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 ` 
Số 1312  30 tháng 8 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) Bộ óc của loài người có những gì? 
2) Làm người đại đa số không biết được phần hồn tại sao? 
3) Nhân loại trên mặt đất nầy ai ai cũng muốn được quyền dân chủ và nhân quyền đầy đủ 
là sao? 
4) Bé đi xem văn nghệ hát ca nhảy múa Bé có cảm tưởng ra sao? 
5) Trí không mở tâm không yên thì sẽ đi đến đâu? 
6) Muốn tiến về cộng đồng Tiên Phật thì phải làm sao? 
7) Con người có quyền trao giải thưởng hòa bình cho người tự biết sống hòa bình hay 
không? 

 
Duyên Lành 

 

Duyên lành Trời độ thông đời đạo 
Học hỏi không ngừng tự giác tâm 
Tự thức chánh pháp chẳng sai lầm 

Qui y Phật Pháp tâm thanh tịnh 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1)08-06-94 
Hỏi: Bộ óc của loài người có những gì? 
 

Ðáp: Thưa bộ óc của loài người có siêu điện tử và hào quang đối với người chịu thực tập 
tu thiền. Ngược lại người đời lại bỏ phế khối óc không lo bồi dưỡng và thăng hoa điện 
năng siêu giác của khối óc. Cho nên người đời rất dễ lạc vào con đường tranh chấp khổ 
mà không hay. 
 

                 Kệ: 
Ðiện năng phung phí hằng ngày động 
Lo nghĩ tùm lum tự tréo trồng 
Tạo khổ cho mình gieo khổ nạn 
Qui y Phật Pháp tự mình thông 
 
2) 08-06-94 (bis) 
Hỏi: Làm người đại đa số không biết được phần hồn tại sao? 
 

Ðáp: Thưa Trời sanh ra xác loài người chỉ có bộ óc và cặp mắt nhìn tới trước và chạy 
theo ánh sáng, diễn biến từ giai đoạn một và muốn có cuộc sống an vui, sống chết vô 
thường, gọi là cõi phù sanh, tuân theo luật nhân quả mà hành, trong hy vọng và hy vọng. 
Tiền bạc do sự nhìn nhận của loài người mà hình thành, nó cũng là biển yêu của Thượng 
Ðế, ai ai cũng quí trọng cả. Tiền có thể giết người và cứu người, người tu thiền biết được 
lộc của Trời, thì chỉ tin vào luật nhơn quả mà hành, thì mọi việc sẽ được yên vui, tự động 
không làm điều sái quấy hại mình. 
 

                   Kệ: 
Cảm thông nguyên lý hành trình hạnh 
Giải chấp phá mê tự thực hành 
Hồn vía thanh bình trong cõi tạm 
Thực hành chánh pháp hướng về thanh 
 
3) 09-06-94 
Hỏi: Nhân loại trên mặt đất nầy ai ai cũng muốn được quyền dân chủ và nhân quyền 
đầy đủ là sao? 
 

Ðáp: Ai ai cũng muốn có một cuộc sống thái bình và có quyền tham gia vào sự kiến thiết 
chung, lúc nào cũng ước muốn trọn lành và tốt đẹp hơn. Trước hết phải nhìn lại sự hiện 
diện của chính mình trên mặt đất nầy. Do đâu mà đã hình thành một khối óc tinh vi và 
sáng suốt mà lúc nào cũng đòi hỏi có sự trọn vẹn cho chính mình và cho quần chúng 
trong cuộc chung sống hiện tại. Cho nên đã nêu lên quyền dân chủ, tức là người dân có 
quyền làm chủ địa dư mà chính mình đang có - như thể xác hiện tại - ai làm chủ? Thể xác 
nầy bao gồm đầy đủ sự cấu trúc tinh vi như khoa học đã tìm thấy một phần về y học; còn 
tâm linh thì những người đã khổ công tham thiền nhập định đã tìm ra nguyên căn nguồn 
gốc của phần hồn. Thanh tịnh và sáng suốt đã và đang đem lại sự bình an cho thể xác, 
bằng lòng hay phản đối cũng do phần hồn ý thức và quyết định, hoàn toàn làm chủ của 
tiểu thiên địa. Tâm làm thân chịu, hậu quả chính mình phải gánh chịu. Kết quả của sự bất 
chánh và hung hăng là thể xác phải hoàn toàn gánh chịu, tức bệnh hoạn và lo âu. 
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Muốn biết được chiều sâu của tâm đạo trước hết thì phải biết hồn là chủ của thể xác chứ 
không phải thể xác làm chủ của hồn. Hồn là gì? Ðược quyền làm chủ thể xác, người tu 
thiền đã bằng lòng hướng về thanh tịnh của phần hồn, tự giảm bớt sự đòi hỏi hướng ngoại 
mà âm thầm phát triển bên trong tâm thức. Lúc đó mới cảm thức phần hồn từ tam thập 
tam thiên giáng lâm xuống thể xác bị giam hãm bởi ngoại cảnh, cuống cuồng theo chiều 
hướng động loạn, đóng góp và đấu tranh cho kỳ được mục tiêu mà mình muốn. Cuối 
cùng cũng phải buông xuôi ra đi với hai bàn tay trắng, tiếc uổng có cuộc sống xây dựng 
cho phần hồn tiến hóa nhưng không hành. Uổng cho một kiếp người mê say và động 
loạn, quên đi sự thật của chính mình, tức là phải tu để tiến theo đà tiến văn minh của 
Thượng Ðế đã an bài, vạn linh đồng hành đồng tiến. Nếu bằng lòng thuận theo thiên 
nhiên tình Trời thì sự sáng suốt trở về với Thượng Ðế sẽ được gia tăng, hòa hợp với Ðại 
Bi mà sống. Cuộc sống sẽ được khai triển, đời sống bình an về tâm linh lẫn thể xác. Trật 
tự phù hợp từ đời lẫn đạo, bớt được sự đòi hỏi bất chánh thì mới tạo được cảnh quốc thái 
dân an. Trí tuệ tự giác càng ngày càng được gia tăng, hiểu được nhân phẩm trong tự do 
phát triển tâm linh. Quyền sống thanh tịnh cá nhân rất có ý nghĩa trong cuộc sống trật tự 
giữa đời và đạo. Xã hội sẽ được tốt đẹp, thích hợp với cuộc sống an vui và hòa bình. 
 

Cần tu sửa tâm thức nhiên hậu mới thực hiện được dân chủ và nhân quyền của cuộc sống. 
 

Lương Sĩ Hằng 
 
4) 10-06-94 
Hỏi: Bé đi xem văn nghệ hát ca nhảy múa Bé có cảm tưởng ra sao? 
 

Ðáp: Thưa Bé đi xem hát Bé có cảm tưởng chúng sanh ham vui và cầu tiến nhưng chưa 
đến đâu, toàn là cảnh giả tạm, lời hát không chính xác và giúp cho mọi người thức tâm. 
Sau khi ra về, giả dối tự lường gạt quá nhiều. 
 

                 Kệ: 
Thực hành không đúng thủy triều tiến 
Hát xướng nghe qua chẳng bớt phiền 
Ngoại cảnh phối cùng tâm động loạn 
Mê còn tạo động chẳng vui yên 
 
5) 11-06-94 
Hỏi: Trí không mở tâm không yên thì sẽ đi đến đâu? 
 

Ðáp: Thưa trí không mở tâm không yên thì sẽ eo hẹp và độc tài, không giúp đỡ được ai. 
Ngược lại chỉ biết ăn bám của người khác mà thôi. 
 

                 Kệ: 
Bí đường chỉ muốn tạo ngôi giả 
Học hỏi không thành xác chết ma 
Trí yếu chơn hồn không được tiến 
Khổ tâm bận rộn ý không hòa 
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6) 12-06-94 
Hỏi: Muốn tiến về cộng đồng Tiên Phật thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa muốn tiên vể cõi cộng đồng Tiên Phật thì phải tự tu tự tiến, nhiên hậu mới có 
cơ hội khai ngộ chơn lý mà tiến thân, tu thiền giải bỏ nghiệp tâm trong thanh tịnh, tự 
quán thông tránh ngộ nhận và tự lường gạt. 
 

                   Kệ: 
Thực hành chánh pháp tiến càng phân 
Giải chấp phá mê tự tiến lần 
Chư Phật cộng đồng đồng chiếu cố 
Dấn thân học hỏi tự phân lần 
 
7) 13-06-94 
Hỏi: Con người có quyền trao giải thưởng hòa bình cho người tự biết sống hòa bình 
hay không? 
 

Ðáp: Thưa con người không có quyền trao giải thưởng hòa bình cho bất cứ ai tự thức sự 
hòa bình trong nội tâm, chỉ có đấng đại bi mới có quyền ban chiếu ánh quang từ bi cho 
hành giả mà thôi. Người tu thiền muốn đạt được sự cảm thức, nhận được sự quang chiếu 
này, thì phải dứt khoát hành triển tâm thức của chính họ, nhiên hậu mới thấy được giá trị 
của sự hòa bình, mỗi người đều tự thức và hành triển như vậy thì mới tạo được cảnh quốc 
thái dân an trên mặt đất nầy, bằng không thì chỉ tạo được sự hòa bình của miệng môi, 
đành bỏ quên thực chất của chính mình, phần hồn sẽ đau khổ về sau, theo định luật nhân 
quả mà thọ tội. 
 

                   Kệ: 
Có tâm không tiến bồi hồi động 
Rắc rối gia tăng trí phập phồng 
Sáng suốt không còn không giáp mối 
Triền miên động loạn tự mình phong 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Bức tranh trời 
 

Nhìn xem hùng vĩ của Trời, 

Độ tha tại thế đời đời dựng xây. 

Chuyển mưa chuyển nắng hàng ngày, 

Giúp người phát triển đổi thay thế tình. 

Càn Khôn địa hạt tâm linh, 

Giúp người tiến hóa tự minh luật Trời. 

Khai thông trí tuệ tuyệt vời, 

Tranh Trời tươi đẹp giải nơi ưu sầu. 

Nằm trong nguyên lý nhiệm mầu, 

Trí tâm là một chiếc tầu về quê. 

Cảnh Trời vui đẹp mãi mê, 

Qui về một mối chẳng chê luật Trời. 

Bình minh ban chiếu hợp thời, 

Tu hành tự thức tranh trời sống chung. 

Từ bi rộng mở bao dung, 

Trì tâm học hỏi vô cùng đến nơi. 

 

Lương Sĩ Hằng 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 

Qui Không Tự Thức 
 

Montréal, ngày 5 tháng 6 năm 1983(tiếp theo) 
 

Cho nên càng tu chúng ta lại càng thấy được những cái bản chất tăm tối ngu muội của chính 
mình, thấy trì trệ của chính chúng ta! Rồi đâm ra nhiều khi các bạn cũng chán nản! Trời ơi tôi tu 
mấy chục năm đã thấy được gì? Nhưng mà sự ham muốn đó vì các bạn đang đi trong bóng tối và 
các bạn muốn ra khỏi bóng tối để tới ánh sáng mà thôi! Cho nên cái lòng ham muốn đó nó làm 
cho các bạn thổn thức hằng ngày! Khi chúng ta hiểu được sự thổn thức này là có gía trị! Chúng 
ta nên bình tâm và giữ lấy trật tự để đi tới! Nếu mà chúng ta mất bình tâm nghe chuyện này hay, 
chuyện kia hay, chuyện nọ hay, chúng ta nhào vô là chúng ta mất trật tự! Cho nên con đường tu 
nó không phải vậy! 
 
Nhiều người ở thế gian tu, muốn có thử thách những cái quyền lực này, quyền lực kia, quyền lực 
nọ, coi thử có hiệu lực không, nhưng mà rốt cuộc cái hiệu lực đó về đâu? Cho nên rốt cuộc các 
bạn cũng phải tự gánh vác! Không ai gánh vác dùm cho bạn! Vậy có cái phương thức gánh vác 
đó để đi tới, bạn nên làm không? Cho nên chúng ta phải chấp nhận gánh vác và chúng ta mới đi 
tới, mới khai thông được! Việc làm của ta làm sao kêu người khác làm dùm cho ta được! Bề 
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Trên có hộ trì chúng ta một giây phút, mà sao sự cố gắng của chúng ta khai triển tới thì chỉ độ 
cho ta một chút đó thôi! Rồi chúng ta phải tự đi! 
 

Cho nên các pháp tại thế gian hộ trì giúp đỡ cho chúng ta và chính chúng ta phải tự đi! Cho nên 
chúng ta không có quyền vun bồi sự yếu hèn nữa, nếu chúng ta là người đạo đi tầm đạo, chúng ta 
phải tự đi, chúng ta phải khai thác cho tới tận cùng khả năng sẵn có của chính mình! Nhiên hậu 
mới thấy rõ cái đường tu nó thế nào! Và con đường ta đang đi đây eo hẹp hay là không? Rất eo 
hẹp! Nếu các bạn đi trong bản tánh thì các bạn đi trong cái chỗ kêu bằng cái đường nhỏ như sợi 
dây mà xuyên núi! Các bạn thấy nguy hiểm vô cùng! Các bạn thấy rằng một chút xíu thôi là tôi 
bị nguy hiểm vì tánh của tôi ,tánh của tôi hay giận hờn, tánh của tôi hay buồn tủi, là một chút nó 
nhận chìm tôi liền, một cái tíc tắc mà thôi! Rồi đâm ra tôi có một cái bản chất kêu bằng xấu xa 
kỳ thị làm sao tôi tiến được! Tôi kỳ thị người khác thì tôi kỳ thị tôi, làm sao tiến được! Kính 
trọng người thì tôi được mở rộng đường để tôi đi! 
 

Cho nên Vô Vi trong cái phương pháp tu hiện tại, tôi tu mấy chục năm và tôi khuyên các bạn nên 
kính trọng mọi người! Tôi luôn luôn bằng lòng học hỏi nơi các giới! Bất cứ dù đâu đến đâu tôi 
cũng phải học! Vì trên đường hành hương, trong cái cuộc chúng ta đã trong cái thể xác này và 
nhập trong cái trường Ðại Học của càn khôn vũ trụ này, chúng ta thật sự là một học viên cả càn 
khôn vũ trụ! Phải học, không có tránh khỏi, vì con đường rất eo hẹp của chúng ta và chúng ta 
không đi thì một ngày nào nó sẽ ngã, chớ không phải lớn rộng đâu hiện tại! 
 

Khi các bạn siêu thóat được, giải thoát được, các bạn mới đi trên con đường lớn rộng nhẹ nhỏm! 
Còn nếu mà các bạn còn bị giam hãm trong cái thể xác là cái con đường rất eo hẹp, như sợi dây 
mà thôi! Sai một ly là đi một dặm! 
 
Cho nên tâm nào hướng theo pháp nấy rõ rệt! Cho nên các bạn đa dạng! Nhiều người đến đây 
nghiên cứu để lo tu nhưng mà mỗi người một thức và một chiều hướng phát triển khác nhau! 
Cho nên khi mà chúng ta muốn cố gắng qui một thì chúng ta phải trì chí, khai triển tâm linh và 
giữ lấy một lề lối trước sau như một mới đi tới! Tại sao trước kia các bạn tu về những cái pháp 
khác thì các bạn đâu có nhiều cơ hội bằng cái pháp này? Rồi cái pháp này, rồi càng ngày nó càng 
đem nhiều cơ hội để nó thức tâm các bạn! Hỏi nó có sự cộng tác của siêu nhiên không? Có sự 
cộng tác của chư Thánh chư Thần để hổ trợ tâm linh các bạn không? Xây dựng cho các bạn tiến? 
Các bạn lại có cơ hội hội ngô tà như chơn để các bạn hiểu cái luật quân bình trong nội thức của 
các bạn! 
 

Cho nên càng ngày càng dồi dào, càng phong phú, bài vở hằng tuần thay đổi liền liền trong cái 
cơ tiến hóa của thiên cơ! Nếu chúng ta tin có đấng Tạo Hóa thì chúng ta thấy rằng, Ngài đã làm 
gì cho chúng ta và Ngài đã làm gì cho quả địa cầu này, cho quãng đại quần chúng? Ngài muốn 
xoay chuyển một chiều hướng tốt đẹp hơn để tránh những tai nạn sắp tới! 
 

Cho nên những lời khuyến tu như hội Long Hoa, chuyện này chuyện kia chuyện nọ để khuyến tu 
mọi người nhưng mà rốt cuộc mọi người chỉ giữ có một cái thức để đi tới mà thôi! Cho nên cái 
thức hồi sinh đó nó mới hổ trợ cho các bạn tu tiến và giữ vững lập trường để đi đến thì chúng ta 
mới thấy rằng bề trên sáng suốt thật sự và nghiên cứu, tỉ mỉ những gì mà từ bề trên chuyển 
xuống trong vòng trật tự của thiên cơ là để hóa giải và dẫn tiến tất cả những tâm linh về với cấu 
trúc siêu nhiên, hợp tác với cộng đồng càn khôn vũ trụ để khai triển và thay đổi một chiều hướng 
mới lạ, nằm hẳn trong tâm thức của chúng sinh! 
 

Cho nên ngày hôm nay các bạn mới thấy rõ những cái chuyện kỳ diệu xuất hiện luôn luôn, cũng 
không ngoài mục đích để độ trì và cho mọi người thức tâm để hiểu con đường tu và được trở về 
với chính giác mà thôi! 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 7/11 

 

Cho nên mọi người chúng ta đều có cơ hội tu học, có một sự thắc mắc là chúng ta sẽ đi tới sự cởi 
mở! Nhưng trong Vô Vi khắp các nơi, học rất nhiều bài! Qua những kỳ tôi đi thuyết giảng và các 
bạn đã tương ngộ với chúng tôi, rồi các bạn cũng đồng học với chúng tôi, bất cứ những sự phát 
triển nào về tâm linh! Sau khi ngộ phải kích động và phản động nhiên hậu nó mới phát triển tới 
sự sáng suốt! Chúng ta còn đang ở trong sự tăm tối, chúng ta còn đi trên con đường eo hẹp, nên 
cố gắng tu đi và học nhẫn học hòa nó mới sáng suốt hơn và nó cởi mở thanh nhẹ! Sự siêu giác là 
lúc nào cũng là chủ và khai triển nền siêu văn minh của Thượng Ðế ở tương lai! Cho nên chúng 
ta phải sửa ngay bây giờ để chúng ta sẽ hưởng được cái nền văn minh ở tương lai! Chúng ta đã 
tin tưởng từ quá khứ, xét quá khứ nhiều kiếp! Ngày hôm nay sự văn minh của vật chất đang tiến 
bộ ào ào, vậy chúng ta không có cái siêu văn minh của tâm linh ở tương lai sao? Chắc chắn là 
chúng ta có! Chúng ta phải tin nơi điều này, sau khi chúng ta nhắm mắt rồi chúng ta vẫn tiến hóa 
và vẫn được cơ hội để thay đổi thăng hoa sáng suốt, để tiến và để thức, để khai triển tới vô cùng! 
Cho nên cái mục đích của chúng ta càng ngày càng rõ rệt, qua những cơn đả phá, những cơn kích 
động, ngay từ gia cang cho đến xã hội thì chúng ta gặt hái không ít! Hằng tuần các bạn học hỏi 
không ít, và gặt hái không ít! 
 

Cho nên khóa tu này trực tiếp, học đủ mọi mặt! Các bạn mới trở về được một vị trí của một 
thánh nhơn! Con người mới là có cơ hội học, tiến về thánh giới, rồi tiến về tiên giới, rồi tiến về 
Phật giới! Chớ không phải học ngang, tôi nhảy vô làm Phật liền, đâu có được! Các bạn muốn 
làm Phật liền, các bạn còn phải nặng hơn! Cái titre như vậy thì các bạn sẽ bị hành xác rất nặng! 
Các bạn thấy Thích Ca đi tu cũng bị hành xác, ngồi yên một chỗ, bất động, là cái xác phải chịu 
đựng vô cùng! Và sau sự chịu đựng đó là vun bồi ý chí thăng hoa! (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 

Tu hành là gì? 

Bạn đạo: Thưa Thầy, “tu hành” là gì? 

Đức Thầy: Tu là phải hành: hành là hành Pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm 
không mở, trí không khai; là chỉ nói láo thôi! Lập lại chuyện Tiên, Phật, Thánh, là nói láo, thị 
phi, chớ đâu có tiến hóa được! Trực giác mới là đúng! 

Lập lại những lời của Phật nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly, một tí nào. Nó lập đi, 
lập lại hoài, không bao giờ tiến được! Âm thinh của nó không có hòa tan với các giới được. 
Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị 
kẹt!(Thực hành tự cứu) 
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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 29 tháng 6 2019 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban 
vui   cho đến 30 tháng 8 2020 như sau:  
 
Người gửi                                         US$                CAD or currency 

Olivier Pham Le (France)   120 euro 
An Danh (Tx) 270    
An Danh (France)   200 euro 
An Danh (France)   200euro  
An Danh (Mtl) 200    
An Danh (Mtl)   300  
Nguyen Hoai Trung (ON) 735  1,000  
Allison Truong (CA) 300    
Banh My Hom (CA) 200    
Serena Truong (CA) 500    
Nguyen Cuong Dien& Nhung (Australia)   401  
Icebud Reed NGuyen(MI) 200    
Hong Vo (Co) 100    
Thao Nguyen (Ca) 100    
Thanh Nguyen (Ca) 100    
Adrianna Boyd(Ca) 100    
Serena Truong (CA) 500    
Banh My Hom (CA) 200    
An Danh (Mtl) 300    
Ho thanh Hoang (mtl)   1,500  
Ho Van Dam (GA) 200    
Nguyen Hoa  1,600    
Pham Tan Kinh 1,000    
Cindy Ho 300    
Nga Ho 200    
Nguyen Minh (TX) 600    
Ban Dao An Danh 1,000    
Nguyen Thanh Truyen (Br)   300  
Olivier Pham Le (Fr)   120 euro 
Van Phu Cuong (AB)   1,000  
Vo Danh (TN) 200    
An Danh (CA) 100    
Nguyen Quyen (CA) 500    
Lo Bui (CA) 100    
Chau Dao (CA) 500    
Icebud Reed NGuyen(MI) 200    
Hong Vo (Co) 100    
Do Trung Hieu (TX) 300    
Gia dinh Nguyen Phong Luu (CA) 500    
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Nguyen Minh Luan (Ca) 1,300    
Doan P. Cham (NJ) 200    
Ho Van Dam (GA) 200    
An Danh (Tx) 3,000    
Icebud Reed Nguyen(MI) 200    
Ho thanh hoang (mtl)   1,000  
Vũ Khánh Tường & Lê Thị Thanh Phượng(Australia)   2,000  
An Danh (Mtl)   625  
GD  Lieu Ngoc Chau gui tien phung dieu bac Luong Si Dong 1,000    

 
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 2020-2021 cho các em nghèo,mổ côi, 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 tiền học phí 
- Phát hòm người chết không hòm và hỗ trợ mai táng gia dình nghèo 
- Hỗ trợ máy trợ thính cho mấy em điếc nghèo để có cơ hội hòa nhập cuộc sống bình thường 
 
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: 
 

Ngân phiếu hay Money order xin đề   
1. 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 

  
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 
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Thông báo video Tuần Lễ 35, 30-08-2020 
 

Video mới: Sau sự kích động và phản động, sau sự đau khổ là hồi sinh - Đức Thầy tại TĐ 
Vancouver 8-27-1989 
 

Youtube Link :     https://youtu.be/6xeJ8HGztaM 
 

Ban video kính mời 

THƠ BẠN ĐẠO 

             THAY ĐỔI 
 
Đời người thay đổi một chử “ tu” 
Tu riết bước ra khỏi ngục tù 
Không tu đủ thứ vây quanh, phủ 
Nào khác người khờ bọc lớp ngu 
           *** 
Ngu đần mà muốn thông minh 
Bản thân chưa hiểu Tâm Linh còn khờ! 
Từ đây sắp tới nào ngờ 
Nạn tai dồn dập cho người tỉnh ra 
Tới ngày trổ nhụy, kết hoa 
Thân, Hồn thống nhứt người ta không còn. 
Hiện giờ ẩn thẳm…thâm sâu 
Không ai còn biết – làm gì linh thông! 
Tự nhiên cơ cấu nhiệm mầu 
Hồn nhiên chuyển biến Địa cầu giao thông 
Địa hình xoay ngược bên trong 
Chỉ còn sạch trống thong dong hưởng đời 
     Cali. 18/06/20 
                 Lê Thị Lệ-Hoa 

 
 
 
              NGHỊCH  LỘ 
 
Tu, hành khó lắm bạn ơi 
Nếu không ý chí ngàn đời không xong 
                     *** 
Bước lên rất khó…nhưng phải bước 
Nghịch lộ không ngừng ta vẩn đi 
Khi nào vươn vấn sạch. Oai nghi! 
Tiến đến, về không rõ trường thi. 
Nương pháp miệt mài rèn chử  tín 
Nương không, vô định, giác, minh, hòa 
Nương đời, nương đạo…vô minh diệt 
Vạn nẻo vô không…thỏng ra vào. 
Trên đời có một, không hai 
Không vay, không mượn, ra vào cũng không 
         Cali. 12/08/20 
                      Lê thị Lệ-Hoa 

 
 

Hậu sự của bác Bảy Lương Sĩ Đông 
 

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bác Bảy Lương Sĩ Đông, sanh năm 1922 
 

Vừa mất   lúc 10 :25 (giờ Việt Nam tức ngày 23/8/2020 (âm lịch ngày 5 tháng 7 năm Canh Tý)  
 

Hưởng đại thọ 99 tuổi, được siêu thăng tịnh độ 
 

Lễ động quan lúc 14 :00 (giờ Việt Nam) ngày 24/8/2020 (âm lịch ngày 6 tháng 7 năm Canh Tý), 
. 
Lễ Rải tro bác Bảy sáng ngày 25/8/2020 tại Vũng Tàu  
 
Bác Bảy đã được THƯỢNG LỘ BÌNH AN 
 
Kính gởi quý bạn đạo hình ảnh tang lễ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1-aXym_Qd08&feature=youtu.be 
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Thư cảm ơn của gia đình chị Liễu Ngọc Châu 
  
Kính gởi tất cả quý bạn đạo năm châu . 
 
Gia đình chị Liễu Ngọc Châu Xin trân trọng cám ơn quý bạn đạo khắp nơi đã hướng tâm cầu 
nguyện cho bác Bảy Lương Sỉ Đông . Cám ơn Gia đình bạn đạo Hùng Lê ( New Mexico ) đã tài 
trợ tài chánh . 
 
Cám ơn tất cả quý bạn đạo gần xa đã giúp đỡ phúng viếng cũng như chung tay lo hậu sự cho bác 
Bảy Lương Sỉ Đông . 
 
Cám ơn quý bạn đạo đã gởi vòng hoa thăm viếng . 
 
Tiển đưa bác Bảy Lương Sỉ Đông thật là ấm áp tình thương của Bạn đạo và cộng đồng VÔ VI 
được THƯỢNG LỘ BÌNH AN . 
 
Trong buổi tang lễ , chắc chắn cũng có phần sơ suất ngoài mong muốn . 
 Kính xin tất cả quý bạn đạo niệm tình tha thứ. 
Xin chân thành tri ân quý bạn đạo Việt Nam và quý bạn đạo khắp thế giới . 
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH . 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH . 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH . 
 
Kính bái. 
Gia đình chị Liễu Ngọc Châu và các em. 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn Hoài Nam từ trần tại Hà Nội, 
ngày 28/08/2020, hưởng dương 57 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.  
Thành thật cảm ơn quí bạn đạo. 
Bạn đạo Việt Nam kính báo.  
 


