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` 
Số 1293  19 tháng 4 năm 2020 

 
 
 

Mục Bé Tám 1994 
 

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 ÐạoTâm 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)Bé đã bình an đến nơi đúng giờ, Bé có cảm tưởng gì khi bay trên không trung 14 
tiếng đồng hồ? 
2) Muốn cho đất nước bình an và phát triển thì phải làm sao? 
3) Bé được bạn đạo tận dụng khả năng của Bé, Bé có buồn không? 
4) Cuối năm rồi Bé định đi đâu? 
5) Sức mạnh của người tu Vô Vi nằm ở đâu? 
6) Bé gặp bạn đạo Sydney Bé cảm thấy thế nào? 
7) Bé phúc đáp bao nhiêu bạn đạo và khuyến khích mọi người nghiêm chỉnh thực 
hành pháp môn có hữu ích gì không? 

 

Dày Công 
 

Dày công nhịn nhục cứu thân mình 
Ăn ngon ngủ kỷ sống an ninh 

Sửa mình tiến hóa không còn động 
Tha thứ thương yêu tự có lòng 

 

Lương Sĩ Hằng 
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 ngày 24/01/94 (không có viết) 
1) 25-01-94 
Hỏi: Bé đã bình an đến nơi đúng giờ, Bé có cảm tưởng gì khi bay trên không trung 14 
tiếng đồng hồ? 
 

Ðáp: Thưa Bé thấy khả năng của loài người là vô cùng, đã hình thành những chuyện mà 
xưa kia không thể tưởng tượng. Trên 300 người cùng hành trong không trung được đi đến 
đích rất an toàn, cũng do sự khó khăn giao thông trước kia mà ngày nay hình thành, cũng 
do sự kiên trì kết hợp của nhơn sinh, bất chấp sự gian lao nguy hiểm, vượt qua mọi sự trở 
ngại mới có ngày hôm nay. Người tu thiền cũng phải kiên trì thực hiện pháp môn, rồi 
cũng sẽ thành công về phần hồn. 
 

               Kệ: 
Nguyên lý ban ra vẫn tiến tồn 
Chuyên tu tâm đạo vượt ác ôn 
Thanh cao khai triển không còn nợ 
Trí ý khai minh chuyển thức hồn 
 
2) 26-01-94 
Hỏi: Muốn cho đất nước bình an và phát triển thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa muốn đất nước bình an và phát triển, thì chánh quyền phải khuyến khích 
người dân hướng về đạo đức, hướng về con đường sửa tâm sửa tánh, biết tự thương yêu 
và quí trọng sự hiện hữu của thể xác, tu thiền thanh tịnh, tâm trí sáng suốt, hướng về con 
đường lợi ích chung, nước giàu dân mạnh, không còn sự cạnh tranh và chia rẽ, thực hành 
trong nguyên lý đời đạo song tu, đem lại hòa khí cho toàn dân, quốc thái dân an, đâu đâu 
cũng chung hợp trong tình thương huynh đệ. 
 

                Kệ: 
Chung vui sum hợp hướng tâm về 
Khai thác tâm linh chẳng bối bê 
Thực hiện muôn loài chung một cõi 
Tình thương dào dạt giúp muôn bề 
 
3) 27-01-94 
Hỏi: Cuối năm rồi Bé định đi đâu? 
 

Ðáp: Thưa tùy duyên chung vui với mọi người, dịp may đến đâu Bé sống đến đó, chẳng 
có lựa chọn, Bé dứt khoát chủ kiến của tâm đời, hoàn toàn hướng về đạo. 
 

               Kệ: 
Chung vui thiên cảnh chẳng lo rào 
Thức giác từ tâm chẳng ước ao 
Quí tiện do mình tâm tự phát 
Càng tu càng tiến chẳng lao xao 
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4) 28-01-94 
Hỏi: Bé được bạn đạo tận dụng khả năng của Bé, Bé có buồn không? 
 

Ðáp: Thưa Bé được bạn đạo tận dụng khả năng của Bé, Bé mới thấy nguyên lý là vô 
cùng, tâm tư của Bé được phát triển và chung vui với bạn đạo, tâm của Bé được minh 
mẫn, óc của Bé được sáng ra sau khi nhịn nhục và phục vụ. 
 

              Kệ: 
Thực hành phát triển mới là tu 
Ấm ức không khai tự tạo mù 
Học hỏi không ngừng tâm tiến bước 
Vô Vi phát triển tự mình tu 
 
5) 29-01-94 
Hỏi: Sức mạnh của người tu Vô Vi nằm ở đâu? 
 

Ðáp: Thưa sức mạnh của người tu Vô Vi nằm ở sự nhịn nhục và thanh tịnh, không mê 
không chấp. 
 

               Kệ: 
Ði đâu cũng vẫn tiến âm thầm 
Tận độ từ bi chuyển ý thâm 
Phục vụ quần sanh cùng chuyển tiến 
Ðạo đời phát triển ý chơn tầm 
 
6) 30-01-94 
Hỏi: Bé gặp bạn đạo Sydney Bé cảm thấy thế nào? 
 

Ðáp: Thưa bạn đạo Sydney, kẻ mới như người cũ đều vui, mỗi người đều có một vấn đề 
riêng biệt. Ai cũng muốn tốt và hứa sẽ tu tốt hơn. Nhiều người còn dãy đầy sân si phàm 
tánh, nếu họ chịu thực hành tinh tấn thì sẽ được cải sửa một phần nào, họ sẽ cảm thấy 
pháp môn hay và giúp họ rất nhiều ở tương lai, niềm tin sẽ vượt qua sự chán nãn và tâm 
hồn sẽ được bình thản hơn. 
 

               Kệ: 
Qui y Phật Pháp chẳng mơ hờn 
Rỏ lẽ Trời ban lại biết ơn 
Cùng tiến trên đường tâm giải mở 
Khai thông trí tuệ vượt trùng sơn 
 
7) 31-01-94 
Hỏi: Bé phúc đáp bao nhiêu bạn đạo và khuyến khích mọi người nghiêm chỉnh thực 
hành pháp môn có hữu ích gì không? 
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Ðáp: Thưa pháp môn của Bé đang hành rất hữu ích cho tâm lẫn thân, đêm đêm Bé thực 
hành Bé cảm thấy khỏe mạnh và nhẹ nhàng, Bé có nhiệm vụ trao lại cho người kế tiếp, 
Bé rất cảm động, khi gần những người thiếu tu, họ có một cuộc sống rất đầy đủ, mà 
không hành rất uổng cho một kiếp làm người. Bé hạ mình rất thấp, khóc cho mọi người 
cảm động và nâng cao tầng số điển quang khối óc của chính họ, sau khi rơi lụy thì tâm 
hồn sẽ được thanh nhẹ và hành pháp dễ dãi hơn. 
 

                 Kệ: 
Tiến lên không khác giây đờn thẳng 
Cảm động lòng thành chẳng khó khăn 
Tiến giải thương yêu tâm được khỏe 
Nhớ Trời thanh tịnh tự mình phăng 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Phát tâm tu thiền 
 

Phát đạt tâm linh thấu cảnh huyền 

Tâm hành chơn pháp tự tầm xuyên 

Tu thân sửa tiến vào chơn thức 

Thiền định triền miên ngộ pháp truyền. 

 

Pháp truyền chơn lý siêu nhiên 

Tâm không tự đạt giải phiền giải mơ 

Chẳng còn lý luận giấc giờ 

Thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần 

Thực hành tự nguyện góp phần 

Qui không chánh pháp lần lần tiến lên 

Thanh không hòa cảm vững bền 

Qui nguyên giềng mối tạo nền vững tu 

Dẹp mê phá chấp giải mù 

Bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài 

Càn khôn vũ trụ miệt mài 

Giải thông đời đạo tiến hoài không ngưng 

Thực hành khai mở tưng bừng 

Trong không mà có tiến từng phút giây 

Cảm thông nguyên khí mưa mây 

Dày công luyện tập đêm ngày thăng hoa 

Chẳng còn lý luận ta bà 

Giải thông đời đạo chan hòa tình thương 
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Mặt mày lóng lánh như gương 

Cảnh đài quang chiếu yêu thương muôn loài 

Bình tâm học hỏi hoài hoài 

Minh tâm kiến tánh trần ai chẳng còn. 

 

Thầy Tám 

Nhẫn Hòa, 13-09-1987 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Thuần Dương Thoát Tục 

 
Montréal, ngày 17 tháng 5 năm 1983 (tiếp theo) 
 
Tôi là người có trách nhiệm phá mê, giải trược! Nếu tư tưởng và cơ tạng của các bạn trược! Bạn 
thử nghĩ càn khôn vũ trụ đã có một món quà bất chánh! Vậy chớ các bạn xem các bạn hữu ích ở 
chỗ nào? Mà bạn cố tâm phá mê giải trược, thì bạn trở về với siêu nhiên! Bạn là trong cộng đồng 
của cả càn khôn vũ trụ và thật sự đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ! Các bạn thấy rõ chưa? Từ 
giai đoạn một, tôi đã tìm đủ cách để giải thích cho các bạn thấy cái cảnh siêu nhiên của tâm linh! 
Các bạn thấy rõ chúng ta có khả năng trở về với nơi siêu nhiên tâm linh và nơi nhứt trần bất 
nhiễm là thuần dương! Không còn bị kẹt nữa! Cho nên các bạn phải cố gắng trên đường đi! Có 
vất vả thật! Có nhồi quả thật! Các bạn đầy đủ, các bạn không thiếu gì của tình đời nhưng mà tâm 
các bạn vẫn buồn! Ðó là cơn nhồi quả! 
 
Buồn là gì? Sự tăm tối! Sự tăm tối là nó sẽ có sự đụng chạm! Ngay trong gia cang, cho đến ngoại 
cảnh, nó làm cho các bạn rất buồn, rất tủi, rất hờn giận thế sự! Rồi các bạn đâm ra quên, từ cái 
cảnh trần trược, từ cái bãi trường thi này mà chúng ta mới có cơ hội tu học, nhưng mà chúng ta 
lại buồn và quên đi! Cái đó cũng là mất quân bình và có lỗi! 
 
Cho nên Thượng Ðế phải giáng lâm để cho chúng sanh thấy rõ rằng: Ta là toàn năng toàn hảo 
mà ngày nay còn phải chung sống với cảnh trần trược, tạm bợ tại thế! Ðể cho mọi người thức 
tâm thấy rõ, đây là trường học, đây là bãi trường thi! Và Thượng Ðế đã an bài từ bao nhiêu năm, 
từ bao nhiêu kiếp để cho chúng sanh có cơ hội học hỏi! Học có chữ Hòa, học có chữ Nhẫn! Mà 
đến ngày nay, có gia cang rồi, tạo cảnh bất hòa, bất nhẫn! Rồi khổ, than ván, đó là sự tăm tối trần 
trược mà thôi! Cho nên Thượng Ðế chỉ thấy trong giới trược và giới thanh, toàn những chi tiết 
tạm bợ tại thế, là những chi tiết không cần thiết để Thượng Ðế biết, nhưng mà Thượng Ðế chỉ 
nắm chìa khóa để dẫn tiến, giải phần trược và tiến tới phần thanh! Nhiên hậu đó là tự thức và tự 
hành tự tiến! 
 
Cho nên cơ duyên tốt đẹp cho chúng ta ở trong thế kỷ này, và biết con người phải đoàn kết lẫn 
nhau, phải thương yêu lẫn nhau, phải tìm ra sự sai lầm của chính mọi cá nhân để tự sửa và tự 
thức! Nhiên hậu chúng ta mới có một Phật Quốc tốt đẹp trong nội thức của chúng ta. Nếu trình 
độ chúng ta không thức, không đạt tới sự bình đẳng tương giao thì Phật Quốc của chúng ta phải 
tiêu tan và không còn nữa! Cho nên muốn có Phật Quốc, muốn có sự đóng góp tốt đẹp, muốn có 
sự cởi mở tinh vi, thì phải cần sống trong thức bình đẳng và khai triển tương giao, trong hạnh tu 
dồi dào, sự hi sinh cao cả và phải biết phá mê phá chấp! Không nên dùng cái phàm tâm án ngự 
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mức tiến của tâm thức! Các bạn có rất đại phước, được nghe qua từ giai đoạn một! Chính tôi là 
một hành giả tại thế, đã đi qua và đã nếm qua và đã phân tách cho các bạn hiểu rằng, phải làm 
thế nào để vượt cái cảnh tăm tối đó và chúng ta phải đi! 
 
Nhiều trình độ khác nhau, có nhiều bạn rất khác! Ngay cả Việt Nam cũng vậy, những người đau 
khổ hiện tại không biết nói gì hơn là thức, xem không chịu được, nghe cũng không thông, nói 
không đạt! Thì chỉ vun bồi phần thức, chỉ có Trời biết tôi! Thì lúc đó những bạn đó mới cố gắng 
tu hơn, mới thấy rõ rằng tất cả chúng ta phải buông bỏ, không có được so đo và không có được 
trách móc! Chính mình phải xây dựng trở về với căn bản sự sáng suốt của chính mình! Ðể trở về 
phá mê phá chấp! Trở về vượt khỏi cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục! Nó mới trở về với 
thuần dương chơn pháp! 
 
Ăn cũng không có phương tiện tốt đẹp như chúng ta, không có nhiều sự khuyến rũ như chúng ta! 
Người đã ăn khổ, người đã thiếu thốn, người đã ăn một cách đạm bạc để sống nhưng mà sự dồi 
dào về tâm thức hướng thượng của người không bao giờ ngừng nghỉ! Cho nên chúng ta ngày 
hôm nay có áo mặc, có cơm ăn, phước của đời mà thôi! Còn thực triển về tâm đạo thì phải lập 
hạnh hi sinh! Bỏ tất cả những sự ham muốn đua đòi, thì tâm chúng ta lại bừng sáng và nhẹ 
nhàng! Nó mới thích hợp và hòa hợp với những hành giả hiện tại ở quê nhà, đã và đang hành 
trong cảnh khổ và tự đạt. Thì chúng ta hiện tại, cũng vẫn ở trong cảnh khổ và chúng ta phải làm 
sao mới tự đạt? Các bạn khổ tâm! Các bạn đua đòi cũng là khổ nhưng mà thiếu thanh tịnh không 
phân tách nó ra mà thôi! 
 
Sự đua đòi của bạn còn khổ hơn những người ở nhà! Những người ở nhà muốn đua đòi cũng 
không có thể được! Tự nhiên họ đã buông xuôi tất cả mọi sự việc! Thì chúng ta ở đây, chúng ta 
có cái duyên lành đó, chúng ta tự buông xuôi mọi sự việc rồi chúng ta sẽ có tất cả! Có cái gì các 
bạn cần? Cần sự sáng suốt của các bạn mà thôi! Các bạn muốn thương yêu, muốn xây dựng các 
bạn phải có sáng suốt, các bạn không có sáng suốt thì không có biết thương yêu và không biết 
xây dựng! Cho nên tôi đã thường thường nói là chúng ta xão trá, tự xão trá lấy chúng ta rõ ràng! 
Chúng ta hứa, chúng ta nói, chúng ta thề, nhưng mà không bao giờ chúng ta làm! Tại sao chúng 
ta yếu hèn như vậy, tại sao chúng ta đê tiện như vậy? Vì chúng ta thiếu dũng! Chúng ta phải tiến 
tới đi! Cảnh đời đã cho chúng ta có tay có chân, có trí óc để bước tới đi, nhưng mà chưa dám 
bước tới! Ði một giai đoạn nào rồi thụt lùi, ở trong mê chấp, tạo khổ, tạo hận, tạo buồn, đắm 
chìm rồi! Các bạn thấy khi mà chìm rồi, khó cứu lên! Khổ vô cùng! Cho nên các bạn phải thấy rõ 
điều này, là điều cần thiết của mọi linh căn tại thế! 
 
Khi chúng ta nguyện làm một chiến sĩ của Thượng Ðế, đó là thật sự phải gọt rửa, phải sửa mình, 
các bạn đã thấy trước kia, các bạn đã làm chiến sĩ tại xứ sở tại quê hương, phải đi qua một khóa 
huấn nghiệp! Ngày nay các bạn làm một chiến sĩ của Thượng Ðế, các bạn phải càng chịu huấn 
nghiệp hơn! Người tu phải bị hà hiếp, phải bị chửi mắng, phải bị đủ thứ, nhiên hậu mới thức tâm. 
Cho nên chúng ta luôn luôn chấp nhận, đó là món quà quí chứ không phải sự can vào, sự nâng 
cao, sự đưa các bạn lên là các bạn mừng và các bạn đắc đâu! Lên là xuống đó các bạn! Còn thật 
sự mình biết mình xuống và mình tự thức là mình lên đó các bạn! Cho nên trong cái sự tu hành, 
nó rất huyền diệu thâm sâu chứ không phải đơn giản như người đời nói tôi tu với đạo này, tôi tu 
với đạo kia! Nhiều bạn tu mấy chục năm nhưng mà chưa bước vào thềm đạo đó bạn! Chỉ nói 
rằng tôi là đạo đó mà thôi mà thềm đạo chưa bước! Vì bản chất trì trệ lười biếng của các bạn! Ði 
tới đó rồi thôi được, hẹn mai đi, mốt đi! Cứ hẹn mãi và tự gạt tự xảo trá, tự lường gạt lấy mình 
mà thôi! Mất chơn tâm! 
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Cảnh đời chúng ta chấp nhận, phải thử mới biết, phải hành mới tiến! Ðúng chúng ta làm! Mà khi 
chúng ta hiểu được, quán thông được rồi, chúng ta phát đại nguyện rồi chúng ta phải làm thế 
nào? Phải cương quyết! Cương quyết giữ lấy trật tự, trật tự trung dung để tiến hóa Tự khai mở 
tâm thức! Dũng chí chúng ta dồi dào và thăng hoa đi lên, không còn trì trệ nữa! (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 

Tu để làm gi? 

Tu để chiến đấu với tánh hư tật xấu , mưu cầu đắc đạo, không lừa thầy, không phản 
bạn, trở về với thực chất, thực hiện hòa bình tâm thức! 

Lương Sĩ Hằng 
 

TIN THIỀN VIỆN NHẪN HOÀ 

Kính thưa Quý Bạn Đạo, 

Vì tình trạng bệnh dịch Coronavirus đã làm nhiều người thiệt mang, đang phát tán khắp thế giới, 
bộc phát, lây lan nhanh, mạnh và chưa có thuốc chữa. Những nơi công cộng tụ họp nhiều người 
đã có lệnh ngưng hoạt động như các cơ sở tâm linh, chùa chiền, thiền viện, nhà thờ, các nơi tụ 
họp hội đoàn, và ngay cả các trường học, các tiệm ăn v.v.  Tình trạng có thể kéo dài chưa biết 
giới hạn, do đó để bảo vệ sức khỏe cũng như sự an toàn của quý vị, Thiền Viện Nhẫn Hòa rất 
tiếc sẽ không tổ chức Trại Hè năm nay.  Tuy nhiên nếu tình hình cho phép chúng tôi sẽ thông 
báo và mở rộng cửa đón tiếp nếu quý vị có thể đến viếng thăm Thiền Viện. 

Xin quý vị giữ gìn sức khỏe và thiền tinh tấn. 

Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. 

Kính bái, 
Nguyễn Trí Vượng  

 
Video hình ảnh tang lễ Bà Tám 

Kính gởi quý bạn đạo đường link dưới đây là video hình ảnh tang lễ của Bà Tám ngày hôm nay 
14/4/2020 tại Montreal Canada. 
 
 
https://youtu.be/DCflBXkERYA 

 

Tang Lễ Bà Tám 4 14 2020 
Bà Tám (Trần Tân) Sanh 17/4/1930 từ trần ngày 
06/04/2020 Lúc 6 :30 sáng tại Montreal, Hưởng Thọ 
89 tuổi tây (và 90 tuổi ta) Kính Chúc Bà Tám Thượng 
Lộ Bình A... 
youtu.be 
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"CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU"  
cầu nguyện cho nhân loại qua cơn nạn dịch 

 
California, Santa Ana ngày 31 tháng 3 năm 2020 

 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Nhớ lại lúc Đức Thầy còn tại thế,  mỗi lần có thiên tai lớn Đức Thầy thường gọi bạn đạo vô 
chung thiền để tạo nên một khối điển lớn đủ sức mạnh hóa giải nạn tai.  Kỳ bịnh dịch 
Coronavirus này, thật là một thiên tai quá lớn ảnh hưởng đến toàn cầu.  Con người chết thật 
nhiều, kinh tế bị đình trệ, cuộc sống trở nên khó khăn, lòng người đời hoang mang hoảng sợ lo 
lắng.  Ai ai có theo bất cứ tôn giáo nào, có đức tin bề trên đều lo cầu nguyện để được tai qua nạn 
khỏi. 
 
Trong tâm tình của người tu vô vi, học nơi Đức Thầy.  Giai đoạn này nếu bạn đạo vô vi chúng ta 
cùng nhau ngồi  niệm phật chắc chắn sẽ tạo thành một khối thanh điển lớn hy vọng sẽ hóa giải 
phần nào cơn đại nạn. 
 
Đây cũng là ý kiến đề nghị của một số bạn đạo.  Vì đây là đại nạn toàn cầu.  Cho nên bạn đạo 
khắp năm châu chúng ta cùng nhau niệm phật cùng một lúc 1 giờ để tạo nên một khối thanh điển 
lớn hầu giúp hóa giải cơn đại nạn này. 
 
Được sự hưởng ứng của các anh chị Hội Trưởng khắp nơi và một số bạn đạo.  Chương trình 
cùng chung niệm phật toàn cầu sẽ diễn ra vào 4 ngày thứ Bảy của tháng 4 năm 2020 và giờ như 
sau: 
 
Thứ Bảy  11 tháng 4, Thứ Bảy  18 tháng 4, và Thứ Bảy 25 tháng 4, năm 2020 
 
California, các tiểu bang miền tây USA:                11:00 am sáng (Pacific time) 
Washington DC, các tiểu bang miền đông USA:  2:00 pm chiều (Eastern time) 
New Mexico:                                                              12:00 pm trưa (central time) 
Houston, các tiểu bang miền trung USA:              1:00 pm trưa   (central time) 
Hawaii:                  8:00 am sáng 
Vancouver:           11:00 am sáng 
Calgary:                 12:00 pm trưa 
Montreal:              2:00 pm chiều 
Âu Châu:               8:00 pm tối      (cùng ngày Thứ Bảy) 
Việt Nam:              1:00 am khuya (Đêm của thứ Bảy, 1 am giờ sáng chủ nhật) 
Sydney:                  4:00 am sáng  (Sáng chủ nhật) 
 
Tùy theo bạn đạo ở nơi nào tính thời gian (dựa vào giờ Cali để tính) cho giờ địa phương mình ở, 
đến ngày giờ nói trên mình ngồi quay về hướng nam để  cùng niệm 1 giờ đồng hồ "Nam Mô A 
Di Đà Phật".   
 
Vậy xin các anh chị Hội Trưởng, Chủ Thiền Viện, Chủ Thiền Đường, Chủ Trung Tâm thông báo 
đến bạn đạo địa phương, bà con bạn bè qua email, điện thoại, truyền miệng, đăng lên Tuần Báo 
biết để cùng nhau ngồi niệm phật.  Dù sao đi nữa lúc này chính phủ các nước cũng đều kêu 
chúng ta ngồi ở nhà, không đi ra ngoài.  Mình dành thời gian này để niệm  "Nam Mô A Di Đà 
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Phật" cũng hữu ích cho chính bản thân mình và còn cho nhân loại.  Vì "Mọi người cùng niệm 
phật một lúc"  tin rằng sẽ đem lại kết quả rất nhiều. 
 

Một cây làm chẳng nên non,  
Nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao 

 
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình 

 

Kèm theo đây là Băng Đức Thày Niệm Phật 1 giờ: https://youtu.be/mwyIxLjSEzk 
 
 
 
 

THƠ BẠN ĐẠO 

           Mang Theo Tâm Linh 
 
Quân bình âm dương, ở trong mình 
Khử trược lưu thanh, trí sáng minh 
Soi hồn, Thở, Thiền, cho tinh tấn 
Khai thông ngủ tạng, phải chiếu minh 
Muốn giải nghiệp tâm, phải niệm Phật 
Thì bao chuyện đời, bớt kéo mình 
Ta tu bằng TRÍ, và bằng Ý  
Hành Pháp trong tâm, để quân bình 
Thực hành là chánh, Vô Vi Pháp 
Không chấp bề ngoài, trí mới minh 
Cảnh ngoài dạy ta, nhiều bài học 
Xác phàm chỗ ngụ, của tâm linh 
Ra đi mang theo, Tâm Trí sáng 
Chẳng màn thế sự, hay ngoại hình 
Cạo tóc tập lần, tánh buông bỏ  
Sau này bỏ luôn, xác thúi sình 
Thầy nói ta chết, như chó chết 
Ta cần mang theo, chỉ TÂM LINH 
 

Thủy Bùi. Missouri  26/11/2019 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

1) Quí đạo hữu kính mến, 
 

Xin quí đạo hữu cầu nguyện cho đạo hữu Trịnh Quang Thắng, từ trần ngày 
16/04/2020 tại Toulouse, Pháp Quốc, hưởng thọ 76 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
 

Lễ hỏa tảng sẽ được cử hành ngày thứ ba 21/04/2020 vào lúc 8 giờ 30 sáng. 
  

Cảm ơn quí đạo hữu 
  

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
 
 
2)  Xin bạn đạo hướng tâm cầu an cho chị Liễu Ngọc Vân bị đột quỵ . Hiện đang 
điều trị trong Bệnh Viện  . Chị bị đột quỵ lúc 19;00  ngày 15/04 / 2020 .  
Hiện đang phải thở máy tại Bệnh Viện Gia Định .  
 
 Bạn đạo Chị Liễu Ngọc Vân ,72 tuổi   ( Chị Vân trực tiếp lo cho bác Bảy  Lương 
Sỉ Đông  ) Bị đột quỵ  hiện đang điều trị trong Bệnh Viện được tai qua nạn khỏi . 
mau chóng bình phục .  
   
Gia đình kính xin cám ơn tất cả quý bạn đạo khắp năm  châu .  
   
 


