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` 
Số 1233  24 tháng 2 năm 2019 

 
 

 

 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 càng ngày càng thấy rõ tâm bệnh của mọi người là sao?  
2) Người tu có cần đánh giặc không? 
3) Giặc đánh đến nơi không lo chống trả thì đâu còn tồn tại mà tu? 
4) Làm người làm sao hồi sinh được?  
5) Sự tựu tan trên mặt đất này có tương đồng với mây mưa trên Trời không?  
6) Bé thường nói qui không là sao?  
7) Nhơn gian rất khao khát hòa bình tại sao không có hoà bình?  
 
 
 

Bình Taâm 
 

Bình taâm hoïc hoûi duyeân trôøi ñoä 
Quang chieáu taâm linh yù thöùc voâ 

Chuyeån hoùa khai minh nguyeän nam moâ 
Duyeân tình khai trieån khoâng giôø döùt 

 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 
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1)16-12-92  
Hỏi: Bé càng ngày càng thấy rõ tâm bệnh của mọi người là sao?  
 

Ðáp: Thưa vạn vật đồng nhứt thể, Bé càng thanh lọc lấy Bé, Bé càng rõ mọi người đang tự hành hạ 
từ tâm lẫn thân mà không hay biết gì chuyện mình đã tự hại. Bé ước mong mọi người thức tỉnh tự 
thanh lọc thì vui biết là bao.  
 

              Kệ:  
Thanh lọc tâm thân từ thấp cao  
Ra vô dễ dãi như khi nào  
Vía hồn tương hội trong giềng mối  
Học hỏi triền miên xét thấp cao  
 
2) 17-12-92  
Hỏi: Người tu có cần đánh giặc không?  
 

Ðáp: Thưa người chơn tu không cần đánh giặc nhưng ngày đêm lo giải nghiệp tâm là đóng góp 
cho ba cõi. 
 
3) Hỏi: Giặc đánh đến nơi không lo chống trả thì đâu còn tồn tại mà tu?  
 

Ðáp: Thưa người chơn tu chỉ biết chống trả lấy chính mình là cần thiết, giặc xâm chiếm hằng giờ 
phút khắc, lo tu giải thì giặc đời phải noi theo mà sửa đổi, hạnh từ bi càng ngày càng tràn ngập, từ 
quang sẽ thu hút chúng sanh giải bỏ nghiệp tâm, nhiên hậu mới đem lại hòa bình cho quần sanh. 
Xa xưa cho đến ngày nay, nhịn nhục là toàn thắng, kể cả Tiên Phật thành công cũng nhờ nhịn 
nhục. Chánh gốc cuộc sống của nhơn sanh hoàn toàn là điện, tự nhiên và hồn nhiên mà hình thành, 
chứ không phải tiền bạc và địa vị thế gian đã đặt để. Chỉ có tham thiền nhập định nhiên hậu mới 
khôi phục được thiêng liêng tánh.  
               Kệ:  
Thức giác minh tâm tự thực hành  
Hành thông giải mở hướng về thanh  
Không còn mê chấp tùy duyên độ  
Trí sáng tâm yên chuyển thực hành 
 
4) 18-12-92  
Hỏi: Làm người làm sao hồi sinh được?  
 

Ðáp: Thưa làm người muốn được hồi sinh thì tâm thức phải tự thức giác thì mới được hồi sinh ở 
cõi vô hình. Chấp nhận sự kích động và phản động của tình đời thì mới rõ được tình Trời. Hiểu 
được tình Trời thì sẽ hiểu được nguyên lý vô sanh, tâm thức sẽ không còn lo âu nữa, chỉ biết thanh 
tịnh là tiến hóa, chẳng còn mơ mộng và ảo ảnh nữa.  
               Kệ:  
Sống không, cảm thức mới vừa tiến  
Chẳng có sân si chẳng có phiền  
Ðen bạc tình đời không chuyển động  
Bình tâm thanh tịnh sống an yên  
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5) 19-12-92  
Hỏi: Sự tựu tan trên mặt đất này có tương đồng với mây mưa trên Trời không?  
 
Ðáp: Thưa biết được điện thì chỉ có một mà thôi. Biết được nguyên lý vô sanh thì chẳng có tựu 
tan, lúc nào cũng ổn định. Cho nên chư Phật đã tìm ra pháp thiền định thì mới có cơ hội xuyên qua 
điển giới, nhiên hậu mới đạt định.  
 
                Kệ:  
Tham thiền nhập định rõ chơn tình  
Pháp giới môn huân rõ điển khuynh  
Qui một thanh nhàn thông đạo pháp  
Trì tâm thanh nhẹ tự qui hình  
 
6) 20-12-92  
Hỏi: Bé thường nói qui không là sao?  
 
Ðáp: Qui không là tham thiền thanh nhẹ, hồn xuất tự do, không có gì ràng buộc cả. Ý chí thanh 
nhẹ phát triển vô cùng tận, khai thông tiến trình điển giới, cảm thông Trời Phật, có có không 
không vẫn ổn định, tức là qui không, nói về tình đời chẳng còn mê chấp.  
 
                  Kệ:  
Thâm tình quán giải hư không tịnh  
Mê loạn không còn xét xét minh  
Ðời đạo hai chiều không động loạn  
Khai thông trí tuệ rõ chơn tình  
 
7) 21-12-92  
Hỏi: Nhơn gian rất khao khát hòa bình tại sao không có hoà bình?  
 
Ðáp: Thế gian không có hoà bình cũng do tâm của loài người chưa nhận thức chơn tướng của 
chính họ, làm sao có hòa bình, trừ phi những người thật tình tu học, lui về trật tự tự nhiên và hồn 
nhiên thì mới đóng góp được sự hoà bình trên mặt đất, thực hành chơn pháp, quán thông mọi mặt, 
nhiên hậu mới cảm thức sự hoà bình là quí.  
 
                 Kệ:  
Chơn tâm thực hiện Pháp qui y  
Chơn thức không sờn chẳng nghĩ suy  
Trui luyện ngày đêm tâm thức giác  
Minh tâm kiến tánh tiến không trì  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦYY 
 

Tình 
 

Tình Trời cao đẹp dễ thương 

Tình người eo hẹp khó lường khó đo! 

Chơn tu tự thức tự dò 

Con đường thanh tịnh là đò rước tâm 

Sống vui chớ vội sai lầm 

Không xem tự tánh lại thầm trách ai ? 

Cảnh đời điêu luyện dũa mài 

Giúp hồn tiến hóa lập đài thanh cao 

Thế gian dân tộc đồng bào 

Tạo nơi sum họp từ cao thấp tầng 

Mỗi người đóng góp một phần 

Nghĩa ân qua lại tối cần sửa tu 

Chớ nên tạo cảnh mê mù 

Thương yêu tha thứ dễ tu dễ hòa 

Từ gần cho đến phương xa 

Nằm trong vũ trụ chan hòa tình thương 

Thực hành tương chiếu tạo gương 

Độ đời thức giác lập đường phát tâm 

Tâm không qui hội chẳng lầm 

Qui nguyên thanh tịnh tự tầm đường đi 

Xác hồn chuyển thức tự ghi 

Đường đi rõ rệt trường thi rõ ràng 

Tự mình phê luận bạc bàn 

Trong không mà có đàng hoàng hơn xưa. 

Trở về thanh tịnh mới vừa 

Từ bi giác ngộ tránh mưa ở đời 

Tham sân tự nó xa rời 

Sống trong lẽ sống đời đời yên vui./. 

 

Lương Sĩ Hằng 

Montreal, 16-09-1988 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Kiểm Ðiểm Thiền Chung 
 
Montréal, ngày 10 tháng 7 năm 1983 (tiếp theo) 
 
Giờ phút nhẹ nhàng chúng ta có cơ hội chung thiền cùng nhau, chúng ta đã nhắm mắt an lặng , làm cho : 
Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần! Ðó là cái thời gian tiêu dao thắng cảnh, 
nhẹ nhàng vô cùng, đưa hồn về nguồn cội tùy theo tâm thức tiến hóa! Cho nên phải đạt mục đích trước khi 
ta đi, thì chắc chắn chúng ta phải đến! 
 
Bất cứ trở ngại gì, đau khổ gì, bắt đầu từ ngày nay trở đi các bạn cứ nghĩ rằng : Tôi trên hành trình hành 
hương trở về nguồn cội, đều phải có như vậy mới là đúng! Nếu vuốt ve tôi mãi là sẽ gây sự yếu hèn cho 
chính tôi, mà thúc đẩy sự dũng tiến của chính tôi thì mới thật sự thấy thực chất của tôi và thấy tôi có khả 
năng tự đi thay vì chờ đợi sự giúp đỡ! 
 
Cho nên chúng ta lại có cơ duyên đồng tu đồng học, bao nhiêu chi tiết, bao nhiêu sự kích động và phản 
động hằng tuần đã đến với chúng ta và chúng ta lại được hướng độ mau lẹ hơn, gia bội hơn, cấp tốc hơn, 
học khóa cấp tốc rõ ràng! Mới có một hai tuần các bạn thấy rõ thiên địa nhơn; cảnh trời, nhân loại, mặt đất! 
Sự hóa hóa sanh sanh tiến hóa không ngừng nghỉ cả càn khôn vũ trụ! Cảnh địa ngục trong tâm đã bị phá 
vỡ, ôm ấp sự tranh chấp, bây giờ sự tranh chấp nó phải tan mất và không còn gì nữa! Muốn học khóa cấp 
tốc, phải chịu đựng, mà sau khi chịu đựng rồi mới là hồi tâm. Hồi tâm rồi mới là cảm ơn bước đường 
chúng ta đi! Cho chúng ta đi trên bước đường đó, bước đường đó quí giá vô cùng và chúng ta bằng lòng 
thấy để cho người khác chấp nhận học cái đó! Nếu không học không bao giờ tới! Cho nên đòi hỏi sự thực 
hành! Vô Vi rốt cuộc chỉ đòi hỏi có sự thực hành mà thôi! Còn lý thuyết thì tràn giang đại hài! Thực hành 
rồi chúng ta mới thấy, những mật pháp nằm trong tâm khảm của mọi người! Mà nếu mọi người chịu mở là 
nó đến đích, rất rõ ràng như ban ngày! 
 
Cho nên tôi thấy rằng duyên lành đã đến với huynh đệ tỉ muội của chúng ta, không còn ngày nay là ngày 
chót trong giờ thiền của cuộc đại hội, đây rồi anh em phải lãnh hội trở về tự học, tự tu và chấp nhận mọi 
hoàn cảnh hiện hành để tự tiến! Chúng ta không phải là nguồn gốc tại đây nhưng mà chúng ta đã từ trên 
kia xuống thế gian học hỏi thì chúng ta phải xứng đáng trở về với mọi sự thanh nhẹ sẵn có ở bên trên! 
Không còn sự trốn tránh mà tạo ra cái sự xảo trá cho chính mình! Phải hiên ngang đứng ra, học những bài 
học của Thượng Ðế đã ân ban để dìu tiến chúng ta, chúng ta mới vun bồi thành một dũng chí, về đó mới 
hòa tan trong dũng chí sống động. Cho nên muốn thoát phàm phải xây dựng ý chí! 
 
Ðạt được ý chí phải vun bồi triệt để và giữ lầy phần sáng suốt đó mãi mãi đời đời tiến hóa! Cho nên con 
người thường thường hay trách móc Trời Phật vì sự sai lầm! Bề Trên luôn luôn ân ban và thương yêu! Cho 
nên lắm lúc chúng ta phải cảm động rơi lụy thâu đêm vì chúng ta bê trễ mà phiền trách bề trên đã trách 
chúng ta bê trễ! Vì bề trên đã thấy rõ sự bê trễ là có dũng chí chúng ta không xử dụng dũng chí! Mà cứ lệ 
thuộc bởi sự cầu xin thì làm sao chúng ta tiến hóa được! Cho nên tự chủ thực hành! 
 
Cho nên mọi phương tiện là độ nhơn tiến hóa! Cho chúng ta thấy rõ đống phân và để cho chúng ta càng 
ngày càng ý thức giá trị của đống phân, cũng đang tham gia trong đại cuộc hóa hóa sanh sanh! Ðống rác 
kia cũng đang tham gia đại cuộc hóa hóa sanh sanh! Chấp nhận qua cơn điêu luyện trở thành phân bón cứu 
độ chúng sanh! Rất rõ ràng! 
 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 6/11 

Cho nên chúng ta phải hiểu điều này, đừng khinh thị những điều nhỏ đó! Những cái chuyện nhỏ đó nó đưa 
chúng ta tới cái chuyện lớn mà chính nó là lớn mà chúng ta không thấy! Vì người phàm mắt thịt, tâm phàm 
eo hẹp! Cho đó là không cần thiết! Nhưng mà kỳ thật các phương diện đều cần thiết cho tâm linh tiến hóa! 
 
Khi chúng ta hiểu như vậy thì cái thức hòa đồng chúng ta sẽ bành trướng và tâm chúng ta sẽ càng ngày 
càng an lạc! Không chấp vào một phạm vi nào nhưng mà hòa đồng, hòa tan với tất cả mọi phạm vi! Hỏi 
chớ trở về vị trí gì? Thật sự là trở về vị trí chủ nhơn ông! Thức tâm thường độ! Thấy rõ chưa? Phải trở về 
vị trí đó! Người tu Vô Vi phải trở về vị trí của căn bản của chính chúng ta! Không còn lệ thuộc trong yếu 
hèn như người say rượu nữa! Ði tới, học hỏi, tiến hóa! 
 
Cho nên tâm đời các bạn tiếp xúc, các bạn thấy rõ, đời chỉ phân lý đời nhưng mà rốt cuộc khác! Mỗi người 
một hoàn cảnh khác! Rốt cuộc người đó cũng phải trở về chấp nhận với một hoàn cảnh hiện hữu của họ! 
Không làm gì hơn hết! Cho nên ở thế gian đã cho chúng ta thấy rằng : có tử vi, để cho người thấy số mạng 
của chính người! Ðể chấp nhận! Cũng không ngoài cái lý thuyết độ trì cho tâm linh tiến hóa! Có người 
mạng tốt, có người mạng xấu! Nhưng mà cái tốt là cái gì? Cái tốt rồi ỷ lại trong cái tốt đó là càng ngày 
càng yếu hèn! 
 
Cho nên nhiều người giàu có tại sao lại phải nhờ những người kêu bằng tay lấm chân bùn để làm việc cho 
ho.? Thấy có cái yếu hèn, không tự chủ nổi! Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải học đồng đều, chúng ta tu 
thiền đây là khổ hạnh! Nửa đêm người ta ngủ mà chúng ta ngồi dậy chúng ta tu! Rồi những cái vày xéo, 
những chuyện lợi dụng đưa đến chúng ta đủ thứ chúng ta phải học! Chúng ta mới thấy ông Phật đã bị lợi 
dụng bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm rồi! Chuyện này chuyện nọ nó đến nhưng mà nhờ cái đó mà tâm 
thức Ngài mới lìa bỏ đời qua đạo! Mới đạt sự sáng suốt vô cùng và hướng độ chúng sanh và ảnh hưởng 
chúng sanh đến ngày hôm nay! Cho nên chúng ta đi cái đường đó chứ đi ngoài con đường nào? 
 
Cho nên càng tu càng thấy chữ Nhẫn là quan trọng! Chữ Hòa là quan trọng, để hiểu ta và sửa sai cho chính 
ta! Chính Ðức Phật đã làm và Ðức Phật đã đạt! Jésus Christ đã làm và đã đạt! Biết bao nhiêu người đã 
hành và đã làm, khổ hạnh, bỏ nhà bỏ cửa lên núi tu, để tìm một chút đạo sáng suốt thôi!  Cho nên các bạn 
đã có cơ hội hiểu nhiều khía cạnh, kiến thức các bạn càng ngày càng mở rộng thêm, thì vị trí các bạn càng 
ngày càng an khương! Cho nên nhiều người nói gia đình tôi lộn xộn, khổ cực này kia kia nọ. Nhờ ông 
Thầy ổng giúp! Rốt cuộc kỳ thật các bạn phải trở về tự giúp, thấy rõ chưa? Phải chấp nhận bao nhiêu đó là 
đủ rồi! Vì đây là bài học sáng suốt! Cứ tưởng đây là bài học sáng suốt, bài học này là sẽ đưa tôi trở về Bến 
Giác! Cái cảnh đời này nó mới đúng với trình độ của tôi và tôi tiến! Nhớ cái đó mới được! Thì chúng ta 
không tham lam và nghĩ chuyện sung sướng của người khác và mê lầm trong sự sung sướng đó là sẽ bơ vơ 
tại thế! Ði lạc đường! Vì muốn có hạnh phúc sung sướng như người mà chúng ta cảm nhận đó là người đã 
qua biết bao nhiêu sự thử thách mới có! Còn chúng ta muốn nhảy vô hưởng liền đâu có được! Không có vụ 
đó! Cho nên chúng ta tu là chấp nhận! 
 
Mỗi đêm các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, Soi Hồn là lập lại trật tự bên trong và để cho vạn linh 
trong đó phải chấp nhận theo ý chí của chủ nhân ông chính bạn! Cho nên cái tu học của chúng ta, phải nhồi 
hàng ngày hằng đêm nó mới sáng suốt! Tôi nhắc lại những cái hồi nãy giờ là các bạn đã làm hết! Không có 
cái nào mà các bạn không có làm! Mà chính các bạn dự cuộc mới dễ thức! Những người chưa dự cuộc 
không biết đây nói cái gì đâu mà lung tung beng, không có cái gì hết! Nhưng mà kỳ thật dự cuộc rồi chúng 
ta thức : Té ra tôi đã qua cái truông này rồi, tôi đã vun bồi được cái thức kia! Càng ngày tôi càng cảm thấy 
sự thanh nhẹ! Càng ngày tôi phải cảm thấy cảm ơn muôn loài vạn vật và càng ngày tôi phải cảm ơn Bề 
Trên, cảm ơn cha mẹ, hiếu hạnh tôi tràn đầy! (còn tiếp) 
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Video Đại Hội Nhìn Xa 
Quý bạn có thể xem tiếp video Đại Hội Nhìn Xa  theo đường liên hệ dưới đây : 

 

https://youtu.be/hsgWxzgMkrg 

 

ĐH2018 - Nhìn Xa - Ngày 2 - Tu Học - Tu và 

Thiền 1 
Đại Hội Nhìn Xa 2018, Phần 4, Ngày 2 - Tu và Thiền 1 Mục Lục 
0:26 1. MC Châu Vũ Bảo Khanh 3:24 2. Bạn đạo Huỳnh Minh Bảo 
điều khiển chương trình Tu và Thiền ... 
youtu.be 

 
Kính bái, 
Ban Kỷ thuật 

 
 

BẠN ĐẠO VIẾT 
 

KÍNH CHÚC QUÝ BẠN ĐẠO TU HÀNH TÂN TIẾN! 
Thủ Đô Washington , February 22 -2019   

Bên Tách Trà Xanh Hạnh Ngộ 
 

Mồng Một Tết 
Tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 

Westminster, California 
 

Thưa các bạn , 
 
      Bắt đầu qua năm mới,năm Kỷ Hợi 2019,chúng ta sẽ uống Trà mỗi buổi sáng,thay vì uống Cà Phê như 
năm cũ .Năm mới cái gì cũng phải mới cho theo kịp đà tiến hóa của vũ trụ . 
     Uống Trà Xanh cho cuộc đời luôn luôn như hoa như lá, xanh tươi đơm bông kết nu.Hạnh Ngộ là may 
mắn mà gặp gở . Ước mong chúng ta là những bạn đạo Vô Vi lúc nào cũng may mắn mà gặp gỡ trong tình 
thương yêu với nhiều điển quang thanh nhẹ . 
 
      Mồng Một Tết Kỷ Hợi nhằm ngày thứ ba ,5 tháng 2-2019 
 

      Hằng năm vào ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán,Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California đều có tổ chức 
một buổi sinh hoạt đặc biệt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi ,nhằm mục đích tưởng nhớ đến công ơn Thầy ,Tổ. 
Sau đó bạn đạo có dịp Chúc Tết lẫn nhau .Mặc dầu Đức Thầy thường dạy : Mỗi ngày đối với hành giả Vô 
Vi đều là mỗi ngày Tết .Nhưng chúng ta cũng nên cho lục căn lục trần của mình đôi chút thoải mái theo 
nhịp sống của nhân sinh . Trong lòng mỗi hành giả Vô Vi đều nhận thức được niềm Vui Tâm Thức, chẳng 
bao giờ buồn ,chẳng bao giờ lo âu .Nhưng qua thân xác ngũ hành,mỗi khi gặp nhau ,tay bắt mặt mừng 
,chào hỏi thân thương,chúng ta lại rộn lên một niềm Chung Vui Hạnh Ngộ .Như vậy tại sao chúng ta 
không tận dụng niềm hân hoan quý hiếm đó cho mỗi lần bạn đạo gặp nhau,phải không quý bạn . 
 

      Sáng hôm nay trời se sẽ lạnh ,bầu trời có nhiều mây,thỉnh thoảng thêm vài cơn gió nhẹ .Khí trời tuyệt 
vời quá cho ngày đầu năm mới .Ít khi miền Nam California có không khí lạnh mà thoáng mát như thế này 
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.Ai ai cũng mặc đồ lạnh ,quần áo ấm trông đẹp mắt vô cùng .Nâng tách cà phê nóng ,tách trà nóng,mọi 
phiền muộn tiêu tan .Những gương mặt rạn rỡ niềm vui,ánh mắt trong sáng trao cho nhau niềm tin và tình 
thương chân thành vô vi tinh khiết . 
 

      Năm nay có nhiều đặc biệt .Có nhiều bạn đạo phương xa được ân điển dẫn đến đây chung vui ,hưởng 
Phước .Đặc biệt hơn nữa lại có Khóa Tinh Khẩu Niệm Phật đầu năm .( Sẽ có bài riêng về Khóa Tịnh Khẩu 
Niệm Phật đặc biệt này ) . 
      Những bạn đạo phương xa mà tôi nhận biết được như là : Chị Kim Khuê,chị Hạnh ở Bắc California,chị 
Hoa,chị Nguyệt ở Virginia,anh chị Võ Quang ở Maryland,anh chị Nguyễn Trí Vượng ở Olymbia,Seattle. 
v.v… 
      Sau phần đảnh lễ Đức Thầy ,Đức Tổ Sư,Đức Quan Thánh và chư vị bề trên ,là một buổi hành Thiền 
đặc biệt đầu năm .Một buổi hành Thiền vô cùng thanh nhẹ có một không hai .Và tôi biết chắc rằng Đức 
Thầy đang hiện diên tại nơi đây ,đang nhìn đàn con thân yêu đắm chìm trong bầu điển quang thật thanh 
tịnh của ngày đầu năm .Ngài mĩm cười ,giang hai tay  ban hồng ân cho con cái của Ngài . 
 

     Tôi quá hạnh phúc khi được tham dự buổi viếng thăm tưởng niệm Thầy Tổ đầu năm tại Trụ Sở Xây 
Dựng Vô Vi .Ngày đâu năm là một ngày rất quan trọng trong một năm .Ngày mà Trời Đất giao hưởng biến 
động cho một chu trình mới của tạo hóa .Là ngày giao hòa giữa con người và thần linh .Thanh quang điển 
lành,hào quang thanh nhẹ,tối đa ban xuống trần gian trong những ngày đầu năm . 
      Trong ngày đầu năm,nếu Thiền Định,chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều thanh quang điển lành 
,huống chi lại được ngồi Thiền tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi ,thì ân điển đó hân hoan bội phần không sao 
mà diễn tả hết cho được . 
     Rất cám ơn Hội Ái Hữu Vô Vi  Nam California đã thành tâm thực hiện nhiều hữu ích đạo pháp cho 
hành giả VôVi .Chân thành cám ơn nhừng bạn đạo đã đến cùng nhau Chung Vui Hạnh Ngộ trong ngày đầu 
năm Kỷ Hợi 2019 . 
     ThànhThật Kính Chúc Quý Bạn Đạo một năm mới 
 

Tu Hành Tinh Tấn , 
Thân Tâm An Lạc , 
Vạn Sự Cát Tường 
 

Nam Mô A Di Đà Phật .  
Vạn Vật Thái Bình 
 

Kính Bái, 
Võ Quang 
 

THƠ BẠN ĐẠO VIẾT 
 
MỪNG XUÂN ĐẾN CHÚC BẠN TÂM THÂN 

AN LẠC - TU HÀNH - TINH TẤN . 
 

MỪNG năm Kỷ Hợi đến rồi 
XUÂN sang chúc bạn tu hồi quê xưa 
ĐẾN trần đừng nhiễm thích ưa 
CHÚC hồn khôn thoát, mây mưa trần đời 
BẠN hiền theo pháp tuyệt vời 
ĐẠO đời song bước, về Trời không xa 
THÂN luôn hành pháp, siêng nha 
TÂM chăm niệm Phật, trí ta sáng liền 

AN vui ở chốn trần miền 
LẠC vào khổ cảnh, mà hồn yên cũng nhờ 
TU, nên hồn chẳng dại khờ 
HÀNH trong thanh tịnh, đợi chờ hồi hương 
TINH khôn, tránh cảnh vô thường 
TẤN về quê cũ, là đường tự đi 
Kính bái 
Lê thị Nhạn 
Cali, ngày 1 tháng 2 năm 2019 
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TÌNH THẦY MUÔN THUỞ  ! 
 

Mười năm xa vắng Đức Thầy 
Niềm thương nỗi nhớ, đong đầy trong con 

Dù cho sông cạn, đá mòn 
Tình Cha vẫn mãi trong con đời đời 

Thầy mang Chơn đạo, Cha Trời 
Phổ truyền chánh pháp, cứu người trần gian 

Vô Vi khoa học rõ ràng 
Huyền bí- Phật pháp dẫn đàng về quê 

Soi hồn để điển trụ về 
Trung tâm giữa trán, đê mê điển trì 
Pháp luân thường chuyển diệu kỳ 

Lọc thanh ngủ tạng, điển qui đỉnh đầu 
Vào thiền buông bỏ lo âu 

Giai không ngũ uẩn, vào sâu định thiền 
Niệm Phật tâm sẽ tịnh yên 

Đại trí khai mở tự nhiên hiểu nhiều 
Khoa học huyền bí cao siêu 

Trí đời không thể, hiểu điều này đâu 
Pháp thiền quả thật thâm sâu 

Tâm, thân, đời ,đạo nhiệm mầu khai quang 
Điển thanh tỏa chiếu sáng choang 

Ngủ hành vượt thoát, hồn bình an về nguồn 
Kính bái 

Lê thị Nhạn 
Cali ngày 28 tháng 1 năm 2019 

===== 
 

ĐƯỜNG VỀ CÒN XA ! 
Lệ Cha ướt đẫm cây cành 

Lệ con tuôn chảy,ướt vành má nhăn 
Ngoài trời mưa đổ mây giăng 

Tưởng như tiếng dạy, lời răn Cha Trời 
Cho con xuống thế trần đời 

Vào trường đại học, học lời Cha ban 
Học xong hoàn tất thẳng hàng 

Trở về quê cũ, an nhàn bên Cha 
Sáng nay ngồi niệm Di Đà 

Tâm an thanh nhẹ, lệ nhòa bờ mi 

Nghĩ thân cũng đến hạn kỳ 
Trở về nguồn cội,đường thì còn xa 

Tuổi đời, đã xế bóng tà 
Chùng chân, mỗi gối, khó qua đường dài 

Nghiệp thân tới tấp hàng ngày 
Trở trời, trái gió, thân này bất an 

Vụn tu kiếp trước rõ ràng 
Kiếp này đi mãi, mà đàng còn xa 
Đừng đổ thừa, hoàn cảnh nha 

Chính mình tự hại, hại ta đó mà 
Chẳng tại ai, chỉ tại ta 

Thiếu hành, không dũng sao qua giác bờ 
Biếng lười, trì trệ, thờ ơ 

Thiền không tinh tấn, đừng mơ đường về 
Dũng hành chớ có bói bê 

Tâm không dứt khoát, chẳng về được đâu 
Ráng tu, điển xuất đỉnh đầu 

Ngủ hành vượt thoát, hồn đâu bị tù 
Ra vô, tự tại, an du 

Muốn đâu, đi đó, ai cầm tù mình đâu 
Đó là mục đích cao sâu 

Của người hành giả, đạo mầu Vô Vi 
Tâm này vẫn mãi khắc ghi 

Dẫu đường xa thẳm, cố đi, đi hoài 
Mặc cho sóng gió, chong gai 

Dũng hành, trì trí không thay đổi lòng 
Kiếp này, tu chỉ ước mong 

Thân ngoại thân được, hồn không khổ sầu 
Nhớ hoài, đã viết bốn câu 

Để làm phương hướng, ngõ hầu mà đi 
" Bao năm tu học chỉ chờ mong 
Một phút giây thôi đủ ấm lòng 
Vượt khỏi ngũ hành, lìa thể xác 
Trở về học đạo, cõi hư không " 

Kính bái 
Lê thị Nhạn 

Một sáng mùa thu 
Cali ngày 22 tháng 12 năm 2018 

 

KHOÁ SỐNG CHUNG  
TẠI THIỀN ĐƯỜNG THÔNG HẢI DALLAS, TX 

19, 20, 21 tháng 4 năm 2019 
 
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm đại hội Khai Triển tại Dallas, Texas, Thiền đường Thông Hải kính mời quý bạn đạo gần 
xa đến tham gia và tham dự Khoá Sống Chung vào ngày 19,20 và 21 tháng 4 năm 2019, để cùng tưởng nhớ về Đức 
Tổ Sư, Đức Thầy, và cùng nhau tham thiền, ôn lại phương pháp công phu, trao đổi, bàn bạc phát triển con đường tu 
học. Khoá sống chung 3 ngày bao gồm nhiều sinh hoạt khó quên: tu học, thiền chung, trà đàm, văn nghệ, lửa trại. 
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 Lệ phí: miễn phí bao gồm 3 bữa ăn/ngày 
 Nơi sinh hoạt: tại thiền đường Thông Hải, Dallas, Texas. 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..... 

**** 

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 người thân 
• Xin chọn phi trường DFW hoặc Love Field 
•  

PHIẾU GHI DANH CHUYỂN VẬN 
 

 Thông tin Đến Thông tin Đi 
Chuyến bay/ sân bay   

Sân bay   
Thời gian ................/04/2019 lúc ......giờ.....phút ................/04/2019 lúc ......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     
Trật Tự/ Y tế     

Vệ Sinh     
 

 Thông tin liên lạc 
o Ghi danh: vui lòng gửi phiếu ghi danh về địa chỉ email: SongChungDallas@gmail.com hoặc mail về địa 

chỉ:  
Thiền Đường Thông Hải 
4806 La Rue, Dallas, TX 75211 

o Thông tin chung về chương trình:  Mỹ Linh     (682) 808 0756     | Quách Long Vân    (469) 313-4178 
o 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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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu-nguyện cho đạo hữu Alain SONNIER  (Trần Hà Lai) từ trần ngày 
07/02/2019 tại Kremlin Bicêtre, Pháp Quốc, hưởng thọ 89 tuổi, được siêu-thăng tịnh-độ. 
 

Chân-thành tạ ơn quý bạn đạo 
Hội Ái-Hữu Vô-Vi France 
 

2) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm bình an dùm cho chị của bạn đạo Huệ Lâm là chị Lâm Kim 
Láng 65 tuổi ở Sacramento đang bị bịnh nặng được tai qua nạn khỏi, sớm bình phục.  Thành thật cảm ơn 
quý bạn đạo. 
Huệ Lâm 

 
 


