến hóa chẳng lầm 

Nay đà thức giác diệt tham tiến lần 

Lân la cực khổ từ tầng 

Trong không mà có lần lần được tu 

Sửa mình giải tỏa khờ ngu 

Giải phân đời đạo trùng tu hoài hoài 

Chơn tâm có sẵn thanh đài 

Quý yêu Trời Phật tiến hoài không ngưng 

Dù cho thiên hạ người dưng 

Cùng chung xây dựng cùng đường khai tâm 

Biết Cha nguyên lý mừng thầm 

Tầm đường tiến hóa chẳng lầm chẳng sai 

Công phu luyện đạo hằng ngày 

Dũng hành tu tiến lập đài thanh cao 

Lui về thực chất về mau 

Cảnh Trời Thiên Quốc trước sau đạt thành 

Mong con tiến hóa giới thanh 

Thành tâm tu luyện đạt nhanh hơn người 

Chúc con tiến hóa nghỉ ngơi 

Hướng về Thiên Quốc đời đời dựng xây. 

 

Quý thương, 

Lương Sĩ Hằng 

San Jose, 21-11-1997 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Qui Thức 
 
Strasbourg, ngày 4 tháng 12 năm 1982 (tiếp theo) 
 
Chính mọi cá nhân đã thấy rằng, tôi đã tìm được sự bình an cho tôi nhưng tôi phải hành, bắt buộc 
tôi phải tự hành tự tiến mới là một chơn pháp. 
 
Nếu mà không có những gì để nhắc nhở lấy chính tôi làm sao tôi hành được, mà chính tâm tôi đã 
biểu hiện cho tôi thấy rõ rằng: Tôi đã sai lầm, tôi đã trì trệ, tôi đã cống cao ngạo mạn, tôi đã sống 
trong sự eo hẹp. Ngày nay bắt buộc tôi phải khai triển lớn rộng ra và chính tôi có cơ hội xây 
dựng. Ðó là một hồng ân của Thượng Ðế.  
 
Cho nên chúng ta đồng vui hành trong giây phút thiêng liêng để chúng ta hiểu nhau và tìm hiểu 
nguyên lai bổn tánh của chính chúng ta và tìm hiểu tất cả những sự cấu trúc của cả càn khôn vũ 
trụ để đưa lại chúng ta một tâm thức sáng lạng và không bao giờ bị lung lay nữa. Ðường đi 
chúng ta thênh thang lớn rộng, không có một trở ngại nào có thể chận đứng chúng ta, vì mỗi đơn 
vị tại thế, rốt cuộc nó phải tự thức, thì chúng ta thấy rõ, không có gì kêu bằng trở ngại và chả có 
gì kêu bằng đau khổ. 
 
Cho nên chúng ta tuy xa nhau, nhưng mà sự trao đổi về phần thanh điển liên tục và có được Ơn 
Trên hổ trợ cho khối Vô Vi được thực hành. Nếu người nào cố gắng tự hành thì người đó tự đạt. 
Chứ không có ai lãnh đạo tinh thần của chúng ta nhưng mà sự đồng hành gặt hái được, đem ra 
cống hiến cho nhau. Cho nên ngày hôm nay tôi tu đến trên hai mươi lăm năm nhưng vẫn đem ra 
cống hiến cho các bạn, với trình độ hằng tuần mà tôi đã thành đạt được. 
 
Cho nên chúng ta đồng học và đồng tiến chứ không phải vấn đề lãnh đạo. Chúng ta không có 
lãnh đạo tinh thần, chúng ta không có làm chánh trị! Chúng ta không có tổ chức chánh trị để điều 
khiển bất cứ một ai nhưng mà chúng ta phát tâm để làm những cái gì cống hiến cho nhân loại mà 
thôi. Cho nên đây là một tổ chứcVô Vi, không tiền bạc, không thế lực tại thế nhưng mà có tâm 
thức tự tu tự tiến mà thôi. Cho nên ở thế gian, họ vì sự cố chấp, vì muốn có địa vị, vì muốn chèn 
ép người khác, thì cảm nhận thấy cái phương pháp công phu này là một tổ chức để lãnh đạo tinh 
thần nhân gian! Kỳ thật không có, Vô Vi đã có từ nghìn xưa, không phải bây giờ mới có .Mọi 
người đều lo tu và trở về với không không gian và không thời gian, chứ không phải lo tu để kiếm 
tiền, lo tu để tiếp tục sống trong trược ô nữa. 
 
Cho nên mọi người chúng ta phải ý thức rõ, khi chúng ta bước vào tu là chúng ta hoàn toàn chịu 
trách nhiệm lấy mình và thực hiện cho kỳ được tới không không gian và không thời gian. Lúc đó 
chúng ta mới tiến triển đến hư không đại định, mới là kêu bằng giải thoát cho phần hồn. Phần 
hồn của chúng ta là bất diệt đương sinh. Cho nên chúng ta ở cảnh sống ở ngày hôm nay là chúng 
ta đã có sống được nhiều kiếp trước rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục tiến tới trong một kiến thức 
sáng suốt của chính mình, rồi thực hành tới càng ngày càng thanh nhẹ hơn, chấn động lực sẽ gia 
tăng và thông cảm mọi trạng thái, nhiên hậu mới qui định trong tâm thức được! Thực hành trong 
chơn giác, chứ không còn sự lệ thuộc hay nhờ đỡ nữa. 
 
Cho nên chúng ta nên bình tâm thực hiện trong sự thiền công phu và hằng tuần chúng ta vẫn 
được tương ngộ huynh đệ khắp năm châu trong tình thương và đạo đức, xây dựng trong chu trình 
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tiến hóa, để thực hiện siêu văn minh của Thượng Ðế đã an bài cho chúng sinh! Vì chúng ta đã ý 
thức rõ dũng chí của chúng ta có khả năng đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ! 
 
Vậy chúng ta nên bình tâm chấp nhận học hỏi, thực hành để tiến. Cho nên tất cả sụ thực hành 
hiện tại của các bạn không có hoang phí, chính mọi cá nhận đã tự nhìn nhận. Chúng ta khi trở 
nên một chiến sĩ của Thượng Ðế thì đi đâu cũng đóng góp cho tất cả mọi nơi mọi giới, không 
còn lệ thuộc nữa, vì chúng ta chỉ hành mà đạt, trong kinh vô tự, không phải sống trong kinh hữu 
tự, không phải là bo bo ôm cuốn kinh mà không biết đạo. 
   
Cho nên chúng ta thực hành cho kỳ được để hiểu đạo và chúng ta tự đọc cuốn kinh vô tự, cái 
chuyện của chúng ta từ quá khứ bao nhiêu kiếp chưa thấy được. Ngày nay chúng ta tu, nó sẽ hiển 
hiện trong tâm thức của chúng ta và để thấy rõ sự tăm tối trì trệ của chính mọi cá nhân và cái 
hành động bất chánh, ác ôn đủ thứ. Chúng ta phải đọc qua những chuyện của chính chúng ta và 
chúng ta đặt một khởi điểm rõ ràng ở tương lai là: Phải thực hành để đi tới! Không còn lý luận, 
không còn suy nghĩ mà không hành. Cho nên chúng ta chỉ hành rồi mới thuyết, cho nênVô Vi 
hành đạo chứ không dành đạo! Chỉ hành! Cương quyết hành mới có thành đạt. Cho nên không 
phải rằng tôi thúc đẩy các bạn, chính tôi đã thúc đẩy tôi và tôi thấy rõ tôi đã có kết quả. Cho nên 
ngày hôm nay mới ra đây để cống hiến cho các bạn mà cái duyên trời, đã cho tôi được tương ngộ 
các bạn. Chứ không thế nào suy tư và tưởng tượng được ngày hôm nay tôi ngồi đây đồng cùng 
thiền với các bạn trong tình thương mà chúng ta không muốn xa cách nữa. Chúng ta không bao 
giờ muốn xa lìa nhau. Ðó thì mọi người đều có! 
 
Cho nên sự thương yêu vô cùng của chính chúng ta, và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta sẽ có 
một của cải vô cùng ở tương lai do Thượng Ðế ân ban là phần thanh điển không bao giờ tiêu 
diệt, không bao giờ còn sự mê muội nữa, trong thực hành mà đạt, chứ không phải ỷ lại, không 
phải cầu xin nữa. 
 
Cho nên thường thường tôi nhắc bất cứ cuốn băng nào qua lý thuyết của Bề Trên chuyển hóa cho 
tôi, đều thức tâm các bạn và cho các bạn hiểu rằng, ta là một người có trách nhiệm, khi trách 
nhiệm bằng lòng sửa ta nhiên hậu mới đóng góp cho gia đình, mới đóng góp cho nhân loại. Nếu 
chúng ta không chịu sửa tâm chúng ta, thì không có bao giờ chúng ta có thể đóng góp cho gia 
đình và cho nhân loại. Vì chúng ta mất hẳn luật quân bình làm sao đóng góp cho gia đình! Chúng 
ta phải tái lập sự quân bình sẵn có của chính chúng ta nhiên hậu mới đóng góp cho gia đình và 
đóng góp cho xã hội. Ngày hôm nay tôi được đi khắp năm châu cũng do sự công phu tu học, đạt 
tới sự quân bình của chính tôi, các bạn mới trìu mến tôi và mời tôi đến đây để thuyết giảng cùng 
các bạn và cho tôi có cơ hội đồng thiền với các bạn trong giây phút thiêng liêng này.  
 
Cho nên quí thay và lành thay, chúng ta lại có cơ hội tương ngộ, rồi chúng ta xa nhau là chúng ta 
học bài thử thách, mỗi người giữ lấy một niềm tin của chính mọi cá nhân, rồi thực hành để đi 
đến, một ngày nào đó chúng ta sẽ tương ngộ trong một giây phút Ðại Hội qui mô của Tình 
thương và Ðạo đức.(còn tiếp) 
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Đề tài suy gẫm 

Cúng cô hồn rằm tháng bảy 

Bạn đạo: Rằm tháng 7 cúng cô hồn có được không vì mình đã tu theo Vô Vi rồi? 

Đức Thầy: Vì cái tập quán của người đời thì nói người chết khổ thôi! Chớ mà biết cảnh ở bên đó 
là người chết người ta thoát nghiệp rồi, người ta nhẹ hơn chúng ta! Bên đó cũng có trật tự, cũng 
có nhiều người làm việc tốt đẹp lắm chớ không có phải lôi thôi như bên này. Người ta nhẹ nhàng 
hơn! Cho nên nhiều người tưởng lầm: "Cha mẹ tôi chết, rồi bây giờ chết đói! Trưa nào tôi cũng 
nấu cơm cho má ăn; bây giờ má chết rồi, ai nấu cơm cho má ăn?" Người ta qua cái giới đó, nó 
biến cái dạng khác rồi, nó ăn món khác, đâu có phải ăn món đồ của chúng ta đâu mà lo? Cho nên 
chúng ta phải vui, đưa phần hồn được tiến hóa, được giải nghiệp. Thành tâm tu và hướng tâm về 
người thì người sẽ vui, dễ hội tụ hơn! (Thực hành tự cứu) 

****CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU" ****  

Cầu cho nhân loại vượt qua cơn đại dịch  

cuộc sống được trở lại sinh hoạt bình thường. 

Kính xin quý bạn đạo tiếp tục chương trình niệm phật chung toàn cầu cho tháng 7, 2020 

Xin theo những giờ dưới đây cho từng địa phương: 

 

                                 Honolulu:                     6 pm chiều mỗi thứ Bảy  
                                 California:                    9 pm tối mỗi thứ Bảy  

                                 Houston:                     11 pm tối mỗi thứ Bảy  

                                 Washington DC:       12 am khuya mỗi thứ Bảy  
                                 Vancouver:                  9 pm tối mỗi thứ Bảy  

                                 Calgary:                       10 pm mỗi thứ Bảy  

                                 Montreal:                    12 am khuya mỗi thứ Bảy  

                                 Âu Châu:                       6 am sáng mỗi Chủ Nhật  

                                 Việt Nam:                     11 am trưa mỗi Chủ Nhật  
      

                            Sydney, Melbourne:  2 pm chiều mỗi Chủ Nhật 
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Bạn đạo ở địa phương khác, xin dựa theo giờ Cali tính ra  

giờ địa phương mình ở, để cùng niệm phật chung cho đúng giờ. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH 

Thông báo video Tuần Lễ 26, 28-06-2020 
 
Phương thức nào để chửa trị tâm bịnh - Đức Thầy tại TĐ Brusseles 9-23-1989 

 Phương thức nào để chửa trị tâm bịnh sẵn có của chính mình 

 Đó là một phép lạ của Thượng Đế đã ân ban 

 Nguyên khí và thanh quang của vũ trụ đó là  nó trị cái tâm bịnh 

 Khoa học bây giờ là khoa học vật chất mà thực hành tu cái này là khoa học huyền bí 

 Câu hỏi về thực hành 

Youtube Link:   https://youtu.be/OV1tbvfZiTU 
Kính mời 
Ban video 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 2 tháng 5 2019 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ 
ban vui cho đến 28 tháng 6 2020 như sau:  
 
                   Người gửi                  US$                CAD or currency 

An danh (Fr)   
280 

euro 
Nguyen Cuong Dien & Nhung (Aus)   300  
Nguyen Thi Anh (Sydney Aus)   847  
Tuoi Vo (CA) 500    
Vo Danh(TX)(Trinh Quang Thang)) 1,000    
Thao Nguyen (Ca) 100    
Thanh Nguyen (Ca) 100    
Anh Hai & chi Thu (Ca) 100    
An Danh(FL) Ba Tam 100    
An Danh(FL) Ba Tam 500    
An Danh(FL) Ba Tam 1,000    
Nguyen Chi Nghia (AB)   3,000  
Icebud Reed NGuyen(MI) 200    
Fred & Christine Reiss (CA) 400    
Dam Van Ho (GA) 100    
Hong Vo (CA) 100    
Tran Quang Luc (NY) 500    
Nguyen Thi Anh (Sydney Aus)   857  
Flex-M10 (CA) 250    
Du Van Quyen & Pho Bo Ai (CA) 500    
Lam Ngoc Diep (A) 200    
Ngo My Thuan (CA) 1,000    
Ly Xuong Phu (Ca) 300    
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Ngo Thi Dang (Ca) 300    
Ly Anh Kiet (CA) 200    
Ngo Van Hung (Ca) 2,548    
Ly Anh Vu (Ca) 200    
Ly Thu Van (Ca) 200    
Ly Stephanie (CA) 7,500    
Le Van Thu (MD) 2,000    
Banh My Hom (CA) 100    
Serena Truong (CA) 500    
An danh (TN) 300    
Minh Khai Doan (CA) 100    
An danh (MTL)   500  
Lam Thi Le (MTL)   100  
Lam Thi Le (MTL)(bà Tám)   50  
Lam Thi Le (MTL)(Lisa Hua)   50  

An Danh (Fr)   
380 

euro 

An Danh (Fr)   
120 

euro 
An Danh (Mtl)(Lam Van Bon)   50  
An Danh (Mtl)   50  
An Danh2(Mtl)(Lam Van Bon)   50  
An Danh2 (Mtl)   50  

Hue Hong Thai(GA) 100    

Ho Van Dam (GA) 200    

Dinh Thi Huyen Chau (TX) 1,400    

Gia đình Nguyen Phong Luu(CA) 500    

Bà Mỹ Hoa (CA) 100    
Nguyen Nam Andy (GA) 300  

Hong Vo (Co) 100  

Icebud Reed NGuyen(MI) 200  

Bà Tám (Tran Tan) 4,000  

An Danh (Fl) 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 bỏ rơi trước cổng chùa và giúp tiền sữa nuôi các em mồ côi ở những nơi khác 
https://gialainews.com/gia-lai-mai-am-nuoi-duong-hang-tram-em-nho-co-hoan-canh-kho-khan-
mo-coi/ 
- Phát hòm người chết không hòm và hỗ trợ mai táng gia đình nghèo 
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- Phụ giúp vào chương trình nước ngọt cho dân nghèo miền Tây vì Hiện nay ở miền Tây nước 
nhiễm mặn , dân nghèo không có tiền đổi nước , họ quý nước hơn gạo Vì vậy vận động giúp 1 
máy lọc từ nước nhiễm mặn ra nước ngọt để dân có nước ngọt dùng ăn và uống , và cho mỗi hộ 
1-2 can  nhựa để hứng nước ngọt và phát quà giúp 150 hộ già tàn tật khó khăn 

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  
  

1. Ngân phiếu hay Money order xin đề : 
VoVi Friendship Association và xin gửi về: 

      7622 23rd Street 
     Westminster, CA 92683 
     USA 

Hoặc: 

2. VoVi Association of Canada 
2590 Allard St. 
Montreal Qc H4E 2L4 
Canada 
 

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
 

Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
 

Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV ở Canada và nam Cali 
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
 

THƠ BẠN ĐẠO 
 

   HOẠ HỔ HOẠ BÌ NAN HOẠ CỐT, 
TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM 
 

HOẠ thơ họa cảnh để mà chi 
HỔ thẹn chính mình tu ù lì 
HOẠ thơ chẳng được vì chẳng tịnh 
BÌ so cao thấp để đi thi 
NAN ngộ pháp tu nay ta được  
HOẠ thơ tu đạo nhờ Vô Vi 
CỐT yếu là hành và giữ giới 
TRI kiến khó thông vì kiêu kỳ 
NHÂN cơ hội này ta hành Đạo 
TRI Pháp hành pháp tiến kịp kỳ 
DIỆN kiến Tổ Thầy bao thành quả 
BẤT thối năng hành hạnh từ bi 
TRI thức triển khai hoà thượng giới  
TÂM thành hành Đạo tự bước đi 
 
Thủy Bùi.   Missouri 2/6/2020 

                 === 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Thức Tâm 
Di Đà nghe mãi nằm lòng 
Nhiều ngày mới biết vô thường, hư không 
Riêng ta đánh mất thời gian 
Không lo tu luyện nhẹ nhàng trước đây 
Cũng may bắt nhịp liền tay 
Có người bạn tốt mỗi ngày khuyên răng 
Biết đâu Phật Pháp nên cần 
Biết đâu đường lối tu thân thế nào 
Ta tu theo lối phong trào 
Chỗ đông ta đến chuyện trò cho vui 
Thời gian rồi cũng thấm mùi 
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Điển quang phát triển sáng ngời vui ghê 
Lui về thanh tịnh mãi mê 
Không còn lười biếng lê thê trễ giờ 
Lại thêm đau bệnh bất ngờ 
Ta đây sợ chết nên giờ quyết tâm 
Mỗi đêm ta quyết đi tầm 
Công phu luyện đạo diệu thâm vô cùng. 
  
Mai Kiết Khánh, ngày 22 tháng 6, 2020 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
                   ==== 
 
 
 
 
            Noi Bước Thầy Tổ  
  
Sách kinh Thầy Tổ đầy kho 
Tại sao ta chẳng lần mò tìm ra 
Đường nào nẻo tắt về nhà 
Để không vất vả bê tha nhiều ngày 
Biết rằng Phật Pháp quá hay 
Mỗi người ai cũng tu hoài mà thôi 
Thầy Tổ là chuyện qua rồi 
Còn ta nối bước kịp đi chuyến đò 
Kinh văn điển pháp trong lò 
Lục thông phải đắc mới vào hư không. 
  
Mai Kiết Khánh, ngày 19 tháng 6, 2020  
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
                     === 
     
   Sống Vui Thanh Tịnh 
Tô lục chuốc hồng quá đẹp tươi 
Nhìn xem trong sáng cả bầu trời 
Thân này có được là may mắn 
Sống động hiểu ra mọi chuyện đời 
Phật Pháp có ai mà nghĩ đến 
Chạy theo danh lợi khổ mà thôi 
Thời gian tất cả đều tan biến 
Để lại niềm tin đến mọi người. 
  
Mai Kiết Khánh, ngày 19 tháng 6, 2020 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
                  ==== 
 
              Tướng Bệnh 
 
Bệnh do tánh, tướng tự tâm sanh, 

Chướng tai, gai mắt, khó tu hành. 
Tham sân, uất hận, càng tăm tối, 
Chỉ vì chẳng tỏ cái sự sanh. 
 
Sự sanh kỳ thiệt ở trong mình, 
Dò trong lóng đục phải ráng minh. 
Ráng thâu tai mắt về một mối, 
Hơi thở ráng nghiềm chớ trể khinh. 
 
Khinh khi rồi cũng chết ra tro, 
Ngủ nghỉ ngồi đi ráng dặn dò. 
Biệt niệm di đà tây thiên đáo, 
Tu là tu thiệt chớ giả đò. 
 
Đò đưa qua bến chỉ một lần, 
Lấy đó làm nghề thủ lấy thân. 
Gìn tâm giữ tánh cho trong sạch, 
Đạo chẵng mời kêu tự nhiên gần. 
 
 
 
Gần mực đen, xa đèn phải tối, 
Xa đạo trời đời phải ngược xuôi. 
Tu hành phải định thân tâm ý, 
Ơn tổ công thầy chớ buông trôi. 
 
Trôi nỗi tánh tâm muôn phần khổ, 
Kiếp kiếp vô thân, đời tứ cố, 
Nước mắt chừng nào mới ráo khô, 
Đốn hoài không ngộ sanh ra ngố. 
 
Ngố ngáo cũng do cái tánh đời, 
Công phu trồi sụt cũng do hơi. 
Muốn khai trí sáng tâm không niệm, 
Mòn đít chai khu chỉ để chơi. 
 
Chơi giởn uống ăn suốt cả ngày, 
Tu hành chơn đạo có mấy ai. 
Kìa! Ai đội gạo nuôi cha mẹ? 
Gương ai diện bích chín năm dài? 
 
Dài ngắn nằm trong mỗi tấc hơi, 
Giờ Tý thông khai nắm lấy thời. 
Pháp luân thường chuyển huệ tâm sáng, 
Đạo ẩn trong hơi chẵng phải lời. 
 
Lời nói âm thinh phải biết dùng, 
Một lời hóa độ kẻ tâm hung. 
Thấy kẻ quyền cao theo nịnh hót, 
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Gặp phải quỷ ma ắt hải hùng. 
 
Hùng chí lộ khi vượt chông gai, 
Đường xa thăm thẵm chớ kêu nài. 
Tây phương xứ phật đường hiểm trở, 
Một giây nãn chí pháp môn cài. 
 
Cài cấy tâm điền phải siêng năng, 
Lửa dục bùng lên phải biết dằn. 
Lấy câu niệm phật làm pháp thủy, 
Sáu hơi thường chuyển lửa dục thăng. 
 
Thăng thiên giáng địa cũng do ta, 
Trầm luân tái cảnh cỏi ta bà. 
Tình dục ân ái tuồng nam nữ, 
Muôn luyện ngàn tu đố thoát ra? 
 
Ra được ngày nay phải nhớ thầy, 
Công thầy dìu dắt chỉ đường ngay. 
Tổ sư ban pháp phân trái phải, 
Công phu cố gắng đừng dải đải. 
 
Dải đải do ta chẵng tại người, 
Tu hành chơn đạo khó lắm ôi! 
Tình tiền duyên nghiệp hằng đeo đuổi, 
Chết khôn, chết dại, chớ dể ngươi. 
 
Ngươi đi đừng để thị phi sanh, 
Ta về thu dọn chữ lợi danh. 
Cầu thầy chỉ điểm tìm tướng bệnh, 
Bệnh do tánh, tướng tự tâm sanh. 
 
              Hải Vân (AB) 
                    === 
                Dứt Khoác 
 
Dứt không dành mà khoác cũng không 
xong! 
Đạo đời hai nẻo phải long đong. 
Vía hồn chưa hội đòi dứt khoác, 
Dứt bên ngoài nhưng khoác lại bên trong. 
 
Khen ai thanh tịnh giữa đêm đông, 
Một mãi lông khua chẵng động lòng. 
Khen ai khéo dổ cơn thiền giác, 
Khoác bên ngoài mà dứt cả bên trong. 
 
Trong ngoài chẵng tỏ hỏi tìm ai? 
Tới lui chẵng biết cách tháo gài. 

Tâm hồn là mắt tìm trung điểm, 
Tánh vía là tai biết đóng cài. 
 
Dứt bên trong mà khoác cả bên ngoài, 
Vía hồn dứt khoát tính cả hai. 
Hồn thuộc về dứt trong con mắt, 
Vía thường mang khoác tại lổ tai. 
 
Lổ tai ưa thích lời dua mị, 
Con mắt ưa mê cảnh lạ kỳ. 
Cái tâm cưỡng vọng là chưa dứt, 
Cái tánh cầu chơn khoác vẫn lì. 
 
Tháo gài, dứt khoác lúc loạn ly, 
Trăng rụng sao rơi kể sá gì. 
Ngồi lâu, ngồi cố rồi siêu vẹo, 
Chi bằng thư thả lúc biệt ly. 
 
Hải Vân 
Calgary_Ngày 29 tháng giêng năm 1996 
               ==== 
             Xuân Thiền 
 
(Đọc xuôi) 
Vui xuân tết chúc một lời đôi, 
Mùi hương vạn nẻo khởi đầu môi 
Giác thiền khai tịnh tâm hành triển, 
Xuôi ngược biến hành cuộc nổi trôi. 
 
Sự năng tri túc tâm thường lạc, 
Nhân đáo bất cầu phẩm tự cao. 
Việc đời thông đủ an tâm trí, 
Thân an tự phẩm hạnh tria trao. 
 
 
(Đọc ngược) 
Đôi lời một chúc tết xuân vui, 
Môi đầu khởi nẻo vạn hương mùi. 
Triển hành tâm tịnh khai thiền giác, 
Trôi nổi cuộc hành biến ngược xuôi. 
 
Lạc thường tâm túc tri năng sự, 
Cao tự phẩm cầu bất đáo nhân. 
Trí tâm an đủ thông đời việc, 
Trao tria hạnh phẩm tự an thân. 
 
Hải Vân 
Toronto_Feb 05, 2019 
(Mùng một tết xuân Kỷ Hợi) 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
 Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm bình an cho bạn đạo ở Calgary là anh Nguyễn Văn Mẫn 
sanh 1954 hiện đang bị bệnh nặng và điều trị tại Việt Nam được tai qua nạn khỏi.   
Gia đình Anh Mẫn thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 

 
 

THÔNG TIN VỀ HẬU SỰ BÀ TÁM 
 
Sau khi hỏa táng ngày 14/4/2020, phần tro của Bà Tám đã được thân nhân an táng  tại nghĩa 
trang Laval (Canada) ngày 21/6/2020 
 
Cám ơn bạn đạo các nơi đã hướng tâm cho phần hồn bà Tám được thượng lộ bình an trở  về bên 
Thầy. 
 


