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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

Taän Ñoä
Taän ñoä vui haønh trong ñieån giôùi
Ñoù ñaây laø moät bao dung Trôøi
Qui nguyeân gieàng moái taâm thaân trieån
Tu luyeän chôn hoàn qui hôïp thôøi
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 01/08 /99 đến 07/08/99
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) Muốn tiến tới đại chúng thì phải làm sao ?
2) Sự cương quyết có hữu ích gì không ?
3) Thực hành khai triển tâm linh có hữu ích gì không ?
4) Vui trong thanh tịnh có hữu ích gì không ?
5) Người tu mà còn dành ảnh hưởng có ích gì không ?
6) Người tu lâu năm còn thâm hiểm thì tương lai sẽ ra sao ?
7) Tu lâu tánh tình không sửa tại sao ?
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1) Montréal, 01/08/99 4 : 39 AM
Hỏi : Muốn tiến tới đại chúng thì phải làm sao ?

2) , 02/08/99 12 : 44 AM
Hỏi : Sự cương quyết có hữu ích gì không ?

Ðáp : Thưa muốn tiến tới đại chúng thì phải hòa thì
mới học được điều hay lẽ phải và dũng hành tạo
duyên may mới đạt được
Kệ :
Dũng hành trật tự tiến hư vô
Không có có không vẫn có bồ
Minh chánh đạo mầu xây dựng tiến
Quang hành trí tuệ vẫn Nam Mô

Ðáp : Thưa cương quyết và dứt khoát thì mọi điều đã
dự trù sẽ được thành công
Kệ :
Thực hành dứt khoát sẽ hình thành
Cương quyết không lui được tiến nhanh
Hiệp hội tâm thành đều dứt khoát
Mừng vui tái hợp hướng Trời thanh

3) Montréal, 03/08/99 6 : 22 AM
Hỏi : Thực hành khai triển tâm linh có hữu ích gì
không ?

4) Montréal, 04/08/99 7 : 24 AM
Hỏi : Vui trong thanh tịnh có hữu ích gì không ?

Ðáp : Thưa dũng mãnh thực hành phát triển tâm linh
là tự cứu
Kệ :
Lui về thanh tịnh tránh phiền ưu
Phát triển tâm linh giải nghiệp cừu
Cương quyết thực hành không giải đãi
Bình tâm tu luyện tránh lầm mưu

Ðáp : Vui trong thanh tịnh mới thật sự là vui
Kệ :
Thực hành chánh pháp vui thanh tịnh
Tiến hóa thâm sâu việc chính mình
Tận độ thâm tình nay thức giác
Chiều sâu khai triển tự làm thinh

5) Montréal, 05/08/99 6 : 32 AM
Hỏi : Người tu mà còn dành ảnh hưởng có ích gì
không ?

6) Montréal, 06/08/99 7 : 04 AM
Hỏi : Người tu lâu năm còn thâm hiểm thì tương lai
sẽ ra sao ?

Ðáp : Thưa người tu thực hành, hữu xạ tự nhiên
hương, không cần phải tranh giành và ảnh hưởng gì
hết
Kệ :
Vui hành tự tiến độ nhơn sanh
Tiến hóa thâm sâu tự thực hành
Phật pháp vô cùng tâm tự thức
Quân bình đạt đạo thật là thanh

Ðáp : Thưa người tu lâu năm còn thâm hiểm thì
tương lai sẽ chuốt lấy sự khổ nạn từ tâm lẫn thân
Kệ :
Nhân quả không tha rất nhiệm mầu
Chiều sâu ma quỉ sẽ liền thâu
Chơn tâm bấn loạn sanh hằn học
Ly tán gia đình khó đổi trao

7) Montréal, 07/08/99 12 : 00 AM
Hỏi : Tu lâu tánh tình không sửa tại sao ?
Ðáp : Thưa tu lâu tánh tình không thay đổi là tại vì xưng danh tu mà thiếu tu, lúc nào cũng muốn làm điều
mất trật tự
Kệ :
Không tu lại mê khùng động
Mê loạn u mê khó đạt thông
Ôn chấp khổ hành gieo ý xấu
Muốn ôm tạo chấp khó đạt thông
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Làm sao biết mình thở đúng, cần điều kiện gì ?
Ðáp: Pháp luân thường chuyển là phải hít đầy rún, ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rún đầy ngực
tung lên bộ đầu, thì trong đó cái nguyên khí nó mới nở đúng chiều phát triển từ cơ tạng tới khối óc.
Chúng ta phải để ý là đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu cho hết thở được, hết hít được thì nó mới bừng sáng
cái tâm mình. Những người mà tu liên tục nhiều năm, nhiều tháng thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó
chuyển chạy như là hít vậy. Cũng đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái
hơi, là nó sáng như đèn néon vậy đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng, hít vô là nó phải sáng, cho nên
kêu bằng Huệ-Tâm khai. Trung tim bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng và hiểu được nhiều chuyện và sửa được
nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta, từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái PLTC là quan trọng nhứt của
những người tu vô vi.
1.

Hỏi: Muốn làm PLTC đúng đòi hỏi nơi hành giả những tiêu chuẩn gì ?
Ðáp: Muốn làm PLTC đúng phải ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, hít từ lỗ mũi đưa vô nhè nhẹ đầy rún, đầy
ngực, tung lên bộ đầu. Ðó là tiêu chuẩn dẫn tiến để mở luồng điển trong cơ tạng, phát sáng ở tương lai.
2.

THƠ
THẦY HY SINH VÌ ĐẠO
****
Thân già sức yếu tuổi gần trời
Không hưởng cảnh nhàn chẳng nghĩ ngơi
Gắng sức đó đây trong khó nhọc
Hy sinh vì đạo mặc thân đời
Phúc Tâm Cà Mau 30/3/2009
------ĐẠI BI GÁNH NẠN
***
Trước sau Thầy vẫn Vĩ kiên kiền
Ban chiếu tình thương ban đạo yên
Như chúa Jêsu trả nghiệp cuối
Đại bi gánh nạn cứu trần miền
Phúc Tâm Cà Mau 28/3/2009
----KHEN CHEÂ
OÂng Trôøi oâng Phaät chaúng khen cheâ
Traàn theá taùnh phaøm maõi phaùn pheâ
Chaúng bieát coäi nguoàn neân boû pheá
Töôûng khoân cheâ dôû chính mình queâ
Hoïc thôøi saùng suoát nôi traàn theá
Tieán hoùa hoàn linh thoaùt trôû veà
Hoïc ñaïo naêng haønh khai baûn theå
Nhaát thôøi tu luyeän veïn caâu theà.
Taân Phuù, 18-04-2009
Minh Voâ Vi.

-----

TU THIEÀN VOÂ VI

Voâ Vi daïy ñaïo thieàn sinh
Quay veà boån taùnh, giöõ gìn lyù chôn
Thaønh taâm ghi nhôù coâng ôn
Ñöùc Thaày, Sö Toå daãn ñöôøng noi theo
Phaùp haønh chaúng luaän giaøu ngheøo
Höõu duyeân Phaät ñoä, giao keøo lo tu
Nhaãn nhöôøng coá gaéng coâng phu
Vía Hoàn hieäp nhaát, ngao du non boàng
Ñöôøng veà tröïc chæ thong dong
Gaëp Cha, gaëp Phaät, öôùc mong thoûa tình
Luoân luoân quay laïi chính mình
Khoâng coøn voïng ñoäng, taâm minh saùng ngôøi
Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån tuyeät vôøi
Khai taâm môû trí, xa rôøi tham saân
Tam baønh, Luïc taëc, caân phaân
Khoâng coøn quaäy phaù, Thieàn nhaân vui möøng.
Caø Mau, 10-05-2009
UÙt Hoa
-----

THÒNH SUY

Tan hôïp aâm döông coù thònh suy
Caøn khoân vaän chuyeån baát tö nghì
Nhaân sinh, vuõ truï ñoàng nguyeân lyù
Muoân kieáp thöôøng haèng vaãn ñeán ñi.
PN. 14-10-2008
Thieàn Ñaêng.
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NEÁU COØN

1. Neáu coøn xa caùch aâm döông
Neáu coøn nhung nhôù Taây Phöông tìm veà
Neáu Traàn Theá chuyeän ñeâ meâ
Thì ta cöù theá töïu teà ñeâm ñeâm.
2. Vaø ñôøi coù theå ñeå xem
Ñöôøng veà Cöïc Laïc say meøm loøng nhau
Neáu coøn coù nhôù ñeán nhau
Nhôù caâu hoø heïn beân caàu choán xöa.
3. Hoâm nay coøn vieát coøn thô
Ngaøy mai baïc traéng höõng hôø aùo côm
Voâ thöôøng chieán ñaáu suùng göôm
Thì ñaâu ñeán noåi om soøm ró reân.
4. traêng raèm traêng khuyeát traêng leân
Cöù ñeâm ñeâm giaûi baáp beânh ñôøi thöôøng
Neáu coøn ñoïng laïi vaán vöông
Cöù ngoài cöù giaûi Ñaïo thöôøng chuyeån luaân.
5. Coù ñeâm soi saùng töng böøng
Ngoài trong sung söôùng nhö töøng du döông
Neáu coøn nhôù ñeán aâm döông
Daãu coøn xa caùch Taây Phöông naõo nuøng.
6. Khi naøo ta khoùc truøng phuøng
Khi naøo ta ñöôïc soáng cuøng beân nhau
Chuùng sanh chi sieát vì sao?
Vì tìm nhau maõi chaúng bao giôø vöøa.
7. Nay coøn mai maát ! Ñong ñöa !
Chaùn ñôøi ! Ngaùn ngaãm ! ñeå ñöa nhau tìm
Tình thöông Taän Ñoä ! laëng im !
Con tim tìm ñeán con tim mong chôø.
8. Thöông ñôøi nhôù caûnh maø thô

Ñaâu loøng aùi moä Phaät Trôøi keùo daâng
Loøng naøo chaúng coù baên khoaên
Loøng naøo chaúng roän chaúng raøng nieàm tin.
9. Vì ñôøi ñaõ coù cöùu tinh
Bieát laønh bieát thieän vaø tin yeâu ñôøi
Thì duø vaät ñoåi sao dôøi
Cuõng xin soáng maõi Tình Trôøi aân saâu.
10. Baây giôø cho ñeán mai sao
Neáu coøn bieát quyù khoå ñau kieáp ngöôøi
Giöõ loøng an tònh thaûnh thôi
Vaø coøn giöõ maõi caûnh ñôøi Thaàn Tieân.
Taân Bình, 04-03-2009
Töø Huøng.
--------

TAO NGOÄ

Gaëp nhau giao caûm, baïn thieàn ñöôøng
Caûnh cuû ngöôøi xöa, maõi vaán vöông
Tay baét maët möøng, lôøi roän raû
Hoûi thaêm trìu meán, thaät thaân thöông
Quan san caùch trôû, loøng khoâng caùch
Nghòch caûnh nöông ñôøi, ñaïo vaãn nöông
Ñònh luaät vaän haønh, cô tieán hoùa
Duyeân laønh tao ngoä, baïn muoân phöông.
TÑ. Phuù Nhuaän, 11-05-2009
Hueä Taâm (Thuû Ñöùc)
-------

TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE
Câu Chuyện Thầy Lang: Thuốc Ở Trong Rau
> BS Nguyễn Ý Đức
> Kinh nghiệm dân gian ta vẫn thường nói: “Đói ăn rau, đau uống thuốc”. Nhưng thực ra, rau không chỉ là món ăn nhiều
chất dinh dưỡng mà còn là những liều
> thuốc trị bệnh quý giá. Chẳng thế mà danh y Hải Thượng Lãn Ông của ta đã có nhận xét:
> “Nên dùng các thứ thức ăn thay vào thuốc bổ có phần lợi hơn” Và thánh tổ y học phương tây Hippocrates có đưa ra
một đề nghị hết sức thuyết phục là “Hãy để rau là vị thuốc”. Mà những loại rau củ có vị đắng chứng tỏ các nhận xét này
là rất đúng.
> Trái Mướp Đắng màu xanh có bề ngoài gồ ghề ngộ nghĩnh đã được ghi trên sáu con tem biểu tượng cho sáu loại cây
thuốc thiên nhiên có dược tính trị bệnh cao mà Liên Hiệp Quốc phát hành vào năm 1980.
> Mướp đắng chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng căn bản như nước, đạm, carbohydrat, béo, sinh tố và một số khoáng
chất với tỷ lệ khác nhau
> Mướp đắng có thể dùng để ăn sống, nấu canh, xào với thịt bò, muối dưa, phơi khô làm trà pha nước uống...>
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> Canh thịt heo bằm nhỏ nhồi vào mướp đắng là món ăn đặc biệt ở miền Bắc Việt Nam.
>
> Mướp đắng hấp với tôm tươi, thịt nạc, mộc nhĩ, nấm hương, hành khô, mắm muối tiêu, xảo với thịt.. tạo ra vị hơi đắng
hòa với hương thơm mùi tôm thịt là món ăn giải nhiệt, bổ dưỡng..Món xà lách mướp đắng cũng rất hấp dẫn, ăn vào mát
cơ thể..
>
> Mướp đắng được coi như có khả năng làm hạ đường huyết, hạ huyết áp, chữa ho, giảm đau nhức, sát trùng ngoài
da, trừ rôm sẩy ở trẻ em.
>
> Trong mướp đắng cũng có một hóa chất có khả năng ngăn ngừa sự thụ thai ở loài chuột.
>
> Trên thị trường hiện nay có bán trà khổ qua, được giới thiệu là có thể giúp ngủ ngon, đại tiện dễ dàng, mát gan, bổ
mật, giải nhiệt, giải độc trong cơ thể và khi dùng thường xuyên sẽ ngừa được các biến chứng của bệnh tiểu đường, sỏi
thận, mật....
>
> Actiso Đà Lạt là loại thảo mộc nổi danh ở nước ta. Nổi danh vì khí hậu luôn luôn mát lạnh nơi cao nguyên nhiều nắng
khiến cho actiso có năng suất cao.
>
> Actisô có nhiều chất dinh dưỡng như các sinh tố C, B, folacin, chất xơ và một vài khoáng chất như sắt, kali.
>
> Về phương diện ẩm thực, actisô thường được luộc, hấp cách thủy để ăn hoặc ninh với thịt gà, thịt lợn. Actisô có thể
được dùng tươi, để đông lạnh hoặc đóng hộp.
>
> Nhiều nghiên cứu cho biết Actisô có tác dụng bảo vệ gan, làm hạ cholesterol trong máu và đường huyết, kích thích
sản xuất mật, giảm đau khớp xương, thông tiểu tiện.
>
> Tại vài quốc gia, dung dịch chế biến từ actisô được dùng làm thuốc chích chữa các bệnh về gan. Trà Actisô là thức
uống được rất nhiều người ưa dùng.
>
> Theo nhiều nhà chuyên môn, actisô không gây tác hại cho cơ thể.
>
> Diếp cá hoặc rau Giấp là món ăn ưa thích của bà con miền Nam.
>
> Cách đây mấy chục năm, dân cư miền sông Hồng, núi Ngự vào giao lưu với Cửu Long Giang là rất lắc đầu “nhăn
mặt” vì vị tanh tanh “lợm dọng” khi ăn phải cọng rau này. Vậy mà bây giờ, Nam Trung Bắc một nhà, nhiều người cũng
đều ưa thích diếp cá.
>
> Nhưng cái tanh tanh, béo béo của diếp cá lại rất “hiệp nhất” với cái tanh của những miếng cá còn tươi. Phải chăng
đây là duyên tiền định với tên “diếp cá”. Trung Quốc gọi diếp cá là “Ngư Tinh Thảo” và tiếng Anh gọi là Fish Mint
>
> Ở nước ta, diếp cá mọc hoang khắp vùng đất ẩm thấp và cũng được trồng làm rau ăn hoặc làm thuốc trị bệnh.
>
> Diếp cá có thể ăn sống hoặc dùng làm gia vị chung với các rau khác trong bữa ăn.. Có người hầu như ghiền với diếp
cá, thiếu nó như thiếu người tình hơi “bị” cho là chanh chua nhưng dễ thương.
>
> Lá diếp cá ăn vào rất mát, có thể làm trĩ hậu môn sẹp xuống. Ngoài ra, diếp cá cũng được y học dân gian tại nhiều
quốc gia dùng làm lợi tiểu tiện, hạ cao huyết áp, giảm ho, tiêu diệt vi khuẩn.
>
> Nghiên cứu tại viện y dược Toyama, Nhật Bản, cho hay diếp cá có chất chống oxy hóa rất mạnh quercetin có thể
ngăn chặn nhiều loại ung thư và tăng cường tính miễn dịch..
>
> Trong Lĩnh Nam Bản Thảo, danh y Hải Thượng Lãn Ông tóm tắt:
>
> “Ngư Tinh Tảo gọi cây rau Giấp
>
> Ấm cay, hơi độc, mùi hôi tanh
>
> Ung thũng, thoát giang với đầu chốc
>
> Đau răng, lỵ ngược chữa mau lành”.
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>
> Khát khô cả họng trong nắng tháng Bảy của Sài Gòn mà gặp một xe bán Nước Rau Má xanh mát thì cơn khát không
những hết đi mà tâm hồn cón thấy sảng khoái.
>
> Thực vậy, nghiên cứu tại Ấn Độ cho hay nước triết rau má không những tăng khả năng trí tuệ của trẻ em có thương
số thông minh (IQ) thấp mà còn làm người cao tuổi giảm bớt những quên này quên kia, giúp thị lực bớt nhạt nhòa.
>
> Nhiều nghiên cứu khác còn gợi ý rằng rau má trị được cả bệnh vẩy nến, vết phỏng, vết thương, viêm khí quản, chống
nhiễm trùng, chống độc, giải nhiệt, lợi tiểu.
>
> Từ những năm 1960, Giáo sư Bửu Hội đã nghiên cứu tác dụng trị bệnh phong với rau má. Ngày nay, nhiều khoa học
gia cho là chất Asiatioside của rau má có tác dụng tương đương với dược phẩm trị phong chính là Dapsone.
>
> Rau má có tính lạnh cho nên người tỳ vị hàn, hay đi tiêu chảy, cần cẩn thận khi dùng.
>
> Rau Đắng đã đi vào văn hóa âm nhạc trong những bài viết nhiều tình người, tình quê hương của nhạc sĩ Bắc Sơn từ
rừng cao su Dầu Tiếng.Nhăc phẩm “Còn thương rau đắng mọc sau hè” với tiếng hát Hương Lan, Như Quỳnh đã làm
bao nhiêu khách ly hương khi nghe mà mắt nhòe ướt lệ.
>
> “Ai cách xa cội nguồn
>
> Ngồi một mình nhớ lũy tre xanh
>
> Dạo quanh khung trời kỷ niệm
>
> Chợt thèm rau đắng nấu canh”
>
> Vì nhớ tới những lũy tre xanh nơi có người chị đầu bạc tóc ân cần nhổ tóc sâu cho chú em từ xa về thăm quê. Có
những bà mẹ hiền luôn luôn chăm sóc miếng ăn, thức uống cho chồng cho con.
>
> Rau đắng nấu canh với các loại cá, nhúng lẩu hoặc chấm mắm kho là những món ăn tuyệt hảo của bà con miệt đồng.
Rau đắng còn có thể nấu với thịt heo bầm nhuyễn, với tép, với tôm…
>
> Mới ăn rau có vị khá đắng, chỉ kém có khổ qua, nhưng ăn quen lại thấy ngòn ngọt, nhớ hoài.
>
> Rau đắng cũng được dùng trong y học.
>
> Theo Giáo sư Đỗ Tất lợi, rau đắng được dùng làm thuốc lợi tiểu, bổ thận, giúp ăn ngon và giảm đau khi đắp lên nơi tê
thấp, rắn cắn.
>
> Kết luận
>
> Nhà dinh dưỡng uy tín Hoa Kỳ Jean Carpenter phát biểu rằng “Trong thực phẩm có dược phẩm. Thay đổi dinh dưỡng
có thể ngăn ngừa và giảm sự trầm trọng của bệnh tật”
>
> Đây là lời khuyên khá hữu ích mà chúng ta cũng nên theo.
>
> Nguyễn Ý-Đức, M.D.
>
> Texas- Hoa Kỳ
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 13 /3/ 2009 tôi đã nhận cho đến 15/05/2009 từ quy bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban vui
như sau:
Người gửi

US$

Vo Vi Friendship Association of Florida
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Emma, Hao, Hua (NS)
Minh La (CA)
Ha Quang (Mtl)
Co Thanh Phong (Mtl)
LE P. Mai (Ca)
Lam Minh My Phuong (ON)
Trinh Ngoc Van (Mtl)
Thanh Vo (TX)
Nancy Luong (TX)
Nguyen van Tao (CA)
Ngoc M Trang & Hoa (CA)

200.00
300.00
100.00
400.00

Vovi Friend Ass of Florida:
Huong Thi Nguyen (FL)
Long Tran (FL)
Huong Thi Nguyen-Lam Nguyen (FL)
An Antony Nguyen (FL)
Hau Nguyen, Ngoc Cherry (FL)

260.00
50.00
50.00
100.00
100.00

Vovi Friend Ass of Northern California:
Phan Ba Tam (CA)
An danh (CA)
Do Van (CA)
Ann Kim Porter (CA)
Nguyen Xuan Mai (CA)
Nguyen Thi Thoai (CA)
Chau Dao (CA)

50.00
40.00
150.00
200.00
200.00
100.00
400.00

Nguyen Hong Duc (CA)
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Duong Anh Loan (CA)
Vo danh (CA)
Vo danh (CA)
TD Tu Thong (TX):
Trinh My Huong
Ly Nhu Phuong
Nhan Nguyen
Tho Nguyen
Lan Luong
Minh Vo
Nguyen Ho Minh

Currency$

370.00
100.00
500.00
60.00
300.00
300.00
400.00
50.00
100.00

100.00
100.00
200
1000
100
100
100
100
100
100
50
100
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John Ly
Lam Minh My Phuong (ON)
Trinh Lam Gia Nhi (ON)
Nguyen Quoc Hoa (TX)
Nguyen Thi Phung (CA)
Phung Thi Thoa (PA)
TD Florida
Anh Nguyen (FL)
Chi Tuoi (FL)
Anh chi Thich Dung (FL)
Anh chi Toan (FL)
Anh Hiep (FL)
Anh chi Hai Co (FL)
Long (FL)
Lam Minh My Phuong (ON)
Ho Thanh Hoang (Mtl)
Le Mai (CA)
Jacqueline Legeay (Zurich)

30
50.00
100.00
500
200
200
50
20
100
20
100
20
50
50.00
100.00
200
3000

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui đã thực
hiện như sau :
- tiếp tục giúp các em khuyết tật câm điếc
- giúp dưỡng lão các sơ già và những người già neo đơn
- Tủ thuốc phát miễn phí cho đồng bào nghèo
- Tặng 27 cái hòm cho gia đình có người chết không có hòm tại Sóc trăng Cà Mau & TP HCM
- Giúp các n chùa nuôi các em sơ sinh bị bỏ rơi
- Học bổng cho học sinh &sinh viên nghèo được tiếp tục đi học
- Giúp trẻ mồ côi lang thang & hoàn cảnh khó khăn
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp
đỡ
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng
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PHIẾU GHI DANH TRẠI HÈ NHẪN HÒA

Thiền Viện Nhẫn Hòa – Từ 4 đến 11 tháng 7, năm 2009
Để có đủ thì giờ thu xếp trước phương tiện đưa đón và tiếp rước Bạn Đạo (mướn xe Bus, ẩm thực v.v.), xin
quý vị vui lòng cho chúng tôi biết các chi tiết sau đây, càng sớm càng tốt, mặc dù chúng tôi không giới hạn
thời gian ghi danh:
1. Số người tham dự
2. Tên, Địa chỉ, Số Điện Thoại để liên lạc, E-mail nếu có,
3. Nếu quý vị đã lấy vé Máy Bay hoặc Xe Lửa, Xe Bus…, xin điền mẫu dưới đây hoặc gọi ĐT hay e-mail
cho chúng tôi.
Xin cảm ơn quý Bạn Đạo.
Ngày

Số Chuyến Bay

Giờ Đến

Điện Thoại

Tên Bạn Đạo

Địa Chỉ Thiền Viện:
4514 Gold Ridge Ln SW, Olympia, WA. 98512.
ĐT: (360) 357-5675 hoặc (360) 459-2405.
Xin liên lạc với:
Vượng: 360-459-2405 (nhà và nhắn tin); 360-402-4401 (Cell); nguyenvg@comcast.net
Hưng: 360-956-7038 (xin nhắn tin trong máy ĐT); hungkn2005@aol.com
Nguyễn Trí Vượng
HT
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THÔNG BÁO CỦA HAHVV NAM CALI

th

Ngày 14 tháng Năm, 2009
Thư Trả Lời Và Nhắc Nhở Anh Dương Như Tùng về lá thư của Anh trong TBPTDN vừa qua
Ban Chấp Hành xin nhắc nhở cho Anh Dương Như Tùng và cũng như Ban Du Hành Đạo Pháp về việc làm vi
phạm qui điều Hội.
Ngày 25 tháng 12 năm 2008, Anh Dương Như Tùng đã đại diện BCH và HĐQT trình lên đức Thầy về việc tổ
chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp với lý do gây quỷ cho những chương trình phát triển Vô Vi Nam Cali và Đã
được Thầy chấp thuận. Trong thời gian còn đảm nhiệm HT, Anh đã không thông qua sự đồng ý của BCH và
HĐQT và đã lập ra những trương mục riêng cho tổ chức Đại Hội dưới số Tax ID của Hội. Một trong bốn
trương mục mà Anh đã mở ra, có một trương mục cũng có tên cô Cao Thị Trắc, cựu phó HT, những trương
mục khác được đứng bởi tên Anh và cô Đặng Hoa, một thành viên trong ban tổ chức Đại Hội, mà không có
chức vụ trong BCH. Hơn nữa Anh Tùng đã tự động đống ngân quỷ và tuyên bố mang Tổ Chức Đại Hội cho
một Hội khác mà không có sự đồng ý của BCH và HĐQT. Hành động này đã vi phạm Nội Quy.
Về những Hội Viên thuộc HAHVVNC trong ban tổ chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp, những thành viên này
cũng đã qui phạm Nội Qui Hội. Tổ chức Du Hành Đạo Pháp chỉ là một trong tổ chức của HAHVVNC, thuộc
do quyền quyết định của Hôi. Những thành viên này đã được Hội tuyển duyệt vào làm việc và đã trình lên
Đức Thầy. Nay tự động tuyên bố chuyển tổ chức Đại Hội mà không có sự chấp thuận của BCH và HĐQT.
BCH xin nhắc nhở các Anh Chị, nếu vẫn muốn tiếp tục phục vụ trong trật tự, xin trở về đúng vị trí của mình
và làm việc đúng nội quy. BCH chỉ yêu cầu sự minh bạch và làm việc có tính cách chung.
Nếu quí Anh chị vẫn muốn tiếp tục quyết định của mình, đi sai qui điều Hội, BCH sẽ phải trình lên HĐQT
biểu quyết.
Xin quý Anh Chị xét lại
Kính Thư
BCH
Huỳnh Tấn Lộc – HT
Võ Chí Thanh- PHT
Nguyen M-T Thảo – TTK
Nguyen T Kim Anh –TQ
Thư của hội đồng quản trị Nam Cali
Những Sự Kiện Xáo Trộn Bắt Đầu Từ Việc Bầu Cử Hội Trưởng Nam Cali
Chúng tôi trong Ban Hội Đồng Quản Trị thu nhận được những dự kiện không hay xảy ra tại Trụ Sở Xây Dựng
Vô Vi. Tuần vừa qua đã viết lại một bản tường trình, phần chung là những ý chính trong cuộc đối thoại. Cốt ý
để tự nhiên, cho nên chúng tôi không sửa văn từ của nó và nhằm để lưu trử trước khi có buổi họp chung giữa
BCH và HĐQT. Mặc dù nội dung trong thơ đã được đại đa số HĐQT viên thu nhận và kiểm duyệt. Tuy
nhiên, bản tường trình đã sơ sót gởi đến TBPTĐN không có chủ ý. Nếu quý bạn nào có thắc mắc xin viết thư
đến chúng tôi tại TSXDVV.
Phối Hợp Viên Nguyễn Hữu Sáng, kết hợp các ý kiến của đa số 4 trong 7 người trong Hội Đồng Quản Trị
gồm có: Hồ Mỹ Hằng , Nguyễn Hòang Long, Đòan Ngọc Tòan và Nguyễn Hữu Sáng.
HĐQT
Đoàn Ngọc Toàn
Nguyễn Hữu Sáng
Nguyễn Hoàng Long
Hồ Mỹ Hằng
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THÔNG BÁO CỦA TBPTÐN
Bản tường trình : Những Sự Kiện Xáo Trộn Bắt Đầu Từ Việc Bầu Cử Hội Trưởng Nam Cali
đăng trong số báo 722 TBPTDN và đã được rút lại với lý do sơ sót gởi đến TBPTĐN không có chủ ý
TBPTÐN thành thật cáo lỗi cùng các anh có tên trong bài này (anh Trấn, anh Minh & anh Tùng) vì bài viết
nặng nề và đã ảnh hưởng quá lớn lao cho các anh và bài này không có chữ ký.
Tiện đây 4 vị trong ban quản trị HAHVV Nam Cali có nhờ TBPTÐN đăng bài như trên về việc này.
Thay mặt ban biên tập
Kính thư
Phan Cao Thăng
THÔNG BÁO CỦA ANH BÁ CHỊ LAN ANH CHO NHÓM GHI DANH QUA ANH CHỊ
Thưa các bạn,
Ðể giúp giải đáp 1 số thắc mắc cuả các bạn ghi danh chuyến Du Thuyền đi Mexico - Carnival Splendor
8/30/09, chúng tôi xin gởi kèm theo đây những tin tức mà chúng tôi được biết .
Về tình trạng an ninh liên quan đến du lịch qua Mexico thì sau đây là những thông báo chính thức cuả chính
phủ Hoa-Kỳ được cập nhật hoá hàng ngày:
2009 H1N1 Influenza Travel Alert
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/pa/pa_3028.html
Hãng tàu Carnival thông báo cho khách hàng được biết rằng, chiếu theo khuyến cáo cuả Bộ Ngoại Vụ Chính
Phủ Hoa Kỳ (U.S. Department Of State) ra ngày 4/27/09 khuyên dân chúng không phận sự cần thiết thì đừng
du lịch đến Mễ Tây cơ, hãng tàu sẽ đình chỉ không du hành qua Mễ Tây Cơ nữa, mà sẽ đổI lịch trình các
chuyến tàu hàng tuần cuả họ. Hiện nay, hãng tàu chỉ mới cho biết những chuyến đi cho tới ngày 14 tháng 6,
2009. Họ sẽ dần dần cho thông báo sau về những chuyến đi sau này . Hiện nay họ đổi lịch trình cuả chiếc
Splendor là di lên hướng Vancouver (Canada), với những thông báo đại hạ giá .
Ðể các bạn xem cho biết, xin kèm theo đây (xem attachment hoặc bấm vào đây:
http://www.jovitravel.com/west_coast_specials.pdf ) giá Sale cho các chuyến đi vào tháng 5 và 6 tới đây, giá
1 người ở balcony (phòng 2 người) chỉ còn lại $299 -> $379 . Giá phòng bên trong không cưả sổ (inside) chỉ
còn lại $199/ 1 người (phòng ở 2 người) cho đến giá cao nhất là $279/ 1 người . Có lẽ vì khách hàng đang
hủy bỏ rất nhiều, nên tàu bị trống cho nên họ bèn đại ha gia' . Có lẽ các chuyến tháng 8 cũng có thể sẽ đại hạ
giá như vậy, nhưng hiện nay chưa biết giá sẽ là bao nhiêu.
Tuy nhiên nếu ai đã đóng tiền rồi, mà không ra lệnh huỷ bỏ trước ngày hết hạn định là15/6/09 thì sẽ không
được giảm giá cho dù lúc đó hãng tàu có đại hạ giá, hoặc không được trả tiền lại sau ngày hạn định nếu mình
quyết định không đi mà chỉ được họ cho 1 phiếu credit tương đương với số tiền mình đã đóng để áp dụng vô 1
chuyến cruise khác trước cuối năm 2010. Vì vậy phần đông người ta chọn huỷ bỏ rồi nếu sau này khi tình
hình ổn định hơn thì vẫn có thể mua vé khác với giá mới, lúc nào họ muốn đi .
Xin thông báo cho các bạn được rổ Nếu bạn nào muốn huỷ bỏ thì xin cho biết sớm để chúng tôi có đủ thì giờ
thông báo cho hãng tàu. Chúng tôi sẵn sàng giúp các bạn mua vé khác sau này nếu cần. Khi nào có thêm tin
tức mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho các bạn rõ .
Anna Nguyễn
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