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1) 30-08-94
Hỏi: Người đời thích được xem hình của chính mình được chụp mà không xem được
hồn của chính mình tại sao?
Ðáp: Thưa người đời thích bằng chứng về vật chất không quen biết về bằng chứng của
tâm linh. Ngược lại người tu thực hành môn thiền định thì mới có cơ hội thấy rõ được
phần hồn, nhẹ nhàng cảm thức được đạo nhiều hơn đời. Ðại đa số bước vào đạo nhưng
chưa hành đạo tưởng là xong, tin Phật Phật rước, tin Chúa Chúa rước, không hành đến
nơi cũng như không.
Kệ:
Làm người chỉ có trông mong tiến
Không hạnh thanh cao chẳng nối liền
Gieo mộng không thành tâm ấm ức
Thuận chiều không tiến chẳng an yên
2) 31-08-94
Hỏi: Niệm Phật để làm gì?
Ðáp: Thưa ý niệm Phật để thấy được mình mới gọi là tịnh, còn niệm ra tiếng cho người
khác nghe tức là động, hướng nội niệm Phật là mở trí, hướng ngoại niệm Phật là đóng
tâm.
Kệ:
Niệm Phật qui y tự tiến thầm
Hướng ngoài không trụ rước phần âm
Không còn tự chủ vì trong động
Không đạt diệu thâm khó tiến thầm
3) 01-09-94
Hỏi: Những người đã cố tình tham gia Vô Vi thực hiện phương pháp công phu,
nhưng không lập hạnh dấn thân phục vụ cơ đồ tâm linh, ngược lại bạc đãi và phá
phách trong thầm kín, chia phe tạo nhóm thì sao?
Ðáp: Thưa những người đó sẽ bị nạn tại từ gia đình cho đến bản thân, phước mỏng phần
hồn không tiến hóa được. Ngược lại những người trì chí dấn thân thực hành từ mọi lãnh
vực từ đời lẫn đạo thì những người đó sẽ được yên thân, phần hồn sẽ được tiến hóa nhẹ
nhàn khi lìa xác. Ðời lúc nào cũng được may mắn hơn những người có ý phá hoại và
không tiếp tục hành pháp.
Kệ:
Trượng phu chẳng có pha dèm động
Hạnh đức dồi dào tự tiến thông
Ðời đạo phân minh tình quí đẹp
Tự hành khai triển chẳng lòng vòng
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4) 02-09-94
Hỏi: Những người hồi tâm tự thức thì phải làm sao?
Ðáp: Những người hồi tâm thì chỉ có thực hành đúng pháp, đến lúc thức hòa đồng khai
mở thì cảm thấy chính mình sai từ nhiều kiếp, ăn năn sám hối câm mồm hành pháp,
nhiên hậu mới thấy rõ phần hồn hơn, dụng công khai thác nguyên lý Nam Mô A Di Ðà
Phật, trí tuệ sẽ được bừng sáng, thực hành Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển nhiều
lần trong ngày thì mới giải được nghiệp tâm.
Kệ:
Dày công thực hiện tự minh lần
Trí tuệ phân minh tự xét phân
Sám hối ăn năn giải động loạn
Trì tâm tu học tiến cao tầng
5) 03-09-94
Hỏi: Làm sao giải quyết lòng tham dục của con người?
Ðáp: Lòng tham dục của con người do tập quán xấu tạo thành. Sống chung với chấn động
của vũ trụ quang, mà không bao giờ hướng tâm về cõi thanh nhẹ, bắt buộc phải đấu tranh
và tạo dục, không lối thoát, lẩn quẩn trong chiều hướng không sao giải quyết được.
Kệ:
Khổ mà không biết chẳng làm sao
Giềng mối không minh chẳng bước vào
Tạo động cực hình trong một kiếp
Thành tâm tự sửa phục hồi mau
6) 04-09-94
Hỏi: Những tu sinh có quyền nhận tiền của bạn đạo hay không?
Ðáp: Thưa đã dấn thân tu học tức là tự dứt khoát tình tiền danh vọng, chỉ biết phục vụ và
cảm động lòng người chưa tu, chứ không được mưu mô nhận tiền bất cứ ai, nhận tiền tùy
hỉ đóng góp cho chung, duy trì nơi tu học, cơm rau dứt khoát tu thiền, hướng về thanh
tịnh mà tiến thân.
Kệ:
Tham thiền nhập định việc chuyên cần
Giải khổ giải mê trí xét phân
Hạnh đức dồi dào tâm tự tiến
Trong không mà có cảm thông lần
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7) 05-09-94
Hỏi: Những người tu lâu tại sao không thấy sáng?
Ðáp: Thưa người tu lâu không thấy sáng vì tâm hướng ngoại nhiều hơn là tâm hướng
thượng. Thường xuyên hướng thượng, luồng tâm điển hội tụ với thanh quang mới thấy
sáng.
Kệ:
Thanh bình điển giải trí tâm an
Chẳng có u ơ chẳng có màng
Tâm động theo đời gây họa hại
Bình tâm tiến hóa chẳng mơ màng
CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Trời Chuyển
Chuyển thông thiên địa quy tòng
Nắng mưa Trời chuyển một vòng khai thông
Nhìn xem định luật hóa công
Phân minh rõ rệt từ trong ra ngoài
Khai thông Tứ Quý thị oai
Bốn mùa rõ rệt Trời sai người làm
Tự mình cảm thức lòng tham
Đi ngoài trật tự khó cam hiểu tình
Nắng mưa sấm sét âm thinh
Quy về một mối chơn tình Trời ban
Đêm ngày Nhựt Nguyệt sáng ban
Từ quang sáng chói tâm an sống đời
Thức tâm tu tiến hợp thời
Trời ban tình đẹp nghỉ ngơi điều hòa
Chẳng còn lý luận gần xa
Tự mình cảm thức chan hòa tình thương
Thầy Tám
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Từ bi là sức mạnh
Kent, 21-1-84 (tiếp theo và hết)
Hôm nay là ngày thiền chung của chúng ta, khắp năm châu mọi người cũng muốn hướng thượng
và muốn hiểu lý do tại sao chúng ta xuống đây rồi chúng ta sẽ về đâu? Mà tôi thấy tôi càng ngày
càng nặng trược như thế này? Kỳ thực chúng ta từ thanh nhẹ giáng lâm xuống, chúng ta mới thấy
rằng nặng trược. Có một chút xíu đó mà nhiều bạn thấy chưa hiểu. “ Tôi là con người, tôi phải
tranh đấu, tôi phải giữ quyền lợi!” Nhưng mà quyền lợi của các bạn sờ sờ mà các bạn bỏ, quyền
lợi thanh nhẹ vô cùng, quyền lợi tha thứ và thương yêu là của các bạn, quyền lợi từ bi là đem lại
cho bạn tất cả những gì các bạn bị mất, quyền lợi đó nên chú ý. Các bạn mất hết của trần gian mà
các bạn ôm một tâm thức thương yêu, hỏi cái gương đó cao quí biết là bao nhiêu, tuồng hát đó
mọi người phải cảm động và mọi người sẽ vui khi mọi người bừng sáng trong tâm thức, qua cơn
điêu luyện của tình cảnh khổ tâm hiện tại.
Cho nên huynh đệ Vô Vi luôn luôn ở trong tranh chấp, để chi? Ðể thấy sự mê chấp của họ và để
thấy rõ sự mê lầm của chính họ, rồi họ đánh giá, họ mới quét dọn sự mê lầm mê chấp đó. Cho
nên chúng ta bạn đạo Vô Vi thường ở trong ngộ nhận rồi huynh đệ chịu khó ngồi lại với nhau
bàn qua thuyết lại mới thấy rõ chính ta sai, mà mọi ý thức rằng mọi người đã sai, lúc đó mới câm
cái mồm mà tu luyện. Các bạn thấy, khi các bạn bằng lòng ngồi thiền câm cái mồm, không lý
luận nữa, các bạn thấy rằng các bạn là con nợ của cả càn khôn vũ trụ và bằng lòng trong định
luật Vay Trả. Lúc đó các bạn sẽ sống trong cảnh nhàn hạ bất cứ giờ phút nào. Có nhẫn mới chấp
nhận, thiếu nhẫn, thiếu nhịn nhục, làm sao các bạn thấy rõ cái điều cao quí đó? Có chút xíu đó
mà nó ẩn tàng trong tâm thức của các bạn.
Cho nên kiểm thảo đi là xét lại sự sai lầm của chính mình đi, nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ
lượng từ bi là cao quí. Mọi người chúng ta không có xa cách, vì sự đen tối đã thâu nhiều kiếp
trong tâm, cho nên tạo ra sự xa cách. Ở thế gian chung đúc trong định luật Ngũ Hành thì có sanh
và có khắc mà các bạn tu là thoát sự điều khiển của Ngũ Hành, thì chỉ có hòa và tiến. Cho nên
nhiều khi các bạn còn tranh chấp, các bạn nên nhớ rằng tôi đang bị kẹt trong định luật ngũ hành
sanh khắc, mà vượt được định luật ngũ hành của sanh khắc thì tôi chỉ thấy có hòa và tiến. Nên
nhiều người tu thành đạo bị người ta chửi tới tấp, nhưng mà người chỉ biết cười mà thôi, vì người
không còn dính dấp trong việc đó nữa. Mà người còn bị dính dấp trong việc đó thì bị sai khiến
bởi cặp mắt.
Cặp mắt là sanh ra an tịnh và bố thí nhưng cặp mắt trở nên lệ thuộc bởi ngoại cảnh cho nên dòm
xem thấy bực tức, đó là chúng ta thiếu thanh tịnh rồi. Con mắt thiếu thanh tịnh thì làm sao quán
thông? Mà quán thông là các bạn phải bố thí, chứ các bạn không dấu diếm được. Khi các bạn
hiểu rõ việc đó thì không bao giờ các bạn dấu diếm. Cho nên người tu đã cắt nghĩa tận tình để
cho người chưa đạt được hiểu và mượn đó làm cây gậy trên đường hành hương trở về nguồn cội.
Còn lỗ tai các bạn là tịnh đó các bạn! Nếu không tịnh thì làm sao các bạn nghe được âm thinh.
Mà các bạn rước động thì các bạn nghe một lời nói nào sai trái mà các bạn nhẹ dạ nghe theo
người ta thì nó tạo ra cái động trong tâm thức của các bạn. Khổ vô cùng! Vì chúng ta có khí giới
chúng ta có đầy đủ mà không biết xử dụng.
Cho nên chúng ta có cái pháp Soi Hồn chúng ta nhắm mắt mà thấy ánh sáng thì các bạn mới
thanh tịnh, nhắm mắt thấy sáng mới thấy rằng nhãn quang của các bạn đã thực hiện những tia
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sáng của từ bi. Nhiều người các bạn thấy khổ vô cùng vì họ chưa hiểu họ. Nhiều khi các bạn rơi
lụy vì đối phương. Ðối phương đã chống đối các bạn, đối phương đã làm những điều sai trái của
ngũ luân, nhưng mà các bạn phải dùng lượng từ bi để quán thông và cứu độ họ. Lúc đó các bạn
chỉ
biết
rơi
lụy
và
chờ
ngày
thức
tâm
của
họ
mà
thôi.
Còn lỗ mũi các bạn để làm chi? Ðể tận dụng nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ mà Ðấng Cha
Trời đã ân ban cho các bạn, để khai mở ngũ tạng khai mở tâm thức và luôn luôn sống hợp thời
sống động chứ không bơ vơ bất cứ một cơ hội nào.
Cho nên Pháp Luân Thường Chuyển vận chuyển đại não của các bạn. Làm nhiều chừng nào các
bạn được mở chừng ấy. Làm cho dài cho sâu đi, các bạn mới mở trọn lành trong mạch Nhâm
Ðốc, thì lúc đó tình dục đâu có trói buộc các bạn. Vì tình dục mà sanh ra ác nghiệp đó các bạn!
Vì tôi yêu, yêu không được, hay là vợ tôi bị người yêu thì tôi sanh ra ác ý, có phải tình dục nó lôi
cuốn các bạn không? Chủ đề tại tình dục nó gieo tánh hư tật xấu cho chính chúng ta. Khi mà ta
làm Pháp Luân Thường Chuyển đầy đủ rồi thì tình dục sẽ được giải tỏa chúng ta thấy rằng cái
điều đó không phải quan trọng cho chính chúng ta vì khi các bạn thức tâm cho đó không phải là
sự quan trọng thì ác nghiệp phải tiêu trừ mà các bạn không hay. Bạn xuất ngôn với mọi sự từ bi
quán thông cởi mở. Cho nên cái miệng của ta nó nguy hại vô cùng! Nó có thể giết hại hàng triệu
sinh linh tại thế, một câu nói nó có thể nghiền nát một cách ác độc để trả thù, giữa phần hồn và
phần hồn qua thể xác của con thú. Không nhiều thì ít các bạn đã nhai thịt con thú, các bạn biết sự
đau đớn, nhưng mà ngày nay ngược lại các bạn nhai nát và nghiền nát các bạn thấy rằng thích
hợp cho tâm thức của các bạn. Hỏi ngược lại làm sao tiến hóa? Cho nên chúng ta hiểu rồi lần
lượt các bạn sẽ thấy rõ những gì tôi được tận hưởng để tiến hóa và những gì tôi không cần thiết
sử dụng nữa, thì các bạn sẽ từ bỏ, đương nhiên các bạn hướng về Thiện Nghiệp rồi, mà Thiện
Nghiệp là bạn thanh nhàn, các bạn nhàn hạ trong lúc ăn, lúc ngủ, vì các bạn không lo, vì các bạn
đâu có giết ai, các bạn đâu có lấy nghiệp sát để phụng sự cho nghiệp sống của các bạn. Không!
Các bạn không xử dụng nghiệp sát để phụng sự nghiệp sống của các bạn hiện tại, thì nửa đêm ai
có gõ cửa thì cũng chẳng có sao, đâu có sợ kẻ thù. Nếu chúng ta làm liên tục và xây dựng mầm
mống ác nghiệp thì cái gì chúng ta cũng sợ. Nhiều bạn nói tôi sợ ma, tại sao? Nhiều tội hồn đã
theo bạn, tại sao? Vì các bạn ăn nó, các bạn giết nó, các bạn lấy nó làm sung sướng, tại sao các
bạn sợ nó?
Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy rằng cần cầu nguyện cho những sinh linh đang chung
sống trong cơ tạng các bạn đây được siêu thăng tịnh độ và ăn năn hối cải từ rày về sau tôi không
dùng ý nghĩ sát phạt bất cứ một sinh linh nào chung sống trong quả địa cầu này, kể cả con chim,
nó cũng tứ quan ngũ tạng, líu lo để thức tâm chúng sanh để cho chúng sanh thấy sự nhẹ nhàng,
nhàn rỗi là quí báu, sự tự do là quí báu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ở xứ tự do tín ngưỡng,
các bạn có cơ hội lập lại trật tự với phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
này rồi các bạn mới trở về với Ðấng kính yêu của các bạn, kẻ thuộc Quan Âm, người thuộc Quan
Thánh, kẻ thuộc Phật, kẻ thuộc Tiên, kẻ thuộc Chúa thì chúng ta cũng trên đường trở về nguồn
cội chung sống hòa bình đời đời bất diệt. Cho nên mọi người chúng ta có cơ hội, còn có hơi thở
là còn có cơ hội để tự giải quyết cho chính mình tiến hóa, không bị kẹt nữa.
Nãy giờ tôi nói đi nói lại cũng là trên đường Bi Trí Dũng mà thôi, nhưng mà trong thực hành mỗi
nơi được những lời nói này và đã nếm qua, đã làm qua, đã dự cuộc. Cho nên lời nói tôi luôn luôn
truyền cảm trong tâm thức các bạn là tôi, tôi là các bạn. Chính giờ phút chia ly chúng ta cũng hơi
cảm động trong tâm thức và ước mong được tái ngộ, ôm lấy nhau, xây dựng trong thương yêu và
phát đại nguyện để đi tới sự sáng suốt. Các bạn đã ban cho tôi không ít sự nhớ nhung trong lúc
tôi chia tay. Rồi đây các bạn sẽ sống với tôi trong tâm thức tu thiền, rồi chúng ta sẽ tương ngộ
trong cõi thiêng liêng. Chúng ta là những vị thiêng liêng giáng lâm xuống thế gian để xây dựng
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cơ đồ của Thượng Ðế, xây dựng một bãi trường thi và đóng góp cho những bài học tại thế để cho
mọi người nối đuôi chúng ta cùng đi, đi mạnh trong sự sáng suốt. Ðấng Cha Trời của chúng ta
rất vui thấy chúng ta biết đường trở về, biết cách đi, biết giá trị của Từ Bi mà mượn cái hoa sen
đó trở về nguồn cội, mọi người biết tu, biết sửa thì sẽ có cơ hội an tọa trên hoa sen mà chu du
được khắp thế giới.
Ngày nay huynh đệ chúng ta ở giai đoạn đầu, phải cố gắng gần gũi nhau mà thực hiện TÌNH
THƯƠNG và THA THỨ THƯƠNG YÊU nhiên hậu chúng ta mới hưởng được món quà quí đó.
Các bạn thử làm một thời gian các bạn nhớ nhung bạn đạo nhiều, muốn được gặp nhau ngay
trong giờ thiền, ngay trong trực diện mến yêu, vui đùa, kích bác, nhưng lòng vẫn tha thứ. Nhiều
trận rồi, các bạn thấy không? Huynh đệ hiểu lầm nhưng mà lại được gần nhau thêm một bước
nữa, trong sự kích bác lại nắm tay nhau và hôn nhau. Có gì cao quí bằng sự khao khát mà chúng
ta tương ngộ tại trần. Duyên lành từ mấy trăm năm về trước mà ngày nay chúng ta vẫn tái ngộ
thương yêu thâm tình, thương yêu như cha, con, thương yêu như ruột thịt, thương yêu như anh
em không bao giờ chia lìa. Cho nên, các nơi thiền đường trên thế giới, tôi ước mong rằng mọi
người ý thức nghe đường lối thực hành của chính tôi, lời kêu gọi của chính tôi đưa hồn các bạn
tiến hóa trở về nguồn cội. Các bạn có quê hương tốt đẹp, không bao giờ bị tan rã, không bao giờ
uy hiếp bởi bão tố. Trong tâm thức của các bạn. Chính các bạn đang có bão tố hằng ngày vì sự
hiểu lầm của gia cang mà thôi, thiếu lượng Từ Bi và Tha Thứ.
Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tôi đến đây với hai bàn tay không, cộng
với những lời khổ hạnh mà tôi đã đạt để đóng góp cho các bạn tôi tận trao món quà này trong
tâm các bạn để các bạn giữ lấy mà thực hiện, nhiên hậu các bạn ôm món quà này để tặng cho các
bạn khắp năm châu. Mấy năm về trước, huynh đệ chúng ta đã chia tay, ngày nay chúng ta tái
ngộ, chúng ta thương yêu vô cùng và không có bỏ nhau. Các bạn đã thấy rõ rồi, không còn sự xa
cách. Nếu mỗi đêm các bạn hành thiền, các bạn là tôi. Vô Vi là Hai Không, trong không không
mà có, các bạn ngồi đó rồi sẽ có tất cả.
Thành thật cám ơn sự chiếu cố của các bạn trong mấy ngày tôi được thuyết từ Vancouver cho
đến Washington State. Tình thương sống động của chúng ta lại khơi dậy lành mạnh hơn, xây
dựng hơn và ý thức chúng ta tay nắm tay tiến tới. Một khối người nhỏ rồi đây sẽ đưa đến một
khối người lớn rộng hơn. Mọi người sẽ thương yêu trong tình thương và xây dựng!
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
ĐỀ TÀI SUY GẪM
Tu trong phập phồng và tu trong hồn nhiên
Hỏi: Thế nào là tu trong phập phồng lo sợ và tu trong hồn nhiên?
Đáp: Tu trong phập phồng lo sợ là gian manh, ý dục mà không dám dục, là phập phồng lo sợ ,
gian manh, nói láo nói xược, không có đứng đắn ! Trong hồn nhiên là mình có pháp phải hành
đúng, tự nhiên, đêm đêm hành đúng chiều hướng của trời đất phát triển, tâm thức sẽ ổn định.
(Vấn đạo T/T Switzerland)
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Thông báo video Tuần
Tuần Lễ 47, 22
22-11
11-2020
Nhân dịp
d lễ tưởng
ởng niệm Đức Tổ Sư
S lần
ần thứ 53. Ban video xin đđược
ợc giới thiệu tới
Quý Vịị video:
Tâm Tâm Tương Ứng điển Đức Tổ Sư
Sư qua Đức
Đức Thầy tại Los Angeles 77-4-1982
1982
https:/youtu.be/BdWjOYcp2qY
Lễ Tưởng
ởng Niệm Đức Tổ Sư
Sư lần
lần thứ 53 Nov-8-2020
Nov 2020
https://youtu.be/DrP37VlQnck
Cảm Tư
ưởng Lễ Tư
ưởng
ởng Niệm Đức Tổ Sư
S lần
ần thứ 53 Nov
Nov-8--2020
https://youtu.be/j3qAWEKGwX4
Ban video kính mời
m
https://youtu.be/DrP37VlQnck

Lễ Tưởng
ởng Niệm Đức Tổ SSư lần
ần thứ 53
Nov-8-2020
2020
Xin hân hạnh
ạnh giới thiệu đến Quý Vị cuốn video ngắn
ngày Lễ Tưởng
ởng Niệm Đức Tổ SSư lần
ần thứ 53 ng
ngày
ày 8
tháng 11 2020
youtu.be

https://youtu.be/j3qAWEKGwX4

Cảm Tưởng
ởng Lễ TTưởng
ởng Niệm Đức Tổ
Sư lần
ần thứ 53 Nov
Nov-8-2020
2020

Cảm Tưởng
ởng Lễ TTưởng
ởng Niệm Đức Tổ S
Sư Đỗ
ỗ Thuần Hậu
Lần thứ 53 TTại
ại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi ng
ngày
ày 8 tháng
11, năm 2020 Xin ccảm ơn 23 b
bạn
ạn đạo đ
đã phát biểu
ểu
Cảm Tưởng
ởng Qu...
youtu.be
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THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI 2 TUẦN
Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin thông báo
Theo lệnh của Thống Đốc Tiếu Bang california có 41 Quận Hạt California thụt lùi về giai đoạn
hạn chế nhất. Trong đó có Orange County của chúng ta. Những hạn chế mới của Tôn Giáo là chỉ
được mở bên ngoài,không được những sinh hoạt bên trong.
Từ đầu năm đến giờ chúng ta đã nhiều lần phải đóng cửa TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI theo
lệnh của tiểu bang vì COVID-19. Nay HAHVVMNC một lần nữa xin thông báo đến tất cả quí
bạn đạo :
1- TSXDVV phải đóng cửa và ngừng sinh hoạt hành thiền bên trong 2 tuần. ( từ
ngày 18 tháng 11 năm 2020 đến ngày 2 tháng 12 năm 2020 )
2- Các bạn đạo nào tự ý đi vào bên trong TSXDVV hành thiền, sẽ tự chịu trách
nhiệm với chính mình.
Hội xin các bạn đạo lưu tâm! Please, thi hành đúng những qui định do Tiểu Bang
California và HAHVVMNC thông báo. Hội sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những ai
không thực hành đúng theo quy định trên của Hội. Chúng tôi sẽ quan tâm theo dõi và sẽ gởi
thông báo mới về những qui định về SINH HOẠT TÔN GIÁO của Tiểu Bang CA trong thời
gian tới.
Thành tâm kính chúc tất cả quí bạn đạo TÂM THÂN AN LẠC- TU HÀNH THĂNG
TIẾN
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH
HỘI TRƯỞNG
LÂM HUỲNH MAI
11-17-2020
BẠN ĐẠO VIẾT
Hemet ngày 17 tháng 11 năm 2020
Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng
Thưa các bạn:Đây là tiết mục Chia sẽ tâm tình phát triển trí tâm.Đề tài tu học là:
SỐNG ĐỘNG
LINH HOẠT CHUNG VUI DIỄN ĐẠO MÙI
TRỜI BAN TÌNH ĐẸP TỰ RÈN TRUI
NGUYÊN LINH TỰ SỐNG DUYÊN TỰ THỨC
THÀNH TÂM HỌC HỎI RÕ CHƠN MÙI
Lương sĩ Hằng.
Câu hỏi số 3:
Sáng nay Bé phải về lại Thiền Viện Vĩ Kiên tiếp tục tiếp bạn đạo Bé có mệt không?
Thưa việc làm mở mắt nhắm mắt lúc nào cũng có .
Chúng tôi xin được chia sẽ phần này
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 9/10

Mắt lim dim ấy để thừa cơ biến hoá trực tiếp làm việc cho 3 cỏi nhà Phật cùng thế gian và âm
phủ.
Mấy chục năm trước chúng ta đã học bài :
ÔNG LÊN BÀ XUỐNG để PHÁ MÊ PHÁ CHẤP
Hôm nay thế gian bắt đầu học có nhan đề là:
LƯU MANH TRỊ TRÍ THỨC
Nếu Thắng thì phần Tri Thức nhức đầu
Nếu THUA thì phần lợi dụng thần thánh
TIÊN TRI TIÊN GIÁC nhứt đầu
Tuồng này rất hay may thay mình đã học mấy chục năm rồi.
Đức Thầy cho biết việc làm của VÔ VI
Không QUÊ MÙA bao giờ cũng đi trước thế gian vài chục năm
Chia sẽ đến đây xin tạm dừng
Kính chào các bạn
Qúy Thương
Bành Chí (CA)
HƯỚNG TÂM
Kính nhờ quý bạn đạo thiền, niệm phật hướng tâm cho con của bạn đạo Đoàn Mộng Nguyệt là
Cháu Nguyễn Minh Tánh sanh ngày 17 tháng 7 năm 1983, 37 tuổi bị nhiễm bịnh Covid 19
Corona virus, hiện đang sống cách ly tại tiểu bang Virginia, USA tai qua nạn khỏi, sớm được hết
bịnh.
Gia đình bạn đạo Đoàn Mộng Nguyệt thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH
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