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` 
Số:  1129  26 tháng 2 năm 2017 

 

 

 Mục Bé Tám 1991 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Mặt mày sưng bầm ñen. Bé không cảm thấy ñau hay sao?  
2) Các bạn nhìn mặt của Bé thì thấy sao?  
3) Bé thích làm việc lắm sao?  
4) Hôm nay Bé thật sự khỏe chưa?  
5) Kỳ nầy Lá Thơ Vô Vi có ñăng bài Huấn từ của Cha Trời ñã giảng dạy người tu Vô vi vậy Bé thay ñúng 
hay là sai?  
6) Người ñời có bao nhiêu người hiểu thấu ñiều này ?  
7) Ngộ hạnh là sao?  
 
 

Thơ ngỏ 
 

Tieán Hoùa 

Tieán hoùa chôn hoàn töï thöùc tu 
Thaân thöông taän ñoä giaûi phaân hoàn 
Quí yeâu xaây döïng chuyeån gaàn xa 
Ñaïi ñoàng tu tieán daán thaân hoøa 

 
Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Mặt mày sưng bầm ñen. Bé không cảm thấy 
ñau hay sao?  
 
TL: Thưa tất cả ñều bình thường. Bé tin chắc rằng 
nay mai sẽ xộp xuống, không khác gì một cuộc nội 
loạn trong miệng môi, và sẽ lập lại trật tự tốt ñẹp 
hơn xưa, cũng như người tu sẽ khôi phục giá trị vinh 
quang của tâm thức, sau thời gian tham thiền nhập 
ñịnh.  
 

2) Hỏi: Các bạn nhìn mặt của Bé thì thấy sao?  
 
TL: Các bạn yêu quí của Bé cảm thấy xót xa lắm, 
nhưng mọi việc ñều ñược dự trù trước hết, chẳng có 
gì ñáng lo cả.  
 
 

3) Hỏi: Bé thích làm việc lắm sao?  
 
TL: Thưa không có gì thay ñổi trong tâm thức của 
Bé, Bé cảm thấy mọi người thương yêu Bé. Bé càng 
thích làm việc nhiều hơn. rất tiếc là thơ từ bị trì trệ 
vì Bé không nói ñược, cô Bê không ñánh máy ñược 
, Bé rất tiếc và xin lỗi các bạn ở xa ñang mong tin 
của Bé.  
 

4) 18-09-91  
Hỏi: Hôm nay Bé thật sự khỏe chưa?  
 
TL: Thưa Bé ñã bắt ñầu bớt sưng và khoẻ rất nhiều, 
mọi việc cảm nhận rất bình thường. tham thiền tốt 
không có gì trở ngại cả, tất cả ñều do tâm mà ra, tâm 
người ñộng thì mọi việc ñều ñộng. tâm tịnh thì mọi 
việc ñều xong và tốt ñẹp, nôn nóng tạo khổ chẳng có 
ích chi cả. Pháp nào cũng là pháp của Trời, giữ lấy 
mà tu, không vọng ngoại, phát triển tâm linh thì sẽ 
ñạt ñược mục ñích ñại giác, cơ thể của con người 
lắm chuyện, nhưng qui nguyên chỉ có một, tức là 
nhứt khí thôi, hiểu ñược nguyên lý này thì sẽ bớt 
khổ ñau, luật nhơn quả rõ rệt trước mắt, không lo 
câm mồm tu học, thì uỗng cho một kiếp làm người, 
biết ñược hay dở, ñòi hỏi ñủ chuyện mà không hành 
thì làm sao có cơ hội giải thoát, gặp Phật muốn cầu 
xin, lợi dụng, gặp Thượng Ðế muốn trách móc và 
hành hạ Thượng Ðế, chỉ tạo cho chính mình một cõi 
chơi riêng, tức là ñịa ngục, người thiện giác tu học 
nhìn mặt ở kiếp này, thì biết ñược kiếp trước hành 
giả ñã mang gì ñến ñây, sanh ra ai ai cũng muốn tốt 
mà tạo thành tự ái dâm ô, mờ mịt không biết lối ñi, 
như kẻ mù trong sa mạc. Bé nhờ tu thiền mà ngày 
nay Bé ñược lạc quan trong thanh tịnh, lúc nào cũng 
hướng về Trời Phật, không nghĩ chuyện lợi lộc cho 
cá nhân, chỉ biết thương yêu và xây dựng trí tâm mà 
thôi. 
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5) 18-09-91  
Hỏi: Kỳ nầy Lá Thơ Vô Vi có ñăng bài Huấn từ của Cha Trời ñã giảng dạy người tu Vô vi vậy Bé thay 
ñúng hay là sai?  
 
TL: Thưa ñúng hay là sai cũng do tâm thức hành giả tự cảm thức mà thôi, chung qui nói ñi nói lại cũng chỉ 
có sự khuyến tu là cần thiết, sự mong muốn của bạn ñạo hay của  Ðấng Cha Trời cũng muốn cho mọi người 
tu tiến và tinh tấn, nếu không thực hành, chỉ nằm trong lý thuyết suông mà thôi, còn thực hành thì có cơ hội  
cân nhắc từ nhịp ñộ một từ tâm lẫn thân. Ngày hôm nay Bé ñã nhắc các bạn rằng tâm thức của chúng ta là 
vô sinh, có cơ hội tiến tới vô cùng, thì chúng ta không bao giờ bị lạc trong khuông khổ tâm lý nội khoa của 
người khác, chỉ biết tự tu tự thức, tùy theo trình ñộ sẳn có của mỗi hành giả mà thôi, từ hồi Bé biết tu cho 
ñến ngày nay, chỉ có một con ñường tu giải thoát và tự thức mà thôi, ñường ñi tiến hoá trung ñạo rõ rệt, 
không bị bất cứ ngoại lực nào có thể xâm chiếm tâm thức của chúng ta ñược, ai ai cũng trên ñường ñi từ 
ñời lẫn ñạo, chẳng có ai lăn cù cả. Trừ phi những người ôm lấy ngoại lai lập thành chủ thuyết thì mới bị 
lăng cù và ñộng loạn. Ngay bây giờ có những người ñọc qua Huấn từ của Kim Thân hay là Cha Trời, cũng 
khởi ý chấp cha Trời chửi Thầy. Có ý niệm ñó là trật rồi, ñã xưng danh là Cha Trời thì chỉ biết thương yêu 
và xây dựng, chứ không bao giờ có lời mạ nhục bất cứ một ai cả. Các bạn cần ñọc ñi ñọc lại nhiều lần thì 
mới hiểu nguyên lý của lời văn tận ñộ ra sao. Còn sau khi các bạn thực hành rồi, thì cảm nhận ra sao? Cho 
nên Bé thường khuyên mọi người nên nghe lời chơn lý ñể mà tu, có tu hay không tu ñi nữa cũng tùy theo 
sự tiến hóa tâm linh của hành giả mà thôi. Nó nằm trong luật công bằng, khai triển  sự cảm thức của hành 
giả mà thôi.  
 
6) 23-09-91  
Hỏi: Người ñời có bao nhiêu người hiểu thấu ñiều này ?  
 
TL: Thưa hoàn cảnh của họ ñã và ñang cho họ hiểu dần dần, tùy theo sự kích ñộng và phản ñộng của tâm 
linh mà cảm nhận, ñạo là tự nhiên và hồn nhiên cho nên sự kích ñộng và phản ñộng cũng tự nhiên xảy ñến 
cùng một lúc. Người chịu tu thiền thì cảm nhận nhanh hơn, còn người không thiền thì sẽ ñược thức giác tùy 
duyên ngộ hạnh .  
 
7) Hỏi: Ngộ hạnh là sao?  
 
TL: Thưa ngộ hạnh là bắt gặp và giải quyết ñược, trong nội khoa tâm lý của hành giả, cảm thông và vững 
tiến. Cho nên Bé thường nhắc người ñời, sự hiện diện và giáo dục của Thượng Ðế, ở bất cứ lúc nào cũng 
chiếu ban cho chúng sanh là vậy, chúng sanh cần hướng thượng, giữ giới thanh nhẹ, thì rất dễ cảm thức 
ñược tình yêu thương quí báu ñó, hướng thiện là căn bản ñể tiến thân, tha thứ và thương yêu là công cụ ñể 
tự cấy phúc ñiền trong tâm, tùy theo năng lượng từ bi mà cọng hưởng cùng chư Tiên chư Phật, mắt sẽ sáng, 
tâm sẽ ñược nhẹ, lý rất vững trong lúc giải bàn chơn lý.  
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Pháp Luân Thường Chuyển 
 

Pháp Luân Thường Chuyển quy nguyên trạng 
ðánh ñổ ngoại xâm chơn lý bàn 

Thanh tịnh bộ ñầu minh cảnh thật 
Triền miên học hỏi trí phân hoàn. 

 
Muốn cho thanh tịnh vui bàn, 

Mở ñàng chơn thật lập ñàng tiến thân. 
Pháp luân cởi mở dễ dàng, 

Chuyên cần luyện tập trấn an thân hình. 
ðiển thông xét cảnh thanh bình, 

Dìu nhau chung tiến nơi tình quý sang. 
Thanh cao ở cõi thiên ñàng, 
Trược ô ở cõi lập màn sân si. 
Thêm tham lận ñận nghĩ suy, 

Khó mà sửa chửa cũng vì tham sân. 
Gắng tu ñể sửa lần lần, 

Phần hơn, phần thiệt, phần gần, phần xa. 
Hồn tu thoát khỏi mới là, 

Người ngoan tự tiến Di ðà giáo khoa. 
Học theo thanh tịnh lập ñà, 

Tiến qua mọi cảnh vui hòa chung vui. 
Thanh cao hưởng lấy thơm mùi, 

Vô Vi không ñộng, chẳng vui, chẳng buồn. 
ðiển thông lai láng hợp nguồn, 

Triền miên thanh tịnh, vui buồn chẳng phân. 
Tiến lên sẽ sớm ñược gần, 

Phật Tiên phân ðạo góp phần dựng xây. 
Chính ta mới phải là thầy, 

Lục căn phụ thuộc ngày ngày theo ta. 
 

Lương Sĩ Hằng. 
 

TRÍCH B ĂNG ðỨC THẦY THUY ẾT GIẢNG 
 

VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY 
25/7-15/8/1981  (Cuốn 4) 

 
Ðức Thầy: Mỗi mỗi, mỗi ñơn vị ñều phải tự tìm 
thực chất, phải vun bồi sự sáng suốt ñể chúng ta 
sẽ tiến tới tìm rõ rệt con ñường sáng suốt. Luôn 
luôn ta nói, “Sáng suốt,” ở ñôi môi rất dễ, nhưng 
mà thực hành rất khó. Cho nên, ñòi hỏi thực hành 
ñó, mọi người phải ý thức: hạng nhứt, sự sai lầm 
của chính mình; nếu chúng ta chịu công khai sửa 
chữa, chắc chắn chúng ta sẽ thăng hoa dễ dãi hơn, 
nhẹ nhàng hơn. Mà, "Tôi cố chấp, thì tôi ñè bẹp 

và ngăn chặn mức tiến của tâm linh của chính ta 
mà thôi." Cho nên, chúng ta tu thì cái Pháp bên 
này là phải thực hiện, trì kỳ trí mới thực hiện, 
bước về ñiển giới thay vì vật giới: tâm linh chúng 
ta quản lý vật chất, chớ không phải vật chất quản 
lý tâm linh. Cho nên, chúng ta vun bồi sự sáng 
suốt ñó, chúng ta sẽ tự ñạt tới sự sáng suốt vô 
cùng; mà luôn luôn ý thức ñược rõ ràng: bao 
nhiêu lịch trình quá khứ của những vị lãnh ñạo 
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tinh thần ñã ñắc pháp lưu lại cho chúng ta, mà chỉ 
ñạt có một phần dũng mà thôi; ñã thực hiện Bi, 
Trí, Dũng, mà ñạt ñược cái cuối cùng là Dũng, 
mới thấy rõ rằng chúng ta chỉ thiếu Dũng mà thôi. 
Tuổi tác càng ngày càng lấn át, ñi tới, không bao 
giờ ñi thụt lùi; thì chúng ta phải dùng cái dũng trí 
của chúng ta ñể trở về cái nguyên căn sáng suốt 
của một vị Tiên Ðồng và một vị Tiên Nữ, ñể học 
hỏi trong cái chân lý nhẹ nhàng và sáng suốt 
thêm.  

Cho nên, hôm nay tôi ñã có cơ hội ñến ñây lần thứ 
nhì ñể cùng các bạn ñàm ñạo; nhưng mà tôi ước 
mong rằng quý vị sẽ có những sự thắc mắc trong 
nội tâm ñể trao ñổi, chúng ta mới ñồng học và tiến 
hóa dễ dãi hơn: nghe một người nói, mà chúng ta 
không ñòi hỏi những cái gì mà giải tỏa những sự 
thắc mắc của nội tâm, thì chúng ta cũng vẫn chưa 
tiến ñược. Cho nên, phải có cái sự ñòi hỏi, sự học 
hỏi trong sự thắc mắc của chúng ta, và khai mở sự 
thắc mắc của chúng ta, thì mới ñược. Thì tôi mong 
các bạn có những câu hỏi gì cần hỏi, tôi sẵn sàng 
phúc ñáp về cái Phương Pháp Công Phu hiện tại.  

Bạn ñạo: Thưa Thầy, thưa quý vị; thưa Thầy, 
thưa quý vị; chúng tôi ñược nghe tiếng Thầy từ 
Canada sang ñể ñi thuyết giảng về vấn ñề Thiền; 
xin ñể chúng tôi có mấy cái thắc mắc xin trình 
Thầy và tất cả quý vị rõ: thứ nhất, là chúng tôi 
muốn theo về Thiền nhưng mà có một vài cái trở 
ngại: thứ nhất là về vấn ñề ngồi như thế này thì 
hơi tê chân, và muốn giải quyết cái vấn ñề tê chân 
ñó, có thể thay thế bằng cách ngồi ghế hoặc là 
nằm Thiền, có ñược không ạ? Xin Thầy chỉ dẫn. 

ðức Thầy: Chúng tôi có, chúng tôi có cái phương 
pháp ngồi trên ghế, và có in sẵn ở trong cái cuốn 
"Phương Pháp Công Phu." Người nào không có 
thể ngồi xếp bằng ñược thì có thể ngồi ghế. Thì 
Cụ coi kỹ lại cái cuốn "Dẫn giải về Công Phu" ñó; 
có cái phương pháp ngồi. Mà lần, lần, ñây rồi, 
những người thực hành về Công Phu này ñó, họ 
sẽ không thích ngồi; nếu mà họ có thể ngồi xếp 
bằng họ sẽ cố gắng ñạt ñược cái ngồi xếp bằng ñó: 
nó lại bổ ích cho cái thận; nó giúp cho cái bệnh 
ñau lưng. Nhưng mà có thể ngồi ghế.  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Xếp cái chân như thế này; ñó. 

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Thì trong cái bản Công Phu có chỉ rõ, 
chỉ rất rõ rệt.  

Bạn ñạo: Dạ, cảm ơn Thầy.  

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Dạ, câu thứ hai: về vấn ñề tuổi tác, thì 
mỗi ngày một già, và có thể, trong cái phương 
pháp Thiền ñó, theo như cái cuốn "Tôi tầm ñạo," 
tôi ñã ñọc cái cuốn ñó, và nói là "Răng kề răng." 
Trong lúc mà chúng tôi bị cái răng hư và làm 
răng giả; như vậy tức là cái răng giả ñó nó làm 
che mất cái huyệt ở hàm trên, tức là nếu ñưa lưỡi 
lên thì nó bị trếch cái, cái, cái hàm răng giả. Như 
vậy, cái lúc Thiền, ñể nguyên như vậy, hoặc là 
nhấc cái hàm răng giả ra, hoặc là phải làm những 
cái gông ñó ñể cho nó thông cái huyệt gọi là, là 
cái, cái, cái, cái lưỡi ñể lên trên?  

ðức Thầy: Ừ.  

Bạn ñạo: Nhờ Thầy chỉ dẫn. 

ðức Thầy: À, cái ñó là; muốn hiểu cái ñó thì hiểu 
cái người mà bị gẫy tay ñó:  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Gẫy cái tay rồi, họ làm cái tay giả; 
nhưng mà khi họ gãi cái tay giả, là họ thấy cũng 
ñã ngứa! Thì cái răng của chúng ta, giữ cái răng 
giả, ñể răng kề răng, giữ kín cái hơi, nhưng mà cái 
luồng ñiển ñó nó vẫn liên lạc, không có dứt ñâu. 
Cho nên, nhiều người cũng có dùng răng giả rồi, 
mà thực hiện nó vẫn mở, và ñiển nó vẫn chạy! Bởi 
vì ñây là chúng ta bước vào ñiển giới, thì hổng có 
cái vụ rụng răng của cái hồn; ñiển giới, rụng răng, 
hổng có! Mà cái thể chất này thì nó có rụng răng. 
Cho nên, cái luồng ñiển của nó vẫn liên lạc. Cho 
nên, thấy rõ những người mà bị gẫy tay, gẫy chân 
ñó, nhiều khi họ gãi cái chân giả vậy mà nó ñã 
ngứa; gãi cái tay giả, mà họ hết ngứa. Cái ñó, có, 
chứng minh ñàng hoàng: cái ñó là cái luồng ñiển, 
không bao giờ bị ñứt.  

Bạn ñạo: Vẫn có thể ñể ñược ạ, Thầy? 

ðức Thầy: Dạ, ñể ñược. . 

Bạn ñạo: Thưa Thầy, câu thứ ba, là câu cuối 
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cùng nữa:  

ðức Thầy: Ừ.  

Bạn ñạo: Mỗi một khi thiền như vậy là cần theo 
thứ tự là: Nguyện; rồi ñến Soi Hồn; rồi ñến 
chuyển Pháp Luân;  

ðức Thầy: Ừ.  

Bạn ñạo: Rồi cuối cùng là ñến Thiền.  

ðức Thầy: Ừ.  

Bạn ñạo: Thưa, có thể là làm trong, một trong 
những cái môn, mà tách ra ñược?  

ðức Thầy: Dạ. Người mới tu , thì chỉ Nguyện, rồi 
Soi Hồn, là làm cho ổn ñịnh những cái thần kinh; 
rồi nằm, làm cái pháp Chiếu Minh ñể cho nó ổn 
ñịnh Ngũ Tạng. Rồi sau này mình mới ñi lần lần 
tới mấy cái ñó. Bởi vì, hai Pháp trước hết;  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Sau, khi Cụ muốn học thì có bạn ñạo, 
họ sẽ chỉ cho,  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Người mới tập. Thì Cụ tập, rồi thấy 
cái ñầu nó ổn ñịnh, rồi Ngũ Tạng nó ổn ñịnh, cái 
ñã. Cho nên, bộ tiêu hóa nó, mình lớn tuổi cần tới 
sự tiêu hóa. Mà mình làm cái pháp Chiếu Minh 
ñó, nằm hít thở ñó, coi thử, "Ăn uống, tui bây giờ 
có dễ dãi hơn hồi trước không? Khỏe mạnh 
không? Ði tiêu, ñi tiểu tốt không? Và cái thần 
kinh bộ óc tôi, càng ngày tôi bịt cái lỗ tai này, nó 
nghe 'Ù ù;' mà lần lần tôi sẽ bớt 'ù ù ñi;' tôi thấy 
cái tánh nóng tôi nó bớt rồi; nó ñã trở về với sáng 
suốt." Thì lúc ñó Cụ mới thêm một cái ngồi Thiền, 
Pháp Luân. Chớ bây giờ, giai ñoạn ñầu, không 
cần thiết phải ngồi thiền liền.  

Bạn ñạo: Dạ. Trong cái vấn ñề mà, như là, nói về 
ăn chay và ăn mặn. 

ðức Thầy: Dạ.  

Bạn ñạo: Thưa Thầy, thì giữa cái ăn chay và ăn 
mặn, nó có khác nhau không?  

ðức Thầy: Ăn chay á, là kể như cái phương thức 
trị bệnh: hồi nào tới giờ mình ăn mặn á, thì cái 

trược khí của con thú rất nhiều. Bây giờ mình ñổi 
cái thức ăn á, thì nó cũng trị ñược nhiều chứng 
bệnh trong nội tạng. Và, còn nhưng mà những 
người không thể ăn chay ñược, thì họ cứ hành cái 
Pháp này, rồi lần lần, do cái Pháp Luân, là cái hít 
thở ñó, nó nhờ cái dưỡng thanh khí vô nhiều, nó 
thấy rằng không cần thiết ăn cái trược nữa. Lúc ñó 
nó ý thức thì tự nhiên nó giảm; mà nó ăn qua rau 
cỏ á, nó là ăn chay á, nó thấy không mệt; nó khỏe. 
Cho nên, ở ñây nó có hai pháp, Soi Hồn, và Chiếu 
Minh, nằm làm Pháp Luân ñó, thì nó sẽ khai 
thông Ngũ Tạng, và tăng gia cái dưỡng khí trong 
Ngũ Tạng, thì lúc ñó chúng ta có thể bớt ñược; mà 
tự ñộng, chớ không bắt buộc. Cái này nó phải tự 
ñộng: thiếu thì nó gia tăng; mà dư ñó, thì nó bớt. 
Ðó, nó ñi ñúng theo cái khoa học; nó vậy ñó.  

Bạn ñạo: Dạ. … 

ðức Thầy: Không. Không; thôi, bây giờ các bạn 
chỉ Thiền, nhưng mà trong phòng của mình, mà 
nếu cởi trần càng tốt nữa! Bận cái quần slip cũng 
ñủ rồi; không phải là bận ñồ lễ. “Tâm mình có lễ 
ñối với Phật không?” Chứ còn có bận ñồ lễ mà cái 
tâm không có hướng về Phật, thì cũng không ăn 
chung! Há.  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Bởi vì mình trở về cái nguyên căn, và 
bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình thấy mình, “Nhứt 
ñịnh là tôi phải rời khỏi. Nhưng mà tôi phải học 
cái khóa này;’ Hả? “Tôi phải vun bồi cái lực 
lượng ñể dự thi kỳ tới!”,,, 

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Cảm ơn Cụ.  

Bạn ñạo: Thưa Thầy, trong sách có nói là phải 
dậy 12 giờ khuya.  

ðức Thầy: Dạ.  

Bạn ñạo: Và cái thời gian ñó, có phải là bắt buộc, 
hay là không bắt buộc?  

ðức Thầy: Không có bắt buộc;  

Bạn ñạo: Dạ.  

ðức Thầy: Không có bắt buộc; ñối với người mới 
tu, không có bắt buộc. Nhưng mà lần lần, cái 
người tu rồi, họ ý thức ñược, "Sau khi tôi ăn uống, 
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ăn 7, 8 giờ tôi ăn cơm, thì 12 giờ khuya tôi ngồi 
tôi hít thở, nó khỏe hơn." Ðó; rồi cái 12 giờ 
khuya, ñể tránh cho những người ñi làm việc 
nhiều, rồi ban ñêm họ có cái giờ hít thở ñể cho họ 
khỏe; tránh phiền phức trong gia ñình mà thôi! 
Còn bây giờ, người nào có phương tiện, nhiều 
người, người ta ñi làm ca ngày, à, ca ñêm, thì ca 
ngày họ cũng Thiền ñược. Cho nên, cái giờ là 
không có bắt buộc; nhưng chúng ta phải nhớ rằng 

chúng ta phải hít thở sau ba tiếng ăn cơm mới 
làm. Dạ.  

Bạn ñạo: Con hỏi cái này tại vì có nhiều người họ 
ñi làm việc ban ñêm. 

ðức Thầy: Dạ, phải rồi. Cái này là mình giải tỏa 
cái trược khí ở trong cơ tạng và bộ ñầu. Dạ. 

Bạn ñạo: Cảm ơn Thầy.  

 
THÔNG BÁO CỦA THI ỀN VIỆN NHẪN HÒA 

 

Danh sách Bạn ðạo Phát Tâm cho 
Quỹ Trùng Tu TV Nh ẫn Hòa (Tiếp theo) 

 
Bñ Trụ sở VôVi/Nam CA không rõ tên            100 $USD 

 
Bñ Lê Bạch Liên, Sacramento/CA     100 $USD 

 
Bñ Nguyễn Thị Hoa/VA                                   400 $USD 

 
Bñ Võ Quang/MD                                           500 $USD 

 
Bñ Dương Thị Hùynh/WA DC                         200 $USD 

 
Bñ Trần Thị ðào Hoa/WA DC                         200 $USD 

 
Bñ T.H.Huệ và Bð Atlanta/GA                     1,000 $USD 

 
Bñ Lưu Yến/Trụ sở VôVi/Nam CA                  300 $USD 

 
Bñ Ngô Mui Leng/Pháp                                  500 $USD 

 
Bñ Võ Nhàn Thanh                                          500 $USD 

 
Bñ ðoàn Ngọc Johnathon                            1,000 $USD 

 
Bñ ðoàn Ngọc Toàn                                        500 $USD 

 

Hướng tâm cầu nguyện 

Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho anh Lê văn Mùi, sanh năm 1951,  mất ngày 19/2/2017, 
 tức ngày 23/01/2017 (năm ðinh Dậu) âm lịch lúc 21.00 (9 pm) tại Sydney, Úc Châu , hưởng thọ  67 tuổi 
ñược siêu thăng tịnh ñộ. 

Anh Mùi là anh của bạn ñạo Khưu thị Phẩm, thiền ñường Sydney, Úc Châu. 

 Thành thật cám ơn quý  bạn ñạo. 


