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Mục Bé Tám 1991
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 thiền ñường:
1) Khi ma nhập xác thì sao?
2) Có cách nào cứu chữa không?
3) Tại sao phải thanh lọc?
4) Hôm nay chúa nhựt mà Bé cũng dậy sớm viết sách, Bé không nghỉ sao?
5) Ở ñời này có nhiều người ảo tưởng thông minh, muốn ñem lại sự hòa bình cho mặt ñất thì sao?
6) Bất minh Phật Lý là sao?
7) Ðất là do ñâu mà có?
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1) Hỏi: Khi ma nhập xác thì sao?

2) Hỏi: Có cách nào cứu chữa không?

TL: Thưa khi ma nhập xác, thì lúc thần kinh cơ tạng TL: Thưa tự nó thức tâm thanh lọc từ tâm lẫn thân,
bị suy sụp, máu huyết hoàn toàn bị ô nhiễm mà ăn năn sám hối lo tu học tiến hóa thì mới có cách
không hay, cho nên rất dễ bị ma nhập, xâm chiếm cứu chữa
cơ tạng mà xử lý, tùy theo duyên nghiệp.
3) Hỏi: Tại sao phải thanh lọc?
TL: Thưa ma quỉ thường thường ẩn núp trong trược
khí ôn thối, của ngủ vị thực phẩm, lập thành cơ sở
ñấu tranh, cho nên phải thanh lọc qua cách rửa ruột
giải tỏa trược khí, thì thần kinh bộ ruột mới hồi sinh,
ñiện năng khối óc mới ñược dồi dào, khai mở từ
tâm, ác ý và hận thù sẽ có cơ hội tiêu tan, tâm lý nội
khoa sẽ ñược khôi phục tròn ñầy, áp dụng nguyên lý
Nam Mô A Di Ðà Phật, quân bình hóa cơ tạng, tạo
thành cơ hội hồi sinh, hướng về thực chất, mới có cơ
hội tu tiếp, chuộc tội và ñộ tha tại trần. Thảy thảy
ñều là một kỳ công tái lập nguyên căn gốc của con
người là vô sanh, cho nên chúng ta phải tự thành lập
thì mới có cơ hội hiểu rõ ñiều này hơn.

4) Hỏi: Hôm nay chúa nhựt mà Bé cũng dậy sớm
viết sách, Bé không nghỉ sao?
TL: Thưa hôm nay Bé có nhiều việc phải làm, Bé sẽ
có cơ hội gặp lại các bạn quí yêu ñồng hành với Bé
nơi Thiền Ðường Thức Tâm cùng một lúc chuyển
hoá cho các nơi ñang cần Bé trong giây phút thiền
chung.

02-09-91
6) Hỏi: Bất minh Phật Lý là sao?
5) Hỏi: Ở ñời này có nhiều người ảo tưởng thông
minh, muốn ñem lại sự hòa bình cho mặt ñất thì TL: Thưa không chịu dấn thân làm Phật chấp nhận
sao?
khổ nạn, ñể lui về thanh tịnh tiến thân, thì làm sao
minh Phật Lý. Tránh nặng tìm nhẹ làm sao ñạt tới
TL: Thưa khi chúng ta biết ñược sự sống ảo hư hiện quân bình ñược, vụ lợi khuyến rũ nhơn sinh thì chơn
tại, thì chúng ta phải tự tìm thực chất thanh tịnh mà tình tan biến, thực chất cũng chẳng còn, làm sao còn
tiến thân thay vì tạo thêm giấc mộng ảo hư không ñất dừng chân, khi lìa khỏi xác!!!
bờ bến, thì sự việc sẽ không thành tựu, chỉ ñề ra
nhưng không có thực chất. Cho nên Bé thường nói,
óc con người ñã lầm lạc bao phen mà không hay,
tưởng lầm là mình sẽ ñạt thành, cho nên Ðức Phật
có lưu lại cho thế gian biết ñược rằng: Ta là Phật ñã
thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Bé cũng có nhắc
rằng: Khổ! Khổ! Khổ! Thì mới có cơ hội bước vào
biên giới của Phật Pháp, nhưng lổ tai trái nghe lổ tai
mặt phóng ra, quên lãng tâm thân tiến hóa, cho nên
ñành sống trong hư ảo và ảo hư, cứ vậy mà triền
miên từ kiếp này cho ñến kiếp nọ mà không hay, lại
thích làm Thầy của thế sự, thuyết Phật Lý bất minh
Phật Lý làm sao thành Phật!
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7) Hỏi: Ðất là do ñâu mà có?
TL: Thưa do tâm ñịa thức giác tạo thành ñất Phước Ðức dành riêng cho hành giả khi lìa khỏi xác, nghĩa là
suốt một ñời người, chỉ biết tạo ñiều lợi ích cho mọi người, vị tha tiến hóa, thì phúc ñiền sẽ ñược dồi dào.

Xin lưu ý Mục Bé Tám 1991
Mục Bé Tám do ðức Thầy viết trong năm 1991 không có ñể nơi viết và ngày giờ viết như những năm sau,
thỉnh thoảng Thầy mới ghi ngày nên phần trích Mục Bé Tám năm 1991 sẽ không có ngày giờ liên tục!
Xin cám ơn sự lưu ý của quý bạn ñạo
Tuần Báo Phát Triển ðiện Năng
Bài Thuyết Thứ Hai của Cụ ðỗ Thuần Hậu
Học ðạo có lẽ công khai bạn tường
Học thì nghe rõ cho tường
Lễ ñộ cho có con ñường ñạo tâm
Chớ hơn chớ kém chớ lầm
Khi ñau phải giúp, khi nằm phải toan
ðau thì truyền ñiển nhẹ nhàng
Khi mệt cũng ñể bạn vàng giúp cho
Bạn ñừng có tính so ño
Nghe ñau phải ñến giúp cho bạn mình
Truyền ñiện phải lấy chữ tịnh
Tịnh tâm tịnh khẩu ñiển linh phát liền
ðể cho người bệnh nằm yên
Chiếu ngay trên trán vào lò lư hương
Tiếp dẫn ngay xuống một ñường
Tề luân hư cảnh cùng ñường ñi lên
Chúng ta sẽ ñứng một bên
Tiếp luôn hơi khác cho bền ñức tâm
Sức khỏe người bệnh phát minh
Bạn làm như thế bệnh tình an ninh
Không nên bày chuyện rộn ràng
Bình bông cho tốt ñể ngay mũi người
Bông thơm hấp dẫn tốt tươi
Cho bệnh khỏe khoắn hơn người lúc ñau
Không nên chuyện vãng rạt rào
ðể cho bệnh nghĩ thế nào ñược an.
Người nào mang bệnh tà sang
Bạn làm thế ấy là tà cũng dang
Lời ñây dạy bảo hoàn toàn
Lẫn ñiều lễ ñộ rõ ràng chỉ cho
Hấp hối bệnh ñã ñáng lo
Ngặc khi mình thác, ta thời cầu siêu
Bình bông ñặt ñể ngay ñầu
Thắp nhang cầu nguyện hai câu Phật Tiên
Quan Âm bồ tát giáng siêu
Di Lạc giáo chủ chứng minh siêu hồn

Bạn ñừng lộn xộn tâm hồn
Phái nam phái nữ ñứng dồn hai bên
Ngang nhau thẳng rẵng hai hàng
Trí ta chiêm ngưỡng cho hồn trẩy sang
Lim dim mắt nhắm ñàng hoàng
Chắp tay ngang ngực rõ ràng ñạo tâm
Xin bạn nhớ kỹ ñừng lầm
Bàn tay tam muội ñể ngay luân tề
Mắt nhắm tâm tưởng ñừng mê
Cho hồn siêu ñộ trở về Tây phương
Từ ñây phân tác âm dương
Phân chia ñôi ấn dựa nương miệng mình
ðưa rồi bạn cứ làm thinh
Trí ý ta tưởng cho hồn siêu minh
Nhập mạch cũng thế bạn mình
Làm y như vậy lễ trình bạn nghe
ðộng quan linh cửu phải dè
Thắp hương miệng niệm bạn bè chân linh
Từ ñây bước tới siêu hình
ðộng quan phần tán bạn mình ñưa ñi
Thắp nhang miệng niệm Mô Di
ðôi câu cầu khẩn ñưa ñi thiên ñàng
Lễ rằng tế trí kỳ ai
Nhắm mắt ý tưởng niệm hoài
Chắp tay xá bái ngó ngay diện tiền
Bước tới bẩy bước ñầu tiên
ðứng lại chiêm ngưỡng cho hồn nương theo
Nam gia bảy bước thẳng lèo
Phụ nữ chín bước sang hèn như nhau
ði thời xem trước ngó sau
Thẳng rẳng ñi tới chớ nên rạt rào
Pháp Lý nhà Phật truyền rao
ðạo ñời lễ nghĩa trước sau vẹn toàn
Quần áo mũ áo ñàng hoàng
ðưa ngay tới huyệt tán sau trở về
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Người ngoài biếm nhẽ cười chê
Bạn mình ñừng chấp tư bề mới ngoan
Từ ñây (Hậu) ñã tỏ tường
ðời ñạo bạn giữ an nhàn tu thân
Có khi (Hậu) cũng ñến phần
Anh em bậu bạn ân cần giúp nhau
Tu thời kẻ trước người sau
Nhớ câu bạn ñạo thương nhau mới tường
Chữ thương tạc ñể làm ñầu
Anh em pháp lý ñạo mầu cùng nhau
Sách này dạy kỹ trước sau
Các bạn cố gắng thương nhau một nhà
Cội gốc chỉ rõ phân qua

Thích Ca Pháp Lý Di ðà từ ñây
Sách nầy giữ lấy làm Thầy
Gần kỳ mãn hạn (Hậu) về Tây Phương (*)
Anh em bầu bạn thương nhau một lòng
ðến ñây Pháp lý ñã xong
Xin chào các bạn bá tòng gắng ghi
Thủy chung như nhứt vậy thì
Khoa Học Huyền Bí Vô Vi bạn à
Khảo cứu Pháp lý chỉ ra
Hễ tu thì ñược sách nầy chẳng sai
Lòng thương các bạn ai hoài
Cúi xin nhà Phật ñộ ngay người lành.

ðỗ Thuần Hậu
79 tuổi, ngụ nhà số 93 Phan Thanh Giản, Saigon
1962
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY –25/7-15/8/1981 (tiếp theo)
Bạn ñạo: Dạ, thưa Thầy, ñể xin phép ñược hỏi
Thầy: cũng nhân dịp bác Vũ Quang Hân vừa mới
vấn Thầy về một cái pháp tu luyện khác, thì nhân
dịp ñó ñể xin hỏi Thầy dậy cho về hai chữ, à, về
hai câu: "Hống Diên hai tám hoà nên một; Rồng
Cọp thâu về tợ nguyệt tinh."
ðức Thầy: "Hống Diên hai tám hoà nơi một,"
"Hống Diên hai tám hòa nơi một:" trên với dưới
nó chỉ có một thôi, nó phải hòa nơi một. Cho nên,
mình phải làm Pháp Luân cho nó chạy ñều, ñi lên,
chớ không có ñem ñi xuống. Còn nếu ñem ñi
xuống Ðơn Ðiền thì không ñược. À, "Hòa hai
tám." Thấy không? Thì, ở trên ,thì Ðông Nam,
Tây Nam, Ðông Bắc, Tây Bắc: tám. Hướng ở
dưới, Ông sanh ra con ñó, nó cũng Ðông Nam,
Tây Nam, Ðông Bắc, Tây Bắc! Không có ai cắt
nghĩa cái ñó hết! Thấy không? Rồi, câu thứ nhì?
"Hòa hai tám," rồi; còn câu thứ nhì?
Bạn ñạo: …
ðức Thầy: À. "Rồng Cọp thâu về tợ nguyệt tinh."
Khi mình làm Pháp Luân Thường Chuyển rồi ñó,
nó mở phía ñằng sau lưng này; cũng như anh Lạc
ñã thấy con rồng nó tới bên mình; không phải là
nó tới bên mình! Thận Thủy: phải có Rồng hút
nước, mới chuyển lên bộ ñầu; thấy không? Ðó.

Thì cái "Cọp" là cái Hoả Tam Muội, ở dưới ñó.
Cho nên, khi mà khai thông rồi, nó không có cái
sự chất nóng của cái Nhâm Mạch nữa, ở ñằng
trước không còn nóng nữa, thì nó hòa về Thận
Thủy, và nó ñem sự sáng suốt, Hỏa Hầu, nó thăng
lên trên bộ ñầu, nó mới ñi, "như Nguyệt Tinh,"
sáng suốt hơn. Cho nên, những cái câu bí ẩn mà
những người ñã thành công, và, không có ñiển,
không thể nào lấy cái văn tự hạn hẹp này mà cắt
nghĩa cho ñúng nghĩa!
Cái "Hai tám" này, ít có người cắt nghĩa như tôi
cắt nghĩa. Hai cái cũng có một mà thôi…. Cho
nên, "Lưỡng nghi" cũng hợp nhất: trên, dưới,
cũng có một thôi. Cho nên, chúng ta tu rồi, cái
ñầu ở dưới này nó mới hòa hợp lên trên ñầu ở trên
này; làm Pháp Luân rồi, nó rút lên trên này, nó chỉ
ở trên thôi. Ðó, "Lưỡng Nghi hợp nhứt," lúc ñó
mới là thật sự diệt dục và không ñộng. Còn những
người nói, "Ồ, tôi tu, tôi thề với Trời Phật tôi diệt
dục!" Cái ñó, nói láo! Xin phép, tôi nói cái ñó là
nói láo; bởi vì Anh không có ñổi cái cơ sở Anh ñi
lên ở trên, thì không có bao giờ mà diệt dục ñược!
Nhập sanh, là phải dục.. Bởi vì “Thượng thăng
tiến:” mà nó dục tiến, mượn cái dục ñó nó mới
khám phá Thiên Cơ trời ñất. Cho nên, cái dục ñó
là vô cùng hữu dụng. Nhưng mà mình phân ra hai
lối: thì ñời, ñạo. Và bây giờ mình thực hiện về ñạo
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, thì nó ñi về một mối, thì “Lưỡng nghi hợp nhứt.”
Bạn ñạo: …
ðức Thầy: Cũng là cục Diên Hống; Diên Hống là
Rồng, Cọp...
Bạn ñạo: …
ðức Thầy: Không, không phải; cái ñiển thôi;
người ta nói về cái ñiển; nói về cái ñiển. Ừ. Cho
nên, cái Diên Hống nó chuyển rồi, rồi mới thấy
nước miếng ngọt, mà thấy trong cái tâm khỏe.
Bạn ñạo: ….( nghe không rõ).
ðức Thầy: Ðó… Con ñường rất rõ ràng, người ta
vạch; phải không? Nhưng không có thực hành,
không thể nào mà nói ñược như thế này. Những
người nhà văn, nói sáng tác cái ñó, sáng tác không
nổi; cứ viết, rồi bỏ xuống thôi. Cái ñó, thực hành
mới nói cái ñó ñược: là phải ñi trong cái thể xác
mình. Thấy không? Cái phần hồn sáng suốt, mình
phải ñi trong thể xác mình mới ñược; không ñi
trong thể xác, không thể ñược. Cho nên, cái Tiểu
Thiên Ðịa này nó lớn rộng lắm, ñâu phải nhỏ.
Mình quên ñi, cứ ñi kiếm ở ngoài, cứ ñi picnic ở
ngoài, ñi tới cảnh này coi, cảnh kia coi; nhưng mà
cái cây nó than khổ, mình ñâu có nghe? Nó nói,
"Ông sướng, Ông tới Ông coi tôi; chớ tôi khổ ở
ñây, biết mấy ngàn năm tôi mới ñược ñi như
Ông?" Mà không biết, cứ ñi picnic hoài, nói, "Chỗ
này ñẹp quá!" Ðẹp cái gì ñâu? Thấy không? Mình
tới cái khổ, mà mình không biết cái khổ của họ,
làm sao mình ñộ họ ñược? Cho nên, nó khổ lắm!
Những cảnh mà các bạn ñi du lịch ñó, này kia, kia
nọ, ñâu có cảnh ñẹp, ñâu có? Biết ñược nó khổ; nó
phải bẩy ức niên mới trở về ñược một con người;
nó than, "Rồi chừng nào tôi mới ñược ñi như
Ông?" Mình là cảnh, mà cảnh là mình; không
thấy! Chỉ ñi thấy cảnh ở ngoài không à! Thành ra
nó bị bận rộn là vậy…
Bạn ñạo:Dạ thưa Thầy, hiện nay ở trên thế giới
chúng ta, có rất nhiều tôn giáo và rất nhiều niềm
tin. Tôn giáo nào cũng dậy con người hướng về
chơn lý và ñi tìm về cái Thực Thể Tối Hậu, tức là
Ðấng Tối Cao. Vậy thưa Thầy, theo cái thuyết Vô
Vi của Thầy, có cách nào ñể cắt nghĩa một ngày
kia có thể nhân loại sẽ ñi ñến một cái Tôn Giáo
Ðại Ðồng? Và cũng như là hiểu biết của con
người: sự hiểu biết của con người càng ngày càng

bị phân hóa, càng bị tản mát; có thể nào qua cái
phương pháp Vô Vi ñó chúng ta có thể tìm về cái
Thực Thể Tối Hậu và có Tính Cách Ðồng Nhất
không?
Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, thưa quý vị, người vừa
ngỏ lời vấn Thầy là Tiến Sĩ Trần Văn Mai, tiến sĩ
về Triết Học.
ðức Thầy: Theo cái Cơ Trời mà quy ñịnh , thì
nhân loại phải qua một cơn khủng hoảng thực tế,
nó mới quy nhứt ñược; chắc chắn nó phải qua cơn
ñó. Rồi hỏi, cái Pháp Công Phu này, có ñi tới cái
sự mong muốn của loài người không? Nếu người
thực hiện , thì chắc chắc rằng ñi tới.
Tôi là người thắc mắc nhất trên ñời; trước khi tôi
gặp ông ðỗ Thuần Hậu học tu, là tôi ñã thử Ổng
rồi; tôi thử rất nhiều rồi tôi mới chịu nghiên cứu;
bởi vì ở ñời này có hay xạo, với gạt. Nhưng mà tôi
nghiên cứu rồi, thực tế, và tôi ñã bắt gặp; và tôi về
tôi thực hành; thực hành cho ñến nỗi mà không có
biết tới chuyện làm ăn nữa! Tôi thấy tôi mất trật
tự; và tôi phải lập lại trật tự khi tôi trở lại cuộc
ñời. Thì lúc ñó tôi mới cương quyết tôi làm. Rồi
sau này, lúc ñó tôi ñi ñược, mới thấy rõ rằng ông
này là sự thật, và ñã cho tôi thỏa mãn hết sức.
Bây giờ tôi cũng xin Bề Trên làm sao cho tôi dứt
khoát ñể ñi. Nhưng mà, vì nhiệm vụ của Thượng
Ðế, không cho tôi ñi. Chớ kỳ thật là muốn ñi lúc
nào thì cho tôi ñi cho rồi; bởi vì tôi ñã xong cái
nguyện của tôi, và tôi cũng ñã thuyết pháp ở Viêt
Nam hai mươi mấy năm rồi, cũng giúp rất nhiều
người ñã tu. Tôi xin ñi, nhưng mà Ngài không
cho, vì Ngài nói, cũng như Ông nói, “Bị phân tán
hết; tinh thần không có nữa!” Nên phải buộc tôi
phải ñi giảng và vun bồi. Cho nên, cái chuyện của
Thượng Ðế làm, tôi muốn ở một chỗ yên, năm
nay tôi 59 tuổi rồi. Nhưng mà, ở ñây một chút, rồi
phải rời ñi chỗ khác; cứ ñi hoài, ñi hoài, ñi hoài
vậy; và xứ này tới xứ kia. Và cái ñó ñâu phải là
cái tôi muốn! Tự nhiên chuyển như vậy ñó; mà
chuyển tới cái sáng suốt ñó, tôi thấy tôi thích và
tôi làm.
Thì cái lệnh của Bề Trên, của Thượng Ðế cho
chúng ta rất nhiều …. Cũng như bây giờ Ông ñã
học cao, ..bao nhiêu người bạn của Ông chưa
ñược cao như Ông, thí dụ vậy. Thì ñó cũng là cái
sáng suốt của Bề Trên ñã ban. Thì bây giờ Ông
vun bồi thêm sáng suốt nữa, thì Ông thấy rõ
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nhiệm vụ của Ông ñối với chúng sanh ở tương lai;
và sẽ ñưa họ tới ñích bằng cách nào. Mình ñã học
một cuộc tại thế gian, không phải là tâm linh, về
bằng chứng lý thuyết; nhưng bây giờ chúng ta vun
bồi thêm cái tâm linh vô cùng về phần hồn, thì cái
lúc thuyết giảng của Ông sẽ giúp ñỡ rất nhiều
người, và thực tế hơn. Từ bao nhiêu năm Ông ñã
học, và Ông tu cái môn phái này rồi Ông thấy rõ
rằng, "Tôi chưa sử dụng hết khả năng của tôi!"
Tôi dám nói trước, có ghi băng ñàng hoàng. Nếu
Ông thực hiện rồi, Ông thấy rằng Ông chưa sử
dụng hết khả năng sẵn có của chính mình; và vị trí

của Ông á, lúc ñó Ông mới thấy. Bây giờ tôi nói,
cũng như nói láo! Phải không? Bởi vì cái tôi thấy
và tôi muốn trao cho Ông. Lúc ñó Ông mới thấy
Ông mở chỗ nào và Ông ñược thấy cái gì; Ông
kiểm chứng trở lại trước khi mà Ông thuyết. Lúc
ñó Ông thấy rõ hơn, “Nhiệm vụ của mình còn, và
ñể ñóng góp.” Cho nên, hôm nay quí lắm: Ông
ñến, tôi cũng mong Ông ñược hỏi tôi ñôi lời; thì
rất ñúng; có sự thật như vậy. Mình có sự giao cảm
ñể hiểu. Rồi Ông sẽ hiểu sâu về luồng ñiển sẵn có
của Ông. Lúc ñó chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ðỌC SÁCH ðỨC TỔ SƯ
Thời gian chúng ta rất quí báu do công việc bận rộn. ðể ñọc hết những quyển sách mà ðức Tổ Sư ñể lại cho
chúng ta thì thật khó khăn do thời giờ hạn hẹp. Những thập niên 60 phương tiện thu thanh chưa ñược thịnh
hành, nên chúng ta không ñược nhiều cơ duyên nghe những lời thuyết giảng quí báu của ðức Tổ Sư.
Nguồn ñạo là vô cực vô biên như Phật Quan Thế Âm Bồ Tát từng giáo hóa ðiểu Sào Thiền Sư và Kim
ðồng Tiên Trưởng (Tình Trong Bốn Bể).
Nhân dịp kỷ niệm 49 năm giỗ ðức Tổ Sư ðỗ Thuần Hậu (12-11-1967), kính mời quí bạn nghe những lời
vàng ngọc của ðức Tổ ñể lại cho chúng ta, ñược ñọc lại trong 4 video clips trên youtube (kênh Suối ðạo Vô
Vi) :
https://www.youtube.com/watch?v=B3qdVjYFZHI&list=PLVAmd18JIQlMzIoJO5emATcI3KjfG_2RN
•
•
•
•

ðời ðạo Song Tu
Phép Xuất Hồn
Mơ Duyên Quái Mộng (Quái Mộng Kỳ Duyên)
Tình Trong Bốn Bể (ðiểu Sào Thiền Sư)

Ngoài ra, quí bạn có thể lên trang web vovi.org trong phần Tài Liệu Tu Học ñể tải xuống những audio book
mp3 này.
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1020&Itemid=277

Kính chúc quí bạn vui tiến
Thay mặt Suối ðạo Vô Vi
Huỳnh Minh Bảo
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Thông Báo Văn Nghệ Khóa Sống Chung Âu Châu "Viễn Lưu 2017"
Thưa cùng quý bạn ñạo ,
ðến hôm nay thời ñiểm KSC Âu châu ñã ñược ấn ñịnh và như một thông lệ , chúng ta lại nghĩ ñến một ñêm
văn nghệ " nhà vườn " ñể cùng nhau thư giản sau những ngày học tập chăm - chỉ ...
Chúng tôi thành tâm ñón nhận sự phát tâm ñóng góp của quý bạn ñạo xa gần ñể ñêm văn nghệ ñược thêm
phong phú.
Và ñể khuyến khích sự ñóng góp , các bạn có thể ñọc thơ , kể chuyện vui trong hành trình tu học , ôn lại
những kỷ niệm vui cùng ñức Thầy ...( không dài hơn 5' ). Kịch ( nội dung tu học không quá 10' ) . Nếu các
bàihát thì xin vui lòng ghi rõ trích từ DVD hay tập nhạc nào , ñể chúng tôi tiện việc sắp xếp .
Xin liên lạc về Bích-Ngọc
email: ngo.bichngoc@hotmail.fr
ñiện thoại : +33 1 49 84 21 59
Kính chúc quý bạn ñạo vui Thiền thanh nhẹ
Bích-Ngọc

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

