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` 
Số 1222  9 tháng 12 năm 2018 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1992 
 

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) Bé biết được người xấu hay là người tốt, sao không nghe Bé phê bình chỉ trích một ai cả?  
2) Người được quần sanh chọn tưởng là sao?  
3) Gia đình bảo đảm đoàn tụ lại bị đổ vỡ tại sao? 

4) Muốn được hòa nhã thì phải làm sao? 

5) Tình trạng thế giới đang bị kinh tế nguy ngập thì phải làm sao?  
6) Tại sao làm người hay bận tâm?  
7) Người tu thiền muốn đạt được gì? 

 
 
 

Phaân Minh 
 

Phaân minh haønh trieån  cuøng chung tieán 
Haïnh ñöùc traøn ñaày töï tieán xuyeân 
Tình ngöôøi qui moät taâm thaân tieán 
Giaœi chaáp phaù meâ höôœng muoân beà 

 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 15-10-92  

Hỏi: Bé biết được người xấu hay là người tốt, sao không nghe Bé phê bình chỉ trích một ai cả?  
 
TL: Thưa ý muốn của người là trình độ họ mới đến đó mà thôi, luật tiến hóa sẽ dẫn tiến họ, tùy 
theo trình độ hướng thượng của chính họ, chứ họ không cần sự phê bình hay chỉ trích của Bé. Cho 
nên Bé chỉ biết nhìn họ với sự thương tiếc mà thôi!  
 
               Kệ:  
Tâm tu chẳng có nghĩ sang tồi  
Trí thiển tâm hành rõ chính ngôi  
Sáng chói hào quang tâm triển thức  
Tâm hành chánh pháp trở về ngôi  
 
2) 16-10-92  

Hỏi: Người được quần sanh chọn tưởng là sao?  
 
TL: Người được quần sanh chọn tưởng là người chịu dấn thân tự cứu và cứu đời, lúc nào cũng 
phải giữ nghiêm luật tu học, tâm thức cao đẹp, biết mến thương Trời Phật, hạnh đức cao siêu, 
hướng thượng, không mê lầm, khai thông tự tiến tự tầm, thành tâm nhìn nhận sự sai lầm của chính 
mình  
 
                Kệ:  
Mến thương Trời Phật hành trình tiến  
Giải chấp phá mê tự tiến xuyên  
Duyên đạo tình đời tâm tự thức  
Cảm minh thiên luật sống triền miên 
 
3) 17-10-92  

Hỏi: Gia đình bảo đảm đoàn tụ lại bị đổ vỡ tại sao?  
 
TL: Thưa gia đình đoàn tụ lại bị đổ vỡ là cảnh chị dâu em chồng lúc nào cũng có cơ hội xích mích, 
vì đồng tiền tạo ra sự chia rẽ giữa chị dâu và em chồng.  
 
4) Hỏi: Muốn được hòa nhã thì phải làm sao?  
 
TL: Thưa muốn được hoà nhã, thì đặt nặng nền tảng tha thứ và thương yêu mọi người thì sẽ đánh 
tan sự ngăn cách. Người có tiền thì thật sự phát tâm cứu giúp, không nên quên ý thiển lành thanh 
cao phát khởi từ lúc ban đầu, tin tưởng và phát triển hạnh đức của đôi bên thì gia đình sẽ được yên 
vui, không có gì quí hơn đoàn tụ và phát triển. Ðoàn tụ xây dựng tình thương và đạo đức, trăm hoa 
đua nở, vườn hoa tươi đẹp, người người yên vui, sống trong sự sống chia xẻ thương yêu, nền tảng 
tốt sẽ phát niềm vui cho xã hội ở tương lai. Ngược lại thắc mắc vì đồng tiền thì tự tạo khổ cho tâm 
linh, tức là tạo tội bất hiếu, bất nghĩa, bất trung mà không hay. Cho nên người tu, biết ăn năn, dụng 
tâm thắng tiền, không hoang phí tiền bạc và cũng không khinh khi đồng tiền, biết xử dụng đồng 
tiền trong lãnh vực tình thương là cao quí  
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               Kệ:  
Tiền của thế gian chỉ tạo phiền  
Tay không thanh nhẹ lại an nhiên  
Vì đời không thật tâm tự thức  
Kiếp sống trần gian chẳng phải tiền  
 
5) 18-10-92  

Hỏi: Tình trạng thế giới đang bị kinh tế nguy ngập thì phải làm sao?  
 
TL: Thưa kinh tế của toàn thế giới đang bị nguy ngập thì phải xét lại lúc kinh tế phồn thịnh do đâu 
mà có? Thưa cũng do sự thương yêu của đồng loại đang phát triển, chúng sanh tin nơi Chúa Phật 
nhiều hơn, thì việc làm sẽ được dễ dãi hơn, bớt đi sự cạnh tranh bất chánh làm mất đi hoà khí nhơn 
sinh, sanh ra cạnh tranh ác ý, tạo cho xã hội bất ổn, mưu sinh khó khăn, kinh tế bất ổn. Trong lúc 
xã hội cạnh tranh bất ổn, người thật tâm tu học thì vẫn bình thường và không bận tâm  
 
                 Kệ:  
Lý Trời siêu diệu chuyển uyên thâm  
Tu hành chơn thật tự truy tầm  
Bình tâm học hỏi tầm siêu lý  
Uyển chuyển thanh thông tiến triển thầm  
 
6) 19-10-92  

Hỏi: Tại sao làm người hay bận tâm?  
 
TL: Thưa làm người hay bận tâm là chưa hiểu khả năng thanh tịnh của chính mình, lo âu những 
chuyện không cần thiết, tự hủy hoại tâm thân, không thấu triệt qui luật tự nhiên và hồn nhiên, tạo 
động nhiều hơn tịnh, cần tu giải khứ trược lưu thanh, thì mọi việc sẽ đành rành rõ rệt, đâu sẽ vào 
đấy, an nhiên thuận chiều tiến hóa  
 
                 Kệ:  
Tâm tư khai mở tự nhiên hoà  
Trí độ phân minh tự tiến xa  
Chung hưởng Trời cao trình giác thức  
Bình tâm học hỏi tự hồn xa  
 
7) 20-10-92  

Hỏi: Người tu thiền muốn đạt được gì?  
 
TL: Thưa người tu thiền muốn sớm thức tâm, giải sự trần trược trong nội tâm, gom gọn phần hồn 
tiến hóa, cảm thức nguyên lý vô sanh, khôi phục ánh sáng của nội tâm, dày công hành pháp sẽ tự 
đạt, sự lôi cuốn của tình đời không khuyến rũ được, hành dấn thân học hỏi và không còn si mê.  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Minh Tâm 
 

Tâm lành khai triển chơn tâm tịnh 

Thức giác bình tâm tự xét minh 

Ðạo đức không còn ôm chấp trách 

Hòa mình thanh nhẹ tự mình minh. 

 

Gỡ rối thực hành xét trí tâm 

Thành tâm phục vụ chẳng sai lầm 

Quy nguyên giềng mối gieo duyên tốt 

Tự cứu giúp người lý diệu thâm 

 

Chung hành dìu tiến quy muôn một 

Rõ lẽ trời ban tịnh pháp quang 

Trí tuệ không ngừng gieo ý tốt 

Bình tâm học hỏi tiến chung đàng 

 

Thức tỉnh tâm tư tạo dựng đàng 

Cùng chung tiến hóa trí tâm an 

Ðời là tạm cảnh tâm hành tiến 

Cảm thức trần gian tự khai màn 

 

Thanh tịnh vui hành trong thức giác 

Bền lâu vững tiến tự mình an 

Khai thông trí tuệ minh chơn pháp 

Giải tiến tâm lành trí sáng ban 

 

Ðường đi trong sáng tự mình hòa 

Phát triển xa gần tự vượt qua 

Ðiạ lợi nhân hòa trong ý thức 

Bình minh sáng tỏa rõ gần xa 

 

Ðồng hành tiến giải trí tâm thanh 

Phát triển tâm tu mở các ngành 

Tâm đạo tình đời không dấy động 

Bình minh quang chiếu ý tâm thanh. 

Minh tâm tự sửa quy thân hành 

Giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh 

Cảm thức điều lành tâm dứt khoát 

Giải mê phá chấp tự hành thanh 

 

Quy hội chơn linh tự tiến hành 

Thực hành chất phát tự phân ranh 

Ðạo đời lẫn lộn không ranh giới 

Thức giác bình tâm rõ ý thanh. 

 

Hồn nhiên phân giải đường tu tiến 

Thực hiện tâm tu chẳng có phiền 

Duyên nợ trần tình nay chẳng có 

Tự nhiên thông cảm tự chơn hành 

 

Khai tâm mở trí tự phân bàn 

Thực hiện chơn tu trí cảm an 

Quy hội tình trời trong sống động 

Càng tu càng hiểu trí càng an 

 

Giải tà quy chánh chuyển hư vô 

Học hỏi không ngừng tự thức vô 

Lục tự phân minh phần trí đạo 

Tâm tu tự giác niệm Nam Mô 

 

Trăng sao ban chiếu quy thiền định 

Nhập định quang minh rõ tiến trình 

Xây dựng quy hồi tâm ổn định 

Chơn hành tự đạt tự phân minh. 

 

Sáng suốt ban vui phát triển hoài 

Vô sanh bất diệt chẳng lầm sai 

Cùng chung tu tiến vui muôn thuở  

Nhớ bạn đồng hành chẳng tạo sai 
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Pháp Luân thường chuyển hiệp chơn lời 

Diễn tiến không ngừng rõ các nơi 

Quy một tình trời xuyên sự thật 

Pháp quang thanh nhẹ tiến từ thời 

 

Nhập định minh tâm hướng cảnh trời 

Bình an khai mở rõ chơn lời 

Quý yêu nguyên khí trời ban phước 

Giải tỏa phiền ưu tự thảnh thơi 

 

Hòa đồng điển giới tâm khai triển 

Thức giác bình tâm chẳng lụy phiền 

Khổ hạnh thực hành duyên đạt tốt 

Trùng tu giải nhiệt thật là yên 

 

Độ thế tâm tu chẳng lụy phiền 

Duyên trời tốt đẹp vẫn xe duyên 

Quy nguyên một mối tâm cùng thức 

Uyển chuyển không ngừng tự tạo duyên 

 

Vượt khỏi trần tâm chẳng loạn điên 

Quy y Phật pháp tự mình hiền 

Giải phần ô trược chung hành triển 

Quý mến trời cao tự mình xuyên. 

 

Chung tiến đồng hành tâm giải nghiệp 

Bình minh ban chiếu trí tâm yên 

Tình đời đen bạc không phiền não 

Giải nghiệp tâm minh chẳng còn riêng./. 

 

Lương Sĩ Hằng 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Tìm Nguyên Lai Bổn Tánh 

 
Montréal, 23/5/1982 
 
Ở thế gian muốn tìm ra của quí phải vào sơn lâm, phải dày công mới tìm ra của quí như một hột xoàn 
chẳng hạn. Còn chúng ta là người tu, muốn tìm thánh thai, muốn trở về nguyên căn sẵn có của chính mình, 
thì cũng phải dày công mới tìm ra nơi trú ngụ của phần sáng suốt đó! Kinh kệ gọi là mô ni châu. Người tu 
bên Vô Vi xem đó là Thánh thai, xuất phát, tiến hóa tới vô cùng! 
 
Các bạn cùng tôi, đã và đang tu, chúng ta làm gì hằng đêm đây, hằng ngày đây? Chúng ta đang tìm, đang 
tự khai mở, đang vun bồi và đang đả phá tất cả những cái gì bất chánh, có thể lưu luyến và che lấp phần 
sáng suốt của chính mình. Thì trở về với chính ta, mới khai triển được! Nếu chúng ta còn hướng ngoại, 
chúng ta có đất đai, có của cải, có tâm linh, mà không biết trở về với căn bản của chính mình thì chừng nào 
chúng ta mới ngộ được thực chất của chúng ta? Và thực chất của chúng ta có phải gồ ghề to lớn lắm 
không? Chắc hẳn các bạn cũng đã tin rằng không phải gồ ghề to lớn. Các bạn đã xác nhận rõ ràng, ý chí 
của bạn, có chút xíu nhưng mà hùng mạnh vô cùng, nó điều khiển một thể xác to lớn! Lấy cái ý chí đem ra 
đo với thể xác. Với mắt phàm thì dòm thấy thể xác to lớn ý chí của các bạn. Nhưng mà kỳ thật ý chí rất 
nhỏ nhưng mà rất lớn. Nó là vô cùng! Còn thể xác là đều ở trong giới hạn của định luật sanh khắc là Kim 
Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành tại thế! 
 
Bây giờ chúng ta tu, chúng ta lập lại trật tự nhưng mà ý chí chúng ta phải hướng thượng, chúng ta mới đào 
sâu mối đạo được, mới tìm hiểu trong ta đã có gì và thấy sự đen tối không khác gì cục đá nằm trên núi, bao 
nhiêu năm, mà trong đó có của quí chẳng ai hay! Mà khi đào, đập phá nó ra rồi, nó lại có của quí! Thì 
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chúng ta cũng vậy, ở đây chúng ta đang đập phá nó ra và đang xây dựng trở lộn lại và lập lại trật tự cho 
chính mình, để thấy phần sáng suốt đó là vô cùng bất diệt! Cho nên chúng ta đang đi trong hành trình, trở 
về với thực chất, khám phá lấy ta, mở tất cả những nẽo óc bị lố bịch và tạo ra sự tăm tối cho chính mình, 
chỉ ham một góc mà không biết toàn diện sẵn có của chính ta! Cho nên nhiều khi chúng ta phải đau khổ, 
nhiều khi chúng ta buồn tủi nhưng mà không hiểu là tại sao chúng ta có sự buồn tủi đó! Rồi chúng ta mới 
thức giác thấy rằng : Tôi có một kho vô tận, tôi phải trở về với tôi, để tìm ra những cái gì sẵn có trong tôi, 
chứ tôi không cần đi tìm bên ngoài nữa. Trong tôi đã có! 
 
Rồi từ đó các bạn mới thấy rằng, bạn là một vật, trở nên một vật báu và hữu ích cho cả cộng đồng nhân 
loại về phương diện tâm linh! Luồng điển đó là luồng điển luân lưu trong tâm thức các bạn! Nó luôn luôn 
hằng hữu và sẵn sàng cống hiến cho các nơi các giới, nếu chúng ta tìm ra ta và thấy chúng ta là vô cùng. 
Thì chúng ta không có nại hà để giúp đỡ tất cả mọi người. Nhiều người tại thể tu không có bao lâu, không 
có bao nhiêu nhựng mà ngộ nhận, tưởng rằng chúng ta đã thành đạo, chúng ta biết được thiên cơ, chúng ta 
đã biết được giềng mối của Trời đất. Rồi chúng ta muốn cho mọi người biết! 
 
Ðó cũng là một tính tốt nhưng phải nhìn nhận rằng sự hiểu biết của chúng ta bị giới hạn! Không như chúng 
ta nghĩ đâu và không như chúng ta đã thấy đâu! Sự thay đổi vô cùng, ngay cả thiên đàng, tại thế gian đều 
có sự biến chuyển tinh vi. Sự huyền vi đó, nó đã biểu hiện khoa học tại thể, thay đổi thay đổi, tiến hóa tiến 
hóa! Thì bề trên có, ở dưới này mới chuyển. Chúng ta đã có khoa học để thấy sự biến chuyển của vật thể, 
càng ngày càng tìm ra, càng được khai triển. Còn tâm linh của chúng ta cũng vậy, nó là vô cùng, rồi nó 
cũng sẽ thay đổi và đi tới vô cùng. 
 
Khi chúng ta rõ đời và đạo là trong chu trình tiến triển, đi tới vô cùng, thì chúng ta mới cảm thấy rằng : 
chúng ta rất vinh hạnh được làm con người và được học hỏi triền miên, từ giây từ phút và tự phá mê phá 
chấp để không có nhầm lẫn, trách móc lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta có phận sự tìm hiểu lẫn nhau và xây 
dựng lẫn nhau để tiến hóa, khám phá ra sự sáng suốt sẵn có của mọi tâm linh. Cho nên người tu của vô vi 
không nại hà gì, để đóng góp cho quần chúng. Luôn luôn chúng ta sẵn sàng nhưng mà sẵn sàng trong thẳng 
thắn, chứ không phải trong mê muội, không phải trong mê tín! Nhưng mà sự thẳng thắn của chúng ta đã 
kiểm chứng trong tâm thức của chính mình, mới nói ra ! 
 
Thì chúng ta phải nhìn nhận rằng trình độ chúng ta mới tới đó mà thôi! Vì Thượng Ðế đã ân ban sự vô 
cùng cho mọi tâm thức và chỉ chờ cho chúng ta trở về với sự vô cùng đó thôi! Cho nên mỗi mỗi trong hành 
trình tu học, có sự biến chuyển, có sự tiến hóa rõ rệt! Nhưng mà nhiều tâm thức không khác gì cục đá, tới 
ngày nay cũng chưa hiểu là mình đang làm gì đây? Mỗi đêm đang Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh để làm 
gì? Ðể đập phá ra, để tìm mô ni châu! Không khác gì thế gian đã tìm ra một hột xoàn quí báu trưng bày và 
khuyến rũ tất cả những tâm linh tại thế!Và xác nhận đó là của quí, vậy trong ta có không? Chúng ta có của 
còn quí hơn hột xoàn nữa! Nhưng mà ai là người có quyền khám phá nó ra? Chính phần hồn của chúng ta! 
Ngày nay chúng ta ý thức được rồi, chúng ta có một con đường tiến hóa gọn ghẽ, tự mình thức giác, tự 
mình tiến hóa, tự mình khám phá, tự mình kiểm chứng. Ðó là điều vững vàng và không bị mê lầm, không 
bị gạt bởi một ai! Không có cái ảo thuật gì có thể làm mờ ám tâm thức của chúng ta! (còn tiếp) 
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THÔNG BÁO CỦA THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ ÚC CHÂU 
 
1/ CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHÁNH THÀNH THIỀN ĐƯỜNG VÀ LỄ GIÁNG SINH, CHỦ NHẬT 
23/12/2018 
9.30am-10.00am: NP 
10.00am-11.30am:  
*Chị Phẩm trình bày về lịch sử thành lập và phát triển Thiền Đường 
*Phát biểu cảm tưởng: 
• Quan khách 
• Bạn đạo 
• Chị Phẩm 
*Trao phần thưởng 
11.30am-12.30pm: chung thiền 
12.30pm-3.00pm: Dùng bữa trưa, nghỉ 
3.00pm- 5pm: Chương trình thi đua tu học về 10 điều tâm đạo của Đức Thầy với 3 giải thưởng 
5pm-8pm: Dùng bữa chiều, vệ sinh cá nhân 
8pm-9pm: Np 
9pm-10.30pm: Văn nghệ Thiền ca hướng chủ đề về ngày Chúa Giáng thế 
10.30pm-11pm: nghỉ 
11pm: Chung thiền 
 
 
2/CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHỦ NHẬT 30/12/2018  
 
9.30am- 11.30am: Sinh hoạt và học TBPTDN 
11.30am-12.30pm: chung thiền 
12.30pm-3.30pm: Dùng bữa trưa, nghỉ 
3.30pm- 4.30pm: Np 
4.30pm- 5pm: Lạy kiếng 
5pm-8pm: Dùng bữa chiều, vệ sinh cá nhân 
8pm-9pm: Np 
9pm-10.30pm: Văn nghệ mừng năm mới 
10.30pm-11pm: nghỉ 
11pm-11.30pm: Nhận quà cho năm mới của Đức Thầy 
11.30pm: Chung thiền 
 
Trân trọng mời quý bạn đạo dành chút thì giờ về thiền đường chung vui đạo sự. Sự hiện diện của quý bạn 
đạo sẽ là món quà tình thương chúng ta dành cho nhau và là lễ vật thanh cao chúng ta dâng lên Tổ Thầy. 
Mọi sinh hoạt trên được tổ chức tại Thiền Đường Dũng Chí số 5 Huber Ave, Cabramatta NSW 2166 
Số điện thoại liên lạc khi cần: 
Chị Phẩm: 0418466328 
Chị Duyên: 0430486845 
 
Xin chân thành cám ơn BBT  
T.M BCH Thiền Đường Dũng Chí 
H.T Nguyễn Thị Duyên 
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THÔNG BÁO VỀ KHÓA SỐNG CHUNG TẠI THIỀN ĐƯỜNG THÔNG HẢI DALLAS 
 

KHOÁ SỐNG CHUNG  
TẠI THIỀN ĐƯỜNG THÔNG HẢI DALLAS 

19.04.2019 – 21.04.2019 
Thiền đường Thông Hải tại Dallas với tấm lòng hướng về đạo, xin nguyện tổ chức Khoá Sống Chung vào ngày 
19,20 và 21 tháng 4 năm 2019 để các bạn đạo gần xa có thêm cơ hội tề tụ, bàn bạc, trao đổi quá trình tu học và ôn 
lại phương pháp công phu để cùng tưởng nhớ về Đức Tổ Sư và Đức Thầy, phát triển con đường tu học. Kính mời! 
 

 Lệ phí: miễn phí bao gồm 3 bữa ăn/ngày 
 Nơi sinh hoạt: tại thiền đường Thông Hải, Dallas. Địa chỉ: 4806 La Rue, Dallas, TX 75211 
 Các vật dụng bạn đạo tự trang bị: 

o Sleeping bag ( Túi ngủ cá nhân) 
o Các dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt vệ sinh cá nhân như xà phòng, khăn, bàn chải đánh răng, kem đánh 

răng..... 
 Chương trình sơ lược 

Thời gian Chương trình sơ lược 
Ngày 18.04 (Thứ 5) Đón bạn đạo  
Ngày 19.04 (Thứ 6)  
     6:00am - 7:00am Thiền chung 
     7:00am - 8:30am Ăn sáng 
     9:00am – 11:00am Lễ khai mạc, học Mục Bé Tám 
     11:30am – 1:00pm Thiền Chung 
     1:00pm – 3:00pm Ăn trưa, trà đàm 
     3:30pm - 5:30pm Ôn lại Phương Pháp Công Phu 
     5:30pm - 7:30pm Ăn tối, Trà đàm 
     8:00pm - 10:00pm Chương trình văn nghệ 
     11:30pm - 1:00am Thiền chung 
Ngày 20.04 (Thứ 7)  
     6:00am - 7:00am Thiền chung 
     7:00am - 8:30am Ăn sáng 
     9:00am – 11:00am Học Mục Bé Tám 
     11:30am – 1:00pm Thiền Chung 
     1:00pm – 3:00pm Ăn trưa, trà đàm 
     3:30pm - 5:30pm Trao đổi, luận bàn về quá trình tu học 
     5:30pm - 7:30pm Ăn tối, Trà đàm 
     8:00pm - 10:00pm Chương trình văn nghệ 
     11:30pm - 1:00am Thiền chung 
Ngày 21.04 (Chủ Nhật)  
     6:00am - 7:00am Thiền chung 
     7:00am - 8:30am Ăn sáng 
     9:00am – 11:00am Phát biểu cảm nghĩ 
     11:30am – 1:00pm Thiền Chung. Kết thúc khoá Sống Chung 
     Sau 1:00pm Ăn trưa và đưa bạn đạo ra sân bay 

 

 Những điều cần lưu ý: 
o Xin vui lòng chọn phi trường DFW hoặc Love Field 
o Bạn đạo cần người đón hay đưa ra sân bay, xin vui lòng điền thông tin vào phần Ghi danh vận chuyển 
o Quý bạn đạo có lòng thiện nguyện muốn tham gia phục vụ quý bạn đạo trong các khâu bếp, trật tự, 

emcees, vệ sinh, vận chuyển, xin vui lòng điền vào phần Ghi Danh Thiện Nguyện 
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 Thông tin liên lạc 
o Ghi danh và thông tin chung: Email: SongChungDallas@gmail.com hoặc Mỹ Linh số (682) 808 0756 
o Điện thoại liên lạc khi quý bạn đạo đến sân bay (Ban Vận Chuyển) 

Ấn Nguyễn    (682) 230-2333     | Quách Long Vân    (469) 313-4178 
Duy Nguyễn  (972) 375-4636     | Thái Nguyễn           (404) 663-6415 
 

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ KHOÁ SỐNG CHUNG 
(Mỗi người một phiếu) 

Hạn chót Ghi Danh: 15 tháng 4 năm 2019 
 

 
Họ / Tên (theo passport):     Nam : [  ]     Nữ : [   ] 

Họ / Tên (trên bảng tên nếu khác):     
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :    Quốc Tịch :    
Địa chỉ :   Thành Phố :   
Tiểu Bang:    Số vùng (Zip code):  Quốc Gia:   
Email:   Điện thoại nhà:   Đ.T. di-động :  
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):   Điện thoại:    
  

• Xin chọn phi trường DFW hoặc Love Field 
**************************************************************************** 

PHIẾU GHI DANH CHUYỂN VẬN 
 

 Thông tin Đến Thông tin Đi 
Chuyến bay   

Sân bay   
MM/DD/YY   

Lúc .........Giờ..........Phút .........Giờ..........Phút 
 

**************************************************************************** 

PHIẾU GHI DANH THIỆN NGUYỆN 
(Quý bạn đạo đánh dấu “X” vào ngày có thể thực hiện) 

 
Công Việc Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 

Phụ Bếp     
Emcees     

Vận Chuyển     
Trật Tự/ Y tế     

Vệ Sinh     
 

 Thông tin liên lạc 
o Ghi danh tham dự khoá sống chung về địa chỉ: SongChungDallas@gmail.com hoặc nhắn tin cho Mỹ 

Linh  (682) 808 0756      
 

o Thông tin chung về chương trình: | Quách Long Vân    (469) 313-4178 
 

o Điện thoại liên lạc khi quý bạn đạo đến sân bay (Ban Vận Chuyển) 
Ấn Nguyễn    (682) 230-2333     | Quách Long Vân    (469) 313-4178 
Duy Nguyễn  (972) 375-4636     | Thái Nguyễn           (404) 663-6415 

 

KÍNH CHÚC QUÝ BẠN ĐẠO TU HÀNH TÂN TIẾN! 
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BẠN ĐẠO VIẾT 
 
Helmet ngày 3 tháng 12 năm 2018 
Kính gởi Tuần Báo Phát Triển Điển Năng: 
Thưa các bạn: Đây là tiết mục CHIA SẺ TÂM TÌNH PHÁT TRIỂN TRÍ TÂM. Đề tài tu học tuần này là:  

TRÍ TUỆ 
  TRÍ TUỆ PHÂN MINH HÀNH PHÁT TRIỂN 
  CHUYỂN HÓA THÂM SÂU ĐỘ CÁC MIỀN 
   QUÁN THÔNG ĐỜI ĐẠO DUYÊN TẬN ĐỘ 

CHUYÊN CẦN TU TIẾN TÂM THÂN YÊN 
Kính Bái 

Lương Sĩ Hằng 
TRÍ TUỆ do đâu mà có? 
Dạ thưa: Nhờ HÀNH PHÁP mới sanh ra TRÍ TUỆ. Cái phương pháp mà chúng ta đang thực hành rất có TRẬT TỰ, 
đó là: 
    SOI HỒN 
    PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN 
    ĐỊNH THẦN 
 SOI HỒN để ổn định thần kinh khối óc 
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN để ổn định ngũ tạng (tâm, can, tỳ, phế, thận) rồi mới ĐỊNH THẦN. 
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN HUỆ TÂM KHAI. 
    "Biển cho lặng Minh Châu mới phát 
      Lòng cho riêng mới gọi là THẦN" 
Chúng ta cần có TRÍ TUỆ để soi sáng và phán xét mọi việc tùy theo trình độ kiến thức của mỗi cá nhân, không có 
quơ đũa cả nắm. 
TRIẾT là gì? 
Dạ thưa: Đó là tinh hoa của cuộc sống gom lại. 
    "Đời sống vui tươi nhờ TRIẾT LÝ 
      Đạo sống vui hòa nhờ NGUYÊN LÝ" 
cho nên Hợp Thức Hòa Bình mà Hợp Xác thì gây gỗ lộn xộn, nghĩa là xác thân con người hợp lại với nhau ở chơi 
năm ba ngày thì được, mà ở chơi lâu quá thì sẽ lộn xộn, sanh giặc. Nhờ vậy mới có thi ca bất hủ đi vào tâm hồn của 
mọi người: 
    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở 
      Tình dở dở ương ương khi đã trọn câu thề ..." 
Sự tu học cũng vây, không có chỗ ngừng nghỉ, đi tới VÔ SANH luôn thì suối đạo tuôn trào, thi thơ phong phú, thao 
thao bất tuyệt. Cảo thơm lần dở trước đèn.. 
    Tào khê nước chảy vẫn còn trơ trơ." 
Đốt lư trầm cho tỏa khói thơm tho... 
Sửa giọng trong mà ngâm nga vang động 
Khói tỏa lên rồi chìm vào trong khoảng vắng 
Giọng ngâm nga lên rồi cũng lắng đọng vào HƯ KHÔNG 
Hóa hóa sanh sanh mãi mãi sanh tồn. 
Dạ thưa các bạn: Tuần này thật là hân hạnh được nhận quà của Đại Hội NHÌN XA. Con rất là cảm động, cảm kích 
và cảm ơn món quà yêu thương của Đức Thầy và quý bạn đạo đã gởi tặng và dành cho. Hình ảnh của Đức Thầy thật 
đẹp, xinh tươi và sống động. Con rất thích tấm hình bìa của NHẬT KÝ KỶ NIỆM 35 NĂM ĐẠI HỘI VÔ VI 
QUỐC TẾ. Đức Thầy đứng trước cánh rừng phong và dùng ngón tay chỉ cho thấy "phần Hồn đã từ Tam Thập Tam 
Thiên giáng lâm xuống thế gian này để học hỏi và tiến hóa tới vô cùng." 
Kính chào các bạn. 
Quý Thương 
Bành-Chí 
 
 


