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 Mục Bé Tám 27/11/2003 đến 3/11/2003 
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) Laøm sao maùu huyeát ñöôïc ñieàu hoøa? 
2) Cuoäc soáng thöôøng ngaøy phaœi ra sao? 
3) Trieát lyù cuœa cuoïâc soáng laø sao? 
4) Muoán taïo duyeân ñoaøn keát thì phaœi laøm sao? 
5) Laáy gì ñeå taän ñoïâ quaàn sanh? 
6) Laøm sao ñaït ñöôïc keát quaœ toát? 
7) Muoán phaân minh nhöõng gì? 
 
 
 

Duyên Lành 
 

Duyên lành Trời độ thông đời đạo 
Học hỏi không ngừng tự giác tâm 
Tự thức chánh pháp chẳng sai lầm 

Qui y Phật Pháp tâm thanh tịnh 
 

Vĩ Kiên 
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1) Atlantic City 27-11-03 3:00AM 
Hoœi: Laøm sao maùu huyeát ñöôïc ñieàu hoøa? 
 
Ñaùp: Thöa phaœi aên uoáng raát coù traät töï 

Keä: 
 Aên uoáng traät töï raát quí caàn 
 Taâm thaønh töï giaùc töï chuyeân caàn 
 Khoâng coøn meâ chaáp raát aân caàn 
           Xaây döïng trong ngoaøi töï giaœi thoâng 

2) Atlantic City 28-11-03 5:40AM 
Hoœœi: Cuoäc soáng thöôøng ngaøy phaœi ra sao? 
 
Ñaùp: Thöa cuoäc soáng thöôøng ngaøy chæ coù tham 

Keä: 
 Cuoäc soáng thöôøng ngaøy chæ coù tham 
 Giaác mô khoâng thaønh chaúng thaân an 
 Thöïc haønh khoâng toát töï phaân baøn 
 Giaœi toœa phieàn öu töï phaœi laøm 
 

3) Atlantic City 29-11-03 8:00AM 
Hoœœi: Trieát lyù cuœa cuoïâc soáng laø sao? 
 
Ñaùp: Thöa trieát lyù cuœa cuoäc soáng laø phaœi hôïp tình 
hôïp lyù. 

Keä: 
 Trieát lyù quang minh giaœi tieán trình 
 Khai thoâng ñôøi ñaïo töï khai minh 
 Söœa mình töï tieán roõ haønh trình 
            Duyeân ñaïo tình ñôøi höôùng taâm linh   

4) Atlantic City 30-11-03 3:22AM 
Hoœœi: Muoán taïo duyeân ñoaøn keát thì phaœi laøm sao? 
 
Ñaùp: Thöa muoán taïo duyeân ñoaøn keát thì phaœi taän 
ñoïâ quaàn sanh. 

Keä: 
 Taän ñoïâ quaàn sanh phaœi thöïc haønh 
 Daán thaân haønh thoâng töï giao laàn 
 Qui nguyeân gieàng moái khoâng sai laàm 
 Hoäi nhaäp chôn haønh tieán dieâïu thaâm 
 

5) Atlantic City 01-12-03 2:15AM 
Hoœi: Laáy gì ñeå taän ñoïâ quaàn sanh? 
 
Ñaùp: Thöa laáy nguyeân khí töï do ñeå taän ñoïâ quaàn 
sanh. 

Keä: 
 Nguyeân khí töï do taän ñoä chuyeån 
 Caœm thoâng Trôøi Ñaát giuùp trieàn mieân 
 Qui nguyeân tình Trôøi thoâng haønh giôùi 
 Uyeån chuyeån khoâng ngöøng chuyeån hôïp thôøi 
 
 

6) Atlantic City 02-12-03 8:20AM 
Hoœi: Laøm sao ñaït ñöôïc keát quaœ toát? 
 
Ñaùp: Thöa muoán ñaït ñöôïc keát quaœ toát thì phaœœi thöïc 
taâm phuïc vuï taâm laãn thaân 

Keä: 
 Qui nguyeân thieàn giaùc töï phaân minh 
 Giaùc thöùc bình taâm trieån haønh trình 
 Qui hoäi tình ngöôøi töï giaùc minh 
 Quaùn thoâng ñôøi ñaïo chuyeån haønh trình 
 

7) Atlantic City 03-12-03 2:22AM 
Hoœœi: Muoán phaân minh nhöõng gì? 
 
Ñaùp: Thöa muoán phaân minh ñôøi hay ñaïo 

Keä: 
 Phaân minh ñôøi ñaïo roõ raøng chuyeån 
 Thöùc giaùc chính mình töï soáng yeân 
 Hoïc hoœi khoâng ngöøng qui moät moái 
 Thaønh taâm tu luyeän tieán töø hoàøi 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 
 

Trăng Tròn 
 
Trăng tròn quán xuyến Bắc Trung Nam 
Ba giới khai thông tự thức làm 
Khổ hạnh minh tâm duyên tận độ 
Sửa mình tu tiến chẳng còn tham. 
 
Còn tham vì bởi hồn mê muội 
Thức giác bình tâm chẳng bị nhồi 
Trong sạch chơn hồn qui đạo pháp 
Thanh bình khai triển tự mình vui. 
 
Mình vui sống động qui giềng mối 
Huynh đệ tương giao tránh quả nhồi 
Thanh tịnh chơn hồn minh tự xét 
Cảm minh thiên địa tiến từ hồi. 
 
Từ hồi sáng suốt ân ban độ 
Học hỏi triền miên tự thức vô 
Đời đạo song hành tâm tự đạt 
Xuất hồn học hỏi tự mình vô. 
 
Mình vô chơn điểm bình tâm tiến 
Rõ thế trần gian tạm gác phiền 
Mến đạo quí đời tâm đạt tịnh 
Chẳng còn mê chấp tự an hiền. 
 
An hiền một kiếp phù sanh tạm 
Thỏ thẻ cùng ai tự thức hàm 
Thương Mẹ quí Cha gieo ý đẹp 
Thật thà chơn giác tự mình cam. 
 
Mình cam gánh vác đời ban dạy 
Học hỏi bình tâm cảm mến Thầy 
Tận độ thực hành duyên lập hạnh 
Qui hồi chơn thức lại càng may. 
 

Càng may quí đạo ở tâm nầy 
Thương nhớ triền miên lại thức say 
Mùi đạo dìu hồn thăng tụ tiến 
Khổ hành chơn pháp cảm vui vầy. 
 
Vui vầy thanh sạch lòng tha thiết 
Huynh đệ tương giao đạt pháp huyền 
Trung Bắc Nam hành đồng lý đạo 
Tâm đạo khai triển lộ trình xuyên. 
 
Trình xuyên qui nhất cùng tam pháp 
Thế thế đảo điên tạo ý phiền 
Khổ hạnh bình tâm minh cảm lý 
Thực hành chơn pháp ngộ thanh huyền. 
 
Thanh huyền Phật pháp duyên Trời độ 
Lập hạnh từ bi tự tiến vô 
Vũ trụ càn khôn đầy duyên đẹp 
Tràn đầy thanh nhẹ nguyện Nam Mô. 
 
Nam Mô khai triển tâm bình đạo 
Rõ lẽ Trời ban tự thức vào 
Không có có không lòng không động 
Vốn không tự ngộ pháp phân mầu. 
 
Phân mầu Tiên Phật đồng thăng tiến 
Xét cảnh rõ người tự tiến xuyên 
Thanh đẹp qui hồi duyên tận độ 
Thương yêu tha thứ đạt tâm huyền. 
 
Tâm huyền càng thức lại càng siêu 
Học hỏi triền miên tự đạt nhiều 
Qui hội chơn hồn tâm chuyển tịnh 
Hồi sinh bất diệt rõ chơn điều. 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 
Hai Không, 30-09-1987 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
                   

CHAY-MẶN 31(tiếp theo kỳ trước) 
 
        Bởi vì mình người tu không nên ăn mặn, bởi vì hồi trước tôi tu tôi cũng đọc sách, tôi cũng 
nghiên cứu tu là phải ăn chay. Cho nên, trong suốt thời gian đó tôi chỉ ăn một buổi sáng, ba giờ đồng hồ 
tôi ăn một chén cơm. Còn cái ăn chay của tôi là tôi tự nấu cơm để một trái cà vô đậy lại là đủ rồi, tôi không 
có muối, không có mắm, không có dầu, không có gì hết. Đó, ăn rồi là thôi không có làm phiền gia đình 
nữa. Tôi ăn như vậy đó, rồi rảnh là tôi thiền bởi vì hồi đó tôi không làm việc. Tôi muốn nghiên cứu cái 
pháp này thực sự nó có phải là có thể xuất hồn được hay không? Tôi chỉ nghiên cứu bao nhiêu đó thôi. 
Nhưng mà trước hết tôi thấy luyện sức khỏe, tôi kể nó là nội công để tôi luyện sức khỏe, trong lúc đó tôi 
thiền năm mười phút mà tôi hít không được, hít vô bụng hít không được bởi vì hồi đó tôi tập thể thao, học 
võ chỉ hít ngực thôi, sau này hít bụng hít không được. Thì lúc đó tôi nói: 
        Nếu có thiêng liêng thật sự có Quan Âm thì làm sao dạy cho tôi hít được thì tôi tu. Còn không tôi 
uống thuốc ngủ, tôi chết coi thử cái hồn ở chỗ nào. Đó là sự chuẩn bị của tôi. Thì bữa đó tôi xuống hỏi ông 
Tư hỏi chứ tại sao tôi hít không vô, không hít vô bụng được. Thì ông Tư ông nói: “Bạn tu cho bạn, chứ bạn 
tu cho tôi sao hỏi hoài vậy”. Mình mắc cở, dù không học nhiều cũng học ít. Một người trí thức tại sao bị 
người ta hắt hủi một câu, mà chính chuyện của mình, mình không lo cứ hỏi người ta, thấy không? Tôi đi về 
vừa đi từ Dakao đi về đi bộ đi Chợ Lớn mà tâm tư tôi nói rằng đêm nay nếu mà Quan Âm có sự thật xuống 
chỉ cho tôi hít.  
        Thành ra làm cái Pháp Luân Chiếu Minh đó bắt tôi hít vô thở ra một, hít vô thở ra hai, không được 
ngừng và nghe rõ ràng đếm từ li từ tí và nhớ rất dai một tới mười hai, một tới mười một, một tới mười, tới 
chín, tới tám,…., tới một hết rồi. Đêm đó tôi ngồi tôi hít được, mừng. Sáng xuống hít cho ông Tư coi, 
mừng quá.  
      Rồi từ đó cả ngày tôi cứ làm cái Pháp Luân tôi hít. Tôi sợ nó mất đi, không làm được.  
      Tôi hít cho cái bụng tôi ngày nay cái bụng nó lớn nhưng mà nhờ cái hơi chứ không phải cái này 
ăn nhậu lớn thành ra nhiều người lầm như bạn tôi lầm. Hồi đó, tôi cũng đi xuống Lefèbvre2  buôn bán 
này kia, kia nọ. Nó nói rủ thằng mập này đi bộ về Chợ Lớn. Tôi nói: đi bộ với điều kiện gì? Mầy đi về tới 
đường Bùi hữu Nghĩa thì tao cho mầy ăn mì với uống bia mà đích thân tao xào. Được, rồi hai đứa đi cặp 
với nhau đi giữa đường thì anh cứ chỉ ô tô buýt với xe hơi, tôi cứ kéo anh đi tới nơi bắt anh phải làm cho 
tôi ăn. 
      Bởi vì nó khi thằng mập này đi không nổi. Tôi nói thằng mập này có thể đi tám chục cây số không mệt 
hết rồi có ăn chung gì. Từ Sài gòn - Chợ Lớn đâu có ăn chung gì, đi tới cho coi. Cho nên cái hơi là cái 
trung ương, cái trung khí đầy đủ con người nó mới mạnh. Có người già lớn tuổi vì cái trung khí kém 
cho nó yếu, nó bịnh. Cho nên bác tu bác làm Pháp Luân rồi con người của bác tự nhiên thấy trẻ lại, 
thấy khỏe lắm, thấy không? Cái trung khí nó đầy đủ. 
      Cho nên, tôi bây giờ năm mươi tám tuổi chớ tôi mạnh hơn lúc tôi hai mươi tuổi. Có nhiều người thử đi 
bộ. Tôi thử tôi đi bộ từ An Khê xuống Quy Nhơn, tôi đi với cái ông cao hơn tôi, chú Trí đó, chú khóc lên 
khóc xuống. Chú nói chú ở bên Tàu chú đi bộ bao nhiêu. Tôi nói không cần nói bây giờ ở Việt Nam thử 
coi. Anh đi anh đói bụng ăn chả cuốn đồ này kia, đau bụng. Tôi chỉ ăn có mấy trái chanh thôi mà tôi đi 
xuống tới dưới, không mệt. Tôi vừa đi vừa niệm Phật, tôi thấy tôi thanh thản, tôi thấy tôi vui tươi, tôi 
không có buồn phiền. Còn anh đi mỏi chân, phồng cẳng, phồng chân, tôi không có gì hết. Đi sớm mơi tới 
tối mới tới Quy Nhơn, đi bộ mới thử cái pháp này nó hữu ích. 
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THÔNG BÁO CỦA THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY–ÚC CHÂU 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC DU NGOẠN CẢNH THỦ ĐÔ ÚC CHÂU  

 
THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY – ÚC CHÂU ĐÃ LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY DU LỊCH“PT 
MINIBUSTOURS & CHARTER PTY” ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU NGOẠN VIẾNG THỦ 
ĐÔ ÚC CHÂU CHO BẠN ĐẠO TRƯỚC NGÀY THAM DỰ ĐẠI HỘI THEO CÁC CHI TIẾT NHƯ 
SAU: 
 
1/ Thời gian tham quan thủ đô Úc (Canberra):  ngày 5 và 6/12/2013 
2/ Địa điểm khởi hành: 

• Tại khách sạn Sydney:  khởi hành đúng 6.00 am 
• Tại Cabramatta:  khởi hành:  6.45am-7.00am 

3/ Lịch trình chuyến đi: 
• Viếng tòa nhà quốc hội (parliament house): một công trình kiến trúc độc đáo của Úc (có hướng dẫn 

viên của đoàn giải thích) 
• Tham quan xưởng đúc tiền 
• Tham quan viện bảo tàng Úc châu 
• Tham quan các khu phố, nơi làm việc của các tòa Đại sứ quán 
• Tham quan đỉnh núi Ainslie, nơi cao nhất để nhìn toàn cảnh thủ đô. 

4/ Lệ phí: $40 USD/ người 
 
Đoàn sẽ dừng chân nghỉ lúc 2pm.  Khoảng 3pm đoàn sẽ rời thủ đô Canberra để về khách sạn Sydney 
khoảng 6.30pm 
 
LIÊN LẠC GHI DANH ĐÓNG TIỀN: 
 
ÚC CHÂU:  CHỊ DUYÊN:  0430486845.  E:  duyen.nguyen@vbnfinance.com.au 
VIỆT NAM:  CHỊ THỦY:  0919260151. E: ngocthuy.7.tranthi@gmail.com 
MỸ CHÂU:  CHỊ LỆ QUYÊN: 714-414-2849.  E: myquyen11@yahoo.com 
 
T.M Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney, 
Thiền Đường Dũng Chí, 
Hội trưởng :  Nguyễn Thị Duyên. 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông PHẠM VĂN RỒI ( là thân sinh của bđ Phạm Thị Mua) 
Sinh năm 1928. Mất ngày 09.09.2013(nhằm ngày 05.08 Quý Tỵ) tại Xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho. Tiền 
Giang. Thọ 85 tuổi. 
Được siêu thăng tịnh độ. 
Chân thânh cám ơn quý bạn đạo. 
Bđ Mỹ Tho kính báo 
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THƠ BẠN ÐẠO 
               
                 DUYÊN NGỘ 
 
      Vạn kiếp nan phùng được minh sư 
      Tình thương thể hiện bởi tâm từ 
      Chơn lý Ngài ban dạy sanh chúng 
      Không hành khó đạt sống ưu tư 
 
                 Ưu tư vì bởi thiếu tu 
         Hành thông hóa giải thân tù an vui 
                Sống thời chấp nhận rèn trui 
         Xây nền đạo hạnh tạo mùi qúy thương 
                 Bền lòng chịu đựng gío sương 
          Lục trần tạo sóng khó lường khó đo 
                 Chủ Ông trách nhiệm phải lo 
           Không cho chúng nó tự do hoành hành 
                  Biết tu tạo dựng qủa lành 
          Giải phần ô trược lọc thành điển thanh 
                   Hùng anh phải biết đấu tranh 
         Nắm quyền tự chủ lấy giành ngôi xưa 
                Tiền tài lục tặc rất ưa 
         Nếu không dạy dỗ đổ thừa lý do 
                Thường khi tính chuyện so đo 
         Dạy cho chúng nó phải lo tu hành 
                 Đường tu quyết chí mới thành 
           Kéo cưa hết kiếp không hành khó thông 
                  Thầy thường dạy dỗ đừng mong 
            Pháp Luân tự giải mở còng tự đi 
                  Mượn đời tự học tự thi 
            Học kinh vô tự tâm thì mở mang 
                Gian nan thử thách chẳng màng 
             Đường tu ta giữ đổi vàng cũng không 
                Người tu xây dựng ý công 
           Quân bình tâm thức giải thông nghiệp trần 
                 Duyên duyên nợ nợ xa dần 
          Tâm không tự buộc lần lần tiêu tan 
               Vía thời an định rảnh rang 
 Hồn thanh hướng thượng chuyển sang thực hành 
                Nam Mô ý niệm tập tành 
          Niệm cho khai mở ngũ hành tự đi. 
 
                 San Jose, ngày 20/4/1990. 
                             Kính bái 
                            Lý Vĩnh 
                    ----- 
 
 

         
            Dũng Chí 
 
Tôi xin hỏi bạn, này bạn ơi! 
Dũng chí là chi ở trên đời? 
Làm sao ta có được dũng chí? 
Do ta tạo ra hay do Trời? 
 
Dũng là tâm tánh của chính mình 
Quy tụ bao kiếp trong tâm linh 
Dũng chí mạnh yếu do ta tạo 
Cha trời luyện ta bao hành trình 
 
Hành trình đưa ta xuống trần gian 
Trui luyện cho ta học cơ hàn 
Học vui học khổ luyện ý chí 
Ý chí vô cùng mạnh tâm can 
 
Dũng chí trong ta có sẵn rồi 
Hành thông dũng chí tiến về ngôi 
Thắng được chính ta mới đại dũng 
Ta luôn dứt khoát dũng vun bồi 
 
Dũng chí là tánh khí hiên ngang 
Dũng mãnh vượt qua bao khổ nàn 
Kiên trì chịu đựng mọi hòan cảnh 
Giải quyết khó khăn ta tạo mang 
 
Ý chí của Cha thật vô cùng 
Dạy cho con học lòng kiên trung 
Dũng mãnh tiến thăng trong trần thế 
Hãy luyện ý chí đến vô cùng 
 
Thực hành Vô Vi bằng trí ý 
Hy sinh tánh xấu giải sân si 
Đó là học Dũng Thầy dạy bảo 
Nhớ luôn luyện Trí, hành từ Bi 
 
Hạnh Bi, Trí, Dũng ta thường hành 
Thiền định công phu đạt điển thanh 
Khai mở tâm thân giúp hồn tiến 
Trở về quê cũ cho thật nhanh 
 
Ý chí tu hành hãy giữ bền 
Tinh tấn công phu nhớ đừng quên 
Kiên trì niệm Phật tâm thanh sáng 
Tham thiền nhập định hòa bên trên 
 
Thủy Bùi  -  Missouri  07/28/13 
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          THẦY TRUYỀN 
Minh thời học đạo hiểu căn truyền 
Rèn luyện tâm trí tạo phước duyên 
Khai triển hành thiền tâm tiến hóa 
Hầu trình bạn đạo thơ Thầy truyền 
Saigon 15.05.2013 
Minh Vô Vi 
                       ---- 
          THUẬN NGHỊCH 
Hữu hình nào thấy cỏi vô hình ? 
Trong cỏi vô hình thấy hữu hình 
Đia ngục, thiên đàng nơi vũ trụ 
Điển quang phản chiếu tạo hai hình 
Saigon 17.05.2013 
Minh Vô Vi 
                         ----- 
 
 
 
 
 
 
 

                THIÊN ĐỊNH 
Nhìn mặt biết tâm chẳng phán phê 
Chan hòa vui vẻ luôn làm hề 
Vui ca hát xướng nào ai biết ? 
Thiên định hồn minh thoát bến mê 
Saigon 17.05.2013 
Minh Vô Vi 
                   ---- 
              THÀNH CÔNG 
Quán thông đời đạo thức nơi lòng 
Pháp lý thực hành tự mở thông 
Thường chuyễn pháp luân đạt sáng suốt 
Siêng hành đạo pháp sẽ thành công 
Saigon 21.05.2013 
Minh Vô Vi 
                 ---- 
                ĐỘNG TỊNH 
Vì đâu thiền định, tịnh không bền ? 
Hướng ngoại lo ra động dấy lên ! 
Theo cảnh đảo điên tu khó tiến 
Thiền tâm không động, tịnh tâm nền 
Củ Chi 11.07.2013 
Bá Tùng 

 
THÔNG BÁO về LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY, KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ, VÀ KHOÁ SUM 

HỌP TƯỞNG NHỚ ĐỨC THẦY. 
 
Kính chào quý bạn đạo, 
 
Chỉ còn 1 tuần lễ nữa là đến ngày lễ tưởng niệm Đức Thầy ở TV Vĩ Kiên, và lễ khánh thành Trụ Sở Xây 
Dựng Vô Vi, khoá Sum họp tưởng nhớ Đức Thầy tại Trụ Sở. 
 
Để giúp cho chúng tôi chuẩn bị tiếp đón bạn đạo được chu đáo, kính xin quý bạn đạo muốn tham dự, ghi 
danh cho chúng tôi biết để chuẩn bị: 
 

• Cho biết lịch trình chuyến bay để đón tiếp (đối với bạn đạo phương xa) 
• Bạn đạo điạ phương cũng ghi danh cho biết số người tham dự để chúng tôi chuẩn bị phần ăn sáng 

và trưa cho 4 ngày tại Thiền Viện và Trụ Sở. 
• Riêng các buổi ăn chiều, chúng tôi sẽ đặt phần ăn ở nhà hàng, quý bạn đạo muốn tham dự cho các 

buổi ăn chiều, xin mua vé trước để chúng tôi biết số người tham dự để đặt chổ: 
o Chiều Thứ Bảy Sept. 21: TepenYaki Buffet lúc 5pm: $15/1 người 
o Chiều Chủ Nhật Sept. 22: Diamond Seafood lúc 5pm: $20/ 1 người 
o Chiều Thứ Hai Sept. 23: TepenYaki Buffet lúc 5pm: $15/ 1 người 
o Chiều Thứ Ba Sept. 24: Seafood Paracel lúc 5pm:  $20/ 1 người. 

• Bạn đạo ở xa xin viết chi phiếu về: VoVi Friendship Association và gởi về điạ chỉ: 
 VoVi Friendship Association 
 P.O. Box 2045 
 Westminster CA 92684 
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• Và ghi dưới phần memo mua vé ăn chiều (ngày nào), chúng tôi sẽ đưa vé ăn khi bạn đạo đến khách 
sạn Ramada Hotel hay tại Thiền Viện, gặp cô Bạch Liên: 714-210-9601, 
email:lienle008@gmail.com 

• Bạn đạo điạ phương có thể mua vé ăn vào các buổi sinh hoạt chủ nhật tại Trụ Sở, gặp cô Bình 
Minh: 714-316-9141 hay cô Kim Anh: 714-580-5388. Bạch Liên: 714-210-9601 

 
Chuyển vận cho ngày 21, 22, 23, 24 tháng 9 chúng tôi cần biết số ngưòi cần phương tiện vận chuyển để 
chuẩn bị xe, xin quý bạn đạo ghi danh sớm nếu bạn đạo nào cần. 

• Chúng tôi sẽ đưa bạn đạo đã ghi danh ở khách sạn Ramada lên Thiền Viện hay Trụ Sở lúc 8 giờ 
sáng, cho nên bạn đạo phải có mặt ở lobby lúc 7:30 sáng. 

• Các bạn đạo phương xa, ở tạm nhà của bạn đạo điạ phương, xin nhờ bạn đạo điạ phương chở thẳng 
lên Thiền Viện, hoặc Trụ Sở, và nếu cần chúng tôi chở, xin cho chúng tôi biết trước và có mặt ở 
khách sạn Ramada lúc 7:30 sáng. 

• Các bạn đạo nào tự lái xe riêng lên Thiền Viện, nếu có thể giúp chở thêm vài bạn đạo ở khách sạn, 
xin cho chúng tôi biết để nhờ giúp chở bạn đạo. 

Về chương trình sinh hoạt tu học cho 2 ngày thứ 2, 3 ngày 23 và 24 tháng 9, quý bạn đạo nào muốn chia sẽ 
kinh nghiệm tu học của mình qua việc thực hành các phương pháp: niệm phật, soi hồn, pháp luân thường 
chuyển và thiền định, xin cho chúng tôi biết để được mời lên phát biểu, liên lạc Minh Đoàn: 714-272-0374, 
email: mkdoan@hotmail.com 
 
Vào 2 ngày lễ Tưởng Niệm Đức Thầy và Khánh Thành Trụ Sở, nếu có thể được xin quý bạn đạo mặc đồ 
trắng. 
Thành thật cảm ơn, và kính chúc quý bạn đạo tu thiền tinh tấn.  

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California. 
 
Kèm theo dưới đây vài tấm hình mới nhất của Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi: 
 

 
Cổng vào phía bên trái Trụ Sở 
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Cổng vào phía bên phải Trụ Sở 
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TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI BY NIGHT 
 

 
 
TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI BY NIGHT 
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TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI BY NIGHT 
 
 
 


