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Số:  822  Ngày: 10 tháng 4 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám từ  22/06/2001 đến 28/06/2001 
 
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 Ðạo Tâm 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) Cổ kim có khác gì nhau không? 
2) Tâm quí Thượng Ðế có hữu ích gì? 
3) Muốn tiến tới Thượng Ðế phải đi bằng cách nào? 
4) Muốn có sự trường sanh bất diệt thì phải làm sao? 
5) Nhắm mắt thấy sự êm diệu ban chiếu là sao? 
6) Trung dung đại đạo là sao? 
7) Thương tình tiến tới từ đâu? 
 
 
 

Phaùp Giôùi
 

Phaùp giôùi phaân minh ñöôøng xích ñaïo 
Bình taâm hoïc hoûi töï thaân vaøo 

Giaûi meâ phaù chaáp töï phaân maøu 
Chuyeån tieán thaâm saâu roõ nhieäm maàu 

 
Vĩ Kiên
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1) Montréal, 22-06-2001  3 : 25 AN 
Hỏi :  Cổ kim có khác gì nhau không? 
 
Ðáp :  Thưa cổ kim có khác nhau nhưng vô cổ bất 
thành kim. Cho nên những người khảo cổ mượn 
kim mới truy ra cổ 
  Kệ : 
 Vô cổ bất thành kim nhận định 
 Không không có có hiểu phân minh 
 Ðường nào cũng tiến không giờ dứt 
            Xây dựng chính mình tự giác minh 

2) Montréal, 23-06-2001  2 : 20 AM 
Hỏi :  Tâm quí Thượng Ðế có hữu ích gì? 
 
Ðáp :  Thưa tâm quí Thượng Ðế rất hữu ích cho 
tâm linh 
  Kệ : 
 Quí thương Thượng Ðế trí thông khai 
 Hổ trợ tâm linh trí triển khai 
 Nghiệp lực trần gian năng đạt thức 
 Triền miên cảm nhận hướng thanh đài 
 

3) Montréal, 24-06-2001  8 : 14 AM 
Hỏi :  Muốn tiến tới Thượng Ðế phải đi bằng cách 
nào? 
 
Ðáp :  Thưa muốn đến gần Thượng Ðế thì phải 
dũng hành trong thanh tịnh 
  Kệ : 
 Cương quyết tiến tu trong thực hành 
 Giải mê phá chấp tự phân ranh 
 Thực hành chất phát tùy duyên tiến 
            Thanh tịnh bình tâm hướng cõi thanh 

4) Montréal, 25-06-2001  4 : 25 AM 
Hỏi :  Muốn có sự trường sanh bất diệt thì phải làm 
sao? 
 
Ðáp :  Thưa muốn có sự trường sanh bất diệt thì 
phải tận dụng sự thanh nhẹ của Trời Ðất mà sống 
thì sự trường thọ sẽ được gia tăng 
  Kệ : 
 Tâm trí qui nguyên sẽ đạt thành 
 Sống hòa các giới tự mình thanh 
 Chẳng còn lưu luyến tình ô trược 
            Phù hợp tình Trời tự đạt thành 

5) Montréal, 26-06-2001  5 : 45 AM 
Hỏi :  Nhắm mắt thấy sự êm diệu ban chiếu là sao? 
 
Ðáp :  Thưa nhắm mắt thấy sự êm diệu ban chiếu là 
cảm nhận được từ quang của Thượng Ðế có thể 
quán thông được những việc mà hành giả cần biết 
  Kệ : 
 Duyên Trời ban chiếu khắp nơi nơi 
 Rõ lẽ Trời ban tự hiểu Trời 
 Học hỏi không ngừng tâm mộ đạo 
 Thành tâm thực hiện ý minh Trời 
 

6) Montréal, 27-06-2001  3 : 52 AM 
Hỏi :  Trung dung đại đạo là sao? 
 
Ðáp :  Thưa trung dung đại đạo là tiến hóa từ trung 
tâm sinh lực càn khôn vũ trụ tiến tới đại la 
  Kệ : 
 Bình tâm tiến hoá trung dung tịnh 
 Tự thức tự tu tự giải minh 
 Cơ đạo chính mình tâm ý chọn 
 Vô cùng tiến hóa tự mình minh 
 

7) Montréal, 28-06-2001  3 : 55 AM 
Hỏi :  Thương tình tiến tới từ đâu? 
 
Ðáp :  Thưa thương tình tiến tới từ khi tâm tư cảm động 
  Kệ : 
 Quí yêu lúc bần cùng cảm động 
 Thức giác tâm tu tự giải thông 
 Tái hợp chơn tình thông giải tỏa 
 Thành tâm tu luyện tự tâm hòa 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan (1994) 
 
 60.-Vấn:  Kính thưa Thầy, bạn của con chưa tu thiền bao giờ, nhưng lúc nào nằm mơ củng thấy mình bay 
đây bay đó, cảm thấy rõ ràng mưa gió, có lúc cảm thấy mình bay chạy rất nhanh, xin Thầy cho biết tại 
sao? 
 
Đáp:  Đó là những người không phải ở mặt đất này bây giờ mới là tu, có nhiều người đã tu từ nhiều kiếp 
rồi.  Cho nên phật pháp có luật nhân quả, để chúng ta nhìn mặt kiếp này để thấy kiếp trước tu được bao 
nhiêu.  Vơí người sáng suốt nhìn thấy rõ.  Cho nên có phước tại sao họ cùng tuổi với mình, mà họ lại sung 
sướng hơn, đầy đủ hơn, không có lo âu như chúng ta.  Đó là họ đã tu từ nhiều kiếp bây giờ họ phải hưởng.  
Nhưng mà hưởng mà không tiếp tục tu, thì không rõ cuộc hành trình tiến hóa.  Chúng ta tới đây để học hỏi 
để cho phần hồn tiến hóa chớ không phải tới đây đứng đây đâu.  Nhiều người tớí đây muốn ở đây mãi mãi 
nhưng không được đâu. Tới đây học hỏi một thời gian rồi phải ra đi. 
 
61.-Vấn:  Thưa Thầy, Tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi KHoa Học Huyền Bí Phật Pháp, là tự sửa thân tâm của 
mình để trở về sự thanh tịnh của chính mình.  Vậy tại sao có những người thích nói những ấn chứng của 
mình, mà thật sự cuộc sống đời đạo của họ thì còn mê chấp nhiều.  Điều này đúng hay sai? 
 
 Đáp:  Do đó mới có cơ hội học.  Người đời không thích người nói mất trật tự.  Là người tu họ thấy những 
chuyện của chính họ, họ cảm thấy được, họ nói được, nhưng mà người đời không chấp nhận.  Cho nên tôi 
đã nhắc rồi, khi thấy chuyện này chuyện kia là chuyện quá khứ của chính mình, do đó mình lo tu lo tiến 
thôi.  Không có nên diễn tả chuyện này chuyện nọ, rồi báo hại cho quần sanh rối loạn tâm thức.  Cho nên 
chúng ta hành pháp mở đường căn bản để tiến, cái đó có thể giúp mọi người được.  Dùng sự khai triển tâm 
thức của chính mình, đó là điều cần thiết cả thế giới, cả nhân loại cần.  Chúng ta không cần lo nói chuyện 
huyển hoặc, nhiều chuyện mà không có kết quả trong thực hành căn bản phát triển cuả tâm linh.  Cái đó là 
cái cần thiết của mình lo tu để hưỡng chấn động lực cuả càn khôn vũ trụ. 
 
62.- Vấn:  Thưa Thầy, bạn đồng tu có nhiều cơ hội sống chung với nhau chung lo việc đạo, nên nhiều bạn 
cảm phục đức hạnh hy sinh vì đời, và cùng chung lý tưởng cho nên đã thương qúy nhớ nhau trong âm 
thầm, làm cho việc hành thiền khó trụ điển, vì cứ tưởng nhớ bạn tu đó mãi.  Cúi xin Thầy sang suốt giải 
toả nổi khổ tâm này của chúng con. 
 
Đáp:  Cho nên chúng ta hành là hành pháp, chớ không phải hành để nhớ một người.  Hành pháp khai triển 
căn bản tâm linh.  Chúng ta đã có pháp rồi, có xác rồi.  Cái pháp rồi, cái pháp chúng ta có bây giờ chúng ta 
chấp hành khai triển cái tiểu thiên địa này trở nên ổn định, đó là nhiệm vụ của chúng ta.  Mọi người tu Vô 
Vi đều có nhiệm vụ phát triển cái tiểu thiên địa này hòa đồng với đại vũ trụ, tận hưởng chấn động của vũ 
trụ quang, thức tâm và giải bỏ nghịêp tâm. 
 
63.- Vấn:  Thưa Thầy con nghe mấy người lớn nói rằng, nước Việt Nam lúc trước Tàu và Tây đô hộ, nó 
cho nhiêù thầy pháp ếm vào những yếu huyệt trên khắp đất nước. Vậy xin Đức Thầy cho biết có ảnh hưởng 
đến người Việt Nam hay không? 
 
Đáp:  Cái đó là đổ thừa thôi.  Chớ người Việt Nam vẫn tiến hóa.  Lớp này chết lớp kia lên, lớp này chết 
lớp kia lên.  Bây giờ củng có khoảng sáu, bảy chục trịêu người đâu phải là ít.  Đó là nhìn vào luật tiến hóa 
thì chúng ta không nói chuyện ếm phá được, không ếm phá được.  Hồi xưa người ta nói người Tàu qua đó 
ếm.  Nhưng mà chuyện đó xưa rồi. Bây giờ khoa học văn minh rồi, phải tìm ra được cái gì gọi là bùa phép, 
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cái gì là điện năng, cái gì là chấn động của càn khôn vũ trụ.  Người ta đã có, thế giới tự do đã có lớp học về 
lực học, họ chế máy bay lên không gian, chế vệ tinh lên không gian, vượt khỏi tần số của không gian, của 
khoa học.  Ngày hôm nay chúng ta được ở cái chổ văn minh khoa học.  Ngày nay nhìn biết thời tiết ngày 
mai.  Chúng ta ở trong chổ này chúng ta càng tu nhiều hơn. Thấy sự hội tụ đóng góp của mọi người trong 
giới khoa học để phục vụ tất cả mọi người, càng ngày càng rõ rệt hơn. Tâm thức chúng ta nên tu, không 
nên tin thiên cơ. Thực hành cho tới đích.  Một cái sống một cái chết mà thôi.  Mọi người ở đây chỉ có một 
cái sống, một cái chết mà thôi.  Mà bất ngờ các bạn có sự hiện diện nơi đây, rồi bất ngờ bạn sẽ rời khỏi nơi 
đây đi nơi khác.  Cái đó là cái đang dự trù tu học, để một ngày kia chúng ta sẽ tới một chổ văn minh hơn 
chỗ này. 
 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 

Xuân Di Lạc 

Di thiện tối lạc, bạn ơi! 
Nhớ Trời mà tiến, nhớ nơi an toàn. 

Cùng tu khai triển nhiều màn, 
Quy y Phật pháp đàng hoàng hơn xưa. 

Dù cho thế sự nắng mưa, 
Trì tâm tu luyện chẳng thưa tình Trời. 

Bình tâm hành pháp sáng ngời, 
Từ bi khai triển thảnh thơi nhẹ nhàng. 

Thành tâm tu học bạc bàn, 
Đời là tạm cảnh, trú sang cảnh Trời. 

Xuân nay khai mở hợp thời, 
Di thiện tối lạc, lập đời an khương. 
Cùng chung bạn đạo quý thương, 

Vui xuân tươi đẹp gieo gương thế trần. 
Bình tâm học hỏi một phần, 

Từ bi rộng mở ân cần dựng xây. 

Lương Sĩ Hằng. 
Sydney, 27-01-1994 

 
TRÍCH KINH A DI ÐÀ 

 
Kinh A DI ĐÀ là CHÁNH KINH    (tr 8,9)  
  
      Cho nên chứng minh các bạn đã ôm cái tâm thức xuống quả địa cầu này, xây dựng cho quả địa cầu, thì 
mỗi người một nhiệm vụ, và một công việc, có hết! Nhưng mà lần lượt tiến hóa không nên nôn nóng, khi 
chúng ta hiểu được, ta tìm được cái pháp, tìm được nguyên căn của chính chúng ta. Thể xác này cấu trúc 
bởi siêu nhiên mà có và chúng ta đi tìm về con đường siêu nhiên để tự thức, để điều khiển cái khám lớn 
này nó đang giam chủ nhơn ông là giam ta đây. Cái gì giam Lục Căn, Lục Trần? Nó lôi cuốn. Nó kích 
động. Nó phản động. Nó làm cho chúng càng ngày càng động thêm, bước vào trong phạm vi nhỏ hẹp so đo 
và không có tiến nổi. Chúng ta thấy rõ rồi, phân tách rõ rệt rồi, chỉ có tự đi mà thôi. Chủ nhơn ông lành, 
Lục Căn, Lục Trần phải học, phải ủng hộ, phải xây dựng. Chủ nhơn ông trì chí cương quyết tu luyện thì 
chúng nó phải tuân theo. 
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       Ở đây các bạn đã đọc qua Thiên Ðàng Du Ký, Ðịa Ngục Du Ký, Luân Hồi Du Ký, Nhân Gian Du Ký, 
Vấn Ðạo... đủ thứ, bấy nhiêu này cũng đủ cho các bạn đi, nhưng mà ngày hôm nay vỏn vẹn có cuốn Kinh 
A Di Ðà là Chánh Kinh, đức Phật đã lưu lại cho chúng ta và ông Ðỗ Thuần Hậu, người đi trước chúng ta 
đã dặn dò từng câu mộc mạc để cho chúng ta hiểu rõ hơn, thay vì dùng văn tự cao siêu nói về Nho học, 
càng ngày chúng ta càng mất đường tu học về văn chương, cho nên phải nói sự mộc mạc thực tế, truyền 
điển để tâm thức của mọi người hiểu, tự tháo gỡ và tự tu, tự tiến. 
 
      Hôm nay bắt đầu mở khóa tôi xin nhắc lại cuốn Kinh A Di Ðà trong đó tôi sẽ phân tách ra cho các bạn 
thấy rõ, và sau này các bạn nắm cuốn đó làm phương chỉ Nam để các bạn tự tu, tự tiến. Ðây là một chìa 
khóa luôn luôn thường trực và chư Phật luôn luôn chiếu điển cho các bạn. Nếu các bạn ý thức và đọc được, 
thực hành được đúng theo ba pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh để ăn khớp với cuốn Kinh A Di Ðà 
này, rồi các bạn sẽ diện kiến chư Phật, chư Tiên không có khó khăn.Một kỹ thuật trong tay các bạn, trong 
tủ các bạn, trên đầu name các bạn, mà chưa bao giờ chịu đọc. Cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu, chúng ta 
đồng học cuốn Kinh A Di Ðà 
Thiền Sư VĨ KIÊN Lương Sĩ Hằng 
(Hồ Huệ trích) 

Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011 
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu 

 
Ngày 8 tháng 4  năm 2011 
 
Kính gởi quý bạn, 
 
Thấm thoát chỉ còn 5 tháng là đến đại hội “Trí Tâm Tự Thức” trên du thuyền Âu Châu. Để giúp BTC trang 
trải các chi phí về đại hội, kính mong quý bạn lưu ý các điểm sau đây: 
 

1. Hiện nay, có một số bạn đạo ghi danh nhưng chưa đóng tiền deposit. Xin quý bạn lưu ý là BTC chỉ 
có thể giữ các phòng trên tàu đến ngày 30 tháng 4 2011, và sau thời hạn trên, chúng tôi sẽ trả tất cả 
các cabin này cho hãng tàu và không thể giữ tên các bạn trong danh sách nữa. Xin quý bạn liên lạc 
với ban ghi danh và đóng tiền càng sớm càng tốt nếu muốn tiếp tục giữ chỗ. 
 

2. BTC cần nhận các phần tiền còn lại trước ngày 15 tháng 5 năm 2011. BTC không bảo đảm có thể 
giữ chỗ trên tàu trong trường hợp quý bạn đóng trễ hạn: 
- Vé tàu (phần còn lại) và tiền tips cho nhân viên phục vụ (68.25 USD) 
- Lệ phí khách sạn ở trước và sau đại hôị (nếu có) 
- Tour du ngoạn ROMA và FLORENCE (nếu có)  
  

3. Vé Máy Bay và phi trường Valencia (VLC) 
Xin quý bạn lưu ý cần mua vé máy bay đến phi trường Valencia (Code VLC). Quý bạn ở xa nên 
đến trước 1 đêm tức ngày 17.09.2011 để tránh bị trễ tàu, và được di chuyển chung một nhóm từ 
khách sạn Melia đến bến tàu vào ngày 18.09.2011.  
Du thuyền sẽ rời bến Valencia vào chủ nhật 18.09.2011, và trở về Valencia vào ngày chủ nhật 
25.09.2011.   
  
Xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Trí Tâm Tự Thức 2011, 
 
Kính thư, 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
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Liên lạc Ban Ghi Danh: 
 
Bạn đạo tại Pháp  
Association Vovifrance 
C/o HUYNH 
178, rue de l’Université,     
75007 Paris-  France  
Tél : (0)1 45 50 29 12,  Email : vovifrance@yahoo.fr 
 
Bạn đạo tại Đức 
Thu TRAN 
Freseniusstr. 6,  
60320 Frankfurt/ Main - Germany                                                                                                                                    
Tel : 069-5978195,  Email: vovi-fv-germany@arcor.de 
Bạn đạo tại Bỉ 
Lê Thị Kim Phụng 
Rue des Palais, #49  
Bruxelles, 1030 - Belgique  
Tel : (02)-219-1016 ,     Email : lekim49@yahoo.fr            
Bạn đạo Nam Cali 
Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng) 
7622 23rd St,  
Westminster, CA 92683, USA 
Tél. di động (714)414-2849,  Email: myquyen11@yahoo.com 
 
Bạn đạo ở Bắc Cali  
Tôn Thu 
Tel.  (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com 
 
Bạn ađạo các nơi khác (Australia, Canada, các tiểu bang Mỹ còn lại): 
Mai Nguyen 
Tel. (714) 598.7291, Email: : ghidanhdh2011@gmail.com 
 
Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu: 
Lâm Mừng 
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth 
4806 La Rue St 
Dallas, TX 75211, USA    
Tel: (214) 957-0465,  Email: lammung@yahoo.com 
 
Lệ phí đại hội cho bạn đạo ngoài Âu Châu xin gởi về địa chỉ: 
Vo-Vi Friendship Association of Northern California 
Attn : GHI DANH Đại Hội 2011 
P.O. Box 18304 
San Jose, CA 95158, USA  
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên: 
VoVi Friendship Association of Northern California 
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THÔNG BÁO KHÓA SỐNG CHUNG « MINH CHÁNH ÐẠO PHÁP » TẠI ATLANTA 
Bạn đạo Atlanta xin thông báo: 
 
Năm nay, 2011 bạn đạo Atlanta, Georgia USA sẽ tổ chức Khóa Sống Chung 3 ngày: 28,29 và 30 tháng 5 
năm 2011 nhằm vào thứ bảy, chủ nhật và thứ hai ( Lễ Memorial day ) 
Địa điểm tổ chức: 1375 Heatherton Rd, Dacula GA 30019 USA 
Tên Khóa học: MINH CHÁNH ĐẠO PHÁP 
Chủ đề: Kỹ thuật Tu Thiền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
            Trao đổi kinh nghiệm Niệm Phật - Đố vui 
 
Kính mời quí bạo đạo gần xa tham dự . Hoàn toàn miễn phí . 
Kính Bái 
Đại diện: Nguyễn Thanh Hà 
Điện thoại: 678-376-7730 
Email: MinhChanhDaoPhap@yahoo.com 
 

Thông báo của Thiền Ðường Qui Hội Người Già 
Chương Trình Khánh Thành T/Đ 

Qui Hội Người Già 
 
Ngày 17 tháng 4 năm 2011 
 
  6:00 -   7:00  Thiền Chung (lầu 1) 
 
  7:00 -   8:30   Dùng điểm tâm và dọn dẹp 
 
  10:30 - 11:00  Tập hợp tại phòng thiền (lầu 1)  
  
  11:00 –12:00  Khánh thành T/Đ 
 -- Rước hình Thầy, hợp ca Kỹ Nguyên Di Lạc 
  -- Phát biểu và giới thiệu bạn đạo  
     (Anh Trần Ngọc Quang) 
                       
12:00 - 01:00  Thượng Kiếng Vô Vi và Thiền Chung (lầu 1) 
 
01:30 - …  Quan khách viếng thiền đường 
 
02:00 - 03:00  Dùng buổi trưa và dọn dẹp 
 
03:00 - 06:00  Sinh hoạt tự do 
  
06:00 - 08:00  Dùng buổi tối và dọn dẹp 
 
08:00 - 10:00  Sinh hoạt (lầu 2) 
 --Văn nghệ khánh thành T/Đ  
 
11:00 - 01:00  Thiền Chung (lầu 1) 
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Khóa Sống Chung Dũng Hành 
(Ngày thứ 1 – Khai Mạc) 
 
Ngày 18 tháng 4 năm 2011 
 
  6:00 -   7:00  Thiền Chung (lầu 1) 
  7:00 -   8:30   Dùng điểm tâm và dọn dẹp 
  9:00 - 11:30   Sinh hoạt (lầu 2) 
 -- Khai mạc khóa sống chung (thơ, hợp ca) 
  -- Khai triển đề tài dũng hành và  
10 điều thực hành tâm đạo  
                           
12:00 - 01:00  Thiền Chung (lầu 1) 
 
01:00 - 02:30  Dùng buổi trưa và dọn dẹp 
 
03:00 - 05:00  Sinh hoạt (lầu 2) 
 -- Trao đổi kinh nghiệm tu học  
 
06:00 - 08:00  Dùng buổi tối và dọn dẹp 
08:00 - 10:00  Sinh hoạt (lầu 2) 
 -- Chia sẻ những kỹ niệm với Đức Thầy 
 -- Trà đàm bạn đạo tâm tình 
 
11:00 - 01:00  Thiền Chung (lầu 1) 
 
Khóa Sống Chung Dũng Hành 
(Ngày Thứ 2) 
 
Ngày 19 tháng 4 năm 2011 
 
  6:00 -   7:00  Thiền Chung (lầu 1) 
  7:00 -   8:30   Dùng điểm tâm và dọn dẹp 
  9:00 - 11:30   Sinh hoạt lầu 2  
 -- Thông báo tin tức cần thiết 
  -- Sinh hoạt mục Bé Tám  
                           
12:00 - 01:00  Thiền Chung (lầu 1) 
 
01:00 - 02:30  Dùng buổi trưa và dọn dẹp 
 
02:30 - 06:30  “Chương trình tỉnh khẩu tự nguyện 4 tiếng” 
                (chi tiết xin liên lạc bạn đạo Trinh) 
 
03:00 - 05:00  Sinh hoạt (lầu 2) 
 -- Trao đổi kinh nghiệm tu học 
 -- Bạn đạo đề nghị đề tài  
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06:00 - 08:00  Dùng buổi tối và dọn dẹp 
 
08:00 - 10:00  Sinh hoạt (lầu 2) 
 --Văn nghệ (nếu có) 
 -- Đề tài thơ Thầy: Thầy đi, Thầy trò cùng đi 
 
11:00 - 01:00  Thiền Chung (lầu 1) 
 
Khóa Sống Chung Dũng Hành 
(Ngày Thứ 3 – Bế Mạc) 
 
Ngày 20 tháng 4 năm 2011 
 
  6:00 -   7:00  Thiền Chung (lầu 1) 
 
  7:00 -   8:30   Dùng điểm tâm và dọn dẹp 
 
  8:30 - 11:30   Sinh hoạt (lầu 1)  
 -- Thông báo tin tức cần thiết 
  -- Thơ Thầy “Tôi sống mãi” 
 -- Cảm tưởng về KSC 
                           
12:00 - 01:00  Thiền Chung (lầu 1) 
 
01:00 - 01:30  Bế mạc: Hợp ca “Khúc hát thương yêu” 
 
01:30 - 03:00  Dùng buổi trưa và dọn dẹp 
 
03:00 - 04:00  Sinh hoạt tự do 
  
 Chụp hình lưu niệm 
 
Ban chuyển vận: 
Anh Nguyên:  (727) 459-8943 
Anh Toàn:  (407) 583-9112 
Anh Đào:  (301) 466-0433 
 
Ban chuyển vận sẽ đón bạn đạo tại tần hành lý.   
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THƠ 
           ĐIỂN LINH QUANG. 
Điển linh quang chiết từ Thượng Đế 
Quy về điển giới tâm thanh nhẹ 
Sáng chói tâm minh ấy Phật tâm 
Vô vi siêu điển hành khai huệ 
Chơn tâm trụ điển phát hào quang 
Hào quang Đức Phật giao liên hệ 
Tâm tưởng đến Ngài thì quán suốt 
Hoá độ quần sanh giải chấp mê 
Thức giác thực hành tự phá chấp 
Tu hành tháo gở điển tâm về 
Đại phước pháp tu gom trụ điển 
Điển gom hành thoát tự qui về 
               TVTLTC 01.03.11 
                    Minh Thạnh. 
                     ----- 
        TU TRUNG TIM BỘ ĐẦU PHÁT 
QUANG. 
Tu, sửa, tập, hành lên đỉnh đầu 
Trung tim quang phát sản minh châu 
Tim Hà đào sáng muôn bề tiến 
Bộ đầu tâm đạo vững thâm sâu 
Đầu đến phần hồn quên bản thân 
Xuất tiến đạt thăng tỏ nhiệm mầu 
Phát quang thanh điển bộ đầu sáng 
Quang phản lên trung tim bộ đầu. 
              TVTLTC 03.03.11 
                  Minh Thạnh. 
                        ---- 
                KHEN CHÊ 
Hướng ngoại học hoài chuyện đão điên 
Ở nhà hy vọng tịnh triền miên 
Thực hành tinh tấn cho thuần thục 
Đụng trận thuộc bài thuyết Vĩ-Kiên 
Khác bực Tiên Phàm chổ tạo quả 
Phật cao lùn thấp dày công, siêng 
Nên hư đâu phải do môi miệng 
Chớ ỷ công phu chê kẻ hiền. 
                            Kính bái 
                       TPHCM, 4-4-2011 
                             Huệ Nhựt 
                            ---- 
 
 
 
 
 

                     HỢP THỜI 
                           *** 
Gương tu sáng lời nói có chất lượng  
Hiển đạo đức, mới thấy được chữ thương  
Vui cống hiến,đồng tiến vượt vô thường 
Tâm,ý thành ,từ bi không vay mượn  
                          *** 
Gương tu sáng,âm thầm tự duyên đến  
Là hạt giông,căn đầy giác hồi thâu 
Hợp thời khắc,cảm thức sẽ hồi đầu 
Sen lòng nở,hành hương tâm bất biến  
                  V.N14/1/2011 
                    Văn Phật Tử 
                          ----- 
           CUỘC ĐỜI LÀ BÃI TRƯỜNG THI 
CUỘC chiến nổi lên khắp các châu 
ĐỜI người ngắn ngủi chẳng được lâu 
LÀ chi tranh chấp cho thêm khổ 
BÃI vở tuồng đòi lãnh khổ đau 
TRƯỜNG học trò hay bồi đức thiện 
THI hành Pháp Lý Vô Vi sâu 
(TP.HCM, ngày 28-03-2011 - Thanh Dũng) 
                     ----- 
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
NAM khai trực giác để được minh 
MÔ thông khí điển sẽ hiểu mình 
A nguồn thận thủy cho thanh sạch 
DI trụ tinh ba kết thánh linh 
ĐÀ vàng quang sáng đường chánh Đạo 
PHẬT hóa muôn vàn pháp báu linh 
(TP.HCM, ngày 28-03-2011 - Thanh Dũng) 
                          ---- 
            ĐỜI LÀ BỂ KHỔ 
ĐỜI vừa mở mắt đã kêu la 
LÀ biết hồn linh chịu đoạ sa 
BỂ khổ từ nay vây phủ kín 
KHỔ triền miên khổ, cõi ta bà. 
(Thiền Đăng, 09:09’ – 31/03/2011) 
                       ------ 
              ĐẠO LÀ THUYỀN TỪ 
ĐẠO là thuyền cứu độ bao la 
LÀ pháp cứu người thoát đoạ sa 
THUYỀN Bát Nhã đưa người vượt biển 
TỪ bi tận độ khắp ta bà. 
(Thiền Đăng, 09:29’ – 31/03/2011) 
                     ---- 
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               SEN VÀNG 
Hà đào khai mở ánh sen vàng 
Toả sáng đạo mầu dưới thế gian 
Tiến hoá linh hồn vào điển giới 
Xây nền đạo pháp độ trần gian 
(Tp.HCM. 04/04/2011 – Minh Vô Vi.) 
                 ---- 
               TRẦN GIAN 
Quan Âm cam lộ cứu bình an 
Rưới pháp nhiệm mầu độ thế gian 
Sàn sảy đạo đời vào Thánh Đức 
Tạo nền chánh giác cõi trần gian. 
(Tp.HCM. 04/04/2011 – Minh Vô Vi) 
                     ----- 
          TÂM THÂN ĐỘNG LOẠN 
TÂM đời hướng hạ mất quân bình 
THÂN xác bỏ bê chuốc bệnh tình 
ĐỘNG tí hờn ghen cùng trách móc 
LOẠN tà xâm chiếm hại thần kinh. 
(Anh Phương, 21:45’ – 24/03/2011) 
                       ----- 
             TÂM VIÊN Ý MÃ 
TÂM thời bê trể chẳng lo tu 
VIÊN thích trèo leo sống kiếp ngu 
Ý muốn không thành sanh oán hận 
MÃ phi nước đại nẻo đường mù. 
(Anh Phương, 07:07’ – 25/03/2011) 
                       ---- 
              THÁI BÌNH 
Toàn cầu thế giới rung rinh 
Gần kề tận thế quần sinh tử tồn 
Ai còn ai mất linh hồn 
Đến giờ động đất mồ chôn xác người 
Cơ Trời thay đổi trần đời 
Nào ai biết được bất ngờ xảy ra 
Mau mau niệm Phật Di Đà 
Nhâm Thìn sàn sảy bước qua thái bình 
Việt Nam đất nước tồn sinh 
Mai này xứ sở phồn vinh rạng ngời 
Việt Nam đón rước khắp nơi 

Dựng xây đời đạo người người tiến thăng 
Trên trời Thượng Đế toàn năng 
Dưới trời phát triển duyên căn thái bình. 
(Tp.HCM. 05/04/2011 – Minh Vô Vi) 
               ------ 
       NỢ  CHÚNG  SANH. 
              *** 
Đạo một đời chưa phân đen trắng, 
Tu một đời chưa thấm vào đâu, 
Những ai khổ luyện bộ đầu, 
Nhớ phân thanh trược, là câu học Thầy. 
Thầy dạy Đạo trừ nhang không thắp, 
Thắp một lần vun đắp con ma, 
Mặn - chay cố gắng chọn mà, 
Xem ra đơn giãn, kéo ta khổ đời.(*) 
Đem máu thịt chúng sanh vào miệng, 
Nghiệp tòng theo như giếng nước đầy, 
Bao giờ trả nổi núi:Gây ! 
Có chăng tu sữa đêm ngày mới qua. 
Ngày 11, tháng ba, mười một,  
Nước Nhật banh, gan ruột ngỗn ngang. 
Hạt nhân, nguyên tử nhất làng, 
Gậy ông đập lại, tang hoang nước nhà. 
Di chứng để: lan ra  khắp xứ, 
Phóng xạ tuôn, khí dữ đầy trời, 
Biển đầy xác thịt tanh hôi, 
Cá tôm, nước biển, biết hồi nào nguôi! 
Thế mới biết: ngày hồi vay trả, 
Văn minh nhiều, kết bả phù vân ,  
Biển sâu, núi thẳm kiếm tầm, 
Môi trường phá hủy bao năm lưới Trời. 
Ai ngộ được những lời Thầy dạy, 
Xứ Phù Tang, đất dậy phù tang, 
Thế nhân muốn cảnh Thiên Đàng, 
Từ Tâm vẫy gọi…, Điễn Quang đợi mình… 
    *** 
(*) - Đệ nhớ Tổ -Thầy đã dạy:Thời nay thanh lọc thanh trược, 
 sàng sẫy bàn môn tả đạo: - “Khoa nào khoa nấy có khoa, bạn 
đừng lầm tưởng chung khoa lạc đường”- Hồn ai nấy giữ.!!!  
                  Tp.HCM, ngày 04-04-2011. 

                      TRẦN KIÊN HOA, 
          Kính Bái. 
 
 


