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Mục Bé Tám 1993
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)Huyền vi là gì?
2) Mọi người quí yêu của Bé, qui về đây thăm sức khỏe và lời khuyên giải của Bé, Bé nghĩ sao về
họ?
3) Hôm nay có cuộc giảng cho cộng đồng người Việt Nam, Bé sẽ bàn bạc về việc gì ?
4) Sau cuộc họp mặt với cộng đồng người Việt Nam, Bé cảm thấy thế nào?
5) Xuất hồn chứng nghiệm ra sao?
6) Ở trên đời này có cái gì lạ không?
7) Thường tình đen bạc là gì ?
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1)Ngày 15 tháng 01 năm 1993
Hỏi: Huyền vi là gì?
Đáp: Thưa, huyền vi là nhỏ nhứt mà người đời không thấy. Sự thấy nó thấy cái thấy, tức hiểu biết
được những chuyện thế gian không có thể biết được, như cảnh Tiên nhà Phật. Chỉ có người tu thực
hành bất chấp gian lao khổ cực, đói rách, thìi mới có cơ hội cảm thông.
Kệ:
Tu hành một dạ một lòng tiến
Chẳng có lo âu chẳng có phiền
Thanh nhẹ về Trời trong nháy mắt
Càn khôn qui một sống an yên
2) Ngày 16 tháng 01 năm 1993
Hỏi: Mọi người quí yêu của Bé, qui về đây thăm sức khỏe và lời khuyên giải của Bé, Bé nghĩ
sao về họ?
Đáp: Thưa, họ có sẵn một tâm hồn cầu tiến cho nên họ mới có cơ hội hội tụ tâm linh, minh cảm tự
tu tự tiến, duyên lành tự đạt, cảm thông nguyên ý của Trời Đất, nung nấu một tình thương vô bờ
bến, ước ao muốn gặp Phật và Thượng Đế trong chiều hướng tâm linh, chơn hồn phát triển, không
còn nghịch cảnh nữa, , tức là có cơ hội giải nghiệp tâm, về đây nhận lãnh chơn pháp chơn lời để
sớm thức tâm.
Kệ:
Giải mở sân si chẳng giận hờn
Qui nguyên Trời độ trí mang ơn
Thành tâm học đạo không giờ dứt
Tiến hóa thanh cao điển pháp hườn
3) Ngày 17 tháng 01 năm 1993
Hỏi : Hôm nay có cuộc giảng cho cộng đồng người Việt Nam, Bé sẽ bàn bạc về việc gì ?
Đáp : Thưa, tùy duyên mà Bé khai khẩu, nói chuyện thích hợp cho mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc
sống, sức khỏe và tâm linh. Cuộc đời còn lại của Bé. Bé chỉ cống hiến những gì Bé đã hành được
và đạt được, tức là có cơ hội giải nghiệp tâm cho mọi người noi gương thực hành, chứ Bé không
hứa và khơi dậy lòng tham của mọi người. Nhưng Bé chỉ nhắc lại thực chất của phần hồn vô sanh
và bất diệt để cho mọi người am tường cuộc sống trong lẽ sống.
Kệ :
Qui nguyên một mối tự tiến tòng
Hồn vía khai minh sống thong dong
Đời đạo song hành tâm tự thức
Có không không có chẳng cầu mong
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4) Ngày 18 tháng 01 năm 1993
Hỏi: Sau cuộc họp mặt với cộng đồng người Việt Nam, Bé cảm thấy thế nào?
Đáp: Thưa, Bé cảm nhận tình thương của mọi người vươn cao lên theo nhịp chấn động của tâm
thức của mọi trình độ. Sau khi nhận những lời nhắn nhủ khêu dậy khả năng tự thức của mọi người,
đến lúc chia tay ai ai cũng vui cả.
Kệ:
Duyên lành tự thức trí khai minh
Cởi mở chung vui rõ duyên tình
Ý đẹp duyên lành nay tự thức
Bình tâm học hỏi lý thông tình
5) Ngày 19 tháng 01 năm 1993
Hỏi: Xuất hồn chứng nghiệm ra sao?
Đáp: Thưa, xuất hồn lúc tham thiền nhập định, tự thấy trước trán nhóe sáng, khớp xương bộ đầu
qua nhiều năm tháng thực hiện pháp Soi Hồn, khớp xương nới rộng, vẹt mây lướt gió, ý thức rõ
hồn rời khỏi khối óc, đến nơi thanh nhẹ và trật tự, tùy theo sự hướng tâm của mỗi hành giả, cứu
mình và ảnh hưởng luồng điển khác, cứ vậy mà tiến hóa. Bộ óc học hỏi không ngừng, không giờ
rãnh rỗi để tạo sự ác ôn và tự phá hoại nữa.
Kệ:
Người tu thanh tịnh ý xuất ra
Học hỏi triền miên trí triển hòa
Trật tự minh hồn thâu gọn ngắn
Xét phân phân xét lý chan hòa
6) Ngày 20 tháng 01 năm 1993
Hỏi: Ở trên đời này có cái gì lạ không?
Đáp: Thưa, ở trên đời này chỉ có khối óc là lạ nhứt. Mỗi ngày mỗi phát triển tùy theo nhu cầu của
cá nhơn, hoàn cảnh càng khó khăn, lại càng phát triển nhiều hơn. Hết chỗ hướng tâm về vật chất
lại tự hướng tâmvề Trời Phật. Quá khổ lại thích tu hơn là cạnh tranh, tạo ra cơ hội tự nhịn nhục tìm
tàng chơn lý.
Kệ:
Hướng lên là cõi vô cùng tận
Trí óc khai thông tự góp phần
Sự thật minh tâm là cốt yếu
Thành tâm học hỏi tự mình phân
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7) Ngày 21 tháng 01 năm 1993
Hỏi : Thường tình đen bạc là gì ?
Đáp : Thưa, thường tình đen bạc là sự giao giữa Trời và Đất là đương nhiên như vậy, không có gì
thay đổi cả. Đen bạc là trược với thanh, biến thể của nó là tranh chấp, tạo khổ cho nhau, nhiên hậu
mới có cơ hội tiến hóa về tâm linh.
Kệ :
Thế gian chuyển động cuộc hành trình
Động loạn muôn chiều trí cảm minh
Ân độ thực hành trong thức giác
Có không không có cũng do mình
CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Minh Tâm
Tâm lành khai triển chơn tâm tịnh
Thức giác bình tâm tự xét minh
Ðạo đức không còn ôm chấp trách
Hòa mình thanh nhẹ tự mình minh.
Gỡ rối thực hành xét trí tâm
Thành tâm phục vụ chẳng sai lầm

Ðường đi trong sáng tự mình hòa
Phát triển xa gần tự vượt qua

Quy nguyên giềng mối gieo duyên tốt
Tự cứu giúp người lý diệu thâm

Ðiạ lợi nhân hòa trong ý thức
Bình minh sáng tỏa rõ gần xa

Chung hành dìu tiến quy muôn một

Ðồng hành tiến giải trí tâm thanh

Rõ lẽ trời ban tịnh pháp quang
Trí tuệ không ngừng gieo ý tốt

Phát triển tâm tu mở các ngành
Tâm đạo tình đời không dấy động

Bình tâm học hỏi tiến chung đàng

Bình minh quang chiếu ý tâm thanh.

Thức tỉnh tâm tư tạo dựng đàng

Minh tâm tự sửa quy thân hành

Cùng chung tiến hóa trí tâm an
Ðời là tạm cảnh tâm hành tiến
Cảm thức trần gian tự khai màn

Giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh
Cảm thức điều lành tâm dứt khoát
Giải mê phá chấp tự hành thanh

Thanh tịnh vui hành trong thức giác

Quy hội chơn linh tự tiến hành

Bền lâu vững tiến tự mình an
Khai thông trí tuệ minh chơn pháp
Giải tiến tâm lành trí sáng ban

Thực hành chất phát tự phân ranh
Ðạo đời lẫn lộn không ranh giới
Thức giác bình tâm rõ ý thanh.
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Hồn nhiên phân giải đường tu tiến
Thực hiện tâm tu chẳng có phiền

Quy một tình trời xuyên sự thật
Pháp quang thanh nhẹ tiến từ thời

Duyên nợ trần tình nay chẳng có
Tự nhiên thông cảm tự chơn hành

Nhập định minh tâm hướng cảnh trời
Bình an khai mở rõ chơn lời
Quý yêu nguyên khí trời ban phước

Khai tâm mở trí tự phân bàn

Giải tỏa phiền ưu tự thảnh thơi

Thực hiện chơn tu trí cảm an
Quy hội tình trời trong sống động
Càng tu càng hiểu trí càng an

Hòa đồng điển giới tâm khai triển
Thức giác bình tâm chẳng lụy phiền

Giải tà quy chánh chuyển hư vô
Học hỏi không ngừng tự thức vô
Lục tự phân minh phần trí đạo
Tâm tu tự giác niệm Nam Mô

Khổ hạnh thực hành duyên đạt tốt
Trùng tu giải nhiệt thật là yên

Trăng sao ban chiếu quy thiền định
Nhập định quang minh rõ tiến trình
Xây dựng quy hồi tâm ổn định
Chơn hành tự đạt tự phân minh.

Quy nguyên một mối tâm cùng thức
Uyển chuyển không ngừng tự tạo duyên

Độ thế tâm tu chẳng lụy phiền
Duyên trời tốt đẹp vẫn xe duyên

Vượt khỏi trần tâm chẳng loạn điên
Quy y Phật pháp tự mình hiền
Giải phần ô trược chung hành triển
Quý mến trời cao tự mình xuyên.

Sáng suốt ban vui phát triển hoài
Vô sanh bất diệt chẳng lầm sai
Cùng chung tu tiến vui muôn thuở
Nhớ bạn đồng hành chẳng tạo sai

Chung tiến đồng hành tâm giải nghiệp
Bình minh ban chiếu trí tâm yên
Tình đời đen bạc không phiền não
Giải nghiệp tâm minh chẳng còn riêng./.

Pháp Luân thường chuyển hiệp chơn lời
Diễn tiến không ngừng rõ các nơi

Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Giải Thoát Ðời Ðạo Ðiển Giới
Montréal, ngày 24 tháng 7 năm 1983 (tiếp theo)
Cho nên tôi quí yêu vô cùng, càng quí yêu thì càng dòm lại được chính tôi, lỗi tại tôi, trì trệ, thiếu dũng,
thiếu hành! Dũng trong thanh tịnh và sáng suốt. Dũng trong buông bỏ tất cả những sự bám víu mới là
dũng! Còn ôm không phải dũng! Ngày nay tôi hiểu rồi : Dũng là hạnh hi sinh! C
Cho nên khi mà tôi đạt được chữ dũng rồi,tôi thấy gia đình tôi nó phát triển, con tôi có chữ dũng tương
đồng với tôi! Vợ tôi có chữ dũng tương đồng với tôi, chồng tôi có chữ dũng tương đồng với tôi! Chúng
sanh đều có chử dũng, tôi ở trong vườn hạnh cao đẹp, không còn lo âu nữa, lấy gì có cái nghiệp! Tôi chỉ
giữ lấy sự Thanh Tịnh và Sáng Suốt để tôi thăng hoa trong giây phút thiêng liêng sáng suốt của bề trên đã
ân độ cho tôi! Bộ đầu tôi được chấm điểm rút lâng lâng đi lên! Sự cảm giác tiến tới vô cùng không giới
hạn! Tuần trước tôi đến đây, tuần này tôi lại đến kia, tuần sau tôi lại phát triển nữa! Rồi từ giờ phút khắc
đều phát triển, tôi mới thấy rằng cái luật vô cùng chứa đựng của Thượng Ðế! Ðầy đủ hết sức, phát triển
đến đâu có chỗ chứa đến đó! Cho nên người thế gian ngược lại muốn mưu cầu Thượng Ðế ân ban, muốn
mưu cầu chư Phật chư Tiên hướng độ nhưng mà tâm không mở, không khác gì bầu trời đóng cửa! Cho nên
tâm thức các bạn mở đi, mở rộng đi, quên cái chỗ eo hẹp này! Mà để cho nó sống hẳn, nó rơi vào điểm
thanh tịnh, nhẹ nhàng, nới rộng đó!
Các bạn mới được giải thoát toàn diện! Một giây các bạn nhắm mắt là các bạn trụ tâm rồi! Thả lỏng đi, tâm
tánh tại thế không ôm theo nữa, tâm tánh tại thế là những bài thi để chúng ta qua và chúng ta đã dự thi, học
bài và trả bài bởi tâm tánh! Ngày nay chúng ta thức, chúng ta ôm cái thức hồi sinh để ra đi là đủ rồi! Cho
nên cái cơ duyên tốt đẹp đã về với chúng ta! Huynh đệ tỷ muội, nhóm này tới nhóm nọ đã đồng thức,
huynh đệ tay nắm tay đưa hồn tiến hóa, xây dựng lẫn nhau trong đêm thiền! Thì chúng ta có một thiền
đường lớn rộng, miễn phí, nhưng mà kỳ thật Thượng Ðế có thâu, có thâu tiền! Tiền chúng ta là gì? Là cái
công chúng ta đó các bạn! Cái công các bạn tu nhiều chừng nào là các bạn được đóng tiền nhiều cho
Thượng đế! Công các bạn càng nhiều thì đóng càng nhiều cho Thượng Ðế thì các bạn được học lớp cao
hơn! Mà các bạn không có trả tiền thì không có lớp cao! Tiền của Thượng Ðế là cái công của các bạn đó!
Mỗi đêm các bạn chịu tu, mỗi ngày các bạn biết nhắc lấy tâm hồn, ta phải tu, ta phải quan tâm, ta phải hòa
cảm, ta phải thương yêu, ta phải biết xây dựng! Ðó cái hạnh trì các bạn lại được tiến triển! Cái công của
các bạn là cái tiền đóng vào trường học siêu nhiên của Thượng Ðế! Cho nên chúng ta đều ở trong định luật
vay trả, tu học rõ ràng!
Ở thế gian chúng ta phải trao bằng mãnh giấy, còn ở thiên đàng chúng ta phải dụng tâm thức, phải dụng
công! Công phu công quả công trình! Đó là tiền của các bạn đó các bạn! Các bạn thường thực hiện được
công phu công quả công trình là các bạn đã đóng tiền cho Thượng Ðế rồi, các bạn an tâm lo tu đi, chư tiên
chư Phật sẽ dìu dắt các bạn ! Càng đóng nhiều tiền thì càng nhiều vị thần lực chuyển giải cho các bạn và
độ trì cho các bạn tiến hóa! Luồng điển đó nó hóa giải và để cho các bạn tâm tâm tương ứng và mở trí ra,
khai minh thị, rõ ràng! Cho nên đừng có nói rằng tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không có đóng cái khóa
học này, ông Thượng Ðế ổng không dạy tôi! Các bạn ai cũng có công hết! Có biết công phu, có biết công
trình thì các bạn thực hiện được
công quả đó! Cái công là cái tiền các bạn đóng cho Ngài! Ngài sẽ thường độ để cho các bạn trở về với Bến
Giác!
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Cho nên các bạn không có nên mua vật chất mà để tôi cúng ông Trời, ông Trời độ tôi! Không được! Tôi
phải lấy cái công trong tâm tôi! Nếu các bạn không dụng công không bao giờ mở trí! Cho nên ngày hôm
nay chúng ta lại được nghiên cứu thêm một giai đoạn giải thoát? Giải thoát từ đời giải thoát đạo, giải thoát
trong điển giới, mới trở về thanh tịnh toàn diện!
Hỏi chứ từ hồi nào tới giờ tại sao ông Tám không nói, không phân tách? Phân rất nhiều, cuốn băng này
phân một chút, cuốn băng kia phân một chút! Hôm nay kết luận lại để cho các bạn thấy rằng : Phải đi như
vậy, nhưng mà trình độ các bạn chưa đến, câu hỏi và nhu cầu các bạn chưa có thì có đưa các bạn thì cũng
thành rác mà thôi! Cho nên ngày hôm nay, nó đã có một phần trình độ cần biết điều này cho nên tôi mới
phân tách thêm! Tôi hi vọng rằng kỳ tới đây các bạn sẽ có nhiều sự cần biết hơn, tâm thức các bạn cần học
hơn, thì không nên ngại ngùng và cho tôi những câu hỏi đó, để tôi tìm cho các bạn! Tôi là người đã phát
đại nguyện hi sinh vì đạo pháp để cho mọi người có cơ hội được tự quán thông. Thì những cái bài vở mà
các bạn đưa đến đều quí giá đối với tôi cả!
Chính tôi là người đồng hành đồng học với các bạn! Và đem lại những gì tôi đã và đang học truyền cảm
cho các bạn! Cho nên chúng ta không nên ngần ngại trong tinh thần xây dựng! Chúng ta đã kể với nhau
rằng huynh đệ một nhà, đâu có gì xa cách, thương yêu xây dựng lấy nhau, thì chúng ta phải đóng góp cho
nhau, không có sự tị hiềm che dấu như cảnh đời, không có tâm thần yếu hèn như người đời ở trong mê
chấp! Rồi cho ta là phải, khinh thị người khác. Cho ta là khôn, cho người khác là khùng, cũng không được!
Mình đã ôm cái khùng bất minh, làm sao chê người khác và mong tất cả mọi người đều khùng, đâu có
được ! Cái câu này là quá nặng, cái câu này tự trói buộc tâm các bạn mà thôi!
Cho nên khi mà các bạn tu, về gia cang có chửi mắng các bạn, các bạn không nên ghét họ, cảm ơn họ! Và
mong sao cứu họ để thoát cái bệnh nan y hiện tại! Họ xuất khẩu ước mong người khác khùng điên là họ sẽ
khùng điên ở tương lai! Cho nên chúng ta nên cầu nguyện và giúp đỡ cho họ, để họ tránh cái cảnh đau khổ
về già! Chuyện thượng Ðế làm mắt phàm không thấy! Ngài nói : Ðược, chuẩn y, phạt! Một tiếng thôi
nhưng mà bao nhiêu năm sau mới xảy ra, chớ không phải xảy ra bây giờ! Có thể xãy ra ở địa ngục, có thể
xãy ra ở giữa đường đi của cuộc hành hương của các bạn, không được trọn lành! Cho nên cái phạt của
Thượng Ðế, nó rất mầu nhiệm và không bao giờ cho chúng sinh biết trước!
Chỉ có người tu tự thức miới thấy rõ rằng : ta đã có lỗi với Thượng Ðế, ta là người phản đạo và chính ta là
người phản ta, quan trọng vô cùng! Lúc đó mới cảm thấy, cảm thấy sự sai lầm, cảm thấy sự phản trắc của
chính mình, tạo cho mình mất quân bình, tiến tới một bước lùi ba bước! Vì cái bản chất chưa dứt khoát và
ở trong sự nghi ngờ bất chánh, phạm thượng không hay, quên mình không biết, đau khổ vô cùng! Tan rã
thành bùn nhơ nước tiểu, lúc đó mới hiểu thế nào!
Cho nên chúng ta là người tu, ước nguyện giải thoát, phải giải thoát tất cả những tánh hư tất xấu đó! Phải
sống trong đó mới giải thoát được! Phải nếm cái mùi đó chúng ta mới giải thoát được! Cho nên các bạn
ngày hôm nay làm cha làm mẹ đã nếm qua rồi! Nên thanh tịnh đi, phẳng lặng đi, để hưởng và hiểu nhiều
hơn, sáng suốt hơn, thấy rõ cái luật của Thượng Ðế có chút xíu mà chúng ta bị đầy bao nhiêu ngàn năm tại
thế!
Cho nên hôm nay chúng ta rất vui! Huynh đệ tương họp và tham thiền chung, tự thức, minh giải và hổ trợ
lẫn nhau trong chu trình tiến hóa!
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.
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THÔNG BÁO 1 CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
THÔNG BÁO
Chúng tôi Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California đề nghị xin được tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc
Tế kỳ 39 năm 2020 tại Nam California trên du thuyền.
Lý do là nếu tổ chức tại Orange County, bạn đạo thế giới có dịp ghé thăm Thiền Viện Vĩ Kiên và Trụ Sở
Xây Dựng Vô Vi; đây là những cơ sở được chính Đức Thầy hỗ trợ và khuyến khích để trở thành những cơ
sở tâm linh để lại cho hậu thế. Đức Thầy đã tổ chức rất nhiều khóa học tại Thiền Viện Vĩ Kiên, cũng như
Đức Thầy thường ghé thăm Trụ Sở những khi Đức Thầy về đây.
Cho nên đây chính là các di tích lịch sử của Vô Vi. Hy vọng các bạn đạo cũ về đây để nhớ lại hình bóng
Đức Thầy, còn các bạn đạo mới về đây để thăm viếng những di tích lịch sử Đức Thầy để lại cho hậu thế.
Thân mến,
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California

THÔNG BÁO 2 CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
THÔNG BÁO
Theo yêu cầu của đa số bạn đạo đã tham gia du thuyền “Chung Vui Xây Dựng năm 2018”, năm nay Hội sẽ
tổ chức tiếp du thuyền “Chung Vui Xây Dựng năm 2019” 4 ngày 3 đêm từ ngày 21 đến 24 tháng 6 năm
2019 nhằm mục đích tạo cơ hội cho quý bạn đạo ở mọi nơi có thêm thời gian gặp mặt trao đổi để cùng
nhau học hỏi trong việc tu học. Đặc biệt Hội tổ chức trong dịp hè để các bạn đạo trẻ còn đang đi học, hoặc
con em các bạn đạo có dịp tham dự khoá sống chung trên du thuyền.
Du thuyền sẽ khởi hành từ cảng Long Beach đi Mexico.
Chi phí cho 1 người bao gồm mướn xe bus đưa đón bạn đạo từ Trụ Sở đến bến tàu và trở về Trụ Sở, tiền
tip trên tàu, tiền thuế và ăn ở.
- Phòng 2 người, mỗi người $470
- Phòng 3 người, mỗi người $400
Đặc biệt sau khóa sống chung trên du thuyền, Hội có tổ chức khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật tại Thiền
Viện Vĩ Kiên từ ngày 25 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2019. Rất mong các bạn tham dự đông đủ.
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Đoàn Ngọc Toàn:
714-787-8280
Lâm Thị Huỳnh Mai: 714-414-9552
Châu Vũ Bảo Khanh: 714-489-7767
Hội Trưởng Võ Thanh Chí
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VIDEO MỚI PHÁT HÀNH
1) Video Đại Hội Ngày 3 - Bế Mạc
https://youtu.be/8sO33XkjTs4

ĐH 2018 - Nhìn Xa - Ngày 3 - Bế Mạc
This video is about Ngày 3 - Bế Mạc
youtu.be

2) Trọn bộ video Đại Hội Nhìn xa – 2018 và Mục lục

THÔNG BÁO VIDEO ĐẠI HỘI NHÌN XA 2018
Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi 2019 / Quà Đầu Năm / Video Đại Hội Nhìn Xa 2018
Kính gởi quý bạn đạo, Để mở đầu một năm mới, Ban Kỹ Thuật đã rốt ráo thực hiện bộ Video Đại Hội Nhìn Xa 2018 để kịp gởi
đến quý bạn món quà tinh thần đầu Xuân . Nay xin cống hiến quý bạn

VIDEO PHẦN 1 – LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI
VIDEO PHẦN 2 - LỄ DÂNG HOA
VIDEO PHẦN 3 - TU HỌC - MÊ CHẤP
VIDEO PHẦN 4 - TU HỌC - TU VÀ THIỀN 1
VIDEO PHẦN 5 - TU HỌC - TU VÀ THIỀN 2
VIDEO PHẦN 6 - TU HỌC - ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
VIDEO PHẦN 7 - TU HỌC - ÔN LẠI PHÁP LÝ
VIDEO PHẦN 8 - VĂN NGHỆ VÔ VI

SLIDESHOW PHẦN 1: QUÝ YÊU BÀ TÁM
SLIDESHOW PHẦN 2: TIẾNG TRỐNG DỰNG
XÂY
SLIDESHOW PHẦN 3: MẸ TÔI
SLIDESHOW PHẦN 4: VẪN YÊU ANH
SLIDESHOW PHẦN 5: CON ƠI 2
SLIDESHOW PHẦN 6: TÌNH XUÂN
SLIDESHOW PHẦN 7: CÁT BỤI CUỘC ĐỜI
SLIDESHOW PHẦN 8: TA VỀ ĐÂY

3) Các videos có mục lục”:
-

Vấn Đạo tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 1994
Vấn Đạo tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 1998

Kính thư,
Ban Kỹ Thuật - Ban Kinh Sách
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38, năm 2019
“Hiểu Rộng”
Khách Sạn “Sunworld Dynasty Taipei”, Taiwan
Từ 22 tháng 9 đến 28 tháng 9 năm 2019
31.03.2019
Kính thưa quý bạn đạo,
Xin quý bạn lưu ý, thời hạn chót đóng lệ phí Đại Hội “Hiểu Rộng” 2019 là ngày
15.04.2019, nếu quý bạn chưa đóng phần còn lại.
Nếu đã mua vé máy bay, xin quý bạn gởi phiếu vận chuyển hoặc thông báo chuyến
bay cho ban ghi danh để sắp xếp về vận chuyển.
Khi mua vé máy bay, xin quý bạn chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ « TAIWAN
TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT » (airport code: TPE) và ghi rõ quý bạn
sẽ đến TERMINAL 1 hay TERMINAL 2.
Thành thật cảm ơn quý bạn và xin hẹn tái ngộ tại Taipei,
Ban Ghi Danh
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Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 6, 2019)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 “Hiểu Rộng”
SUNWORLD DYNASTY HOTEL, TAIPEI, TAIWAN
Kính thưa quý bạn,
Phi trường TAOYUAN (TPE) rất lớn, gồm có 2 terminals: Terminal 1 và Terminal 2. Vì vậy xin quý bạn nhớ ghi rõ
ràng là chuyến bay của mình sẽ đến Terminal nào và sẽ khởi hành từ Terminal nào, vì đi bộ từ Terminal này
sang Terminal kia rất là xa.
Chúng tôi có tổ chức xe để đón quý bạn về khách sạn vào những ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019 và đưa ra
phi trường ngày 26 hoặc 28 tháng 9. Chúng tôi chỉ đón quý bạn từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Xin quý bạn nên đi
từng nhóm để dễ đưa đón.
Lưu Ý: BCV chỉ đón tại Phi Trường Quốc Tế TAOYUAN International Airport (Airport code: TPE) trong thời
gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn đi taxi tự túc vì Ban Chuyển Vận không có
phương tiện đưa đón ngoài các giờ kể trên.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

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

Ngày

Giờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến
Bay

Khởi Hành Từ Thành
Phố

Terminal số
(1 hoặc 2)

Đến
Đi
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón bạn đạo các ngày sau đây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các ngày này,
xin quý bạn vui lòng tự túc.
Ngày đến 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường TAOYUAN
International Airport (TPE) về khách sạn.
Ngày về 26 hoặc 28 tháng 9 năm 2019: Ban Chuyển Vận sẽ đưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường
TAOYUAN International Airport (TPE).
Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2019 để việc tổ chức xe
đưa đón được chính xác. Cảm ơn quý bạn.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn của bạn đạo NGUYỄN KIM DUNG, sinh năm
1944, từ trần lúc 20g30 ngày 25 tháng 3 năm 2019 tại Bình Hoà, Gia Định, hưởng thọ 77 tuổi, hoả táng
ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại đài hoả táng Phước Lạc Viên, Bình Dương, được siêu thăng tịnh độ.
Gia đình xin chân thành cảm ơn.
2) Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Cô Nguyễn Thị Liên ở Gò Vấp, mất
ngày 26 tháng 3 năm 2019, nhầm ngày 21 tháng 2 Âm lịch năm Kỷ Hợi tại An Đồng, An Dương, Hải
Phòng, hưởng thọ 85 tuổi được siêu thăng tịnh độ. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo
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