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Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc 
trị tâm bệnh và giải tỏa 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) Làm người có thể tự cứu được không? 
2) Tại sao đời phải khổ? 
3) Tại sao phải tham? 
4) Bạc bàn những chuyện gì? 
5) Lý luận là sao? 
6) Muốn được chơn giác thì phải làm sao? 
7) Tận độ bằng cách nào? 
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1) Atlantic city, 31-03-2006  0 : 03 AM 
Hỏi :  Làm người có thể tự cứu được không? 
 
Ðáp :  Thưa làm người có thể tự cứu 
  Kệ : 
 Ăn uống quá độ nó hại thân 
 Phải giữ tâm thân sớm điều hòa 
 Khổ hạnh tự tu sớm thức ra 
 Chuyện đời là tạm đuổi theo khổ 
 

2) Atlantic city, 01-04-2006  7: 00 PM 
Hỏi:  Tại sao đời phải khổ? 
 
Ðáp:  Thưa chạy theo tiền bạc cảm thấy nghèo 
  Kệ: 
 Tiền tình tạo khổ trí không hay 
 Mê mờ động loạn tự xây mồ 
 Khổ khổ khổ mới biết đời là tạm 
 Ước mơ không thành tạo tánh tham 
 

3) Atlantic city, 02-04-2006  7: 40 PM 
Hỏi:  Tại sao phải tham? 
 
Ðáp:  Thưa tại vì quá tham dâm sinh ra tập quán 
xấu 
  Kệ: 
 Tập quán gây nên tánh tham lam 
 Tạo khổ giam thân lại bàng hoàng 
 Trách Trời trách Phật trí bất an 
 Thực hành chánh pháp tự bạc bàn 
 

4) Atlantic city, 03-04-2006  7: 20 PM 
Hỏi:  Bạc bàn những chuyện gì? 
 
Ðáp: Thưa bạc bàn những chuyện khổ tâm cực trí
  Kệ: 
 Hành bất thông trí bất minh  

Hành bất thông trí bực trăm chiều 
 Lý luận không thành gieo ý xấu 
 Thực hành chánh pháp tự mình minh 
 

5) Montréal, 03-04-2006  1:  00 AM (bis) 
Hỏi: Lý luận là sao? 
 
Ðáp :  Thưa lý luận chỉ có nói không có thực 
hành 
  Kệ : 
 Nói phét không hành không tiến bước 
 Giải đải bất minh gieo ý xấu 
 Lý luận lầm sai tạo thêm sầu 
 Thựchành chánh pháp thành chơn giác 
 

6) Montréal, 04-04-2006  1 : 24 AM 
Hỏi :  Muốn được chơn giác thì phải làm sao? 
 
Ðáp :  Thưa muốn được chơn giác thì phải nói sự 
thật 
  Kệ : 
 Tiền nhân nói thật hậu nhơn tiến 
 Tự sửa tâm thân lại chuyên cần 
 Thật tâm thật tình hành trình tốt 
 Qui hội tình người duyên Trời độ 

7) Montréal, 05-04-2006  2 : 35 AM 
Hỏi : Tận độ bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa tận độ bằng thanh quang 
  Kệ : 
 Toàn năng tận độ bằng thanh quang 
 Ban chiếu khắp nơi nơi yên ổn 
 Sáng chiếu quân bình trong Trời Ðất 
 Càn khôn qui một chuyển chơn lời 
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TRÍCH BĂNG  ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
LUỒNG ÐIỂN DU DƯƠNG (tiếp theo) 

 
Cho nên chúng ta, cái người tu, các bạn... ở bên trên là phần nhẹ thuộc về thông minh, sáng 

suốt, thanh điển, phần dưới thuộc về ô trược, trung tâm là cái chỗ hòa giải. Các bạn phải đứng hết ba 
giới đó thì lúc đó các bạn thấy dễ mở chứ không có khó khăn. Mình tự khai mở lấy mình, mà hiện tại 
cái pháp bây giờ đâu có phải là một người tạo ra, nhưng mà sự thông minh đã đóng góp nhiều người, 
nhiều năm công phu tìm hiểu trong thiền định, rồi người ta mới thâu thập cái này, cái có thể cứu giúp 
được cơ thể, có thể trị bịnh được bản thân chúng ta. Cũng như cái soi hồn, bạn thấy nó làm cho ổn 
định thần kinh, rồi nó đưa cái trược khí của thần kinh đi ra khỏi bộ đầu, rồi bạn làm pháp luân nó 
cũng vậy, nó đem cái thanh khí điển vô rồi nó khai thông các đường lối mạch đốc ở bên trong, rồi nó 
đánh đổ cái trược khí ra khỏi lỗ chân lông, rồi thiền định, bạn mới thâu góp tất cả những phần thanh 
điển có thể hội đồng bên trên, lúc đó là trong cái dẫn giải tiến hóa. 

Cho nên, khi các bạn thiền hai ba tiếng đồng hồ, nửa đêm bạn khi không đang ngồi có những ý 
nghĩ rất cao siêu, rất thích thú, rất du dương cởi mở, nhưng mà ngày mai bạn quên, tại sao? Những 
cái phần tiến nó đã tiến và cần tiến thêm chứ không phải để các bạn tiến tới đó mà nắm cái đó ca 
tụng hoài. Cho nên nhiều khi các bạn có những cái ý nghĩ, nữa đêm công phu... rồi rất hay, rất lý thú, 
nhưng mà sáng lại các bạn quên, để các bạn trở lại công phu. Rồi đêm nay nó sẽ đạt tới cái khác, cái 
kết tinh đó nó phối hợp thành cái sáng suốt của bộ óc bạn, cái hào quang bộ đầu của các bạn nó sẽ 
mở ra, nó nới rộng. 

Ðó, cho nên mỗi kỳ nó mỗi tiến, cho nên vô vi này nhiều khi, hồi nào giờ không biết bài thơ, 
bài thi. Nhưng mà làm được những bài, rồi qua bữa sau chê lấy mình là nó tiến tới những cái bài 
khác và nó sẽ có những câu văn thích thú hơn trong tinh thần xây dựng cởi mở. Rồi từ đó chúng ta 
tiến hoài, chúng ta không có giữ cái cựu nữa, nhưng mà ta tiến về các văn minh hiện đại, cái luồng 
điển thích hợp của cơ trời chuyển hóa bất cứ giờ phút nào. Thành ra cái sự thông minh nó tiến tới, 
chúng ta phải chấp nhận làm việc, viết nhiều để hiểu. 

Cho nên, những người tu ở đây hồi nào giờ nó dốt nát, nó không có học qua các lớp đó, nhưng 
mà nó càng ngày càng thanh tịnh người ta động tới là nó mở, nó học, nó hiểu, nó cắt nghĩa cũng 
tương đối như người có học. Nó bình tĩnh thông minh. Chính nó thấy nó thông minh, nhưng mà rốt 
cuộc rồi nó cũng chê. Chưa được! Phải đạt tới cái thanh tịnh. 

Cho nên hôm trước cũng có hai câu “Ai là người dốt sao không dốt, thuyết lý chi đây khổ trí 
hoài”. Chỗ đó! Dốt, là chúng ta vạn sự bởi nhất không. Chúng ta xuống thế gian đây là không không, 
không có hiểu cái chuyện đời. Rồi lần lần cư trần nhiễm trần, rồi nó đâm lý này lẽ nọ, thắc mắc đủ 
cỡ. Nó lấy cái sự khổ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta tu về vô vi, chúng ta phải nhớ rằng khi đến, 
À... ta tu đây là làm gì? Ta tìm lúc đến, sao tui đến đây để làm gì? rồi tôi sẽ đi đâu? tôi trở về cái 
dung điểm tui đến, tui đến với cái sự không hiểu biết, thanh thản nhẹ nhàng. Con người vô sự bây 
giờ tôi trở về với cái vô sự, vô tư tôi mới biết được cái tương lai của tôi thế nào. Tôi ở ngay cái dung 
điểm không không, thì kết quả tui sao này cũng là trong trắng, trong sạch thanh thản và cái bịnh 
hoạn ở thế gian nó không gây cho tôi được, là tôi nhờ tôi biết thanh lọc lấy tui, tui đem sự sáng suốt 
cởi mở mỗi ngày mỗi đêm.Các bạn soi hồn, pháp luân, thiền định là các bạn cũng như người đi chùi 
hột soàn. Cái tâm các bạn, cái trí các bạn, càng ngày càng long lanh cởi mở thêm, không có bụi! Cho 
nên chúng ta tu trong thực tế, rồi chúng ta mới tìm hiểu cái đường lối hiện đại, rồi ta phải lao động 
để tìm hiểu khả năng của mình. Cho nên mọi người, mọi người lao động: một người kia làm một 
thước carré (m2), một người nọ một thước carré, mà người này người ta có tâm xây dựng, có tinh 
thần đóng góp, thì họ trồng những cái cây rất tốt, họ biết lo lắng cho quần chúng. Còn một người kia 
họ trồng, cho họ một mét carré, họ làm đi làm lại nó khô héo hết. Người đó không có tâm hồn đại 
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chúng, là họ còn nuôi cái tự ái, họ còn giai cấp.  Ðó, cho nên cái lao động bây giờ có thể đo 
lường được lương tâm của các bạn. Cho nên các bạn yêu lấy cái lao động, mình viết cái câu văn, 
mình tu tịnh cũng là phần lao động để sửa chữa tư tưởng của chúng ta, rồi chúng ta đi trồng tỉa cũng 
là phần sửa chữa tư tưởng, đứng ở trong cái tinh thần đóng góp cho tất cả mọi người. Mọi người đã 
vì mình, mình phải vì tất cả mọi người, chúng ta mới có tinh thần cao quí, rồi quần chúng mới thích 
hợp cái văn minh để tiến theo cái xã hội mới.  Cho nên cái con đường tu của chúng ta đây: sức 
khỏe! Các bạn tu thì các bạn thấy cái chuyện ích quốc lợi dân, các bạn được tư tưởng tốt, cơ thể 
khỏe, ổn định tinh thần, chấp nhận làm việc vì tất cả mọi người. Tôi thấy mọi người như vậy ở trong 
sứ sở của chúng ta, hay là ở trong cái cơ cấu của nhân loại, ở thế gian này, mà bằng lòng làm việc 
như vậy thì nó vui vẽ biết là bao nhiêu, mà tiến bộ biết là bao nhiêu, thương yêu lẫn nhau trong cái 
tinh thần tự giác quý báo lắm.  Chúng ta đã phí công tu, tìm hiểu, chấp nhận và tin nơi khả 
năng của chúng ta tự tu tiến đến ngày nay, chúng ta cũng vẫn tiếp tục tu để tiến và để đóng góp cho 
xã hội. Tui thấy cái tinh thần cao quý của các bạn nên nâng cao lên chút nữa, cố gắng chút nữa để 
làm cho đạt cái mức sức khỏe vừa trí tuệ, vừa thân thể, thì ta sẽ đạt tới những phần thiêng liêng cao 
quí. Người ta gọi rằng: “huyền bí” là chính mình hiểu lấy mình thôi chứ không có đem ra phổ biến 
cho ai hết. Nhưng mà cái sức khỏe là vàng, mọi người phải tu để đạt tới sức khỏe, mới đem tới cái 
thành công vĩ đại cho gia đình đại chúng.  Hôm nay tui trở về, thời gian xa cách các bạn, tấm lòng 
kính mến của các bạn đã hướng về tôi rất nhiều. Trong đêm công phu, tôi không biết làm gì hơn, 
không lý đem quà cho các bạn? Tôi cũng không có khả năng. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng, sự đóng 
góp của tôi, tôi phải làm việc không ngừng, vì nhân loại, vì đại chúng, mới chuyển qua cái nghề y 
học để trị bênh cho tất cả mọi người với một lòng thành trăm phần trăm đối với bệnh nhân, làm việc 
gấp hai ba lần những người khác. Ðó là món quà tốt để đem lại cho các bạn ảnh hưởng để chúng ta 
tiến.  Cho nên, các bạn cố gắng tìm hiểu, nắm đó mà làm chìa khóa để chung tiến từ kiếp này cho 
tới kiếp khác. Tôi rất cảm ơn các các lòng kính mến của các bạn đã thúc đẩy cho tôi cố gắng tu thêm. 
Chúng ta được tái ngộ trên tinh thần vui vẻ và trong sự ý thức tự giác của mọi người tự tu tự tiến rất 
quý báo, đúng theo cái thiên tánh sáng suốt. Luôn luôn chúng ta phải sáng suốt hòa hợp với quyền 
uy của trời đất và tăng thêm cái lòng tin nơi khả năng tự tiến của chúng ta. Chúng ta phải đạt tới một 
cái chân pháp không bị lợi dụng và không vụ lợi. Cảm ơn các bạn. 

ÑOÂI LÔØI CAÛM TAÏ CUÛA HAHVV TAÂY BAÉC HOA KYØ VAØ T.V. NHAÃN HOØA. 
Chuùng toâi xin chaân thaønh caûm taï quyù Baïn Ñaïo ñaõ ñeán tham döï Kyû Nieäm Hai Möôi Naêm 

Thaønh Laäp Thieàn Vieän Nhaãn Hoøa vaø Möôøi Naêm Xaây Caát Ñaïi Giaûng Ñöôøng.  Cuoäc tieáp ñoùn Ñöùc 
Thaày vaø treân 140 baïn ñaïo ñaõ hoaøn taát moät caùch heát söùc toát ñeïp.  Baïn ñaïo nöõ töø khaép nôi ñeán ñaõ 
laên mình vaøo beáp vaø coáng hieán nhöõng böõa aên boå döôõng vaø ngon mieäng.  Baïn ñaïo nam ñaõ khoâng 
quaûn ngaïi naëng nhoïc giuùp chuùng toâi doïn deïp khuoân vieân Thieàn Vieän saïch seõ nhö moät coâng vieân.  
Ñöùc Thaày vaø caùc baïn ñaïo thaêm vieáng ñeàu toû ra raát haøi loøng vôùi söï tieán trieån cuûa Thieàn Vieän 
Nhaãn Hoøa.    

Moät laàn nöõa chuùng toâi xin caûm ôn quyù baïn ñaïo vaø heïn gaëp laïi quyù vò trong kyø traïi heø naêm 
tôùi. 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin hướng tâm cầu nguyện cho bà Pham Thi Mun là mẹ của bạn đạo Nguyen van phuc, hiện cư ngụ 
tại Quan 4, SN 1922 tuổi Nhâm Tuất vừa từ trần vào lúc 18 giờ 50 phút ngày 10-5-2006, hưởng thọ 
85 tuổi, sớm siêu thăng tịnh độ. 
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THƠ 
             THI 
Ngày tháng trôi biền biệt. 
Kiếp người quá ngắn ngủi. 
Khổ đau lòng tiếc nuối. 
Chỉ tu thoát thân tù. 
 
Trần gian là bể khổ. 
Phú quí chẳng bền lâu. 
Tiền tài như phấn Thổ. 
Sanh tử chừa ai đâu. 
 
Người tu nhiều khảo đảo. 
Hành giã phải vượt qua. 
Thánh Thần khen ngợi, ca. 
Chiến sĩ Cha xuất chúng. 
 
Tình đời thấu tỏ được. 
Chẳng định kiến một ai. 
Thế gian trường sinh động. 
Tiểu Hồn sáng, học hoài!!!. 
  Bình-Tân, ngày 18-4-2006. 
               Minh-Nghĩa. 
                  ==== 
    VỢ CHỒNG - VÍA HỒN 
Nghìn năm nhiều kiếp bỏ mặc nàng 
Mãi lo kết nối vợ thế gian 
Mỗi kiếp luân hồi một kiếp nợ 
Ðắm chìm dục lạc quên tình vàng. 
 
Dày xéo cuộc đời vì lợi danh 
Tham sanh quí tử bao nghĩa tình 
Loanh quanh cuộc sống trong mòn mỏi 
Nghe Thầy giác ngộ, dứt lang thang. 
 
Ðiển thanh lan tỏa khắp không gian 
Chiếu rọi đường tu thấy rõ nàng 
Nghìn năm mới gặp mừng mừng tủi 
Vợ chồng hội ngộ hết dỡ dang. 
         Cà-Mau, 01-04-2006 
             PHÚC TÂM. 
                        ==== 
          NGẮM SAO (HÀ SA) 
Ðêm khuya thanh vắng khoảng trời xa 
Ðịnh hướng Phương Nam ngắm ngân hà 
Gia đình đoàn tụ cùng tận hưởng 
Lung linh ánh sáng hội Hà Sa. 

        NGẮM TRĂNG (MÂU NI) 
Canh khuya thanh vắng một mình ta 
Sơn Ðình tâm định ngắm trăng ngà 
Lung linh ánh sáng hoa nghìn cánh 
Tận hưởng Mâu-Ni tỏa sáng loà. 
 
               QUÂN TỬ 
Người Quân Tử tâm luôn rộng lượng 
Chấp lỗi người, tự xét lỗi mình 
Yêu thương, tha thứ, Trời tha thứ 
Lấy oán làm ân, oán hóa minh. 
 
              HOA SEN 
Cọng Sen chín lỗ thông hoa lá 
Dưỡng chất đi lên hiệp Khí Trời 
Bùn nhơ trược chất Hoa Sen nở 
Cữu Khiếu khai tâm thoát trần đời. 
           Cà-Mau, 01-04-2006 
             PHÚC TÂM 
                        === 
Taùnh Khoâng troøn saùng Hoäi Tuï Vinh Quang     
2006  
Voâ vi vui Teát hoäi muoân duyeân  
Muoân duyeân hoäi tuï vinh quang saùng  
Thaám thía tình thöông hoan hyõ thieân  
Nieäm Phaät toïa thieàn vui tænh thöùc  
Nhö nhö töï taïi thaân taâm hieàn  
Ñoàng tu chôn haønh ñoàng tu tieán  
Vuû truï hö khoâng khoâng haûi lieân  
           5 thaønh cuû chi saøi goøn 9-2-2006  
                             ==== 
 aên ít nguû ít CHUNG THIEÀN  
voâ taâm voâ hoïc môùi meâ ngu  
nguõ giôùi khoâng tu nghieäp baùo thuø  
quaû khoå muoân ngöôøi do baùo chöôùng  
phaùp luaân thöôøng chuyeån Phaät baûn ñoà  
voâ vi thieàn taäp thaân tu söûa  
tay Phaät chaân Löøa choán thaûo lö  
nöôùc suoái chaùo rau vui tònh toïa  
maëc cho theá söï noùi mình ngu  
           5 thaønh cuû chi -  saøi goøn   9-2-2006 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
   Chaøo Huynh Thieàn Taâm! 
  Xin loãi vì söï hoài aâm chaäm treã cuûa Ñeä! Nhöng bieát vieát gì baây giôø ñaây Huynh ôi?! Ñeä khoâng coù 
caûm xuùc, caûm höùng gì ñeå vieát baøi ngay luùc naøy, duø coá naën oùc cuõng vieát khoâng ra! 
Thoâi thì Ñeä xin keå laïi taát caû nhöõng gì Ñeä ñaõ suy nghó baáy laâu nay. Coi nhö ñoùng goùp chuùt kinh 
nghieäm vaø baøi hoïc maø Ñeä ñaõ gaëp phaûi treân böôùc ñöôøng tu hoïc. 
   Huynh ôi! Ñeä voâ vaøn xaáu hoå vaø voâ cuøng muoán xin loãi Huynh cuøng chö Huynh Tyû Voâ Vi, cuøng 
Thaày Toå! Ñeä thaät theïn thuøng khoâng bieát laøm sao noùi neân lôøi vaøo luùc naøy. Bôûi vì Ñeä ñaõ khoâng 
nghe lôøi Huynh vaø caùc Huynh Tyû ñaõ töøng khuyeân Ñeä neân môùi ra noâng noãi naøy. Caùc Huynh Tyû 
Baïn Ñaïo ñaõ quan taâm giuùp ñôõ raát nhieàu nhöng Ñeä ñaõ phuï loøng roài! OÂi! Coøn bieát noùi chi hôn! 
   Töø khi Ñeä gaëp Phaùp Voâ Vi vaø gaëp caùc Huynh Tyû PN, tuy ñaõ ñöôïc höôùng daãn vaø chæ baûo caën keõ, 
cuøng ñöôïc giuùp ñôõ raát nhieàu töø Ñôøi qua Ñaïo, tuy haønh theo PLVV moät thôøi gian cuõng thaáy coù keát 
quûa (nhö thaáy naëng ôû giöõa chaân maøy, caûm thaáy thôû PLTC qua TT chaân maøy, caûm thaáy ñieån boä 
ñaàu chaïy...) nhöng khoâng hieåu sao duyeân nghieäp cuûa Ñeä ñoái vôùi Phaùp Chuøa(tuïng kinh, goõ moõ, 
nieäm chuù) vaãn coøn saâu naëng, cho neân tuy ñuôïc Huynh Tyû PN ( nhaát laø Huynh Chaát) chæ baûo vaø 
caûnh caùo nhieàu laàn veà caùi sai laàm, tai haïi cuûa vieäc haønh Phaùp lung tung, söûa ñoåi, pha cheá seõ daãn 
ñeán haäu quaû baát lôïi. Nhöng chaéc vì duyeân nghieäp coøn saâu naëng neân tuy raát kính troïng Thaày Taùm 
vaø caùc Huynh Tyû PN, nhöng Ñeä ñaõ khoâng nghe lôøi, ngöôïc laïi coøn töï yù vöøa coâng fu theo PLVV 
vöøa tuïng Chuù cuûa nhaø Phaät vôùi mong muoán ñöôïc khoûi beänh vaø coù theå duøng Chuù nhaø Phaät ñeå chöõ 
a beänh cho ngöôøi khaùc sau naøy. Nhöng lôïi baát caäp haïi, sau moät thôøi gian  haønh Phaùp loän xoän, 
nöôùc ñoâi nhö vaäy. Ñeán moät ngaøy boãng döng trong ñaàu Ñeä hieän ra moät aûo aûnh haõi huøng, noù baét 
ñaàu aùm aûnh maõi khieán Ñeä luoân trong traïng thaùi lo sôï, maát aên maát nguû. Duø Ñeä coá queân cuõng 
khoâng ñöôïc, sau vaøi tuaàn, tình hình coù veû taïm oån thì aûo aûnh thöù 2 xuaát hieän vaø laïi aùm aûnh Ñeä suoát 
ngaøy, khieán töø ñoù trí töôûng töôïng cuûa Ñeä cöù hay suy töôûng nhöõng ñieàu sai laïc, ñen toái laøm Ñeä 
khoâng theå suy nghó, töôûng töôïng nhö bình thöôøng ñöôïc nöõa. Coâng fu caøng luùc caøng suùt daàn. Vaø 
ñeán luùc ñoù, Ñeä môùi bieát raèng mình ñaõ maéc beänh "töôûng", moät caên beänh maø töø tröùôc ñaõ töøng coù 
laàn nghe noùi ñeán nhöng khoâng bieát noù ra sao! Moät khi ñaõ maéc thì raát khoù maø trôû laïi traïng thaùi 
bình thöôøng tröùôc ñaây nöõa vì trí töôûng ñaõ suy nghó , töôûng töôïng theo chieàu höôùng sai laïc maát roài. 
Thaät khoù maø giaûi thích ñöôïc cho ngöôøi khaùc hieåu ñöôïc beän töôûng noù ra laøm sao! Cuõng may laø Ñeä 
coøn coù chuùt phöôùc coøn dö soùt laïi, neân môùi coøn 1 ít saùng suoát ñeå öùng xöû nhö moät ngöôøi bình 
thöôøng, nhöng tuy ngöôøi ngoaøi nhìn Ñeä thaáy bình thöôøng nhöng chính Ñeä bieát roõ raèng mình ñang 
maéc beänh "Töôûng" 
  Nay Ñeä vieát baøi naøy nhö kinh nghieäm vaø baøi hoïc ñeå caûnh baùo, nhaén nhuû laïi cho haøng haäu theá ñi 
sau theo PLVV. Ñeä raát bieát ôn vaø  cuõng raát xaáu hoå xin loãi chö Huynh Tyû ôû TÑ PN. Hieän giôø Ñeä 
khoâng coøn ñieån ñeå laøm thô deã daøng nhö hoài tröôùc nöõa roài. Thaønh thaät xin loãi Thaày Toå cuøng chö 
Huynh Tyû Baïn Ñaïo Voâ Vi.! 
 Chaøo thaân aùi! 
 
Trí Hueä. 
(Quaûng Ngaõi, 22-01-2006) 
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THÔNG CÁO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI  “ HỘI TỤ VINH 

QUANG”  TẠI BANGKOK 
 
1) VỀ VIỆC ĐƯA ĐÓN TẠI PHI TRƯỜNG:  
 
Xin Tất Cả Các Bạn Đạo tham dự đại hội vui lòng cho  Đại Diện Ghi 
Danh biết ngày giờ đến và đi cùng chuyến bay của mình càng sớm càng 
tốt,  để hãng dịch vụ đưa đón tiện việc sắp xếp đầy đủ xe cộ theo 
nhu cầu ấn định. Vì mùa hè 2006 là lễ của Nhà Vua bên Thái,  nên 
việc vận động cho có đầy đủ xe không phải là một việc đơn giản, nếu 
chúng ta không đặt sớm. 
 
Mặc dù hạn chót cho việc thiết lập danh sách đưa đón bạn đạo là  : 
ngày 15 tháng 6 năm 2006, nhưng sự phúc đáp sớm  hơn thời gian kể 
trên sẽ giúp cho BTC rất nhiều. Mong quí bạn thông cảm cho việc 
này.  
 
 
Kính chúc Quí Bạn thân tâm an lạc 
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái, 
 
 


