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Số:  807  Ngày: 26 tháng 12 năm 2010 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ  09/03/2001 đến15 08/03/2001 
 
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) Muốn thông đạt tình yêu thương thì phải làm sao? 
2) Muốn giải nghiệp lực thì phải làm sao? 
3) Tình mẹ con do đâu mà có? 
4) Ðồng tiền do đâu hình thành? 
5) Chuyển đến đâu mới thật sự qui về một mối? 
6) Chuyện thuận nghịch trong đời đều cần biết tại sao? 
7) Tái tục duyên tiền là sao? 
 
 
 
 

Voâ Cuøng
 

Voâ cuøng ñieån giôùi minh ñaïo phaùp 
Trí tueä phaân minh cuøng khai trieån 
Thöùc giaùc chính mình töï soáng yeân 

Roõ leõ Trôøi ban töï thoâng hieàn 
 

Vĩ Kiên
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1) Monaco, 09-03-2001  8: 35 AM 
Hỏi:  Muốn thông đạt tình yêu thương thì phải làm 
sao? 
 
Ðáp:  Thưa muốn thông đạt tình yêu thương chất 
phát thì phải dày công hành pháp tiến tới điển giới 
  Kệ: 
 Dày công tu tiến sẽ thông duyên 
 Trí tuệ phân minh khắp các miền 
 Duyên đạo duyên đời không cắt đứt 
 Tình thương đạo đức tái hồi duyên 
 

2) Monaco, ngày 10-03-2001  3: 37 AM 
Hỏi:  Muốn giải nghiệp lực thì phải làm sao? 
 
Ðáp:  Thưa muốn giải nghiệp lực thì phải hy sinh 
và tận độ, tâm thức trở về không thì mới chứng 
minh giải được nghiệp 
  Kệ: 
 Thực hành giải tỏa trí phân minh 
 Giải tỏa phiền ưu tự cứu mình 
 Thức giác chơn hồn không dấy động 
 Bình tâm tu luyện tự mình minh 
 

3) Monaco, ngày 11-03-2001  5: 45 AM 
Hỏi:  Tình mẹ con do đâu mà có? 
 
Ðáp:  Thưa tình mẹ con do sự cấu trúc siêu nhiên 
hình thành, chung sống trong chín tháng mười ngày 
không khác gì bông hoa nở nhụy tánh tình và mặt 
mày giống nhau 
  Kệ: 
 Thâm tình uyển chuyển chung nhau sống 
 Khai triển luân lưu chuyển một vòng 
 Ðời đạo song hành qui một mối 
 Cùng chung xây dựng hiểu ngoài trong 
 

4) Monaco, ngày 12-03-2001  12: 30 AM 
Hỏi:  Ðồng tiền do đâu hình thành? 
 
Ðáp:  Thưa đồng tiền do sự nhu cầu của nhơn loại 
mà hình thành 
  Kệ: 
 Tiền bạc lưu thông như huyết mạch 
 Quây quần luân chuyển trong minh bạch 
 Góp công xây dựng cùng chung sống 
 Tương hội chung vui tự nhớ trông 
 

5) Monaco, ngày 13-03-2001  3: 15 AM 
Hỏi:  Chuyển đến đâu mới thật sự qui về một mối? 
 
Ðáp:  Thưa hòa trong điển giới thì mới thật sự qui 
về một mối 
  Kệ: 
 Thành tâm tiến thẳng về một đường 
 Nhịn nhục tâm tu quí tưởng thương 
 Khai thác chơn hồn qui một mối 
 Một lòng tu tiến tự tâm tường 
 

6) Monaco, ngày 14-03-2001  3: 05 AM 
Hỏi:  Chuyện thuận nghịch trong đời đều cần biết 
tại sao? 
 
Ðáp:  Thưa chuyện thuận nghịch trên đời đều cần 
biết là tia điển chiếu trí tuệ phân minh, óc người 
cần sự kích thích mới tiến 
  Kệ: 
 Hành trình quang chiếu trí phân minh 
 Tiến hóa thâm sâu rõ tiến trình 
 Lợi lộc chính mình cần sửa tiến 
 Một lòng tu tiến tự mình minh 
 
 

7) Monaco, ngày 15-03-2001  8: 30 AM 
Hỏi:  Tái tục duyên tiền là sao? 
 
Ðáp:  Thưa tái tục duyên tiền là hội ngộ được kiếp trước, tánh nào tật nấy là vậy 
  Kệ: 
 Tái hội phước duyên lập lại đường 
 Có tu có tiến có gieo gương 
 Hành thông thanh tịnh tự dứt khoát 
 Qui hội tâm linh tự xét tường 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Vấn đạo tại Ðại hội Kỳ Quan 

 
35.- Vấn:  Được thấy có một số bạn đạo có nổi u trên trán.  Vậy xin đức Thầy minh giải cho cái điểm sau 
đây: thứ 1, Hể ai tu pháp lý Vô Vi một thời gian thì đều nổi u, hay là có người có, có người không? 
 
Đáp:  Người nào dốc lòng tu thì sẽ có cái ấn tròn giửa trán.  Bây giờ chúng ta thử vô chùa xem người ta 
đặt ông Phật nào củng có cái vòng tròn đó. Chúng ta đi đường lối của Phật để phát triển.Cái đường lối điển 
quang, điển khí của ta tròn như vậy, thì nó mới thích hợp con đường tiến hóa, có ấn chứng đàng hoàng. 
Người hành mà lo về đời thì hành suốt kiếp c ủng không có cái ấn đó.  Người không hành, người hành mà 
lo về tâm thì mới thấy rõ. 
 
36.-Thứ 2:  Cục u nổi lên bất cứ chổ nào trên đầu cũng tốt hết hay là có chổ tốt, có chổ không.  Nếu có 
khác biệt thì xin cho biết chổ nào tốt và chổ nào không tốt. 
 
Đáp:  Ngay trung tâm chơn mày rồi đi hướng lên trên cái vòng tròn giửa trán là tốt nhất, và ngay trung tim 
bộ đầu u lên củng tốt.  Sự cố gắng của con người được khai mở lần lần.  Gốc gát của nó đi về đường thanh 
tịnh của chư Phật. 
 
37.- Thứ 3:  Càng nổi nhiều cục u càng tốt hoặc là không tốt, hay là ít nhiều củng vậy, chỉ có chổ nổi lên 
mớí có ảnh hưởng tốt. 
 
Đáp:  Như tôi đã nói hồi nãy, muốn có u đầu nhiều cục thì cứ mỗi ngày cứ cú đầu là nó u.  Có bác sĩ trị 
mà, cứ cú đầu nó u hết.  U hết mà không có kết quả  đâu.  Tự nhiên nó nông lên như vậy.  Khi mà chúng ta 
muốn hướng về người nào, luồng điển của ta tóe sáng từ đó, phóng ra thấy rõ ràng.  Cái đó mới hửu ích 
cho quần sanh.  Chính mình phát triển được mới hửu ích cho quần sanh. 
 
38.-Vấn:  Ở Việt Nam hiện nay giới trẻ phần đông đang lâm vào tình trạng suy đồi đạo đức, chẳng hạn 
như đĩ điếm lan tràn, trộm cắp rất tinh vi, làm ăn gian xảo vân vân.  Giới trẻ Vô Vi ở hải ngoại có may 
mắn được đi học có thể đóng góp như thế nào cho tình trạng này.  Có thể thành lập trường học, giáo dục 
về kỹ thuật ở Việt Nam hay không?  
                   
Đáp: Những người Việt Nam hải ngoại may mắn được tu học, khai mở tâm trí, nhưng tiếp tục đi.  Chúng 
ta được khai triển tâm thức của chính mình, tương lai chúng ta về lại đất nước, ngồi laị bên người đang đau 
khổ, chúng ta truyền được lời nói, chúng ta truyền cái pháp cho họ tự thức, đó còn hơn đem quà tặng.  Bởi 
vì đã nói suy đồi, thì đưa bao nhiêu nó uống bia hết bấy nhiêu, nó chơi gái hết bấy nhiêu tai hại thêm.  Còn 
cái này chúng ta cố gắng tu đi, để một ngày nào chúng ta vững đi về ngồi bên người đau khổ, chúng ta giải 
rõ cái khổ nạn là đường tiến hóa tâm linh của người Việt Nam.  Đây anh khổ rồi đi đâu?  Không bà con, 
không thân thích, chỉ có kêu Trời mà thôi.  Anh được gần gũi Trời hơn nếu anh chịu tiến về Trời, chỉ có 
Trời giúp anh thôi.  Lời nói của chúng ta có thể cứu giúp cho tinh thần họ càng mạnh hơn. Còn hơn là cho 
tiền sanh ra một cái tập quán xấu, rồi kẻ có tiền được ưa thích, mà kẻ không tiền thì bị người ta ghét bỏ, rồi 
sanh ra thù hận lẫn nhau vô ích. Chúng ta ở ngoài này chúng ta may mắn có cơ hội tu. Cố gắng tu đi, rồi 
một ngày nào chúng ta đi về với một thanh điển quang hơn là đem tiền cho. 
 
39.- Vấn:  Những câu hỏi này của một cậu bé. Cậu 19 tuổi, có một lần láí xe đến gặp ông Tám, lúc trở về 
vào khoảng 8 giờ tối, qua đại lộ có cầu thì thình lình có cục đá lớn rơi xuống ngang ghế bên cạnh như 
Trời giáng, làm cho kiến và mui xe bể.  Xin Thầy giải đáp về hiện tượng này. 
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 Đáp:  Đó là người đó, không phải là cái nạn, cái chuyện mình đi đó là cái nạn xảy đến cho họ, họ mới 
thức tâm và cố gắng tu hơn.  Gặp người tu mà khi gặp bán tín bán nghi chớ không có thật tâm mà, cho nên 
về biết được pháp, mà gặp ông Tám rồi ông Tám chỉ khuyến tu chớ không làm gì hơn.  Vì ông Tám chỉ có 
tu suốt kiếp, chớ không làm gì hơn khuyến tu, mà mình nghe được những lời đó về thực hành để tu thay vì 
nạn đến và sẽ đến, chớ không dứt khoát đâu. Nạn đến không phải đến một lần đâu, nó sẽ đến nhiều lần. 
Nạn vô đơn chí, phước bất trùng lai là vậy. 
 
40.- Vấn:  Như vậy là hên hay xui, tại sao đến gặp ông Tám cậu bé bình an vô sự, nhưng chỉ thắc mắc một 
chút  thôi. 
Đáp:  Trong một chút đỉnh đó để cho cậu bé hiểu rằng nạn là gì, và nên dốc lòng ngay thẳng lo tu, không 
nên đặt sự bán tín bán nghi nữa.  Gặp ông Tám là gặp cơ may để hiểu mình hơn.  May mắn còn sống tu 
cho ngay thẳng tốt đẹp. 

CÙN G ÐỌC THƠ THẦY 
 

Người con không cha 
 

Tình đời phân cách phương xa 
Mỗi người một nẻo khó hòa Tình Thương 

Tình Trời sáng chiếu tạo gương 
Trăm đường thuận nghịch khó nương Chơn Tình 

Vì mình sống khổ khó minh 
Thiếu Tâm Hằng Hữu thuở lúc nào 

Khi con gặp nạn tự gào khóc la 
Lệ tuôn tâm thức chan hòa 

Hướng về tâm đạo thật thà nhớ trông. 
Cha ơi Cha có nhớ không? 

Tâm con vẫn hướng lòng vòng nơi Cha 
Vì đời ly gián tạm xa 

Ước mong tái ngộ tâm hòa với tâm 
Tình thương con vẫn giữ thầm 

Nhớ Cha muốn gặp, Tâm tầm Pháp Tâm 
Nguyện tu tự đạt Chơn tầm 

Con đường Thức Giác giữ Tâm Hiếu Hòa. 
Cha nay sống khổ không Cha? 

Cha đừng tạo nghiệp, vay mà khổ đau. 
Mẹ con vẫn giữ trước sau 

Một lòng tu luyện nhiệm mầu Trời ban 
Mong Cha trì chí thức an 

Giúp người tại thế tự bàn luận tâm 
Tâm hồn siêu diệu thậm thâm 

Tầm đường khai triển tiến thầm đêm đêm 
Ðiển thanh giữ vững đạo nền 

Ðiển trược lấn áp lại quên Chơn Tình! 
 

Lương Sĩ Hằng 
Culver City, ngày 26 tháng 7 năm 1981 
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THƠ 
             PHÚC AI SỚM GIÁC  
Gieo nay gặt , không gieo chưa biết được  
Người gây oán ta cho đó là ơn  
Từ bi ban chiếu thanh khí đáp hườn  
Phật càng gần nhờ ơn ngịch cảnh ấy  
Giả cho là thật cuống cuồng náo nhiệt  
Luân lưu thiện ác tuồng diễn luân hồi  
Oan oan tương báo cứ mãi khổ ôi !  
Nghiêm luật thúc nhồi phúc ai sớm giác   
         14-11-2010  
          VN .Văn Phật tử 
                  ----- 
              Giác Ngộ  
 Làm người khi mê  
Ít nhiều cũng phạm sai lầm  
Hãy để quyền phán xét cho chúa  
Người tu chỉ có một quyền duy nhất là  
Yêu Thương tha thứ  
           20-12-2010  
           VN. Văn Phật Tử 
                    ----- 
               TRẢ BÀI 
Cuộc đời là một bãi trường thi 
Ngọt đắng chua cay chẳng thiếu gì 
Phước người tu sẳn trong tiền kiếp 
Tu khổ nên tìm tu Vô Vi. 
 
Cuộc đời mãi thế đục và trong 
Bao kiếp trôi đi mãi lòng vòng 
Đục trong trong đục do tâm thức 
Tu thiếu nên đời mãi long đong 
 
Động loạn hồng trần ai chả biết 
Sợ động tìm thanh trốn lên non 
Đấy là cố tránh bài học tới 
Trốn mãi nên ta nợ dập dồn. 
 
Vô Vi đời đạo vốn song tu 
Động tới cho ta luyện tâm từ 
Mỗi khi vượt động tâm yên lạ 
Mỗi lần vấp ngã bớt khờ ngu. 
 
Kiếp nào nghiệp ấy chẳng giống ai 
Hành pháp siêng năng niệm Phật hoài 
Cho hồn thanh nhẹ khi nghiệp tới 
Dẫu đắng nhưng lòng vui cứ vui. 
       Dĩ An, 20-12-2010 
          Chí Thành. 
 

           TU VÔ VI 
Vô Vi không phải tìm hang động 
Đi giữa thị thành tâm vẫn không 
Thiện ác hữu vô không chấp nhiễm 
Tâm hồn thanh nhẹ đạt Chơn Không. 
         PN. 20-12-2010 
       TS. Không Không. 
                       ------ 
                ƯỚC MƠ 
Theo bước chân Thầy nào dám mơ 
Ngu thời dốt chữ thích văn thơ 
Ngôn từ chỉ lối Mai Văn Chất 
Thi phú hoàn thành những ước mơ. 
          Tân Phú, 15-12-2010 
                     Minh Vô Vi. 
                       ---- 
             TÌNH THƯƠNG 
Thâm tâm ta sảy ngựa vô cương 
Như khỉ soi gương để tỏ tường 
Kiến tại thâm sâu để định hướng 
Đường đi thăm thẳm vấn tình thương 
Dung bồi luyến mãi tình thương mến  
Tiềm ẩn đâu đâu lại vấn vương 
Phương tiện pháp thiền ta sẵn có 
Cố mà giải mã chốn tình thương. 
       VĂN PHONG CM/12/12/2010 
                        ---- 
           THIỆN LÀNH THAY 
Đường đi trăm nẻo thiền lành thay 
Tùy duyên cảm nhận ở đường dài 
Nguyện ý buông không xa nghiêp đãi 
Luận suy ngẫm lại thân còn đây 
Tâm không khẩu ứng ý còn đấy 
Khơi dậy cảnh sắc thấy buồn thay 
Nhận thức hồn nhiên thanh nhẹ giải 
Chân lành tự thứ ẩn tầm lai 
 
Mượn thơ dựng cảnh ý thanh thản 
Thơ điển hồn nhiên cũng thấy hay 
Tâm khởi điển thanh thanh cảm nhận 
Điển tròn tròn mãi sạc vun đầy 
Nhớ thầy giảng dạy bao lời đấy 
Cũng lúc giải bày lấy thơ thay 
Tùy số tùy duyên tùy phúc phận 
Muôn lời vạn nẻo giải trần ai 
         VĂN PHONG   CM/17/12/2010 
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          CHỢ ĐÊM 
Dạo cảnh chợ đêm dưới ánh đèn 
Phố phường đông đúc lại vui thêm 
Trăm xe tấp nập, đèn xanh đỏ 
Tâm khởi hồn nhiên cảnh phố đêm 
Tân Mão cận kề xuân vui vẻ 
Noel lại đến ở kề bên    
Gíang sinh tổ chức cùng sum họp 
Đời đạo tâm giao cho vững bền 
  VĂN PHONG   CM 20/12/2010 
                ---- 
         SUM HỌP(25/12/2010  
TẠI NHÀ BẠN ĐẠO PHÚC TÂM) 
Sum họp bên nhau tưởng nhớ thầy 
Tâm tâm tương ứng vượt trùng mây 
Bắc cầu như ý thanh thanh điển 
Đạo nguyện tâm tròn trí tuệ khai 
  VĂN PHONG   CM 19/12/2010 
                ---- 
        ĐĂNG SÁNG 
Đường thành năm nẻo rộng thênh thang 
Thơ tả văn hoa lại nhịp nhàng 
Cảm nhận hồn nhiên tâm ý sáng 
Mong soi đăng sáng kịp tàu khang 
  VĂN PHONG   CM 20/12/2010 
                ----- 
           THIỀN GIÁC 
Đêm thiền ngày giác sửa liền sai 
Tự thức mỗi giây kiểm soát hoài 
Ý niệm dấy lên lo niệm Phật 
Tánh trần buông bỏ trả trần ai 
Chú tâm trụ điển thiên môn định 
Ý tại trung tâm giữa rặng mày 
Thiền giác tâm luôn tự cảnh giác 
Ngày an đêm tịnh cảnh Bồng Lai. 
          Củ Chi, 19-12-2010 
                Bá tùng. 
                 ---- 
ĐỜI ĐẠO SONG TU 
ĐỜI là cõi tạm bớ người ơi ! 
ĐẠO vốn là không nơi cõi Trời 
SONG hỷ âm dương đồng nhất thể 
TU hành tiến hóa hòa muôn nơi. 
           Tân Phú, 15-12-2010 
              Minh Vô Vi. 
 
 
 

              HỌC LED 
Thứ bảy vừa qua đến chị Giàu 
Cùng chung sinh hoạt LED Thầy trao 
Tình người phát triển cùng Qui Hội 
Họp mặt chung thiền học hỏi nhau 
Pháp Lý Vô Vi Thầy Tổ dạy 
Học hòa trước hết đặng thanh cao 
Trả lời vấn đáp do trình độ 
Có dịp du hành lại gặp nhau. 
             TP. 23-12-2010 
             Minh V ô Vi 
                       --- 
      Tuyệt học vô vi nhàn lão nhân  
Mery Chirstmas and Happy new year 2011 
Cực khổ người đời ba bửa ăn  
Kiếm tiền bao nhiêu cũng khó khăn … 
Mình sanh ra đời để làm gì ? 
Giá cả leo thang không thể ngăn …. 
Vui sống buông thả ăn rồi ngũ … 
Aên no chờ chết mãi lăng xăng  
Chết đi về đâu có biết chăng !  
Thiền Vô Vi đi hết băn khoăn   @  
         5 Thành Củ Chi 12-12-2010  
                        ---- 
                 ---- 
        Ði bộ vô vi Thanh Ðiễn vui  
         Tặng Thiền Ðăng – Văn Phật Tử  
           Văn Phong –Châu Thị Kim 
Ngày xưaBé Tám dạy tu  
Bé Tám ra bài thi …. 
Bạn đạo tu đi moat trường thi  
Ðức thầy chấm điễm  
Chấm điễm bài thi bạn đạo tu  
Hồng Ân Thanh điễn của vô vi  
Bay giờ bạn đạo chấm bài thi  
Chúng sanh ra bài thi người tu  
Thanh Ðiễn vô vi ai người có  
Quy hội người già bạn vô vi  
Bài thi tôi trình các bạn chấm  
Dỡ ẹt …nói hoài ….nín ! lo tu …. 
Mình ngu nên  nhờ bạn chấm điễm  
Soi kiếng vô vi lạy vô vi  
Ði bộ vô vi Thanh Ðiễn vui …. 
        5 Thành củ chi 14-12-2010  
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               SANH SANH HÓA HÓA  
Chẳng đến mà đến  
Ðến mà chẳng đến  
Sanh mà chẳng sanh  
Chưa sanh mà sanh  
    Trương công Sơn –Thiện Hải 1-12-2010 
                    ---- 
    Duyên Lành tu đạo thiền vô vi 
Thầy nói NAM là lữa mà con không hiễu ! 
MÔ là không khí mà con không biết  
A là nước mà con không thấy  
DI là phát triễn phát triễn cái gì ? 
ÐÀ là màu sắc chẳng biết ra sao ? 
PHẬT là linh cảm làm sao cảm được ….. 

Chấn động lực A DI ÐÀ PHẬT  
Mình cứ việc niệm …. 
NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT  
Trở về với mình nó mới thanh  
Làm sao sáng suốt tu tiến hóa  
DUYÊN LÀNH NGỘ ÐẠO nghe Bé Tám  
Người tu trong xây dựng vô vi  
Lẽ đạo huyền vi của đất trời 
Trở về hào quang không động nữa  
Hư không đo lường bước tiến tu  
Mình thấy mình ngu mình tu sửa  
Thanh lọc thanh điễn nhờ niệm Phật  
Nam mô Ðức Phật VỸ KIÊN  
    5 thành củ chi  18-12-2010 

 
 

THÔNG BÁO TĐ DŨNG CHÍ ÚC CHÂU 
---#--- 

Dự thảo chương trình sinh hoạt và tu tập cho khóa sống chung từ 31/12/2010 đến 3/1/2011 
Chủ đề:  Tha thứ và thương yêu. 
 
*THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM: VÌ NHIỀU LÝ DO BCH QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI ĐIỂM 
 
Đia điểm:  922 Hume Hwy, Basshill NSW 2197 
 
Ghi danh tham dự:  Liên lạc Ngọc Sương qua số:  0450 532 464 
hoặc Duyên Nguyễn qua các số phone: 9728 9700,  9711 2920, Di Động: 0430 486 845            hoặc Email:  
duyen.nguyen@vbnfinance.com.au   &  hthai@xenontech.com.au 
 

 
A-Mục đích:  
  
1/ Xây dựng lòng trong sạch tiến tu như lời Thầy dạy cho đời sống tu đạo của người tu Vô Vi. 
2/ Liên kết tình anh em bạn đạo trong thương yêu và xây dựng 
 
B-Thời gian sinh hoạt dự thảo như sau: 
  

Ngày thứ sáu: 31/12/10:  Anh Thái Phúc Hải. 
 

• 9.00 – 9.30am: Tập họp tại thiền đường Bass Hill. 
• 10.00-11.30: Chia nhóm và sinh hoạt chung: Cho hiện tại và tương lai của TĐ. 
• 12.00am -14.30pm:  Chuẩn bị và ăn trưa  
• 14.30pm -16.00pm:  Khai mạc khóa sống chung, bạn đạo VN và Thiền Đường Dũng Chí  

gởi tặng quà lưu niệm: 1 CD Tôi Tầm Đạo, 1 CD Di Chúc của Đức Thầy, 1 CD Luân Hồi 
Du Ký, 1 CD 53 Chơn Kinh và áo Polo Vô Vi. 

• 16.00pm – 18.00pm:Thảo luận đề tài tu học chủ đề: “ Tha Thứ vàThươngYêu”. 
• 18.00pm – 19.00pm:  Chuẩn bị và dùng cơm tối 
• 19.00pm – 20.30pm:   Dọn dẹp và vệ sinh cá nhân  
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• 20.30pm – 22.00pm:   Đi xem pháo bông 
• 22.00pm – 23.00pm:  Thảo luận tiếp đề tài “Tha Thứ và Thương Yêu”, trao đổi kinh 

nghiệm tu học và những khó khăn   
• 23.00pm :                  Thiền chung  

 
Ngày thứ Bảy: 1/1/11:  Đi tham quan vùng Wollongong. 
 

• 7.00am-7.30am:  Tập trung tại TĐ. 
• 6.00pm-            : Sinh hoạt tại nhà Chị Phẩm. 

 
Ngày Chủ Nhật:  2/1/11:  Điều khiển chương trình, đề nghị:  Anh Tâm 
 

• 7.00am- 8.00am:        Thiền chung 
• 8.00am – 9.00am:       Điểm tâm 
• 9.00am – 12.00am:  Thảo luận đề tài tu học chủ đề: “Đời Đạo Song Tu” 
• 12.00am – 14.30pm:   Chuẩn bị và ăn trưa. 
• 14.30pm – 15.30pm::  Niệm Phật 
• 15.30pm – 18.00pm:   Học ‘Mục Bé Tám” 
• 18.00pm – 19.00pm:   Chuẩn bị và dùng cơm tối 
• 19.00pm – 20.30pm:   Dọn dẹp và vệ sinh cá nhân 
• 19.30pm - 23.00pm:    Thảo luận tiếp chủ đề: “Đời Đạo Song Tu” – Văn Nghệ. 
•  23.00pm:                    Thiền chung 

 
Ngày Thứ hai:  3/1/11:  Điều khiển chương trình, đề nghị:  Chị Duyên 
 

• 7.00am- 8.00am:       Thiền chung 
• 8.00am – 10.00am:    Chuẩn bị và dùng điểm tâm 
• 10.00am – 11.00am   Bế mạc khóa sống chung. Đóng góp ý kiến của bạn Đạo về khóa sống 

chung, dự kiến chương trình cho KSC năm tới 
• 11.00am -12.00am:    Tổng dọn vệ sinh. 
• 12.00am – 14.00pm:  Sinh hoạt đề tài tu học tự do. Niệm Phật hồi hướng công đức tu tập 
• 14.30pm – 15.30pm:   Ăn trưa và chia tay. 

 
PHỤ TRÁCH ẨM THỰC: đề nghị: 

• Chị Phẩm & Chị Liên & Chị Mai & Chị Trình 
 
 
TM/BCH TĐ Dũng Chí Tổng Thư Ký, 
Lê Thị Ngọc Sương 
 
 
 

  
    

 


