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Số:  1048  9 tháng 8 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám từ 19/11/2005 ñến 25/11/2005 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Lợi dụng ñể mưu lợi tốt không? 
2) Mưu lợi ñể làm gì? 
3) Thương mình tốt không? 
4) Quí yêu Trời có tốt không ? 
5) Thiếu nợ người khác tốt hay xấu? 
6) Quí yêu Trời có hữu ích không? 
7) Hữu ích trong lúc sống hay chết? 
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Trí Tuệ 
Trí tueä phaân minh ñöôøng duõng tieán 

Thaønh taâm töï ñaït töï gieo duyeân 

Qui nguyeân moät moái cuøng giao caûm 

Thöïc haønh chôn chaùnh yù thuaän thieân 
 

Vĩ Kiên 
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1) San Diego, 19-11-2005  12: 41 AM 
Hỏi: Lợi dụng ñể mưu lợi tốt không? 
 
Ðáp:  Thưa lợi dụng ñể mưu lợi không tốt 
  Kệ: 
 Lợi dụng kiếm lời ñều không tốt 
 Cuối cùng thất bại tâm bất ổn 
 Gieo duyên tận ñộ là ñều tốt 
 Giúp ñỡ khi cần quí hơn vàng 
 

2) San Diego, 20-11-2005  12: 50 AM 
Hỏi:  Mưu lợi ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa mưu lợi là ñều không tốt 
  Kệ: 
 Mưu lợi cho mình càng loạn ñộng 
 Tự hại không hay khó ước mong 
 Khai triển tâm thân là càng quí 
 Quí tưởng Trời cao không bỏ mình 
 

3) San Diego, 21-11-2005  12: 57 AM 
Hỏi:  Thương mình tốt không? 
 
Ðáp:  Thưa thương mình mới chịu tu 
  Kệ: 
 Tự tu tự tiến là cần thiết 
 Tự ñạt quân bình tâm ổn ñịnh 
 Xuất hồn học ñạo trí phân minh 
 Tình thương ñạo ñức rõ hành trình 
 

4) San Diego, 22-11-2005  1 : 05 PM 
Hỏi :  Quí yêu Trời có tốt không ? 
 
Ðáp :  Thưa quí yêu Trời sẽ may mắn 
  Kệ : 
 Thanh quang ban chiếu cùng xây dựng 
 Trí tuệ phân minh ñường tiến hóa 
 Khai triển chính mình duyên tận ñộ 
 Quí Trời thương Phật niệm Nam Mô 
 

5) San Diego, 23-11-2005  1: 18 PM 
Hỏi:  Thiếu nợ người khác tốt hay xấu? 
 
Ðáp:  Thưa thiếu nợ người khác phải tự ăn năn 
  Kệ: 
 Thiếu nợ thế gian khó về Trời 
 Ăn năn tu tiến triển hợp thời 
 Sửa mình là chánh tưởng nhớ Trời 
 Thanh quang ban chiếu hợp thời tu 
 

6) San Diego, 24-11-2005  1: 29 PM 
Hỏi:  Quí yêu Trời có hữu ích không? 
 
Ðáp:  Thưa quí yêu Trời rất hữu ích 
  Kệ: 
 Phân minh ñời ñạo tạo thành lời 
 Thương yêu tha thứ tiến hợp thời 
 Tình thương ñạo ñức tỏa thành lời 
 Qui y Phật Pháp Trời ñộ cho 
 

7) San Diego, 25-11-2005  2 : 16 AM 
Hỏi :  Hữu ích trong lúc sống hay chết? 
 
Ðáp:  Thưa may mắn lúc sống cũng như lúc chết 
  Kệ: 
 Hướng thượng tiến hóa rất thanh nhẹ 
 Khai triển vô cùng tự giải mê 
 Ý thức rõ ràng mỗi bước tiến 
 Thành tâm tu luyện tự vượt xuyên 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Con ơi ! 
 

Con ơi ! Tâm thức ñạo nền 
Tự lo tu sửa tự bền vững ñi 

Kỳ này mới thật kỳ thi 
Tâm con ổn ñịnh con thì ñạt thanh 

 Thành tâm thực hiện thừa hành 
ðiển trao ñiển hút ñiển thành chơn nhơn 

Mặc ai tỏ vẻ giận hờn 
Con thương con ñộ ban ơn người hiền 

Tình ñời tạm bợ gieo gương 
Nay thương mai ghét là ñường thế sanh 

Tạo ra thế sự cạnh tranh 
Tu không ñạt ñạo tạo thành giấc mơi 

Thiên cơ khai triển từ giờ 
Nay yêu mai ñộng chớ mơ chuyện ñời 

Dầu ai kích ñộng chớ rời 
ðiển quang thanh nhẹ hợp thời ñộ con 

ðường ñi bắng ñất phải mòn 
ðương tâm quang chiếu vẫn còn tự khai 

Thương yêu tha thứ làm hoài 
ðến ngày mòn nghiệp chẳng ai ghét mình 

Phật xưa cũng sống một mình 
Ngày nay khoa học giả tình tạm thôi 

Tham dâm chỉ tạo miếng mồi 
Vấn thân tu học tiến lùi do tâm 
Hòa cùng thiên giới thậm thâm 

Phá mê phá chấp khỏi tầm ngoại lai 
Trong con có sẵn thanh ñài 

Thực hành chánh pháp có ngày ñạt thông 
Tình ñời ñen bạc lòng vòng 

Không sao thoát ñược lại trồng thêm ñau 
Bỏ ñời về ñạo lại mau 

Tâm không mê chấp bước vào càn khôn 
ðiển trời khai hóa sanh tồn 

ðộ tha tân ñộ ñộ hồn tiến thăng 
Dù cho tiền bạc nhà băng 

Cũng về với ñất ở ăn do trời 
Hai không ñịnh luật chẳng rời 

ðến không cũng phải về trời tay không 
Cảm thông thiên ñịa một lòng 

Khai thông nội thức tréo trồng tiêu tan 
Tâm thanh lý luận bạc bàn 

Giàu lòng nhịn nhục ñứng hành ñầu tiên 
Tự mình gánh chịu mới yên 

Hồi sinh bất diệt vượt xuyên tình ñời 
Thanh bình cảm thức nơi nơi 

Dù bom dù ñạn cũng nơi học hành 
Chẳng còn ôm trược bỏ thanh 

Quân bình thanh lọc trược thanh ñiều hòa 
Tình thương ñạo ñức thật thà 

Khí Trời thay ñổi vui ca tình trời 
Thanh tâm sáng tác chơn lời 

Yêu thương tha thứ tạo nơi thanh bình 
Càn khôn qui một nguyên linh 

Giúp hồn tiến hóa giúp tình ñạt thông 
Tu thời hết dạ hết lòng 

Hướng về giải thoát cảm thông tình trời 
Vận hành chơn thức chơn lời 

Hy sinh tu luyện hợp thời ñạt thanh 
Quê xưa ñã sẵn lưu giành 

Phần ai nấy hưởng thực hành về quê 
Dù cho trắc trở muôn bề 

Có cay có ñắng có về ñến nơi 
Lột trần bản chất lỗi thời 

Tu mà cố chấp tu rơi ñạo tà 
Nói năng lý luận khó hòa 

Khóc mình không khóc khóc cha làm gì 
Ai ai cũng tiến hợp thì 

Thực hành chánh pháp tự ghi ñạt thành 
Nguyện hành nghiêm luất hóa sanh 

Phơi bày trước mắt nơi thanh trong lòng 
Con ơi ! Nghiệp chướng lòng vòng 

Cộng thêm thần thánh lại trồng tréo tâm 
Con ơi ! Luật ñạo diệu thâm 

Thực hành ñến ñích tự tầm ñến nơi 
Nằm trong nghiêm luật của Trời 

Con tu chưa ñắc con thời chê khen ! 
Khổ hình duyên nghiệp nháp nhen 

Con không giải quyết con ñen như hời 
Xưng danh thần thánh Cha Trời 

Bước vào ñịa ngục hết lời nói năng 
Vô Vi cương quyết thực hành 

Con ñường chết sống là thanh trược hòa 
Quân bình mới rõ tình Cha 

Chung nhà một cội thiết tha thực hành 
Bỏ ñi bản chất ñàn anh 

Về không tự ñạt ñạt thành chơn như 
Càn khôn vũ trụ ñang cười 

Người sao lắm chuyện tạo người bất minh 
Tình thương khai triển ñệ huynh 

Quên mình dẹp ñộng rõ tình thương yêu 
Tình thương cây cỏ vẫn siêu 

Tình người lại thiếu tạo yêu bằng lời 
Ngược dòng lại trách ông Trời 

Vể ñâu mới ñúng hợp thời tự tu ??? 
Kính bái, 

Lương sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH  45 
 

Triền miên ñiêu luyện dìu tâm thức 
Giải mở trần tâm nguyện góp phần 
Trí sáng tâm minh không tạo loạn 
Thanh bình chung tiến tự phân lần 

 
“Tri ền miên ñiêu luyện dìu tâm thức”: 
Triền miên ñiêu luyện, triền miên thực hành chơn pháp, dìu tâm thức, cho cái tâm thức càng ngày càng phát 
triển. 
”Gi ải mở trần tâm nguyện góp phần”: 
Sự tranh chấp chúng ta không còn nữa, chúng ta mới ñóng góp ñược. 
”Trí sáng tâm minh không tạo loạn”: 
Trí chúng ta sáng, tâm minh, làm gì mà ñem cái chuyện loạn ñộng cho người khác. 
”Thanh bình chung tiến tự phân lần”: 
Thượng, trung, hạ ñồng nhất chung tiến. Thể xác chúng ta có thượng, trung, hạ, tu ñúng thì nó mới ñồng 
nhất.  
 
        Tự phân lần, nay chút, mai chút, phân tách cho người ta hiểu ñể người ta tự thức, cũng như mặt trời, 
Trời ðất, cũng là từ từ giáo dục chúng sanh, mà chúng ta tu ñắc cũng do Trời ðất hình thành. ðúng chiều 
của Trời ðất thì phải ñi từ dịp một, từ giai ñoạn này tới giai ñoạn kia trong thực hành, chớ không có cái vụ 
mà cấp bách nôn nóng. Rồi nói thiên cơ, này kia, kia nọ, nói bây giờ cấp bách phải làm này, làm kia, làm 
nọ, không ñược. 
 
        Chúng ta làm sao ñạt ñược ánh sáng, và ban ánh sáng cho mọi người trong tâm tự thức, thấy rõ ánh 
sáng căn bản của mọi người ñều có, lúc ñó mới xây dựng ñược một ñường lối ñồng nhất, trong tâm ñạo của 
mọi hành giả tại mặt ñất, mới thật sự người tự tu và ảnh hưởng người kế tiếp. Tự mình không tu không phân 
giải ñược chính mình làm sao ảnh hưởng người kế tiếp. Cho nên người tu là người làm ñại sự, mà toàn thân 
chúng ta không khai triển, không minh cảm ñược nguyên lý của Trời ðất, làm sao làm ñại sự? ðại sự là 
ñồng nhất, ñến cũng như ñi, ở cũng như xuất, lúc nào cũng vui hòa với các giới, nhắc ñâu chúng ta ñến ñó.  
 
        Nguyện tu ñể hòa hợp với thanh diệu của ñại bi, thì ý chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, người 
nhắc chúng ta chuyển tới. Tu bằng trí, bằng ý, sự sáng suốt cũng như con chim hải âu giữa biển, nó bay 
bằng cái gì, bằng cái ý lực của nó. Là ai cho nó cái ý lực? Cái óc nó sáng suốt, cái ý nó muốn bay tới ñó 
kiếm ăn, là nó bay tới ñó, bay tới kia ñể tắm rửa, nó bay tới kia tắm rửa, bay tới kia lập tổ ấm ñể sanh sản, là 
bay tới kia lập tổ ấm ñể sanh sản. Cái ý của nó, ý lực của nó mạnh. Còn chúng ta tu ở ñây hướng về phần 
hồn, thì phải xây dựng, phải tu bằng trí, bằng ý, thì ý lực nó mới mạnh. Nói xuất hồn ñảnh lễ Phật, xuất hồn 
ñể học hỏi tới vô cùng, mà ý lực không có làm sao xuất ñược. Không có quân bình, làm sao có ý lực tốt mà 
khai thác sự thanh diệu của Trời ðất mà tu tiến, dày công tu thiền ñể khai thác sự thanh diệu của Trời ðất 
chớ không có giỏi gì hết, sẵn có cái gì Trời ðất ñã sẵn có. Chúng ta dấn thân học hỏi và khai triển những gì 
sẵn có của chính mình.  
 
        Phần hồn là chủ của một Tiểu Thiên ðịa, mà không lập lại trật tự trong Tiểu Thiên ðịa, rồi xưng danh 
tu, tu cái gì? Ôm xác phàm mà cũng không hiểu, ôm thêm một mớ sách kinh. ðọc ñi, ñọc lại hiểu một góc 
nào thôi. Thì cái chánh cũng không hiểu, mà cái phụ cũng không hiểu, rồi rốt cuộc ñi ñâu? Phải ñi học lại! 
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Cho nên nhiều người chết rồi cũng buồn lắm, một kiếp người cặm cụi lo tu, mà tu theo một cái chiều hướng 
nào ñó, không có phát triển ñược. Khi chết rồi, cũng phải ñi học lại. Học từ chữ một nó mới thấm thía.  
 
        Lúc sống, Trời ðất ñã cho hàng loạt cơ hội ñể học, mà không chịu học. Hàng loạt cơ hội ở ñâu? Trai 
lớn lấy vợ, rồi gái lớn lấy chồng, thì thu hút những chuyện kích ñộng và phản ñộng, mà chưa hiểu ñược lãnh 
vực thanh tịnh của mình ñể tiến. Làm một kiếp người, chúng ta không xây dựng cho chúng ta giờ phút nào 
hết, không giúp ñỡ chúng ta giờ phút nào, cho nên lúc chết phải rơi rớt ðịa Ngục là vậy. Vì hướng về tâm 
phàm tranh giành, mất sự sáng suốt thanh diệu của nội tâm thì chỉ có ôm khổ, hội nhập trong khối khổ, học 
khổ, cực khổ, mới biết bước về biên giới của Phật Pháp mà tu, tiếp tục tu ñược. 
 
        Người tu rất buồn khi mình cố gắng tu, giúp người khác tu, nhưng mà rốt cuộc, họ lại phản. Họ phản 
những cái chơn ngôn mà mình ñã tìm ñược, cống hiến cho họ, họ không nhận, rốt cuộc họ ñi ñâu? Khi họ 
không nhận là họ ñóng cửa, như căn nhà không có cửa sổ là bực bội lắm. Càng bực bội, càng tìm, tìm thêm 
thì càng tạo nghiệp cho chính mình, không phát triển ñược. Miệng nói tu, tâm không tu là tù ðịa Ngục, 
miệng nói tu, tâm không tu là tù ðịa Ngục rất rõ ràng. 
 
        Cho nên mỗi mỗi phải thực hành, mới ñể thấy trực giác chúng ta khai triển, chúng ta thấy hết. Thấy rõ 
rồi mới dấn thân, thật sự tu như vậy mới là ñúng, ñường ñi càng ngày càng xán lạn, càng thanh diệu, dìu tiến 
vạn linh trong cơ tạng chúng ta ñồng tu, ñồng tiến khai triển tới vô cùng. Bao nhiêu cũng không ñủ, nói 
thanh tịnh thì chưa thật thanh tịnh. Khi thanh tịnh, không có ñược nói thanh tịnh.  
 
        Càng ngày càng tiến phục vụ người kế tiếp không cho ta là thanh tịnh. Ta vẫn ñang lội trong biển yêu 
của Thượng ðế chứ chưa làm ñược biển yêu. Hai cái giá trị nó khác, lội trong biển yêu và làm thành một 
biển yêu cho mọi người cộng hưởng. Chuyện ñó nó khác. Phải dày công tu nữa, người tu phải hết sức dày 
công, dốc lòng tu tiến. Những cái gì chúng ta ñã ñạt ñược, nên khai triển, không nên tới ñó là hết, không nên 
nói tới ñó là hết. 
 
        Cho ta là tu cao, rồi hướng tâm về chánh trị ñiều khiển người ta, rồi muốn làm minh vương, muốn làm 
ông vua. Ông vua ñể làm gì? Chúng ta người tu Vô Vi, tiến tới vô cùng thanh diệu, cống hiến sự thanh diệu 
của chúng ta cho tất cả mọi người, cộng hưởng và cùng tiến với chúng ta mới là ñúng.  
 
        Tu chưa ñến ñâu, chê người khác là tà, tưởng mình là chơn, cái ñó cũng sai. Chính mình chưa sửa ñược 
mình, làm sao dám chê người khác là tà? Cho nên người tu chơn không bao giờ dám chê người nào là tà. 
Công ty sản xuất xe hơi không dám chê xe của hãng khác, xe nào cũng trong cái nguyên lý, triền miên tập 
trong nguyên lý của nước, lửa, gió, ñất mà hành sự. Còn cạnh tranh với nhau thì chỉ có tô ñiểm bên ngoài 
màu mè tốt ñẹp, mà rốt cuộc chiếc xe nào cũng ñi ñến nơi.  
 
        Phần hồn ñi ñứng do trí ý. Trí ý của phần hồn càng sáng suốt, thì càng dễ ñi ñứng bất cứ ở cõi nào, mà 
cũng bị hạ từng công tác như thường. Nếu tâm nghĩ sai, thì từ từ nó mất cái vị trí ñó, thấy càng ngày càng 
bực bội, lúc ñó mới thấy chính ta sai. Bị hạ từng công tác là luồng ñiển nó không còn ñi chỗ thanh nhẹ nữa, 
nó ở trong ôm chấp si mê, trở lại nhậu nhẹt chơi bời trong khổ cảnh, rồi tự sát. ðó là ñường lối tự sát, là 
bịnh nan y kêu bằng tự sát. 
 
        Nhiều người tu ñược khỏe mạnh, rồi nói tôi bây giờ ăn gấp hai, gấp ba lần hồi trước, phước của Trời 
cho. Ông Trời cho chúng ta phước là ñể hiểu lấy chính mình, chớ không phải phước là ăn cho nhiều. Ăn cho 
nhiều rồi giày xéo tâm, can, tỳ, phế, thận của chính mình, ñó là mất phước, không phải là phước, tham ăn 
nói bậy. Nhiều người tu mang cái bệnh tham ăn, mà cũng không hiểu cái chuyện sờ sờ sai lầm của chính 
mình ñã tự hại mà không hiểu. 
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         Nói: “Có thực mới vực ñược ñạo” , nó giải nghĩa là thực ñể ăn, ăn cho no mới có ñạo. Không phải vậy, 
có thực tâm mới vực ñược ñạo, thực tâm tu sửa, hiểu rõ nguyên lý của Trời ðất mà tiến hóa, mới kêu bằng 
vực ñược ñạo. Không phải là có thực mới vực ñược ñạo, nói tôi không có ăn, tôi không có ñạo, ăn cho cố, 
sanh bệnh, cuối cùng bị mổ xẻ rồi chết mà thôi. Tại vì hành ñộng tự hại cơ cấu siêu nhiên của Trời ðất ñã 
ban cho, nhưng mà ngày ñêm nó chỉ có hại thôi, tánh tham ăn là tự hại mà không hay!  
 
        Tưởng là mình tu khá lắm, khoe ñầu này, khoe ñầu kia, khoe ñầu nọ, giảng cho ñầu này người kia, 
giảng cho ñầu này người nọ, nọ kia, mà không chịu giảng cho chính mình, tánh tham vẫn còn, càng ngày 
càng phát triển. 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi 

Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 5 2015 chúng tôi ñã nhận cho ñến 31/7/2015  từ quy` bạn ñạo  cho quỹ cưú 

khổ ban vui   như sau: 
 
Người gửi                              US$                   CA$ 

Nguyen Thi Tin (VA) 500,00   
Vo danh (Mtl) 100,00   
An danh (CA) 320,00   
Vo Hoang Minh (CA) 100,00   
Lam Phuc (CA) 200,00   
Chau Du (CA) 1000,00   
Gia Dinh Phong Luu (CA) 1000,00   
Hang Bui (CA) 50,00   
Cuong Nguyen (Icebud) (MI) 300,00   
Lan Luong (TX) 100,00   
Thanh Tran (TX) 100,00   
John Huong (TX) 100,00   
Minh Ho (TX) 100,00   
Kevin Nguyen (Flextronics) (CA) 200,00   
Nam Nguyen (CA) 100,00   
Hoc Nguyen (CA) 100,00   
Hanh nguyen (CA) 100,00   
Hieu Nguyen (CA) 100,00   
Timmy Nguyen (CA) 100,00   
Tommy Nguyen (CA) 100,00   
Cindy Dang (CA) 100,00   
Van Thi Do (CA) 100,00   
Tran Then (AB)   500,00 
Chiel Tran (AB)   1000,00 
Hoa Nguyen (TX) 750,00   
Mong Chi (GA) 200,00   
Khoa Nghi (GA) 500,00   
Michael Sutherland (FL) 100,00   
Vo Danh (FL) 2000,00   
Nancy C Huynh (CA) 1000,00   
An danh (TX) 1000,00   
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Ho van Dam (GA) 100,00   
Hue Tran (MI) 3000,00   
Michael Sutherland (FL) 100,00   
Cuong Nguyen (Icebud) (MI) 150,00   
Chau Du (CA) 1000,00   
Hong Vo (Co) 110.00  

 

Trong 2 tháng qua chúng tôi dã xử dụng như sau: 
 

- Bố thí hòm và mai táng cho người chết gia ñình nghèo không tiền mua  hòm 
- Giúp những bạn ñao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay dau ốm hay hỗ trợ học phí ) 
- Học bổng cho các em nghèo, khuyết tật ñược học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 
- Giúp các em câm ñiếc một phần tiến ăn  
- Giúp người già neo ñơn 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
- phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mùng một 
 

Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo   
 

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới ñây: 
và Ngân phiếu xin ñề 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 ñạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư 
Phan Cao Thăng 

TƯỜNG TRÌNH V Ề SỨC KHỎE CỦA BÀ TÁM 
  
Trước hết chúng tôi vui mừng thông báo với quý bạn ñạo là hiện thời sức khỏe của Bà Tám rất khả quan. 
Theo nhận xét của một vài bạn ñạo có dịp ñến thăm Bà Tám gần ñây cho biết bà nhìn rất tưoi tỉnh, thần sắc 
tốt, tuy nhiên bà phát âm không rõ, tay mặt yếu (không cầm nắm ñược ñồ vật), nhưng trí nhớ về những 
chuyện lúc trước rất tốt. Bà Tám ñã nhận diện ngay và gọi tên các bạn ñến thăm, cũng như thăm hỏi gia 
ñình của các bạn ấy.  
 Theo phân hạng của bịnh viện, Bà Tám là người 100% tàn tật (disabled); do ñó Bà ñược lưu trú tại 
một bịnh viện chăm sóc dài hạn (long-term care hospital) (Centre Hospitalier Soins Longues Durees  Jean 
Lalande)  trong phòng một người nằm ở tầng lầu 14. Phòng có trang bị Tivi với ñài tiếng Trung Hoa. Việc 
thăm viếng Bà Tám tại binh viện không bị hạn chế về giờ giấc, tuy nhiên Bà Tám chỉ ñược ở trong khuôn 
viên bịnh viện, không ñược ñi ra bên ngoài .  
Mỗi ngày ñều có người tới giúp bà trong việc ăn uống v.v.. vì chưa tự ăn ñược khoảng 12 tiếng  
 Trong thời gian Bà Tám nằm bịnh viện, nhân viên Xã Hội (social worker) phụ trách hồ sơ của Bà 
Tám không thấy có giấy ủy quyền cho ai khi không tự quyết ñịnh ñược (mandat en cas d’inaptitude), nên ñã 
ñệ trình ñề nghị ñể chính phủ Quebec chịu trách nhiệm và toàn quyền hành xử về tài sản (bao gồm các tài 
khoản và căn nhà) và về sức khỏe của Bà Tám (public curator hay public tutor). 
Cám ơn chi. Mai Thùy ñã giúp bà trong nhiều năm qua nay  ñã về lại Texas   
 Cầu mong Bà Tám luôn ñược sức khỏe và an vui. Chân thành cảm ơn tình thương và sự lo lắng của 
quý bạn dành cho Bà Tám. 
Kính Báo, 

Phan Cao Thăng  
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

1) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bd DƯƠNG THỊ NGỌC LÀNH. Mất ngày  28.7.2015 
(nhằm ngày 13.6 năm Ất Mùi). Tại Thốt Nốt An Giang thọ 78 tuổi ñươc siêu thăng tịnh ñộ. 
Xin cám ơn quý bạn ñạo. 
Vương Việt Hông (Sóc Trăng) kính báo 
 

2) Kính xin qúy Bạn ðạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo ðống Lưu Hiệp, sanh ngày 03 tháng 10 năm 
1971, ñã từ trần vào ngày 22 tháng 07 năm 2015 (ÂL ngày 07 tháng 06 năm Ất Mùi) tại thành phố 
Carrollton, tiểu bang Texas, USA, hưởng thọ 45 tuổi, sớm ñược siêu thăng tịnh ñộ. Hội Ái Hữu Vô Vi 
Dallas/Fort Worth thành kính phân ưu cùng gia quyến của chị Lưu Thị Hạnh. Thành thật cảm ơn qúy Bạn 
ðạo. 
Nam Mô A Di ðà Phật - Thiền ðường Thông Hải Kính Bái. 
 

3) Kính xin qúy Bạn ðạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà Lê Minh Tùng, nhũ danh Nguyễn Thị Ngọc, 
pháp danh Diệu Minh, sanh ngày 2 tháng 6 năm 1916, mất ngày 6 tháng 8 năm 2015 tại Montréal, hưởng 
thọ 100 tuổi, là mẹ của bạn ñạo Lê Minh Cảnh, Lê Minh Ánh; Lê Thị  Thu Hương, Lê Minh Quốc ñược siêu 
thăng tịnh ñộ. 
Xin cảm ơn qúy Bạn ðạo. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Canada kính báo 
  

BẠN ðẠO VIẾT 
August 5, 2015 

Tưởng Niệm ðức Thầy 
Thành Kính Dâng Lên  

Thưa quý bạn , 
 

        Mỗi lần nhớ ñến ðức Thầy, tôi cảm thấy bùi ngùi như thiếu vắng cái gì ñó trong tâm hồn.  Người hành 
giả Vô Vi luôn nhạy cảm hòa mình tâm tư với ðức Thầy trong mọi hoàn cảnh. Có một vị ðức Thầy vĩ 
ñại,tuyệt vời  như thế ,không ai mà không hảnh diện,sung sướng.Tự mỗi hành giả Vô Vi ñều cảm nhận niềm 
hạnh phúc vô biên và phước báu to lớn cho chính mình và gia ñình mình.  
         Do dó, cho nên mỗi năm ,bạn ñạo Vô Vi thường hay tổ chức những buổi Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy 
.Tùy theo hoàn cảnh và phương tiện. Chúng ta tổ chức những buổi Lễ Tưởng Niệm trong tinh thần trang 
nghiêm,thành kính. ðức Thầy luôn ở trong tim của mỗi bạn ñạo. Hình thức,sùng kính,trưng bày,màu 
mè,không phải là tinh thần của người tu Vô Vi. ðã là Vô Vi ,một màu trắng tinh khiết là ñủ rồi. Không cần 
có cờ xí, kèn trống rùm rà,lăng xăng. Những hình thức hữu vi không cần thiết cho các sinh hoạt Vô Vi .  
 

Thưa quý bạn , 
         Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California-Hoa Kỳ ,sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy tại Thi ền Viện 
Vĩ Kiên vào ngày 13 tháng 9 năm 2015. 
       Tổ chức Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên là một việc làm hợp tình ,hợp lý. Thiền 
Viện là nơi có nhiều thanh ñiển, và lại mang tên ðức Thầy. Một ñịa ñiểm rất là lý tưởng. Ngoài ra ,Thiền 
Viện Vĩ Kiên còn có bộ mặt tươi ñẹp ,ñáng chiêm ngưỡng mỗi khi bạn ñạo có dịp ghé qua vùng Westminter 
của California. Thiền Viện Vĩ Kiên ñã ñược tân trang xinh ñẹp và tiện nghi. Bạn ñạo Nam California thường 
xuyên qui tụ về ñây ñể chung thiền vào mỗi chúa nhật ñầu tháng. 
         Trong dịp Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy năm nay , nhiều  bạn ñạo ở phương xa sẽ ñến tham dự và ở ñó 
tịnh tu cho ñến ngày tham dự ðại Hội Vô Vi Quốc Tế ở Atlanta  .Thật là một cơ hội gặp gỡ tuyệt vời. 
Chúng ta sẽ có những buổi tu học ,ñàm ñạo,vô cùng ích lợi. Hân hoan chào ñón bạn ñạo phương xa như 
Việt Nam,Úc Châu,Pháp Quốc và vùng thủ ñô Washington –Hoa Kỳ.  
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         Bạn ñạo vùng thủ ñô Washington sẽ có mặt từ ngày 12 tháng 9,ñể tham dự Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy 
,và sẽ vô cùng hân hoan gặp gỡ các bạn ñạo phương xa.Chắc chắn chúng ta sẽ có những ngày hàn huyên vui 
vẽ ,trau ñổi tu học thật là chân tình và hữu ích  .  
         Cũng xin nói thêm, Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy, thì tổ chức ngày nào ,tháng nào cũng ñược. Còn nếu 
Lễ Giỗ ðức Thầy,thì phải ñúng ngày ,ñúng tháng,mà phải dùng ngày âm lịch mới là chánh ñáng,theo truyền 
thống của dân tộc Việt Nam.  
         Mỗi cơ hội gặp nhau của bạn ñạo Vô Vi ,là mỗi cơ hội học hỏi vô cùng quý báu. Là mỗi cơ hội làm 
cho chúng ta thăng tiến hơn. Là mỗi cơ hội khích hoạt ,nâng ñở sự trì trệ nếu có. Là mỗi cơ hội làm giàu tâm 
thức ,trao dồi kiến thức từ ñời lẫn ñạo.Không thể nào ñem tiền bạc thế gian mà trau ñổi ñược. Chính vì thế 
mà ðức Thầy ñã dạy : ðem tiền giả ñể ñổi tiền thật. 
         Hôm nay khí hậu vùng thủ ñô Washington tương ñối dễ chịu,94 ñộ F. Bên tách trà xanh tuyệt vời,tôi 
gởi ñến quý bạn những lời thăm nhau chân thành. Chúng ta hãy cùng nhau tưởng nhớ ñến ðức Thầy Kính 
Yêu trong tinh thần ñoàn kết,thương quý,giúp ñở lẫn nhau. 

Kính chúc quý bạn, 
Dồi Dào Sức Khỏe -  Tu Hành Tinh Tấn 
Thân Tâm An Lạc   -  Vạn Sự May Mắn 

 

         Nam Mô A Di ðà Phật 
         Vạn Vật Thái Bình 
         Kính Bái, 

             Võ Quang 
THƠ BẠN ðẠO 

 

                  TÂM SỰ 
     Gởi ít hàng thăm cùng quí bạn 
   Tạo phước duyên ñể sớm tu mau 
        Làm xong bổn phận cho tròn 
  Phước duyên ñầy ñủ muôn vàng quý thương 
      Ngày trở về theo gương ðức Phật 
  Không uổn công còn sống làm người 
      Nghỉa tình Thầy Bạn cho xong 
  Mới mong thành ñạt, có không chẳng còn 
       Nhắt nhở nhau ñể sớm tu mau 
  Ngồi thi ền quên hết tr ước hay sau  
  ðể yên thanh tịnh vô vào ñịnh-không 
       Hành thiền cho ñược là thiền 
  Phải luôn cảnh tỉnh…dày công dồi mài 
      Ngồi mà nghỉ mãi long-ñong 
   Làm sao thoát khỏi cái vòng thế gian 
             Thế gian là chổ bất an 
  Nhắt mình không thật…chết kề một bên 
         ðừng qên hồn kẹt bản thân  
  Lo tu ráo riết bản thân không chờ 
           Thân nầy tới lúc tới giờ 
  Hồn lo chuẩn bị luyện tu… mau về! 
 
        Kính bái, 
  Las Vegas, 01/08/2015, Lê Thị Lệ Hoa 


