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` 
Số 1315  20 tháng 9 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) Bạn đạo Vô Vi hay tự cô lập tức là muốn chia phe lập đảng, tại sao? 
2) Làm sao thấy rõ tánh người? 
3) Bé thanh lọc nhịn ăn một tuần có khỏe không? 
4) Bé vẫn tiếp tục bơi lội và tham thiền hằng ngày chứ? 
5) Bé bắt đầu sửa soạn về thăm nhà, Bé nghĩ sao về những người bên Canada ? 
6) Bé được mời đi xem hát Bé cảm thấy thế nào? 
7) Ðêm qua Bé có tham dự cuộc vui giải trí giữa bạn đạo, biểu lộ thâm tình tu học, Bé 
cảm thấy vui không? 
 
 

 
Nhân Duyên 

 

Nhân duyên tình đẹp nhơn sinh thức 
Quí tưởng Trời cao tâm ổn định 
Thành tâm học hỏi qui chơn thức 

Thực hành chánh pháp tự cứu mình 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1)28-06-94 
Hỏi: Bạn đạo Vô Vi hay tự cô lập tức là muốn chia phe lập đảng, tại sao? 
 

Ðáp: Thưa người tu Vô Vi đạt được một phần thanh tịnh, tưởng lầm là mình đã đạt thành, 
gây chia rẽ nhóm này nhóm nọ, tự cô lập lấy mình mà thôi, thiếu đức hạnh tu học, thức 
hòa đồng chưa mở, dũng chí thanh tịnh biến thành cạnh tranh, không bao giờ về với Vô 
Vi được, tự tạo tội tối tăm cho chính mình mà không hay. 
 

                 Kệ: 
Tình Trời sáng tỏ chẳng loay hoay 
Cá tánh sân si hiện mỗi ngày 
Cởi mở vui hòa gieo ý đẹp 
Góp phần thanh tịnh tự mình bay 
 
2) 29-06-94 
Hỏi: Làm sao thấy rõ tánh người? 
 

Ðáp: Thưa tánh do đâu mà thành tựu, kết thành một tập quán bất chánh, cũng do sự thâu 
thập từ lúc sơ sanh cho đến lúc già nua không sao dứt bỏ được, biến thành một tập quán 
nan y, cứ vậy mà bị sa đọa bao nhiêu kiếp không hay biết gì. 
 

                 Kệ: 
Hục hặc một kiếp tự dự thi 
Tâm hồn bất ổn chẳng phân suy 
Nhìn đời động loạn càng thêm khổ! 
Dở hay không rõ chẳng tầm truy 
3) 30-06-94 
Hỏi: Bé thanh lọc nhịn ăn một tuần có khỏe không? 
 

Ðáp: Thưa Bé thanh lọc nhịn ăn một tuần rất khỏe, đi đứng nhẹ nhàng, như người mới 
vậy, tâm thân yên ổn không gì nhẹ bằng. 
 

                   Kệ: 
Lọc rồi chẳng có chuyện lăng nhăng 
Trí óc thảnh thơi chẳng nhọc nhằn 
Những chuyện vui buồn không dính líu 
Thân tâm thanh nhẹ chẳng bần thần 
 
4) 01-07-94 
Hỏi: Bé vẫn tiếp tục bơi lội và tham thiền hằng ngày chứ? 
 

Ðáp: Thưa Bé vẫn tiếp tục như thường lệ, không có gì trở ngại cả. Qua những ngày thanh 
lọc Bé cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên. 
                   Kệ: 
Xác lành tâm nhẹ trí an yên 
Thơ thới vui chơi chẳng có phiền 
Cảm thức đời nay không có động 
Tự mình tiến hóa vẫn tham thiền 
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5) 02-07-94 
Hỏi: Bé bắt đầu sửa soạn về thăm nhà, Bé nghĩ sao về những người bên Canada ? 
 
Ðáp: Thưa những người bạn quí yêu của Bé, đang rộn rịp chờ đợi ngày về của Bé, cũng 
do sự thực hành tu học hình thành, hạnh đức chung hợp dâng Trời Phật. 
 
                  Kệ: 
Tự tu tự tiến tự khai lần 
Trí óc thông minh tự xét phần 
Ai động ai buồn ai bị động 
Cảm thông thiên điạ tự mình phân 
 
6) 03-07-94 
Hỏi: Bé được mời đi xem hát Bé cảm thấy thế nào? 
 
Ðáp: Thưa Bé được nhắc nhở lại những chuyện xa xưa chính con người ai ai cũng có thú 
vui riêng biệt của chính họ, từ lúc chào đời cho đến lúc kết thúc, cứ vậy mà luân lưu cho 
đến ngày hôm nay, đi đi lại lại cũng chỉ có vậy thôi, cuộc vui vẫn còn. 
 
                   Kệ: 
Xa xưa đã tạo đường mòn tiến 
Nhắc nhở thâm tình tự tiến xuyên 
Gom gọn tình đời trong nhạc khúc 
Cùng chung đóng góp giải nổi phiền 
 
7) 04-07-94 
Hỏi: Ðêm qua Bé có tham dự cuộc vui giải trí giữa bạn đạo, biểu lộ thâm tình tu học, 
Bé cảm thấy vui không? 
 
Ðáp: Thưa so sánh giữa đời và đạo, hai bên phân minh rõ ràng, một bên tự thức theo 
chiều hướng hướng thượng, một bên lôi vào tâm trạng kỷ niệm xa xưa, rồi cũng trở về 
không. Ngược lại người tu được về không tức là tiến về lãnh vực thanh tịnh. 
 
                     Kệ: 
Tự mình thức giác tự phân minh 
Ðời đạo song tu tự chuyển trình 
Tự giác trong lòng thanh với trược 
Sống trong cảnh giới đại huyền linh 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

Bạn ơi! 

 

Quí thương nhớ bạn khắp nơi 

Nhớ Trời xây dựng nhớ Đời dạy ta 

Học thêm chữ Nhẫn chữ Hòa 

Học qua Đời Đạo, học xa học buồn 

Học sao trở lại về nguồn 

Học buông trần trược, học xây đắp tình 

Học cho sớm đạt chữ Minh 

Học thương học nhớ qui hình Trời ban 

Học cho thông suốt tâm an 

Học mang Thượng Trí học bàn Thượng Căn 

Học phần giải đáp khó khăn 

Học ăn học ở học Nhân Đạo hòa 

Rõ mình rõ thấu cái Ta 

Chung hòa thuận tiến chung hòa đến nơi 

Bạn ơi ! Bạn sống ở đời 

Nơi nào cũng thế cũng Đời dạy tu 

Biết mình nhỏ bé khờ ngu 

Ra công xây dựng giải ngu giải khờ 

Bạn ơi ! Bạn tiến từ giờ 

Do Trời hướng độ do Trời ân ban 

Bạn ơi ! Học thở học than ! 

Trách người người trách luận bàn xét tâm 

Ban đêm thức giác học thầm 

Ban ngày sáng mắt lại tầm đường đi 

Bạn ơi thức giác hợp thì 

Bạn khai đường đạo bạn ghi tiến lần 

Cộng đồng bạn đã góp phần 

Dựng xây tâm thức tự lần đến nơi 

Bạn ơi ! Mộng đẹp xa vời 

Làm sao đến được, xa Trời khó tu 

Ở đời có mắt sao mù 

Có tâm sao khổ khó tu khó hòa 

Biết mình biết bạn lại xa 

Ấy là cũng bởi tánh ta đui mù 

Sao mình chẳng chịu trùng tu 

Sửa mình tiến hóa giải mù giải mê 

Thực tâm hướng trở lộn về 

Quê hương vĩnh cửu tâm về với tâm 

Đạo đời siêu diệu thậm thâm 

Tầm đường học đạo sớm tầm đến nơi 

Bạn ơi ! Phân giải đôi lời 

Cùng nhau tiến hóa lập đời an khương 

Nằm trong nguyên lý nhớ thương 

Mở đường tâm đạo, mở đường cảm giao 

Linh căn quang chiếu thuở nào 

Nằm trong động loạn tô màu loạn tâm 

Trời ban tâm thức siêu âm 

Giải phần ô trược giữ phần thanh cao 

Đóng tuồng vai kép vai đào 

Trước sau hòa hợp trước sau giải lầm 

Minh tâm kiến tánh mừng thầm 

Bình tâm học hỏi tránh lầm tránh sai 

Chẳng còn luận điệu mỉa mai 

Thực hành qui túc lập đài thanh cao 

Bạn ơi ! Nhiều kiếp ước ao 

Bình tâm tái ngộ vui trao đổi tình 

Bạn ơi! Sanh bởi một mình 

Vía hồn tương trụ bất minh bất hòa 

Tu hành thức tỉnh gần xa 

Qui về nội thức trong ta có hồn 

Nằm trong nguyên lý sanh tồn 

Ác ôn cũng dự mê hồn cũng theo 

Tranh đua ráng sức leo trèo 

Nghèo nàn cũng bởi tâm theo bụi đời 

Khổ rồi thức tỉnh Trời ơi! 

Kêu Trời không thấu trách Trời bỏ ta 

Khổ đau phản trắc bất hòa 

Hồn đâu chẳng thấy thấy ta nặng nề 

Tối tăm chán ghét muôn bề 

Bơ vơ chẳng đạt sa mê cõi trần 
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Giành ăn cũng dự một phần 

Cao tầng không tiến chẳng lần đến nơi 

Tại ai vậy bạn mình ơi ? 

Vì đời lôi cuốn vì đời tạo mơ 

Thực hành giải tỏa từ giờ 

Bên trong sẵn có duyên cơ hữu tình 

Trở về nội thức tâm linh 

Chẳng cần bận rộn vẫn minh Cha Trời 

Tiến thăng giao cảm mở lời 

Nhủ khuyên thiên hạ lập Đời Tân Dân 

Sửa mình tự xét tự cân 

Vía Hồn căn bản góp phần dựng xây 

Đổi trao trao đổi hằng ngày 

Luật Trời có sẵn có Thầy trong tâm 

Huyền cơ tiến hóa thậm thâm 

Thầm tu thầm tiến thầm tầm đến nơi 

Bạn tôi con cái của Trời 

Nay cùng tương ngộ cảnh đời thế sanh 

Cùng chung tiến hóa thực hành 

Trong sanh có diệt trong thành có hư 

Nằm trong nguyên lý làm người 

Có cười có khóc có người buồn vui 

Thực hành điêu luyện rèn trui 

An vui tự tại hưởng mùi Đạo Tâm 

Bạn ơi ! Giao cảm thì thầm 

Tầm qua Chơn Đạo tâm tầm Pháp Chơn 

Chẳng còn nuôi giận tạo hờn 

Gió mây tan tựu qui hườn Hư Không 

Bạn ơi ! Chớ ước chớ mong 

Tự bàn tự thức chuyển vòng ngộ tâm 

Quân bình giao cảm mừng thầm 

Tình thương bừng sáng trong Tâm của 

người 

Hào quang chiếu diệu rưới tươi 

Vui cười thanh đạt vui cười cảm giao 

Bạn ơi ! Kẻ trước người sau 

Học rồi tiến hóa chung nhau họp bàn 

Từ đời qua đạo chuyển sang 

An tâm học hỏi phát quang tâm hồn 

Nằm trong nguyên lý sanh tồn 

Qui hồn chơn thức qui hồn quang minh 

Luật Trời hóa hóa sinh sinh 

Cảm minh định luật do mình sửa tâm 

Huyền cơ Tạo Hóa diệu thâm 

Vô cùng sống động tự tầm tự đi 

Bạn ơi ! Thức giác hợp thì 

Khí Trời giao cảm tâm thì đạt thông 

Nằm trong định luật hóa công 

Trong Không mà Có vẫn tòng Thiên Cơ 

Cảm giao giao cảm từ giờ 

Biết mình biết họ biết mơ cõi trần 

Cảm minh Thiên Địa một phần 

Trời trăng mây gió cơ tầng phân minh 

Xác thân giao cảm địa linh 

Tình thương vô tận do mình phát tâm 

Bạn ơi ! Chớ vội sai lầm 

Trong ta có sẵn ta tầm đến nơi 

Khai minh tâm thức do Trời 

Qui Hồn qui Vía qui lời cảm giao 

Thức tâm chánh pháp diệu cao 

Nơi nào cũng tiến nơi nào cũng minh ./. 

Lương Sĩ Hằng. 

San Jose, 17-06-1982 
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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)) 
 

Ta ý thức được ta là con Thượng Ðế, nhứt định phải trở về với Ngài trong cuộc hành hương và 
Ngài 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 đã hộ trì cho con Ngài thì con Ngài phải cương quyết nhoi lên, phải đi tới, 
mới nhận được cái bằng cấp đó! Những người đại chí luôn luôn đạt niềm tin nơi đó và đạt 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 tâm 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 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 di 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 

Làm việc có bị mất điển không? 

Hỏi: Làm việc đời thì bị mất điển, còn làm việc đạo mặc dù không thấy điển rút nhưng không 
mất điển, như vậy có đúng không? 

Đáp: Người đời có tiền thì lúc nào cũng có tiền, người đạo có điển thì lúc nào cũng có điển, 
không bao giờ sợ mất được! Còn phước thì còn tiền, hết phước thì hết tiền! Còn tu thiền thì còn 
điển, hết tu thiền thì hết điển (Vấn đạo San Jose 18/6/1995) 
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Kính thưa quý bạn đạo, 

Như đã đưa tin, ĐHVVQT Tâm Thức Dồi Dào sẽ dời sang tháng 9 năm 2021.  Tuy nhiên, BTC 
vẫn ước mong quý bạn đạo cùng ăn chay và tham gia vào những hoạt động sau đây (theo giờ địa 
phương) để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ đến Tổ Thầy và chung thiền để hướng về Bề Trên 
trong ba ngày 23, 24, và 25 tháng 9, năm 2020.   

Sau đây là lời giảng của Thầy tại sao chúg ta phải ăn chay trong 3 ngày Đại hội? 

“Còn ăn mặn trong Đại Hội thì còn hằn học, không nhẹ, không tạo thành một 
khối sáng trong ngày lễ đó.  Nếu trong Đại Hội toàn ăn chay thì Luồng Điển 
Trực Tràng tạo thành một khối sáng, nhờ đó những người thân đã mất nương 
theo đó dễ tiến hóa hơn” 

Hướng dẫn cách mở hyperlink (chữ màu xanh) 
Xin quý bạn đạo bấm chọn (click) vào dòng chữ  màu xanh để xem video/nghe băng giảng của 
Thầy.   
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 Ngày 23 tháng 9 

Chuẩn bị Bạn đạo mua 1 bình bông trắng và 1 đĩa ngũ quả để trên bàn kiếng Vô Vi và thành 
tâm tưởng nhớ đến Tổ Thầy. 

5:00-6:00 
SÁNG 

 Chưởng hưởng dưỡng khí 
 Thể dục trợ luân 

 
6:00-7:00 
SÁNG 

Thiền buổi sáng 
Băng thiền: 

 Đai Hội kỳ 15 Âu Á Tương Hội 
 

9:00-10:00 
SÁNG 

 Niệm Phật 
 

10:15-11:00 
SÁNG 

 Lễ Rước Cờ 
Khai mạc Đại hội tại gia 

 Huấn từ khai mạc Đại Hội 1996 Âu Á Tương Hội 
Sau khi nge lời huấn từ khai mạc Đại hội của Đức Thầy, xin bạn đạo đứng trước 
kiếng Vô Vi để xin phép Đức Tổ Sư, Đức Thầy, Đức Quan Thánh cùng chư vị Bề 
Trên cho đệ tử (tên họ) tham dự Đại hội tại gia. 
Xá kiếng (3 lần) 
 
Kế tiếp, bạn đạo dâng hoa trắng đứng trước kiếng và thành tâm tưởng nhớ đến Đức 
Tổ Sư và Đức Thầy dưới sự chứng giám của Đức Quan Thánh Đế Quân. 
 

 Ôn Lại 10 Điều Thực Hành Tâm Đạo 
Ôn lại Phương pháp công phu (PPCP) 

 Nguyện 
 Pháp Soi Hồn 
 Nguyện và Pháp Soi Hồn 
 Đức Thầy hướng dẫn Phương Pháp Công Phu Big Bear 1993 

 
11:15-11:30 
TRƯA 

 Lạy kiếng 
 

12:00-1:00 
TRƯA 

Thiền buổi trưa 
Băng thiền: 

 Vui Xuân 1 Montreal 31-12-1988 
 

3:00-5:00 
CHIỀU 

Ôn lại PPCP 
 Pháp Luân Thường Chuyển 

Xem video 
1. Lời Nhắn Nhủ của Đức Thầy 
2. Tóm lược 25 năm lời Đức Thầy khai ngộ dẫn tu đến giải thoát 

 
6:00-7:00  Niệm Phật 
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TỐI 

7:00-9:00  
TỐI 

 Lạy kiếng 
 Mật niệm bát chánh 

 
9:00-10:00 
TỐI 

 Niệm Phật 
 

10:00-11:00 
TỐI 

 Pháp Luân Chiếu Minh 

11:00-1:00 
SÁNG 

Thiền buổi tối 
Băng thiền 

1. Đai Hội kỳ 12 Đời Đạo Phân Minh 
2. Đai Hội kỳ 13 Kỳ Quan 

 
Ngày 24 tháng 9 

5:00-6:00 
SÁNG 

 Chưởng hưởng dưỡng khí 
 Thể dục trợ luân 

 
6:00-7:00 
SÁNG 

Thiền buổi sáng 
Băng thiền 

 Đai Hội kỳ 6 Lục Tự Khai Minh 2 
9:00-10:00 
SÁNG 

 Niệm Phật 
 

10:15-11:00 
SÁNG 

Ôn lại phương pháp công phu (PPCP) 
 Thiền Định 
 Xả Thiền 

Xem video 
 Phương Thức Trị Bệnh Chơn Tâm 

 
11:15-11:30 
SÁNG 

 Lạy kiếng 
 

12:00-1:00 
TRƯA 

Thiền buổi trưa 
Băng thiền: 

 Vui Xuân 2 - Montreal 01-01-1989 
 

3:00-5:00 
CHIỀU 

Ôn lại PPCP 
 Cầu Nguyện Sau Buổi Ăn 

 
Xem video 

 Giá Trị của sự Nhịn Nhục, 1986 Khóa 1, Thiền Viện Vĩ Kiên, p3 
 

6:00-7:00 
TỐI 

 Niệm Phật 
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7:00-9:00  
TỐI 

 Lạy kiếng 
 Mật niệm bát chánh 

 
9:00-10:00 
TỐI 

 Niệm Phật 
 

10:00-11:00 
TỐI 

 Pháp Luân Chiếu Minh 
 

11:00-1:00 
SÁNG 

Thiền buổi tối 
Băng thiền: 

1. Đại Hội kỳ 8 - Oroville 03-07-1989 - Long Vân 2 
2. Đại Hội kỳ 8 - Oroville 04-07-1989 - Long Vân 3 

 
 

Ngày 25 tháng 9 
5:00-6:00  Chưởng hưởng dưỡng khí 

 Thể dục trợ luân 
 

6:00-7:00 Thiền buổi sáng 
Băng thiền 

 Đai Hội kỳ 4 Long Beach 
 

9:00-10:00  Niệm Phật 
 

10:15-11:00 Xem video 
 Tâm Ðiển Thanh Tịnh, 1986 Khóa 2, Thiền Viện Vĩ Kiên 

 
11:15-11:30  Lạy kiếng 

 
12:00-13:00 Thiền buổi trưa 

Băng thiền: 
 Vui Xuan 3 - Montreal 02-01-1989 

 
13:00-13:30 Lễ bế mạc 

1. Huấn Từ Bế Mạc 
2. Lễ Tiễn Cờ 

 
Sau Lễ Tiễn Cờ, bạn đạo đứng trước kiếng Vô Vi và xin phép Đức Tổ Sư, Đức 
Thầy, Đức Quan Thánh Đế Quân cùng chư vị Bề Trên cho đệ tử (tên họ) kết thúc 3 
ngày Đại hội tại gia. 
Xá kiếng (3 lần) 
 
HẾT 
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CONGRÈS INTERNATIONAL VÔVI ONLINE 
« La Riche Conscience-Cognitive » 

Les 23,24 et 25 Septembre 2020 
 

Chers Amis-Pratiquants, 

Comme nous vous l'avions annoncé, le Congrès International VôVi "La Riche Conscience-
Cognitive" a été reporté au mois de Septembre 2021. Cependant, le Comité d'Organisation du 
Congrès International espère toujours que vous suiviez le régime végétarien durant les 3 jours du 
Congrès et participeriez aux activités proposées (en fonction des horaires de votre pays) afin que 
nous puissions penser à notre Patriarche Fondateur, Mr Tu, notre Maître et orienter notre pensée 
vers les Êtres d'En-Haut durant les 3 jours du 23, 24 et 25 Septembre 2020. Veuillez trouver ci-
dessous le programme détaillé proposé. 

Voici les enseignements de notre Maître sur la raison de prendre des repas végétariens durant les 
3 jours de Congrès : 

« Lorsque vous prenez des plats carnés durant le Congrès, vous êtes encore irritables, vous n’êtes 
pas purs et légers et vous ne créez pas un bloc lumineux durant ces jours de fêtes. Si vous suivez 
un régime végétarien durant le Congrès, le flux d’énergie crée un bloc lumineux que vos proches 
défunts pourront suivre pour évoluer plus facilement ». 

Préparation : Avant le 23 Septembre, à chaque endroit, chacun s’achète un pot de fleurs 
blanches et cinq fruits frais pour les mettre devant le miroir VôVi. De tout votre cœur, pensez à 
notre Patriarche Fondateur et à notre Maître. 

NB : guide pour ouvrir les liens joints au programme : 
Sur votre ordinateur, cliquez sur « Ctrl » et cliquez sur la ligne bleue pour pouvoir regarder la 
vidéo/écouter la cassette de méditation ou bien appuyez sur le lien en-dessous si vous n’arrivez 
pas à ouvrir certains liens. 
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 Journée du 23 Septembre 2020 

5:00-6:00  Entretien du Souffle Nourricier 
 Exercice physique du Balancement des Bras et des Mains 

 
6:00-7:00 Méditation du matin,  

Cassette de méditation  
 15ème Congrès "Rencontre entre l'Occident et l'Orient" 

 
9:00-10:00  Invocation des Six Phonèmes Nam Mô A Di Dà Phât 

 
10:15-11:00  Cérémonie d’Accueil du Drapeau VôVi 

 

Inauguration du Congrès Online à domicile 
 

 Discours d'inauguration du Congrès de 1996 "Rencontre entre l'Occident et 
l'Orient" 

 

Après cela, placez-vous devant le miroir VôVi en demandant à notre Patriarche 
Fondateur, notre Maître, le Vénérable Saint Quan Thanh ainsi que les Êtres d'En-
Haut de permettre au disciple (nom et prénom) de participer au Congrès Online à 
domicile. 
 

Saluez le miroir VôVi (3 fois) 
 

Ensuite, vous offrez une fleur blanche devant le miroir VôVi en pensant à notre 
Patriarche Fondateur, notre Maître en la présence du Vénérable Saint Quan Thanh. 
 

 Révision des 10 Principes de la Pratique du Cœur Spirituel 
 

Révision de la Méthode de l’Ascèse Spirituelle 
 

 Prière 
 L’Exercice de la Concentration de l’Energie 
 Prière et Exercice de la Concentration de l’Energie 
 Notre Maître montre la Méthode à Big Bear en 1993 

 
11:15-11:30  Prosternation devant le miroir VôVi 

 
12:00-13:00 Méditation de Midi 

Cassette de Méditation 
 « Se Réjouir avec le Printemps 1» Montréal 31-12-1988 

 
15:00-17:00 Révision de la Méthode de l’Ascèse Spirituelle 

 Exercice de la Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle 
Vision de la vidéo 

 RETOUR A LA VERITE 
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18:00-19:00  Invocation des Six Phonèmes Nam Mô A Di Dà Phât 
 

19:00-21:00  Prosternation devant le miroir VôVi 
 Invocation Secrète sur les 8 Points Essentiels 

 
21:00-22:00  Invocation des Six Phonèmes Nam Mô A Di Dà Phât 

 
22:00-23:00 Exercice de la Respiration Omphaloscopique 

 
23:00-1:00 Méditation du Soir 

Cassette de méditation 
3. 12ème Congrès "Discerner Clairement La Vie et La Voie Spirituelle" 

 

4. 13ème Congrès "Merveilleux Paysages" (Ky Quan) 
 

 
Journée du 24 Septembre 2020 

5:00-6:00  Entretien du Souffle Nourricier 
 Exercice physique du Balancement des Bras et des Mains 

 
6:00-7:00 Méditation du Matin 

Cassette de Méditation 
 6ème Congrès "Développement Clair des Six Phonèmes 2" 

 
9:00-10:00  Invocation des Six Phonèmes Nam Mô A Di Dà Phât 

 
10:15-11:00 Révision de la Méthode de l’Ascèse Spirituelle 

 
 Exercice de la Méditation Extatique (Fixité Méditative) 
 Arrêt de la Méditation 

 

Vision de la vidéo 
 Méthode de Guérison de la Maladie de la Véritable Conscience" 
 LA FOI DANS LA SOUFFRANCE 

 
11:15-11:30  Prosternation devant le Miroir VôVi 

 
12:00-13:00 Méditation de midi 

Cassette de Méditation 
 « Se Réjouir avec le Printemps 2 » Montréal 01-01-1989 

 
15:00-17:00 Ôn lại PPCP 

 Prière après le repas 
Xem video 

 Valeur de la Résignation 1ère Session 1986 Centre Vi Kiên p3 
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18:00-19:00  Invocation des Six Phonèmes Nam Mô A Di Dà Phât 
 

19:00-21:00  Prosternation devant le Miroir VôVi 
 Invocation Secrète sur les 8 Points Essentiels 

 
21:00-22:00  Invocation des Six Phonèmes Nam Mô A Di Dà Phât 

 
22:00-23:00  Exercice de la Respiration Omphaloscopique 

 
23:00-1:00 Méditation du Soir 

Cassette de Méditation 
3. 8ème Congrès Oroville 03-07-1989 « Assemblée des Dragons et des Nuages 2 » 

 

1. 8ème Congrès Oroville 04-07-1989 « Assemblée des Dragons et des Nuages 3 » 
 

 
Journée du 25 Septembre 2020 

5:00-6:00  Entretien du Souffle Nourricier 
 

 Exercice physique du Balancement des Bras et des Mains 
 

6:00-7:00 Méditation du Matin 
Cassette de Méditation 

 4ème Congrès à Long Beach 
 

9:00-10:00  Invocation des Six Phonèmes Nam Mô A Di Dà Phât 
 

10:15-11:00 Vision de la vidéo 
 "Energie de la Conscience et Sérénité" 1986 2ème Session Centre Vi Kiên 

 
11:15-11:30  Prosternation devant le Miroir VôVi 

 
12:00-13:00 Méditation du Midi 

Cassette de Méditation 
 « Se Réjouir avec le Printemps 3 » Montréal 02-01-1989 

 
13:00-13:30  
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CÁC MÓN ĂN CHAY 
 
Nhân ngày Đại Hội tại gia năm nay, xin gửi đến các bạn các món ăn chay rất dễ làm của tác giả 
bạn đạo Bác Thiên Tứ!  
 
http://www.vovilibrary.net/Uploads/Misc/00000000M1-uid24_1.pdf 
 
Xin cám ơn Bác rất nhiều đã sưu tầm các món chay rất ngon! 
 

Hướng Tâm Cầu Nguyện 
 
Xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn Thị Mại, sinh ngày 
31/12/1927, tuổi Mậu Thìn, pháp danh Diệu Thiện từ trần ngày 13/9/2020 tại tư gia ở thành phố 
Corona, California USA, hưởng thọ 93 tuổi được siêu thăng tịnh độ.  
 
Gia đình bạn đạo Tạ Thanh Nguyên, bạn đạo Tạ Ánh Tuyết - chồng Võ Thanh Chí, bạn đạo Tạ 
Ánh Hồng - chồng Nguyễn Hữu Sáng thành kính cảm ơn quý bạn đạo.   
 


