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Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 

 

Mục Bé Tám từ 22/06/2006 đến 28/06/2006 
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) Tại sao không muốn về? 
2) Thấp cao từ chỗ nào đến chỗ nào? 
3) Duyên lành để làm gì? 
4) Ðạt pháp để làm gì? 
5) Học hỏi để làm gì? 
6) Sớm thăng hoa để làm gì? 
7) Ðạo pháp là sao? 
 

1) El Cajon, 22-06-2006 
Hỏi :  Tại sao không muốn về? 
 
Ðáp : Thưa quá đẹp quá thảnh thơi 
  Kệ: 
 Cảnh đẹp cảm thức tâm đạt đạo 
 Giải tỏa phiền ưu tự bước vào 
 Càn khôn vũ trụ mê hồn trận 
 Hiểu rõ Trời cao từ thấp cao 
 

2) El Cajon, 23-06-2006 
Hỏi :  Thấp cao từ chỗ nào đến chỗ nào? 
 
Ðáp:  Thưa chỗ dừng chưn cho đến vô cùng tận 
  Kệ: 
 Sự tiến hóa thâm sâu vô cùng 
 Càng đi càng thích thú an yên 
 Thâm sâu tận độ bởi Cha Trời 
 Hợp thời tiến hóa hợp thời thăng 
 

3) El Cajon, 24-06-2006 
Hỏi:  Duyên lành để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa duyên lành để học hỏi 
  Kệ: 
 Học hỏi không ngừng tự hiểu xa 
 Thanh tịnh phân qua đời lẫn đạo 
 Chung hợp hòa bình tự tiến xa 
 Cùng chung xây dựng tự học hòa 

4) El Cajon, 25-06-2006 
Hỏi:  Ðạt pháp để làm gì? 
 
Ðáp: Thưa đạt pháp để tự tu hành 
  Kệ: 
 Thanh tịnh chính mình tâm tự hiểu 
 Trí tuệ khai thông nguyên góp công 
 Giải tỏa phiền ưu tâm đạt pháp 
 Thực hiện chơn tâm lý diệu thâm 
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5) El Cajon, 26-06-2006 
Hỏi:  Học hỏi để làm gì? 
 
Ðáp: Thưa học hỏi để hiểu con đường tiến hóa 
hơn 
  Kệ: 
 Trì tâm tu luyện sớm thăng hoa 
 Học hỏi vô cùng tự tiến xa 
 Thành tâm học hỏi xây dựng tiến 
 Trí tuệ thâm sâu rõ các miền 
 

6) El Cajon, 27-06-2006 
Hỏi: Sớm thăng hoa để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa sớm thăng hoa để về Trời 
  Kệ: 
 Thực hành chánh pháp qui hợp nhứt 
 Quán thông đời đạo hành chơn giác 
 Qui nguyên thiền giác hướng về Trời 
 Khai thông trí tuệ minh đạo pháp 

7) El Cajon, 28-06-2006 
Hỏi:  Ðạo pháp là sao? 
 
Ðáp :  Thưa đạo pháp là hành chơn giác 
  Kệ : 
 Sanh trụ hoại diệt là tiến hóa 
 Minh tâm kiến tánh rõ thấp cao 
 Học hỏi đến nơi rất nhiệm mầu 
 Trời cao bể rộng tâm thanh tịnh 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Hỏi: Cứ làm hoài, tới cái giai đoạn nào mình hành qua cái pháp môn khác, không hành 
pháp luân này nữa? 

Ðáp: Pháp luân phải làm luôn luôn, bởi vì nó phải mang bản thể, cái bản thể này như cái chùa, 
mà cái chùa bạn không lau chùi sạch sẽ này kia kia nọ thì cái chùa đó không có tu tịnh được, pháp 
luân cũng như là vô để chùi rửa cho cái chùa, chỗ nào chỗ nấy cho nó được sáng suốt thanh tịnh nó 
mới tu được, còn mà làm biếng thì cái chùa đó không được. 

Hỏi: Tới cái lúc nào, thí dụ như cái luân xa mình nó đã mở rồi, thì nó theo cái tự động nó 
đi, như vậy thì tức nhiên khỏi làm pháp luân nữa? 

Ðáp: Phải làm pháp luân! Bởi vì hàng ngày ăn cơm ăn gạo nó chưa biết cái đó, vô mình phải 
nhờ pháp luân để thanh lọc, bởi vì những cái đó vô nó làm dơ dáy cái chỗ của mình, bây giờ mình 
phải thanh lọc cái điển của nó, trừ ra mình hỏng ăn thì không cần làm cái đó, còn ăn là phải làm. 

Hỏi: Có bạn đạo nói như thế này: “Hồi trước ông Tư có lần kể chuyện lại nói rằng ông 
Tư có dạy ba bốn người họ làm pháp luân khác nhau hết, tuy nhiên tất cả đều có kết quả như 
nhau”. Như vậy đúng hay là sai? 

Ðáp: Cái đó là nói láo, ông Tư không có dạy người nào mà khác hết thảy. Cái đó là nói láo. Có 
nhiều người mới tu, rồi không biết cái gì hết, rồi muốn đi làm thầy người ta, rồi muốn làm cho họ tin 
mình, để lợi dụng cái cơ hội đó mà làm giàu, cũng có nữa. Nhưng cái chuyện mà ông Tư dạy, có chỉ: 
Những người nóng tánh đó, thì làm pháp luân trước rồi soi hồn sau, cái đó là tùy theo những người 
có bệnh. Còn cái này nếu mà họ cứ làm y như vậy thì rốt cuộc nó cũng đạt tới chứ không có cái gì 
hết, cho nên cái pháp mà mình làm đây là nó đúng về cái vận động thể thao, làm nó không có nguy 
hại cơ thể, chứ đừng có nghe lời mấy người đó rồi nói: “À, ông Tư dạy tôi cái bí quyết này, ông Tư 
dạy người kia cái bí quyết nọ”, rốt cuộc rồi họ phỉnh họ ăn chứ không có lam gì được đâu. Tôi đã 
tuyên bố rằng, không nên tin bạn đạo, nhưng mà nghiên cứu nơi bạn đạo, và mình lấy cái trí thông 
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minh của đời này mình nghiên cứu, mình hành cho có hiệu quả. Sức khỏe của mình trước hết, nhiên 
hậu mới đi tới cái điển, chứ đừng có vô mà nghe lời nói bậy bạ rồi nó gạt nó ăn. 

Bởi vậy ở đời này tôi không thích tổ chức là vậy đó. Mỗi người mỗi tu, mỗi người mỗi tiến, để 
đánh đổ cái mê tín, chúng ta vì sự mê tín mà ngày nay nhân loại chậm tiến, thành ra chúng tôi đạt 
được, được đi xa, chúng tôi trở về, chúng tôi nói, các bạn không nên mê tín, tự do nghiên cứu, cái 
nào phải chúng ta nghe, học; cái nào quấy, bỏ, không cần nghe. Không phải rằng nể người đó để rồi 
học cái ngu, không nên. 

Cho nên nhiều người, sau khi ông Tư chết rồi, có nhiều người nói bậy nói bạ nhiều. Nhưng mà 
tôi không bao giờ mích lòng họ, họ muốn làm cái chuyện để cho người khác sùng kính họ, rồi sau 
này họ lợi dụng cái cơ hội đó để làm tiền chứ không có ích gì hết. Tôi biết nhưng mà cái chuyện đó 
tôi không có mích lòng người ta. Nhưng tôi có tuyên bố rằng: “Mỗi người phải tu, mà tự tu tự tiến”. 
Trong các đạo hữu, không có nên tin, chính tôi kêu người ta không có nên tin tôi, nhưng mà Marquer 
tôi (chú ý tôi), coi chừng tôi, không thôi tôi ăn gian đó, tôi nói vậy, không thôi tôi ăn cướp đó, tôi 
dặn kỹ vậy, đó là để cho mọi người tự tu, tự tiến, để cho nó phát triển đồng đều theo cái đường lối 
Ðức Phật đã tu, chứ đừng có nên ỷ lại nữa rồi bị gạt, khổ thêm chứ không ích gì. 

THƠ 
 
ĐẠI HỘI HỘI TỤ QUANG VINH 
ĐẠI phước tu Vô Vi 
HỘI cùng điển cái 
HỘI hợp thanh quang lại 
TỤ chung điển Cha Trời 
QUANG chiểu khắp muôn nơi 
VINH hèn đều chung hưởng 
 
ĐẠI hạnh đức thân này ta có được 
PHƯỚC vô biên hội ngộ được pháp thiền 
TU sửa thì trở lại tánh tự nhiên 
VÔ thiền sẽ qui về không tẩt cả 
VI vút nhẹ diển hồn lìa bản ngã 
HỘI tụ chung luồn điển cái Cha Trời 
CÙNG quyện vào chỉ có một mà thôi 
LUỒNG thanh điển Cha con cùng hợp nhứt 
ĐIỂN chỉ có thực hàh thì mới biết 
CÁI nhẹ thanh khi hành giả định thiền 
HỘI được rồi ba luồng điển của tiểu thiên 
HỢP nhứt lại sẽ qui về trụ đảnh 
THANH điển rút bộ đầu là tu đúng 
QUANG vinh hơn thanh nhẹ được phần hồn 
LẠI hội cung luồng điển cái càn khôn 
TỤ hợp lại sẽ hoàn nguyên nhứt bổn 
CHUNG cùng khối linh quang từ một chốn 
ĐIỂN chiếu ban cho tất cả muôn loài 
CHA đong đầy biển ái khắp nơi nơi 
TRỜI cũng thế nhật quang toàn ánh sáng 
QUANG điển ấy vạn linh cùng chung hưởng 
CHIẾU mọi nơi tận độ cả muôn loài 
KHẮP hoàn cầu vạn vật cõi trần ai 

MUÔN sự sống đều do điển quang nhật 
nguyệt 
NƠI nào cũng chiếu ban không phân biệt 
VINH, nhục gì Cha độ cũng như nhau 
HÈN, hay sang đâu có khác chi nào 
ĐỀU nhận được tình trời luôn tận độ 
CHUNG cuộc chỉ có tu là thoát khổ 
HƯỞNG quang vinh thanh nhẹ vía cùng hồn. 
                Kính bái 
              Lê Thị Nhạn 
Garden Grove ngày 15 tháng 7, 2006 
                        === 
                    ĐỜI ĐẠO 
Thuận theo đời là bơi vào bể khổ 
Mặc nước trôi cuốn hút đến nơi nào 
Đắm chìm vào ảo ảnh của trần lao 
Mà cứ ngở đây thiên đàng tại thế! 
Vòng danh lợi, bả vinh hoa nào dễ 
Ai chối từ, ai chẳng muốn chẳng ham? 
Đâu biết rằng chỉ vì muốn với ham 
Mà phải chịu luân hồi đường lục đạo 
Tham hướng hạ, dục tình chỉ là tạm 
Con, cháu đàn, rồi mất hết khí tinh thôi 
Trời ban cho ba của báo nhất đời 
Phải gìn giử tinh khí thần luyện đạo 
Thành thánh thai ngược dục của người đời 
Hướng hạ thì sẽ khổ lắm ai ơi! 
Còn hướng thượng sẽ đời đời hạnh phúc 
Hạ trung thượng của tiểu thiên qui nhứt 
Trụ đỉnh đầu dục hướng thượng đi lên 
Điển chan hòa giữa Tiểu và Đại Thiên 
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Niềm sung sướng có chi mà sánh dược 
Hồn thanh nhẹ cứ tưởng chừng như được 
Lên vầng mây nhẹ lướt trở về nguồn. 
                       
           BẠN ÐẠO THIỀN CHUNG 
BẠN ÐẠO MUÔN ÐỜI VẪN CÓ NHAU 
THIỀN CHUNG TU LUYỆN SẮC KHÔNG MÀU 
BẾN MÊ NHÂN QUẢ DUYÊN LÀNH CŨ 
BỜ GIÁC TU HÀNH THIỆN NGỘ NHAU 
TỰ TÁNH CHƠN NHƯ VUI HÀNH ÐẠO 
TỪ BI BÁC ÁI DỊU BUỒN ÐAU 
DÁNG THIỀN TỈNH THỨC SOI NGÀN KIẾP 
BAY BỔNG BƯỚM VÀNG TƠ LỤA DÂU 
          5 THÀNH CỦ CHI 14-7-2006 
                      ========= 
      SỐNG ÐẾN ÐÂU CHẾT VỀ ÐÂU ? 
SINH SINH HÓA HÓA LUẬT VÔ THƯỜNG 
KÌA CHỦ NHƠN ÔNG HẾT VẤN VƯƠNG 
SEN NỠ NGÀN NĂM NƠI BẾN GIÁC 

MÙI THIỀN HÍT THỞ SÁNG TÌNH THƯƠNG 
SONG TU ÐỜI ÐẠO VUI HÀNH ÐẠO 
BẤT BIẾN TUỲ DUYÊN THẮNG THIỆN ÐƯỜNG 
TỰ TẠI NHƯ NHƯ KHÔNG CẢNH NGỘ 
NHƯ LAI SỐNG CHẾT HỎI HÀ PHƯƠNG ? 
         5 THÀNH CỦ CHI 14-7-2006 
                  ==== 
          TỊNH ÐỘ NHÂN GIAN 
TÍN TÂM NIỆM PHẬT NIỆM DI ÐÀ 
THÁC HÓA LIÊN HOA SEN NỞ HOA 
TỊNH ÐỘ NHÂN GIAN NGƯỜI NIỆM PHẬT 
BỐN MƯƠI TÁM NGUYỆN TỰ THA QUA 
BẨY HÀNG CÂY BÁU AO SEN MÁT 
NHÃ NHẠC CHIM VUI THUYẾT PHÁP CA 
VÔ LƯỢNG THỌ QUANG VÔ LƯỢNG THỌ 
TỨC TÂM TỨC PHẬT NIỆM DI ÐÀ 
             THIỆN DŨNG 14-7-2006 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Nhạc phụ của đạo hữu Nguyễn Thị Rãng là cụ ông BÙI PHÚ THỌ, sanh năm 1930, đã từ trần 

vào lúc 08 giờ 45 ngày 19-07-2006 (nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Tuất) Hưởng thọ 77 tuổi. Tang 
lễ sẽ được an táng tại đất nhà thuộc ấp Ðông Chiêu, xã Tân Ðông Hiệp, thị trấn Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương,VN. 

Kính xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho cụ ông được siêu thăng tịnh độ. 
Thay mặt TÐ. Phú Nhuận thành thật phân ưu và kính báo. 
VN. 21-07-2006. 

THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ ÐẠI HỘI “HỘI TỤ VINH QUANG” 
Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo sắp đi tham dự Ðại Hội “Hội Tụ Vinh Quang” tại 
Thailand vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ đại hội đêm 21/08/2006 và 
23/08/2006. 
 
Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước ngày 30/07/2006 để chúng tôi 
tiện việc sắp xếp chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình 
diễn. Chúng tôi sẽ ngưng việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục. Kính mời các ban văn nghệ của 
mỗi thiền đường địa phương khuyến khích và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương 
mình. 
Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gởi về địa chỉ email: vannghevovi@yahoo.com 
Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau: 
• Subject của email: Van Nghe và ngày diễn (21/08 hay 23/08) 
• Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện 
• Ðịa phương / Thiền Ðường 
• Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch v.v.) 
• Thời gian trình diễn 
• Nội dung và lời muốn được MC giới thiệu cho màn trình diễn 
Chúng tôi sẽ thông báo quý bạn nào đã ghi danh đóng góp về chương trình và thời gian trình diễn 
sau khi đúc kết được chương trình. 
Chân thành cảm ơn và mong được sự hưởng ứng ghi danh văn nghệ của quý bạn đạo. 
Thân mời, 
Ban Văn Nghệ Ðại Hội, 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái. 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
               Thương Quá Vĩ Kiên 
           

      Trơ vơ đứng đó mãi chi hòai? 
      Trông, ngóng, chờ ai mòn mõi quá, 
      Tháng lụn, ngày dài ôi! lận đận 
      Năm tàn, rách nát cột kèo rơi. 
   B.M. 

 
Sau bao năm tháng trơ gan cùng tuế nguyệt, Thiền Viện Vĩ Kiên đã được 20 năm. Thầy và 

các bạn cũng đã về đây thăm viếng và làm lễ kỹ niệm 20 năm hồi tháng 6 vừa qua. Cũng dịp này 
Thầy và các bạn đạo cũng thấy sự hư hại của Thiền Viện rất nhiều và cũng đã có vài bài viết về 
Thiền Viện, báo cáo sự hư hại của Thiền Viện và cũng có sự phát tâm đóng góp của các bạn đạo 
trong đợt đầu là trên 10,000 đô la rồi. Theo sự báo cáo của anh Hội Trưởng Nguyễn Văn Minh thì 
cho tới ngày 31 tháng 7 năm 2006 các bạn đạo đã đóng góp được 30,000 đô la rồi, và cũng đã chi ra 
gần 10,000 đô la để tu bổ.  

Đang khi tu bổ thì thình lình ống dẫn nước gắn vào tủ lạnh bị bể ra, nước chảy  tràn ra làm 
bong sàn nhà bếp, phòng ăn, chảy xuống tần nhà dưới, làm ướt hết đồ đạc ( kho chứa kinh sách?), 
xém chút nữa là bứng mất mấy cái cột nhà, may mà phát hiện kịp thời của Ban Trị Sự, đã chận đứng 
kịp rồi vội báo cho bảo hiểm hay. 

Sau khi ước tính, bảo hiểm chịu đền 28,000 đô la. 
Nhận thấy nếu không sửa chửa lại thì càng ngày càng hư hại nhiều hơn vì ván gổ gặp tuyết 

lạnh mau hư, và cái gì cũng vậy theo thời gian nếu không tu bổ sớm sẽ sụm bà chè và mất luôn. Cho 
nên các bạn đệ trình lên Dức Thầy để xin phép sửa chửa lại mấy cây cột cái chống đở ngôi nhà. Xem 
xét coi có mối mọt ăn không? Đắp thêm cho nó chắc chắn để chống đở 2, 3 từng lầu. Hầu khi có lễ 
hội, giổ Đức Ông Tư bạn đạo qui tụ về đông có thể chịu nổi. Việc này phải nhờ kiến trúc sư, kỹ sư, 
nhà thầu mới được. Mà cũng cần giấy phép sửa chửa cho hợp lệ ( ý kiến của người viết ). 

Ngoài ra còn nhiều chổ hư hại như là: nhà dột, nền nhà tróc vì bị thấm nước, bình bước bị bể 
v..v.. 

Theo chương trình kế họach của ban trị sự, nhũng việc cần phải làm như sau; 
1/- Dời phòng ngủ của Thầy và buồng tắm nới ra phía sau hành lan. 
2/- Dời nhà bếp ra sau, nới rộng mặt bằng phòng ăn. 
3/- Mở rộng thông thương giữa hai phòng thiền nam và nữ, để cho phòng học và cũng là 

phòng thiền được rộng rãi, chứa được nhiều người và thóang khí hơn. 
4/- Sơn lại tòan bộ Thiền Viện. 
5/- Lợp lại mái nhà bị dột( đã tới kỳ rồi ). 
6/- Lót gạch lại sàn nhà vì đã bị nước làm tróc hết. 
7/- Còn nhiều việc linh tinh cần làm và sửa, cũng cần kêu gọi bạn đạo phát tâm công quả. 
Theo sự báo cáo của anh Hội Trưởng thì có một bạn làm  nghề contruction đã có ước tính phí 

tổn cở 80,000 đô la, đó là công nhà do bạn đạo phát tâm và mướn thêm lao công bên ngòai, chứ như 
giao cho nhà thầu ngọai quốc thì giá cao lắm không chịu nổi đâu. 

Dự án này đã được đề ra lâu rồi từ các vị Hội Trưởng cũ, nhưng vì không có tiền nên đành 
chịu thua. Bây giờ sẳn bếp hư nhà dột, sườn nhà ộp ẹp nên nếu tiện có thể sửa chửa luôn một thể. Đã 
có các vị mạnh thường quân động lòng phát tâm rồi, nhưng chưa đủ. Thời buổi củi quế gạo châu, 
xăng dầu lên giá nên kêu gọi đóng góp là điều bất đắc dỉ mà thôi. Giá mà trúng số thì sửa một cái 
một là xong ngay nhỉ ( lại tham nữa ). Nhưng nhiều người phát tâm hay hơn vì đây là cơ hội trả ơn 
cho Thượng Đế mà: 

Công phu, công quả, công trình, 
Ba Công cộng lại trở thành Công to. 
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Một người làm chẳng nên chi; 
Nhiều người xúm lại, việc gì cũng xong. 
Hì! Hì! ( thơ con cóc ). 
Mỗi viên gạch mỗi viên đá điều là nền tảng xây dựng Vô Vi Thiền Viện. Vì Đạo là nền tảng 

phải xây dựng cái gốc cho chắc chắn, Thầy thường dạy như vậy. lấy 10 điều tâm niệm làm cái gốc. 
Việc hư hại Thiền Viện nếu không nói ra thì ai mà biết, nên nếu quí vị sớm phát tâm đóng 

góp gíup đở  thì việc sửa chửa và tu bổ sẽ được sớm hòan thành tốt và bạn đạo chúng ta sớm được 
yên tâm . 

Nhớ lại tích xưa: Khi Đức Phật đi du thuyết trong dân gian, không có chổ trú ngụ và giảng 
dạy, thì lúc đó có ông bá hộ tên là Cấp Cô Độc thấy thương Phật mới tìm mua một miếng đất để cất 
nhà cho Phật. Thấy thế, Thái Tử Kỳ Đà bèn thách rằng: Nếu ông bá hộ đem vàng trải phân nửa 
miếng đất thì ông sẽ bán cho phân nửa. Ông bá hộ liền đem vàng trải phân nửa miếng đất, Thái Tử 
Kỳ Đà cảm động vì thấy sự phát tâm lớn rộng của ông bá hộ, nên cho luôn phân nửa miếng đất còn 
lại, không cần lấy tiền nữa với điều kiện nhà phải đề tên ông là Kỳ Đà, sau này chính là Kỳ Viên Tự. 
Ông Thái Tử cũng muốn có danh gì với núi sông đó chứ. Nhưng tốt quá, cũng vì cảm động trước 
tấm lòng của Cấp Cô Độc nên Thái Tử cũng đã góp phần công đức to lớn. 

Ngày nay trong Vô Vi và các tôn giáo khác cũng có thiếu gì vị phát tâm mà không cần danh, 
việc gì Thượng Đế biết là đủ rồi. Mà làm việc phải thì cũng như bỏ vốn vào nhà bank của ông Trời. ( 
Có chắc vậy không thưa quí vị?). 

Thầy thường nói: Trong Không mà Có, 
       Trong Có mà Không. 
Giữ tiền bo bo tới lúc mất cũng hết. 
Giữ tâm từ bi phát hết cho người nghèo là thượng sách ( ý này là của tôi ). Vây nếu một 

người già tài chỉ có một đồng cho hết có được không? Được, được vì đại phát tâm thì một đồng cũng 
như một lượng, Hì! Hì!. Nói cho vui chứ tùy hỉ, tùy hỉ. 

Hôm nay cũng sắp tới ngày quí vị đi dự Đại Hội, đem đề tài này nói ra đây thì cũng xin quí 
vị tha thứ, mà dzui dzẽ ra đi. Gặp nhau là vui rồi. Vui hơn bắt được vàng. Mà có vàng chắc gì đã vui 
như đi Đại Hội, lại được xem Thiền Ca lại càng vui hơn như Cô Tấm gặp Hòang Tử vậy. 

Kính chúc  quí vị bạn đạo tu hành tinh tấn, phát huệ, phát quang cho em nhờ. Lại thân tâm an 
lạc nửa. Gia đình vui vầy, hạnh phúc tràn đầy.  

   Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đạt Thiên Tôn 
   Nam Mô A Di Đà Phật 
   Nam Mô Vĩ Kiên Phật  
   Vạn Vật Thái Bình 
 
        Thanh Tịnh Mai 
                        California, ngày 1 tháng 8 năm 2006. 
 

B/Đ PHÁT TÂM KỶ NIỆM 
20 NĂM TẠI T/V VĨ KIÊN         
          
Tên Số Tiền Đã đóng Check # Note 
Chú Thiếm Vinh $500.00 $500.00     
Anh Chị Lộc Mai $500.00 $500.00 1034   
Nguyễn Ngọc Huyền $2,000.00 $2,000.00 63   
Phan Thái $200.00 $200.00 531   
Ẩn Danh $2,000.00 $2,000.00 2147   
Ẩn Danh $200.00 $200.00     
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Cao Thị Trắc $200.00 $200.00     
Hồ Hải $200.00 $200.00     
Vương Bảy $200.00 $200.00 377   
Nguyễn Thị Khế $100.00 $100.00     
Đoàn Mộng Diệp $500.00 $500.00 391   
G/Đ Tươi Sáng $1,000.00 $1,000.00 1641   
Vũ Văn Nhuận $1,000.00 $600.00     
Cô Đào ( em Tuyết,Hồng) $500.00       
Huỳnh Ngọc Nga $200.00 $200.00 2974   
Nguyễn Hoàng Long $500.00 $500.00     
Anh Chị Minh/Khang $500.00 $500.00 729   
Trần Quốc Ái $200.00 $200.00 1011   
Nguyễn Kim Anh $500.00 $500.00 719   
Hoàng Văn Hoa $500.00 $500.00     
Anh Chị Khanh/Hương   X   $2,000 cho dàn âm thanh T/V
Nguyễn Văn Minh $500.00 $500.00 753   
Bành Chi $100.00 $100.00     
Nguyễn Thị Phụng $300.00 $300.00     
Hoàng Thị Bắc $100.00 $100.00     
Trần Mộng Hoa $20.00 $20.00     
Anh Chị Đoàn Ngọc Toàn $200.00 $200.00     
Anh Chị Dương Văn Đê $100.00 $100.00 3176   
Chị Huệ Mai $100.00 $100.00 460   
Anh Chị Long/Xuân $100.00 $100.00     
Simon Crotty $50.00 $50.00     
Nguyễn Khoa $400.00 $400.00   Đã mua máy 
Cô Mát $110.00 $110.00     
Ann Kim Porter $100.00 $100.00 1184   
Vô Danh $500.00 $500.00 2077   
Anh Chị Dũng & Hoa $1,000.00 $1,000.00 1782   
Hồ Huệ $200.00 $200.00 2658   
Trương Thị Tảo $200.00 $200.00     
Cô Huệ Tâm $100.00 $100.00     
Cô Hớn $100.00 $100.00     
VMC $1,500.00 $1,500.00     
Huỳnh Andy Lộc $100.00 $100.00     
Hồ Ngọc Ánh $15,000.00 $15,000.00 1102   
Âu Thị Phương $100.00 $100.00     
Nguyễn Văn  Sang $300.00 $300.00 506   
Bạn Đạo Atlanta $200.00 $200.00     
Ẩn Danh $200.00 $200.00     
Cao Q. Trần $100.00 $100.00 539   
Minh Sơn Lâm $100.00 $100.00 241   
Vũ Văn Khoa $1,000.00 $1,000.00     
Ann Kim Porter $200.00 $200.00 1191   
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  $34,580.00 $33,680.00     
     
CHI Số Tiền       
          
Đưa Anh Khanh $2,000.00 Cash Cho dàn âm thanh   
Đưa Anh Khải $2,000.00 Cash cho tu bổ T/V   
Đưa Anh Khải $2,000.00 Cash cho tu bổ T/V   
Đưa Anh Khanh $1,300.00 Cash Dàn âm thanh   
Đưa Anh Khanh $700.00 check Dàn âm thanh   
Đưa Anh Long $862.00 Cash Linh Tinh (coi Receipts)   
          
TOTAL: $8,862.00       
          
 

THIỀN CA HỘI TỤ VINH QUANG 2006 TẠI BANGKOK 
 

Chỉ còn hơn 1 tuần lễ nữa là đến ngày vui hội ngộ, anh em bạn đạo 
khắp năm châu đang nôn nao và bận rộn chuẩn bị cho ngày gặp gỡ đầy 
vinh quang tại Bangkok, Thailand để cùng nhau ăn Tết Vô-Vi năm 2006 
trong tinh thần “Hội Tụ Vinh Quang”. 
 

Qua những buổi trình diễn Thiền Ca khắp nơi trước đây, Ban Thiền Ca 
chân thành cảm tạ quí bạn đạo đã nhiệt tình ủng hộ từ công sức, 
tinh thần đến tài vật giúp Ban Thiền Ca chúng tôi hoàn thành nhiệm 
vụ được giao phó được như ý và gặt hái được cảm tình sâu đậm và 
quan tâm mật thiết của cộng đồng Việt-Nam đến Pháp Thiền Vô-Vi của 
chúng ta.  
 

Thiền Ca Hội Tụ Vinh Quang năm nay, ngoài sự có mặt của ca nghệ sĩ 
hải ngoại được ái mộ như: 
Sơn Ca, Anh Dũng, Ngọc Huyền, Thanh Hà, Diễm Liên, 
Tú Lan, Lê Thành và sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ 
tên tuổi từ Việt-Nam sang trình diễn trong những 
tiết mục hấp dẫn khác nhau,  
chúng ta còn có gần 100 ca vũ nghệ sĩ đang chuẩn bị tập luyện ngày 
đêm để cống hiến qúi bạn đạo và thân hữu một chương trình văn nghệ 
tâm linh đặc sắc mang nhiều sắc thái văn học nghệ thuật đem đạo vào 
đời. 
 

Thiền Ca năm nay, Quí Bạn Đạo nào đã ghi danh tham dự Đại Hội sẽ 
được phân phát MỘT VÉ THAM DỰ THIỀN CA vào ngày 17 tháng 8 trong 
lúc ghi danh. Quý thân hữu nào không ghi danh tham đự Đại Hội, 
nhưng muốn tham dự Thiền Ca vẫn có thể lấy vé vào cửa từ 
6:00pm đến 6:30pm, chiều ngày 19 tháng 8 năm 2006  
ngay tại: 
 

ROYAL THAI NAVY HALL 
Arun-Amarin Road 
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Bangkok Yai, Bangkok 
 

Giá vé ủng hộ: 
VIP: $100 US 
Đồng Hạng: $25 US 
 

Ban Thiền Ca chúng tôi không quên chân thành cảm tạ Qúy Vị Hội Viên 
Thiền Ca đã nhiệt tâm ủng hộ tài vật trong những Thiền Ca trước và 
Thiền Ca năm nay. Sự giúp đỡ cao qúy của Qúy vị là trực tiếp giúp 
cho Ban Thiền Ca chúng tôi có đủ phương tiện để tiếp tục cống hiến 
đến cộng đồng Vô-Vi và cộng đồng Việt-Nam những lời thơ, ý đạo và 
chân lý bất diệt của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, tức Thiền Sư Vĩ Kiên 
trong một chương trình Thiền Ca, một chương trình văn nghệ thuần 
tuý văn hóa, nghệ thuật và tâm linh, dành cho mọi người, cho mọi 
giới, không phân biệt tôn giáo. 
 

BAN THIỀN CA 
VÔ-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION kính bái và trân trọng kính mời 
THÔNG CÁO VỀ VẤN ĐỀ HÀNH LÝ, DÀNH CHO BẠN ĐẠO BẮC MỸ THAM DỰ ĐẠI 
HỘI HỘI TỤ VINH QUANG 2006. 
 

1) Về việc GỞi HÀNH LÝ tại phi trường: 
  
Hãng Cathay Pacific: 
Các bạn đạo đi máy bay qua hãng Cathay Pacific Airlines có thể mang 
2 hành lý. Mỗi hành lý có thể cân nặng đến 70 lbs tối đa nếu khởi 
hành từ phi trường Los Angeles hay San Francisco. Ngoài ra các bạn 
có thể mang theo lên máy bay 1 xách tay hoặc hành lý nhỏ và không 
nặng quá 15 lbs, nếu không thì sẽ bị tiền phạt rất mắc. 
 
Riêng những bạn đạo nào khởi hành từ những tiểu bang khác với các 
hãng máy bay Mỹ rồi chuyển qua hãng Cathay Pacific  connection 
flights) thì các hãng máy bay Mỹ giới hạn trọng lượng của mỗi hành 
lý là 50 lbs. Nếu gởi trên 50 lbs và dưới 75 lbs thì phải trả thêm 
$25. 
 

Còn các chuyến bay từ Bangkok trở lại Mỹ thì hành lý có thể cân 
nặng đến 70 lbs và hành lý sẽ được chuyển đến nơi đến cuối cùng và 
các bạn sẽ không phải trả thêm 1 lệ phí nào cả. Tuy nhiên khi về 
lại Mỹ và lấy hành lý ra để qua hải quan, sau khi kiểm soát xong 
các bạn phải để hành lý vào chỗ “baggage carousel – connecting 
flights” thì hành lý sẽ được chuyển đến hãng máy bay nội địa Mỹ thì 
sẽ không phải trả thêm một lệ phí nào cả. Nếu hành lý lấy ra rồi 
check-in lại tại quầy vé nội địa thì có thể phải chịu lệ phí phụ 
trội. Xin các bạn lưu ý điểm này. 
 

Các bạn đi từ phi trường LAX & SFO về Vietnam với Cathay Pacific, 
và bận về đi hãng máy bay Air Vietnam để đi Bangkok có thể mang 
theo hành lý cân nặng 70 lbs. 
 

Các hãng máy bay khác: 
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Các bạn đạo đi với hãng máy bay khác, xin liên lạc với hãng máy bay 
nội địa và quốc tế để biết thêm chi tiết về trọng lượng của hành 
lý. 
 

Kính chúc Quí Bạn thượng lộ bình an,  
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái, 

 
 


