Số: 1039 7 tháng 6 năm 2015

Trụ Tiến
Qui hoäi chôn linh töï tieán haønh
Thöïc haønh chaát phaùt töï phaân ranh
Ñaïo ñôøi laãn loän khoâng ranh giôùi
Thöùc giaùc bình taâm roõ yù thanh
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám 19/09/2005 ñến 25/9/2005
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 toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 ñường:
1) Ăn chay có tốt không?
2) Ăn chay phải ăn những thứ gì?
3) Không xuất gia ñầu Phật có tu tiến không?
4) Tự tu tự tiến phải làm sao ?
5) Tận tâm bằng cách nào?
6) Phải thực hành bằng cách nào ?
7) Chuyện chiêm bao là chuyện gì ?
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1) Montréal, 19-09-2005 2: 00 AM
Hỏi: Ăn chay có tốt không?

2) Montréal, 20-09-2005 1: 45AM
Hỏi: Ăn chay phải ăn những thứ gì?

Ðáp : Thưa ăn chay rất tốt
Kệ:
Ăn chay bớt bệnh ñau nhức mỏi
Tự cứu chính mình hết bệnh luôn
Hội tụ nhơn hiền trong thức giác
Bình tâm tu luyện giữ bền lâu

Ðáp: Thưa ăn chay bằng rau cải là tốt
Kệ:
Ăn chay bằng rau cải rất quí
Uống nước trong không có hóa chất
Tự cứu tâm an không lộn xộn
Thành tâm tu luyện chẳng ồn ào

3) Montréal, 21-09-2005 1: 05 AM
Hỏi: Không xuất gia ñầu Phật có tu tiến không?

4) Montréal, 22-09-2005 4 : 20 AM
Hỏi : Tự tu tự tiến phải làm sao ?

Ðáp: Thưa Phật không bắt buộc ai tu cả
Kệ:
Tự tu tự tiến là chánh pháp
Thực hành chánh pháp nan suy sụp
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên
Thành tâm tu luyện pháp phân huyền

Ðáp : Thưa tự tu tự tiến là phải siêng năng và cần
mẫn
Kệ :
Cần mẫn thực hành chánh pháp ñúng
Thực hiện công phu ráo riết thành
Chánh pháp không sai, không tạo ñộng
Thành tâm tu luyện khỏi lòng vòng

5) Montréal, 23-09-2005 2 : 30 AM
Hỏi : Tận tâm bằng cách nào?

6) Montréal, 24-09-2005 2 : 55 AM
Hỏi : Phải thực hành bằng cách nào ?

Ðáp: Thưa tận tâm bằng cách thực hành
Kệ:
Thực hiện công phu cố gắng tu
Khai triển muôn chiều qui một mối
Phát triển không ngừng tự tiến xuyên
Thành tâm tu luyện pháp phân huyền

Ðáp : Thưa phải thực hành chớ không có lý thuyết
Kệ :
Bình tâm thực hiện pháp môn tiến
Giải tỏa phiền ưu giải nổi phiền
Tiến hóa không ngừng ta phải học
Thành tâm tu luyện sống mới yên

7) Montréal, 25-09-2005 4 : 10 AM
Hỏi : Chuyện chiêm bao là chuyện gì ?
Ðáp : Thưa chuyện chiêm bao là chuyện không có tin cậy ñược
Kệ :
Chiêm bao là chuyện không thực tiễn
Mơ mộng không thành không tin cậy
Tự thức chính mình quí hơn chiêm bao
Ỷ lại không thành khó tiến thân
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Sống Chung Hòa Bình
Thương yêu thực hiện chơn tình
Anh em chung sống cảm minh luật Trời
Thanh nhàn tâm nguyện thảnh thơi
Chung vui ca hát tạo nơi an toàn
Giọng ca tiếng hát ðạo Tràng
Quân bình thanh nhẹ lập màn ðạo Tâm
Cảm minh thiên ñịa thì thầm
Âm thinh hóa giải truy tầm lý chơn
Vui chung cảm thức nghĩa ơn
Cha Trời ban rải tiếng ñờn vọng theo
Chúng ta vui khỏe chẳng nghèo
Hòa ñồng chơn thức tiến theo luật Trời
Kỷ nguyên Di Lạc hợp thời
Triển khai ðời ðạo nơi nơi cảm hòa./.
Lương Sĩ Hằng
Montreal, 24-07-1988

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHÂN KINH 37
Tâm tùy ý thức chơn tâm tiến
Thức giác bình tâm tự tiến xuyên
Trí ý không ngừng trong phát triển
Tâm hành chơn pháp tự mình yên

“Tâm tùy ý thức chơn tâm tiến”:
Tâm, tùy duyên ý thức thì chơn tâm nó mới tiến.
“Thức giác bình tâm tự tiến xuyên”:
Khi mình hiểu ñược thì quân bình bên trong nó khai triển, thì mình mới vượt qua những khổ nạn, tự tiến
xuyên.
“Trí ý không ngừng trong phát triển”:
Trí ý chúng ta không ngừng niệm Phật, không ngừng hành pháp, thì luôn luôn ở trong phát triển. Làm việc
là chỉ có người nghèo nó cứ than nghèo hoài mà không chịu làm việc, thì chắc chắn nghèo, nghèo suốt kiếp,
chịu làm thì không bao giờ có nghèo. Mà chịu tu là không bao giờ không tiến, tu càng nhiều thì tâm linh
càng phát triển. Mà ñúng pháp hay là không, cái pháp khứ trược lưu thanh thì ñược, mà cái pháp ỷ lại là
không ñược. Nhờ ñỡ này kia, kia nọ là không ñược, cầu xin cúng quảy là không ñược, lúc chết là cũng ở
trong cái giới thấp kém thôi, không có tiến hóa nổi lên trên cao ñâu! Không hòa không hội nhập với ánh
sáng ñại bi ñược.
“Tâm hành chơn pháp tự mình yên”:
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Tâm chúng ta có hướng về con ñường chơn chánh mà hành sự thì tự nhiên nó phải yên. Nó yên nó mới vui,
nó vui nó mới tiếp tục hành, càng hành càng cởi mở, càng hành càng thức giác, càng hiểu cái giá trị nguyên
khí của cả càn khôn vũ trụ là một văn chương sống ñộng nhứt trên mặt ñất này ñể cứu vớt tất cả quần sanh.
Lửa của Trời ñâu có tính tiền bạc gì, người nào cũng ñến ñó mượn nguyên khí ñể tu sửa, thì càng
mượn thì chúng ta càng thấy luồng ñiển của ñại bi chiếu diệu cho chính chúng ta. Không ñi lên làm sao thấy
rõ cái nguyên lý của Trời ðất ñã hành sự cứu vớt quần sanh. Dùng lý luận suy tư ñều giới hạn làm sao tiến
tới ñược. Chỉ hành mở, nó mới tiến tới một phần thôi, cũng không chắc gì toàn diện nhưng mà tâm thân
ñược an lạc. Chịu tu, chịu thiền, thì chắc chắn phải có kết quả tốt. Thiền mới thật sự là tu, lý thuyết không
phải thật sự tu.
Người áp dụng lý thuyết nói ñạo, giảng Kinh Di ðà, chưa hiểu mình, giảng trật lất ra ngoài, không hiểu
lục căn lục trần là cái gì, không hiểu tại sao ông Phật ông nói tiếng như vậy, mà người ta nghe người ta cảm
ñộng. Tại vì nó không hành, làm sao nó hiểu nguyên khí của Trời ðất mà nó cảm thức lời văn của ông Phật,
là nó nghe chơi ỷ lại, rồi chết nó cũng vậy ñó thôi, không có tiến tới nữa, phải ñi học lại hết.
Tu phải tu cho ñúng, hành phải hành cho ñúng. Chớ thấy người ta thấy mình tu ăn chay khổ cực, rồi
người ta thương, rồi tưởng ñâu hay, không phải ñâu. Mình phải sửa mình mới tiến ñược, không sửa không
tiến ñược, ñừng nghĩ chuyện bề ngoài. Chuyện bề ngoài không cứu giúp cho người thật tâm tu, người thật
tâm tu là phải phát triển nội thức của chính mình, mới kêu là ñắc tâm. Không phát triển ñược nội thức của
chính mình là hoang phí cho một kiếp làm người không biết ñược tâm linh. Không biết ñược tâm linh thì
không có bao giờ có cơ hội tiến tới. Chỉ có thụt lùi trong cái cố chấp, chậm lụt của chính mình, không hiểu
ñược chiều sâu của ñạo tâm, cũng nói, nhưng mà hiểu không ñược cái chiều sâu. Nói cạn sợt là hay lắm,
nhưng mà nói chiều sâu của tâm ñạo là không biết, là tại vì thiếu hành. Sợ ñụng chạm, thiếu hành! Phải biết
sự kích ñộng và phản ñộng là ân sư.
Chúng ta nên thanh tịnh, chấp nhận, học hỏi thì chúng ta mới tiến, không thanh tịnh chấp nhận học hỏi
làm sao tiến ñược? Trời ðất ñã hình thành cho chúng ta một gia ñình yên ổn, chỉ có hành sự mà thôi, hành
sự tốt ñẹp. Người có nhơn ñạo, phải hành sự ñối ñãi với nhau phải tốt. ðối ñãi trong gia cang nhiều khi hằn
học, làm gì có ñức, làm gì có nhơn ñạo! Phải hòa ái tương thân, cùng chung phân giải thì cái gia ñình nó
mới tốt. Cái ñó là thiên tánh rõ ràng, chịu tu thì thấy rõ thiên tánh. Thiên tánh lúc nào cũng phong phú, dễ
tha thứ và thương yêu. Còn lý luận của thế gian thì giới hạn, lý này lý nọ giới hạn, khó tha thứ và thương
yêu. Thiên tánh khai triển ñược thì mới thật sự tha thứ và thương yêu.
Dẫn tiến mình và ảnh hưởng người kế tiếp, mới thật là người chịu tu, chịu khám phá, chịu khai thác lấy
chính mình mới thật là người tu. Của cải cuối cùng của Thượng ðế ñã ân ban trong một kiếp làm người, nếu
không chịu sửa tiến thì không có lối thoát. Cuối cùng chúng ta không có ñường ñi, rồi ñồn ñãi là tận thế này
kia, kia nọ. Kỳ thật, ta sẽ bị tận thế là vì xác chúng ta ta không lo, tâm chúng ta ta không phát triển. Trí ý lu
mờ là tận thế ñó thôi, rồi ñâm ra truyền thuyết ñủ mọi chuyện làm cho con người càng ngày càng yếu. Thần
kinh càng ngày càng yếu, hết muốn làm việc. Tận thế rồi tôi làm việc làm chi nữa, tận thế tới nơi rồi làm
chi?
Thiên cơ là ñể làm gì? ðể giáo dục tâm linh, ñể mọi người phải hướng thiện, biết mình nhiều hơn,
nhiên hậu mới biết ñược Trời Phật mà tu tiến. Trời Phật luôn luôn sống trong khổ, ánh sáng luôn luôn chiếu
cho chỗ tăm tối, không phải ánh sáng là hạng nhứt ñâu. Ánh sáng luôn luôn phải phục vụ và chiếu cho
những nơi tăm tối, ñể tự nó phát triển lên.

4

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 4 /9

Dưới thế gian này trước kia ñâu có ñèn ñiện, có mặt trời mặt trăng. Có mặt trời, mặt trăng, cái óc con
người mới nghiên cứu ra một nhà máy ñiện, phát ñiện. Bây giờ chúng ta có ñiện ñầy ñủ, mà trước hết thì do
ñâu? Do ñá chọi ñá, phát ra lửa mà thôi, rồi từ ñó mới nghiên cứu ra ñiện. Chớ kỳ thật là trong tự nhiên và
hồn nhiên ñã có ánh sáng. Ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện tại thế gian này, chúng ta ñã có ánh sáng
trong nội tâm. Thiếu thanh tịnh không thấy thôi. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy rõ rệt. Khi thấy
ñược chúng ta mạnh khỏe lắm, chúng ta biết ñược ñường ñi chúng ta là vô cùng không bị giới hạn.
Làm sao có ñược sự thanh nhẹ ñó? Chỉ hành pháp ñừng lầm, khứ trược lưu thanh, hòa hợp các giới, tạo
thành ánh sáng tốt ñẹp. Sống lúc nào cũng an yên và vui tươi, nhìn tranh trời mà tác thơ trong một cách vui
sống. Chỉ có ñiển mới là vô cùng, ñiển mới tiến giải tất cả mọi sự trong nội tâm, ñiển mới là trường tồn. Vật
thể chỉ giới hạn trong một lúc nào thôi rồi cũng phải tan rã, mà phần ñiển sẽ hội tụ tùy khả năng, trình ñộ tu
học của nó, phát triển ñến ñâu nó sẽ hội nhập vô ñến ñó. Ánh sáng, nhiều từng lớp ánh sáng, vô cùng như
vậy mà tiến lên. ðạo vốn không, là ánh sáng mà thôi.
Xác của chúng ta cũng vốn không, mà hai luồng ñiển âm dương của chúng ta hội tụ ñược, rồi bừng ra
ánh sáng. Ánh sáng thì chỉ hòa hợp với ánh sáng mà tiến hóa thôi, không còn chia rẽ, không còn hận thù.
Mới thấy rõ cái giá trị chung sống hòa bình là phải hiểu lấy chính mình, mới có cơ hội chung sống hòa bình.
Nếu mà không hiểu lấy chính mình, làm sao có cuộc sống hòa bình. Càn Khôn Vũ Trụ Quang ñang quang
chiếu cho mọi người, mọi người cộng hưởng Vũ Trụ Quang, nhưng mà quên ñi Vũ Trụ Quang, tưởng ta là
hay, ta là giỏi, ta là hơn hết, ta là trường cửu, ta không bao giờ chết, ta là một võ sĩ mạnh lắm mà, nhưng mà
rốt cuộc rồi cũng phải bị can-xe. Con người tới già, tới lớn tuổi là phải bị can-xe, dồn cục ñó một ngày nào
nó phát triển, nó nằm ñó chưa tới lúc. Cái gì cũng bỏ miệng, rồi lần lần dồn cục mà không có phương cách
giải. Còn Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì ngày nào ăn bây nhiêu, thì tối phải giải bấy
nhiêu. Có ñường hướng khứ trược lưu thanh ñể giải ra, thì ñộc tố ñâu có tích trữ mà dồn cục, rồi sanh ra
bịnh này bịnh nọ, bịnh nan y. Nếu hành ñúng thì không có, hành không ñúng thì tới tuổi ñó cũng phải chịu
như vậy mà thôi.
Tham ăn, người người ñều tham ăn. Tham sung sướng, dâm tánh bành trướng phá hoại cơ tạng mà
tưởng là ta làm ñiều lành, biết sửa mình, biết hướng về thanh tịnh ñể thấy rõ chính mình kêu bằng “minh
tâm kiến tánh” mới sửa tiến ñược. Cái câu “minh tâm kiến tánh” có từ lâu rồi, nhưng mà mấy ai ñược minh
tâm kiến tánh? Không chịu sửa làm sao biết minh tâm kiến tánh! Ở trong nhà chúng ta, chúng ta biết nấu ăn,
lò ñiện hư chúng ta biết sửa, thì chúng ta hiểu rõ hơn. Còn không biết nấu ăn, không biết sửa, ngồi ñó nói lý
sai người ta, thì rốt cuộc mình không biết cái gì hết ñó! Bằng lòng làm, bằng lòng phục vụ thì mình mới
hiểu ñược, còn không bằng lòng làm, không bằng lòng phục vụ, không bao giờ hiểu ñược cái gì hết! Mỗi
mỗi nó ñều có nguyên lý của cuộc sống, mỗi mỗi ñều có nguyên lý sanh trưởng của chính nó.

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách
và DVD ðại Hội 2014 “Không Còn Lưu Luyến”
Ngày 5 Tháng 6 Năm 2015
Kính thưa quý bạn ñạo,
Hiện nay, chúng tôi ñang thực hiện 1000 bộ DVD ðại Hội 2014 “Không Còn Lưu Luyến” gồm 6 ñĩa
DVD và ñến khoảng cuối tháng 6 thì hoàn tất.
Thành thật cảm ơn Ban Kỹ Thuật ñã bỏ nhiều công sức ñể hoàn thành bộ DVD này. ðể tiết kiệm
phần chi phí bưu kiện, chúng tôi sẽ phân phối DVD ðại Hội 2014 “Không Còn Lưu Luyến” vào dịp ðại
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Hội “Học và Hành” vào tháng 9 năm 2015 tại Atlanta, cho các bạn ñạo ở phương xa. Các bạn tại California
có thể nhận sớm hơn tại thiền ñường San Jose và Trụ Sở Xây Dựng ở Westminster vào cuối tháng 6.
ðồng thời, ban kỹ thuật sẽ tải tài liệu này lên mạng cho các bạn ñạo chưa nhận ñược DVD xem
trước. Tin tức về việc xem DVD ðại Hội 2014 trên mạng sẽ ñược thông báo sau.
Trong năm qua, chúng tôi có tái ấn tống 2000 bộ DVD Phương Pháp Công Phu (Việt-Hoa), và 500
bộ DVD Phương Pháp Công Phu (English) ñể bạn ñạo phổ biến cho ñịa phương mình cư ngụ.
Ngoài ra, ñể sửa soạn phần quà tâm linh tại ðại Hội 2015 “Học và Hành”, chúng tôi ñang soạn các
tài liệu như sau:
1/ Thẻ USB cho bạn ñạo gồm 130 ñến 150 bài giảng chọn lọc của ðức Thầy
2/ Micro chip băng Niệm Phật ñể sử dụng với máy MP-3
3/ Sách Chơn Kinh soạn lại trình bày trang nhã và theo ñúng audio băng
giảng của ðức Thầy.
Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và ấn tống những tài liệu kinh sách Vô-Vi cần ñược
phổ biến, tùy theo nhu cầu của bạn ñạo và cộng ñồng Vô-Vi.
Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, ñể chúng tôi có phương tiện tiếp tục
thực hiện các chương trình này.
Sau ñây là danh sách bạn ñạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 10 tháng 10 năm 2014 ñến
ngày 5 tháng 6 năm 2015.

Tên
Nguyễn Vinh (South Carolina)
Trương Thu Ngọc (California)
Hoàng Kim (Arizona)
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California
Võ Nhàn Thanh (Texas)
Truong Khai (Texas)
Trần Ngọc Dũng & Hồng Hoa (Boston)
Huynh Don (Texas)
Huỳnh ðậm (Texas)
Lam Thi Vien (Texas)
Trần Văn Hữu (New Jersey)
Châu ðào (California)
Tô Thanh Tâm (California)
Nguyễn Dũng (South Carolina)
Trần Ngọc Hải (Georgia)
Trần Phúc (Georgia)
Quan Ngọc Liên (Florida)
Lê Minh Quang (Texas)
Ẩn danh
Ẩn danh
Phan Ba Tam (California)
Bạn ðạo Atlanta (Georgia)
Nguyễn Minh (South Carolina)
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Số Tiền Nhận
1000
100
100
4120
100
500
2000
200
200
200
50
700
500
500
500
500
50
310
40
2984
100
500
500

Currency/ Loại Tiền
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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Sau ñây là danh sách bạn ñạo phát tâm ấn tống kinh sách tại
KSC Bruxelles, Âu Châu
Lâm Quang Thanh (Bruxelles)
200
Lâm Quang Hiền (Bruxelles)
200
Lê Phước Linh (Na Uy)
300

Euros
Euros
Euros

Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về:
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
(Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên
“Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về ñịa chỉ trên.)
ðiện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
ðiện thoại: (408) 937-1664 hoặc (714) 598-7291
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 3 2015 chúng tôi ñã nhận cho ñến 31/5/2015 từ quy` bạn ñạo cho
quỹ cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi

Brian P Nguyen (TN)
Michael Sutherland (FL)
VoDanh (AB)
Vo Danh (Mtl)
Cuong Nguyen (Icebud) (MI)
Cuong Nguyen (Icebud) (MI)
Tammy Cavana (Ca)
Don Huynh (TX)
Ho van Dam (GA)
Minh Nguyen (SC)
An danh (CA)
Hien & Hong (CA)
An danh (CA)
Quyen & Thu's family
Phan ba Tam (CA)150
Bui Lien (CA)
Huong Vo (CA)
Jeannie's Salon (CA)
Cuong Nguyen (Icebud) (MI)
An danh (Mtl)
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US$

CA$

500,00
50,00
500,00
100,00
100,00
100,00
500,00
500,00
50,00
500,00
2000,00
90,00
500,00
250,00
150,00
100,00
50,00
200,00
100,00
300
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Ngon T. Huynh (GA)
Ngoc M Trang (CA)
Yen Luu (CA)
Kiet Lam (CA)
Vo Thi No (CA)
Ly Xuong Phu (CA)
Ngo Thi Dang (CA)
Ly Anh Kiet (CA)
Cuong Nguyen (Icebud) (MI)
Michael Sutherland (FL)
Nancy Luong (TX)
Kim Nguyen (TX)
Cuong Nguyen (Icebud) (MI)
LE PHUOC LINH (Fr)
LE THI BINH (Fr)
LE XUAN BERTHE (Fr)
LY THI JACQUELINE (Fr)
SONNIER ALAIN (Fr)
NGUYEN THI THANH MAI (Fr)
TAN CHI HA (Fr)O
THAI HOANG FLORIAN (Fr)
TRAN THI TUYET VAN (Fr)
VO VAN TON (Fr)
ANONYME (Fr)
Nguyen Thi Tin (VA)

200,00
100,00
100,00
100,00
150,00
300,00
500,00
300,00
100,00
100,00
1000,00
300,00
200,00
48 Euro
100 Euro
60 Euro
50 E
735 E
600 E
20 E
1000 E
100 E
150 E
1750 E
500,00

Trong 2 tháng qua chúng tôi ñã xử dụng như sau:
- Bố thí hòm và mai táng cho người chết gia ñình nghèo không tiền mua hòm
- Giúp những bạn ñao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay dau ốm hay hỗ trợ học phí )
- Học bổng cho các em nghèo, khuyết tật ñược học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Giúp các em câm ñiếc một phần tiến ăn
- Phát gạo, muối, bột ngọt cho 50 hộ người phong cùi nếu không bị ñói
- Giúp người già neo ñơn
- Giúp sửa chữa nhà vệ sinh cho các em khuyết tật
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh
- phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mùng một
- Giúp các em , mồ côi bị bỏ rơi tiền học phí , tiền sữa
Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới ñây:
và Ngân phiếu xin ñề 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 ñạo
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
Kính thư
Phan Cao Thăng
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Thư cảm tạ của Bạn ñạo Atlanta
Thư cảm tạ
Bạn ñạo Atlanta xin ñồng cảm tạ Thượng ðế, ðức Tổ Sư, ðức Thầy cùng Chư Vị Bề Trên ñã quang chiếu
cho bạn ñạo Atlanta trong suốt thời gian tổ chức Khoá Sống Chung Minh Chánh ðạo Pháp với chủ ñề:
Thanh Tịnh
Khoá Sống Chung ñược tổ chức 3 ngày, từ 7 giờ chiều ngày thứ sáu 22/05/2015 các bạn ñạo tập trung tại
Thiền ðường Minh Chánh ðạo Pháp ñể cùng Niệm Phật và Thiền chung
Ngày thứ bảy 23/05/2015 Khoá Sống Chung ñược khai mạc vào lúc 11 giờ trưa và bế mạc vào lúc 11 giờ
trưa ngày thứ hai 25/05/2015.
Chương trình Khoá Sống Chung ñược diễn ra tự nhiên trong thanh tịnh và các bạn ñạo cũng cảm nhận ñược
sự quang chiếu của Bề Trên
Bạn ñạo Atlanta xin cảm tạ Bề Trên ñã ban cho những giây phút thanh thản sau những năm tháng lăn lộn
với mưu sinh ñời thường
Nam Mô A Di ðà Phật
Tất cả bạn ñạo Atlanta ñồng kính bái

Hướng Tâm Cầu Nguyện
Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo Trần Lệ Xương sanh ngày 21/6/1931, từ trần ngày
29/5/2015 tại Lake Forest California, ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Xin cám ơn quý bạn ñạo.
Thông Báo Hình Ảnh KSC Âu Châu 2015 Bruxelles
Kính mời quý bạn ñạo xem hình ảnh KSC Âu Châu 2015 ñược tổ chức tại Bruxelles, Bỉ Quốc :
trên "www.vovinet.net" trong phần "Sinh Hoạt"
BTC KSC Âu Châu
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