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1) 16-08-94 
Hỏi: Bạn đạo đưa Bé đi chỗ động loạn, Bé nghĩ sao về việc nầy? 
 
Ðáp: Thưa bạn đạo đưa Bé đến chỗ động loạn thì Bé lại càng thấy rõ sự thanh tịnh của Bé 
tự cứu Bé. Cho nên Bé rất cảm ơn bạn đạo, Bé được biết thêm trật tự của người đời, trong 
sự hợp tác mà hình thành, Bé vẫn vui và kính trọng mọi giới đã khéo sắp đặt trật tự cho 
chung, đâu ra đó không gian dối, Bé cảm thấy sự thành thật chiến thắng tất cả. Ngược lại 
tham lam và dối trá đều là thất bại. 
 
                  Kệ: 
Công bằng bác ái chuyển hoài hoài 
Gian dối thời gian tự thấy sai 
Học hỏi không ngừng tâm tự thức 
Trong sanh có tử chẳng lầm sai 
 
2) 17-08-94 
Hỏi: Bé làm việc liên tục Bé có mệt không? 
 
Ðáp: Thưa rất quí trọng mọi người chung hành với Bé, trên đường đời cũng như đường 
đạo, mọi sự trở ngại là một bước tiến về lãnh vực thanh tịnh của phần hồn, tự tu tự tiến 
thì phải chấp nhận sự cam go của trường đời như đường đạo, trì chí thực hành thì mọi 
việc sẽ được đạt thông, làm như không làm, nói như không nói, lúc nào cũng sẳn sàng 
phục vụ, bất cứ từ đâu đưa đến. 
 
                   Kệ: 
Thực hành mới hiểu Bề Trên chuyển 
Lập hạnh tiến tu thông cảm liền 
Trời đẹp không còn gieo bở ngở 
Quí yêu muôn loại sống an yên 
 
3) 18-08-94 
Hỏi: Bé đã bình an về nơi Thiền viện Vĩ Kiên, trụ sở tâm linh Bé cảm thấy thế nào? 
 
Ðáp: Bé thấy mọi người đều quí trọng Bé, Bé có một đêm ngủ rất dài, lòng thanh nhẹ, 
nhìn phong cảnh tốt tươi, trật tự hùng vĩ của Trời Ðất biểu lộ sự thanh cao trìumến, hòa 
với thâm tình của một số bạn đạo, lo tu quyết 
rời nghiệp duyên của tình đời tạm bợ. 
 
                   Kệ: 
Sống vui chẳng giấc giờ mê động 
Thanh thoát an vui tận cõi lòng 
Ăn nhẹ thiền nhiều qui một mối 
Trần tâm thay đổi chẳng lòng vòng 
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4) 19-08-94 
Hỏi: Xác già có tu được không? 
 

Ðáp: Thưa linh khí đã mất rất khó tu, chỉ gỡ gạt được chút đỉnh phước đức cho kiếp sau. 
Nếu tham gia tu học minh chánh, tự dứt bỏ chuyện đời, niệm Phật hằng ngày, may ra giờ 
phút lâm chung sẽ được nhẹ nhàng hơn. 
 

                 Kệ: 
Quyết tu tiến hóa kịp kỳ giải 
Trí độ phân minh tự tiến hoài 
Qui hội chơn hồn không chuyển động 
Tâm hồn sáng suốt tự an bài 
 
5) 20-08-94 
Hỏi: Tuổi trẻ hướng về tình dục có thể tu được không? 
 

Ðáp: Thưa tuổi trẻ hướng về tình dục thì rất khó tu thành, chỉ tạo khổ và tiêu hao ở tương 
lai, thần khí không đầy đủ để thực hành pháp môn mà mình đã được, chỉ vá víu trong lý 
thuyết mà thôi. 
 

                 Kệ: 
Ði đi lại lại trong vòng tham 
Khó khổ không hay tự khóa hàm 
Tu luyện không hành tâm khó thoát 
Ðắm chìm trong cảnh mê lầm tham 
 
6) 21-08-94 
Hỏi: Hôm nay mãn khóa sống chung với Bé tại Thiền Viện Vĩ Kiên, Bé cảm thấy thế 
nào?   

Ðáp: Thưa Bé cảm thấy mọi người vui và thanh nhẹ, sau sự phân giải của Bé cộng với sự 
quyết tâm tham thiền của bạn đạo, đồng vui trong thanh tịnh và cởi mở. 
                  Kệ: 
Chung vui sum hợp chẳng còn mơ 
Thực hiện Nam Mô giải giấc giờ 
Trí tuệ phân minh giềng mối đạo 
Trì tâm học hỏi chẳng còn mơ 
 
7) 22-08-94 
Hỏi: Ðêm đêm tham thiền đúng giờ giấc thì sẽ có kết quả gì? 
 

Ðáp: Thưa đêm đêm công phu đều đặn thì sức khỏe sẽ được gia tăng và thanh tịnh, sẽ 
nhìn thấy tất cả đều là giả ảo không thật, thì tâm sẽ được yên và trí sẽ được sáng. 
                  Kệ: 
Công phu đều đặn tánh đàng hoàng 
Khó khổ chẳng rên trí chẳng màng 
Cảnh tạm cuộc đời không đáng tiếc 
Chẳng còn mơ ước chẳng còn mang 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Tu Sinh 
 

Tu Sinh cất cốc tự tham thiền 
Thức giác tu hiền sống tạm yên 
Liên hệ Trời yêu trong thức giác 
Trùng tu thanh tịnh tự mình yên 

*** 
Mình yên giải bỏ buồn phiền 

Thâm tâm đạt pháp cảm yên cảm hòa 
Càn khôn vũ trụ chung nhà 

Chơn tâm tự thức chan hòa tình thương 
Cảnh Trời gieo rắc ý gương 

Minh tâm kiến tánh tìm đường tự đi 
Chẳng còn ý tưởng sân si 

Giải mê phá chấp ta thì đạt thông 
Nằm lòng nguyên lý của công 

Chăm tu đạt pháp nằm lòng tự tu 
Khai thông trí tuệ chẳng mù 

Mười Điều Tâm Niệm an du trong lòng 
Thành tâm phục vụ ý công 

Thương yêu tha thứ một lòng tự tu 
Hồn thời tưởng niệm ngao du 

Về Trời tận hưởng chẳng mù chẳng mê 
Sáng choang giải tỏa muôn bề 

Càng tu càng tịnh càng về đến nơi 
Thực hành nguyên lý của Trời 

Tâm mê chẳng có đời đời dựng xây 
Pháp Luân Thường Chuyển vui vầy 

Cảm giao nguyên khí thân này yên vui. 
 

Kính bái Lương Sĩ Hằng 
T/V OO, ngày 6 tháng 10 năm 1995 
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TRíCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Từ bi là sức mạnh 

Kent, 21-1-84 

Thưa các bạn! 

Hôm nay là ngày thiền chung của tất cả bạn đạo tại Seattle và các nơi đã về đây như Vancouver, 
Portland, Longview, đã về đây chung thiền và dự cuộc tiễn đưa trong lúc tạm chia tay trong thời 
gian tôi phải trở về Montreal làm thủ tục tuyên thệ trước khi nhận lãnh quốc tịch Canada. Ðây 
cũng là tin vui mừng của tất cả bạn đạo khắp năm châu. Sau khi tôi nhận lãnh được quốc tịch, sự 
đi đứng dễ dãi và sẽ có cơ hội liên tục tương ngộ với các bạn khắp năm châu. Ðây cũng là ân huệ 
do Thượng Ðế đã ân ban, vì quá trình tôi ít có mặt tại Canada, khăn gói đi đây đi đó để thức tâm 
các bạn, để cho huynh đệ chúng ta càng ngày càng khắn khích hơn trong tình thương xây dựng, 
thật sự đã nhận ra chơn tướng tình huynh đệ tỷ muội chúng ta không bao giờ xa cách. 

Những dịp tôi gần gũi các bạn, lòng xúc cảm của các bạn, như tâm thức ước mong thành Ðạo 
của các bạn trong tôi, và tất cả tình thương yêu quí các bạn, của những bạn đạo tại Montreal. Với 
niên độ hơi cao, nhưng vì tình thương sống động đó đã làm tôi trẻ lại rất nhiều năm và hăng hái 
hăng say trên con đường tương ngộ tình thương giữa huynh đệ tỷ muội của chúng ta, liên tục 
ngày lẫn đêm, chúng ta thấy không có sự xa cách, yêu thương mãi mãi, xây dựng mãi mãi, muốn 
được gần nhau mãi mãi. Nhiều huynh đệ đã thức tâm thấy rõ rằng hạnh hy sinh là điều cao quí, 
sức mạnh Từ Bi là vô cùng. Ngày hôm nay đi tới giai đoạn chúng ta thấy rõ ta đang mang một 
thân xác với một bộ xương và mấy chục ký lô thịt không nghiã lý gì, đưa vào sự tranh chấp vô 
lý. Cho nên chúng ta từ bỏ con đường tranh chấp eo hẹp, trở về với sự lớn rộng hơn cởi mở hơn, 
tiến hoá nhẹ nhàng hơn. 

 
Nhiều huynh đệ tỷ muội muốn hy sinh giải nghiệp, nhưng chưa có cơ hội, vì mới ý thức thôi, 
mới gieo ý niệm thôi, còn thực hành là một việc. Cho nên sự thực hành, làm sao mới có cơ hội 
tạo được hạnh hy sinh. Chúng ta chấp nhận, phải chấp nhận những nghịch cảnh nhiên hậu chúng 
ta mới thấy Ðấng Cha Trời nhắc lại sự phát tâm đại nguyện của các bạn trước khi các bạn lâm 
trần nhập vào cái thể xác của chúng sinh, kể cả con thú cũng vậy, cũng ước nguyện được làm 
con người. Thì chúng ta là con người ước nguyện được giải thoát cái thân xác nặng nề này, là 
nhờ ai, nhờ đâu chúng ta có cơ hội để giải thoát? Trong sự tham sân si hỷ nộ ái ố dục, nó đã trói 
buộc liên tục liên hồi mà tôi cho đó là chánh. Ngày nay tôi tu rồi, tôi được tháo gỡ một phần, tôi 
mới thấy rằng sự sai lầm của chính tôi đã tạo cho tôi bị trói buộc thêm trong sự chấp mê. Ðường 
lối sai trái của bao nhiêu kiếp ngày nay tôi mới hiểu được, tôi phải thả lỏng, tôi để cho Bề Trên 
quyết định vì tôi cảm mến sự Từ Bi và Ðại Từ Bi của Thượng Ðế cho nên tôi phải thực hiện Từ 
Bi và học hỏi Từ Bi để giải toả sự phiền muộn trong tâm thức của tôi, tức là tâm bệnh đau 
thương hiện tại. Cứ cho đó là sự đau thương, cứ cho đó là sự mạ nhục, nhưng mà kỳ thực đó là 
một ân phước, lấy oán làm ân. Khi thức tâm rồi tôi phải làm thế nào? Tôi phải tạ ơn người, vì 
người đã đóng vai trò đó, khích động tôi, tôi mới có cơ hội tiến hoá. Nhưng riêng tôi, với tâm 
thức hiền lành làm sao tôi dám đóng vai trò đó! Cho nên những vai trò đó là những vai trò quí 
báu trong đời tu học của chính tôi. Cho nên các bạn gặp nhiều chuyện kích động ngay trong gia 
cang, xã hội, bạn bè liên tục liên hồi nhồi quả để đưa các bạn tiến tới tốt đẹp hơn. Tất cả những 
gì muốn được tốt đẹp phải được qua cơn điêu luyện nhiên hậu mới thành một cái quả tốt ở tương 
lai. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy rõ cái luật Nhân Quả, nhân ta không lành thì quả ta 
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không tốt. Nhưng mà chúng ta người tu bước vào nhân lành chớ không phải ác nghiệp. Chúng ta 
phải từ bỏ ác nghiệp và bước vào nhân lành. 

Cho nên kỳ này tôi đến thăm các bạn từ Vancouver đến Kent, thì tất cả tôi thấy rằng tôi rất vui 
mừng được thấy các bạn thức tâm, các bạn thấy rõ con đường các bạn phải đi, các bạn lần lượt 
thức tâm và thấy rõ đại nguyện của tiền kiếp. Cho nên các bạn nguyện hy sinh và tiếp tục xây 
dựng hạnh hy sinh noi theo đường tôi đã và đang đi. Cái khó của đời là cái quí của Ðạo, các bạn 
ơi! Chính tôi là người đã sống trong khổ ngày lẫn đêm, tha thiết thương yêu cầu mong mọi người 
thức tâm, cầu mong mọi người trở về với chính họ để đem lại cảnh thanh bình mà để diễn tả 
trong trí thức của chúng ta. Chúng ta đã có sẵn trí thức sống động, thanh nhẹ hòa ái, tương thân 
mà nào đã được hưởng trong sự trực diện giữa nhân sinh! Sự đối đãi của chúng ta giữa huynh đệ, 
sự đối đãi của chồng vợ, con cái đều nằm trong nghịch mà chúng ta phải thấy rằng nhờ nghịch 
mà chúng ta mới tiến tới thuận hòa mãi mãi. Khi chúng ta thông cảm rồi, chúng ta chỉ biết ôm 
nhau mà khóc, thương yêu nhau, thương nhớ nhau.  

Sao nhiều bạn đạo Vô Vi nói rằng từ ngày tôi tu pháp này tôi thấy tôi thương người ngoài? Ðâu 
phải người ngoài các bạn ơi! Các bạn đã tìm được huynh đệ, thâm tình huynh đệ, các bạn đã tìm 
được thâm tình tỷ muội, các bạn đã nhận lấy oán làm ân rồi các bạn ơi! Các bạn sống chung 
nhiều kiếp nữa và các bạn sẽ đi, đi đi, đi mãi, phải đi trên đường cởi mở, khai thông tâm thức và 
trí tuệ của các bạn như đóa sen lúc nào cũng trong lành nhẹ nhàng. Nhờ hành động đó, nhờ cử 
chỉ đó, nhờ hạnh hy sinh đó, các bạn sẽ cứu hàng triệu triệu người đau khổ như các bạn. Các bạn 
là người trầm luân trong bể khổ và các bạn đã thấy, đã thấy biết bao nhiêu sự khổ đã gánh. 
Nhưng ngày nay các bạn biết hạnh là nhờ từ cái khổ đó mà các bạn được thanh nhẹ. Chúng ta 
không còn than khổ, chúng ta nên giữ niềm tin trong khổ để chúng ta thấy rằng nhờ khổ mà 
chúng ta tiến hóa, nhờ khổ mà ta thay đổi, nhờ khổ mà chúng ta có một nơi an toàn hơn vững 
chắc hơn. 

Chúng ta là người Việt Nam nhỏ bé đã đổ bộ lên chỗ văn minh mà mọi người đã khổ trước 
chúng ta. Ngày nay chúng ta mới có được cơ duyên để sử dụng trong vòng trật tự của nhân sinh. 
Ngày nay chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thì chúng ta phải thấy rõ sự gánh vác của ai? Do ai đem 
sự nhẹ nhàng cho chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta có miếng cơm manh áo. Quí thay và lành 
thay! Chúng ta được hưởng trọn lành, sau sự cực nhọc của mọi người chúng ta phải nghĩ sao 
đây? Chúng ta phải hạ mình xuống, dẹp tự ái tức khắc để chúng ta vun bồi tâm thức sống động 
của lượng từ bi sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta có thể tha thứ bất cứ một tội lỗi nào, chúng 
ta cố gắng xây dựng sự sáng suốt Từ Bi đó để đưa những người tội lỗi trở về với Chánh Giác. 
(còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Điển tròn 
 

Hỏi: Nếu tu đúng thì điển tròn - Vậy điển tròn là gì?  
 
Đáp: Điển tròn là nhắm mắt thấy một vòng điển xuất ra nơi trung tâm chân màỵ Lúc đó điển 
tròn, nói chuyện không dư không thiếu, có khả năng cảm động lòng người. 

(Vấn đạo từ Hawaii USA qua internet  8/10/95) 
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Giới thiệu trang web mới 
 VOVI8.com (thay thế MucBeTam.org) 

 
 
VOVI8.com online lưu trữ tài liệu qúi báu Mục Bé Tám (MBT) với 3 ngôn ngữ  VN-EN-FR và 
được xuất bản hàng tuần trên tờ Tuần Báo Phát Triển Điển Năng (TBPTĐN) #0001 năm 1995 
đến hiện tại, gồm những câu hỏi đáp do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng viết sáng tác mỗi ngày từ năm 
1991-2006 (> 5000 câu hỏi). Lời văn trong MBT mộc mạc, bình dị nhưng chứa đựng thanh điển 
và siêu lý trên nhiều đề tài thực tiễn về đời lẫn đạo. 
  
Tôi có duyên lành được Đức Thầy nhắn nhủ và khuyến khích tại T/V Nhẫn Hòa và ĐHVV 
Singapore 2006 là con cố gắng bảo trì Mục-Bé-Tám trên mạng Internet giúp đóng góp mở trí rất 
nhiều cho b/đ vô vi và nhân sanh. Cho nên trang web vovi8.com thường xuyên được cập nhật 
update với nhiều chức năng, đặc biêt là mùa đại dịch pandemic năm nay 2020, bạn đạo vô vi 
chúng ta thích ứng dùng chung trong các buổi sinh hoạt cuối tuần trên internet online SKYPE. 
  

Đặc điểm của VOVI8.com 
  
1) Sinh hoạt Online rất tiện lợi, bắt đầu buổi sinh hoạt MBT (TBPTĐN) b/đ đọc bài thơ ngỏ và 
7 câu hỏi, sau đó sinh hoạt từng câu hỏi 1-7 và "không nhìn thấy câu đáp trả lời trước của Đức 
Thầy".   
2) Sinh hoạt tự do từng câu hỏi hoặc chọn đề tài hoặc ngẫu nhiên  
Phần Search tìm kiếm truy cập dễ dàng các bài TBPTĐN, theo số #, tên, quốc gia, thành phố, đề 
tài, câu hỏi,…  thí dụ: Canada, Montreal, thanh, 500, 1200-5 (đây là câu hỏi số 5 của TBPTĐN 
#1200), ... 
3) View/download TBPTĐN hoặc MBT ngắn gọn (1-2 trang) 
Chú ý: Các bài TBPTĐN được nén gọn lại 50-75%, shrinkpdf.com (vẫn giữ nguyên mẫu) 
4) Băng đọc audio của Đức Thầy "Bé Tám Bàn Bạc Khắp Năm Châu"  
In tặng bài Thơ ngỏ, bài kệ và câu hỏi cho b/đ tham dự ĐHVV và khóa học 
  
Đặc biệt trang web vovi8.com dùng 1-3 thứ tiếng Việt-Anh-Pháp (Lang Mode) cùng một lúc để 
đối chiếu giúp b/đ trao dồi sinh ngữ về đạo pháp. Tuy nhiên, nhiều bài tiếng Anh và Pháp vẫn 
còn thiếu sót hoặc thất lạc. Mọi đóng góp về phần dịch thuật sinh ngữ EN-FR, hoặc tìm kiếm 
được các bài củ TBPTĐN (LED Weekly) xin vui lòng email đến ptvuongvovi8@gmail.com. 
  
Chân thành cám ơn qúi bạn đạo. 
  
NMADĐP VVTB 
Vương Thanh Phú  |:-)  |:-) 
Seattle, Nov 5, 2020 
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THÔNG BÁO của HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM 
  

THÔNG BÁO! 
 
             HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 
 
                
Kính chào Quí Bạn Đạo,  
                 Dù cuộc sống đầy khó khăn vì đại dịch Covid -19 nhưng với tinh thần trách nhiệm của 
người có đạo chúng ta vẫn từng bước vượt qua trong niềm tin Đạo Pháp. 
Cùng nhờ sự ân độ của Bề Trên_ Đức Tổ - Thầy, chúng ta đã có được ngày LỄ DÂNG HOA 
TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY thật trang trọng và đầy ý nghĩa. Trong niềm vui này, Hội quyết 
định tổ chức buổi “ LỄ DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ  “ trong ngày lể Tưởng Niệm 
Đức Tổ Sư lần thứ 53 năm 2020 tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI vào Chủ nhật ngày 8 tháng 11 
năm 2020 .  
  
               Chúng ta vẫn giữ đúng những  quy định như trước. Hội xin được nhắc 3 điều quan 
trọng: 
 
                 1_ Xin tất cả Quí Bạn Đạo đến tham dự LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ mặc y phục 
mầu trắng toàn bộ . 
 
                  2_ Chúng ta mỗi người mang mash và cách nhau 6' theo dấu đã có sẵn trong sân . 
                  3_ Trong thời gian chờ đợi cần trì tâm niệm Phật để tránh làm phiền cho cộng đồng 
xung quanh và chúng ta cùng có được bầu không khí trang nghiêm thanh nhẹ.  
 
                  Hội  xin kính mời tất cả các bạn đạo đến tham dự trong ngày Lễ DÂNG HOA 
TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ để chúng ta cùng thành kính dâng lên lời cảm ơn ĐỨC TỔ SƯ ĐỖ 
THUẦN HẬU, NGÀI đã ban cho chúng ta PLVVKHHBPP thật siêu diệu và đây cũng là dịp 
sum họp đại gia đình Vô Vi.  
 
XIN LƯU Ý   
 
                   Xin Quí Bạn Đạo đến trước 9:30am để chúng ta cùng chụp hình lưu niệm. Buổi lễ sẽ 
bắt đầu đúng 10:000AM đến 12:00 trưa là kết thức . Hội sẽ có thức ăn sáng thật chu đáo đến tất 
cả các bạn đạo đến tham dự. Chúng ta sẽ cùng tương ngộ trong  
 
                        NGÀY LỄ DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ LẦN THỨ 53 
NĂM  CHỦ NHẬT NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI. 
 
                  Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California, tôi xin kính chào và thành tâm 
thương chúc TẤT CẢ QUÍ BẠN ĐẠO thật NHIỀU SỨC KHỎE - TÂM THÂN AN LẠC - TU 
HÀNH VIÊN MÃN.  
                                        NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH  
Hội Trưởng 
Lâm Huỳnh Mai 
Oct 20,2020    
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BẠN ĐẠO VIẾT 
 
 
Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng . 
Thưa các bạn:  
Đây là tiết mục Chia Sẽ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm  
Tuần này Đề Tài Tu Học là  
               NGUYÊN KHÍ  
Thực hành Nguyên Khí cảm thong dong  
Đời Đạo phân minh đỡ bực lòng  
Giải Thoát sân si tâm bớt động  
Thực hành chánh pháp tánh thật trong. 
                              Lương Sĩ Hằng  
Câu hỏi số 1: 
Người tu mà không trung tín với chính họ thì sao? 
Xin thưa cùng với các bạn: 
Đây là Nhân Đạo cái đạo làm người đối đãi với nhau cho đúng nghĩa là một con người  
Làm người phải biết có: 
TRUNG CAN NGHĨA KHÍ: 
Bạn bè chơi với nhau phải biết có Nghĩa Khi 
Thầy Cô dạy học phải biết ơn  
NHẤT NHẬT VI SƯ THIÊN NIÊN KÝ 
Một ngày là thầy ngàn năm người đó cũng vẫn là thầy mình dạy dỗ cho mình hiểu biết về  
Đời cũng như Đạo: 
                         SẤM TU HÀNH ... 
Làm sao tỏ dấu nhơn hiền  
Siêng năng tu luyện Phước truyền cháu con 
Làm sao cội Phúc chớ mòn 
Lấy câu nhân nghĩa cho tròn đạo tâm... 
Ngày nay con người ta khác xưa nhiều lắm  
Thấy Phú cầu Vinh .Gặp Lợi tối mắt  
Chạy theo vật chất mà sống không còn biết có  
NHÂN NGHĨA là gì .chia sẻ đến đây xin tạm dừng  
 
Kính chào các bạn  
 
Quý Thương  
 
Bành Chí  
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