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` 
Số 1310  16 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) Sự trìu mến do đâu mà có? 
2) Hoằng pháp cần có những điều kiện gì? 
3)Rồi đây Bé sẽ đi một vòng quanh xứ Mỹ thăm bạn đạo, Bé có đủ sức làm việc hay 
không? 
4) Hoàn cảnh là gì? Tại sao có nhiều người trách móc vì hoàn cảnh mà không tu được? 
5) Muốn xuất hồn xuất vía thì phải làm sao? 
6) Thiên thượng nhơn gian vi ngã độc tôn là sao? 
7) Những người truyền pháp bị chỉ trích nặng thì phải làm sao? 
 

 
Duyên Ðẹp 

 

Duyên đẹp tình đời khai minh tiến 
Thức giác bình tâm học tiến vô 
Ai ai cũng giỏi chính mình dở 

Nguyên lý Trời ban xây dựng tiến 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1)25-05-94 
Hỏi: Sự trìu mến do đâu mà có? 
 

Ðáp: Thưa sự trìu mến do thiện chí đồng hành mà có, bạn đồng hành luôn luôn thương 
quí nhau, còn hơn anh em ruột thịt, tu để sớm thức tâm và thức hòa đồng sẽ có. 
 

               Kệ: 
Trên đời vạn sự đều cam go 
Thực triển tâm linh khỏi dặn dò 
Nhắn gởi tâm linh qui ý thức 
Hòa đồng khai mở chẳng quanh co 
 
2) 26-05-94 
Hỏi: Hoằng pháp cần có những điều kiện gì? 
 

Ðáp: Thưa hoằng pháp cần có đức tính nhịn nhục, nói ít hành nhiều, nhiên hậu mới ảnh 
hưởng được những người kế tiếp. 
 

                 Kệ: 
Thân tâm thanh nhẹ chuyển chơn lời 
Quí trọng thương yêu khắp mọi nơi 
H.ỗ trợ tâm đời vượt qua động loạn 
Tâm minh trí sáng xét phân đời 
 
3) 27-05-94 
Hỏi: Rồi đây Bé sẽ đi một vòng quanh xứ Mỹ thăm bạn đạo, Bé có đủ sức làm việc hay 
không? 
 

Ðáp: Thưa Bé đã nguyện với Trời Phật rằng: Bé bằng lòng tử vì đạo, bất cứ giá nào Bé 
cũng phải phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. 
                  Kệ: 
Trung thành với một lời thề nguyện 
Chẳng có khó khăn tự tiến xuyên 
Phục vụ tâm linh dũng tiến hành 
Ðạo đời hai nẻo vẫn an yên 
 
4) 28-05-94 
Hỏi: Hoàn cảnh là gì? Tại sao có nhiều người trách móc vì hoàn cảnh mà không tu 
được? 
 

Ðáp: Thưa hoàn cảnh là ân sư, nếu chịu tiếp tục nhịn nhục lui về trật tự thì mọi việc sẽ 
được êm xuôi và vui đẹp. 
                  Kệ: 
Biết mình giới hạn chẳng cần thêm 
Nhịn nhục thương yêu tự tạo niềm 
Xây dựng thông hành trong ý tưởng 
Bền lâu thanh nhẹ chẳng cần thêm 
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5) 29-05-94 
Hỏi: Muốn xuất hồn xuất vía thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa muốn xuất hồn xuất vía thì phải dốc lòng tu học, thực hiện phương pháp đứng 
đắn, niệm Phật liên tục ngày cũng như đêm, quân bình toàn bộ thần kinh khối óc, không 
khác chi chiếc phi cơ trước khi rời khỏi mặt đất thì phi công phải xem lại mọi cơ cấu của 
chiếc phi cơ đạt tới tiêu chuẩn phi xuất nhiên hậu mới thực hiện chuyến bay. Còn hồn 
muốn rời xác thì dứt khoát duyên nghiệp thì hồn mới được rãnh rỗi ra đi. Khi mọi sự 
được an nhiên thì lúc nhắm mắt thấy mình đang ở nơi khác, tức là rời khỏi thể xác, cảm 
thức thanh nhẹ, ý tưởng là phải có trước mắt, trong không mà có là vậy. 
 

                      Kệ: 
Qui nguyên thanh nhẹ chẳng buồn phiền 
Thanh tịnh thực hành trí cảm yên 
Qui hội chơn hồn tâm xuất phát 
Tiên bồng thanh nhẹ tự mình xuyên 
 
6) 30-05-94 
Hỏi: Thiên thượng nhơn gian vi ngã độc tôn là sao? 
 
Ðáp: Thưa thiên thượng nhơn gian vi ngã độc tôn tức là Trời ban thanh khí điển nuôi 
dưỡng phần hồn, cộng với sự phát triển của thực phẩm và vật chất từ vũ trụ quang mà 
hình thành, phụng dưỡng phần hồn, phát triển về chiều hướng tâm linh bất diệt vô sanh 
vô tử, chỉ có nhịn nhục để tiến hóa mà thôi, sự cộng đồng đều cho mọi tâm linh trên mặt 
đất tạm bợ nầy. 
 

                    Kệ: 
Sống động thực hành chuyển mưa mây 
Ðồng tâm hiệp lực xét mỗi ngày 
Trí đạo không còn mê loạn tín 
Thực hành chơn pháp tránh đọa đày 
 
7) 31-05-94 
Hỏi: Những người truyền pháp bị chỉ trích nặng thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Những người truyền pháp bị chỉ trích nặng thì phải tự lui về thanh tịnh và thâm tâm 
lúc nào cũng cảm ơn sự chỉ trích. Những lời chỉ trích mới thật sự Thầy của chính ta, thì 
mọi sự sẽ được tiến về lãnh vực thanh tịnh, tiếp tục hành sự và không bao giờ chán nản, 
thì mới đúng tư cách của một người truyền pháp. 
 

                  Kệ: 
Nhơn gian không có pháp hành tiến 
Ý thức Trời cao chẳng có phiền 
Gieo pháp độ đời tâm được tiến 
Cảm thông thiên địa tự mình xuyên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Bộ lạc trọc 
 

Tâm mang khí giới tình thương 

Ði đây đi đó mở đường tâm linh 

Thực hành chơn pháp chuyển khuynh 

Thương yêu tha thứ tự mình dựng xây 

Cảm thương thiên hạ vui vầy 

Trong không mà có ngày ngày thức tâm 

Ðường đi chẳng có sai lầm 

Giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa 

Càn khôn vũ trụ tình Cha 

Hy sinh tận độ vui hòa cùng con 

Tình thương sống động chẳng mòn 

Tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê 

Thực hành tự lộn trở về 

Qui y tâm pháp bối bê chẳng còn 

Càn khôn vũ trụ nỉ non 

Dìu hồn tiến hóa chẳng còn u mê 

Nhớ thương khai triển muôn bề 

Vui trong chơn thức chán chê chẳng còn 

Nằm trong chơn lý vuông tròn 

Chơn hồn tự giác tự ôn lại bài 

Càn khôn vũ trụ thanh đài 

Qui y tam bảo rõ ngai Cha Trời 

Tự mình thức giác hợp thời 

Quang minh chánh đạo đời đời dựng xây 

Bạn đạo mến cảm vui vầy 

Ði đây đi đó thân này cảm an. 

 

Lương Sĩ Hằng. 

New Orleans, 22-11-1987 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Qui Không Tự Thức 
 

Montréal, ngày 5 tháng 6 năm 1983 (tiếp theo và hết) 
 

Lấy cái Ðịnh! Sau khi cố gắng đạt được cái Ðịnh thì nó có Huệ chứ có gì! Các bạn nhiều người 
tu muốn xây dựng cái Ðịnh mà xây dựng chưa có nổi! Thì làm sao các bạn thấy ánh sáng, thấy 
màu sắc? Nhắm con mắt thấy đen thui! Ðó là ma tâm quỉ tánh còn! Rồi phần âm nó sẽ lôi cuốn! 
Chúng ta cố gắng! Ði đi! Tôi từ trong tối đi, tôi phải đi từ trong tối này, tôi mới đạt tới sáng! Chớ 
không có bao giờ sáng liền được! Tôi phải qua hết cái cơn tối này, nó đi tới cái cơn sáng! Tôi 
phải đi! Cho nên đòi hỏi sự dày công tu luyện của các bạn, ngày giờ tu luyện và chúng ta tu 
luyện bất cứ ở môi trường nào chớ không phải ngồi thiền tu luyện! Cái chuyện các bạn đang chơi 
đó, hỏi các bạn có trì chí chơi không? Mà chơi rồi các bạn thức được cái chuyện chơi của các 
bạn không? Lời nói của các bạn có trì chí phân tách rõ ràng để thức được cái lời nói của các bạn 
không? Và cái bước đi của các bạn, từ ở trong nhà đi ra ngoài đường, các bạn nghe biết bao 
nhiêu sự kích động và phản động đã dẫn tiến cái cơ thể này, đi từ nơi nầy tới nơi kia, đi từ xứ này 
qua xứ nọ! Các bạn thấy rõ chưa và nghe rõ chưa? 
 

Các bạn đã thấy sự cấu trúc siêu nhiên đang hộ trì các bạn đi bất cứ nơi nào và dẫn tiến tâm linh 
các bạn bất cứ ở nơi nào, tùy theo hoàn cảnh phát triển của chính bạn! Hỏi chứ bề trên có hộ trì 
các bạn không? Có! Tại vì các bạn thiếu bình tâm, thiếu sáng suốt không thấy thôi! Rồi tôi chạy 
theo cái pháp này, xin cái pháp nọ! Rồi đọc cái chú này, đọc chú kia, chú nọ cũng là một phương 
tiện để cho các bạn hiểu các bạn mà thôi! 
 

Nếu các bạn tu về thanh tịnh thì các bạn nghe đi, lắng nghe đi, lắng nghe hơi thở các bạn từ đâu 
tới đâu và âm thinh ở trong cơ tạng các bạn, vạn linh đã chuyển hóa bằng cách nào! Lỗ chân lông 
của các bạn cũng có phần gia dịch, nó xuất phát ra và nó phúc đáp những gì thắc mắc của bạn, 
nếu các bạn thanh tịnh, nó sẽ quỳ lạy trước mặt các bạn và lời giáo hóa các bạn luôn luôn có giáo 
dục, có trách nhiệm và khai triển cho chúng nó tiến tới đồng nhứt trong cái cơ đồng thanh tương 
ứng, đồng khí tương cầu là nằm trong cái tiểu thiên địa của các bạn, từ đầu chí chân là đồng 
thanh tương ứng đồng khí tương cầu! Mà không có trật tự thì không có ứng với nhau! Thành ra 
con người lúc nào cũng bất hợp tác là vì không có ứng và không có mưu cầu cho chung để tiến 
hóa, không hiểu rõ cái đại nghiệp chung là cái gì! 
 

Từ đầu chí chân mà quán thông thì chúng ta thấy có một cái đại nghiệp! Chủ của một tiểu thiên 
địa này phải chịu trách nhiệm và để hòa đồng với tất cả! Sau khi chúng ta càng khai triển, khám 
phá cái kho tàng vô tận của cái tiểu thiên địa này, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta đi 
đâu? Chúng ta là con người bay bỗng trong cả càn khôn vũ trụ theo ý muốn của chính chúng ta! 
Ðó cho nên cái pháp hỉ lạc! Mà phải hành mới có! Nếu các bạn không hành không bao giờ có 
thấy hoan hỉ và không thấy lạc cảnh đâu! 
 

Cho nên những người thiền hằng tuần chúng ta tương ngộ, người nào thiền nhiều mặt mày họ 
khác rồi! Họ đã thức tâm rồi! Chỉ con đường tu mới cứu độ tôi được! Cho nên họ cố gắng họ tu! 
Họ tu trong thầm kín và họ xóa bỏ tất cả những sự tranh chấp ở xung quanh để họ đi tới! Thì 
càng ngày các bạn cứ dòm họ càng ngày càng trẻ thêm, càng tươi hơn, càng đẹp hơn, nhiều 
người mến cảm hơn! Đó cho nên người tu nó thấy lỗ trước mắt nhưng mà nó lời sau lưng không 
ai hay! Nó lỗ là nó không có đi xi-nê, nó không có đi chơi, nó không có ăn nhậu, nó lỗ! Nó lỗ đó 
là nó ngưng tất cả những chuyện không cần thiết, có thể hại cơ tạng, hại ngũ kinh của nó, nó 
không làm! Rồi những người nào mà đi tới thanh tịnh nó mới thấy rằng nó đã đạt được một phần 
sáng suốt! Nó đã đạt được những sự cần thiết nó đã làm cho nó, thay vì những người đời làm 
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nhiều chuyện không cần thiết và không cần phải làm những điều đó nhưng mà họ cứ đâm đầu vô 
dành những cái mối đó! Rồi làm sao phát triển được! Mà con người tu nó lại đi đến cái chỗ làm 
những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết! 
 

Cho nên cái tâm thức của người tu nó khác, nó thay đổi nhiều lắm! Nó ngồi nó ngu gì ngu, mà nó 
ngồi với những người tranh chấp mê loạn hơn thua và cuống cuồng trong cái phạm vi eo hẹp, 
không phát triển được! Vừa cất tiếng nói, phân tách cho nó là nó đã nghe rõ rồi! Nó thấy chuyện 
đó không vô nữa, không dính dấp với nó nữa, vì nó đổi sang một cơ giới mới và nó đổi sang một 
cảnh đời đời bất diệt, lớn rộng hơn và cởi mở hơn và khai triển hơn thì tại sao nó lại dự cuộc trở 
lộn lại cái cuộc eo hẹp đó. Nhưng mà trong sự bình tâm khi nó đạt, nó muốn độ cho người khác! 
Nó phải chìu họ và phải niệm Phật để hộ trì cho đối phương! Ðể đối phương càng ngày càng 
thức tâm và bớt sự nặng nề lôi cuốn và làm cho tâm thức của đối phương càng ngày càng hiểu rõ 
nó hơn, nhiên hậu nó mới có cơ hội thức giác! Cho nên người tu có nhiệm vụ, luôn luôn Thượng 
Ðế sắp đặt cho người tu luôn luôn đối diện với người không tu nhiều hơn! Ðể có cuộc trao đổi, 
người tu nói được phước nhưng mà phước ở đâu không thấy và phải xử dụng khả năng sẵn có 
của chính mình! 
 

Khi đối diện với người không tu thì nó phê bình người tu vô cùng! Chê bai người tu đủ thứ 
nhưng mà người tu lại thấy được sự thanh nhẹ của chính mình! Và do đó chúng ta mới thấy rằng, 
hằng tuần tôi có cơ hội tiếp xúc với người không tu là tôi tiếp xúc với Thượng Ðế! Chính Ngài 
đã lấy cái thước đo tâm tôi coi đã thanh tịnh chưa? Tôi đủ trí độ để hóa độ đối phương chưa?  
Cha mẹ anh em tôi, nếu tôi thật sự có tâm tu thì tôi ngồi đó tôi cũng ảnh hưởng được họ, không 
phải nói chuyện, không phải mở miệng nhưng mà tôi chỉ lo niệm Phật thôi! Hành động tôi sẽ 
thức tâm họ lần lần! Chứ không phải tôi mở miệng vạch đường chỉ lối cho họ, họ mới tiến! 
Nhưng mà lúc đó tôi chỉ trì chí niệm Phật, rồi họ sẽ tới hỏi tôi! Tôi trả lời một cách thanh nhẹ, 
ngây thơ! Nhưng mà cái thanh nhẹ ngây thơ đó là sự khao khát của đối phương! Sự bành trướng 
độc tài của đối phương lần lần nó sẽ được sự hướng dẫn của người tu, ngây thơ thanh nhẹ! 
Người đời cho là ngây thơ thanh nhẹ! Và sự ngây thơ thanh nhẹ đó lại hướng độ dẫn tiến những 
cái tâm linh bị vày xéo đau khổ và che dấu mãi mãi tại thế và tự ràng buộc, tự trói buộc tâm thức 
họ tại thế! Họ tưởng việc làm đó là đúng nhưng mà việc làm đó là việc trói buộc tâm linh của họ 
mà thôi! Họ bị kẹt! 
 

Mà hành động của chúng ta chỉ dùng từ tâm niệm Phật để ảnh hưởng họ! Thì lần lần họ sẽ tiến! 
Vì sự khao khát của họ không thế nào, con người khát nước không thể nào mà thấy nước không 
uống! Nhưng mà một ngày nào đó, đi tới cái chỗ khát thiệt khát rồi, nói đây là nước đục uống vô 
nguy hiểm nhưng mà hai giọt cũng phải uống! Lúc đó họ mới bắt đầu tìm giá trị của luồng nước! 
Và họ thấy rõ đây là cứu tôi và giúp tôi! Cho nên nhiều người qua cái cơn đau khổ thử thách rồi 
mới thấy rằng bề trên giúp tôi và cứu tôi! Thấy cái hạnh hi sinh của người tu đã làm những gì 
cho chính mình! Ðã giúp đỡ cho mình tiến hóa bằng cách nào! Mình là con người tự phản bội lấy 
mình cho nên không có tiến nổi! Cho nên nhiều người tu nửa chừng, biết được mối đạo rồi bỏ 
đạo! Ðó là người đó đi vô cái chỗ học cái bài tự phản bội rồi chuyển về thức tâm! Tự phản bội 
một thời gian rồi thức tâm! Đau khổ vô cùng! Thấy mình quê mùa vô cùng! Thấy mình lạc hậu 
vô cùng! Thấy mình chậm tiến! Những gì mình đã gặt hái đều không xài được! Bỏ hết! Bỏ hết! 
 

Cho nên nhiều bạn ăn học giỏi lắm, bây giờ tu Vô Vi rồi thức giác, nói không có giá trị gì bằng 
cấp đối với tôi nhưng mà trong lúc người học khổ lắm chứ nhưng mà chính những cái bằng cấp 
của người, người thấy không có giá trị! Tôi muốn có một cái bằng cấp lớn rộng hơn, sống động 
hơn! Chính do bàn tay của Thượng Ðế chuyển cho tôi, tôi mới chịu! Có những người như vậy! 
Cái chí to như vậy, cương quyết như vậy. Càng hành tu Vô Vi thì càng bị nhồi quả nhiều hơn! 
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Mà nhồi quả đó là bài thi mà mình đã cầu mong bằng cấp của Thượng Ðế, do bàn tay của 
Thượng Ðế trao cho ta! Thì ta phải chịu nhồi quả nhiều hơn! 
 

Ta ý thức được ta là con Thượng Ðế, nhứt định phải trở về với Ngài trong cuộc hành hương và 
gởi chúng ta đi học khắp các nơi của càn khôn vũ trụ để chúng ta đem trở lại những kết quả dự 
thi trước mặt Ngài và để lãnh một sự sáng suốt ấn chứng của Ngài! Cái đó là truyền ấn bí quyết 
của Thượng Ðế để hộ trì cho con Ngài thì con Ngài phải cương quyết, phải nhoi lên, phải đi tới, 
mới nhận được cái bằng cấp đó! Những người đại chí luôn luôn đặt niềm tin nơi đó và đặt cái 
chương trình hoạch định để đi đến nơi diện kiến Ngài để lãnh rõ rệt một tâm ấn sáng suốt, hộ trì, 
để cho người tiến hóa! 
 

Cho nên tôi nói đó là tâm tâm tương ứng, khai triển vô cùng trong những môn phái, người ta nói 
đây là Tâm Ấn nhưng mà đàng này chúng ta nói cho dễ một chút, nói tới Tâm Ấn thì người ta 
biết rằng Nho Giáo nhưng mà nói làm sao cho những người hiểu được tâm tâm tương ứng là tâm 
tôi hướng thượng, khai triển đi tới vô cùng thì cái thức vô cùng bên trên chuyển hóa cho tôi để 
tôi thức thêm hơn! Đó là kêu bằng tâm tâm tương ứng! Thì đó cũng là cái Mật Giáo Siêu Nhiên 
cho các bạn học tu để đi tới! Tất cả hướng về siêu lý mới tự đạt được! Còn nếu mà còn động loạn 
thì không bao giờ đạt được! Cho nên chúng ta, các bạn Soi Hồn, Pháp Luân, làm nhiều mà chỉ 
gặt hái có chút! Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng cái câu tôi nói « Ðầy rún, đầy ngực, tung lên 
bộ đầu » là nhè nhẹ, từ tốn tùy theo khả năng các bạn phát triển đi tới! Thì lúc đó các bạn mới 
thấy rằng càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh! Thì lúc đó nó mới 
mở, nó mới sáng suốt cho các bạn, chứ không phải làm è ạch, ào ào! Bây giờ tôi làm ào ào chút 
nữa tôi làm không được chút nào! Cái đó là không bao giờ các bạn đạt! Phải từ từ, trong con 
đường đạo là quân bình, phải làm trong từ từ khai triển nó mới được! Còn động loạn không bao 
giờ khai triển được! 
 

Cho nên hằng tuần chúng ta gặp nhau phân giải để chi? Ðể các bạn đi trong con đường lối du 
dương , sáng suốt, nhẹ nhõm hơn, không phải động loạn nữa! Chớ không phải gặp ở đây rồi tạo 
sự động loạn, không có tạo sự động loạn mà đem các bạn trở về thanh nhẹ! Nảy giờ các bạn ngồi 
đây thấy đầu óc nó thanh nhẹ rồi, nó cởi mở rồi, không còn sự thắc mắc nữa, rồi các bạn sẽ quên 
tất cả là các bạn trở về qui không, sáng suốt, thanh nhẹ, cởi mở! Ðiều đó là điều quan trọng! 
 
Cho nên vui thay và lành thay hằng tuần chúng ta có cơ hội tương ngộ để phân giải! Thành thật 
cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./. 
 

Đề tài suy gẫm 

Niệm Phật tránh tai nạn 

ấ đạ ề ) 
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Thông báo video Tuần Lễ 33, 16-08-2020 
 
1.  Phật-Tiên-Thánh-Thần cũng do con người khai triển tới - Đức Thầy tại TĐ anh Hạnh - 
Tây Đức 1988 
 
Youtube Link: https://youtu.be/_rijeaO7H-A 
 
2.  Bệnh Hoạn để cho nó thức tâm - Vấn Đạo bên Đức Thầy tại TĐ anh Hạnh - Tây Đức 1988 
 
Ghi chú:   Video  upload lần thứ hai này đã được lọc âm thanh và bổ túc thêm nhiều đoạn bị 
thiếu với hy vọng giúp thêm tài liệu quý giá tới quý vị.  Mỗi video Đức Thầy giảng đều có chìa 
khóa khai mở tâm linh, nhưng đây là video khi nghe đi nghe lại nhiều lần thì sẽ sở hửu được chìa 
khóa này. 
 
Youtube Link:  https://youtu.be/OEwMnp4_lLA 
 

Ban video kính mời 

BBẠẠNN  ĐĐẠẠOO  VVIIẾẾTT  
 
Hemet ngày 11 tháng 8 năm 2020 
 
Kính gửi Tuần Báo PTĐN  
 
Thưa các bạn: Đây là tiết mục Chia Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm  
 
Chuyến viếng thăm Thiền Viện nhẫn hoà đợt hai có nhiều điều thú vị  
Vào ngày cuối chúng tôi được ra thăm thành phố để chụp hình lưu niệm điều lý thú là được ngồi 
trước thềm của Thủ Phủ Washington để chụp hình lưu niệm chấp tay xếp bằng NGUYỆN cho 
cuộc sống được trở lại sinh hoạt bình thường không ngờ được là sự hướng tâm đã được Chú ý và 
lắng nghe  
Thế là một chiếc xe cảnh sát trong thủ phủ chạy ra từ từ tiến lại chỗ chúng tôi đang ngồi hai bên 
quan sát lẫn nhau hơi căng chúng tôi đứng lên và gởi ra Thông Điệp không phải BIỂU TÌNH anh 
cảnh sát ngồi trong xe nhận được a thi ra là cầu nguyện Hoà Bình hai bên đã thông cảm được với 
nhau thở phào nhẹ nhõm cảm giác lúc đó thật là khó tả vui vui mừng mừng nhớ anh LM ở 
DALAS nên gọi là Hành Trình Kỳ Thú sau đó vợ chồng anh Phú mời đến tiệm Phở tin tin 
thưởng thức một loại thức uống đang thịnh hành trong giới trẻ hiện nay rồi thì trở về nhà sáng 
sớm lúc mặt trời chưa mọc lên về đến nhà cũng chẳng thấy mặt trời ở đâu hết Chia sẽ đến đây 
xin tạm dừng  
 
Kính Chào Các Bạn  
Quí Thương  
Bành Chí (CA) 
 

TB: chúng tôi đi lúc mặt trời chưa mọc khi về đến nhà mặt trời vẫn chưa lên  
Ở Mỹ có ba Thiền Viện với ba đặt tinh rất khác biệt với nhau đó là THIÊN ĐỊA NHÂN một cái 
đại diện Trời một cái đại diện ĐẤT và một cái đại diện cho NGƯỜI  
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

 1/   Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho Thân mẫu bạn đạo Trần Phước Huề ,  
       là bác Lê Thị Lại – sinh năm 1934  -  
      Mất ngày 16/06 Âm Lịch Năm Canh Tý – Tại High Lane Nam California –  
      Hưởng thọ 87 tuổi .  
      Được siêu thăng tịnh độ .    
 
 Trần Phước Huề &Dưỡng ( Amy ) là bạn đạo ở Nam California và Khoa Nguyễn (Anh vợ) )       
 Thành thật cám ơn tất cả Quý Bạn Đạo gần xa .  
   
  Kính bái .  
   
  2/  Kính nhờ các bạn đạo hướng tâm cầu xin cho Bà Trương thị Đệ là mẹ của bạn đạo Nguyễn 
thị kim Hoàng và Nguyễn ngọc Diệp, sinh năm 1931 từ trần tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM lúc 
4g30 sáng ngày 7/8/2020 hưởng thọ 90 tuổi, động quan lúc 6g sáng ngày 9/8/2020 và hoả táng 
tại Phước Lạc Viên, Dĩ An, Bình Dương, được siêu thăng tịnh độ. 
 
Kim Hoàng và Ngọc Diệp thay mặt gia đình thành thật cám ơn quý bạn đạo. 
 
 
 
 
 


