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1) 08-04-95  
Hỏi: Bé luôn gặp hoàn cảnh mới Bé có bở ngỡ không? 
 
Ðáp: Thưa Bé vẫn làm việc như thường lệ, tối ngủ sáng dậy khuya viết bài, nóng lạnh tâm thức 
như nhau, bộ đầu sáng nhẹ thì ở bất cứ nơi nào cũng vậy thôi 
 
                   Kệ: 
Tưởng Trời tưởng Phật chẳng sang tồi 
Phát triển tâm linh chẳng khó ngồi 
Nhập định trí hành trong thức giác 
Qui nguyên giềng mối tự qui hồi 
 
2) 08-04-95 (bis) 
Hỏi: Bé bị phê bình và chửi mắng bởi người khác, Bé có buồn không? 
 
Ðáp: Thưa Bé rất cám ơn người muốn hại Bé, cũng nằm trong tình thương của vũ trụ quang, lúc 
nào cũng muốn Bé tốt hơn, hại người tức là hại mình, Bé chỉ biết tội nghiệp cho người thiếu trí, bị 
bệnh cảm mạo tâm linh, chỉ có ho sằn sặc cả bốn mùa mà thôi, Trời không chưởi người và luôn 
luôn tha thứ thương yêu độ tha tiến hóa 
 
                    Kệ: 
Sanh lão bệnh tử đà có luật 
Sân si bực bội chẳng ân cần 
Thức tâm tự thức đời tạm bợ 
Chẳng có vui buồn tự xét phân 
 
3) 09-04-95 
Hỏi: Người siêng năng làm việc và người không siêng năng làm việc thì phải xử sự làm sao? 
 
Ðáp: Thưa người siêng năng thì cứ làm việc đều đặn trong tinh thần phục vụ người không siêng 
năng và sẳn sàng phục vụ theo chiều hướng chung đã đề ra, lần lần sẽ ảnh hưởng được người lười 
biếng, không cần phải phá lẫn nhau, có thể làm sức mẻ sự phát tâm của mọi người 
 
                    Kệ: 
Thâm tâm phục vụ vẫn vui cười 
Ảnh hưởng đồng tu pháp vẫn tươi 
Học đạo thực hành trong thức giác 
Cảm thông huynh đệ vẫn vui tươi 
 
4) 10-04-95 
Hỏi: Người ta đến thăm Bé quá đông Bé có mệt không? 
 
Ðáp: Thưa mọi người đến với tình người quí yêu, Bé rất vui khi gặp mặt mọi người, tất cả đều 
chung sống trong một nguyên khí của Trời Ðất bình đẳng chung vui 
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                    Kệ: 
Tình người sưởi ấm thấy thâm tình 
Quyến luyến tâm giao tự giác mình 
Tâm đạo vui vầy trong gặp gỡ 
Chẳng còn thắc mắc tự mình minh 
 
5) 11-04-95 
Hỏi: Sự hòa bình trong nội tâm nằm ở chỗ nào? 
 

Ðáp: Thưa sự hòa bình trong nội tâm nằm ở sự quân bình trong nội tâm không học mà hiểu, chiều 
hướng phát triển về từ bi rộng mở, càng ngày càng thanh tịnh thêm dù bất cứ trong hoàn cảnh nào 
 

                       Kệ: 
Học hỏi không ngừng tự đổi trao 
Trí tâm khai triển tự bước vào 
Chẳng còn lý luận người cao thấp 
Bình đẳng thức hồn tự tiến mau 
 
6) 12-04-95 
Hỏi: Hôm nay chung hợp hòa bình Bé có ngủ được không? 
 

Ðáp: Thưa Bé ngủ tốt và thiền tốt, cảm thấy mọi người đều hướng tâm về Bé, Bé rất vui và cầu 
nguyện cho mọi người sống bình an, tình thương của Thượng Ðế ban chiếu cho Bé càng thanh 
tịnh hơn 
 

                         Kệ: 
Tâm thức an vui tự chuyển hườn 
Trí tâm thanh tịnh lại mang ơn 
Trời cao sáng chói tình giao cảm 
Bình tỉnh tham thiền lại rõ ơn 
 
7) 13-04-95 
Hỏi: Ở đời thiên hạ thường chạy lạc theo bốn chữ Ðộc Lập và Tự Do, nhưng không sao hiểu 
được nguồn gốc của chính nó từ đâu mà ra?  
 

Đáp :Ngược lại người tu thiền tự cảm thấy từ hồn vía mà ra, làm người không hiểu được vị trí của 
chính mình, làm sao có sự Ðộc Lập và Tự Do được. Chỉ có người tu thiền chịu hấp thụ nguyên 
khí của Trời Ðất tự khai sáng hồn vía thì mới thật sự phát tâm đóng góp cho người kế tiếp, tiến về 
thiên quốc ở tương lai, chứ đòi hỏi sự Ðộc Lập và Tự Do, nhưng trí không sáng tâm không minh 
thì vẫn còn trong vòng tạo nghiệp lại càng khổ thêm 
 
                         Kệ: 
Vô Vi đóng góp phương thiền định 
Thực hành tiến hóa lại càng minh 
Tự do phát triển chiều tiến hóa 
Bở ngỡ không còn tự cảm minh 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

THA THỨ VÀ THƯƠNG YÊU 

Tái ngộ nơi đây chẳng được nhiều 

Học hành chữ hiếu và chữ yêu 

Đồng thanh tương ứng về tâm đạo 

Quý trọng thương yêu lại nhớ nhiều 

 

Nhớ nhiều hiểu rõ lý chữ yêu 

Yêu mẹ yêu cha thức nghĩa siêu 

Một cõi phù sanh đầy duyên kiếp 

Thực hành giải tỏa đọc chơn điều 

Chơn điều huyền diệu lý cao siêu 

Dũng chí hành thông ngộ pháp điều 

Mùi đạo phân minh ngày khốn kiếp 

Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu 

Tình siêu Cha độ thức tâm nhiều 

Vạn lý hành trình ngộ biển yêu 

Mùi đạo Cha ban tình thấm thía 

Nguyện hành đến đích rõ tình yêu 

Tình yêu thổn thức trong đêm mộng 

Cảm thức trần gian một cái còng 

Duyên nghiệp gieo phiền trong nội thức 

Khổ đau cực nhọc cũng về Không 

Về Không một kiếp lại gánh gồng 

Thê thảm bi ai nỗi nhớ trông 

Nguyện tiến không lùi quy thức giác 

Sửa mình thanh tịnh nguyện khai vòng 

Khai vòng vũ trụ trở về Không 

Học hỏi không ngừng giải ước mong 

Thanh tịnh chào đời nay quý tịnh 

Thực hành chơn pháp nguyện về Không 

Về Không thấu đáo trời trong sáng 

Lòng dạ thảnh thơi chẳng ước màng 

Hộ độ chư Tiên đồng khuyến khích 

Giữ thanh đạt tịnh đại bình an 

Bình an ba cõi tự vui bàn 

Không có, có không cảm thấy an 

Quy nhất quân bình lòng phấn khởi 

Đạo tâm bừng sáng ngộ pháp tràng 

Pháp tràng sớm độ đã ân ban 

Động loạn nhơn gian chẳng thiết bàn 
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Phản nghịch đồng thành gây phản loạn 

Từ bi vẫn độ vẫn cầu an 

Cầu an diệu pháp chơn hành độ 

Thức giác bình sanh tạo nấm mồ 

Ai ghét ai thương cùng học hỏi 

Quy không mới rõ cõi hư vô 

Hư vô quán chuyển minh đời đạo 

Tạo thế huyền kinh tự bước vào 

Quy ẩn tâm can là thực tế 

Huệ tâm bừng sáng pháp phân màu 

Phân màu sanh khắc hợp đuôi đầu 

Đi đứng ngồi nằm kẻ trước sau 

Học hỏi đời nay lòng quyến luyến 

Giữ không thanh tịnh chẳng ôm sầu 

Ôm sầu tại thế tự khổ đau 

Chẳng có phước duyên chẳng nhiệm màu 

Ai khổ ai sầu ai đã giúp 

Từ bi tận độ chẳng còn đau 

Còn đau vì bởi mê màu sắc 

Thức giác bình tâm xét trước sau 

Quy nhất hồi sinh lòng chẳng động 

Thương yêu tha thứ trở về mau. 

Vĩ Kiên 

Khóa 4 Vĩ Kiên – Quy Thức (17/5/1986) 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Bài giảng Ngày Đầu Tiên Tại Hải Ngoại, 
 

Montreal 22-12-1979, 
 

Tôi không ngờ, hôm nay chúng ta được tái ngộ nơi đây. Cũng do cái gì mà chúng ta được tái ngộ? 
Do một niềm tin vững chắc và một ngày tái ngộ vui vẻ như hôm nay. 

Rồi sau cái tái ngộ này, chúng ta nghĩ tới việc gì nữa? Cũng phải tưởng nhớ những người đau khổ 
hiện tại ở đất nước. Chính chúng tôi ra đi cũng lấy cái sống đổi cái chết. Nhưng mà ngày hôm nay 
đến được đất liền, và được tái ngộ các bạn đây, là cũng như tái sanh một lần đối với bản thể của 
tôi. Cho nên, phần đông những người Việt Nam rời khỏi xứ sở cũng như tái sanh một lần nữa. Vì 
người Việt Nam và người Việt Nam được gặp nhau rất thương yêu, rất quý mến. Trước kia chúng 
ta chia là người ngoài, nhưng mà tất cả bây giờ là người thân. Mọi người khao khát được giữa 
người Việt và người Việt thực hiện mọi tình thương lẫn nhau để chia sớt sự vui buồn, lẫn lộn mà 
để chúng ta đóng góp cho tương lai nhân loại. 

Các bạn tuy rằng xa nhà nhưng mà niềm tin rất vững về sự tu hành, nhất định chúng ta sẽ đạt kết 
quả tốt. Niềm tin đó là vô tận. Tại sao xác nhận đó là vô tận? Vì chúng ta tu hướng về phần hồn, 
hướng về sự đời đời sẵn có của chúng ta. Hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ thì không phải trong cái 
lý luận eo hẹp, rồi đâm ra hoang mang. Cho nên đường lối rất rõ ràng. Các bạn đã thực hiện, đã 
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công phu, rồi các bạn thấy những chuyện các bạn không có thể nghĩ suy ra được, nhưng mà nó 
đến với bạn. Ngày hôm nay tôi đến với các bạn trong hiện tại. Các bạn quý mến Trời Phật, quý 
mến tình thương cao cả của tổ tiên, đất nước, muốn được tái ngộ những thiện nhơn trong lúc các 
bạn thiền giác, trong giấc ngủ các bạn muốn đạt được một giấc mơ thần tiên để ngộ những người 
hiền của xứ sở, ngày nay nó đã thực hiện thành ra một sự thật với các bạn. 

Chúng ta vui, mà trong vui chúng ta cũng có buồn. Thương yêu những người đang bị kẹt ở xứ sở 
quê hương. Nhưng mà phải trả với một giá đắt để học hỏi, để tìm hiểu một lối thoát thiêng liêng 
sẵn có của mọi người. Chỉ có đạo pháp mới dẫn đường cho họ được. Nhưng mà trước khi đi, tôi 
cũng để lại niềm tin đó ở xứ sở. Việt Nam bây giờ anh em đau khổ vẫn thực hiện, vẫn tiếp tục tu 
để mong ngày hội ngộ như các bạn hội ngộ tôi ngày hôm nay. Vì niềm tin đó chúng ta đã xây 
dựng sẵn rồi, thì niềm tin đó một ngày kia chúng ta sẽ đạt được, không có gì khó khăn. Cho nên 
chúng ta phải vững tin tu và để thực hiện tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã giao phó cho 
chúng ta. Mọi người đã biết thương yêu, nhung mà thiếu thực hiện. Cho nên chúng ta, mỗi người 
chúng ta đang ngồi đây đều muốn thực hiện tình thương và đạo đức, muốn thực hiện để trở về làm 
một chiến sĩ của Thượng Đế, để xây dựng lại toàn cầu chứ không phải riêng xứ sở Việt Nam. 

Người Việt Nam là người chịu đau khổ nhứt thế giới này trong cái cảnh sanh ly tử biệt, rõ ràng 
phân minh. Rồi tiến tới đạo pháp, giữ vững đạo pháp, thì người khổ và người đi trước sẽ dẫn cho 
những người tiếp tục kế tiếp đi sau. Chúng ta sống, đem tinh thần, đem tình thương tới xứ vật chất 
thì chúng ta sẽ thực hiện tình thương càng ngày càng sâu rộng hơn. Rồi nhiên hậu chúng ta mới 
dìu dắt những người sống vì vật chất quên tâm linh. Người Việt Nam của chúng ta hiện tại sống 
về tâm linh mà khinh thường vật chất. Ngược lại rất rõ ràng, những người giàu có ở Việt Nam đã 
rời bỏ tất cả sự sản, nhưng vẫn quên đi chỉ nung nấu với một tâm linh đạo đức, muốn đồng bào, 
muốn tất cả nhũng người thương yêu bạn bè khắp năm châu tự hiểu lấy họ và tự xây dựng lấy họ, 
để tu và tìm một lối thoát dễ dãi cho chương trình tiến hóa của Thượng Đế đã an bài cho mọi tâm 
hồn. 

Cho nên chúng ta tu về Vô Vi là hướng về tâm hồn, hướng về tâm linh, để dẹp bỏ những cái cá 
tánh xấu xa. Những bài học Tham, Sân, Si, Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Dục chúng ta phải cố gắng vượt qua và 
để hoàn thành hoàn tất những bài vở đó. Rồi chúng ta sẽ hướng dẫn những người còn đang lưng 
chừng trong sự đau khổ do cá tánh của họ. Mỗi mỗi chúng ta muốn giải quyết vấn đề đó thì không 
ngoài sự thực hành. Cho nên các bạn thực hành rồi, các bạn sẽ thấy rõ chính tôi mới có khả năng 
dẫn giải cho tôi, không ngoài niềm nào khác. Tôi chấp nhận tự sửa lấy tôi, tôi mới có cơ hội tiến 
hóa. Còn nếu tôi không chấp nhận tự sửa lấy tôi, không bao giờ có cơ hội tiến hóa. 

Cho nên trong lúc quả địa cầu xáo trộn, thì luôn luôn có bàng môn tả đạo. Trong cảnh hư không 
nó cúng thừa cơ mà để lập ra một cái cơ hội để làm mê hoặc lòng người, rồi quên tâm linh mà lệ 
thuộc ngoại cảnh, lệ thuộc sự dẫn dắt sai lầm. Còn cái phương pháp Vô Vi này, các bạn đã nghe 
qua tôi nói nhiều, mình tự sửa mình để ảnh hưởng người khác, chớ chúng ta không có lệ thuộc 
một người nào hết. Người đi trước là người học trò của người mới tu. Tại sao nói học trò? Ông 
Thầy thì hỏi học trò phải trả lời, mà người học hết bài thì phải trả lời cho người chưa biết bài. Cho 
nên chúng tôi không lãnh chức vị Thầy và không làm sư tổ của ai, nhưng mà muốn làm bạn thân 
với mọi người để đàm đạo, trau dồi sửa đổi và học hỏi từ ly từ tí, tự tu tự kiểm mà để sửa sự sai 
lầm, để tự tiến hóa trong chu trình hành hương hiện tại. 
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Cho nên các bạn nghe qua tôi nói “Nói tu mà không Thầy làm sao được?”. Bởi vì ở đời này họ lập 
bề, ngôi thứ, rồi hành hạ kẻ dưới, đặt ra sự sai lầm quá nhiều, cho nên quá chậm trễ. Chính Cha 
Trời đã đặt ra nhiều tôn giáo ở thế gian nhưng mà không có ai về với Cha được, vì có sự dị biệt xa 
cách. Trình độ người biết không chịu chia sẻ với người không biết rồi đâm ra sanh ra giai cấp. Tu 
cũng có ông vua, tu cũng có cấp trên đè cấp dưới. Không được, mất công bằng, mất sự quân bình, 
Phật tâm. Phật tâm luôn luôn công bằng. Một người hiền triết, tôi đi trước là người khổ hạnh 
trước, biết đường trước phải dẫn giải cho người sau, thì chúng ta phải ở trong bình đẳng học hỏi. 
Còn người còn chấp ở thế gian mới kêu bằng xưng địa vị, cần có địa vị, là người mới tu. Còn 
người tu lâu phải xóa bỏ địa vị của mình và để ảnh hưởng cho người có địa vị là người phàm tánh. 
Rồi lần lần họ thức giác rồi họ tự xóa cái tự ái và họ tự tiêu diệt lấy cái sự Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, 
Ái, Ố, Dục của họ sẵn có, nhiên hậu họ mới hòa hợp với khả năng tiến hóa trong sự thanh tịnh đời 
đời.  (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Con người tại sao già? 

Thầy: Nó bị đời lôi cuốn đó, nó kẹt. Còn mà ghét mình, ghét đạo, nó mau già, sân hận. Yên bình mới xây 
dựng cho mình, sửa chữa cho mình, từ ăn ở, hành động cái gì nó cũng vừa phải thôi, thì con người nó mới 
trẻ. Còn mình ham đời; tại sao nó già? Là nó thi đua theo nó muốn lấn áp người ta, mà cái lấn áp đó là cái 
sa đọa đi xuống chứ không phải đi lên. Đó, thì nó là cái gì? Nó là già, nó kéo xuống nó già, còn người ta 
đi lên, người ta nhẹ, lấy cái phần thanh, lấy cái phần sáng suốt, người ta không có xài phí cái tâm cang ngũ 
tạng quá nhiều thì nó lại ít hư. Cũng như mình có chiếc xe hơi mà mình cứ đi rong ngoài phố, chạy hoài, 
chạy hoài nó phải hư. Còn cái này người ta làm vừa phải thôi, ta ăn chút cơm ta cũng sống đủ rồi. Ta 
không có tham lam nói chút nữa tôi ăn cơm rồi chút nữa tôi đòi ăn mì, tôi thích ăn, thích sung sướng, thích 
cái này, thích cái kia, thích cái nọ. Đó là nó mau già, động loạn. Còn người ta, nghĩa là, ăn để mà sống 
không phải sống để mà ăn. Nhiều người mới ăn bữa này đã trù tính ăn bữa kia… cái gì, cái gì, cái gì, làm 
đủ thứ hết. Làm cho thiệt ngon mà không biết cái hậu quả, đó nó cũng sanh cái bệnh. 

(Sài gòn ngày 05/06/1977) - CẢM ỨNG TÂM CAN 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 27, 04-07-2021 
 

 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Qui Tâm Tự Thức 
 

https://youtu.be/ZTGWLQIJg9Y 
 

 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:   

Làm Sao Trở Về Tâm Không - Khóa Phát Tâm Tu Thiền - Thiền Viện Nhẫn Hòa 16-9-1987 
https://youtu.be/PYZSCRZEaMw 
 Radio Nam California tuần này. 

https://youtu.be/THA0JGQ6Z6M 
 Một tuần nghe một bản nhạc:  Thất Tình 

https://youtu.be/HGtn_aeW8d4 
Ban video kính mời 
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ỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA trân trọng thông báo đến tất cả các Bạn Đạo 
ế Giới, Hội chúng tôi xin gởi đến CỘNG ĐỒNG VÔ VI chúng ta quyển KINH A DI Đ

àn tất.  
À là Chánh Kinh, Đức Phật đ

ừng câu mộc mạc để cho chúng 
àng ngày chúng ta càng m

ải nói sự mộc mạc thực tế, truyền Điển để tâm thức của mọi ng

ật luôn luôn tiếp Điển cho các bạn. 
ợc, đúng theo ba pháp "Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền 

ồi các bạn sẽ diện kiến Chư Ph

ợc trích trong "LỜI ÔNG TÁM GIẢNG TR
ẢI CỦA ĐỨC TỔ S

HAHVVMNC và m
ỨC THẦY. Đây s

quí đến các Bạn Đạo chung 

ịa chỉ qua e-mail của Thy Anh 

ốc gia khác xin gởi theo từng nhóm 
ợc gởi chung 10 quyển.
TÂM THÂN AN LẠC 

 

 

 

ỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA trân trọng thông báo đến tất cả các Bạn Đạo 
ế Giới, Hội chúng tôi xin gởi đến CỘNG ĐỒNG VÔ VI chúng ta quyển KINH A DI Đ

ức Phật đã lưu lại cho 
ừng câu mộc mạc để cho chúng 

àng ngày chúng ta càng mất đường tu 
ức của mọi ngư

ật luôn luôn tiếp Điển cho các bạn. 
ợc, đúng theo ba pháp "Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền 

ư Phật, Chư Tiên 

ợc trích trong "LỜI ÔNG TÁM GIẢNG TRƯỚC KHI 
ẢI CỦA ĐỨC TỔ SƯ VÀ 

và một số Bạn Đạo 
. Đây sẽ là món 

ến các Bạn Đạo chung 

ủa Thy Anh 

ốc gia khác xin gởi theo từng nhóm 
ợc gởi chung 10 quyển.  

ẠC - TU HÀNH 

ỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA trân trọng thông báo đến tất cả các Bạn Đạo 
ế Giới, Hội chúng tôi xin gởi đến CỘNG ĐỒNG VÔ VI chúng ta quyển KINH A DI ĐÀ 

ại cho 
ừng câu mộc mạc để cho chúng 

ờng tu 
ười 

ật luôn luôn tiếp Điển cho các bạn. 
ợc, đúng theo ba pháp "Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền 

ư Tiên 

ỚC KHI 
VÀ 

ột số Bạn Đạo 
à món 

ến các Bạn Đạo chung 

ốc gia khác xin gởi theo từng nhóm 

TU HÀNH 
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Bạn đạo viết 
 
Kính gửi Tuần Báo PTĐN 
Thưa các bạn: đây là tiết mục Chia Sẽ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm.  
Đề Tài sinh hoạt tu học của tuần này là: 
                           TẬN ĐỘ  
TẬN ĐỘ NHƠN HIỀN TỰ TIẾN VÔ  
TRẦN TÂM DỨT KHOÁT TỰ NAM MÔ  
QUI VỀ MỘT MỐI TRỜI BAN PHƯỚC  
SÁNG SỦA VÔ CÙNG TỰ TIẾN VÔ CÙNG  
                      Lương sĩ Hằng  
TẬN ĐỘ có nghĩa là: 
Làm gì thì cũng phải làm cho hết mình  
Ăn cơm thì cũng phải ăn cho sạch bát cơm không bỏ phí hột nào  
Uống thì cũng phải uống cạn bát canh  
không bỏ phí giọt nào v.v… 
Cho nên người xưa nói: 
Tận Nhơn Lực Tri Thiên Mệnh là vậy.  
Khi mình ăn thì cũng phải coi cái gì mình thích ăn, mới chịu đem vô cơ tạng của mình.  
Ăn xong mình có cái MẬT NIỆM BÁT NHÃ  
NAM MÔ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  
THỜI CHIỂU KHIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG  
SẮC BẤT DỊ KHÔNG,KHÔNG BẤT DỊ SẮC  
SẮC TỨC THỊ KHÔNG,KHÔNG TỨC THỊ SẮC  
THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC DIỆT PHỤC NHƯ THỊ. ĐỘ NHỨT THIẾT KHỔ ÁCH.  
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 lần).  
 
Y Như khi Nhập Cư hay Định cư vào đất nước  
HOA KỲ Chánh Phủ phải lo cho mình nơi ăn chốn ở công ăn việc làm phải có tiền cho xài  
thì người dân mới yên ổn không quậy phá  
sanh ra trộm cắp có câu nói : 
DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH CON CÁI KHỎE MẠNH  
CHA MẸ MỚI VUI.  
Thì y như vậy phần nào mà được người tu  
Sau khi ăn rồi người ta biết Niệm Bát Nhã 
Thì phần linh căn đó được Phước  
Khi mà khối óc phát sáng rồi,lúc đó ăn cái gì  
Làm cái gì cũng là TẬN ĐỘ.  
CHIA SẺ ĐẾN ĐÂY XIN TẠM DỪNG  
KÍNH CHÀO CÁC BẠN  
QUÝ THƯƠNG  
BÀNH CHÍ  
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo, cụ Tăng Thị Múi  sanh 
năm 1932 là thân mẫu của bạn đạo Nguyễn Thị Kim Sơn, từ trần lúc 22 giờ ngày 
12 tháng 06 năm 2021  nhằm  ngày mùng 03 tháng 05 năm Tân Sửu, ở khu Phước 
Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 
Hưởng thọ 90 tuổi, hoả táng ngày 15 tháng 06 năm 2021 nhằm ngày mùng 06 
tháng 05 năm Tân Sửu tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai sớm được siêu thăng 
tịnh độ 
Thành thật cảm ơn Quý bạn đạo 
Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu 
 
 
 
 


