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` 
Số 1308  2 tháng 8 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) Mọi người từ phương xa đến thăm Bé, Bé có cảm động không? 
2) Mọi người đều về đến đây, nơi cõi hẻo lánh trật tự, Bé nghĩ sao về họ? 
3) Tại sao mọi người đều vui cả, tay bắt mặt mừng đối với Bé? 
4) Qua một đêm thật là vui, tràn đầy sự đóng góp của bạn đạo Vô Vi, Bé có phấn khởi 
không? 
5) Sau hai ngày Ðại Hội bận rộn đưa hồn tiến hóa, Bé tham gia mọi lãnh vực làm việc 
rất tận tâm, chung hợp giảng giải cho mọi người tự thức giác Bé có mệt không? 
6) Các bạn đạo từ giả Bé ra về đều luyến tiếc tại sao? 
7) Môn thiền của Bé có hữu ích gì cho những người đang thực hành không? 
 

 
Hạnh Ðức 

 

Hạnh đức gieo trồng tâm tự đạt 
Học hỏi chính mình tự quán thông 
Duyên lành sẵn có duyên Trời độ 

Thành tâm tu học tâm tự phát 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 11-05-94 
Hỏi: Mọi người từ phương xa đến thăm Bé, Bé có cảm động không? 
 
Ðáp: Thưa hằng đêm tham thiền Bé đều hướng tâm về họ, cầu mong cho mọi người bình 
an thanh nhẹ, vui hợp ba ngày tận hưởng niềm tin khai triển hướng về Trời Phật. 
 
                Kệ: 
Trì tâm hợp mặt sớm truy tầm 
Nguyên lý thanh cao rất diệu thâm 
Ðời đạo chung hành tâm tự thức 
Sớm khuya thanh tịnh trí phân tầm 
 
2) 12-05-94 
Hỏi: Mọi người đều về đến đây, nơi cõi hẻo lánh trật tự, Bé nghĩ sao về họ? 
 
Ðáp: Bé nhìn thấy mọi người đều vui sau khi nhìn thấy Kỳ Quan tốt đẹp và ăn ở có trật 
tự, tâm hồn mọi người đều nhẹ nhàng, sẵn sàng đón ngày khai mạc Ðại Hội Vô Vi. 
 
                 Kệ: 
Ðiển tâm trật tự khai màn tiến 
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên 
Vui gặp đồng hành trong thức giác 
Bền lâu tự tiến hiểu các miền 
 
3) 13-05-94 
Hỏi: Tại sao mọi người đều vui cả, tay bắt mặt mừng đối với Bé? 
 
Ðáp: Thưa mọi người bước vào một khung cảnh nhẹ nhàng, hòa tan trong sự bình đẳng 
chung vui, cảnh thiên nhiên hùng vĩ đã tạo cho tâm thức mọi người hướng về nguyên lý 
sống động của Trời đất, kỳ quan vui đẹp. 
 
                 Kệ: 
Tâm yên tánh lặng hướng về Trời 
Thanh khí an vui chuyển khắp nơi 
Cao đẹp tình người cùng thưởng thức 
Tâm hành thanh nhẹ hướng về Trời 
 
4) 14-05-94 
Hỏi: Qua một đêm thật là vui, tràn đầy sự đóng góp của bạn đạo Vô Vi, Bé có phấn 
khởi không? 
 
Ðáp: Thưa việc nầy Bé đã biết trước từ lâu. Người truyền pháp Vô Vi phải gánh chịu từ 
giai đoạn một, thì mới tận hưởng được sự quang chiếu từ bi của chư Phật, sự hạch hỏi của 
tình đời liên tục cho đến lúc hóa độ được quần sanh. 
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                  Kệ: 
Chung qui cũng phải thực hành tiến 
Hóa độ quần sanh hết cảm phiền 
Trí tuệ không ngừng tâm phát sáng 
Hòa tan học hỏi sống triền miên 
 
5) 15-05-94 
Hỏi: Sau hai ngày Ðại Hội bận rộn đưa hồn tiến hóa, Bé tham gia mọi lãnh vực làm 
việc rất tận tâm, chung hợp giảng giải cho mọi người tự thức giác Bé có mệt không? 
 

Ðáp: Thưa lần Ðại Hội nầy, Bé rất khỏe và sẵn sàng phục vụ bạn đạo, tự họ sẽ giải thông 
nhiều thắc mắc, và tự tìm tàng lại khả năng tha thứ và thương yêu của chính họ, tự động 
đóng góp những màn kịch rất vui. 
 

                   Kệ: 
Tự mình thức giác trí an vui 
Giải bỏ lầm than hướng đạo mùi 
Hồn vía cùng hành trong thức tỉnh 
Song hành đời đạo cảm an vui 
 
6) 16-05-94 
Hỏi: Các bạn đạo từ giả Bé ra về đều luyến tiếc tại sao? 
 

Ðáp: Thưa mấy ngày chung sống hòa hợp với chơn tâm hướng thượng, mọi người tự cảm 
thấy nhẹ nhàng chung vui, quên đi mọi sự lo âu không cần thiết cho tâm linh, sức mạnh 
từ bi ban chiếu đồng đều, mỗi người đều tự cảm thức sự sai lầm và chậm tiến của chính 
mình mà tự ăn năn sám hối, tự trở về với sự ổn định của chính mình, khi xa rời tầm hào 
quang thương yêu quí trọng ấy, mọi người đều luyến tiếc. 
 

                   Kệ: 
Triền miên xây dựng giải tâm phiền 
Ðiển trí khai minh cảm thấy yên 
Tiếng hát câu hò cùng trí ý 
Khai minh tâm đạo triển các miền 
 
7) 17-05-94 
Hỏi: Môn thiền của Bé có hữu ích gì cho những người đang thực hành không? 
 

Ðáp: Thưa rất hữu ích, nếu mọi người chịu thực hành đúng pháp, thì tâm lẫn thân sẽ được 
ổn định, nhiên hậu mới khai triển về đạo mầu và thanh tịnh, quyết định mọi việc càng 
ngày càng sáng suốt và gia tăng đức nhịn nhục. 
 

                    Kệ: 
Quyết tâm khai triển giới tâm linh 
Cảm thức duyên may chuyển tiến trình 
Tâm trí khai minh hành chuyển tiếp 
Duyên lành khai mở trí tâm minh 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

 
Trăng Tròn 

 
 

Trăng tròn quán xuyến Bắc Trung Nam 

Ba giới khai thông tự thức làm 

Khổ hạnh minh tâm duyên tận độ 

Sửa mình tu tiến chẳng còn tham. 

 

Còn tham vì bởi hồn mê muội 

Thức giác bình tâm chẳng bị nhồi 

Trong sạch chơn hồn qui đạo pháp 

Thanh bình khai triển tự mình vui. 

 

Mình vui sống động qui giềng mối 

Huynh đệ tương giao tránh quả nhồi 

Thanh tịnh chơn hồn minh tự xét 

Cảm minh thiên địa tiến từ hồi. 

 

Từ hồi sáng suốt ân ban độ 

Học hỏi triền miên tự thức vô 

Đời đạo song hành tâm tự đạt 

Xuất hồn học hỏi tự mình vô. 

 

Mình vô chơn điểm bình tâm tiến 

Rõ thế trần gian tạm gác phiền 

Mến đạo quí đời tâm đạt tịnh 

Chẳng còn mê chấp tự an hiền. 

 

An hiền một kiếp phù sanh tạm 

Thỏ thẻ cùng ai tự thức hàm 

Thương Mẹ quí Cha gieo ý đẹp 

Thật thà chơn giác tự mình cam. 

 

 

 

 

 

Mình cam gánh vác đời ban dạy 

Học hỏi bình tâm cảm mến Thầy 

Tận độ thực hành duyên lập hạnh 

Qui hồi chơn thức lại càng may. 

 

Càng may quí đạo ở tâm nầy 

Thương nhớ triền miên lại thức say 

Mùi đạo dìu hồn thăng tụ tiến 

Khổ hành chơn pháp cảm vui vầy. 

 

Vui vầy thanh sạch lòng tha thiết 

Huynh đệ tương giao đạt pháp huyền 

Trung Bắc Nam hành đồng lý đạo 

Tâm đạo khai triển lộ trình xuyên. 

 

Trình xuyên qui nhất cùng tam pháp 

Thế thế đảo điên tạo ý phiền 

Khổ hạnh bình tâm minh cảm lý 

Thực hành chơn pháp ngộ thanh huyền. 

 

Thanh huyền Phật pháp duyên Trời độ 

Lập hạnh từ bi tự tiến vô 

Vũ trụ càn khôn đầy duyên đẹp 

Tràn đầy thanh nhẹ nguyện Nam Mô. 

 

Nam Mô khai triển tâm bình đạo 

Rõ lẽ Trời ban tự thức vào 

Không có có không lòng không động 

Vốn không tự ngộ pháp phân mầu. 
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Phân mầu Tiên Phật đồng thăng tiến 

Xét cảnh rõ người tự tiến xuyên 

Thanh đẹp qui hồi duyên tận độ 

Thương yêu tha thứ đạt tâm huyền. 

 

Tâm huyền càng thức lại càng siêu 

Học hỏi triền miên tự đạt nhiều 

Qui hội chơn hồn tâm chuyển tịnh 

Hồi sinh bất diệt rõ chơn điều. 

Lương Sĩ Hằng 

Hai Không, 30-09-1987 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Qui Không Tự Thức 

 
Montréal, ngày 5 tháng 6 năm 1983 (tiếp theo) 
 
Cho nên từ ngoài da các bạn sẽ đi tới vào nội thức các bạn! Tất cả nó có một cái qui luật hồi sinh 
cho toàn diện! Cho nên chúng ta mới có một cái thể xác duyên dáng này và sống, lúc nào cũng 
trong cái sống động hoạt bát, để tìm sự khai triển trong tâm thức của chúng ta, đến cái giờ phút 
lâm chung cũng phải có nhiều câu hỏi, chính mình phải hỏi, rồi sao đây, rồi sao đây? Chúng ta sẽ 
đi đến đâu? Nếu mà chúng ta biết hỏi là chúng ta người đạo và chúng ta biết hỏi nhiều chừng nào 
thì chúng ta đi vào thay vì đi ra, chúng ta không còn bị ngoại cảnh lôi cuốn mà đi vào trong thức 
mới quán thông thiên địa qui nhứt! 
 
Cho nên càng tu chúng ta lại càng thấy được những cái bản chất tăm tối ngu muội của chính 
chúng ta, thấy sự trì trệ của chính chúng ta! Rồi đâm ra nhiều khi các bạn cũng chán nản! Trời ơi 
tôi tu mấy chục năm đã thấy được gì? Nhưng mà sự ham muốn đó vì các bạn đang đi trong bóng 
tối và các bạn muốn ra khỏi bóng tối để tới ánh sáng mà thôi! Cho nên cái lòng ham muốn đó, nó 
làm cho các bạn thổn thức hằng ngày! Khi chúng ta hiểu được sự thổn thức này là có giá trị! 
Chúng ta nên bình tâm và giữ lấy trật tự để đi tới! Nếu mà chúng ta mất bình tâm nghe chuyện 
này hay, chuyện kia hay, chuyện nọ hay, chúng ta nhào vô là chúng ta mất trật tự! Cho nên con 
đường tu nó không phải vậy! 
 
Nhiều người ở thế gian, tôi muốn có thử những cái quyền lực này, quyền lực kia, quyền lực nọ, 
coi thử có hiệu lực không, nhưng mà rốt cuộc cái hiệu lực đó về đâu? Cho nên rốt cuộc các bạn 
cũng phải tự gánh vác! Không ai gánh vác dùm cho bạn! Vậy có cái phương thức gánh vác để đi 
tới, bạn nên làm không? Cho nên chúng ta phải chấp nhận gánh vác và chúng ta mới đi tới, mới 
khai thông được! Việc làm của ta làm sao kêu người khác làm dùm cho ta được! Bề Trên có hộ 
trì chúng ta một giây phút, mà do sự cố gắng của chúng ta khai triển tới thì chỉ độ cho ta một 
chút đó thôi! Rồi chúng ta phải tự đi! 
 
Cho nên các pháp tại thế gian đều hộ trì giúp đỡ cho chúng ta và chính chúng ta phải tự đi! Cho 
nên chúng ta không có quyền vun bồi sự yếu hèn nữa, nếu chúng ta là người đạo và đi tầm đạo, 
chúng ta phải tự đi, chúng ta phải khai thác cho tới tận cùng khả năng sẵn có của chính mình! 
Nhiên hậu mới thấy rõ cái đường tu nó thế nào! Và con đường ta đang đi đây eo hẹp hay là 
không? Rất eo hẹp! Nếu các bạn đi trong bản tánh thì các bạn đi trong cái chỗ kêu bằng cái 
đường nhỏ như sợi dây mà xuyên núi! Các bạn thấy nguy hiểm vô cùng! Các bạn thấy rằng một 
chút xíu thôi là tôi bị nguy hiểm vì tánh của tôi, tánh của tôi hay giận hờn, tánh của tôi hay buồn 
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tủi, là một chút nó nhận chìm tôi liền, một cái tíc tắc mà thôi! Rồi đâm ra tôi có một cái bản chất 
kêu bằng xấu xa kỳ thị, làm sao tôi tiến được! Tôi kỳ thị người khác thì tôi kỳ thị tôi, làm sao tôi 
tiến được! Kính trọng người thì tôi được mở rộng đường để tôi đi! 
 
Cho nên Vô Vi trong cái phương pháp tu hiện tại, tôi tu mấy chục năm và tôi khuyên các bạn nên 
kính trọng mọi người! Tôi luôn luôn bằng lòng học hỏi nơi các giới! Bất cứ dù đâu đến tôi cũng 
phải học! Vì trên đường hành hương, trong cái cuộc chúng ta đã hộ nhập trong cái thể xác này và 
nhập trong cái trường Ðại Học của càn khôn vũ trụ này, chúng ta thật sự là một học viên cả càn 
khôn vũ trụ! Phải học, không có tránh khỏi, vì con đường rất eo hẹp của chúng ta và chúng ta 
không đi thì một ngày nào nó sẽ ngã, chớ không phải lớn rộng đâu hiện tại! 
 
Khi các bạn siêu thoát được, giải thoát được, các bạn mới đi trên con đường lớn rộng nhẹ nhỏm! 
Còn nếu mà các bạn còn bị giam hãm trong cái thể xác là cái con đường rất eo hẹp, như sợi dây 
mà thôi! Sai một ly là đi một dặm! 
 
Cho nên tâm nào hướng theo pháp nấy rõ rệt! Cho nên các bạn đa dạng! Nhiều người đến đây 
nghiên cứu để lo tu nhưng mà mỗi người một thức và một chiều hướng phát triển khác nhau! 
Cho nên khi mà chúng ta muốn cố gắng qui một thì chúng ta phải trì chí, khai triển tâm linh và 
giữ lấy một lề lối trước sau như một mới đi tới! Tại sao trước kia các bạn tu về những cái pháp 
khác thì các bạn đâu có nhiều cơ hội bằng cái pháp này? Và cái pháp này rồi càng ngày nó càng 
đem nhiều cơ hội để nó thức tâm các bạn! Hỏi có sự cộng tác của siêu nhiên không? Có sự cộng 
tác của chư Thánh chư Thần để hổ trợ tâm linh các bạn không? Xây dựng cho các bạn tiến 
không? Các bạn lại có cơ hội hội ngộ tà như chơn để các bạn hiểu cái luật quân bình trong nội 
thức của các bạn! 
 
Cho nên càng ngày càng dồi dào, càng phong phú, bài vở hằng tuần thay đổi liền liền trong cái 
cơ tiến hóa của thiên cơ! Nếu chúng ta tin có đấng Tạo Hóa thì chúng ta thấy rằng, ngài đã làm 
gì cho chúng ta và Ngài đã làm gì cho quả địa cầu này, cho quãng đại quần chúng? Ngài muốn 
xoay chuyển một chiều hướng tốt đẹp hơn để tránh những tai nạn sắp tới! 
 
Cho nên những lời khuyến tu như hội Long Hoa, chuyện này chuyện kia chuyện nọ để khuyến tu 
mọi người nhưng mà rốt cuộc mọi người chỉ giữ có một cái thức để đi tới mà thôi! Cho nên cái 
thức hồi sinh đó nó mới hổ trợ cho các bạn tu tiến và giữ vững lập trường để đi đến, chúng ta 
mới thấy rằng bề trên sáng suốt thật sự và nghiên cứu, tỉ mỉ.  
 
Những gì mà từ bề trên chuyển xuống trong vòng trật tự của thiên cơ là để hóa giải và dẫn tiến 
tất cả những tâm linh trở về với cấu trúc siêu nhiên, hợp tác với cộng đồng càn khôn vũ trụ để 
khai triển và thay đổi một chiều hướng mới lạ, nằm hẳn trong tâm thức của chúng sinh! 
 
Cho nên ngày hôm nay các bạn mới thấy rõ những cái chuyện kỳ diệu xuất hiện luôn luôn, cũng 
không ngoài mục đích để độ trì và cho mọi người thức tâm để hiểu con đường tu và để trở về với 
chính giác mà thôi! (còn tiếp) 
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Đề tài suy gẫm 
 

Sau khi chết 49 ngày 
 

Minh Vương: Hay lắm, người đời sau khi chết được 49 ngày, thân quyến đều lo cúng lễ, đọc 
kinh siêu độ để cầu cho vong linh siêu thăng, bởi lẽ tới ngày thứ bảy thì hồn người chết tới điện 
số một, ngày thứ 14 hồn tới điện số hai, ngày thứ 21 hồn tới điện số ba, ngày thứ 28 hồn tới điện 
số bốn, ngày thứ 35 hồn tới điện số năm, ngày thứ 42 hồn tới điện số sáu, ngày thứ 49 hồn tới 
điện số bảy.  
 
Người đời có thói quen lấy 7 ngày làm một tuần lễ để cúng bái mà thôi, còn chẳng rõ các vong 
hồn phần lớn lúc sống chuốc lấy tội lỗi đầy mình cho nên phải mất tới 49 ngày mới có thể đi qua 
hết 7 điện. 
  
Rồi sau đó lại còn trải qua thêm các điện số tám, số chín, và số mười, xong mới đầu thai cõi 
khác.  
 
Cho nên việc cúng bái sau khi chết không thể giống như việc làm lành lúc còn sống. 
 
Lúc sống nếu như biết tu nhân tích đức, sau khi chết ắt được Phúc Thần dẫn đường, chẳng cần 
cúng bái vẫn có thể đi đây đi đó tự do.  
 
Trái lại, dù cho có mời thầy pháp tài giỏi tới cúng bái linh đình cũng chẳng thể thoát khỏi cửa địa 
ngục, điểm này mong mỏi người đời nhớ cho. 
 
Dương Sinh: Người đời nói 49 ngày mà không nói 56 ngày, 63 ngày hoặc 70 ngày là tại sao?  
 
Ngục Quan: Từ điện thứ một tới điện thứ bảy là các điện chủ yếu ở âm phủ, còn từ điện thứ tám 
trở đi chỉ là xử phạt các tội còn lại của những tội hồn vì phạm quá nhiều tội lỗi. Do đó, có những 
trường hợp đã qua khỏi các cửa ngục thuộc 49 mà vẫn còn phải chịu thêm các tội khác ở các địa 
ngục kế tiếp. 
 
Người đời vì có lòng nghĩ tới tổ tiên cho nên mới dựng đàn tràng cầu siêu để cho vong hồn thoát 
khỏi các cửa ngục ở các điện. Lòng hiếu thảo đó thật là khả kính, tuy nhiên nếu lúc còn sống mà 
biết chăm lo vun bồi lòng nhân từ mới thiết thực hơn.  
 
Tế Phật: Người ta sau khi chết trong thời gian còn đang chờ phán xét các tội đã phạm hoặc trước 
lúc được phép đầu thai, đạo Nho gọi là linh hồn hay quỷ hồn. Trong lúc chờ đầu thai chuyển kiếp 
thì cái thân ở âm phủ mà Phật gọi là thân ở cõi âm.  
 
Muốn độ linh hồn ra khỏi chốn khổ đau, đời sau ắt phải chăm lo thực hành điều thiện đức khiến 
Minh Vương cũng phải động lòng mà xá miễn, đây là con đường tốt nhất để đi. 
 
Đến như rước mời được thầy pháp tuy tài giỏi nhưng thiếu đức thì cũng là làm cho có mà thôi 
chứ chưa chắc đã ơn ích. Gởi lời nhắn với thế nhân hãy kịp thời thi hành đạo hiếu ngay lúc song 
thân hãy còn tại thế, bởi vì một hạt cơm khi còn sống còn hơn cả hồ rượu dâng cúng lúc đã qua 
đời. 
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Song thân đã quá cố rồi thì càng phải tu hành đạo đức, ấn tống nhiều kinh sách quý để khuyên 
đời. 
 
Nghĩa cử này vừa dễ dàng khiến Tiên Phật và quan viên ở âm phủ cảm kích, lại vừa báo đáp 
được ơn sâu của song thân.  
 
Đó là một phương pháp vượt thoát bể khổ, hãy tận tâm tận lực thi hành. 
 
Dương Sinh: Lời dạy của ân sư chỉ thẳng vào lòng người, rất bổ ích cho chúng sinh. Lúc sống 
ngỗ ngược oán hờn cha mẹ, sau khi cha mẹ chết mới nghĩ tới báo hiếu thì hẳn là “Thụ dục tỉnh 
nhi phong bất túc, tử dục hiếu nhi thân bất tại”. (Cây muốn lặng gió chẳng muốn ngừng, con 
muốn hiếu cha mẹ chẳng còn).  
  
(Trích từ Địa Ngục Du Ký Hồi 42) 
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA 
  
                   HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA xin thông báo đến tất cả các bạn 
đạo thông tin quan trọng. Hiện nay tiểu bang CALIFORNIA đang đứng đầu về số người nhiễm 
bệnh Coronavirus nên buột Hội phải có điều lệ tiêu chuẩn mà các bạn đạo muốn đến TRỤ SỞ 
XÂY DỰNG VÔ VI phải thực hiện. 
                * Bất cứ bất cứ lý do gì mà bạn đạo đến TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI đều phải mang 
khẩu trang toàn thời  gian và cách nhau 6 feet. 
                 Nếu bất cứ bạn đạo nào không thi hành đúng các điều trên sẽ không được vào TRỤ 
SỞ XÂY DỰNG VÔ VI trong thời gian mà các qui định hạn chế mà Tiểu Bang CALIFORNIA 
đưa ra.  
                 Xin Quí Bạn Đạo hoan hỉ thi hành đúng theo quy định trên để bảo vệ sức khỏe cho 
mình và tránh được tình trạng lây nhiễm cộng đồng và đây cũng là một trong những qui định của 
tiểu bang CALIFORNIA đã đưa ra . Đại diện Hội, tôi xin thương chúc tất cả quí bạn đạo được 
nhiều sức khỏe - tâm thân an lạc - tu hành viên mãn.   
                Kính bái 
                Hội Trưởng 
            Lâm Huỳnh Mai 
               July 25 , 2020 
 

Thông báo video Tuần Lễ 31, 02-08-2020 
 
1.  Thuốc Tiên trị bịnh phàm - Đức Thầy tại Dallas Texas 12-10-1985 
 
Thủy điển tương giao - Thuốc tiên trị bịnh phàm - Biết là thấy, tức là thấy, tất cả đều thấy đều là 
do hơi thở cung cấp và dẫn tiến chúng ta đó là ánh sáng - Người tu Vô Vi ban đầu làm Pháp 
Luân hít thở thấy hít hơi thở, sau này dùng ý chuyển toàn là ánh sáng.  Trong toàn thân lúc đó 
mình mới thấy hào quang là gi? - Tâm eo hẹp làm sao thực hiện Từ Bi ! - Tâm phàm mở ra rồi 
giận nhau, ghét nhau, cái đó đâu phải tâm Từ Bi ! - Đức Phật xây dựng đức nhịn nhục mà lưu 
truyền tới ngày hôm nay - Cho nên Phương Pháp Chiếu Minh là phương pháp rất quý báu để cho 
những người mới tu, về chỉ hành đúng.  Có nói nhiều lý thuyết mà không chịu hành thì tự giam 
mình - Mọi người đều có một Chiến Cuộc trong nội tâm - Cho nên con người giam xuống địa 
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ngục là giam trong bóng tối không bao giờ thấy ánh sáng.  Mà thức tâm rồi mới nhóe ánh sáng 
cho nó và nó sẽ đi tới. 
 
Youtube Link:   https://youtu.be/iyGwC7uwtIk 
 
2.  Người vui ở thế gian là hoàn toàn bị không biết mới vui - Đức Thầy tại Dallas Texas 13-10-
1985 
 
Ghi chú:  Trong khi chờ đợi máy thu âm thì Đức Thầy đã giảng cho em bé nhỏ mà khi nghe kỹ 
thì chúng ta thấy đây là sự tận độ cho mọi giới. 
 
Youtube Link:   https://youtu.be/wn0CB6aLvWY 
 
3.  Trong mùa dịch Covid-19, bạn đạo khắp thế giới không đi đại hội hằng năm được nên anh 
Phương Nguyễn ở San Jose đã gồm góp những hình ảnh của đại hội năm ngoái 2019, làm thành 
slideshow hầu đem lại những giây phút tuyệt vời, hạnh phúc bên bạn đạo! 
Youtube Link:   https://youtu.be/4dsO1ZcsdiA 
 
Ban video kính mời 

 


