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 Mục Bé Tám 25/12/2003 đến 31/12/2003 
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 Ðạo Tâm 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) Muoán quí thöông Chuùa thì phaœi laøm sao? 
2) Chòu söœa coù tieán khoâng? 
3) Tieán laø tieán baèng caùch naøo? 
4) Muốn bỏ tranh chaáp thì phaœi laøm sao? 
5) Thoâng hieåu laø gì? 
6) Nhöõng gì  goïi laø  chieàu saâu? 
7) Sieâu vieâït  laø gì? 
 
 

Trình diển 
 

Phân minh đời đạo tự giác tu 
Qui nguyên thiền giác tâm ổn định 

Thành tâm tu học tự tiến thân 
Qui hội tình người duyên tận độ 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 25/12/03 
Hoœi: Muoán quí thöông Chuùa thì phaœi laøm sao? 
 
Ñaùp: Thöa muoán  quí thöông Chuùa thì phaœi bieát 
söœa söï sai laâøm cuœa chính mình. 
                    Keâï: 
Quí thöông Chuùa Thöôïng cöùu ñôøi khoå 
Tieán tôùi khoâng ngöøng giaœi tröôïc oâ 
Phaùp giôùi phaân minh ñöôøng chính ñaïo 
Bình taâm hoïc hoœi töï xoâng vaøo 
 

2) Atlantic city, 26/12/03 
Hoœi: Chòu söœa coù tieán khoâng? 
 
Ñaùp: Thöa chòu söœa thì chæ tieán khoâng luøi 
                 Keâï: 
Chòu söœa thì chæ tieán chaúng luøi 
Quí yeâu muoân loaïi töï reøn trui 
Thanh thanh dieäu dieâïu qui ñöôøng tieán 
Töôœng nhôù  Trôøi cao töï chuyeån hieàn 

3) Atlantic city, 27/12/03 
Hoœi:  Tieán laø tieán baèng caùch naøo? 
 
Ñaùp: Thöa tieán baèng caùch thanh tònh, töùc laø buoâng 
boœ söï tranh chaáp. 
                    Keâï: 
Tranh chaáp töï haïi chính mình 
Khoù tu khoù tieán maâùt taâm linh 
Thöïc haønh khoâng ñöôïc khoù giao tình 
Raéc roái chính mình laïi khoù minh 

4) Atlantic city, 28/12/03 
Hoœi: Muốn bỏ tranh chaáp thì phaœi laøm sao? 
 
Ñaùp: Thöa không muoán tranh chaáp thì phaœi thoâng 
hieâœu 
                 Keâï: 
Thoâng hieåu söï vieâïc töï ñaáu tranh 
Thöùc taâm tieán hoaù töï giao haønh 
Haønh thoâng ñôøi ñaïo qui gieàng moái 
Uyeâœn chuyeån quang minh ñaïo vôùi ñôøi 
 

5) Atlantic city, 29/12/03 
Hoœi: Thoâng hieåu laø gì? 
 
Ñaùp: Thöa thoâng hieåu laø phaœi bieát roõ chieàu saâu 
cuœa söï vieâïc. 
                   Keâï: 
Ñoäng tònh hieåu roõ  chieàu uyeån chuyeån 
Caœm minh ñôøi ñaïo chaúng lo phieàn 
Qui nguyeân gieàng moái roõ chôn  truyeàn 
Chuyeån bieán voâ cuøng chaúng coù  yeân 
 

6) Atlantic city, 30/12/03 
Hoœi: Nhöõng gì  goïi laø  chieàu saâu? 
 
Ñaùp: Thöa chieàu saâu laø sieâu vieâït 
                 Keâï: 
Thanh tònh giaùc taâm töï tieán thaàm 
Qui nguyeân  nguoøân  goác  giaœi thoâng taâm 
Höôùng veà thanh nheï muoân ñôøi kieáp 
Giaœi quyeát meâ laâøm  töï  tieán thaân 
 
 

7) Atlantic city, 31/12/03 
Hoœi: Sieâu vieâït  laø gì? 
 
Ñaùp: Thöa sieâu vieâït laø ñaïi thanh tònh 
                Keâï: 
Ñaïi thanh tònh giaœi yeân  thôøi 
Tieán hoaù thaâm saâu töï thöùc lôøi 
Quí töôœng Trôøi cao hoäi hôïp thôøi 
Bình taâm thöïc hieän  ñaït taâm lôøi 
 



 
 
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 3/8 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Cách Mạng Tâm Linh 
 

Hiền huynh hiền muội tại trần, 
Đóng vai ô trược, góp phần thanh cao. 

Hiện ra đủ sắc đủ màu, 
Phân ra giai cấp, trước sau bất bình. 

Bỏ quên thực chất tâm linh, 
Chạy theo vật chất, tự mình khổ đau. 

Cùng nhau lý luận đổi trao, 
Buồn nhiều vui ít, nhiệm mầu khó minh. 

Tình Trời quán xuyến đẹp xinh, 
Tâm không chịu mở, khó minh ý Trời. 

Cha ban hết ý hết lời, 
Mong con cải cách, tự rời tham sân. 

Cảnh đời thể hiện nghĩa ân, 
Giúp hiền tiến hóa, tự lần sửa sai. 

Bên trong có sẵn thanh đài, 
Cảm minh Thiên Địa, tiến hoài không ngưng. 

Đứng đi cảm thức từ từng, 
Kẻ khôn người dại, con cưng của Trời. 

Khí thanh ban rãi chẳng rời, 
Giúp con hít thở, lập đời thương yêu. 

Uyên ương tổ ấm giáo điều, 
Dạy cho hiểu đạo, đạt nhiều hồi sinh. 

Chẳng còn che lấp tâm linh, 
Biết mình hiểu họ, địa linh chung nhà. 

Thực thi nguyên lý nhẫn hòa, 
Thương yêu tha thứ mới là người ngoan. 

Thực thi hiếu nghĩa trọn màn, 
Đạo tâm tự thức thiên đàng tự đi. 
Đường Trời lớn rộng tự ghi, 

Chẳng còn trở ngại tự đi một mình. 
Quán thông tự thức chơn tình, 

Lấy không làm đích, tự mình dựng xây. 
Giúp người tâm trạng đổi thay, 

Hòa trong vui khổ ngày ngày tiến thân. 
Mỗi người đóng góp một phần, 
Đổi trao thực chất tự lần dự thi. 

Trong đời có đạo gắng ghi, 
Lễ Nghĩa Trí Tín, thực thi cảm hòa. 

Thương yêu tha thứ mặn mà, 
Sống trong đầm ấm chung nhà tiến thân. 

Tình đời cha mẹ nghĩa ân, 
Tình Trời lớn rộng tạo phần ấm no. 

Khả năng tạo dựng đầy kho, 

Tùy tâm thanh tịnh tự mò tự đi, 
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si, 

Quý yêu tha thứ tâm thì cảm an, 
Tình thương hòa cảm luận bàn, 

Minh đời minh đạo minh đàng phải đi. 
Xác thân tại thế kỳ ni, 

Bước vào định luật ta thì phải tu. 
Tu là tu bổ giải ngu, 

Chẳng còn khiếm khuyết an du thức hồn. 
Lý Trời sáng tỏ sanh tồn, 

Sanh trụ hoại diệt giải cồn si mê. 
Tự mình thực hiện trở về, 

Càn khôn quy môt chán chê chẳng còn. 
Cảm minh thức giác phần hồn, 
Đến đây học hỏi tự ôn thế tình. 

Đi đi lại lại một mình, 
Quy hồn quy vía, hưởng tình Trời ban. 

Học bài vay trả cảm an, 
Trở về thanh tịnh, khai màn đạo tâm. 

Tự mình cảm thức mừng thầm, 
Tâm không động loạn, chẳng lầm chẳng sai. 

Thực thi nguyên lý thiên tài, 
Cha ban mùi đạo, dồi mài sửa tâm. 

Sanh ra cấu trúc nguyên âm, 
Khóc la đòi hỏi, hồi âm chuyển hình. 

Khí thanh tràn ngập tạo xinh, 
Tình Trời tình đất, tình minh tạo đời. 

Tiến thăng hợp thức hợp thời, 
Quy nguyên chơn trạng, mở lời nhủ khuyên. 

Khuyên người học hỏi triền miên, 
Tâm linh là chánh, đảo điên chẳng còn. 

Hai vai gánh nặng mỏi mòn, 
Học Bi Trí Dũng, chẳng còn đấu tranh. 

Chung lo giúp sức thực hành, 
Xác thân phải trả hồn thanh tự hòa. 

Trở về học hỏi thứ tha, 
Cha ban tình đẹp, chan hòa tình thương. 

Cảnh đời tạm bợ dựa nương, 
Thức tâm học hỏi tùy đường mà đi. 

Khùng nầy nhắc nhở một khi, 
Bạn tu bạn bạn đắc trường thi cảm hòa. 

Đệ huynh tỷ muội một nhà. 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng. 
Nouméa, 22-12-1985 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHAY-MẶN 35 
(Thuyết Pháp Nanterre - tiếp theo) 

 
Thầy: Ăn chay mà có ý chí tốt, tu thiền theo cái pháp này nó trụ điển rồi khi mà cụ ăn chay thì cái điển bộ 
đầu nó rút nhiều hơn. Nó rút nhiều hơn nó được trao đổi và được ăn trên kia và thậm chí tôi tới lúc nhịn đói 
không ăn thì nó cũng hòa cảm ở bên trên nó cũng hồng hào. Cho nên cái tu đằng này mà nó đúng nó mở 
cái mạch đốc làm Pháp Luân hít vô đầy bụng, đầy ngực tung lên bộ đầu là mở cái đốc mạch rồi cái nhâm 
mạch nó thông, nhâm đốc tương thông rồi thì đói, cái mặt nó đỏ, nó hồng hào, nó không có xanh. Người 
thường nó đói bụng cái mặt nó xanh, tay nó run. Cũng như đòi bỏ tôi không cho tôi ăn hai ba ngày cho tôi 
uống nước lạnh mặt tôi cũng hồng hào mà tay chân cũng ấm không có lạnh vì cái đốc mạch nó thông thành 
ra không có bịnh bậy. Tôi nhiều khi tôi nói tôi bịnh chừng giờ là nó chưa có thông là tôi chuyển chập nó 
hết, giờ với hai giờ là cái bịnh tôi nó nhiều lắm rồi. Từ ngày tôi tu và tôi ăn chay rồi sau tôi ăn còn một 
buổi thì con người tôi nó nhẹ nhàng không có cái gì hết. Rồi từ lúc mà tôi thấy rõ những cái vạn linh đó thì 
tôi mở rộng để cứu độ và cứu độ tới lúc nào đủ. Nhiều khi công việc tôi làm không kịp tôi mới không ăn. 
Còn ví dụ tôi châm cứu thì tôi không có thể ăn mặn được. Bởi vì khi tôi châm cứu cho bệnh nhân thì cái 
trược nó vô tôi cũng như tôi là người ăn mặn để tôi chịu và tôi gánh chịu và tôi có cái cách giải, người 
khác không có giải. Người bịnh nhân tôi đâu có biết cách giải. Rồi tôi châm thét, họ hồng hào là nhờ đó và 
tôi truyền cái thanh điển cho họ trước khi tôi châm kim. Thành ra phải tùy theo trình độ. 
 

Thông báo Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California 
LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ ĐỖ THUẦN HẬU TẠI TV VĨ KIÊN 

Kính chào quý bạn đạo, 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại miền Nam California sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu 
tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào Chủ Nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013.   
Kính mời toàn thể bạn đạo gần xa về Thiền Viện Vĩ Kiên để tham dự lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư của chúng 
ta.  Quý bạn đạo có thể lên Thiền Viện sớm vào tối thứ Sáu hay thứ Bảy để thiền thở không khí thanh nhẹ 
nơi Thiền Viện.   
Quý bạn đạo tham dự vui lòng cho biết số người tham dự và sẽ lên Thiền Viện ngày nào để chúng  tôi tiện 
việc sắp xếp chổ ở, chuẩn bị thức ăn và đưa đón được chu đáo. 
Xin liên lạc về các số điện thoại dưới đây: 
Thiền Viện Vĩ Kiên: 909-338-6691.  Chị Quí 
Trần Lệ Quyên: 714-414-2849 email:myquyen11@yahoo.com 
Võ Chí Thanh: 951-310-5603, email: tonycali951@yahoo.com 
Kim Anh: 714-580-5388, email: anguyen30003@yahoo.com 
Bạch Liên: 714-210-9601, email: lienle008@gmail.com 
Rất mong sự tham gia đông đủ của quý bạn đạo để cho ngày tưởng niệm Đức Tổ Sư được ấm cúng và tăng 
phần long trọng cũng như tạo cơ hội cho chúng ta có dịp chung thiền trong tình đoàn kết thương yêu Thầy 
trò và tình bạn đạo với nhau. 
 
Kính chúc quý bạn đạo tu hành tinh tấn, tâm thân an lạc. 
Nam Mô A Di Đà Phật 
 
Ban Chấp Hành Hội AHVV Hoa Kỳ 
Trần Lệ Quyên  
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 32, năm 2013 
“Bàn Bạc Khai Thông” 

Du Thuyền “Voyager Of the Seas” Úc Châu / Tân Tây Lan 
 Ngày 11 tháng 10 năm 2013 
  
Kính gởi quý bạn,  
  
Xin quý bạn lưu ý: 
Nhận bảng tên, vé bus ra bến tàu, vé đi tour, quà  Đại Hội ngày 6 tháng 12: 
Để giúp cho việc check-in du thuyền được dễ dàng, xin tất cả quý bạn đã ghi danh đại hội ghé phòng Tiếp 
Tân tại Khách Sạn Rydges World Square (Ballroom 1) vào ngày 6 tháng 12 từ 2 giờ trưa đến 9 giờ tối  để 
điền các giấy tờ cần thiết cho du thuyền và lãnh các vé bus v..v.. Xin lưu ý: Vì Ban Tiếp Tân không tiện 
đem nhiều hành lý lên du thuyền, chúng tôi chỉ có thể phát quà đại hội vào ngày  6 tháng 12 mà thôi. Sau 
ngày 6 tháng 12, chúng tôi không bảo đảm còn quà cho bạn đạo đến trễ. 
  
Cẩm Nang và Vé Tàu cho bạn đạo cư ngụ tại Việt Nam: 
Vì Ban Ghi Danh không tiện gởi về Việt Nam một số lớn cẩm nang và vé tàu, yêu cầu quý bạn trong danh 
sách ghi danh tại Việt-Nam ghé Khách Sạn Rydges ngày 6 tháng 12 để lãnh những hồ sơ này. 
  

Cẩm Nang và Vé Tàu cho bạn đạo tại các quốc gia khác: 
Ban Ghi Danh sẽ gởi cẩm nang và vé tàu cho bạn đạo trong tháng 11. Xin quý bạn in thêm trang chót của 
vé tàu để làm phiếu hành lý cho du thuyền. 
  
Chuyển Vận cho Bạn Đạo Việt Nam không ở Khách Sạn Rydges: 
Vì nhân lực có hạn, BCV chỉ đưa đón các bạn đạo ghi danh ở khách sạn Rydges từ phi trường về khách 
sạn. Bạn đạo Việt Nam ghi danh ở nhà chị Duyên hay nhà bạn đạo vùng Cabramatta, xin liên lạc thẳng với 
chị Duyên để thông báo lộ trình bay của mình. 
Tel. di động: 0430486845 (virgin) or 0422323667(Vodafone). 
Hoặc email: duyen.nguyen@vbnfinance.com.au 
  
Điều lệ Hải Quan vào Úc: 
Úc Châu  có luật lệ rất gắt gao về Hải Quan  (Customs) đối với một số hàng  hóa.  Khi vô Úc mỗi hành 
 khách  phải  điền một  thẻ  màu vàng tên  là  
“ Incoming  passenger  card – Australia”,   trong  đây có những  câu hỏi 6, 7, 8 liên quan  đến những  thứ 
 không  được mang vào xứ Úc. 
  
Nếu  bạn  đạo  không  biết  món  của  mình  đem  có  bị cấm  hay không  thì nên khai báo (đánh  dấu vào 
chổ [Yes]  để đưa nhân viên Hải Quan xem,  và chấp thuận  cho mang vào hay không), đễ tránh  bị phạt 
 rất nặng  (có  khi tiền  phạt  lên  đến  50 ngàn Úc kim)  khi mình  không  khai báo. 
  
câu 6 )    Thức ăn (dưới  dạng khô, tươi,  đồ hộp, còn sống, hay chín), thí  dụ: trái cây,  tôm  khô,  các loại 
 đậu,  các loại  hạt ăn khô (nuts)  (Bạn  đạo đến từ Việt  Nam hay các nước Châu Á xin đặc biệt  lưu ý) 
  
câu 7)     Đồ gỗ ( các loại cây,  thuốc dược thảo,  hạt giống, các souvenir có chất lá khô hay rơm, các loại 
đậu, hạt dẻ (nuts) 
  
câu 8)     Sản phẫm,  hay dụng  cụ làm từ thú vật,  trứng,  chim, cá, côn trùng,  ong ...v…v… 
  
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn.   
Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội, 
Kính thư, 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
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THƠ BẠN ÐẠO 
                DỤC TÁNH 
 
       Nhân sinh học hỏi nhiều trạng thái 
      Tuổi đời biến đổi, sớm, chiều, mai 
      Dục tánh đẩy đưa tâm ý động 
      Ước gì đẹp mãi chẳng tàn phai 
 
                 Tàn phai định luật an bài 
    Mây mưa ham muốn học bài tiến chung 
                 Say sưa rung động tột cùng 
    Muốn rồi lại muốn sau cùng khổ thân 
         Quán thông chẳng có phân vân 
    Học qua hiểu rõ cán cân của Trời 
         Sinh, trụ, hoại, diệt luật Trời 
    Thức tâm học hỏi tự rời lo tu 
         Dục là dục tiến chẳng ngu 
    Tiến lên giải tỏa cái ngu tại trần 
         Tu cho hội tụ ngươn thần 
    Khai tâm mở trí tiến gần Phật Tiên 
         Thế gian chỉ biết ôm tiền 
    Người tu chỉ biết tu thiền là hơn 
         Tình tiền tạo nghiệp keo sơn 
    Khó tu khó tiến tủi hờn tối tăm 
         Người tu chỉ biết truy tầm 
    Tầm đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai 
         Từ đây thoát khỏi nạn tai 
    Vui say mùi đạo tự khai tiến lần 
         Thương yêu tha thứ góp phần 
    Cùng chung xây dựng giải lần nghiệp tâm 
         Thức Hồn chẳng có tối tăm 
    Tiến trong thanh nhẹ tự tầm tự đi 
 
                                   San Jose, ngày 9/2/2007 
                                                Kính bái 
                                                Lý Vĩnh 
                          ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lá Vàng Bay 

Con đến thăm Thầy một buổi chiều ; 
Dáng Thầy trầm-lặng vẻ đăm-chiêu, 
Nét buồn thăm-thẳm không sao tả… 
Lá úa ngoài sân rụng rất nhiều !  

 

Buổi chiều hôm đó lá vàng rơi, 
Thấy bạn đồng-môn vẫn nói cười, 
Nhìn lá thu rơi con tiếc nuối : 
Tiếc mùa xuân cũ lá xanh tươi. .  

 

Buổi chiều hôm đó lá vàng bay… 
Thầy viết bài Thơ còn giữ hoài. 
Thổn-thức lòng đau ngâm nhớ lại…  
Đâu ngờ Thầy giống lá vàng bay. .  

 

Buổi chiều hôm đó vẫn còn đây, 
Thu vẫn trở về, lá úa bay… 
Thầy vẫn trong con sống-động quá : 
Niềm thương tiếc mãi vẫn chưa khuây. 

Toulouse, ngày 31-10-2012. 
Kính bút, 

Trịnh Quang Thắng. 
                        ---- 
                Giao cảm 
 
Cảm giao TÌNH ĐẠO mối duyên lành, 
Tâm từ rộng mở dạ lưu thanh,  
Nhất thể tương đồng trong thương quý, 
Linh quang tỏa sáng nghĩa TINH ANH. 
 
Chung hành diệu pháp tỏ chiều sâu, 
Xây dựng từ bi rõ đạo mầu, 
Buông bỏ hồn nhiên nền tiến hóa, 
Cảnh giới Di Đà tới chẳng lâu. 
 
Anh thương nên quý trẻ nằm nôi, 
Ghi tạc nơi em chuyện mới rồi, 
Thênh thang đường đạo anh dìu bước, 
Giao cảm chung hành hưởng “ Tiệc Xôi ”. 
 
Kính cảm ơn huynh trưởng đã cảm giao và quý 
thương. 
                                              Tô văn Việt 
                                                Bạc Liêu 
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                        ----                                               
                 VÔ Vi 
     VÔ Vi ban rải khắp năm châu 
     Khai triển thanh cao đắc nhiệm màu 
     Phật Pháp nơi tâm hành kiến tánh 
     Đường đi thiên quốc trung tâm đầu 
                Saigon 05.10.2013 
                     Minh Vô Vi 
                      ---- 
                 TĨNH NGỘ 
    Tu chơi, tu thử, tu phong trào 
    Đâu biết linh hồn bị đớn đau ? 
    Bao kiếp đọa trần nay tĩnh ngộ 
    Luyện hồn giải thoát đạt thanh cao 
                 Saigon 27.05.2013 
                     Minh Vô Vi 
                          --- 
 
 
 
 
 
 
 

                    DU THIÊN 
    Thơ thi là pháp luyện ai ơi ! 
     Cảm tác từ tâm xin góp lời 
     Xây dựng từ bi tâm sáng suốt 
     Thực hành đạt pháp du thiên chơi 
                 Saigon 29.05.2013 
                     Minh Vô Vi 
                           --- 
                    QUÂN BÌNH 
     Thanh trược dung hòa hồn bổng bay 
      Quân bình bản thể nhờ hành khai 
     Vô Vi Huyền Bí thật mầu nhiệm 
     Đạo pháp hành thông, kiến bổn lai 
                   Saigon 29.05.2013 
                        Minh Vô Vi 
                            ---- 
                      THIỀN ĐỊNH 
     Pháp Thiền tĩnh lặng, sáng chơn tâm 
     Thấy tánh sửa sai tránh lỗi lầm 
      Nương tựa Di Đà thay tạp niệm 
      Hướng vào thanh tịnh rõ tình thâm 
                    Củ Chi 05.09.2013 
                          Bá Tùng 

 
 

THÔNG BÁO CỦA THIỀN ÐƯỜNG QUANG CHIẾU 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 

Xin thông báo cùng quý bạn, Thiền Đường “Quang Chiếu” sẽ được khai trương và cử hành Lễ 
Thượng Kính Vô Vi vào lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 10 năm 2013 tại Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ, Tại 
địa chỉ: 

345 East Wigwam Ave. 
Las Vegas, NV 89123 
Tel: (702) 280-3330  
Email: thienduongquangchieu@gmail.com 
 
Thiền Đường sinh hoạt vào thứ bảy hằng tuần. Xin kính mời quý bạn đạo địa phương và các nơi 

đến chung thiền. Với sự góp măt của quý bạn sẽ góp thêm nhiều thanh điển cùng chung hưởng. Cám ơn 
quý bạn. 

Thiền Đường Quang Chiếu 
      Quang Chiếu ơn trên Thầy tận độ, 
      Chung vui thanh nhẹ điển giao hòa. 

Kính Bái, 
(TĐ Quang Chiếu,Trần Tú Thủy) 

Ghi chú: Xin các bạn đạo phương xa đến TĐ Quang Chiếu Las Vegas muốn ở lại qua đêm, xin liên lạc với 
Trần Quyên (714) 414 2849 để biết thêm chi tiết. 



 
 
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 8/8 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà PHAN THỊ NHƯƠNG.(là chị của bđ Phan Văn Nhảnh 
TĐ Duyên Lành). Sinh năm 1941. Mất 10.10.2013 (nhằm ngày 06.09 Quý Tỵ). Thọ 73 tuổi. Tại Xã Nhuận 
Đức H. Củ Chi TP. HCM. Được siêu thăng tịnh độ. 
Xin chân thành cám ơn quý bạn đạo 
TV.Tâm Linh & Sức Khỏe kính báo. 
 
2) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Lê Thị Khang là bà ngoại của bạn đạo Phan Thi Minh Hà. 
Sinh năm 1920, mất ngày 3.10.2013 ( tức ngày 29.8, năm Quý Tỵ ) tại số 10, ngõ 41, phố Thái Hà, quận 
Đống đa , Hà nội. Thọ 94 tuổi. Được siêu thăng tịnh độ.  
Xin chân thành cảm ơn bạn đạo. 
Phan Thị Minh Hà kính báo. 
 


