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1) 06-12-94 
Hỏi: Người tu theo Vô Vi và đổi pháp theo thiêng liêng chỉ định là người không còn trung 
tín với Vô Vi, người sẽ ôm nghiệp nặng hơn xưa, lo âu nhiều hơn và tu không tiến phải 
không? 
 

Ðáp: Thưa nếu tu theo thiêng liêng chỉ định là không còn dũng chí tự tin nơi khả năng của 
chính mình, tâm thân sẽ bị bệnh hoạn nan y ở tương lai, tiền tài duyên nghiệp sẽ tái phát hơn 
xưa 
 

                  Kệ: 
Lòng tham chẳng có bao giờ vừa 
Ý dục tái hồi rất khó chừa 
Hủy hoại tâm thân càng động khổ 
Ðấu tranh vô lý chẳng ai ưa 
 
2) 07-12-94 
Hỏi: Những người tu tự xưng là chứng đắc và còn sân si lừa Thầy phản bạn là sao? 
 

Ðáp: Thưa người tu tự xưng chứng đắc mà lừa Thầy phản bạn, tập quán không tốt, đúng theo 
luật nhân quả là sẽ tự hại tâm thân, khổ mà lầm tưởng là vinh quang tốt đẹp, không biết xử 
dụng diệu pháp mà tiến thân 
 

                  Kệ: 
Cực hình tạo khổ chẳng ra gì 
Tham vọng không thành tự khắc ghi 
Ðạo hạnh không tròn tâm chẳng giác 
Mê đời tranh đấu chẳng dự thi 
 
3) 08-12-94 
Hỏi: Người tu thiền bị loạn thức là sao? 
 

Ðáp: Thưa người tu thiền bị loạn thức tức là nội khoa tâm lý bị xáo trộn, tưởng lầm là mình 
đã đạt thành, thay đổi liền liền, thích cảnh giả tạm, mất quân bình, thay đổi cuộc sống càng 
ngày càng trược, tham dục, thích ăn thua, thích kết bè, tự cho mình là số một trần gian 
 

                Kệ: 
Bày ra lý thuyết tự phân bàn 
Khổ cảnh đảo điên sống khó an 
Phản bội tình Trời không dũng tiến 
Anh hùng giả tạm khó bình an 
 
4) 09-12-94 
Hỏi: Người tu thường xưng là mình đã tu đắc đạo thành Tiên Phật rồi là sao? 
 
Ðáp: Người đời đã tu đắc đạo thì không muốn đá động chuyện đời, nhìn hạnh họ thì sẽ rõ, lúc 
nào cũng khiêm nhường như người không biết gì, không kiêu căng, không động loạn mới là 
người chơn tu 
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                  Kệ: 
Tự mình thức giác cảm còn mù 
Thế sự đảo điên chẳng phải tu 
Nói láo thi đua trong động loạn 
Tự mình tu sửa chẳng còn ngu 
 
5) 10-12-94 
Hỏi: Duyên nào là duyên của Trời Phật? 
 
Ðáp: Thưa hướng về thanh tịnh thì mới có cơ hội ngộ duyên của Trời Phật ẩn tàng trong tâm, 
chán đời mới biết hướng về nội tâm mà tu 
 
                Kệ: 
Tu tâm chẳng phải bị mê mù 
Tự thức tự truy trí sáng tu 
Tuệ giác phân minh đường chánh đạo 
Tâm hành thân đắc trí thường du 
 
6) 11-12-94 
Hỏi: Người tu còn có mộng làm vua thì sao? 
 
Ðáp: Thưa người tu còn có mộng làm vua là người chưa dứt khoát, dùng sự sáng suốt của 
chính mình phục vụ tiền tình duyên nghiệp, tức là tự hại mình mà thôi, tái bồi dâm tánh và ý 
dục chẳng đi đến đâu 
 
              Kệ: 
Tự mình khơi dậy điểm tâm sầu 
Mê loạn không hay muốn được mau 
Tạo khổ cho mình thêm mối nợ 
Hành thông chơn pháp rõ tâm đầu 
 
7) 12-12-94 
Hỏi: Thức hòa đồng là sao? 
 
Ðáp: Thưa thức hòa đồng tức là tâm thức được khai sáng, ý thức được sự chung sống ở cõi 
tạm này là một, ai ai cũng phải tự gánh một nghiệp quả luân hồi, học hỏi và luân hồi tùy theo 
trình độ sẳn có của tâm linh mà tiến hóa 
 
              Kệ: 
Tu tâm sửa tánh mới chung hòa 
Khai sáng từ bi sống thiết tha 
Giải nghiệp độ đời tâm thức giác 
Bình tâm học hỏi chẳng còn xa 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Đời Đạo Phân Hành 
 

Ở đời lắm chuyện dở hay 
Lắm tâm động loạn lắm ngày cảm giao 

Đổi thay nhiều sắc nhiều màu 
Quang minh tăm tối đối đầu đấu tranh 

Bên trong có sẵn chẳng hành 
Hướng ngoài mê tín trở thành quỉ ma 

Tâm tu yếu ớt ta bà 
Bỏ nhà bỏ cửa bỏ hòa tình thương 

Sửa mình tiến hóa gieo gương 
Trăm đường vạn nẻo tự lường tự đi 

Chớ nên loạn động sân si 
Ồn ào quấy rối tâm thì bất an 
Cuộc đời diễn biến tùy màn 

Đóng vai kép chánh chàng nàng tùy duyên 
Học bài khai triển triền miên 

Giao duyên tùy thức nối liền căn cơ 
Triển khai từ phút từ giờ 

Dũng tâm tự tiến thờ ơ chẳng còn 
Thương người tại thế nỉ non 

Nhắc cho hiểu đạo chẳng còn loạn tâm 
Cảnh Trời tứ hướng diệu thâm 

Đông tây nam bắc mở tầm cảm giao 
Phân ra muôn sắc muôn màu 

Hòa tan chung cõi nhiệm mầu khai minh 
Xuyên qua thế thái nhơn tình 

Dìu nhau cùng tiến đạt khuynh Phật Trời 
Lắm khi luận xét phân lời 

Lắm khi cũng phải tự rời tham sân 
Ước mong đóng góp một phần 
Vì mình vì họ cơ tầng cảm giao 

Có ta phân rõ Trời cao 
Muôn màu thích ứng trước sau dung hòa 

Biết mình chẳng vọng từ xa 
Biết hòa biết tiến mới là người ngoan 

Hồn là nguyên lý phân ban 
Ngài là chủ tể khai đàng trụ tâm 

Người đời nhiểu loạn lại lầm 
Tưởng mình là chánh chẳng tầm được chi 

Được rồi lại mất một khi 
Mất còn phải có ta thì mới yên 

Học rồi rõ sự vững bền 
Thức tâm tự giác mới quên vui buồn 

Giữ phần sáng suốt về nguồn 
Hòa tan chơn thức vui buồn nở hoa 

Tu tâm dưỡng tánh tự hòa 
Xa gần cũng vậy cũng hòa đến nơi 

Khuyên người tại thế ai ơi 
Bền tâm vững chí rõ đời tạm khuynh 

Học bài tiến hóa nơi mình 
Sửa sai chánh pháp tâm linh hợp hòa 

Phật Trời chẳng có ở xa 
Trong ta sẵn có ta hòa chuyển tâm 

Tu thời phải luyện tiến thầm 
Vía hồn khai triển tự tầm đến nơi 

Qui nguyên vạn giáo về Trời 
Một lòng một dạ tự rời thế sanh 

Bền tâm vững chí thực hành 
Qui về nguồn cội mới thành chơn như 

Thế gian châm biếm hay cười 
Người tu là dại vậy người ra sao ? 

Ở đời phân thấp xét cao 
Đến ngày dẹp gánh xác nào cũng ma 

Nói hồn họ chấp cái ta 
Muốn Sanh sợ Tử khó hòa tình thương 

Phật Trời sáng tỏ như gương 
Vô sanh vô tử là đường khai tâm 

Lý Trời siêu diệu thâm thâm 
Tâm vô quái ngại tâm tầm đến nơi 
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Chẳng còn chờ chực thỉnh mời 
Thực hành đến mức lý Trời cảm giao 

Chẳng còn mê chấp phân màu 
Chỉ còn hòa cảm tự giàu tâm linh 

Hồi sinh học dũng do mình 
Thương yêu tha thứ khai tình chơn như 

Khai tâm lập hạnh với người 

Hòa cùng các giới người người cảm giao 
Cộng đồng kẻ trước người sau 

Dìu nhau tiến hóa muôn màu tiến chung 
Hồn là nguyên lý vô cùng 

Tiến trình vô tận vẫy vùng thăng hoa 
Rõ mình thiên hạ một nhà 

Cha Trời ban bố tình ta tình người. 
 

Lương Sĩ Hằng 
Mountain View, 28-08-1981 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Đạo là gì? 

Montreal, ngày 7 tháng 11 năm 1982 (tiếp theo và hết) 

Cho nên càng tu càng được quán thông hơn, càng tu càng được giải tỏa hơn, càng tu càng trở về với 
chính mình là tự chủ, mới lèo lái cái Con Thuyền Bát Nhã này trở về Tây Phương Cực Lạc. Còn 
không có tự chủ, thì không ai điều khiển, cũng như con thuyền trôi giữa biển, mặc cho bão bùng nguy 
hiểm đập cho đến chìm mà thôi. Chúng ta biết vun bồi ý chí, thì trước cái cảnh ác trược chúng ta kể 
nó là hạnh phúc, thì nó sẽ trở về hạnh phúc. Nhờ đó chúng ta mới tiến; nhờ đó chúng ta mới có cơ hội 
học hỏi; nhờ những sự kìm kẹp đau khổ đó chúng ta mới thức tâm và tìm lối thoát.  

Cho nên trường đời Thượng đế đã giáo dục rất tinh vi: bước vào làm con người thì biết yêu đời, mà 
yêu trong một cách kêu bằng "không có anh, em phải chết", và "không có em thì anh cũng phải tự tử". 
Đó! Cái cảnh đó mới đưa các bạn chán ngán được. "Không có tiền tôi sẽ chết!". Đó! Mê cả chiếc xe 
hơi, mê cả căn nhà, mê cả cái radio sẵn có, thích đủ thứ! Nhờ đó mới chán ngán cái trường đời. Ân sư 
ở trước mắt, ân sư đã nằm tất cả trong căn phòng của các bạn, giáo dục các bạn. Nếu các bạn còn mê 
điều nào thì điều đó sẽ gặp các bạn như không! Mà các bạn thức tâm và quán thông được siêu nhiên 
rồi thì không có, không có bị kẹt. Thì các bạn thấy trong Không mà Có, trong Có sẽ trở về với 
Không, thì không còn sự động loạn khi các bạn bị mất mát. Thì các bạn thấy rõ ràng các bạn có đem 
gì xuống thế gian đâu mà bị mất! Chả có gì, kể cả cái xác của các bạn cũng là mượn mà thôi, làm sao 
mà mất? Nhưng mà cái Hồn là siêu nhiên và quân bình, vì nó không bao giờ diệt được. Người ta gọt 
nó đến đâu, nó sẽ cũng vẫn còn giữ cái Thức. nếu không Thức thì xuống địa ngục thì nó cảm thấy 
đau, cảm thấy cảnh hành hạ là ghê gớm, cảnh hành hạ là đau lòng? Đó là Thức! Bây giờ chúng ta 
đang tu đây, vun bồi cái thức tròn vẹn, thức từ mọi trạng thái chúng ta cũng học. Một tiếng động, 
chúng ta cũng thức tâm; một lời nói nặng chúng ta cũng thức tâm; mà một lời nói nhẹ an ủi chúng ta 
cũng thức tâm. Chung quy để giữ một cái thức để tiến hoá mà thôi.  

Cho nên chúng ta càng tu thì càng vui, càng sống hòa đồng với các giới, càng sống trong cái cảnh sân 
hận buồn tủi nhưng mà không còn buồn tủi nữa. Cảnh vợ chồng tương khắc, rồi tu một thời gian thấy: 
"té ra không có gì!". "Tại tôi, không phải tại ổng!", "tại tôi, không phải tại bả!", thì cái chuyện gia 
đình nó lại êm xuôi! Thấy rõ sự sai lầm của chính mình. 

Chúng ta đã chung đụng ở trong một căn nhà, mỗi người một tánh. Giữa bạn đạo và bạn đạo cũng có 
một sự gây cấn thầm kín bên trong. Rồi chúng ta mới thấy rõ: "tại tôi" thì yên, mà "tại họ" thì động, 
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thấy rõ chưa? Kẻ lớn đối với người nhỏ cũng vậy. Chính tại mình mà thôi. Chúng ta còn trong mê 
chấp, ta mới thấy đối phương không đúng. Nếu chúng ta hết mê chấp rồi, chúng ta thấy sự tiến hóa và 
hành trình đi tới của hành giả rất rõ rệt, không bao giờ ngược ngạo, thì chúng ta đâu có chấp! Nếu mà 
chúng ta chấp thì chúng ta đang kẹt mà thôi! Sai lầm của chính mình, chứ không phải sai lầm của họ. 
Cho nên nhiều người tu chưa đến đâu, rồi nói rằng: người đó sai, phê bình đạo đó không đúng! Đó là 
tạo sự tăm tối cho chính mình, đóng cửa, và kẹt không tiến được.  

Cho nên càng tu chúng ta không chê; chúng ta ngược lại cảm ơn tất cả những gì kích động và phản 
động đối với chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới tiến, nhờ đó chúng ta mới khai triển tâm linh, nhờ đó 
chúng ta mới thấy vinh hạnh được làm con người, mà để hiểu vạn linh. Con người từ mọi trạng thái 
mà có! Rồi lúc đó chúng ta mới hòa tan và mến yêu mọi trạng thái, chứ không có trạng thái nào dở 
hết. Trạng thái nào cũng xây dựng tâm thức chúng ta tiến. Chúng ta thấy rằng cái đó dơ dáy ư? Chúng 
ta thức tâm; nhờ đó chúng ta mới cảm biết hai chữ "dơ dáy"! Chúng ta thấy cái đó là thơm tho, chúng 
ta cũng thức tâm: nhờ đó chúng ta mới biết cái giá trị của thơm tho. Mà hai cái tương đồng một giá 
mà tôi không thấy! Rồi nhờ cái này tôi mới bước đến cái này; mà nhờ cái này tôi mới quán thông cái 
kia. Đó! Cho nên người đạo luôn luôn đâu có bỏ người đời. Hành được đạo rồi, muốn cống hiến cho 
người đời, và muốn người đời hiểu họ nhiều hơn, trở về với luật siêu nhiên quân bình của chính họ, 
chứ không muốn chèn ép một ai. Thành ra người ta thấy người này càng ngày sao nó thay đổi rồi; 
tánh tình nó thay đổi rồi, coi bộ nó đễ thương! Rồi lúc đó họ mới theo, và họ bước tiếp theo con 
đường hành giả đã và đang đi, thì họ thấy Đạo là siêu nhiên rõ rệt. 

Cho nên chúng ta phải cần phải học. Ban đầu chúng ta còn áp dụng kinh hữu tự, còn nghe chút đỉnh 
âm thanh phân giải. Rồi một thời gian nào đó chúng ta tu, không cần bất cứ một cái gì. Chúng ta trở 
về với siêu nhiên sẵn có của chúng ta, chúng ta mới thấy rõ rằng: chúng ta đang học trong cái trường 
học của Càn Khôn Vũ Trụ, để học cái lối tiến vô cùng, thân không ngừng nghỉ. Lúc đó chúng ta học 
nhẫn, học hòa, trong thanh khí du dương, nhẹ nhàng, trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Không bị kẹt 
nữa, không bị lôi cuốn nữa, vì thức hòa đồng chúng ta đã nắm giữ được cái chìa khóa đó, thì không 
bao giờ bị kẹt nữa. Cho nên các bạn rất có cơ duyên để thực hành trở về với chính mình. Mượn một 
cái pháp tạm thời trong một cuộc sống ngắn ngủi như thế này, mà lần lượt đã hiểu được khả năng sẵn 
có của chính mình.  

Cho nên chúng ta phải giữ lấy sự hùng dũng đó để tiến, không nên làm cho chúng ta yếu hèn. Các bạn 
càng yếu hèn thì trong giờ phút lâm chung nó phải rút các bạn xuống âm phủ. Cái đó là đương nhiên 
phải có. Yếu hèn thì bị rút ở một cõi nào. Nếu mà chúng ta thanh nhẹ rồi, thì khỏi sức hút đó. Cho 
nên càng tu thấy càng nhẹ, càng tu thấy càng cởi mở, càng tu càng thức tâm, sáng suốt. Trong thực 
hành mới thấy, còn ngoài thực hành không có lý thuyết nào được hết. Vì sách vở, kinh sách để lại quá 
hay, nhưng mà người phàm mấy người thực hiện? Đọc mới có mười câu, năm câu là chán ngán rồi, 
không thích nữa. Nhưng cái đó cũng phải có, để độ những từng lớp đã bước vào học văn chương, trí 
thức, phải mượn đó mà để soi sáng tâm thức của họ, họ mới lần lượt quay về với chính họ được. Còn 
người mà biết hành pháp rồi, không cần thiết; chỉ cần sự thực hành để đi tới mà thôi. Hằng ngày, 
những kinh vô tự kích động và phản động ngay trong gia cang đã giáo dục. Nếu người trở về sự thanh 
nhẹ và quân bình thì người sẽ thấy rõ điều đó Thượng đế đã an bài từ lâu và dẫn tiến tâm linh. Chính 
sự trì trệ của chính mình mà làm cho mình chậm tiến mà thôi. 

Cho nên hôm nay chúng ta lại có được một dịp nghiên cứu thêm: Đạo là gì? Rốt cuộc mọi người cũng 
sẽ thấy Đạo là siêu nhiên quân bình. Phải trở về với siêu nhiên quân bình mới thấy rõ Đạo. 

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. 
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Đề tài suy gẫm 

Buông bỏ 

Hỏi: : Thưa Thầy! phương châm của người hành thiền là buông bỏ, phó thác.? 

Đức Thầy: Không ; đâu có buông bỏ ; người hành thiền làm sao buông bỏ ! Người hành thiền là lo từ 
ly từ tí mà ; không bỏ chút nào : lo từ khối óc, ngũ tạng, tới lỗ chân lông. Mà những người theo của, 
mới kêu bằng bỏ : theo tiền, theo bạc, theo địa vị ; kêu bằng bỏ. Còn người hành thiền này đâu có bỏ ! 
Người hành thiền này lo, lo tất cả; lo như Thượng Đế đã và đang lo cho họ, họ mới chịu tu. 

Nhiều người mắt phàm đâu có thấy; thấy người ta tu người ta không có làm gì. Người ta có làm, mình 
đâu có thấy! Cái quan trọng là cái, nghĩa là Thượng Đế đang làm cho chúng ta, chúng ta không thấy 
nè: còn chê Thượng Đế là không có mắt, “Ông Trời không có mắt!“ Nếu Ổng không có con mắt, Ổng 
làm sao cho chúng ta có hơi thở để sống? 

Cho nên, người tu nó làm nhiều cái chuyện người phàm không hiểu; nó đóng góp trong sự kỳ diệu cả 
càn khôn vũ trụ, mà người phàm đâu có hiểu: nó ở khu vực, khu vực đó nó không có làm quan, không 
làm gì hết, mà khu vực đó nó yên! Mắt phàm không hiểu! Nó có cái chuyện kỳ diệu ở chỗ đó! Cho 
nên, tu với tu nó hiểu nhau!  

(Vấn đạo Montreal 13/6/81) 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 28 tháng 12 2020 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   
cho đến 28 tháng 2 2021 như sau:  
 
                              Người gửi                             US$                   CAD or currency 

An Danh (Mtl)   650  
Thao Nguyen (CA) 100    
Vo Danh (Tx) 2,000    
An Danh (Mtl)   1,000  
Olivier Phan (France)   120 euro 
Nguyen Thi Anh (Australia)   1,925  
Ngon T Huynh (GA) 200    
Chiel Tran (AB)   2,400  
Serena Truong (CA) 500    
An Danh (Mtl)   650  
Thao Nguyen (CA) 100    
Anthony Nhan(Tx) 100    
Thanh Tran (TX) 500    
Thi Thu Huong (TX) 100    
Hong Vo (Co) 100    
Tho Nguyen & Loan Nguyen(TX) 2,000    
An Danh (MTL)   1,000  
Olivier Phan (France)   120  
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Nguyen Cuong Dien & Nhung (Australia)   500  
Nguyen Thi Anh (Australia)   383  
Thu Thuy Bui (MO) 200    
Loan Nguyen(Detroit) 200    
Co An (Detroit) 100    
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Kevin Quang Lam (CA) 500    
Lo Bui (CA) 50    
Du Van Quyen & Pho Bo Ai(CA) 4,000    
Giau Tam (AB)   100  
An Danh (Mtl)   650  
      
Hong Vo (Co) 100    
An Danh (Mtl)   500  
Nguyễn Thị Diệu Hoa (NV) 1,000    
Nguyễn Hoa (TX) 1,200    
Tô T.Tâm (CA) 1,000    
Tô T. Thuy (CA) 2,000    
Trần Quyên (CA) 1,000    
Hồ Văn Đậm (GA) 100    
Nguyễn Mai (CA) 500    
Nguyễn Thanh Hà (Boston-MA) 200    
Bác Trưong Thị Tảo (CA) 300    
Tôn Nhơn (CA) 1,000    
Đỗ Thị Dương Cầm (Australia) 500    
Phạm Rose (CA) 500    
Freid Reiss (Nga, con Bác Tảo)(CA) 200    
Hồ Văn Đậm (GA) 100    
Nguyễn Mai(CA) 600    
Christine Riess (CA) 200    

 
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 
Trong tháng vừa qua có hỗ trợ mua máy vi tính cho các em mồ côi bỏ rới cổng chùa Bửu Trì ở Cần Thơ để học 
online 
 
- Giúp các em khuyết tật học bổng tiền ăn học 
- Giúp người già neo đơn 
 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
Sau đây là thư của sr Hạnh : 
Tháng 12/2020 bác giúp một bệnh nhân nghèo mổ mắt 3,500,000₫, ngày 20 vừa qua họ gọi điện 
thoại cám ơn vui mừng báo tin mắt họ sáng, đi lại được rôi!  
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₫, em con trợ giúp 

ùng cho Bác cùng quý 

ơn Phaolô, hiện đang 
Đoàn Kết, 

ới Quý Ân Nhân về vấn đề giáo dục các em từ 
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1. Bối cảnh kinh tế - xã hội:  

Tỉnh Kontum là vùng đất Tây Nguyên gồm đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 80% dân số), với 
đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, đa văn hóa. 

Sống bằng nương rẫy, nhưng nương rẫy là những triền đồi dốc, lại không có vốn đầu tư phân 
thuốc, nên hiệu quả canh tác không cao, lại thêm nạn chèn ép giá cả khi thu mua nông sản và cho 
vay với lãi suất cao của những người Kinh; một số khác không có nương rẫy canh tác thì đi làm thuê 
mướn, điều này dẫn đến mức sống của họ rất thấp. 

Đa số cha mẹ không biết chữ, thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, giới hạn về ngôn ngữ, nên khi 
giao tiếp với xã hội nhiều thiệt thòi về các quyền lợi xã hội. 

Điều kiện sống thiếu thốn như: nguồn nước sạch, nhà vệ sinh, cái ăn cái mặc, cũng như chăm 
sóc y tế.v.v. gia đình đa phần đông con. 

Tất cả những điều này ảnh hưởng đến việc học tập của các em, các em hầu như thiếu động 
lực phấn đấu trong học tập, phần lớn các em nghỉ học vào khoảng lớp 7, lớp 8 và thường sau đó là 
dẫn đến tình trạng hư hỏng, vì mất kiến thức cơ bản nguyên nhân chính là các em không được đồng 
hành trong việc học tập cũng như giáo dưỡng. 

 
2. Mục đích:  

Chúng tôi hình thành ngôi nhà nội trú để giúp các em có: 
- Môi trường học tập tốt 

- Giáo dục nhân bản 

- Các kỹ năng khác 

Hầu giúp các em được thăng tiến bản thân, gia đình, và dân tộc. 
3.  Đối tượng: 

- Các em người đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Nam, nữ độ tuổi từ cấp I đến cấp III. 

- Có khả năng và khao khát học tập. 

Nhà nuôi dưỡng trẻ của chúng tôi hiện tại gồm 3 nhà:  
- Nhà Nội Trú Nam: 50 em 

- Nhà Nội Trú Nữ: 80 em 

- Nhà Bán Trú: 50 em 

Tổng số 180 em 
Cơ sở vật chất cũng như các chi phí học tập phần lớn đã và đang được sự hỗ trợ của ân nhân. 
Hiện nay chúng tôi âu lo nhất đó là nguồn kinh phí của các bữa ăn cho các em, thời gian qua, 

chúng tôi trông chờ lòng hảo tâm của ân nhân và nhiều lúc phải ngỏ lời xin nơi này nơi khác. Vì thế, 
chúng tôi xin hỗ trợ cho các em các bữa ăn. 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý Ân Nhân, chúng tôi hy vọng Quý Vị hỗ trợ và đồng 
hành với chúng tôi để chúng tôi có thể an tâm hơn trong việc giáo dục và chăm sóc các em.  

    
     Đăkkia Kontum, ngày 6 tháng 01 năm 2021 
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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: 
 

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 và xin gửi về: 
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 
Email:aphancao@videotron.ca 
 

Thông báo video Tuần Lễ 9, 28-02-2021 
 
Băng chung thiền bạn đạo các nơi:  Hôn Mê Tạm Cảnh 
 
https://youtu.be/aTeSBvDqHGc 
 
Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video Khóa Thăng Hoa năm 1988 tại Thiền 
Viện Quy Thức tuần này: 
 
Nhân Đạo có trật tự tức khắc sẽ có Thiên Đạo - Thiền Viện Quy Thức 1988 Khóa 
Thăng Hoa, p1 
https://youtu.be/MqEpL1X2IjA 
 
Ban video kính mời 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1- Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho cháu gái của bạn đạo Kỷ Lan (Lanky)  
tên là Jennifer Lý (Tên gọi bây giờ là Lê bích Ngọc) Xin ngày 2 tháng 9 năm 1991, vừa mới từ trần 
lúc 04.00 chiều ngày 19 tháng 2 năm 2021-nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu Tại bệnh 
viện Queen Valley Hospital California.  Hưởng dương 30 tuổi. Kính mong quý bạn đạo hướng tâm 
niệm Phật cho cháu sớm siêu thăng tịnh độ. 

Lanky chân thành cảm ơn toàn thể quý bạn đạo 
Nam mô a di đà phật, vạn vật Thái Bình 

 

2 -Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho mẹ của bạn đạo Huỳnh Tấn Lộc (Andy)  
là Bà Dương Thị Nhung mất ngày 14 tháng 2 năm 2021 tại Sadec Việt Nam, hưởng thọ 92 tuổi được 
siêu thăng tịnh độ.   
Gia đình bạn đạo Huỳnh Tấn Lộc (Andy) thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 

 


