Số: 867 Ngày: 19 tháng 2 năm 2012

Chaùnh Phaùp
Chaùnh phaùp khai thoâng ñöôøng dieãn tieán
Caûm thoâng ñôøi ñaïo töï taâm hieàn
Qui nguyeân ñöôøng loái thaàm tu thieàn
Chuyeån hoaù thaâm saâu töï caûm yeân
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 02/05/2001 đến 08/05/2002
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) Töø ñôøi qua ñaïo thì phaûi laøm sao?
2) Chaán ñoäng cuûa khoái oùc naëng neà taïi sao?
3) Thieáu trung thaønh thì phaûi laøm sao?
4) Ngöôøi tu thieàn muïc ñích seõ veà ñaâu?
5) Quaân bình laø gì?
6) Ngoïc chaåm maùu chöa thoâng thì phaûi laøm sao?
7) Ngöôøi thieáu trí coù haïi gì cho ñaïi cuoäc?
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1) Monaco, 02-05-2002 6 : 50 AM
Hoûi : Töø ñôøi qua ñaïo thì phaûi laøm sao?

2) Montreùal, 03-05-2002 7 : 40 AM
Hoûi : Chaán ñoäng cuûa khoái oùc naëng neà taïi sao?

Ñaùp : Thöa töø ñôøi qua ñaïo thì phaûi döùt khoaùt tu Ñaùp : Thöa chaán ñoäng cuûa khoái oùc naëng neà taïi vì
tieán
duïc taùnh ñang hoaønh haønh trong noäi taâm
Keä :
Keä :
Töø ñôøi qua ñaïo phaûi haønh tu
Duïc taùnh hoaønh haønh haïi noäi taâm
Döùt khoaùt tu taâm töï söûa giaûi muø
Tham lam ñoäng loaïn töï phaân taàm
Trí yù thöïc haønh khoâng giaûi ñaõi
Tham daâm chính mình chöa phaân chuyeån
Quaân bình tu tieán giaûi phaàn ngu
Raéc roái chính mình chaúng coù yeân
3) , 04-05-2002 7 : 40 AM
Hoûi : Thieáu trung thaønh thì phaûi laøm sao?

4) Montreùal, 05-05-2002 7 : 35 AM
Hoûi : Ngöôøi tu thieàn muïc ñích seõ veà ñaâu?

Ñaùp : Thöa thieáu trung thaønh thì phaûi thieàn nhieàu Ñaùp :
vaø aên naên saùm hoái
giôùi
Keä :
Ñau thöông doàn daäp töï taâm tu
Caûm thöùc nhôn gian khoå taïi tuø
Beänh hoaïn ñuû ñieàu thaân phaûi chòu
Thaønh taâm tu söûa töï phaân muø
5) Montreùl, 06-05-2002 6 : 35 AM
Hoûi : Quaân bình laø gì?
Ñaùp : Thöa quaân bình laø khoâng dö khoâng thieáu
Keä :
Chôn lyù khoâng dö khoâng thieáu soùt
Thöïc haønh chôn chaùnh chaúng hao moøn
Quí yeâu muoân loaïi tình giao caûm
Thöïc hieän chôn tình roõ reät minh

Thöa ngöôøi tu thieàn muïc ñích seõ veà thieân
Keä :
Thieân giôùi phaân minh roõ tieán trình
Phaân minh ñôøi ñaïo töï phaân minh
Ñöôøng tu thanh tònh laø caàn thieát
Thöïc hieän coâng phu hieåu tieán trình

6) Montreùal, 07-05-2002 7 : 25 AM
Hoûi : Ngoïc chaåm maùu chöa thoâng thì phaûi laøm
sao?
Ñaùp : Thöa ngoïc chaåm chöa thoâng thì phaûi duøng
baøn tay boùp sau oùt 36 laàn sau khi coâng phu daàn daàn
seõ bôùt
Keä :
Phaùp luaân thieáu keùm maùu chöa thoâng
Thöïc hieän phaùp luaân chuyeån moät voøng
Khai trieån trí taâm ñöôøng giaùp tuyeán
Thaønh taâm tieán hoùa töï taâm yeân

7) Montreùal, 08-05-2002 7 : 30 AM
Hoûi : Ngöôøi thieáu trí coù haïi gì cho ñaïi cuoäc?
Ñaùp : Thöa ngöôøi thieáu trí raát deã saân si vaø phaù hoaïi ñoái phöông
Keä :
Thieáu trí taâm tö baát oån trình
Ñöôøng ñi khoâng duõng trí khoâng minh
Tình ñôøi gia taêng qui haønh ñoäng
Taïo khoå khoù yeân taïo cöïc hình
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
ÑOÄNG LOAÏN :
1. Ñoäng loaïn laø mình chæ töï giôùi haïn laáy mình vaø thu huùt ngoaïi caûnh, saùp nhaäp voâ trong caùi nguõ taïng nguõ
kinh chuùng ta, roài laøm cho noù roái loaïn, noù bieán tôùi ñoäng loaïn. Ñoù! Thì trong ñoù ban ñaàu mình thích, thích
gheâ laém, thích yeâu, thích tieàn baïc, thích cuûa caûi, thích laøm giaøu. Sau caùi thích ñoù, maät thieát roài thì noù môùi
phaûn, noù phaûn laïi cho neân noù ñoäng. Tröôùc kia hai ngöôøi chöa thöông yeâu, moãi ngaøy khoâng gaëp maët thì
buoàn, nhöng maø thöông yeâu, ôû chung vôùi nhau, coï saùt roài thì noù laïi ñoäng loaïn, gaây goå, vì thaâu thaäp beân
ngoaøi voâ nhieàu maø khoâng coù caùch gì giaûi quyeát, söûa chöõa. Ñoái vôùi ngöôøi tu thì soáng trong ñoäng loaïn maø
khoâng ñoäng loaïn môùi laø tu. Tu taïi thò laø vaäy. Soáng trong ñoäng loaïn maø khoâng ñoäng loaïn. Vì sao? Vì ngöôøi
ta ñaõ coù caùi caùch: khi chuùng ta Soi hoàn, Phaùp luaân, Thieàn ñònh laø chuùng ta hoùa giaûi tröôïc, löu thanh. Ñoäng
chaúng qua laø tröôïc. Caùi tröôïc noù xaâm nhaäp voâ loã chôn loâng, trong tö töôûng cuûa chuùng ta. Khi chuùng ta hoùa
giaûi lieàn thì noù trôû veà gì? – Noù trôû veà thanh tònh. Trong caùi ñoäng loaïn noù trôû veà thanh tònh vaø trong caùi
ñoäng maø ñaït tôùi thanh tònh môù thaät söï thanh tònh. Coøn khi khoâng nhaõy ra, noùi toâi thanh tònh, thì ñoäng moät
chuùt, toâi trôû veà ñoäng, khoâng phaûi thanh tònh. TRONG CAÙI THANH TÒNH COÙ CAÙI ÑOÄNG, VAØ TRONG
ÑOÄNG COÙ THANH TÒNH. Cho neân chuùng ta tu ôû trong ñoäng: caùc baïn Soi hoàn ñoù laø ñoäng. Phaùp luaân ñoù
laø ñoäng. Roài Thieàn ñònh noù môùi ñi tôùi tònh. Bòt loã tai nghe oà oà, laøm Phaùp luaân nghe oà oà, eït eït, ñoù laø ñoäng.
Nhöng roài noù ñi tôùi thanh tònh. Trong caùi ñoäng noù coù caùi tònh. Vaø trong caùi tònh noù coù caùi ñoäng. Khi khoâng
chuùng ta cöù lo vun boài veà caùi tònh maø chuùng ta khoâng hieåu roõ nguyeân caên cuûa caùi ñoäng – töø caùi ñoäng ñi tôùi
caùi tònh. Neáu khoâng coù ñoäng, khoâng ñi tôùi caùi tònh baûo ñaõm ñöôïc. Vì chuùng ta ôû trong ñoäng, chuùng ta vöôït
qua roài, thì noù coù xuaát hieän ñi nöõa, chuùng ta cuõng thaáy roõ. TRONG SÖÏ ÑOÄNG MAØ CHUÙNG TA ÑAÏT
ÑÖÔÏC CAÙI TÒNH THÌ MÔÙI LAØ CHÔN TÒNH, CHÔN PHAÙP. TU TAÏI THÒ LAØ ÔÛ CHOÃ ÑOÙ. Höõu ích ôû
choã ñoù. Coøn chuùng ta tu taïi chuøa, thanh tònh nhöng ra gaëp ñoäng thì chuùng ta bò loâi cuoán luoân, cuõng nhö
soùng gioù baõo taùp loâi cuoán keùo ra khôi luoân.
COØN CAÙI NAØY CHUÙNG TA LUOÂN LUOÂN ÔÛ TRONG ÑOÄNG LOAÏN, ÔÛ TRONG TRÖÔÏC MAØ GIAÛI
ÑÖÔÏC TRÖÔÏC THÌ NOÙ ÑI TÔÙI THANH VAØ TRONG ÑOÄNG MAØ GIAÛI ÑÖÔÏC ÑOÄNG THÌ NOÙ ÑI TÔÙI
TÒNH. Ñoäng tôùi cöïc ñoäng laø vi tònh chöù gì nöõa? Cho neân caùc baïn ban ñaàu môùi tu , thì sau khi leân ngoài
thieàn, Soi hoàn nghó taàm baäy taàn baï, ñuû thöù heát. Caû ñeâm bao nhieâu coâng chuyeän trong ñaàu oùc noù xuaát hieän.
Roài moät hoài naøo ñoù, caùc baïn meâ roài, noù queân heát, thì coù phaûi tröôùc kia töø trong ñoäng khoâng? … Maø baây giôø
mình vöøa Soi hoàn, vöøa nhaém maét thì noù meâ, noù queân taát caû nhöõng chuyeän ñôøi. Noù ñi tôùi gì? Noù ñi tôùi choã
tònh; maø nhôø ñoäng noù môùi ñi tôùi tònh.
2. Ñoäng loaïn: Mình röôùc ñoäng loaïn, cuõng nhö toâi caét nghóa ôû beân treân; neáu chuùng ta khoâng röôùc voâ, khoâng
coù ñoäng loaïn. Chuùng ta cho caùi ngoaïi caûnh laø quan troïng, laø phaûi ñem söï ñoäng loaïn voâ cho chuùng ta. Neáu
chuùng ta hoùa giaûi ñi ra ñeå hoøa hôïp, ñeå yù thöùc ñöôïc trung taâm cuûa moïi traïng thaùi tieán trieån nhö ta thì chuùng
ta thanh tònh.
Caùi phaàn thanh ñieån cuûa chuùng ta hoøa hôïp vôùi taát caû. Caùi lyù naøo cuõng ñuùng, maø ñeå xaây döïng caùi trung taâm
cuûa chính noù, chính moïi traïng thaùi, thì chuùng ta thanh tònh. Coøn chuùng ta ñoäng laø taïi vì sao? Taïi vì baát
minh maø thoâi. Khoâng chòu hoøa caûm vôùi thieân haï laø mình ñoäng, maø hoøa vôùi thieân haï thì mình tònh. Mình
thaáy khoâng? Laáy caùi tình thöông vaø ñaïo ñöùc laøm caùi haøng raøo cho taâm linh, soáng ñôøi ñôøi trong thanh tònh,
sung söôùng bieát laø bao nhieâu.
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Taïi sao phaûi vun boài söï ñoäng loaïn maø chuoác laáy söï ñau khoå vaø buoàn tuûi? Ñeå laøm gì? Ngheøo naøn quaù baïn
ôi! Uoång laém baïn ôi! Chuùng ta ôû theá gian, khoâng nhieàu thì ít, cuõng aên gaïo, cuõng aên cuûa OÂng Trôøi maáy
chuïc naêm roài, baïn chaû laøm ñöôïc gì, xöng danh kia, xöng danh noï, nhöng maø baûn thaân vaãn chöa cöùu, taùnh
tình vaãn chöa söûa. Söûa ñöôïc taùnh baïn, baïn môùi thaáy roõ caùi söï saùi quaáy chính baïn ñaõ laøm, roài baïn aên naên
trong nhaùy maét, roàn baïn cuõng trôû neân moät vò Phaät, moät vò Thöôïng Ñeá, moät vò Sieâu Giaùc, chôù coù thua ai
ñaâu?
Cho neân ngöôøi tu veà Phaùp Lyù ñaït ñöôïc roài, ñaâu coù daùm, khoâng daùm cheâ ai heát. Bôûi vì ai hoï cuõng coù caùi
hay cuûa hoï. Maø khoâng nhôø caùi söï taêm toái vaø kích ñoäng cuûa hoï, thì laøm sao maø taïo ra Phaät, Tieân, Thöôïng
Ñeá ñöôïc? Nhôø nhöõng caùi phaàn töû ñoù, noù chöa hieåu noù, maø baây giôø mình hieåu mình, thì mình môùi thaáy roõ
noù ñang ôû trong caùi söï ñoäng loaïn ñau khoå, maø neáu noù trôû veà thanh tònh, thì mình cuõng ñaâu aên gì cuûa noù maø
sao mình möøng, töï nhieân mình möøng. Con ngöôøi ñoäng loaïn ñau buoàn maø trôû neân thanh tònh vui töôi, thì caû
gia ñình sung söôùng voâ cuøng, baïn ôi!
Cuûa baïn khoâng coù giaù trò baèng taâm linh cuûa baïn. Töø caùi ñoäng loaïn maø baïn ñaït tôùi caùi thanh tònh, gia ñình,
xung quanh cuûa caùc baïn, baïn beø sung söôùng laém. Vui laém! Thöông yeâu caùc baïn voâ cuøng! Thì luùc ñoù caùc
baïn môùi thaáy raèng caùc baïn coù cuûa caûi voâ cuøng taïân neáu baïn thanh tònh.

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
CHUNG HÒA TÂM ÐẠO
Chung hòa tâm đạo khắp nơi nơi
Cảm mến thương yêu lý tuyệt vời
Xa cách chân Trời tâm vẫn Ngộ
Từ tâm thanh lập thuận Duyên Trời.
Qui y chơn pháp tâm thường thức
Tiếng nói đâu đây vẫn sáng ngời
Bình thản tâm hồn duyên Phật độ
Sắc Không Không Sắc vẫn phân lời.
Thức tâm hành giả khắp Trời Âu
Chốn chốn nơi nơi chuyển pháp mầu
Hoàn trả Ðạo Tâm cùng các giới
Nhu cầu giải nghiệp ý cao sâu.
Màn Trời chiếu Ðất nơi cầu tiến
Tinh điển phân qua chẳng có sầu
Sau khổ lại là Chơn Ðạo Pháp
Bình tâm nhận định cứu Trời Âu.
Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
San Jose, 30-08-1981
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Châu Lợi Bàn Ðà Già
Ông Tư giảng
Nghĩa là một luồng lửa trong bản thể con, lửa trong trái cật dương thật nóng, châu lưu bản thể con
gọi là Khí dương tinh, rất có ích khi luyện đạo hóa thành hạt Châu, mà nó cũng có thể hại con lắm. Phải biết
tu thì khí này làm cho sáng suốt trí não, rồi nó trở lại giúp cho Mục Kiền Liên là đôi mắt ta vận động. Khí
điển tiếp xúc đến chỗ tập trung. Luồng điển này ở tại đó lâu ngày, khi công phu đúng lực lượng hóa thành
Mâu Ni Châu hay là Xá Lợi, người trần gọi là Tinh khí. Nhưng nó cũng làm hại lắm, nếu chúng ta không
ngay chánh thì nó đốc xúi chúng ta phải tà tâm, hay là tà dâm bỉ ổi, không còn kể phải quấy nhục nhã chi
nữa.
• Ông Tám giảng
Con người nhiều khi đi tới chỗ hung hăng không còn nghĩ tới cái sự nhục nhã nữa, mình thấy rõ cái
trược nó hoành hành phần hồn rất nhiều. Cho nên người tu thanh tịnh chỉ biết lo niệm Phật và độ tha phải
phóng cái từ điển mà độ cho đối phương bớt nóng giận. Chúng ta không có đưa ra mà cãi vã với họ mà
chúng ta đã nắm được cái chuyên môn rồi, xây dựng cái luồng từ điển của chúng ta sẵn có. Những cái
trường hợp đó xảy ra ngay trong gia cang hay ngay trong xã hội. Chúng ta chỉ thầm niệm hướng thượng một
hồi thì chúng ta thấy rằng cái huyền diệu của luồng hào quang thành đạt của chínhchúng ta có thể hóa giải
đối phương, không phải cái chuyện kêu bằng huyền bí hay là làm kinh ngạc mọi người. Chúng ta có tu thì
chúng ta thấy cái chuyện đó thông thường. Chúng ta có thể độ tha. Còn những người không tu mà thấy ông
đó chắp tay niệm Phật hay là ông trầm lặng một chút thì cái việc đó nó thay đổi. Người ta cho đó là huyền bí
mà chúng ta đi trong huyền bí rồi thì không có cái gì kêu là quan trọng hết. Ðó là sự thông thường mà chưa
đạt tới Phật giới đâu. Chuyện tầm thường của người tu Vô Vi có thể làm được, với sự thành tâm của nó mà
thôi!
Ông Tư giảng :
Di Ðà ơi! Hễ có lợi thì có hại, vì vậy mà khó thành Phật được. LÃO TỬ có nói “Nhãn kiến tâm
động” mắt thấy động lòng, nhưng Di Ðà con nên hiểu rõ, hai mắt là một bộ máy Vô Tuyến Truyền Hình, là
một thứ Niết Bàn ghi tội lỗi đời đời kiếp kiếp. Khi con thác nó cũng đem lại cho con thấy rõ rang những sự
đã làm để nhìn nhận tội lỗi của con.
Còn câu BÀN ÐÀ GIÀ, chữ BÀN là Niết Bàn để ghi tội lỗi, chữ ÐÀ là con Lạc Ðà bên Ấn Ðộ cũng
loại La Mã nói chung là con Ngựa, tánh đi tới không thối lui. Giống nó là tâm trí sanh tánh, tánh đốc xúi
tâm. Người tu hay bị tánh, là cái vía đốc xúi tâm hồn phải đọa trần.
Di Ðà ơi! Nếu người tu thức tánh, phải hiểu cặn kẽ lời ta dạy con đây, mỗi điều hễ có lợi thì có hại.
Con hãy minh trí an thần cứu xét kỹ lưỡng mới được.
Di Ðà ơi! Khi tu từ sơ thừa thì chúng nó đốc xúi khổ khảo, muốn cho ta mê trần đặng vui sướng theo
nó. Di Ðà ơi! Ráng tỉnh trí an thần nghe con, mới được theo chơn ta.
• Ông Tám giảng
Cái gì mà ở thế gian hễ mình thấy lợi là ngược lại nó có cái chuyện hại, phải phòng ngừa cái điều đó.
Lúc nào có lợi là có hại. Họa khi mà các bạn tu, tu mà khổ hạnh hy sinh như thế này. Tôi ăn chay, tôi
phải chấp như thế này. Tôi ăn mặn tôi phải chấp như thế này. Tôi làm việc tôi phải chấp theo thế này... là nó
bị phỉnh rồi đó. Nó bắn luồn vô trung khu, mà khi mình đi tới đó, mình phải quán thông cái lợi hại một lượt,
thì mình chỉ thường độ mà thôi, không có bị kẹt. Ðừng dại bước vô cái chỗ kẹt. Tôi chấp cái này, tôi chấp
cái kia, cái nọ. Tôi tu tôi phải vầy vầy, tinh khiết... đôi đũa tôi phải lau chùi 100 lần, tôi mới ăn! Cái đó còn
chấp, nó khó tánh. Khó tánh thì buộc mình vào trong cái chỗ eo hẹp và không có tiến triển, càng ngày càng
yếu hèn. Còn thức hòa đồng của chúng ta quán thông không có. Chuyện gì chúng ta thấy rồi, sanh trụ hoại
diệt rõ ràng, trắng đen một lượt, chúng ta thấy, không có cái gì chấp! Ông Trời chấp thì ông không có chiếu
cho cả càn khôn vũ trụ. Ông Trời thanh sạch hơn chúng ta. Ông có chỗ đại thanh tịnh thanh sạch hơn chúng
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ta mà tại sao ông còn phải chuyển hóa luồng điển vào đống phân để được xây dựng hóa hóa sanh sanh hoa
quả để nuôi dưỡng những người còn tồn tại trên mặt đất này. Ông phải điên không? Không! Mà ông quán
thông và ông thấy việc làm đó hữu ích đời đời và không bị tiêu diệt. Khi chúng ta quán thong thì không bao
giờ bị tiêu diệt. Các bạn tu Vô Vi không nên chấp, cứ kiên nhẫn hòa để đi tới đi! Thì các bạn sẽ quán thông,
mà còn chấp một cái chấp là cái tâm các bạn bị thương rồi, làm sao Mâu Ni Châu nó xuất phát. Có hòa đồng
Mâu Ni Châu nó mới xuất phát.
Cho nên trong kinh này cũng dạy rất rõ ràng, khi chúng ta chạm trán một cái gì chúng ta hiểu lợi hại
liền. Hai cái một lượt thì chúng ta nắm sự quân bình mà đi. Ðất trả lại đất, chớ đâu có đem đi được mà chấp.
Chấp trong đất để làm gì, thấy không! Còn chúng ta giữ vững để đi, thì điển nào cũng được thăng hoa mà
theo ta, chúng ta dìu tiến nó. Chúng ta có trách nhiệm đó mà thành ra chuyên môn khai hóa tâm trạng để
tiến hóa tới vô cùng.
Hồ Huệ trích
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu Phạm Ngọc Sương, từ trần ngày 08/02/2012 tại
Meyzieu (Pháp Quốc) hưởng thọ 78 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
2) Xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho anh TAN Chi Hoang (em của chị TAN Sieu Leng) từ trần
ngày 16/02/2012 tại Paris (Pháp Quốc) hưởng dương 53 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Cảm ơn quí đạo hữu
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc
THƠ BẠN ÐẠO
NHỚ LẠI
Thắp sáng tâm đăng khí điển đàn
Duyên phân thanh ngộ pháp thầy ban
Gắng công tu luyện theo ngày tháng
Viên mãn không không khúc khải hoàn
Nhớ lại lời thầy xưng tự Tám
Hồn nhiên Bé nhỏ ý khang trang
Chơn như phật ánh thức bình hẳn
Mật pháp diễn đàn ban điển an.
Nhớ lại lời thầy phân điển giảng
Phật tâm phật tánh tự ta đan
Định thanh nội tức thâm tâm sửa
Kiến tánh minh tâm tự vén màn.

-----HÒA ĐIỂN GIỚI
Kiếp sống phù sinh ai đâu tránh khỏi
Đời người chỉ thoáng như ánh tà trôi
Duyên may hạnh ngộ Vô Vi pháp nguyện
Nhận thức chơn hồn khai mở đẹp xinh
Tánh Phạm Ngọc Sương lánh đời liễu đạo
Tâm thức thiện lành như cảnh mùa thu
Chơn linh điển thước sen đài đón chị
Cội nguồn thầy tổ về với hư vô.
Nam mô a di đà phật
Vạn vật thái bình.
Cà Mau 10/02/2012
Văn Phong Kính Bái.
----

Nhớ lại lời thầy khai trí sáng
Trong không lại có ngẫm suy bàn
Đường đi trăm lối khai như lạc
Tri thức quân bình tâm định an.
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau 02/02/2012
Văn Phong kính bút.
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HỒI QUY
Tâm phàm chia sẻ chút buồn vui
Tiễn biệt cô Sương thoát cảnh thiền
Trần gian cô ở tâm bồ tát
Cực lạc cô về vui cảnh tiên
Thanh nhẹ linh quang về chốn cũ
Diệu minh minh diệu chẳng tạo phiền
Chung hành tiến hóa tình giao cảm
Cực lạc cô về vui cảnh tiên.
Bạc Liêu 11/02/2012
Tô Văn Việt kính bái !
----VỀ ĐIỂN GIỚI
Kiếp sống phù sinh ai đâu tránh khỏi
Đời người chỉ thoáng tựa ánh tà dương
Duyên mai đặng ngộ Vô Vi pháp nguyện
Đánh thức chơn hồn khai mở huyền linh
Bạn đạo Ngọc Sương thoát đời liễu ngộ
Tâm thức thiền lành rạng sáng hồn minh
Chân như phật ánh sen đài đón chị
Cội nguồn rộng lớn điển giới hư vô.
Cà Mau 11/02/2012
Văn Phong kính bái !
---XUÂN VỀ
Xuân về hoa nở khắp Càn Khôn
Vô Vi khai sáng mở tâm hồn
Đạo đời qui hội chung giềng mối
Thỏa mãn tình thương biết cội nguồn.
TPHCM, ngày 13-2-2012
Ngọc-Vạn
----TÌNH THƯƠNG ĐẠO ĐỨC
( Thơ khoán thủ Xuân Về của BĐ Ngọc Vạn.)
Yêu người yêu khắp cả Càn Khôn
Phát triển tâm linh nhẹ thức Hồn
Thiếu trí khó tu lạc giềng mối
Bước vào điển giới tự về nguồn.
Kính bái
TPHCM, 13-2-2012
Trọng-Nghĩa
-----

TU VÔ VI
Người tu hướng thượng chẳng khinh ai
Cố gắng tu tâm sửa miệt mài
Đường đạo đường đời không thiếu xót
Thật tu sống đạo chẳng chê bai
Lời vàng tiếng ngọc còn văng vẳng(1)
Nghe mãi nghe hoài, nhẹ,"Thiện Tai"
Lãnh hội phải hành không đọa lạc
Quí thương Trời Phật thoát trần ai.
(1)Lời của Đức Thầy Lương-Sĩ-Hằng.
Kính bút.
TPHCM,ngày 13-2-2012
Trọng-Nghĩa
---BIỆTLY
(Thành kính phân ưu cùng tang quyến)
Mới nhận tin buồn PHẠM NGỌC SƯƠNG (1)
Vô cùng thương tiếc bạn hiền lương
Tuổi đời bảy tám về quê cũ
Chập điện ra đi thật thảm thương !
Bác ái từ bi năng cứu khổ
Tam công viên mãn đáo Tây Phương
Quả dồn trả dứt không nhiều kiếp
Thoát cảnh trần gian khỏi vấn vương ./(1) Ở TP. Meizieu – Pháp Quốc
NMADĐP – Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau, 10-02-2012
Út Hoa kính bái !
----VƯỜN HOA VÔ VI
Vườn hạnh Vô Vi lắm sắc màu
Thủy Tiên, hoa Cúc, hoa Hồng Đào, …
Tùy duyên thưởng thức, tùy tâm thức
Đức Vĩ (1) lung linh đẹp ánh sao
Hoa Chúa vườn hoa tâm bất diệt
Bốn mùa nở rộ đẹp làm sao !
Vươn lên từng đóa Phong Lan trắng
Thọ thực khí Thiên tiến hóa mau ./(1) Đức Vĩ Kiên
Cà Mau, 10-02-2012
Út Hoa
LẤP LÁNH
Hà sa bao phủ khắp không gian
Nhất nguyên hạo khí thanh quang điển
Bồ tát phật quang chiếu rọi trần
Thiền thức tâm đăng khai trí sáng.
Quân bình thanh ngộ cảnh trần gian
Ý tình thông lối chơn quang tỏa
Hạnh đức thiện lành mở nội tâm.
Cà Mau 15/02/2012
Văn Phong
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Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012
“Chung Vui Hạnh Ngộ”
Từ ngày 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012
Thân gởi quý bạn,
Thời gian thấm thoát chỉ còn 7 tháng là chúng ta sẽ có dịp hội tụ tại Đại Hội “Chung Vui Hạnh
Ngộ”, tại miền Nam California nắng ấm, với Thiền Viện Vĩ Kiên xinh đẹp và Trụ Sở Xây Dựng khang trang
đang chờ đón bạn đạo khắp năm châu.
Ước mong quý bạn sẽ sớm ghi danh đúng thời hạn để Ban Tổ Chức có đủ thời gian sắp xếp chu đáo
hơn. Hạn đóng tiền deposit đợt 1 là ngày 1 tháng 3 năm 2012, và thời hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 7
năm 2012 (xin xem phiếu ghi danh đính kèm).
Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn, để chúng ta có thể:
Chung sức hướng thưọng,
Vui hưởng thanh quang,
Lập Hạnh sửa mình,
Ngộ lời chơn lý….
Kính bút,
Ban Tổ Chức ĐHVVQT
Lưu Ý: Quý bạn có thể lấy phiếu ghi danh MSWord từ mạng
(http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html) và gởi qua điện thư cho Ban Ghi Danh.
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Phiếu Ghi Danh (xin điền mỗi người một phiếu)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 31 “Chung Vui Hạnh Ngộ”
Anaheim Marriott Suites -12015 Harbor Boulevard, Garden Grove , CA 92840 - USA
19.09.2012 - 23.09.2012
Tuổi:
Nam :[ ] Nữ :[ ]
Họ và Tên (theo passport):
Địa chỉ :
Thành Phố :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Quốc Gia:
Email:
Điện thoại nhà:
Đ.T. di-động :
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):
Điện thoại:
Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại Anaheim Marriott Suites 19/09/2012 - 23/09/2012 cộng với 4 bữa ăn
sáng, 3 ữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối)
Lệ Phí Đại Hội cho 1 người

Phòng
Phòng 4 người

Người Lớn

499 USD

Phòng 3 người

Người Lớn

549 USD

Phòng 2 người

Người Lớn

620 USD

Phòng 1 người

Người Lớn

845 USD

Trẻ em 4-12 t
*Chung phòng với 2 người lớn

199 USD

Tổng Cộng

Thứ

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau

Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Anaheim Marriott Suites (giá phòng đã tính thuế, không có ăn
sáng)
1 Đêm
mỗi người

Phòng 4 người

Phòng 3 người
Phòng 2 người
Phòng 1 người

Đêm

Đêm

Đêm

Đêm

16.09.12
Chúa Nhật

17.09.12
Thứ Hai

18.09.12
Thứ Ba

23.09.12
Chúa Nhật

Tổng Cộng

35 USD
45 USD
65 USD
115 USD

Tổng Cộng Lệ Phí

Đóng lệ phí đợt 1 trước 1.03.2012
Đóng hết lệ phí trước 1.07.2012
Xin chọn loại
phòng

King Room (1 giường đôi
lớn)

Double Room (2 giường đôi)

Xin xếp chung với:
1
2
3
Xin ghi danh đi Tour thăm viếng Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 18/09/2012 (chi phí tùy hỷ)
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1. Ghi Danh Đại Hội
¾ Lệ Phí Đại Hội Trẻ Em 12 tuổi trở xuống ở chung phòng 2 người lớn
Trẻ em trên 12 tuổi, tính giá người lớn.
Trẻ em 12 tuổi trở xuống ở chung với phòng 2 người lớn (tối đa 2 em) tính giá theo bản dưới đây.
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người.
Phòng
2 người lớn
2 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
1 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
2 trẻ em dưới 4 t
2 người lớn
1 trẻ em dưới 4 t

Giá tiền/ Mỗi người lớn
620 USD

Giá tiền / Mỗi trẻ em

620 USD

199 USD

620 USD

Miễn Phí

620 USD

Miễn Phí

199 USD

¾ Cách Đóng Lệ Phí
Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn nếu cần thiết.
Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí. Quý bạn cũng
có thể đóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.

Phòng
Phòng 4 người
Phòng 3 người
Phòng 2 người
Phòng 1 người

Người Lớn
Người Lớn
Người Lớn
Người Lớn
Trẻ em 4-12 t

Đợt 1 đóng trước
1.03.2012

Đợt 2 đóng hết trước
1.07.2012

300 USD
300 USD
300 USD
500 USD
100 USD

Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 1.07.2012
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 7
năm 2012. Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1.07.2012, chúng tôi
không bảo đảm còn chỗ và giữ được giá đặc biệt này.
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¾ Chương trình sơ lược
Ngày
Thứ tư 19.09.2012
Thứ năm 20.09.2012

Thứ sáu 21.09.2012
Thứ bảy 22.09.2012
Chùa nhật 23.09.2012

Chương Trình Sơ Lược
Nhận Phòng sau 4 giờ chiều.
Tối : Hướng dẫn tổng quát
Thiền chung
Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy;
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Tu Học;
Thiền chung.
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối : Văn Nghệ;
Thiền chung
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Bế mạc Đại Hội và Văn Nghệ.
Thiền chung
Trả phòng trước 12 giờ trưa
Bạn đạo ra về

Bữa ăn

3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa tại khách sạn
Ăn chiều tại phố Việt Nam
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa tại khách sạn
Ăn chiều tại phố Việt Nam
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa tại khách sạn
Ăn chiều tại phố Việt Nam
Ăn sáng tại khách sạn

¾ Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về:
Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD)(Giá EUR chỉ phỏng chừng, sẽ điều chỉnh sau
khi chuyễn ngân)
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi DFW Friendship Association
Bạn đạo tại Nam Cali :
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc :
Chị Trần Quyên
Đ.T. di động (714)414-2849 , Email: myquyen11@yahoo.com
Địa chỉ : Trụ Sở Xây Dựng
7622 23rd St, Westminster, CA 92683, Tel. (trụ sở): (714) 891-0889
Bạn đạo tại Bắc Cali :
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Tôn Nữ Lương Thu
Vo Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158- U.S.A.
Tel: (408) 937-1664
Email : thuton@yahoo.com
Bạn đạo tại Mỹ (ngoài Cali), Canada, Úc Châu, Âu Châu (ngoài Pháp)
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Mai Nguyen

PO BOX 406
OROVILLE- CA 95965- USA
Tel: (714) 598-7291
Email: huemai00@gmail.com
Bạn đạo tại Pháp (có thể đóng tiền Euro)
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:
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Association VOVIFRANCE
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris, FRANCE
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
Xin liên lạc với anh Lâm Mừng để nhận giấy chứng nhận tham dự Đại Hội giúp xin visa vào Mỹ và đóng lệ phí
Đại Hội :
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211, USA
Tel: (214) 957-0465 Email: lammung@yahoo.com
2. Chuyển Vận
Ban Chuyển Vận sẽ hướng dẫn đưa đón các bạn đạo đến và đi từ phi trường Los Angeles International Airport
(LAX) và John Wayne Airport (SNA) về khách sạn Anaheim Marriott Suites vào các ngày 17,18,19 và 23,
24 tháng 9 năm 2012.
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