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Số:  966  Ngày: 12 tháng 1 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 25/03/2004 đến 31/3/2004 
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) Qui nguyên chơn điển bằng cách nào? 
2) Muốn được thanh tịnh thì phải làm sao? 
3) Muốn tiến hóa nhanh thì phải làm sao? 
4) Muốn dứt khoát tu tiến thì phải làm sao? 
5) Tại sao tôi ốm yếu? 
6) Nguyên lý của loài người nằm ở đâu? 
7) Quí yêu thế nào mới đúng? 
 
 
 

Thanh Dieäu
 

Thanh dieäu traøn ñaày söï daãn tu 
Thaâm saâu töï hieåu haïnh phaân buø 
Trì taâm nieäm Phaät taâm töï giaùc 

Tieán trieån khoâng ngöøng trong tình ta 
 

Vĩ Kiên 
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1) Cairns, ngày 25/3/04 
Hỏi: Qui nguyên chơn điển bằng cách nào? 
 
Ðáp: Xuất phát từ thanh tịnh phải trở về với thanh 
tịnh 
                Kệ: 
Hành thông tự hội tụ chơn hình 
Tiến hóa thâm sâu tự chuyển trình 
Ðời đạo khai minh trình đắc pháp 
Qui nguyên thiền giác tự khai trình 
 

2) Cairns, ngày 26/3/04 
Hỏi: Muốn được thanh tịnh thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn thanh tịnh thì phải siêng năng 
hành pháp tự giải thì mới đạt tới thanh tịnh 
                 Kệ: 
Thực hành tự giải tâm thân tiến 
Hồn viá thăng hoa tự phát triển 
Thức giác chơn hồn tự tiến xuyên 
Qui nguyên thiền giác cảm giao liền 
 

3) Cairns, ngày 27/3/04 
Hỏi: Muốn tiến hóa nhanh thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn tiến hóa nhanh thì phải dứt khoát 
thực hành chánh pháp 
                Kệ: 
Dứt khoát thực hành tiến hoá nhanh 
Thành tâm tu luyện tự hình thành 
Qui nguyên thanh tịnh tự phân huyền 
Dứt khoát tu tiến không dấy động 
 

4) Cairns, ngày 28/3/04 
Hỏi: Muốn dứt khoát tu tiến thì phải làm sao? 
 
Ðáp:Thưa muốn dứt khoát tu tiến thì phải siêng 
năng hành pháp 
                 Kệ: 
Siêng năng hành pháp tự thân hành 
Uất khí tiêu tan tự hướng thanh 
Ðường đạo đường đời qui chánh pháp 
Quí tưởng Trời cao tự tiến nhanh 
 

5) Cairns, ngày 29/3/04 
Hỏi: Tại sao tôi ốm yếu? 
 
Ðáp: Thưa tại vì Trời sanh làm sao thì tôi phải chịu 
như vậy. 
               Kệ: 
Tiêu hóa không tốt lại mập phì 
Ăn đã không ngon lại không tiêu 
Thiếu hơi mỏi mệt bệnh không yên 
Than thở chính mình không tiến hoá 
 

6) Cairns 30-03-04 7:46AM 
Hỏi: Nguyên lý của loài người nằm ở đâu? 
 
Ðáp: Thưa nguyên lý của loài người nằm nơi không 
động. 
                  Kệ: 
Vô Sanh nguyên lý của loài người 
Nhập thế khai minh trí tuệ cười 
Chuyển hóa vô cùng thanh động giới 
Quí thương thể xác tiến hợp thời 
 

7) Cairns 31-03-04 1:27AM 
Hỏi: Quí yêu thế nào mới đúng? 
 
Ðáp: Thưa quí yêu thật sự mới đúng. 
               Kệ: 
Quí yêu sống động duyên Trời Phật 
Học Hỏi không ngừng tự tiến thân 
Phá chấp giải mê qui hội tầng 
Duyên lành sống động cảm yên thân. 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
Cách Mạng Tâm Linh 

 
Hiền huynh hiền muội tại trần, 

Đóng vai ô trược, góp phần thanh cao. 
Hiện ra đủ sắc đủ màu, 

Phân ra giai cấp, trước sau bất bình. 
Bỏ quên thực chất tâm linh, 

Chạy theo vật chất, tự mình khổ đau. 
Cùng nhau lý luận đổi trao, 

Buồn nhiều vui ít, nhiệm mầu khó minh. 
Tình Trời quán xuyến đẹp xinh, 

Tâm không chịu mở, khó minh ý Trời. 
Cha ban hết ý hết lời, 

Mong con cải cách, tự rời tham sân. 
Cảnh đời thể hiện nghĩa ân, 

Giúp hiền tiến hóa, tự lần sửa sai. 
Bên trong có sẵn thanh đài, 

Cảm minh Thiên Địa, tiến hoài không ngưng. 
Đứng đi cảm thức từ từng, 

Kẻ khôn người dại, con cưng của Trời. 
Khí thanh ban rãi chẳng rời, 

Giúp con hít thở, lập đời thương yêu. 
Uyên ương tổ ấm giáo điều, 

Dạy cho hiểu đạo, đạt nhiều hồi sinh. 
Chẳng còn che lấp tâm linh, 

Biết mình hiểu họ, địa linh chung nhà. 
Thực thi nguyên lý nhẫn hòa, 

Thương yêu tha thứ mới là người ngoan. 
Thực thi hiếu nghĩa trọn màn, 

Đạo tâm tự thức thiên đàng tự đi. 
Đường Trời lớn rộng tự ghi, 

Chẳng còn trở ngại tự đi một mình. 
Quán thông tự thức chơn tình, 

Lấy không làm đích, tự mình dựng xây. 
Giúp người tâm trạng đổi thay, 

Hòa trong vui khổ ngày ngày tiến thân. 
Mỗi người đóng góp một phần, 
Đổi trao thực chất tự lần dự thi. 

Trong đời có đạo gắng ghi, 
Lễ Nghĩa Trí Tín, thực thi cảm hòa. 

Thương yêu tha thứ mặn mà, 
Sống trong đầm ấm chung nhà tiến thân. 

Tình đời cha mẹ nghĩa ân, 
Tình Trời lớn rộng tạo phần ấm no. 

Khả năng tạo dựng đầy kho, 

Tùy tâm thanh tịnh tự mò tự đi, 
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si, 

Quý yêu tha thứ tâm thì cảm an, 
Tình thương hòa cảm luận bàn, 

Minh đời minh đạo minh đàng phải đi. 
Xác thân tại thế kỳ ni, 

Bước vào định luật ta thì phải tu. 
Tu là tu bổ giải ngu, 

Chẳng còn khiếm khuyết an du thức hồn. 
Lý Trời sáng tỏ sanh tồn, 

Sanh trụ hoại diệt giải cồn si mê. 
Tự mình thực hiện trở về, 

Càn khôn quy môt chán chê chẳng còn. 
Cảm minh thức giác phần hồn, 
Đến đây học hỏi tự ôn thế tình. 

Đi đi lại lại một mình, 
Quy hồn quy vía, hưởng tình Trời ban. 

Học bài vay trả cảm an, 
Trở về thanh tịnh, khai màn đạo tâm. 

Tự mình cảm thức mừng thầm, 
Tâm không động loạn, chẳng lầm chẳng sai. 

Thực thi nguyên lý thiên tài, 
Cha ban mùi đạo, dồi mài sửa tâm. 

Sanh ra cấu trúc nguyên âm, 
Khóc la đòi hỏi, hồi âm chuyển hình. 

Khí thanh tràn ngập tạo xinh, 
Tình Trời tình đất, tình minh tạo đời. 

Tiến thăng hợp thức hợp thời, 
Quy nguyên chơn trạng, mở lời nhủ khuyên. 

Khuyên người học hỏi triền miên, 
Tâm linh là chánh, đảo điên chẳng còn. 

Hai vai gánh nặng mỏi mòn, 
Học Bi Trí Dũng, chẳng còn đấu tranh. 

Chung lo giúp sức thực hành, 
Xác thân phải trả hồn thanh tự hòa. 

Trở về học hỏi thứ tha, 
Cha ban tình đẹp, chan hòa tình thương. 

Cảnh đời tạm bợ dựa nương, 
Thức tâm học hỏi tùy đường mà đi. 

Khùng nầy nhắc nhở một khi, 
Bạn tu bạn bạn đắc trường thi cảm hòa. 

Đệ huynh tỷ muội một nhà. 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

Nouméa, 22-12-1985 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Ðại Bi QUÁN THẾ ÂM :   (Vận chuyển Cơ Hình - 1977) 
 
          Bây giờ, chúng ta tu thanh thản, đàn bà thì có cái gương lành của Quan Âm, Đức Mẹ rất rõ ràng. Tại 
sao Người đứng đâu ai cũng kính mến? Là nhờ cái thanh của Người mà thôi. Ngài vị tha, sửa mình để vị 
tha vì tất cả thương yêu tất cả. Rồi một vị Phật, một vị Chúa người ta thấy, người ta cũng cảm mến là sao? 
Là cũng vậy đó thôi, ôm cái thanh, giữ cái thanh và thanh lọc cái thanh để tiến hóa cho mọi giới mọi nơi 
được cảm động. Thì những người hung hăng, giết chóc người chúng ta thấy một cái hình nộm mà nó vẽ ra 
một người ác, chúng ta thấy cũng ngán rồi, không có muốn gặp nó. Đó thì có sự so sánh của con mắt 
phàm, mắt thịt của các bạn, các bạn có thể so sánh. Còn tâm tư của các bạn còn dò xét nhiều cái cao siêu 
hơn nữa. Lời nói thế gian không có lược thuật ra được, cái đó là do tâm tư các bạn tu hành, bạn thấy rõ 
hơn. Bạn tiến tới vô nam vô nữ rồi, bạn thấy bạn sung sướng vĩnh cữu, phần hồn của bạn không có dính líu 
trần trược nữa, lúc đó bạn thấy hạnh phúc rõ ràng. Bạn thấy căn nhà của bạn là càn khôn vũ trụ chớ không 
phải căn nhà eo hẹp đâu. Tình thương của nhơn loại, tình thương của đại gia đình, sự nghiệp đất nước 
chúng ta mọi người đều như vậy hết. Thế gian đâu có chiến tranh, chỉ có lo đun đốc để sửa chữa, xây dựng 
tình thương và đạo đức thì cái xã hội nước chúng ta sẽ tốt đẹp và văn minh. Con người chúng ta, người nào 
cũng cởi mở và tiến giải dễ dãi trong tình thương xây dựng, làm trong sự thật, hành trong sự thật, tất cả đều 
cởi mở, không còn bị kẹt nữa. 
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
Dưới đây là danh sách bạn đạo phát tâm đóng góp cho Trụ Sở, Thiền Viện, Radio, Kinh Sách, Cứu Khổ 
Ban Vui, bão Typhoon tại Philippines cho Hội Ái hữu Vô Vi Hoa Kỳ Nam California từ đầu tháng 11 đến 
nay.  Số tiền này chúng tôi sẽ dùng cho chi phí tại Thiền Viện Vĩ Kiên, Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, Radio Vô 
Vi hàng tuần, và kinh sách Vô Vi.  Riêng với số tiền bạn đạo phát tâm cho Cứu khổ ban vui ($3,100) thì 
chúng tôi sau khi nhận là chuyển cho Hội Ái Hữu Vô Vi Canada để làm công việc này.  Cũng như số tiền 
mà bạn đạo phát tâm cho bão Typhoon tại Philippines($1520) thì chúng tôi đã gởi cho American Red 
Cross.  

Date/ Ngày Describtion/ Chi tiết  Trụ   
Thiền 

 
Radio  Kinh  Cứu   

Typhoon 
     Sở   Viện    Sách   Khổ   Phil  

11/3/2013 To Thi Bich 
  

80           

11/4/2013 Vo Buu Khuong 
  

500           

11/7/2013 Lo Tran (NJ)       
      

40      

11/10/2013 Trần Hương (CA)       
      

520      

11/10/2013 Hằng Bùi (TX)       
      

50      

11/17/2013 Le Thi Phung 
  

50           

11/18/2013 Binh Q. Le (TX) 
  

500           

11/18/2013 An Danh 
  

500           

11/18/2013 Ho Thi Thu         
       

100    
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11/18/2013 Co Chu Sanh 
  

60           

11/24/2013 Nguyen Phong Luu + Le Thi Phung         
    

1,000    

11/24/2013 Nguyen M Tri         
    

1,000    

11/24/2013 An Danh (Las Vegas) 
  

400           

11/24/2013 An Danh (CA) 
  

100           

11/24/2013 Doan Ngoc Toan (CA) 
  

50           

11/26/2013 An Danh     
    

6,100       

12/1/2013 Dang Thi Riem (TX) 
  

100           
12/4/2013 Ly Trinh                  400  
12/4/2013 Nguyen Thi Huong                  100  
12/4/2013 Nguyen Thi Khe                  100  
12/4/2013 Hung + Thanh                    50  
12/4/2013 Hoan Hao va ba me                    50  
12/4/2013 Dao Cong Mieng                    50  
12/4/2013 Nguyen My Lien                    40  
12/4/2013 Bac Tam Thien Tao                    40  
12/4/2013 Nguyen Thi Phung                    40  
12/4/2013 Tran My                    30  
12/4/2013 An Danh                    20  

12/19/2013 Anh Tuong va chi Phuong (AUS) 
  

500 
  

500   
  

500     

12/19/2013 Tran Thi Hia (Germany)   
  

100         
12/19/2013 An Danh                  500  

12/19/2013 Chao Sui Tao (Hawaii)         
       

200    

12/19/2013 Chao Sui Tao (Hawaii)       
      

200      
12/19/2013 Hua Thi Thu Ha                  100  

12/19/2013 Hua Thi Thu Ha 
  

50           

12/19/2013 Hua Thi Thu Ha   
  

50         

12/23/2013 To Thi Bich 
  

80           

12/23/2013 Toan Doan 
  

50           

12/25/2013 Chau Thien Du         
       

500    

12/25/2013 Bui Thi Thuy Thuy (MO) 
  

500           

12/25/2013 Chau Thien Du       
      

200      

1/5/2014 Ut Thi Tran (Canada)   
  

350         

1/5/2014 Quoc Anh 
  

40           
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1/5/2014 Tran Dinh Tuou 
  

26           

12/29/2013 Hoang Hai         
       

100    

12/29/2013 Nguyen T Phung 
  

70           

12/29/2013 Truong T Vui+Truong Sieu Thanh 
  

50           

12/29/2013 co Hoa 
  

50           

11/1/3013 Chau Thien Du       
      

400  
       

200    
  Total 3,756 1000 6,100 1,910 3,100  1,520 

Nếu quý bạn đạo có thắc mắc về những sai sót trong danh sách nói trên xin liên lạc về email sau: 
Trần Quyên: myquyen11@yahoo.com 
Bạch Liên: lienle008@gmail.com 
Nếu các bạn có phát tâm đóng góp xin gởi về địa chỉ : 
VO VI FRIENDSHIP ASSOCIATION 
P.O. BOX 2045 
WESTMINSTER, CA 92684 
Thành thật cảm ơn sự phát tâm đóng góp của quý bạn đạo cho công việc chung của Hội.  
Đại Diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California. 
Trần Quyên 

CHƯƠNG TRÌNH CHÚC MỪNG XUÂN MỚI GIÁP NGỌ 2014 
Tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 

Chủ Nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2014 
Kính gởi Quý Bạn Đạo, 
 

Để đón Mừng Xuân Mới Giáp Ngọ Năm 2014, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Nam California kính mời quý 
bạn đạo chung vui buổi tiệc Mừng Tết Giáp Ngọ 2014 và nhận bài thơ lì xì đầu năm của Đức Thầy vào 
ngày Chủ Nhật, 2 tháng 2 năm 2014 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.  Chương trình Mừng Xuân Giáp Ngọ là 
dịp giúp bạn đạo chúng ta sum họp với nhau, vui vẻ trong tình thương yêu và đầm ấm vào những ngày đầu 
năm mới.   
           
Chương trình Chúc Mừng Năm Mới Giáp Ngọ 2014 gồm có: 
1:00 – 12:00noon: Học Mục Bé Tám 
12:00 – 01:00pm : Chung Thiền 
01:00 – 02:00pm : Dùng Tiệc Tết 2014 
02:00 – 04:00pm : Nhận bài thơ lì xì đầu năm của Đức Thầy 
  Sớ Táo Quân 
  Ca nhạc Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 
Mời quý bạn đạo cùng nhau dùng tiệc Tết và lắng nghe chương trình ca nhạc Mừng Xuân Mới Giáp Ngọ 
trong niềm vui và thanh nhẹ. 
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Chúc Quý bạn đạo một năm mới tràn đầy niềm vui và thân tâm an lạc. 
Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California. 
Trần Quyên 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện đạo hữu  : 
Trần Thị Khang (vợ của đạo hữu Phan Thanh Long) từ trần ngày 27/12/2013 tại La Roche Sur Foron, Pháp 
Quốc, hưởng thọ 66 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.  
Cảm ơn quí đạo hữu 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc   
 
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bđ NGUYỄN THỊ THANH. Sinh năm 1953. Mất lúc 7 giờ 
30  ngày 05.01.2014 (nhằm ngày 5.12 Quý Tỵ).Tại Thủ ĐứcTP.HCM.Thọ 61 tuổi. Hỏa táng ngày 
08.01.2014 tại Phúc An Viên Q.9, được siêu thăng tịnh độ. 
Chân thành cảm ơn quý bạn đạo. 
Tô Văn Việt kính báo 
 
3) Xin quý bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ bà Ngô Liên Hoa (thân mẫu của 2 bạn Đạo Vũ Tuyết 
Nhung & Vũ Tuyết Tiên). Sinh  năm 1914, mất ngày 8 tháng Giêng năm 2014, nhằm ngày 8 tháng Chạp 
năm Quý Tỵ tại Santa Clara. Hưởng Thượng thọ 100 tuổi được Tâm Thân An Lạc và Siêu Thăng Tịnh Độ. 
Xin  cám ơn quý bạn đạo 
Vũ Tuyết Nhung & Vũ Tuyết Tiên kính báo 
 
Nhận được tin Bác Ngô Liên Hoa đã an bình ra đi ngày 8 tháng 1 năm 2014 (nhằm ngày 8 tháng Chạp năm 
Quý Tỵ) tại Santa Clara, hưởng thượng thọ 100 tuổi; toàn thể bạn đạo Bắc California xin chân thành chia 
sẻ sự mất mát cùng các chị Vũ Tuyết Nhung, Vũ Tuyết Tiên, Vũ Tuyết Nga, và gia quyến.  
Cầu chúc linh hồn Bác được thượng lộ bình an và sớm siêu thăng tịnh độ. 
Hội Ái Hữu Vô Vi BắC California 
 

THÔNG BÁO CỦA THIỀN ÐƯỜNG QUANG CHIẾU 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 

Xin thông báo cùng quý bạn, Thiền Đường Quang Chiếu, Las Vegas sẽ được đổi tên thành Thiền 
Đường Qui Không vào ngày 10 tháng 01 năm 2014. 

Tại địa chỉ: 
345 East Wigwam Ave. 
Las Vegas, NV 89123 
USA 
Tel: (702) 280-3330  
Email: thienduongquikhong@gmail.com 
Thiền Đường Qui Không sinh hoạt vào thứ bảy hằng tuần. Xin kính mời quý bạn đạo địa phương 

và các nơi đến sinh hoạt học tập và chung thiền.  
Kính Bái, 

(TĐ Qui Không,Trần Tú Thủy) 

BẠN ÐẠO VIẾT 
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Lường Gạt 
 
Phần hồn giáng lâm xuống thế gian, mang theo một thông điệp, một sứ mạng, một nhiệm vụ thiêng liêng… 
Ðó là bằng mọi giá phải thực hiện cho bằng được Tình thương và Ðạo đức, Tha thứ và Thương yêu. 
Nhưng xuống đây phải ăn nhờ, ở tạm nơi thân xác nên mọi sự việc đều bị giới hạn. do bởi lục căn lục trần 
cùng thể xác trở thành Thâp Tam Ma khuấy nhiễu phần hồn không thể thực hiện cái sứ mạng thiêng liêng 
đó của mình. Vì sứ mạng chưa hoàn thành nên không thể trở về Trời được, lưu lạc giang hồ cho đến một 
ngày đẹp trời nào đó, một giây phút thiêng liêng nào đó trong cuộc sống, đối đầu với thiên cơ, đụng đầu 
với thất bại, bệnh hoạn, chết chóc v.v… 
 
Lúc đó phần hồn mới hồi quang phản chiếu và tự hỏi ai đã tạo và làm nên những tội lỗi này? Khi đó phần 
hồn mới sáng suốt để nhận ra rằng bấy lâu này vì sự Xão trá - Lường gạt của lục căn lục trần cùng Tánh 
Vía mà đã tạo ra biết bao lỗi lầm. Cho đến ngày hôm nay chiến tranh vẫn tái diễn, con người tranh chấp và 
giết hại lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau… Không thể thực hiện được cái thông điệp và sứ mạng thiêng liêng mà 
phần hồn đã mang theo xuống thế gian. 
 
Còn đối với người tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp khi mà đủ sáng suốt để 
nhận biết sự sai lầm của Lục ăn lục trần cùng Tánh Vía thì đó là lúc : Hồn Vía tương hội, Âm Dương 
tương hòa, Trời đất tương thông cũng như vợ chồng gặp lại nhau sau bao lần xa cách…  
 
Những giây phút đó thật là thiêng liêng vô cùng nên có những câu thơ như là: 
“Sống đồng sang đồng tịch” mà 
“ Thác thì lại đồng quan đồng quách”  
hay là: 
“Chồng khôn vợ đặng đi hài 
Vợ khôn chồng đặng có ngày vinh quang “ 
bái tổ vinh qui trở về Trời 
 
Ðức Ông Tư cũng có nói về phần nầy trong cuốn Kinh A Di Ðà Chú Giải ở trang 23. Các bạn thử đọc xem 
ông Tư nói gì? Và Ðức Thầy cũng nói một cách đơn giản như sau: “Kiến tánh thành Phật” 
 
Đó là những cảm thức và nhận thức của chúng tôivề đề tài Lường Gạt mà huynh đệ tỷ muội đã cùng nhau 
bàn bạc và thảo luậnm tuần qua tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi ở Nam California. Và sau đây cũng có vài bài 
thơ: 
 
1 - Cái Lưỡi 
Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo 
Ðạo không lời vuông tròn méo vuông 
Học đạo tinh tấn phải tỏ tường 
Bình tâm thanh tịnh đạt tình thương 
 
2 -Bàn Bạc Khai Thông rõ ý Trời 
Khai thông khối óc ngộ Thiên cơ 
Sửa mình tiến hóa không ngừng nghỉ 
Học hỏi vô cùng tự thực thi 
 
3 – Không không có có không không có  
Còn còn mất mất còn còn mất 
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Lưu lạc cảnh đời đầy kích đông 
Luyến ái cảm tình tự tạo duyên 
 
Quí thương và kính chào 
Bành Chí  
San Diego  
Viết cho mùa Noel 2013 


