Số: 885 Ngày: 24 tháng 06 năm 2012

Thành Tâm
Thành tâm học hỏi khỏi bơ vơ
Duyên đời duyên đạo qui tiên giới
Chuyển hóa thâm sâu hiểu lý trời
Qui nguyên thiền giác hiểu tâm đời
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 05/09/2001 đến 11/09/2002
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) Do ñaâu taïo ra söï hieåu laàm?
2) Vieäc gì caàn thieát nhaát?
3) Buoâng boû baèng caùch naøo môùi ñuùng?
4) Loøng tham cuûa loaøi ngöôøi khoâng giôùi haïn taïi sao?
5) Taïi sao laøm ngöôøi hay nghi kî laãn nhau taïi sao?
6) Loaøi ngöôøi hung haêng töø ñaâu hình thaønh?
7) Söï tham muoán cuûa loaøi ngöôøi do ñaâu hình thaønh?
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1) Atlantic city, 05-09-2002 3: 30 AM
Hoûi: Do ñaâu taïo ra söï hieåu laàm?

2) Atlantic city, 06-09-2002 7: 30 AM
Hoûi: Vieäc gì caàn thieát nhaát?

Ñaùp: Thöa do thaàn kinh baát oån taïo ra söï hieåu laàm
Keä:
Thaàn kinh baát oån taïo minh sai
Thieáu trí baát phaân ñöôøng ñaïo ñöùc
Taïo khoå cho mình vì gaáp thoâi
Ñöôøng ñôøi ñöôøng ñaïo taïo laàm sai

Ñaùp: Thöa vieäc tu söûa laø caàn thieát nhaát
Keä:
Thöïc haønh söûa tieán laø quan troïng
Döùt khoaùt taâm tu chuyeån moät voøng
Khai trieån chính mình duyeân taän ñoä
Thaønh taâm höôùng thöôïng chaúng caàu mong

3) Atlantic city, 07-09-2002 7: 55 AM
Hoûi: Buoâng boû baèng caùch naøo môùi ñuùng?

4) Atlantic city, 08-09-2002 3: 32 AM
Hoûi: Loøng tham cuûa loaøi ngöôøi khoâng giôùi haïn taïi
sao?

Ñaùp: Thöa buoâng boû baèng caùch döùt khoaùt môùi
Ñaùp: Thöa loøng tham cuûa loaøi ngöôøi khoâng giôùi
ñuùng
haïn taïi vì tình theá baét buoäc
Keä:
Thöïc haønh döùt khoaùt töï phaân minh
Keä:
Ñôøi ñaïo song tu roõ tieán trình
Ñaïi cuoäc cuoán loâi vaø chuyeån hoùa
Döùt khoaùt tieán trình thoâng töï giaûi
Taâm khoâng minh chaùnh vì daâm taùnh
Thaønh taâm höôùng thöôïng töï qui hình
Loaïn luaân ñoäng loaïn taïo khoâng thanh
Trí tueä khoâng khai vì loaïn ñoäng
5) Atlantic city, 09-09-2002 8: 40 AM
6) Atlantic city, 10-09-2002 7: 30 AM
Hoûi: Taïi sao laøm ngöôøi hay nghi kî laãn nhau taïi Hoûi: Loaøi ngöôøi hung haêng töø ñaâu hình thaønh?
sao?
Ñaùp: Thöa loaøi ngöôøi hung haêng töø söï thieáu trí
Ñaùp: Thöa laøm ngöôøi hay nghi kî laãn nhau vì loøng hình thaønh
tham chöa giaûi toûa ñöôïc
Keä:
Keä:
Hung haêng ñoäng loaïn thieáu löông tri
Loøng tham taïo toäi khoå thaân mình
Khoù khoå do taâm khoù thöïc haønh
Tha thieát möu ñoà khoù taïo minh
Trí tueä khoâng thoâng gieo aùc yù
Giaûi toûa phieàn öu höôùng ñòa linh
Hoøa ñoàng khoâng coù trí khoù thanh
Thöïc haønh chôn phaùp töï mình minh
7) Atlantic city, 11-09-2002 5: 00 AM
Hoûi: Söï tham muoán cuûa loaøi ngöôøi do ñaâu hình thaønh?
Ñaùp: Thöa söï tham muoán cuûa loaøi ngöôøi do daâm taùnh hình thaønh
Keä:
Tham daâm toäi aùc ñöùng ñaàu loaïn
Phaù hoaïi daâm oâ töï thôû than
Che ñaäy möu ñoà khoâng tieán böôùc
Taâm khoâng minh chaùnh töï baøng hoaøng
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Mê Chấp
Hò ơi! Mê chấp tạo mơ
Duyên Trời không thức, bơ vơ cực hình.
Càn Khôn vũ trụ hành trình,
Không sao tiến hóa, hò ơi!
Không sao tiến hóa, lòng vòng lôi thôi.
Hò ơi! Lập vị tạo ngôi,
Sang tồi xa cách, khó ngồi gần nhau.
Trí tâm không mở, không trao,
Cực hình tự tạo, hò ơi!
Cực hình tự tạo, ước mơ khó thành.
Hò ơi! Lý thuyết cạnh tranh,
Thực hành không có, khó thanh, khó hòa.
Tình Trời càng vắng, càng xa,
Tranh nhau tạo loạn, hò ơi!
Tranh nhau tạo loạn, khó qua tình Trời.
Hò ơi! Học hỏi hợp thời,
Trí tâm khai mở, hướng Trời dựng xây.
Tự mình thức giác đổi thay,
Cơ may tái diễn, hò ơi!
Cơ may tái diễn, dịp may vẫn còn.
Hò ơi! Cảm thức đường mòn,
Trời ban tình đẹp, chẳng còn si mê.
Hướng về thực cảnh hương quê,
Tình thương đạo đức, hò ơi!
Tình thương đạo đức, hương quê sanh tồn.
Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
Adelaide, 02-02-1994
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
PHÀM TÂM :
Cái tâm thì rất rõ ràng, là sự eo hẹp đó. Tưởng là mình cao, tưởng là mình hay, tưởng là mình học giỏi, cái
tưởng đó là phàm đó bạn, còn cái hòa đồng mới là chơn. Còn bạn cứ luôn luôn bất thường, chỉ trích người
này, chỉ trích người nọ thì đó là phàm tâm giới hạn mà thôi. Bạn làm sao có lực lượng để sửa đổi tâm tư
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người khác? Thượng Đế tới ngày nay còn phải bỏ biết bao nhiêu nhọc công mà chưa dạy được con người
tiến hóa tới tột độ. Hỏi chớ cái trí thức cù lần của bạn làm sao mà bạn dạy nó được?
Bạn chưa biết bạn, bạn chưa hiểu bạn là bạn cù lần mà thôi, lình xình mà thôi, lý luận bất thông mà thôi, rồi
đâm ra đau khổ, rồi đâm ra thề thốt, rồi đâm ra tự tử, toàn là chuyện bất minh, không đóng góp được cho xã
hội, không đóng góp cho tình thương, thì lý luận sai lầm, dẫn mình vô trong sự giam hãm, không tiến triển
nổi, tạo sự đau khổ cho chính mình, uổng của của thế gian và uổng của của ông Trời, xấu hổ biết bao nhiêu,
cho nên nhiều người phải đụng đầu cho thật nặng rồi nó mới thức giác, nó vô chùa, rồi nó cạo trọc đầu, rồi
nó đi tu. Mà đàng này chúng ta có cái cơ hội tu như thế này, nó luyện cái sức khỏe, rồi mới minh tâm kiến
tánh. Chứ còn cái ý ghen tương là tà đạo, biết có một bên, chứ không biết hai bên. Còn quân bình thiện ác
phân minh thì đâu có còn ghen tương tà đạo nữa. Đâu có eo hẹp, bay bổng lên hòa hợp với càn khôn vũ trụ
thì đâu có eo hẹp nữa. Ở đâu tôi cũng sống. Ở đâu tôi cũng chỉ quan trọng cái sự thương yêu và tha thứ mà
thôi.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Ðại Như Xa Luân: Thanh Sắc, Thanh Quang, Huỳnh Sắc, Huỳnh Quang, Xích Sắc, Xích Quang,Bạch
Sắc, Bạch Quang,
Vi Diệu Hương Khiết
Xá Lợi ơi! Khi con công phu làm theo Khoa học Pháp Luân Thường Chuyển của ta, thì những Ngọc Ngũ
Sắc nói trên nhờ tông chỉ ta góp khí ấy hợp vào gọi là Mâu Ni Châu là
hột ngọc Kim Cang hóa thành. Tông chỉ của Mâu Ni Châu là hào quang ngũ sắc huyền diệu biến hóa vô
song, khi nhỏ khi lớn, khi mất khi còn, khi đen tối, khi tỏ rạng, mùi hương bay thơm bát ngát. Tóm tắt là sự
huyền diệu biến hóa vô cực vô biên.
Ông Tám giảng
Cho nên các bạn, nhiều người tu, cũng có nhiều người ngồi thiền tới mê rồi thì trong căn phòng này, nó
không có mùi trầm, nhưng mà tự nhiên nó phảng phất mùi trầm thanh nhẹ trong lỗ mũi chúng ta. Chúng ta
đã đi tới chỗ đó rồi, mới được hưởng cái đó. Cái nào đi cái phần thanh nhẹ duyên giác của Mâu Ni Châu,
đã đi tới đó, hưởng lấy chỗ đó mà trong lúc mọi người không có ngửi được cái mùi hương trầm thanh nhẹ
đó.
Xá Lợi ơi! Chúng ta nhờ nơi ấy luyện đạo may thành chánh quả. Thế gian ưa nhạo báng: Chưa tu, trí còn
thấp, thấy nhiều câu kinh của ta rồi cắt nghĩa không rõ, ngạo báng, nói còn mê trần, rồi nói theo câu kinh
của ta: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức”. Chúng nó nhạo báng nói rằng: Phật mê
sắc đẹp. Sự thật tông chỉ của nó là màu sắc là tông chỉ của hào quang, thơm tho, ngọt dịu vô cùng. Không
màu sắc làm sao biến hóa các nhơn loại cùng vạn vật. Những vật chi cũng do nơi khí điển này mà nuôi hóa
chúng nó, cho đến đỗi rau, cỏ, cây cối trong rừng cùng vật chất. Các thứ mọi mặt đều phải có nó là ngũ sắc
hào quang để nuôi dưỡng.
Xá Lợi ơi! Con thấy chăng? Dưới thế gian, tia vàng ánh nắng chói sáng rạng ngời chiếu xuống thế gian
trong góc kẹt, hoa quả rau cỏ đều hưởng ứng.
Xá Lợi Phất!
Cực Lạc Quốc Ðộ Thành Tựu Như Thị Công Ðức Trang Nghiêm
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Khi ấy đức Di Ðà quỳ xuống bạch với Phật Tổ: Con xin đảnh lễ Phật Tổ độ con cùng chứng minh cho con.
Từ đây sắp tới con cố gắng công phu luyện đạo tu hành nghiêm trang tề chỉnh, để cho đức Phật độ con từ
trong khoé hóc bản thể hóa thành công đức trang nghiêm.
Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật Quốc Ðộ Thường Tác Thiên Nhạc,
Huỳnh Kim Vi Ðịa, Trú Dạ Lục Thời
Lúc ấy đức Di Ðà đảnh lễ bạch Phật: Chúng con nhờ Phật hộ độ Khoa học Huyền bí mà đem những khí
thanh bản thể của con nhóm tựu lại thành một khóm, gom các điển thanh cùng trung điển trong bản thể con,
nào là ruột, gan, da, thịt, xương, máu, gom góp các thứ trong bản thể của con, biết ăn, ngủ, ỉa tại dương trần.
Bộ máy ấy của thế gian, nay nhờ đức Phật dạy Khoa học Huyền bí công phu luyện đạo, ngươn khí ấy hóa
vào Hà Ðào Thành bộ đầu, hợp nhứt với khí tiên thiên của Phật độ chúng con.
Nay con được phép huyền diệu của Phật cứu độ con hườn hồn, tăng phước thọ. Trở nên một cái hình ảnh
trong thế gian gọi là xuất hồn bay thẳng thiên đàng. Sự nhanh chóng hơn cái máy bay của thế gian tạo. Sự
công đức trang nghiêm của con học đạo. Con nguyện từ đây cố gắng tu hành luyện đạo.
Nhưng khác một điều, trong lúc luyện đạo, con nghe trong bộ đầu con rần rần, ồ ồ, cùng kêu tiếng thanh thế
tí ti là thế nào?
Xin Phật cho con rõ thêm?...
(còn tiếp)

Thông Báo Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Khóa Sống Chung Duyên Lành 2012
22.06.2012
Kính thưa quý bạn,
Chúng tôi xin đại diện bạn đạo vùng Bắc California thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo khắp nơi
đã về tham dự Khóa Sống Chung Duyên Lành vừa qua tại Thiền-Viện Hai-Không. Quý bạn đã đem đến
những nụ cười, những câu hò, những lời hát, những buổi sinh hoạt sống động, những lời tâm sự khi bạn đạo
quây quần bên nhau, biết bao thâm tình không kể xiết, và dư âm niềm vui đó vẫn còn lâng lâng trong lòng
người, dù ở phương trời nào cũng không thể quên được…
Nay, chúng tôi xin phép được đăng một số bài thơ do quý bạn “xuất khẩu thành thi” để kỷ niệm
những ngày vui vừa qua và báo cáo tài chánh chi thu cho Khóa Sống Chung Duyên Lành như sau:
Tổng Số Thu: 14,200 USD
Tổng Số Chi: 12,882.69 USD
Số tiền còn lại: 1,317.31 USD sẽ sử dụng cho quỹ tu bổ Thiền-Viện.
Chi phí Khóa Sống Chung bao gồm tiền chợ, chi phí mướn xe chuyên chở bạn đạo, trang trí hội trường, tu
bổ đường đá trước thiền viện, landscaping, và nhiều chi phí linh tinh khác. Chúng tôi thành thật cảm ơn tất
cả quý bạn đạo đã giúp cho KSC được hoàn thành tốt đẹp.
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Thơ Bạn Đạo Cảm Tác Trong Khóa Sống Chung Duyên Lành
Bài 1:
Deep inside the mountain top,
You’ll walk among the endless path,
Listen to the stream, listen to the breeze
Listen to the leaves…crunching under your feet
This is the place where one finds peace.
(bé Tyler, 9 tuổi)
Phiên Dịch:
Đường đi vô tận, trên đỉnh núi cao,
Suối chảy ào ào, gió thổi lao xao,
Từng bước chân đi, lá vàng xao xác,
Đây là chốn nao, thanh bình an lạc.
Bài 2:
Duyên lành gốc núi Trời ban,
Hai-Không hội tụ chứa chan tình người,
Gặp nhau tâm thức vui tươi
Cùng nhau chung hưởng tình người Vô-Vi. (Ái Ù)
Bài 3:
Tình đời ý đạo bạn ơi!
Anh em hội tụ chung vui hợp hòa
Mặc cho thời tiết nắng mưa
Tâm ta không đổi, không dời, không phai.
(Bành Chi)
Bài 4:
Duyên Lành gặp lại Hai-Không
Nơi nơi bạn đạo sum vầy vui tươi
Điển Thầy tình bạn yêu thương
Hòa trong thanh điển núi đồi Oroville
Chúc cho bạn đạo vui nhiều
Cùng nhau xây dựng đại đồng Vô-Vi.
(Trần Ngọc Quang)
Bài 5:
Thầy ban chơn lý diệu thâm
Siêu âm ân điển tự minh cảm hòa
Âm ba rung chuyển tâm thân
Điển quang trao đổi giao hòa tình thương
Thanh thanh diệu diệu tỏ tường
(On Nguyễn)

Bài 6:
Cạn ly cạn chén thật vui say
Điển quang ban bố bởi Đức Thầy
Hai-Không mở hội ba ngày Tết
Duyên lành tái ngộ hồn như bay. (Sĩ)
Bài 7:
Hai-Không đẹp lắm ai ơi!
Ngàn sao lấp lánh tình Trời ân ban,
Tình Cha cảm động chứa chan
Tình Thầy còn đó bạc bàn cùng ta
Cốc Thầy xinh đẹp nở hoa
Trời ban thanh điển chan hòa tình thương.
Hai-Không phong phú dễ thương
Hẹn ngày tái ngộ, vạn đường chẳng nan. (Huệ
Mai)
Bài 8: Trăng Non
Trăng treo đỉnh núi sáng chan hòa
Một cõi Hai-Không duyên thiết tha
Cứ ngỡ trăng tròn nhưng vẫn khuyết
Mười bốn trăng chờ tuyết sương qua
Sương tuyết mỏi mòn năm tháng Hạ
Tuyết tan sương phủ ánh dương tà
Thôi thì ta hãy lên non đã,
Chờ đón Xuân qua ánh trăng già.
(Trần Thị Thanh Xâm)
Bài 9:
Về đến Hai-Không lại nhớ Thầy
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn đây
Thương Thầy bạn đạo cố dựng xây
Hai-Không đẹp lắm, tiếp bước Thầy.
(31.05.12 - Cúc Nguyễn)
******
Kỷ Nguyên Di Lạc đã đến rồi
Niệm hành thanh tịnh chốn núi đồi
Khóa học mở ra để trau dồi
Sống giữa thiên nhiên hít khí trời
Chung vui hạnh ngộ cùng hành tiến
Duyên đạo đổi trao học hỏi nhau
Lành thay vui hưởng tình thân hữu
Hai-Không tươi đẹp mong gặp lại
Năm tháng qua nhanh lại 2 năm….
2012 Kỷ niệm một trời thương nhớ
(3.6.2012 - Cúc Nguyễn)
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Thành thật cảm ơn quý bạn,
Kính bút,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California.

DỰ KIẾN VỀ ÐỊA ÐIỂM ÐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ 2013
Đơn Xin tổ chức Đại Hội Quốc Tế năm 2013 trên du thuyền từ Úc Châu đến Tân Tây Lan (New
Zealand)
Melbourne, ngày 28 tháng 5 năm 2012.
Kính gửi : Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế và quý bạn đạo,
Chúng ta rất may mắn có một Đại Hội Vô Vi hàng năm để anh chị em Vô Vi khắp năm châu tụ họp, học
hỏi, trao đổi kinh nghiệm tu học, tự kiểm điểm hành trình tu học, nhất là sống trong bầu thanh điển thanh
nhẹ tràn đầy tình thương của Đức Thầy chúng ta, của Bề Trên, và của bạn đạo từ khắp năm châu. Trong
những lần tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế trong quá khứ chúng tôi có nghe nhiều bạn đạo tỏ ý muốn đến
và viếng thăm cho biết Úc Châu nên bạn đạo Melbourne và Sydney xin được phép tổ chức Đại Hội Quốc Tế
năm 2013 tại Úc Châu.
Chúng tôi xin phép chọn địa điểm cho Đại Hội là trên du thuyền, khởi hành từ Sydney, Úc Châu đến Tân
Tây Lan (New Zealand) vào tháng 12 năm 2013.
Giới thiệu những ưu điểm của địa điểm tổ chức Đại Hội 2013 :
1) Du thuyền, khởi hành từ Sydney, Úc Châu đến Tân Tây Lan (New Zealand). Thuyền đi dọc bờ biển
Úc Châu và ghé qua một số thành phố chính của Tân Tây Lan. Quý bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn
phong cảnh thiên nhiên của tạo hóa không khác gì Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên.
2) Úc Châu có biệt danh “The land down under”, là một lục địa nhỏ nhất trong 7 lục địa trên thế giới.
Úc Châu có tất cả 6 tiểu bang và 2 territories. Sydney thuộc tiểu bang New South Wales, mặc dù
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không phải là thủ đô của nước Úc nhưng là thành phố lớn nhất của Úc Châu, và vào năm 2011 đã
được đứng hàng thứ 6 trong danh sách “World’s most livable cities”, sau thành phố Melbourne,
thuộc tiểu bang Victoria (đứng hạng nhất).
3) Opera House và Sydney Harbour Bridge là 2 địa danh nổi tiếng trên thế giới thuộc thành phố
Sydney.
4) Sau một thời gian nghiên cứu, chúng tôi quyết định xin tổ chức Đại Hội trên du thuyền thay vì trên
đất liền với thêm nhiều ưu điểm sau đây:
a) Bạn đạo từ Mỹ Quốc, Canada, và các nước Châu Âu phải bay quá xa để đến Úc, nếu tổ
chức 3 ngày đại hội trên đất liền sợ thời gian quá ngắn cho bạn đạo đến tham dự.
Nếu tổ chức trên du thuyền thì giá tiền tuy cao hơn thời gian thông thường 3 ngày trên đất
liền nhưng bạn đạo có thể tham dự đại hội và viếng thăm những thành phố chính của Úc
Châu và Tân Tây Lan cùng một lúc, đỡ tốn kém hơn là di chuyển và mướn khách sạn tự túc.
b) Lợi điểm của du thuyền là mình có thể dùng phòng họp có sức chứa khoảng 400 bạn đạo miễn phí.
Ăn uống được bao trọn gói và có đủ mọi phương tiện giải trí trên du thuyền nếu bạn đạo không muốn
lên đất liền khi tàu cập bến.

d) Có giá trị về tâm linh để bạn đạo cùng chung thiền trên Du Thuyền, cùng chung sống
trong không khí thanh nhẹ, vừa tu học, vừa được du ngoạn, và nhìn ngắm những thắng cảnh
hùng vĩ, thiên nhiên của tạo hóa không khác gì Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên.
e) Quý bạn có thể viếng thăm Sydney, trước hoặc sau đại hội.
f) Tàu cũng sẽ cập bến tại những thành phố chính của Tân Tây Lan để bạn đạo có cơ hội
viếng thăm những thắng cảnh hùng vĩ, kỳ diệu của xứ Kiwi này.
g) Mùa hè của Úc Châu bắt đầu vào tháng 12, thời tiết ấm áp, có những ngày nhiệt độ lên đến
300C.
Tân Tây Lan thời tiết lạnh hơn Úc Châu, mùa hè nhiêt độ khoảng 210C, vào mùa Đông
khoảng 110C.
Bạn đạo đến từ Châu Âu, Canada và một số tiểu bang ở Mỹ Quốc sẽ có cơ hội tham dự Đại
Hội đồng thời để tránh mùa đông lạnh lẽo.
h) Bạn đạo tại Úc Châu mặc dù không đông như bạn đạo tại Mỹ hoặc những nước tại Châu
Âu nhưng chúng tôi cũng có đủ nhân sự để lo về vấn đề vận chuyển cho bạn đạo.
i) Úc Châu cách Việt Nam khoảng 8 giờ đồng hồ bay. Nếu Đại Hội được tổ chức trên du
thuyền vào tháng 12 bạn đạo có thể nhân cơ hội này để ghé về Việt Nam thăm quê hương,
gia đình. Đồng thời, bạn đạo ở Việt Nam muốn tham dự du thuyền Úc và Tân Tây Lan sẽ di
chuyển gần hơn là tổ chức ở các nơi khác.
Khoảng cách từ phi trường đến địa điểm Đại Hội, và phương tiện di chuyển.
Thuyền cập bến tại Overseas Passenger Terminal (OPT), West Circular Quay, The Rocks, Sydney.
OPT nằm đối diện Sydney Opera House. Từ Sydney Kingsford International Airport tới bến tàu (pier) là 8
miles.
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Bạn đạo có thể bắt xe lửa từ phi trường đến bến tàu, xuống tại trạm Circular Quay train station.
Nếu đi tự túc bằng taxi thì phải trả $45. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho người ra phi trường đón những bạn đạo có
ghi danh với ban chuyễn vận.
Vấn đề an ninh
Úc Châu và Tân Tây Lan là 2 nước đa văn hóa với dân số khoảng trên 24 triệu (Úc 20 triệu và Tân Tây Lan
4 triệu). Người dân có cuộc sống đơn giản, tỉnh lặng. Về vấn đề an ninh, 2 nước nầy là những nước an toàn
trên thế giới hiện nay.
Tân Tây Lan được mệnh danh là xứ sở thanh bình và là quốc gia có môi trường xanh sạch và con người nơi
đây rất hiếu khách.
Các bạn phải cẩn thận khi băng qua đường vì xe hơi bên Úc, và Tân Tây Lan chạy bên tay trái, ngược lại
với xứ Mỹ và Châu Âu.
Đây là cơ hội “ngàn năm một thuở” để các bạn có thể tham dự Đại Hội tâm linh đồng thời viếng thăm Úc
Châu, Tân Tây Lan (và Việt Nam nếu muốn).
Vi` vậy xin quý bạn đạo dồn phiếu bầu chọn cho Úc Châu kỳ này.
Cuối cùng, xin chân thành cảm tạ sự quang chiếu của Đức Thầy và Bề Trên, sư nhiệt tình giúp đỡ của quý
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, sự ủng hộ và tin tưởng của toàn thể Bạn Đạo khắp năm châu.
Quý mến,
Bạn đạo Melbourne và Sydney.
SYDNEY HARBOUR BRIDGE
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SYDNEY OPERA HOUSE

THÀNH PHỐ WELLINGTON, NEW ZEALAND

THÀNH PHỐ CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND

THÀNH PHỐ DUNEDIN, NEW ZEALAND
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THƠ BẠN ÐẠO
VÔ VI TRỞ VỀ KHÔNG
VÔ trong đạo pháp nhẫn tu hành
VI nhiễm trần gian giãi trược thanh
CHUYỆN tu dứt khoát hành khai triển
LỚN rộng càn khôn tu đạt thành
THÀNH tâm hướng thượng thức tu giác
NHỎ soi mày sáng Mô ni thành
NHỎ to hành thức như đăng sáng
THÀNH đuốc soi đường tu dõng mãnh
KHÔNG gì không có pháp Vô Vi
KHÔNG lo không lự qui chơn tánh
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
06.06.2012)
---THIÊN ĐƯỜNG LỘ
Gắng chí tu hành khai nội bộ
Khai thác lấy cơ cấu sẳn có
Chơn triết lý gom trong tiểu thiên
Ẩn tàng khối óc bên trong đó
Thượng Đế ân ban khai nội thức
Hướng thượng xuyên hành minh tự độ
Hướng ngoại trì tu tạo ngục tù
Kinh A Di Đà phân tách rõ
Chi tiết thực hành tu tiến nhanh
Dũng hành cơ hội thức tâm ngộ
Phá mê phá chấp tâm thanh nhẹ
Khả năng sáng suốt hiểu thiên cơ
Năng khiếu quán thông khai tận độ
Tự minh thức giác thiên đường lộ.
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
09.06.2012)
---THANH CAO
Linh tử hạ trần thân phàm du hí
Nhân thế tình đời cảnh sắc đường đi
Cư trần phúc phận tùy căn cơ ghé
Qua kiếp làm người học hỏi trường thi.

QUÍ THƯƠNG
Một thương tâm thức hiện lành
Hai thương dũng chí nguyện hành vô vi
Ba thương duyên pháp diệu kì
Bốn thương tuệ trí đường đi khai tầm.
Năm thương hội ý thậm thâm
Sáu thương hạnh đức định thần tiến tu
Bảy thương đạt ý chơn ưu
Tám thương giác độ giải trừ nghiệp tâm.
Chín thương thông suốt rõ ràng
Mười thương tri ngộ tổ thầy ân ban.
Tình thương chan chứa dịu dàng
Quí thương thực tế thanh đàm tâm an.
Cà Mau, 16-06-2012
Văn Phong
----TÂM TƯ
Chiều mưa gió bỗng dưng nhớ Thầy Tổ
Giọt tâm tư ray rứt nỗi buồn thương
Dù có đau cố gắng ngồi giờ Tý
Bị quả nhồi đè nặng vẫn cứ vươn.
Giấu bạn tu sao giấu được Tổ Thầy
Bán phong thủy mà ăn không sợ bị la rày
Cõi Diêm Phù đang đợi vì tư lợi
Ôm làm chi giờ Tý để mơ màng.
Tâm làm thân chịu đừng than khóc
Bị lọc lừa mình chịu chẳng ai thay
Đừng để muộn thời gian còn phút chốc
Quay về mình sám hối bớt đắng cay.
Kính bái
TPHCM, ngày 19-6-2012
Trọng-Nghĩa.

Sống gửi thân thời thác hỡi về đâu?
Duyên nay tiếp cận đời đạo song cầu
Nhẹ thanh nặng trược ý tình ai tạo?
Tháng năm định hành tri thức tầm thâu.
Định thức khai thông thanh ngời lý đạo
Ơn đền pháp tạo thâm ý thầy trao.
Mở lối tâm không quân bình nhận thức
Điển giới vô hình hồi ức thanh cao.
Cà Mau, 19-06-2012
Văn Phong
-----
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“Chung Vui Hạnh Ngộ”
Từ ngày 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012
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,
Thấm thoát chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày Tết Vô-Vi, Đại Hội “Chung Vui Hạnh Ngộ”. Chắc
trong lòng quý bạn đang rộn ràng chờ đợi như những ngày Tết khi còn trẻ thơ. Công việc sắp xếp trước Tết
rất là nhiều, nên BTC mong được sự hỗ trợ của quý bạn theo đúng các thời hạn đóng tiền và ghi danh, để
chúng ta được hưởng những ngày vui trong thanh nhẹ, và việc tổ chức được hoàn hảo hơn.
1) Hạn chót ghi danh và đóng tiền Đại Hội là 1 tháng 7 năm 2012:
Xin quý bạn lưu ý hạn chót ghi danh và đóng tiền cho đại hội là ngày 1 tháng 7 năm 2012.
Sau
thời hạn trên, chúng tôi không bảo đảm có phòng và giá cả đặc biệt cho quý bạn được.
2) Ghi danh đưa đón trước ngày 15 tháng 8 năm 2012:
Ban chuyển vận (BCV) sẽ sắp xếp để đón bạn đạo tại 3 phi trường LAX (Los Angeles International
Airport),LGB(Long Beach) và SNA(John Wayne Orange County International Airport).
Tuy nhiên, phi trường LAX cách Khách Sạn Đại hội 50 phút lái xe (nếu không bị kẹt xe trên xa lộ)
và phi trường rất rộng, trong khi phi trường SNA (John Wayne) chỉ cách Khách sạn Đại hội khoảng
15 đến 20 phút xe.
Vì lý do trên, BCV yêu cầu quý bạn cư ngụ trong nội địa Mỹ quốc nên chọn phi trường SNA (John
Wayne) và LGB(Long Beach) khi mua vé máy bay, vì dễ đưa đón hơn.
Quý bạn nào đã mua vé máy bay rồi xin gởi các chi tiết về ban ghi danh càng sớm càng tốt, trước
ngày 15 tháng 8 năm 2012, để BTC kịp thời gian sắp xếp vấn đề đưa đón. (Xin xem phiếu chuyển
vận đính kèm).
BCV sẽ đón bạn đạo từ phi trường về Khách sạn trong các ngày 17, 18, 19 tháng 9, và đưa ra phi
trường trong các ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2012.
Trong truờng hợp quý bạn cần đưa ra phi trường LONG BEACH thay vì LAX xin ghi rõ cho BCV
biết trước.
3) Thăm viếng Thiền-Viện Vĩ Kiên ngày 18 tháng 9 năm 2012:
Hiện nay, số bạn đạo ghi danh thăm viếng Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày 18 tháng 9 đã đủ 1 chuyến
xe bus 55 chỗ ngồi. Xin quý bạn đạo kiểm lại với ban ghi danh nếu đã có ghi tên trước, để tránh sơ
xuất vì số chỗ giới hạn.
Sau đây là lộ trình xe bus ngày 18 tháng 9 năm 2012:
8 giờ sáng : Khởi hành từ Khách Sạn Marriott Anaheim Suites. (Xe bus sẽ khởi hành đúng giờ. Xin
quý bạn đạo nhớ có mặt đúng giờ).
10 giờ sáng - 10:30: Đến thiền viện Vĩ Kiên. Viếng thăm Thiền Viện.
14:00 – 14:30 : Rời thiền viện Vĩ Kiên.
Trên đường về, xe bus có thể đưa quý bạn tham quan Huntington Beach gần Anaheim, trước khi đưa
bạn đạo đến một tiệm cơm (dùng cơm chay / chi phí tự túc).
Khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ tối: Trở về Khách Sạn Marriott Anaheim Suites.
Chi phí thuê xe bus là 30 USD một người, và tuỳ sự phát tâm của quý bạn đóng góp về phần vận
chuyển.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn.
Xin hẹn tái ngộ quý bạn vào tháng 9 này,
Kính bút,
Ban Tổ Chức ĐHVVQT
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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.
Liên Lạc Ban Ghi Danh
Bạn đạo tại Nam Cali :
Xin gởi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Chị Trần Quyên
Đ.T. di động (714)414-2849 (trong tuần) và tel.(909)338-6691 (week-end)
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), Úc Châu, Canada, Âu Châu (ngoài Pháp)
Xin gởi 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:
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
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Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 15 tháng 8, 2012)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 31 “Chung Vui Hạnh Ngộ”
Hotel Marriott Anaheim Suites
19.09.2012 - 23.09.2012
Xin ghi rõ : Phi trường LAX(Los Angeles International Airport), SNA (John Wayne Orange County Airport) hoặc
LGB (Long Beach). Xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa đón.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Phi Trường (ghi LAX hay SNA)

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối.

Ngày

Gìờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay

Khởi Hành Từ Thành Phố

Đến
Đi

Lưu Ý:
¾ Ngày đến 17, 18, và 19 tháng 9 năm 2012: Ban Chuyển Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường LAX, SNA hoặc
LGB về khách sạn Marriott Anaheim Suites.
¾ Ngày về 23 và 24 tháng 9 năm 2012: Ban Chuyển Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn “Marriott
Anaheim Suites” ra phi trường.
Ngoài những ngày kể trên, xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh nếu cần được giúp đỡ.
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