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Số: 1074 7 tháng 2 năm 2016
Thơ ngỏ
Trì Taâm
Trì taâm tu luyeän phaùp phaân huyeàn
Nguyeân lyù Trôøi ban xaây döïng tieán
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï giaùc minh
Trì taâm tu luyeän roõ haønh trình
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 20/05/2006 ñến 26/05/2006
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) Chiều sâu tiến ñể làm gì?
2) Tận ñộ ai?
3) Muốn sửa sai thì phải làm sao?
4) Sự tiến hóa không ngừng phải làm sao?
5) Chuyện gì là chuyện rắc rối?
6) Tại sao tâm bất minh?
7) Tại sao không thanh tịnh?
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1) San Diego, 20-05-2006 8 : 20 AM
Hỏi : Chiều sâu tiến ñể làm gì?

2) San Diego, 21-05-2006 3 : 10 AM
Hỏi : Tận ñộ ai?

Ðáp : Thưa tiến chiều sâu ñể học hỏi thêm
Kệ :
Càng tiến sâu càng học hỏi nhiều
Tiến hóa vô cùng tự ñạt siêu
Thành tâm thức giác học ñược nhiều
Tận ñộ hành trình lại càng siêu

Ðáp : Thưa người tu thiền tận ñộ quần sanh
Kệ :
Thanh thanh diệu diệu tiến hóa ñều
Thực hành chánh pháp lại càng nhanh
Siêu sanh thức giác chơn tâm thức
Học hỏi không ngừng quí Trời cao

3) San Diego, 22-05-2006
Hỏi : Muốn sửa sai thì phải làm sao?

4) San Diego, 23-05-2006 19: 06
Hỏi: Sự tiến hóa không ngừng phải làm sao?

Ðáp: Thưa muốn sửa sai thì phải làm việc ñúng giờ
Kệ:
Thành tâm tự sửa chẳng sai lầm
Quí tưởng Trời cao lý diệu thâm
Qui nguyên chánh giác tâm chẳng ñộng
Khai triển chính mình tự giác thông

Ðáp: Thưa phải tự sửa liên tục tiến hóa mau
Kệ:
Tự minh tự giác tự khai thông
Chẳng có lầm than chuyển lòng vòng
Khai minh ñời ñạo trong thức giác
Bình tâm học hỏi tự khai vòng

5) San Diego, 24-05-2006 22: 09
Hỏi: Chuyện gì là chuyện rắc rối?

6) San Diego, 25-05-2006 22: 19
Hỏi: Tại sao tâm bất minh?

Ðáp: Thưa chuyện chưa có thể giải quyết ñược
Kệ:
Tâm bất an chuyện bất thành ñạt
Khó nổi phân minh lại bàng hoàng
Trí tuệ bất phân ñời hay ñạo
Cảm minh Trời Phật tự bước vào

Ðáp: Thưa tâm bất an trí bất minh
Kệ:
Tâm chưa tỉnh trí tuệ bất minh
Ðạo ñời không hiểu do ñâu ñến
Tâm không tịnh trí tuệ không minh
Khó tiến khó phân ñạo với ñời

7) San Diego, 26-05-2006 22: 27
Hỏi: Tại sao không thanh tịnh?
Ðáp: Thưa tâm ñộng không thanh tịnh
Kệ:
Thiếu thanh tịnh vì tâm ñộng
Khó tu khó hiểu chiều sâu ñạo
Cảm thức trần gian một cái còng
Tự loạn không minh ñời và ñạo
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Sài Gòn, 04-01-1975
Vượt màng tỉnh trí thân hồn tiến
Pháp Lý Vô Vi chuyển pháp huyền
Tịnh ñộ pháp tràng minh tiến pháp
Giải thông chơn lý vĩnh lưu truyền.
Huyền năng tạo hóa gieo duyên
Thế tâm thức giác ñạt huyền thiên cơ
Vượt qua khỏi giới chực chờ
Tiến xa nơi cõi vô giờ vô tâm
Lánh xa ngụ ý thì thầm
Hòa ñồng chơn diễn sưu tầm chơn như
Không còn lỡ khóc lỡ cười
Vui trong thanh tịnh người người chung vui
ðạo thanh lại ñạt ñạo mùi
Chơn tâm thơ thới an vui muôn ñời
Bên trên tỏ rõ sáng ngời
Không ñèn không lửa không lời tụng ca
Rèn trui thích hợp chung nhà
Phật cũng chuyển giải sơn hà vượt qua
ðịnh tâm duyệt xét ta bà
Bỏ ñời tiến giác mới là người ngoan
Khai minh có lớp có màng
Tiến trong ñà tiến con ñường quang minh
Quên ñi cái cảnh tạm tình
Sinh rồi lại diệt chính mính phải lo
Vượt qua tần số quanh co
Thẳng lèo tự tiến ñáp ñò tây phương.
Lương Sĩ Hằng
Sài Gòn, 04-01-1975

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Khóa 1, Thiền viện Quy Thức -Vấn ðạo 3 (12-9-1986)
Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, một thời gian qua ñó, con nằm, con nằm không phải con ngủ, con nằm chơi mà
con thấy những hai cái luồng, giống như là coi trong, con coi giống như trong cái phim mà người ta ñấu
chưởng cái ñiện nó xẹt ra vậy, một bên màu xám và một bên màu trắng, từ hai chưn mày ra.
Ông Tám: Cái ñó chị phải gom về chính giữa. Tôi ñã thường thường nhắc là hai xuất ñiểm tìm một giao
ñiểm, mà khi cái luồng ñiển của chị xuất ra ñó thì cái ñiển Ngũ Hành ở trong nhà cũng có nữa. Họ ñi ngang,
xẹt cái họ hiện ra, màu ñủ thứ màu cũng có nữa. Không phải của mình, nhưng mà của trong căn nhà này nó
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có. Nhà nào nó cũng có cái ñiển của Ngũ Hành. ðó, thì chúng ta ñi cái con ñường là mở ñệ tam nhãn, phải
tập trung ngay chỗ này. Bất cứ màu gì hiện bên tay mặt, chị cũng không cần thiết, kéo về ñây; cái gì hiện ở
bên này, cũng kéo về ñây; nhứt thiết kéo về ñây, nó trụ ở ñây rồi nó mới mở. Ở ñây là Trung Thiên thế giới,
ñây là Bồng Lai Tiên Cảnh, ñây là Phật giới. Lúc mà trình ñộ chị tới ñâu, thì tự nhiên nó, luồng ñiển nó
phóng ngay tới chỗ ñó. Thì mình học hỏi, mình thấy rõ: hồi trước mình không biết nói triết lý, hồi trước
mình không biết nói về cái nguyên lý của Tiên Phật, bây giờ mình hiểu rồi, mình hiểu cái trình ñộ ñó rồi, thì
cái ñiển nó rút khác rồi. ðó, rồi hồi trước nghĩa là không có bao giờ chịu ngắm cảnh trời, hay là ngó những
cái cây thanh nhẹ của trong rừng, và cảm thấy cái cây ñó nó ñang than thở với mình, ñó là trình ñộ chị ñang
mở ngay chỗ này. ðây là Trung Thiên thế giới, Trung Thiên thế giới, Bồng Lai Tiên Cảnh ñó. Ở ñây là
Trung Thiên thế giới, rồi ñi lên tới chỗ này là Bồng Lai Tiên Cảnh. ði tới Bồng Lai Tiên Cảnh cái bông
cũng nói chuyện ñược, vui vẻ, phúc ñáp trong thanh tịnh, mà có chư Tiên ứng hầu nữa, chớ không phải mấy
cây bông này mà không có chư Tiên ứng hầu, có hết.
Bạn ñạo: Con xin cám ơn Thầy.
Bạn ñạo khác: Thưa Thầy, con nhận thấy, con nhận thấy khi Thầy giảng ñạo, trước một số ít người hay một
số ñông người, trí thức hay là thợ thuyền, lời nói Thầy rất thành thật và hữu ích. Thầy không có dùng những
danh từ lưu loát, xa xôi. Còn có vài bạn ñạo, khi nói ñạo thì dùng những danh từ: nói như Phật Tiên, Khổng
Tử nói như vầy, Mạnh Tử nói như vầy... Có nhiều người cho là hay và lưu loát. Con thấy thì có lưu loát và
có hay thật, nhưng mà cái hay ñó chỉ là cái hay của cái người trong sách vở mà thôi, chớ không phải cái
hay của cái người giảng ñạo. Thưa Thầy nghĩ như vậy có ñúng không?
Ông Tám: ðúng, khi mà anh dùng chơn ñiển hành pháp ñem khai triển và sử dụng khả năng của chính
mình. Còn những người ñọc sách, học về lý thuyết ñó, phải dựa trong sự vá víu, chứng cớ trong cuốn sách
nó nói như vậy thì không phải của hành giả. Cho nên hành giả phải lựa cái ngôn từ viết ở trong cái câu ñó
như vậy và như vậy, kêu bằng chọn lọc sắp ñặt. Còn cái này, cái luồng ñiển ñó, cái duyên nó tiến theo trình
ñộ của mọi giới. Tất cả mọi người ở ñây, lời nói tôi nói ñó, mỗi người có một phần hết, không phải tôi chỉ
riêng cho người nào, mà mọi người tự cảm nghĩ, nghe rồi ở ñâu, tôi có phần ở trong ñó. Mỗi người có một
phần, trong cái bài giảng của tôi nó như vậy. Thì mọi trình ñộ phải ñồng ứng, mà mọi trình ñộ phải có sự
hòa cảm như nhau, mới thấy hành giả tu Thiền, cái thức hòa ñồng ñã mở bằng cách nào. ðó, nó hòa với các
giới ñược
Cho nên, các bạn tu về Vô Vi là các bạn phải ñi tới con ñường “Hòa” như vậy, không phải dùng những văn
ngôn, những cái luận ngữ rất hay, rất siêu. Không! Rất tầm thường! Người bán cá cũng hiểu như vậy, mà
người viết sách cũng hiểu, mà ông Trời cũng biết con ñã thuyết cái gì cho chúng sanh. Phải hiểu cái chỗ ñó,
thấy chưa? Chớ không phải là chỉ có ca tụng ông Trời, ca tụng ông Chúa, ca tụng tuyệt diệu, nhưng mà
mình vẫn dơ dáy, làm sao mình tiến? Cho nên mình phải hành, phải ñào sâu sự sáng suốt sẵn có của chính
mình cung ứng cho mọi giới. Học cái hạnh của ông Trời, cái hạnh hy sinh vô cùng cứu ñộ chúng sanh của
Ngài. Chúng ta tu, nhờ Ngài chúng ta mới tiến, thì chúng phải lập cái hạnh ñó ñể san sẻ cho tất cả mọi người
ñồng thức, ñồng học, như chúng ta ñã và ñang học, thì mới thấy rằng: Phật là bình ñẳng, Trời cũng bình
ñẳng, chứ không có giai cấp. Chịu phục vụ, gánh chịu vô cùng, phục vụ vô cùng, tiến hóa vô cùng, ñó mới
là ñạt Vô Vi, thấy không?
Ngày nay, anh làm cha làm mẹ trong gia ñình, làm cha trong gia ñình, anh cũng phải bằng lòng gánh vác
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cho con nếu con gặp nạn. Anh cảm thấy tôi nói chuyện với nhiều người, bất cứ từng giới nào họ nghe họ
cũng thấm cả, vì ñiển mà. Cái nguồn căn gốc của họ là ñiển, tôi khai triển ñược ñiển, thì ñiển hòa với ñiển là
một, huynh ñệ tỉ muội một nhà, ñâu có gì xa cách. Cho nên, ñó, từ ñiển, cho nên chúng ta có cái thể hiện
thương yêu, như khi gặp ông Tám, ông Tám nói chuyện thấy vui, nhưng mà ông Tám ñi, thấy căn nhà nó
vắng, nó buồn, như nó mất cái gì. Cái gì âu yếm với chúng ta? Cái luồng ñiển. Cái luồng từ ñiển ñó, nó cũng
như một người từ mẫu, nó ôm ấp, nó vuốt ve, nó xoa dịu và nó khai mở cái thức. Là cái tinh thần phục vụ,
nó ñã có với mình rất nhiều, bây
Bạn ñạo: Tiếp theo ñây, thưa Thầy, con có một cái câu hỏi: Thầy nói là dùng từ ñiển ñể mà nói chuyện với
ñối phương. Vậy, khi mà chúng ta chưa có từ ñiển, thì ta có thể dùng, thí dụ như là Minh Cảnh ðài, tại vì
Minh Cảnh ðài có thể hiểu ñược ñối phương cũng như hiểu ñược chính mình. Chúng ta có thể dùng Minh
Cảnh ðài ñể mà kiểm soát lời nói của chúng ta, ñể chúng ta khỏi nói ra những cái lời nói mà ñối phương
nghe thấy nặng ngực, chúng ta phải làm như thế nào?
Ông Tám: Cho nên cái người mà có Minh Cảnh ðài ñó, là người ñã có từ ñiển rồi, con hiểu chưa? Minh
Cảnh ðài là người ñã có từ ñiển, còn người chưa có Minh Cảnh ðài mới không có từ ñiển. Không có từ
ñiển, thì chúng ta phải học cái lễ giáo của trần gian ñối ñãi với nhau, thưa dạ, hạ mình xuống học, thì cái ñó
cũng là cái từ ñiển của Thượng ðế; từ tốn, học hỏi trong chu trình tiến hóa. “Thưa em chưa biết, xin chỉ dạy
cho”, là chúng ta học. Nhưng mà cái từ tốn ñó, nó lại hạ ñược cái tự ái của ñối phương, dìu dắt ñối phương.
Hạ mình chừng nào, ñối phương lại học nhiều chừng nấy, và chúng ta ñồng học với ñối phương. ðó là cái lễ
giáo của trần gian, cũng ñộ người tiến hóa tới trọn vẹn một cuộc nhân ñạo thế sự, thấy chưa?
Cho nên tôi chưa có ñiển, nhưng mà tôi học lễ. Tiên học lễ, hậu học văn mà; ở thế gian nó dạy như vậy, thì
tôi phải lễ ñộ trước, tôi hạ mình trước. Tôi thấy cái tinh thần phục vụ của cha mẹ tôi ñối với tôi, nhơn quần
ñối với tôi như vậy, bây giờ tôi phục vụ một người chị em ñối diện với tôi, không ñáng kể gì! Tôi phải hết
mình học hỏi nơi chị tôi, nơi em tôi. Thì tự nhiên là con ñã lập hạnh tốt, trong cái khu vực nào mình ñến,
trong tinh thần cứu khổ ban vui, ñể học hỏi và tiến hóa, chớ không có kỳ thị và kích bác. Kỳ thị, kích bác là
tự hại mình!
Thấy hơn là nghe giảng pháp, tùy thực tế của mọi người ñưa ra trình bày và có cơ hội mổ xẻ ñể thức tâm.
Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, con có nghe nói về siêu cấp ñiển quang, con chưa rõ, kính xin Thầy giảng dạy.
Ông Tám: Siêu cấp ñiển quang là trong mấy ngày nay, con ngồi ñó là con ñã hưởng ñược siêu cấp ñiển
quang, con không có nói chuyện, nhưng mà con cảm thức nó. Nó sướng và nó nhẹ, ñó là siêu cấp ñiển
quang ñó. Siêu cấp là không có lời nói nữa, nhưng mà sự cảm thức trong thâm tâm tôi như vậy, thấy hông?
Tôi thấy tôi vui, tôi thấy tôi nhận lãnh ñược một cái gì mà tôi không thể tả ñược, thấy hông? ðó, cuộc ñời
tôi may mắn quá, tôi ñược nhẹ nhàng trong giây phút ñó. ðó, mà chính tôi cảm thức thôi, không nói cho
người ta. Siêu cấp ñiển quang thường ñộ tâm linh hướng thượng. Những người nào biết tu, biết hướng
thượng thì tận hưởng cái ñó, cảm thấy nhẹ nhàng và tê tái tâm hồn, và sung sướng vô cùng! Cái ñó là siêu
cấp ñiển quang.
Bạn ñạo: Dạ, con cám ơn Thầy.
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Ông Tám: Cho nên tôi ñến ñây, ñem cái bao nhiêu ñó ñể cho các bạn, người nào nhẹ nhiều nhận nhiều,
người ít nhận ít; rồi sẽ ñược khỏe sau cái khi mãn khóa này, mới rõ giá trị của tình thương.
Bạn ñạo: Thưa, theo như Thầy vừa nói là từ ñiển và tình thương, và muốn cho ñược dồi dào tình thương thì
phải làm thế nào?
Ông Tám: Theo tôi thấy rằng quá trình của tôi chỉ có niệm Nam Mô A Di ðà Phật. Tôi niệm cho ñến nổi
tôi thấy cái xâu chuỗi nó ở ñây, chạy ngay trước ngực, và chữ Vạn nó hiện ngay trước ngực tôi. Thì tôi thấy
cái từ ñiển của tôi nó vô cùng, thương yêu tất cả mọi người, kể cả miếng gạch tôi cũng thương yêu nữa, và
thấy cái gì trước mặt tôi ñều là quý hết. Trước kia tôi cũng có cái bản chất cống cao ngạo mạn, chê cái này
khen cái nọ; mà khi mà tôi niệm Phật rồi, thức tâm rồi, tôi thấy: tất cả là một, tất cả ñều hướng ñộ chúng ta,
sự kích ñộng quý báu vô cùng! Lúc ñó tôi mới thương yêu vợ con nhiều hơn, khi tôi tu vợ con phá ghê lắm!
Khi tôi niệm Phật rồi, mở cái thức hòa ñồng, quán thông tâm trí của những người trong gia ñình tôi, tôi thấy
tôi nhờ họ nhiều lắm mới có cơ hội ñể tiến hóa. Cho nên muốn tiến hóa nhanh, phải niệm Phật nhiều, muốn
tiến hóa nhanh, phải nhịn nhục nhiều mới khai mở từ ñiển. Phải học nhịn nhục tối ña, thì tự nhiên từ ñiển nó
bộc phát, ñèn lòng khai mở.
Bạn ñạo: Thưa Thầy, cho con xin hỏi thêm một câu là: Thầy có nói về niệm Phật là niệm theo ý ...
Ông Tám: Dùng ý.
Bạn ñạo: ... dùng ý ở trên ñỉnh ñầu, và mấy bửa rày, con cũng nghe cái hơi thở trên ñỉnh ñầu, có ñúng
không?
Ông Tám: Không có nghe hơi thở, dùng ý thôi! Cái ý chuyển ñiển ñó, nó tăng tăng ti ti, rút rút rút rút lên,
cái ñó cần. Còn cái hơi thở không có ñi lên trên ñầu làm cái gì.
Bạn ñạo: Tất nhiên mình thở ở dưới này, ...
Ông Tám: Nó ở trong cơ tạng thôi.
Bạn ñạo: ... rồi cái ý của mình ở trên nó làm thế, trên nó thở nữa.
Ông Tám: Cái ñó là cái ñiển nó chạy. Anh ñừng cho ñó là hơi thở. Nếu anh theo cái hơi thở anh nữa là anh
ñi chậm ñó, ñi trở lộn xuống cơ thể. Còn ở ñây cái ý về ñiển quang ñó, nó nhanh hơn, nó dễ sáng hơn. Anh
nhớ là ñiển quang, ñường rút nó là ñiển quang chớ không phải hơi thở, thanh khí ñiển ñó.
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THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ðÁN TẠI TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI
CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ðÁN TẠI TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI
Vào dịp Lễ Nguyên ðán hàng năm, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California có tổ chức xin thơ lì
xì của ðức Thầy. Kính mời quý bạn ñạo ñến sinh hoạt và chung Thiền tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào
ngày Chủ Nhật 14 tháng 2 năm 2016.
Chương trình gồm có:
10:00 a.m. - 12:00 noon
12:00 noon - 1:00 p.m.
1:00 p.m. - 2:00 p.m.
2:00 p.m

Bạn ñạo ñến ñảnh lễ ðức Tổ Sư, ðức Thầy và xin thơ của ðức Thầy.
Chung Thiền
Ăn trưa
ðốt pháo và múa lân

Vì là ngày Tết truyền thống xin quý bạn ñạo mặc ñồ lịch sự, ñẹp (veston, áo dài, áo ñầm, v.v…).
Ban Chấp Hành trân trọng kính mời.
THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KKY2 MIỀN NAM CALIFORNIA
Thông Báo về Website
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin thông báo ñến quí bạn ñạo trên toàn thế giới, chính
thức hội chỉ có một Website là www.vovilax.org và ñặt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi tại số 7622 23rd St.
Westminster, CA 92683 , số phone: (714) 891-0889.
Vì gần ñây có một Website lấy tên là thuchanhtienhoa.com mà lại sử dụng ñịa chỉ của hội , và người ñiều
hành lại không có số phone cũng như ẩn dấu tên họ, ñiều nầy thiếu sự Minh Chánh và cũng không có
Quang Minh Chính ðại trong việc truyền bá ñạo pháp, nên chúng tôi rất lưu ý.
Nếu như nay mai trên web nầy có những nội dung mà không ñi ñúng ñường lối của Pháp Lý Vô Vi Khoa
Học Huyền Bí Phật Pháp, thì Hội AHVVHK Miền Nam California sẽ không có trách nhiệm.
Chúng tôi yêu cầu những người ñiều hành trên web nầy, nên tôn trọng sự trật tự của Vô Vi , khi chúng ta
ñang sống trong một ñất nước có tự do và luật pháp nhất là lãnh vực về tâm linh, thì các bạn nên chấm dứt
việc lấy tên và ñịa chỉ của Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi mà thực hiện ñường lối cho riêng mình, chúng tôi thành
thật cảm ơn quí vị, và kính chúc quí bạn tu hành tinh tấn.
Ban Chấp Hành HAHVVHK Miền Nam California.
Hội Trưởng
Võ Thanh Chí
Trụ sở Vô Vi ngày 01 tháng 02 năm 2016
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 11 2015 chúng tôi ñã nhận cho ñến 31/01/2016 và từ quy` bạn ñạo cho quỹ cưú
khổ ban vui như sau:
Người gửi

Gia dinh QT (CA)
Lam Quang (CA)
Lam Phuc (CA)
Nghia Nguyen (AB)
Michael Sutherland (FL)
De van Duong (CA)
Ha Quang (Mtl)
Lai T Nguyen (VA)
Le Minh Canh (Mtl)
Gia dinh Luu Nguyen & Phung
Ngon T. Huynh (GA)
Hoa Nguyen (TX)
An danh (CA)
Michael Sutherland (FL)
Van Thi Do (CA)
Chiel Tran (AB)

US$

CAD

80,00
1000,00
50,00
1000,00
100,00
500
300,00
500,00
200,00
500,00
200,00
900,00
3000,00
60,00
100,00
1200,00

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 cho con em, hoạc sửa nhà dột
nát)
- 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
- Giúp người già neo ñơn
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh
- Giúp các em bỏ rơi cổng chúa
- phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mùng một
- Giúp nhựng ngưởi phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học
Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo
Chúng tôi ñã lần lượt gửi giấy trừ thuế cho các bạn ñạo cần kèm theo báo cáo tổng quát cho năm 2015

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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HƯỜNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính nhờ quý bạn ñạo hướng tâm cho bạn ñạo HUỲNH THỊ ðÁNG, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1945.
Mất ngày 31 tháng 1 năm 2016 lúc 8:30 tối tại Orange County Nam California, hưởng thọ 71 tuổi là bạn ñạo
tại Nam California ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Quý bạn ñạo nào muốn ñến tiễn ñưa bạn ñạo Huỳnh Thị ðáng lần cuối, xin ñến nhà Quàn Peek Family
phòng số 5 lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2016, ñể cùng niệm phật hướng tâm cho Cô ñược
về cõi thanh nhẹ.
Gia ñình bạn ñạo Huỳnh Thị ðáng thành thật cảm ơn quý bạn ñạo.
2) Cãm Tạ và Hướng Tâm Cầu Nguyện:
Chúng tôi: Quách Minh và Nguyễn, Ann Khang kính chúc Quý bạn ñạo
Năm Mới Bính Thân Tâm Thân Thường An Lạc.
Chúng tôi xin cãm ơn Quý bạn ñạo khăp nơi trên thế giới ñã hướng tâm cầu nguện,
thăm hỏi, giúp ñở tài chánh cho chúng tôi.
Ann Khang cám ơn BTC Quốc Tế ñã giúp Bác Bảy và Khang tham dự ñai hội.
Hiện nay Ann Khang ñang ở thời kỳ chót của bịnh tật, kính xin quý bạn ñạo hướng tâm
cầu nguyện cho Khang ñược nhẹ nhàng...
Thành tâm cảm tạ và kính bái.
Quách Minh.
THƠ BẠN ðẠO
Mừng Xuân Bính Thân
Mai vàng nở rộ ñón xuân sang
Người người vui tươi lòng rộn ràng
Bính Thân năm mới ñem may mắn
Chúc bạn thịnh vượng và an khang
Chúc bạn tu thiền ñược thăng tiến
ðạt nhiều thanh ñiển ánh ñạo vàng
Tận hưởng hồng ân từ Thầy Tổ
Hành thiền Vô Vi thẳng một ñàng
Cha Trời Mẹ ðất luôn ban chiếu
Năm mới khỏe mạnh thân tâm an
Thủy Bùi Missouri 2/4/2016
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Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 35, năm 2016
“Tâm Giao Bình ðẳng”
Khách Sạn Grand Hilton, Seoul, South Korea
Từ 12 tháng 9 ñến 18 tháng 9 năm 2016
5.02.2016
Kính thưa quý bạn ñạo,
Trước thềm năm mới, chúng tôi kính chúc quý bạn ñạo một năm tu hành tinh
tấn và an vui. Sau ðại Hội “Học và Hành” tại Atlanta, Georgia, bạn ñạo ñã hăng hái
ghi danh cho ðại Hội kế tiếp “Tâm Giao Bình ðẳng” 2016, tại Seoul, Nam Triều
Tiên, và nhờ sự ủng hộ của quý bạn, hiện nay chúng tôi ñã sử dụng hết số phòng dự bị
và ñã hết chỗ.
Quý bạn ghi danh trễ sẽ ñược xếp vào danh sách chờ ñợi (waiting list).
Quý bạn nào ñã mua vé máy bay xin vui lòng ñiền phiếu chuyển vận và gởi về
cho Ban Ghi Danh, ñể chúng tôi lập danh sách ñưa ñón ñược chu ñáo hơn.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
Kính thư,
Ban Ghi Danh
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Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 6, 2016)

ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 35 “Tâm Giao Bình ðẳng”
Grand Hilton, Seoul, South Korea
Kính thưa quý bạn,
Phi trường quốc tế Incheon của Nam Hàn ở cách khách sạn Grand Hilton 56 cây số, thời gian di chuyển bằng xe là 1
tiếng ñồng hồ hoặc hơn nữa nếu kẹt xe. Quý bạn có thể ñón xe bus công cộng số 6005 từ phi trường ñến khách sạn với
giá 15,000 WON, tính ra khoảng 13 USD mỗi người. Hoặc quý bạn có thể mua vé taxi tại quầy taxi ở phi trường với
giá 50,000 WON (44 USD) cho taxi tối ña 3 chỗ ngồi. Nếu di chuyển tự túc, quý bạn cần có sẵn tiền mặt (WON) ñể
mua vé bus hoặc trả taxi, và ñịa chỉ tiếng Hàn thay vì tiếng Anh vì tài xế xe bus và taxi sẽ không biết ñọc tiếng Anh
(và phần ñông không hiểu tiếng Anh).
Chúng tôi có tổ chức xe ñể ñón quý bạn về khách sạn vào những ngày 9, 10, 11 và 12 tháng 9 năm 2016. Chúng tôi
chỉ ñón quý bạn từ 9 giờ sáng ñến 9 giờ tối. Xin quý bạn chọn những chuyến bay ñến phi trường Incheon trong
khoảng thời gian này. Xin quý bạn nên ñi từng nhóm ñể dễ ñưa ñón.
Lưu Ý: BCV chỉ ñón tại Phi Trường Quốc Tế INCHEON International Airport (Airport code: INC) trong thời
gian từ 9 giờ sáng ñến 9 giờ tối. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn ñi taxi tự túc vì ban chuyển vận không có
phương tiện ñưa ñón ngoài các giờ kể trên.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có ñổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan ñến chuyến bay cuối và ghi rõ
ñến Terminal nào.

Ngày

Giờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay

Khởi Hành Từ Thành Phố

ðến
ði
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ ñưa ñón bạn ñạo các ngày sau ñây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các ngày này,
xin quý bạn vui lòng tự túc.
Ngày ñến 9, 10, 11 và 12 tháng 9 năm 2016: Ban Chuyển Vận sẽ ñón quý bạn từ phi trường về khách sạn.
Ngày về 16 hoặc 18 tháng 9 năm 2016: Ban Chuyển Vận sẽ ñưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường
Incheon.

Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2016 ñể việc tổ chức xe ñưa
ñón ñược chính xác. Cảm ơn quý bạn.
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