Số: 902 Ngày: 23 tháng 10 năm 2012

Chánh Ðại
Chánh đạo quang minh tình giao cảm
Thực hành chánh pháp tự khai thông
Ttình Trời tình Phật qui một mối
Thành tâm tu luyện tự phân huyền
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 02/01/2003 đến 08/01/2003
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) Böïc boäi tu khoâng tieán thì phaœi laøm sao?
2) Laøm sao taâm thaân ñöôïc yeân oån?
3) Quí thöông Trôøi coù höõu ích gì khoâng?
4) Muoán keát hôïp nguyeân linh thì phaœi laøm sao?
5) Haønh trình tieán hoaù caàn bao xa?
6) Ñeán choã naøo môùi goïi laø voâ cuøng?
7) Söï tieán hoaù khoâng ngöøng nghæ laø sao?
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1) San Jose, 2/1/2003
Hoœi: Böïc boäi tu khoâng tieán thì phaœi laøm sao?

2) San Jose, 3/1/2003
Hoœi: Laøm sao taâm thaân ñöôïc yeân oån?

Ñaùp: Thöa, böïc boäi tu khoâng tieán thì phaœi töï giaœi
uaát khí baèng Phaùp Luaân Chieáu Minh
Keä:
Traøn ñaày uaát khí töï giam thaân
Buoâng boœ höôùng thöôïng tieán hôïp khuynh
Trôøi Phaät khoâng buoàn taâm töï ñaït
Haønh thoâng khai trieån thöùc muoân beà

Ñaùp: Thöa muoán laøm cho taâm thaân ñöôïc yeân oån thì
phaœi thöïc haønh chaùnh phaùp söœa taâm vaø söœa thaân thì
môùi ñöôïc yeân oån
Keä:
Thaønh taâm tu söœa mình môùi tieán
Quí töôœng Trôøi cao traùnh caœnh phieàn
Taïo laäp ñöôøng tu qui moät moái
Qui khoâng thanh tònh töï taâm hieàn
4) Oroville, 5/1/2003
Hoœi: Muoán keát hôïp nguyeân linh thì phaœi laøm sao?

3) San Jose, 4/1/2003
Hoœi: Quí thöông Trôøi coù höõu ích gì khoâng?

Ñaùp: Thöa quí thöông Trôøi raát höõu ích cho taâm laãn Ñaùp: Thöa muoán keát hôïp nguyeân linh thì phaœi
thaân
höôùng thöôïng truï taâm phaân giaœi thì môùi hoaø hôïp
ñöôïc.
Keä:
Quí thöông Trôøi voâ cuøng höõu ích
Keä:
Töù ñaïi giai khoâng thaàm tieán böôùc
Truï taâm phaân giaœi thì taâm hoaø
Khai trieån voâ cuøng lôïi ích chung
Thöùc giaùc taâm tu töï vöôït qua
Duyeân Trôøi soáng ñoäng quaân bình tieán
Ñôøi ñaïo song haønh duyeân taän ñoä
Bình taâm tu tieán töï phaân qua
5) San Jose 6/1/2003
6) Singapore, 7/1/2003
Hoœi: Haønh trình tieán hoaù caàn bao xa?
Hoœi: Ñeán choã naøo môùi goïi laø voâ cuøng?
Ñaùp: Thöa haønh trình tieán hoaù caàn tôùi voâ cuøng
Keä:
Haønh trình tieán hoaù tôùi voâ cuøng
Phaùt trieån voâ cuøng trí tieán chung
Söï nghieäp Trôøi ban tieán taän cuøng
Qui hoài taâm thöùc trí bao dung

Ñaùp: Thöa tu hoaøi khoâng ngöng goïi laø voâ cuøng
Keä:
Ngaøy ngaøy khoù qua ngaøy ngaøy qua
Khai trieån cho tôùi chöõ thaät hoaø
Nguyeân lyù Trôøi ban töï vöôït qua
Töïï tu töï tieán phaùp taâm thaân hoaø

7) Singapore, 8/2003
Hoœi: Söï tieán hoaù khoâng ngöøng nghæ laø sao?
Ñaùp: Thöa söï tieán hoaù khoâng ngöøng nghæ laø luoân luoân gaëp chuyeän môùi phaœi laøm
Keä:
Môœ maét nhìn thaáy taâm giaœi quyeát
Trí tri phaân giaœi chuyeän ngoaøi ñôøi
Thoï qua vieäc laøm taâm thaáu ñaùo
Trí trieån phaùt minh duyeân taän ñoä
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
NGƯỜI THƯƠNG CÒN ÐÓ
Người thương còn đó...
Khai minh lối thoát với dặn dò
Nhập định tham thiền chớ quanh co
Tự thoát Qui Nguyên về một cội
Chớ phân động loạn chẳng còn lo.

Người thương còn đó...
Thấy không nhưng có chẳng quanh co
Trong Ðạo có Ðời tự tiến dò
Tâm thức qui hồi tâm tự giác
Lấy Không làm đích chẳng so đo.

Người thương còn đó...
Ðiển Trời qui tụ chứa thành kho
Tu luyện nhân gian cố gắng mò
Qui tụ Thần Hồn tâm tự thức
Thực hành tự tạo chiếc Thanh Ðò.

Người thương còn đó...
Thương yêu vô tận phước ban cho
Dìu tiến tâm linh lý dặn dò
Phật độ tâm hồn, tâm chuyển độ
Càn Khôn Vũ Trụ thuyết Nam Mô.

Người thương còn đó...
Vỗ về điêu luyện đoàn con nhỏ
Chập chững chợ đời lắm đắn đo
Tự nguyện thanh tâm tình chuyển bước
Ra đi phân bước ý tâm dò.

Người thương còn đó...
Có Không Không Có ở nơi mô?
Giải thuyết phân minh lý chuyển vô
Nội thức reo mừng nay ngộ Ðạo
Thần giao cách cảm cõi Hư Vô.

Người thương còn đó...
Gương lành tại thế tâm thường ngộ
Nhắn nhủ tâm trần hướng lộn vô
Tự thức sửa sai tâm ngộ Ðạo
Quân bình phán xét rõ Hư Vô.

Người thương còn đó...
Tuy xa như vẫn mơ bồ
Trong cõi phù sanh sắc sắc vô
Qui thuận đạo Trời tâm bái phục
Thương Cha kính Mẹ chuyển vô vô.

Người thương còn đó...
Thực hành tự luyện ý Nam Mô
Khai triển vô cùng vượt nấm mồ
Ðại định tham thiền tâm tự thuyết
Sắc Không Không Sắc rõ Thanh Ðồ.

Người thương còn đó...
Phá chấp phá mê vẫn dạy bồ
Về nơi thanh lịch rõ Nam Mô
Do đâu mà có luồng thanh khí
Có phải Trời ban sống với bồ.

Người thương còn đó...
Khai minh trí điển tâm thường có
Sáng suốt qui nguyên tránh lửa lò
Trời Phật phân hành Chơn cứu độ
Thức tâm lĩnh hội điển ban cho.

Người thương còn đó...
Cha Trời phẳng lặng chẳng so đo
Tâm thức cảm giao điển điển kho
Khai mở bộ đầu tâm tự thức
Chẳng còn suy luận lý quanh co.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
California, 08-1981

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 3/12

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
TÔI TẦM TÔI :
Mình tu ở đây là tôi tầm tôi. Chính tôi thực hiện để tôi hiểu tôi chứ không phải tôi tu để tôi hiểu người khác.
Tôi tìm hiểu người khác là bàng môn tả đạo, rồi làm thầy bói ăn tiền người ta còn mang thêm tội nữa. Còn
tôi tầm tôi là để tôi hiểu tôi, tôi sửa tôi để tiến hóa.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Xá Lợi Phất! Bắc Phương Thế Giới Hữu: Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt
Sanh Phật, Võng Minh Phật. Như Thị Ðẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng
Trường Thiệt Tướng Biến Phú Tam Thiên Ðại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn:
Nhữ Ðẳng Chúng Sanh Ðương Tín Thị:
Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh
Câu: XÁ LỢI PHẤT! BẮC PHƯƠNG THẾ GIỚI HỮU: DIỆM KIÊN PHẬT nghĩa là: Phía Bắc thuộc
về tay mặt, trái cật phía mặt cốt giác nó để phân ranh bên trái, bên phải để cho các La Hán biết cơ sở ranh
rấp đặng làm việc. Ví như hữu DIỆM KIÊN PHẬT là vai giác, để chứng minh công chuyện làm thuộc về
luồng điển Bắc Phương Nhâm Quý Thủy trái cật.
Còn TỐI THẮNG ÂM PHẬT cũng phụ thuộc chia sớt công chuyện làm, ngày đêm là một thứ luồng
điển cái trong bản thể ta để xúc tiến cho NAN TRỞ PHẬT, NHỰT SANH PHẬT là vị La Hán coi về bộ gan
và bộ mắt bên mặt. Còn NAN TRỞ PHẬT, NHỰT SANH PHẬT thì cũng tiêu biểu cho hỏa tặc tam muội
để làm hồn thư thuộc về vía. Vía là khí nặng của bản thể.
DÕNG MINH PHẬT là vị La Hán này tiêu biểu cho hồn thơ sáng suốt. Hồn thơ là một thứ lửa tam
muội hỏa tặc nặng nề tội lỗi, cho nên sự sáng chói sắc đỏ mù mờ bay từ từ, có khi mùa hạ nóng bức, tối thì
mưa dầm, trong mồ mả phát lên một ngọn đèn hay là một ngọn đuốc, khi thì có hàng nhiều ngọn, do mấy vị
này tiêu biểu cho hồn ma bóng quế. DÕNG MINH PHẬT nó cũng tiêu biểu cho hồn thơ, cũng các đấng ấy,
thì mấy vị này hễ hồn hiền từ tu hành thì chức phẩm La Hán hay là mấy vị Phật này là phẩm giá của nó.
Còn linh hồn của bản thể hung bạo, gian trá, tham sân, thì các vị ấy hạ tầng công tác làm ma, không
được chức sắc mà ta đã trình bày cho Xá Lợi biết, để hoằng hóa chúng sanh để cho chúng nó hiểu. Hễ hiền
đức thì được chức phẩm, còn hung bạo phạm tội thì làm ma.
Còn câu: NHƯ THỊ ÐẲNG HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT là: Các phẩm PHẬT ta kể ra đây là:
“Trong bản thể con người cũng như một nước”.
Câu: XUẤT QUẢNG TRƯỜNG THIỆT TƯỚNG BIẾN PHÚ TAM THIÊN ÐẠI THIÊN THẾ GIỚI
THUYẾT THÀNH THIỆT NGÔN nghĩa là: Từ trên mặt đất thế giới
này, mỗi bản thể con người đều có các vị phẩm y nhau. Mấy vị phẩm này ưa chờ khi nước đục thả câu, hay
là linh hồn ra lệnh một làm ra mười. Tội ít làm ra nhiều, ưa tham, sân, si, hiếp đáp các người.
Câu: NHỮ ÐẲNG CHÚNG SANH ÐƯƠNG TÍN THỊ: XƯNG TÁN BẤT KHẢ TƯ NGHỊ CÔNG
ÐỨC NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT SỞ HỘ NIỆM KINH nghĩa là:
Xá Lợi ơi! Con đã tiếp các đấng trên đó vui đâu chúc đó, làm cho phần nhiều tội lỗi. Cốt giác bản tánh của
nó là hỏa tặc tam muội.
Vậy khi con luyện đạo Pháp lý này, con nên vâng lời Thầy giáo huấn nó. Thầy biết chúng nó ở trong bản
thể của con, không có thể nào trừng trị nổi. Cho nên, ngày nay Thầy đưa Pháp lý Khoa học Huyền bí giao
quyền cho con để hoằng hóa chúng sanh.
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KHOA HỌC 6 CHỮ DI ÐÀ: cốt giác của nó là: Pháp Luân Thường Chuyển ta dạy ngươi để thông tri
cùng nó. Khi con biểu chúng nó nghe lời thì thôi, bằng nếu nó bất tuân lệnh con, thì con được làm phép
Pháp Luân Thường Chuyển mà răn dỗ chúng nó. Chúng nó bị ép buộc mà không cãi chối, thì chúng nó được
tùng phục con và nghe lời giáo huấn của con.
Xá Lợi ơi! Con nhớ mà hoằng hóa chúng sanh để luyện đạo, không nên quên Khoa học Pháp Luân
Thường Chuyển này.
Xá Lợi ơi! Sự trừng trị của hỏa tam muội, Lục Căn, Lục Trần tất cả, nghe Pháp Luân Thường Chuyển
của ta biểu ngươi làm đây, là phép cai trị chánh để trừng trị chúng nó, thì chúng nó phải kiêng nể con.
(còn tiếp)
Thông Báo về Ghi Danh
Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông” 2013
Du Thuyền “Voyager Of the Seas” Úc Châu / Tân Tây Lan
Ngày 19 tháng 10 năm 2012
Kính gởi quý bạn,
Để giúp cho quý bạn đạo ở Úc Châu ghi danh dễ dàng, xin quý bạn đóng tiền và gởi phiếu ghi danh
như sau:
1) Bạn đạo tại vùng Sydney:
Chị Nguyễn Thị Duyên
38 Kempt St, Bonnyrigg NSW 2177, Australia
Tel. nhà: 02 87985322.
Tel. di động: 0430486845 (virgin) or 0422323667(Vodafone).
Hoặc email: duyen.nguyen@vbnfinance.com.au
2) Bạn đạo tại vùng Melbourne hoặc các nơi khác tại Úc:
Chị Wan Thi Bich Lieu
39 Glenmore Street
Macleod, Victoria 3085, Australia
Email: ihsanlie@tpg.com.au
Tel. 61 3 94322690
Tel. di động 61434144976
Xin quý bạn đóng tiền Úc Kim khi ghi danh để thuận tiện cho chúng tôi chuyển sang ngân hàng để
đóng tiền cho hãng tàu bên Mỹ.
Quý bạn cũng có thể ghi danh trực tiếp sang Mỹ nếu muốn (xin xem phần liên lạc Ban Ghi Danh).
Mọi chi phiếu xin ghi “Vo Vi DFW Friendship Association”.
Quý bạn nào có ý định tham dự Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông” 2013 và muốn chọn lọai phòng 3
hay 4 người, xin ghi danh càng sớm càng tốt vì chúng tôi không thể giữ chỗ trước cho loại phòng 3 hoặc 4
người nếu không có đủ tên của tất cả các người trong phòng. Ngoài ra, hãng tàu cho biết là giá người thứ 3
và thứ 4 trong 1 cabin có thể tăng từ đây đến ngày đi, nếu chưa có đặt tiền cọc trước.
Hiện nay, chúng tôi đã dùng hết 50% số phòng có thể ở 3 hay 4 người cho nhóm Vô-Vi, và khi hãng
tàu hết loại phòng này, quý bạn sẽ phải chọn loại phòng 2 người. Ngoài ra, quý bạn ghi danh sớm thì sẽ
được chọn giờ ăn chiều sớm là 6 giờ chiều (6:00PM). Hãng tàu chỉ cho một số giới hạn ăn sớm, nên số còn
lại sẽ ăn chiều lúc 8 giờ tối và ăn trễ thì gặp trở ngại khi chúng ta thiền buổi tối.
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Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn,
Kính thư,
Ban Ghi Danh
Liên Lạc Ban Ghi Danh
1. Bạn đạo tại Âu Châu
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ :
Association Vovifrance
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris- France
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr
(Check đề tên Association VoVi France)
2. Bạn đạo tại Australia, Canada, các tiểu bang Mỹ ngoài California:
Mai Nguyen
PO Box 406
Oroville, CA 95965
Tel. (714) 598.7291, Email: : huemai00@gmail.com
Lưu ý : Bạn đạo tại Melbourne có thể ghi danh với :
chị Wan Thi Bích Liễu
39 Glenmore Street
Macleod, Victoria 3085, Australia
Email: ihsanlie@tpg.com.au
Tel. 61 3 9432 2690
Tel. di động 61434144976
Bạn đạo tại Sydney có thể ghi danh với :
chị Nguyễn Thị Duyên
38 Kempt St, Bonnyrigg NSW 2177, Australia
Tel. nhà: 02 87985322.
Tel. di động: 0430486845 (virgin) or 0422323667(Vodafone).
Hoặc email: duyen.nguyen@vbnfinance.com.au
3. Bạn đạo ở 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
4. Bạn đạo ở Bắc Cali
Tôn Thu
PO Box 18304
San Jose, CA 95158
Tel. (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com
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5. Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu:
Bạn đạo tại Việt-Nam cần giấy mời để tham dự đại hội xin liên lạc với chị Thủy ở Việt-Nam (Email:
chungngocthuy@gmail.com), hoặc xin liên lạc:
Chị Wan Thi Bích Liễu
39 Glenmore Street
Macleod, Victoria 3085, Australia
Email: ihsanlie@tpg.com.au
Tel. 61 3 94322690 (nhà) Tel. di động 61434144976
Báo Cáo Tài Chánh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 31
« Chung Vui Hạnh Ngộ »
Anaheim Marriott Suites, Garden Grove, California, Mỹ Quốc
19.09.2011 – 23.09.2012
Ngày 19 tháng 10 năm 2012
Kính gởi toàn thể quý bạn đạo tham dự Đại Hội,
Trước tiên, chúng con thành tâm ghi ân Đức Thầy và Chư Vị Bề Trên đã quang chiếu cho chúng con
được hưởng những ngày Đại Hội tràn đầy thanh quang điển lành, và đã cho chúng con sống 3 ngày Tết VôVi thật vui với những kỷ niệm thân thương và những buổi tu học không bao giờ quên được.
Chúng tôi cảm ơn tất cả quý bác, quý anh chị, quý bạn trẻ, đã phát tâm phục vụ trong suốt thời gian
Đại Hội, để mọi người cùng vui hưởng những buổi sinh hoạt phong phú, và đã tổ chức một buổi viếng thăm
Thiền Viện Vĩ Kiên thật chu toàn. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã phát tâm tặng quà cho bạn
đạo tại Đại Hội, từ những áo T-Shirt đến các băng điã nhạc CD và DVD thực hiện thật công phu để phổ
biến lời thơ của Đức Thầy, phần “hái lộc đầu năm”, phần xổ số máy “iPad”, những trái cây ngọt ngào miền
Nam Cali, những nắm xôi, chiếc bánh bao, gởi gấm bao tình thương của bạn đạo đối với bạn đạo, không sao
kể xiết…
Lời văn hạn hẹp không thể diễn tả được sự cảm kích của chúng tôi đối với sự thương mến của quý
bạn đã luôn hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi thực hiện một Đại Hội tốt đẹp, và chúng tôi ước mong sẽ tiếp tục
đồng hành với quý bạn trên con đường phục vụ cho chung.
Sau đây là bản báo cáo tài chánh cập nhật hóa sau khi chúng tôi nhận được các hoá đơn sau cùng của
các dịch vụ tại Khách Sạn Đại Hội và các nhà hàng, hãng xe bus v..v...
I.

Tổng kết THU :

251,264 USD

II.
III.

Tổng kết CHI PHÍ:
- 244,327 USD
Còn
6,937 USD**
** Số tiền dư 6,937 USD sẽ được sử dụng cho quỹ đại hội 2013
Chi phí gồm có:
1. Chi phí khách sạn (phòng họp, phòng ngủ, ăn sáng và ăn trưa, v..v..) : 205,839 USD
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2. Chi phí ăn chiều tại nhà hàng, tất cả chi phí chuyên chở bạn đạo (nhà hàng, thăm T/V, đưa
đón phi trường): 28,936 USD
3. Chi phí tân trang máy móc audio/video: 5,273 USD
4. Các chi phí linh tinh còn lại (trang trí, bông hoa, in và gởi cẩm nang, phong để chụp hình,
logo, v..v…) 4,279 USD
Chúng con xin đảnh lễ Đức Thầy trong tâm, và thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đạo.
Chúng tôi ước mong sẽ tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 32 “Bàn Bạc Khai Thông”
2013 trên Du Thuyền “Voyager Of The Seas” tại Úc Châu.
Kính thư,
BTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
THÔNG BÁO CỦA THIỀNÐƯỜNG DŨNG CHÍ ÚC CHÂU
THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI
THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY – ÚC CHÂU XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TẤT CẢ BẠN
ĐẠO VÀ THÂN HỮU ÚC CHÂU ĐẾN THAM DỰ NGÀY KỶ NIỆM LIỄU ĐẠO CỦA ĐỨC TỔ SƯ
ĐỖ THUẦN HẬU
ĐỊA ĐIỂM: THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ, SỐ 922 HUME HIGHWAY, BASS HILL NSW 2197
THỜI GIAN:
• NGÀY CHỦ NHẬT: 11/11/2012
• THỜI GIAN TỔ CHỨC: 10am-2.00pm
SỐ PHONE LIÊN LẠC KHI CẦN:
CHỊ DUYÊN: 0430486845
ANH LIỆT:
0433314699
SỰ THAM DỰ ĐẦY ĐỦ CỦA QUÝ BẠN ĐẠO SẼ LÀ NIỀM TÔN KÍNH VÀ LÒNG BIẾT ƠN CỦA
CHÚNG TA ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHAI SÁNG PHÁP MÔN VÀ THÀNH TỰU CỦA ĐỨC TỔ SƯ.
T.M Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney,
Thiền Đường Dũng Chí,
Hội trưởng : Nguyễn Thị Duyên.
THÔNG BÁO KHÓA SỐNG CHUNG CỦA THIỀN ÐƯỜNG DŨNG CHÍ ÚC CHÂU

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHÓA SỐNG CHUNG 2012
*Thời gian: 29-31/12/2012(thứ bảy, Chủ Nhật, thứ hai)
*Địa điểm: 38 Kempt St, Bonnyrigg NSW 2177
*Liên lạc các anh chị có tên dưới đây để ghi danh tham dự:
1)Nguyễn Thị Duyên- Hội trưởng
*Số phone nhà: 02 87985322. Số phone cầm tay: 0430486845 (virgin) or 0422323667(Vodafone). Hoặc email:
duyen.nguyen@vbnfinance.com.au
2) Nguyễn Thành Tâm- Phó hội trưởng
* Số phone nhà: 02 96495222. Số phone cầm tay: 0415303759. Hoặc email: tamdung54@yahoo.com.au
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*Lệ phí: Không lệ phí, mọi người tùy tâm đóng góp vào quỹ “ cứu khổ ban vui ” dành cho chương trình từ thiện sẽ
thực hiện khi đủ duyên lành. Chương trình từ thiện này sẽ do bạn đạo Thiền đường Dũng Chí thực hiện
*Vật dụng cần mang theo: vật dụng cá nhân: áo quần, khăn tắm, bàn chải, kem đánh răng..tấm đắp..
Ghi danh tham dự : Mời bạn đạo nào muốn tham dự xin ghi danh
Chương trình sinh hoạt ngày Thứ Bảy: 29/12/2012:
8.30am-9.00am : Tập họp tại nơi sinh hoạt. Chia nhóm để phụ trách nấu ăn và làm vệ sinh.
9.00am10.00am: Giới thiệu chương trình sinh hoạt và sắp xếp nơi sinh hoạt và tu tập..
10.00am-11.00am: Lời mở đầu cho KSC- Thiền chung
11.00am-12.00pm: Nhóm 1 chuẩn bị cơm trưa - Các bạn đạo còn lại mạn đàm(Giờ tự do)
12.00pm-1.30pm: Dùng cơm trưa .
1.30pm-4.00pm: Học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tu tập và thảo luận lời Thầy dạy qua bài giảng “ Quy hồi chân lý “.
4.00pm-4.30pm: Nghỉ giải lao
4.30pm-5.30pm: Nhóm 1 chuẩn bị cơm chiều - Các bạn đạo còn lại mạn đàm(Giờ tư do).
5.30pm-6.30pm: Dùng cơm chiều, vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân
6.30pm-8.30pm: Chương trình tham gia phát triển trí tâm, văn nghệ và giải thưởng.
8.30pm-9.00pm: Nghỉ giải lao.
9.00pm-10.00pm: Niệm Phật
10.00pm-11.30pm: Tự do
11.30pm-12.30pm: Thiền chung.
Chương trình sinh hoạt ngày Chủ nhật 30/12/2012:
7.00am-7.30am: Thiền lạy (Lạy kính Vô Vi),hoặc đi niệm hành
7.30am-8.00am: Dùng buổi ăn sáng
8.00am-9.30am: Học hỏi và thảo luận lời Thầy dạy qua bài giảng “ Yêu đời yêu đạo thực hành”.
9.30am-10.00am: Nghỉ giải lao.
10.00am-11.00am: Thiền chung.
11.00am-11.40pm: Chia sẻ lời Thầy: TBPTDN
11.40pm-12.30pm: Nhóm 2 Chuẩn bị cơm trưa - Các bạn đạo còn lại mạn đàm(Giờ tự do).
12.30pm-2.30pm: Dùng cơm trưa.
2.30pm-3.00pm: Nghỉ giải lao
3.00pm- 4.30pm: Tiếp tục phần thảo luận lời Thầy giảng và chia sẻ kinh nghiệm tu hoc.
4.30pm- 5.30pm: Nhóm 2 chuẩn bị cơm chiều - Các bạn đạo còn lại mạn đàm(Giờ tự do).
5.30pm-6.30pm: Dùng cơm chiều.
6.30pm-8.00pm: Chương trình tham gia phát triển trí tâm, Văn nghệ và giải thưởng
8.00pm-8.30pm: Nghỉ ngơi.
8.30pm- 9.30pm: Niệm Phật
9.30pm-11.30pm: Tự do
11.30pm-1.00pm: Thiền chung
Chường trình sinh hoạt ngày Thứ hai 31/12/2012
7.30am-8.00am: Thiền lạy (Lạy kính Vô Vi), hoặc đi niệm hành
8.00am-8.30am: Dùng buổi ăn sáng
8.30am-10.00am: Học hỏi và thảo luận lời Thầy dạy qua bài giảng “ Kiểm điểm hành động tu hành”.
10.00am-10.30am: Nghỉ giải lao.
10.30am-11.30am: Nhóm 3 chuẩn bị cơm trưa - Các bạn đạo còn lại mạn đàm(giờ tự do)
11.30am-1.30pm: Dùng cơm trưa.
1.30pm-2.00pm: Nghỉ giải lao
2.00pm- 3.30pm: Tiếp tục phần thảo luận lời Thầy giảng – Bạn đạo chia sẻ kinh nghiệm tu học.
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3.30pm-4.30pm: Trao đổi kinh nghiệm tu tập và sinh hoạt trong 3 ngày sống chung.
4.30pm-5.30pm: Nhóm 3 chuẩn bị cơm chiều - Các bạn đạo còn lại mạn đàm(giờ tự do)
5.30pm-6.30pm: Dùng cơm chiều
6.30pm-7.00pm: Chia sẻ cảm tưởng và kết thúc KSC
7.00pm-8.00pm: Niệm Phật
8.00pm- 00.00: Tự do
00.00-00.30am: Vui đón giao thừa
00.30am-1.30am: Thiền đầu năm.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà nội của bạn đạo Hà Thị Viễn Tiến, là cụ bà Tô Thị Hành,
mất lúc 0h17, ngày 15 tháng 10 dương lịch (1 tháng 09 âm lịch), tại Hà Nội, thọ 89 tuổi được siêu thăng
tịnh độ. Cảm ơn quý bạn đạo. Bạn đạo Việt Nam kính báo
THƠ BẠN ÐẠO

NẮM BẮT PHÁP
Đường đạo hành thông nhẹ xuất hồn
Xuất hồn căn bản về nguyên bổn
Vững vàng nguyên lý đạo xuyên khai
Lý thuyết không hành sao tới chốn
Tu luyện nhẫn trì chớ nóng vội
Tiến từ bước một mới tâm chơn
Thần kinh nẻo hóc thất trùng mở
Hành đúng pháp luân quy nhất bổn
Khai thông bản thể tiếp thanh điển
Thần khí quy lai hiệp vía hồn.
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
04.09.12)
----KỸ THUẬT TU TIẾN
Chính mình ngu muội mê tăm tối
Nghiệp mang chồng chất trách ông Trời
Trời Phật công bằng luôn cứu độ
Tham sân dục tính tu hành cởi
Sách kinh đều nhắc thức tâm tu
Kỹ thuật dặn dò khai mở rối
Cơ duyên xảy đến tự phân hành
Hành tu thức giác quy nguồn cội
Kỷ cương nguyên lý đúng thăng hoa
Thuật siêu nhẹ giải thoát tình đời
Tu hành giải nghiệp tâm thanh tịnh
Tiến tới quân bình hiểu máy Trời
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
18.09.12)

BIẾN HÓA
Đại thể sơ khai từ đấng nguyên tạo
Qua sự va chạm bùng bổ Big Bang
Muôn hình vạn trạng nảy mầm kích hoạt
Sinh thái định tình rải đầy không gian.
Điển giới bao la chân trời rộng mở
Địa ấy gieo tình sinh dưỡng mọi nơi
Đất nước gió lửa ngũ hành phân cách
Vận chuyển xoay tròn tựa bánh xe lăn.
Trời đất giao hòa hóa sanh nhân loại
Văn minh phát triển ở trí con người
Thời khắc trôi qua đến thời hiện đại
Phi thuyền hỏa tiễn xuất hiện ngày nay.
Phụ mẫu nhiên tình trải bao biến hóa
Hiếu tử khai hành tọa thức thần ngay
Tam thanh đồng hướng quay về một cõi
Đấy là điển giới cảnh trời hư vô.
Cà Mau, 17-10-2012
Văn Phong
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Xuất Thần
Bay cao khỏi những ao-hồ, thung-lũng,
Núi, rừng, mây, và biển cả mênh-mông,
Vượt thái-dương, vượt khinh-khí phiêu-bồng,
Vượt khỏi những biên-cương bầu sao sáng,
Thần-trí ta lẹ-làng khi chuyển-động,
Như kẻ rành bơi lội lã theo giòng,
Với du-dương khôn tả bước tang-bồng,
Hân-hoan vượt xuyên qua chiều sâu rộng.
Bay cao khỏi những khí tà ô-trược ;
Về thanh-lọc vùng không-khí siêu-nhiên,
Như cam-lồ tinh-khiết với linh-thiêng,
Uống lửa thanh đầy Càn-Khôn trong suốt.
Phước-hạnh thay kẻ khả-năng vỗ cánh,
Tung bay về đồng Ánh Sáng an-khang,
Sau những muộn phiền đau-khổ mênh-mang
Kiếp nhân-sinh mịt-mờ đè chĩu nặng ;
Phước-hạnh thay kẻ Xuất Thần mỗi sáng
Như sơn-ca tung cánh tự-do bay
Lượn trên đời và hiểu dễ-dàng thay
Tiếng muôn hoa và muôn điều câm-nín !

Trịnh Quang Thắng.

[Thơ dịch bài « Élévation » - Charles Beaudelaire (1821-1867)]
(Florilège de la Poésie Française et Traduction en Poésie Vietnamienne)

BẠN ÐẠO VIẾT
VÀI HÀNG CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN
Nhớ thương Thầy, tâm tư tự cảm, tuy Thầy đã bỏ xác ra đi nhưng lúc nào người cũng ở bên
cạnh, khi trụ tâm nhớ đến người thì điển bộ đầu được rút nhẹ rất là dễ chịu, cho nên, càng phải cố gắng lo tu
nhiều hơn, để không phụ công ơn dạy dỗ của Ngài, nhớ năm 2002 Thầy về Thiền Viện 00 để cho bạn đạo
San Jose và vùng lân cận có dịp được chung sống và học đạo với Ngài, Anh em thương qúy nhau, vui trong
thanh nhẹ dưới ánh hào quang bao phủ của Ngài thật là hạnh phúc, giờ đây tuy xác thân người không còn
nữa, những luồng thanh quang điển lành của người vẫn luôn luôn ban chiếu cho chúng ta, nhất là khi anh
em cùng nhau hội hợp sinh hoạt thiền chung thì sẽ cảm nhận được luồng thanh điển của người ban chiếu
cho chúng ta.
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Nhớ lúc Thầy về thăm Thiền Viện 00, sau vài ngày Thầy lại phải ra đi làm nhiệm vụ hoằng pháp
của Ngài để cứu độ chúng sanh, lòng tôi không khỏi bùi ngùi luyến tiếc, cho nên, có làm một bài thơ, nay
xin được chia sẻ với bạn đạo cho vui.
THẦY ĐẾN VÀ ĐI
Thầy đến rồi đi để lại tình
Cỏ cây hoa lá vẫn còn xinh
Hai Không trở lại như ngày cũ
Tuy vắng Thầy yêu vẫn hữu tình.
Thầy đi để lại bao nhung nhớ
Hình dángThầy yêu chẳng xóa mờ
Giọng nói nụ cười như đâu đó
Ánh mắt diệu hiền tựa vần thơ
Cốc đỏ đẹp xinh đứng vững bền
Trúc xanh bao bọc dựa kề bên
Nhìn xa cảnh đẹp thật hùng vĩ
Mây bay thanh nhẹ tạo móng nền
Tâm tư an nhẹ khi nhìn ngắm
Quyết tâm hướng thượng tự tiến tầm
Khai triển không ngừng trong nội thức
Hành thông tự giải tránh sai lầm
Xác xa tâm thức lại đến gần
Vui trong thanh nhẹ cảm nghĩa ân
Học xong bài học nơi trần thế
Khai sáng đạo tâm dự góp phần
Thiền Viện 00, ngày 3/8/2002
Kính bái
Lý Vĩnh
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