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` 
Số 1309  9 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) Tình thương và đạo đức do đâu mà có? 
2) Bé đã được bình an đến nơi, Bé có khỏe không? 
3) Tâm hướng ngoại là hướng làm sao? 
4) Mọi người đến thăm Bé đều được an bài tốt đẹp, Bé nghĩ sao về họ? 
5) Một kiểng hai quê là sao? 
6) Người đời ai ai cũng thích vui tại sao? 
7) Mọi người bắt đầu ra về, Bé nghĩ sao về họ? 
 
 

 
Qui Hội 

 

Qui hội tình người sống đó đây 
Càn khôn ban chiếu không giờ dứt 
Ðức hạnh tràn đầy lý chuyển siêu 

Nam Mô lục tự ta cần học 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 18-05-94 
Hỏi: Tình thương và đạo đức do đâu mà có? 
 

Ðáp: Thưa tình thương và đạo đức do sự thật thà và chất phát của mọi người đóng góp 
hình thành sự hòa đồng tương trợ lẫn nhau. 
 

                Kệ: 
Chung vui kẻ trước và người sau 
Tiến hóa cùng nhau kết nhiệm mầu 
Trái mặt đồng đều tâm chuyển thức 
Cộng đồng sum hợp tiến về mau 
 
2) 19-05-94 
Hỏi: Bé đã được bình an đến nơi, Bé có khỏe không? 
 

Ðáp: Thưa Bé đã thành thật cám ơn Thượng Ðế cùng chư vị đã có lòng giúp đỡ Bé được 
bình an đến nơi, tuy Trời mưa nhưng mọi sự đều êm đẹp sau Ðại Hội. 
 

                 Kệ: 
Thương nhau chuyển tiến tự qui hội 
Nhớ tưởng phân qua ý thức nhồi 
Ban độ Trời cao tình chuyển thức 
Thanh tình ban chiếu sáng từ hồi 
 
3) 20-05-94 
Hỏi: Tâm hướng ngoại là hướng làm sao? 
 

Ðáp: Thưa tâm hướng ngoại là muốn theo người khác thay vì hướng về phần hồn của 
chính mình. 
 

                  Kệ: 
Bất minh thấu đáo hành trình tiến 
Biết vía biết hồn tự tiến xuyên 
Vay trả duyên Trời là định luật 
Khổ hành tiến hóa tự mình xuyên 
 
4) 21-05-94 
Hỏi: Mọi người đến thăm Bé đều được an bài tốt đẹp, Bé nghĩ sao về họ? 
 
Ðáp: Thưa họ rất cám ơn sau khi đã được an bài. 
 
                  Kệ: 
Chung vui sống cảnh thanh đài thức 
Sớm tối đêm ngày tự xét minh 
Tình bạn thân tình gieo ý đẹp 
Sống vui chung hợp rõ hành trình 
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5) 22-05-94 
Hỏi: Một kiểng hai quê là sao? 
 
Ðáp: Thưa một chồng hai vợ tức là một kiểng hai quê, nghiệp lực lôi cuốn rất mạnh, chia 
ra hai phe, như Hắc Hải và sông Hoàng Hà, mọi bên đều có cuộc sống ngang nhau, 
nhưng không chung hợp được. 
 
               Kệ: 
Nguyên lý chung vui mọi người học 
Khó thông khó triển khó giao thông 
Tréo trồng đủ việc trong tâm thức 
Một kiển hai quê khó thong dong 
 
6) 23-05-94 
Hỏi: Người đời ai ai cũng thích vui tại sao? 
 
Ðáp: Thưa người đời ai ai cũng thích vui tại vì mắt mũi tai miệng hướng ngoại, thích 
nhìn và nghe những gì mình không thể làm được, lầm tưởng đó là sự thật mà vui theo, 
chứ kỳ thật không vui. Người tu đạo, nhìn ngược lại vào trong, thì mọi việc đều giả tạm 
và không thật với lòng mình, thì sẽ bác bỏ những điều không cần thiết, tránh được những 
sự đam mê không lối thoát, thực hành những điều cần thiết cho tâm thân. 
 
               Kệ: 
Ðào sâu nguyên lý giữa tâm thân 
Thực hiện quang khai rất tối cần 
Mê loạn không còn tâm thức giác 
Vui trong thanh tịnh tiến ân cần 
 
7) 24-05-94 
Hỏi: Mọi người bắt đầu ra về, Bé nghĩ sao về họ? 
 
Ðáp: Thưa họ sẽ ôm ấp một niềm tin vững mạnh, vui và cảm thấy khả năng của loài 
người rất quí, có óc sáng tạo, kiến thiết và đoàn kết tốt đẹp, cũng nhờ sự kính trọng lẫn 
nhau, trong niềm tin xây dựng, học hỏi từ cảnh thiên nhiên cho đến cảnh nhơn tạo, trong 
một nhịp nhàng tự thức. 
 
                Kệ: 
Tự do thật sự đạt thành 
Cởi mở chung vui tránh cạnh tranh 
Ðóng góp một lòng xây dựng tiến 
Tâm lành trí sáng thật là thanh 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

 

Một đêm dài 
 

Cựa qua cựa lại một đêm dài 

Thức trí mở tâm kẻ tạo sai 

Cha đến Cha đi người chẳng thấy 

Ước thanh không luyện trược hoài hoài. 

 

Hoài hoài ham ngủ lại mê say 

Mê chấp loạn dâm diễn giữa ngày 

Đóng kín tâm can gieo vọng động 

Khó thiền khó thức khó lành ngay. 

 

Lành ngay tự sửa cảm vui vầy 

Sống động tinh ba Trời chuyển cấy 

Phung phí lầm than gieo đại họa 

Diễn đi diễn lại cũng là mầy. 

 

Là mầy hèn yếu tạo thơ ngây 

Cha bảo không nghe lảnh bực Thầy 

Rước khổ vào tâm đầy loạn động 

Thức hồn tự tiến cảm vui vầy. 

 

Vui vầy giải tỏa ý thơ ngây 

Trở gót về Trời vượt gió mây 

Thanh tịnh chơn hồn qui chơn giác 

Tự tu tự tiến hợp thời nay. 

 

Thời nay tại thế tạo mê say 

Loạn động quên về chỗ trả vay 

Trong tịnh có mê phiền đại não 

Thực hành chánh pháp đạt dịp may. 

 

Dịp may hiếm có ở ngày nay 

Pháp lý siêu âm gọi tớ thầy 

Đồng tiến đồng tu qui thức giác 

Trợ duyên thanh đạt cảm vui vầy. 

Vui vầy bạn đạo họp vui say 

Trí tuệ khai thông học mỗi ngày 

Xoay chuyển một tuần gieo thức trí 

Nhẫn hòa một khóa hợp thời nay. 

 

Thời nay thông cảm luật trả vay 

Bất hiếu quên Cha tái ngộ Thầy 

Sám hối ăn năn xây đại nguyện 

Thực hành chơn pháp đạt lành thay. 

 

Lành thay nguyện niệm ý vui say 

Lục tự Nam Mô giải giải bày 

Chấn động tâm can khai đại đạo 

Ba chiều qui một chẳng thơ ngây. 

 

Thơ ngây chia cách đày tâm khổ 

Minh triết cảm minh dựng thế đồ 

Qui nhứt tâm thành tâm tự đạt 

Cộng đồng tiên thánh hợp hư vô. 

 

Hư vô nhứt khí vô quái ngại 

Thể hiện từ bi chuyển tiến hoài 

Sáng suốt Quan Âm duyên tận độ 

Bình tâm thanh tịnh vượt trần ai. 

 

Trần ai giải tỏa ý tâm phiền 

Chơn lý tràn đầy viện Vĩ Kiên 

Không có có không nay được học 

Sửa mình tiến hóa tự tầm xuyên. 

 

Tầm xuyên thế đạo hai miền tiến 

Ý niệm tràn đầy thức Vĩ Kiên 

Tâm điển khai trình qui ý đạo 

Nhớ thương thương nhớ lý chơn truyền. 
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Chơn truyền giải tỏa trược thân yên 

Tự đạt thanh thanh gát nổi phiền 

Hồn tịnh tâm minh nào hoại nát 

Tham thiền nhập định pháp phân huyền. 

 

Lương Sĩ Hằng. 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Qui Không Tự Thức 

 
Montréal, ngày 5 tháng 6 năm 1983 (tiếp theo) 
 
Cho nên mọi người chúng ta đều có cơ hội tu học, có một sự thắc mắc là chúng ta sẽ đi tới sự cởi 
mở! Nhưng trong Vô Vi khắp các nơi, học rất nhiều bài! Qua những kỳ tôi đi thuyết giảng và các 
bạn đã tương ngộ với chúng tôi, rồi các bạn lại đồng học với chúng tôi, bất cứ những sự phát 
triển nào về tâm linh! Sau khi ngộ phải kích động và phản động nhiên hậu nó mới phát triển tới 
sự sáng suốt! Chúng ta còn đang ở trong sự tăm tối, chúng ta còn đi trên con đường eo hẹp, nên 
cố gắng tự đi và học nhẫn học hòa nó mới sáng suốt hơn và nó cởi mở thanh nhẹ! Sự siêu giác là 
lúc nào cũng là chủ và khai triển nền siêu văn minh của Thượng Ðế ở tương lai! Cho nên chúng 
ta phải sửa ngay bây giờ để chúng ta sẽ hưởng được cái nền văn minh ở tương lai! Chúng ta đã 
tin tưởng từ quá khứ, xét quá khứ nhiều kiếp! Ngày hôm nay sự văn minh của vật chất đang tiến 
bộ ào ào, vậy chúng ta không có cái siêu văn minh của tâm linh ở tương lai sao? Chắc chắn là 
chúng ta có! Chúng ta phải tin nơi điều này, sau khi chúng ta nhắm mắt rồi chúng ta vẫn tiến hóa 
và vẫn được cơ hội để thay đổi thăng hoa sáng suốt, để tiến và để thức, để khai triển tới vô cùng! 
Cho nên cái mục đích của chúng ta càng ngày càng rõ rệt, qua những cơn đả phá, những cơn kích 
động, ngay từ trong gia cang cho đến xã hội chúng ta gặt hái không ít! Hằng tuần các bạn học hỏi 
không ít, và gặt hái không ít! 
 
Cho nên khóa tu này trực tiếp, học đủ mọi mặt! Các bạn mới trở về được một vị trí của một 
thánh nhơn! Con người mới là có cơ hội học, tiến về thánh giới, rồi tiến về tiên giới, rồi tiến về 
Phật giới! Chớ không phải học ngang, nói tôi nhảy vô làm Phật liền, đâu có được! Các bạn muốn 
làm Phật liền, các bạn còn phải nặng hơn! Cái titre như vậy thì các bạn sẽ bị hành xác rất nặng! 
Các bạn thấy Thích Ca đi ra tu cũng bị hành xác, ngồi yên một chỗ, bất động, thì cái xác phải 
chịu đựng vô cùng! Và sau sự chịu đựng đó là vun bồi ý chí thăng hoa! 
 
Cho nên chúng ta hướng thiện, đem điều lành tạo phước cho tất cả mọi người thì những cái 
chuyện vày xéo phê luận đủ thứ, phê bình đủ thứ, chúng ta không có chán ngán vì luật định nó 
phải như vậy! Chúng ta thấy rõ, chung qui câu chuyện nhồi quả đó là đương nhiên chúng ta phải 
có! Cho nên các bạn hiện tại cũng đang đồng học cái cơ duyên nhồi quả để thăng tiến là đối với 
những người trình độ cao và cố gắng theo tôi và muốn hòa tan với tôi thì luôn luôn phải học cái 
bài nhồi quả! Vì bước vào thềm đó là sóng gió rất nhiều nhưng mà lúc nào tâm chúng ta cũng là 
tịnh, chúng ta cũng khao khát sự tịnh và giữ lấy cái giềng mối thanh tịnh để đi tới! 
 
Cho nên những người muốn về nguồn cội gấp rút thì phải chấp nhận những cái cơ duyên đó! Các 
bạn chấp nhận những cái cơ duyên nhồi quả đó thì các bạn mới thấy rõ chư Tiên chư Phật chư 
Thánh chư Thần, kể cả cửu huyền thất tổ của chúng ta cũng đồng hợp tác và xây dựng cho tâm 
linh chúng ta tiến hóa! Một cái cộng đồng rất sáng suốt, rất quý giá, giúp đỡ chúng ta, để cho 
chúng ta đi lên! Hộ độ rõ rệt cho chúng ta có cơ hội tu! 
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Có nhiều bạn nói từ ngày tôi tu tới bây giờ tôi không làm ăn được cái gì hết! Các bạn thấy rằng : 
chuyện đời các bạn từ từ xa lánh nó và các bạn lại trở về với cuộc sống của tâm linh! Vật chất 
càng ít chừng nào các bạn thấy càng thanh nhẹ chừng nấy! Vật chất càng nhiều chừng nào các 
bạn thấy sự lôi cuốn càng nặng! Tiền bạc các bạn nhiều chừng nào, đầu óc các bạn đâu có ở 
chung với các bạn được! Các bạn đầu óc các bạn nó gởi chạy ở đâu? Ở trong nhà băng! Chạy ở 
đâu? Ở ngoài đường! Chạy đâu? Trong vật chất nhà cửa, phục vụ cái chuyện không cần thiết mà 
thôi! Chuyện cần thiết về tâm linh, về đời đời bất diệt các bạn quên, bỏ phế nó, làm sao tiến 
được! 
 
Cho nên cặp mắt phàm của chúng ta là liên kết với ngoại cảnh để thức tâm chớ không phải liên 
kết với ngoại cảnh rồi lệ thuộc! Cho nên các bạn tu các bạn xem những cảnh này cảnh kia cảnh 
nọ, những cái pháp này pháp kia pháp nọ! Rốt cuộc các bạn phải qui thức! Tu cái đạo nào cũng 
qui thức và việc làm nào cũng là qui thức! Sự kích động phản động nào cũng hộ trì cho các bạn 
thức tâm để tiến hóa! Mới thấy rõ chỗ đó! Các bạn đi chơi cũng học, mà các bạn ăn cũng học, mà 
nói cũng học, mà ngủ cũng học, rõ ràng đã và đang học! 
 
Ý thức cái đó thì các bạn mới thấy nhẹ và các bạn lúc đó các bạn mới thấy rõ trách sự tăm tối các 
bạn và các bạn phải làm việc ! Các bạn phải giải quyết việc này, phải giải quyết việc kia, phải 
giải quyết việc nọ! Các bạn không còn sự mê chấp nữa! Lúc đó các bạn thấy rằng bây giờ tôi làm 
việc nhiều hơn xưa và nhẹ hơn xưa và sáng suốt hơn xưa! Thì các bạn thấy rằng cái tu nó có giá 
trị ở chỗ nào! Và người không tu nó thế nào! Nó chỉ ở lẩn quẩn trong vòng tranh chấp mà thôi! 
Rốt cuộc nó không giải thoát cho nó được! Nó kẹt mà nó không hay! Nó bị rơi rớt mà nó không 
thấy! Nó tưởng nó là gặt hái được! Bởi vì nó ôm được cái này mà nó mất cái kia, nó không thấy! 
Nói tôi là người đời, tôi phải lo gia cang, tiền bạc này kia kia nọ! Nó ôm cái này và nó mất cái 
kia! Cái giải thoát là buông bỏ để đi lên và cái người đời nó ôm lấy mà có! 
 
Thì cái yếu và cái mạnh rõ ràng! Cái mạnh là phải tự mình rời bỏ tất cả để đi lên thì sẽ có tất cả 
đời đời ở tương lai! Cái câu nói : Sẽ có tất cả đời đời ở tương lai, không có ai tin hết! Cho nên tôi 
đã phân luận rất nhiều cho các bạn thấy rằng : chúng ta cũng đồng mắt mũi tai miệng mà ngày 
nay có sự hiện diện ở đây! Ngay cả nặt đất này, chúng ta từ Việt Nam qua tới Canada hay là đi 
tới Mỹ, đi tới Âu Châu các nơi! Các bạn có nghĩ ngày hôm nay các bạn được đến cái chỗ mà 
nhiều người mong muốn đến, đến không được! Mà cái chỗ chúng ta đã từ bỏ và nhiều người hiện 
tại muốn, mong muốn để coi thử có cơ hội sống như những người đó đã sống thế nào! Chớ 
không phải cái cảnh chúng ta là cảnh bỏ đâu! Cảnh khổ tâm chúng ta, chúng ta dòm thấy khổ 
tâm nhưng mà những người giàu có dòm thấy chúng ta, thấy rằng người này nó có sống ở trong 
cái chỗ tự nhiên nhiều và cái bản chất nó lại tự nhiên và ngày nay nó vì khổ cảnh này nó học 
được một cái triết lý siêu nhiên để nó sống! Thì hỏi những người chưa biết cái triết lý siêu nhiên, 
những người đó nghĩ gì? Muốn có thì muốn, nhưng nghiền ngẫm lại cái cảnh sống của chúng ta! 
Do cái sự đau khổ đó ngày nay chúng ta mới thức tâm! Họ cũng muốn thử! Chứ đừng tưởng 
cảnh chúng ta khổ, ai cũng chê! Không chê đâu! Họ muốn! 
 
Cho nên văn sĩ ngồi đó, nắm cây viết với tờ giấy mà tả cái cảnh của túp lều tranh, muỗi cắn ruồi 
bu nhưng mà người ta làm thành thi thơ để thức tâm chúng sanh! Hỏi cái cảnh đó, cảnh xấu hay 
là cảnh tốt? Vẫn tốt đẹp! Là do sự thêu dệt của con người, và kết tập và ý thức rõ cái nguyên căn 
sáng suốt tự nhiên của chính nó, thì cái bài thơ đó có giá trị! 
 
Cho nên ở hoàn cảnh nào cũng hoàn cảnh của Thượng Ðế ân độ cho chúng ta học và chúng ta 
tiến! Cho nên chúng ta phải khai tâm mở trí, để học thêm! Chớ không phải nói rằng chúng ta 
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giỏi! Tại sao hằng tuần tôi nhắc các bạn không nên nói chúng ta giỏi? Vì các bạn dễ lầm! Khi các 
bạn được thanh nhẹ mà nghe một lời nói nặng thì các bạn phân luận ra liền. Các bạn nói :  Ðây là 
giới ma quỉ! Nhưng mà các bạn hiện tới bây giờ, tới ngày nay, các bạn tu tới ngày nay cũng chưa 
biết ma là cái gì mà quỉ là cái gì? Vì chưa thấy và chưa phân tách được cái thực chất của chính 
nó, mà bề trên dòm đã thấy rằng, đã cho con có một ma tâm quỷ tánh rồi, thấy rõ ràng! 
 
Ðang sống trong cái ma tâm quỷ tánh mà nói tôi chưa thấy ma! Cho nên nó nhiều cái chuyện kỳ 
diệu lạ thường ở trong ta, mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy! Cái gì kêu bằng ma tâm! 
Cái tâm yếu hèn, cái tâm muốn nhờ đỡ, cái tâm muốn lợi dụng thiên hạ, cái tâm muốn hơn thiên 
hạ, cái tâm ghen ghét thiên hạ, cái tâm kỳ thị! Ma tâm chứ gì! Còn cái quỷ tánh, phá đầu này, 
phá đâu kia, phá đầu nọ, rồi bắt tất cả người nào cũng phải trở về với chính mình! Phải con quỷ 
không? Muốn mọi người phải qui hàng ta, ta giỏi hơn! Phải quỷ không? Ðó cho nên ma tâm quỷ 
tánh, mọi người hiện tại đang có! Cho nên chúng ta thấy hai cái này không tốt! Chúng ta phải bỏ 
tâm bỏ tánh mới mong ra một ngày nào đó nó thành đạo! 
 
Còn nếu các bạn không có bỏ tâm bỏ tánh mà ôm lấy ma tâm quỷ tánh rồi, ý mã tâm viên rồi, thì 
làm sao phát triển được! Cái ý chúng ta là con ngựa, xồng xộc xồng xộc xồng xộc, nghe cái nào 
hay cũng chạy theo! Nghe cái nào hay cũng chạy theo! Tâm viên, con khỉ! Cái tâm con khỉ! 
Chạy theo rồi phá phách, rồi phản động, đủ thứ hết! Rốt cuộc rồi được cái gì? Không gặt hái 
được cái gì hết! Cho nên chúng ta hiểu cái đó chúng ta mới buông tâm bỏ tánh không xài nữa! 
(còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 

ệm Phật chết có được cứu? 

ấn đạo hành thiền) 
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THÔNG BÁO của HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA 
 

HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA xin trân trọng thông báo đến tất cả quí 
bạn đạo Miền Nam California.  

 
            Như các bạn đạo đã biết về tình trạng lây nhiễm và số người chết vì Coronavirus ngày 
một tăng cao.  Tiểu bang chúng ta đang dẫn đầu và đáng buồn hơn là vùng Orange county cũng 
đang dẫn đầu. Chính vì thế những luật lệ trong việc thực hiện cách ly và phòng chống lây nhiễm 
trong cộng đồng ngày càng khó khăn và nhất là rất khó để thực hiện tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG 
VÔ VI của chúng ta.  
Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho tất cả quí bạn đạo. Hội quyết định tạm thời  
 

ĐÓNG CỬA HOÀN TOÀN TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI TỪ NGÀY 3 THÁNG 8 ĐẾN 1 
THÁNG 10 NĂM 2020.  

 

            Trong thời gian này và sau đó tuỳ theo tình hình trong Tiểu Bang chúng tôi sẽ có thông 
báo mới . 
            Xin QUÍ BẠN ĐẠO LƯU Ý trong suốt thời gian này chỉ có những người có trách nhiệm 
mới đến TSXDVV  đó là anh Tám Thiên Tạo, anh Hiệp, anh Lộc Hồ, chị Phượng, tôi và Thủ 
Quỹ Ngọc. Tất cả các bạn đạo không có tên kể trên xin chịu khó ngồi thiền tại nhà đó là cách 
bảo vệ sức khỏe cho mình và Cộng Đồng. 
           Trong tình hình quá phức tạp và đầy bất trắc này HỘI bắt buột phải ra điều lệ  này. Uớc 
mong tất cả quí bạn đạo thông cảm cho chúng tôi và hoan hỉ thi hành những luật lệ của chính 
quyền và HỘI đã nêu trên.  
          Đại diện Hội , tôi xin thành tâm kính chúc tất cả quí bạn đạo thật nhiều sức khỏe - tâm 
thân an lạc - tu hành viên mãn.  

                                  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH 
   
Hội Trưởng 
Lâm Huỳnh Mai 
August 3, 2020 
 

Kính xin quý bạn đạo tiếp tục Chương Trình Niệm PHật Chung Toàn Cầu vào ngày mai 
 

  
Nạn dịch Corona virus vẫn đang hoàng hành, tái phát đợt 2, số người bị bịnh ngày càng nhiều. 
Kính xin quý bạn đạo tiếp tục tham gia Chương Trình Niệm Phật Chung Toàn Cầu mỗi cuối 
tuần, cùng ngồi niệm 1 tiếng đồng hồ để hướng tâm cầu cho nhân loại vượt qua cơn đại nạn, tai 
qua nạn khỏi, cuộc sống con người được trở lại sinh hoạt bình thường.  Xin theo những giờ dưới 
đây để chúng ta cùng niệm phật chung một giờ. 
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
 
Minh Đoàn 
https://www.youtube.com/watch?v=mwyIxLjSEzk 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 9/11 

 

Đức Thầy Niệm Phật - YouTube 
Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật Người tu Vô Vi thực 
hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
luôn luôn muốn đạt tới mục đích giải thoát, cho nên 
thực ... 
www.youtube.com 

   
****CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU" ****  

Cầu cho nhân loại vượt qua cơn đại dịch  
cuộc sống được trở lại sinh hoạt bình thường. 

 
Kính xin quý bạn đạo tiếp tục chương trình niệm phật chung toàn cầu  

Xin theo những giờ dưới đây cho từng địa phương: 
 
                                 Honolulu:                     6 pm chiều mỗi thứ Bảy  
                                 California:                    9 pm tối mỗi thứ Bảy  
                                 Houston:                     11 pm tối mỗi thứ Bảy  
                                 Washington DC:       12 am khuya mỗi thứ Bảy  
                                 Vancouver:                  9 pm tối mỗi thứ Bảy  
                                 Calgary:                       10 pm mỗi thứ Bảy  
                                 Montreal:                    12 am khuya mỗi thứ Bảy  
                                 Âu Châu:                       6 am sáng mỗi Chủ Nhật  
                                 Việt Nam:                     11 am trưa mỗi Chủ Nhật  
                                 Sydney, Melbourne:  2 pm chiều mỗi Chủ Nhật 
  

Bạn đạo ở địa phương khác, xin dựa theo giờ Cali tính ra  
giờ địa phương mình ở, để cùng niệm phật chung cho đúng giờ. 

 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH 

 
Thông báo video Tuần Lễ 32, 09-08-2020 

 

1.  Tự tin nơi khả năng của chính mình - Đức Thầy tại New Orleans - Louisiana 19-10-1985 
 

Tự tin nơi khả năng của chính mình - Thể xác do đâu mà có? - Tại sao tôi phải tu pháp này? - Sự 
cạnh tranh của thế gian rốt cuộc phải tha thứ và thương yêu để tiến tới Không - Suốt cả cuộc đời 
là bạn tranh chấp - Giải nghiệp tâm thì nó mới không có tâm bịnh - Con người không có bị mất 
phần hồn chỉ làm tội, tạo tội, và chịu tội rồi trở lại nhân sanh - Vỏn vẹn có mấy chục năm chúng 
ta nuôi chi chuyện không cần thiết tạo sự bạn rộn cho nội tâm - Điều đó là nhiệm vụ của người 
Việt Nam và tương lai sẽ ảnh hưởng cả thế giới - Làm pháp luân đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ 
đầu, quy nhất xuất ra để đi - Cho nên cái Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định của chúng tôi là thanh 
lọc, khử trược lưu thanh trở về thanh rồi phát tướng mở ra ai cũng thích - Phải dẹp cái nóng tánh 
thì mới trở về tự chủ đừng để lục căn lục trần lôi cuốn nữa - Nó trược nó mới ngu si, nó mới cải 
mẹ nó.  Còn nó thanh nhẹ nó khôn ngoan, nó đâu có cải mẹ nó - Tôi lo tu, lo tiến, để ảnh hưởng 
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người khác mà mọi người biết như vậy mọi người có cơ hội tự giải thoát - Phương pháp giải 
thoát phần hồn chứ không phải duy trì thể xác tạm bợ và những lý thuyết không đi tới đâu! - Lúc 
chúng ta làm pháp luân thường chuyển là chúng ta đã nung nấu ý chí để đem vạn linh đồng tiến 
như ta.  Đó là lịnh của Từ Bi 
 

Youtube Link:   https://youtu.be/tyUWN3Qu9D8 
 

2.  Ở thế gian không có người nào thua người nào hết - Vấn Đạo bên Đức Thầy tại New 
Orleans 20-10-1985 
 

Ghi chú:  Xin quý vị có thể tham khảo cuốn "Muôn Kiếp Nhân Sanh"  do Nguyên Phong viết về 
phi hành gia Edgar Mitchell.  Phải mất 35 năm (1985-2020) chúng ta mới có tài liệu về nhân 
chứng sống cho lời nói của Đức Thầy 
 

Youtube Link:   https://youtu.be/ETA_CXKhdfw 
 

3.  Trong mùa dịch Covid-19, bạn đạo khắp thế giới không đi đại hội hằng năm được nên Tuần 
Báo Phát Triễn Điện Năng đã gom góp những hình ảnh của Đại hội Khí Giới Tình Thương 
2002, làm thành slideshow hầu đem lại những giây phút tuyệt vời, hạnh phúc bên bạn đạo! 
Youtube Link:   https://youtu.be/zR6bUWhJlGs 
 

Ban video kính mời 
 

BẠN ĐẠO VIẾT 
 

Olympia, 6 tháng 8, 2020 
                               Tường thuật Trại hè Vô Vi Thiền Viện Nhẫn Hoà 2020 
 
Thiền viện Nhẫn Hòa rất vắng vẻ từ lúc anh tu sinh Lê Ngọc Mỹ hoàn tất khóa học và thăng 
thiên ra đi vào cuối tháng 1/2020. 

 
Anh chị hội trưởng Nguyễn Trí Vượng vẫn lặng lẽ âm thầm chăm sóc chu đáo cho mảnh đất 
thiền viện được khang trang và xanh tươi. 

 
Cơ duyên ấm áp chuyển đến, Thiền viện Nhẫn Hòa có bạn đạo trẻ VN đến lưu trú tu học và có 
những đóng góp rất quý báu cho thiền viện. 
 
Năm nay đại dịch hoàn cầu Pandemic Corona 2020 là một hiện tượng dấu ấn trong cuộc đời tu 
học của b/đ chúng ta. 

 
Thiền viện Nhẫn Hòa tạm ngưng trại hè vô vi July 4, nhưng vẫn luôn "mở rộng cánh cửa vô vi". 
Cho nên duyên lành bất ngờ phái đoàn bạn đạo tin tin miền Nam California (Trụ sở Xây dựng 
Vô Vi) đã không quản ngại đường phố xa xôi lái xe lên thăm viếng T/V 2 lần trong tháng 7-8. 
Điều này rất là qúi và cảm phục với tình thân thương của b/đ trong thời gian ngắn, sự di chuyển e 
dè qua lại khó khan của mọi nơi mọi giới, đặc biệt là có anh TĐ Long năm nay 93 tuổi, cây cổ 
thụ vô vi càng ngày càng dẻo dai, rất sinh động và vui khỏe, cùng chung vui đồng hành với các 
b/đ trẻ đi về hết đoạn đường hai ngày, vượt núi đèo và xuyên bang Calif-Oregon-Washington. 
Điều này để thấy rằng cộng đồng Chư Tiên Chư Phật vẫn luôn quang chiếu và tạo dựng niềm tin 
yên vui cho bạn đạo chúng ta đi đây đi đó tu học trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào để gặt hái 
những kết quả vô giá về “thanh quang điển lành”. 
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Kỳ I  (7 b/đ): anh chị TĐ Long, chị Bích Ngọc, anh Bành Chí, anh Long trẻ, anh Hà và anh  ĐK 
Minh. 
Kỳ II (9 b/đ): anh TĐ Long, anh Hà, anh Bành Chí là một gạch cầu nối vui vẻ cho chuyến đi I-
II, 
anh Michael Long, chị Xuân, anh Hãi Âu, chị Quyên, chị Bình Minh và chị Thy Anh. 
 
Bạn đạo tin tin vừa mới về lại mái nhà bình yên vui vẻ, thanh khí điển nhẹ nhàng ở TVNH vẫn 
còn phảng phất đây đó vài ngày. 

 
Chắc sẽ có những bài viết đóng góp kế tiếp về sinh hoạt của TVNH trong thời gian qua."tin 
tin": |:-) là do anh Bành Chí dùng để update kịp thời với tuổi trẻ vô vi dấn thân vô ái ngại trong 
mọi trường hợp. 
 
NMADĐP Vạn Vật Thái Bình  
~VT Phú (BC) 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

1) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm BÌNH AN cho bạn đạo TRẦN THỊ TƯ, là vợ của 
bạn đạo VƯƠNG BẢY sanh năm 1943 bị stroke hiện đang điều trị tại bịnh viện Fountain Valley 
nam California, được tai qua nạn khỏi, sớm bình phục.  Bạn đạo TRẦN THỊ TƯ và bạn đạo 
VƯƠNG BẢY thường đi sinh hoạt hàng tuần Chủ Nhật tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.  Bạn đạo 
Vương Bảy thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 
2) Quý Bạn đạo thân mến! 
 
Kính xin Quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Thân Mẫu của Bạn đạo Huỳnh Nam Cai 
(Thọ) là cụ bà: Dương Thị-Hên 
Sinh ngày 15.12.1924, đã từ trần ngày 06.08.2020 tại Đức Quốc được siêu thăng tịnh độ. 
 Hai bạn Trâm Thọ là Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc và gia đình thành thật cám ơn Quý Bạn đạo! 
 
Kính bái 
Nguyễn An Khương 
 
3) Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn Thị Quí (Phái) sinh tháng 
10.1933 từ trần hồi 21 giờ 45’ ngà 31.07.2020 tức ngày 11.06.2020 Âm Lịch tại Phường Thị Cầu 
– TP Bắc Ninh, hưởng thọ 88 Tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ. 
T/M bạn đạo Bắc Ninh kính báo. 
 
  
 


