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1) 26-03-95 
Hỏi: Trời phú những gì cho loài người? 
 
Ðáp: Trời phú cho bản chất hồn nhiên và tự nhiên cho loài người tự tiến, ngược lại loài người đã 
thu hút ngoại cảnh tạo thành một tập quán, gọi là tánh, hướng hạ thì tranh chấp, còn hướng thượng 
thì tự giải không còn tạo nghiệp và tiến hóa tới vô cùng 
 
                  Kệ: 
Sân si tánh xấu triển bao dung 
Khó thức khó tu khó tự lùng 
Nghịch cảnh tràn đầy không phát triển 
Khó thành khó hiểu lý vô cùng 
 

2) 27-03-95 
Hỏi: Làm người thường bị nạn tại sao? 
 
Ðáp: Thưa họa vô đơn chí, phước bất trùng lai, tức là hậu quả của sự việc chính mình đã tạo cho 
mình, nằm trong luật nhân quả, tâm làm thân chịu, tự gạt lấy chính mình mà thôi, tưởng lầm là đã 
đắc thắng hay thành đạt, đã khổ lại càng khổ thêm, nếu không hướng tâm thực hành tu học thì 
không bao giờ giải được nghiệp chướng, nạn càng ngày càng đến với chính mình thay vì phước, 
cứu người là cứu mình, hại người tức là hại mình 
 
                 Kệ: 
Khổ không cứu được tự giam mình 
Trong cõi phù sanh khó tự minh 
Không phước không hành tâm tự hại 
Phù sanh tạm bợ chẳng qui hình 
 

3) 28-03-95 
Hỏi: Thiên hạ đồn sẽ có tận thế Bé nghĩ sao về việc nầy? 
 
Ðáp: Thưa ở trên đời nầy cái gì cũ quá rồi cũng sẽ đổi mới, đó là luật tự nhiên nằm trong nhân 
quả. Hiểu được điều nầy thì chẳng có gì là lạ cả, chỉ có những loại người ham sống sợ chết thì lo 
âu, không biết sẽ ra sao, có cuộc sống thì phải sống vui và đạo đức, biết tu thiền thì chẳng có gì 
đáng lo, luật nhân quả nằm trong tâm thức của mọi người, chuyện có không và chết sống thường 
tình của mọi người 
 
                    Kệ: 
Vui tu tâm thức tự an cười 
Mở rộng đường đi sống vẫn tươi 
Tiến triển chơn hồn không bở ngỡ 
Thuận duyên Trời Ðất vẫn vui tươi 
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4) 29-03-95 
Hỏi: Không tu đúng pháp có thể sống yên vui không? 
 
Ðáp: Thưa không tu đúng pháp khứ trược lưu thanh, thì nội khoa tâm lý không có cơ hội quân 
bình, điện tâm nơi bộ đầu không xuất phát và hội tụ trong lành, hướng ngoại lo âu tạo loạn mất 
quân bình, tâm thức yếu hèn, hướng dục và lo âu, dũng chí thanh tịnh không có, ôm nghiệp và tạo 
nghiệp, than khổ nhưng mà không biết khổ là gì! Cứ tiếp tục trong sự tham dục mà thôi 
 
                   Kệ: 
Trí tâm khó tiến chuyển quanh nhồi 
Học khổ lầm than tự tạo nhồi 
Phước hoạ vô thường gieo ý thức 
Nghiệp tâm nặng trược khó về ngôi 
 

5) 30-03-95 
Hỏi: Bé nghĩ sao về những người không muốn chết? 
 
Ðáp: Thưa những người mang bệnh và không muốn chết là những người chưa thấu triệt được 
nguyên lý vô sanh, khi thấu triệt được nguyên lý vô sanh bất diệt thì lúc nào cũng sẳn sàng với 
cuộc sống chết, chịu luật nhân quả thì chẳng lo âu 
 
                 Kệ: 
Sống mà hiểu được chẳng lo âu 
Giải chấp phá mê tự giải sầu 
Không động yên lành trong giấc ngủ 
Khí Trời nuôi dưỡng thức chiều sâu 
 

6) 31-03-95 
Hỏi: Bé có dịp đi du ngoạn Kyoto Bé cảm thấy ngôi chùa quí giá lâu năm do một số người có 
thiện chí đóng góp cộng với niềm tin vững chắc đã tạo thành lưu niệm hình Phật lưu lại cho 
mọi người chiêm ngưỡng giá trị của người tu thiền thực hành, Bé nghĩ sao về việc nầy? 
 
Ðáp: Thưa Bé rất khâm phục ban chấp hành của ngôi chùa nầy, đã biểu lộ niềm tin hướng về chư 
Phật mà hình thành trong trật tự cho mọi người kế tiếp chiêm ngưỡng. Hậu sanh tiếp tục hành sự 
như vậy thì tốt biết bao nhiêu, một sự đóng góp chung đã biểu lộ tình thương và đạo đức chung, 
ảnh hưởng quần sanh tốt đẹp, gieo niềm tin đối với đại thanh tịnh, đền đài của Thượng Ðế, trong 
không mà có, đối với người tu thiền thì rất hữu ích khi được nhắc nhở đến sự thanh tịnh và cộng 
đồng chung tiến 
 
                  Kệ: 
Hình ảnh gieo duyên tận độ đời 
Qui nguyên giềng mối khắp nơi nơi 
Ðời nay không có người thanh tịnh 
Học hỏi không ngừng hướng về Trời 
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7) 01-04-95 
Hỏi: Bé có cố ý đến đây xem hoa Anh Ðào xứ Nhựt hay không? 
 
Ðáp: Thưa Bé không có cố ý đi xem hoa ở mùa nào hết, hành trình tự nhiên tương ngộ những nụ 
cười hoa tươi đón chào mùa tươi đẹp của cuộc sống nhơn sinh, ai ai cũng hớn hở đi xem sự tốt 
tươi của Trời Ðất sắp đặt, bài hát của mùa xuân, tâm tình của tuổi trẻ vươn lên rất thích hợp, càng 
nghiền ngẫm càng rõ tình Trời Ðất và nhơn sinh rất sống động, trong màu sắc lộng lẩy của thiên 
nhiên hình thành vui hoà cùng Trời Ðất 
 
                   Kệ: 
Duyên lành tái ngộ thức nhơn gian 
Trí tuệ phân minh chuyển chuyển bàn 
Cứu khổ ban vui tâm tự tiến 
Cảm thông Trời Ðất tự vui bàn 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Đường Đi Thật 
4 
 

Thực hành một pháp chẳng ôm hai 
Phát triển tâm linh tự tiến hoài 
Dứt khoát tình đời tâm đạt thức 
Chiều sâu tâm đạo rõ thanh đài 
Đường đi nghìn dặm chẳng sai 

Thực hành chất phác tiến hoài không ngưng 
Càn khôn vũ trụ tiến từng 

Vô cùng thông suốt tưng bừng cảm thông 
Trong vòng định luật hóa công 

Dựng xây xây dựng một lòng tự tu 
Thức hồn tiến hóa ngao du 

Tình Trời cao đẹp tự tu hoài hoài 
Khí thanh Trời độ chẳng sai 

Dày công tu luyện hai vai nhẹ nhàng 
Cùng chung huynh đệ bạc bàn 
Hồn tu hồn tiến hồn an đời dời 

Dù cho thể xác xa rời 
Trí tâm vẫn tiến vẫn vơi lòng sầu 

Càn khôn vũ trụ cơ cầu 
Thực hành chánh pháp tạo tàu về quê 

Cảm thông nguyên lý muôn bề 
Dở hay cũng tại lòng mê cõi trần 

Tự mình thanh tịnh xét phân 
Nghĩa ân đời đạo ân cần dựng xây 

 
Vĩ Kiên 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

THIỀN CHUNG TẠM BIỆT 

Melbourne, ngày 20, năm 1984.  (tiếp theo) 

Không nên tiếp tục phạm lỗi nữa ; sửa mình trong đại nguyện thực chất sẵn có ! Chúng ta đã sống trong 
nếp sống khoa học hiện tại thì chúng ta phải thực hiện đúng theo đường lối của khoa học, là phải hành, 
phải tìm kiếm, khai triển, rồi nó mới tự đạt. Cho nên, Pháp có sẵn, đường mòn có sẵn, hành giả có tâm, ắt 
là phải đi đến : cái tâm thực tiễn xây dựng phải lật đổ nội bộ trong nội tâm ; nội bộ tăm tối, nội bộ si mê, 
nội bộ mê chấp, phải gạt bỏ nó qua một bên, rồi đem lại cái thức hòa đồng khai triển đồng đều trong nội 
thức, nhiên hậu mới thanh tịnh thăng hoa.  Cho nên, chúng ta rất đại phước đức. 

Rồi đây các Bạn trở về nhà, nghiền ngẫm lại, chúng ta thấy phước đức : nghe lại cuốn băng những chuỗi 
ngày chúng ta đóng góp cho chung, và chúng ta thấy rõ rằng chúng ta sẽ làm được : chúng ta thấy rõ 
quyền năng sẵn có, tự biết, của chính ta : không còn lệ thuộc ; chính ta là chủ ; chủ của tiểu thiên địa này, 
phải đóng trọn một vai trò của Chủ Nhân Ông rõ rệt, trách nhiệm điều khiển tiểu thiên địa này : hồn, vía 
qui tụ hòa hợp với càn khôn vũ trụ ; làm điều lớn, không làm điều nhỏ ở tương lai.  

Giải thoát là làm điều lớn ! Chúng sanh đã kinh sợ, ai cũng sợ chết ; chúng ta là người đi trước : tu học để 
khám phá cái chết, và sẽ tiêu diệt cái chết, không còn chết nữa mới là con người tân tiến của thế kỷ khoa 
học. Tương lai chúng ta sẽ đạt và dự cuộc trong cảnh siêu văn minh sắp tới. Bề trên sẽ quang chiếu cho 
Bạn đạo Vô Vi khắp Năm Châu không ít, chỉ rõ, vạch đường rõ rệt ; chỉ chờ hành giả đi mà thôi ! 

Cho nên, hiện tại tại sao các Bạn nói : “Đêm nào tui cũng tu, mà lại nghe ông Tám nói tui không tin tu 
thiền ?” Tu thiền trong 1 tiếng, 2 tiếng, nhưng mà ban ngày còn lý luận cố chấp, không chịu hòa tan, 
không chịu quy nhứt tâm thức ; còn so đo, còn eo hẹp ; tạo sự chậm tiến ban ngày, rồi ban đêm ngồi một 
tiếng ; làm sao đủ Ban ngày đi làm, không xét rõ : “Đây là ân huệ của Thượng Đế cho tui có cơ hội làm ; 
tui sung sướng lắm ; tui được nhìn mặt huynh đệ, tỉ muội trong cả càn khôn chung với tôi trong một công 
xưởng ; tui được thấy rõ những sự tiến triển của vật chất trước mặt tui ; tui được thấy rõ vật chất đã và 
đang điêu luyện mới thành sự cống hiến cho quảng đại quần chúng ; tui ở trong cái duyên lành khai triển. 
Tui lại so đo thấy tui làm nhiều quá, tui khổ quá, người kia giàu quá, tui nghèo quá” ; nhưng mà không 
thấy cái thức bình đẳng rõ rệt, là hít thở như nhau ; nhiều khi so đo trong buồn tủi, tính từ giờ, từ phút lợi, 
hại ! Để chi ? Để tạo sự trì trệ cho chính mình, chớ không có tranh đấu được việc gì hết.  

Sân si, buồn tủi tái phát trong ngày, thì ban đêm tu cũng không có thành đạo ! Cho nên, chúng ta phải hòa 
tan ngay lúc ban ngày, ngay lúc ta làm việc, lúc sự mưu sinh hiện tại : chúng ta đã sống với Thượng Đế, 
Ngài đã sống với ta, Ngài đã làm cho cái nền, cái nền móng hóa hóa sanh sanh ; ta là người tiếp tay để 
khai quảng tất cả những gì đang còn tăm tối và chưa khai triển. Niềm tin liên hệ đó không ngừng nghỉ, thì 
ngày hội ngộ của các Bạn đối với Thượng Đế không xa : các Bạn luôn luôn việc làm phải làm, càng làm 
càng thích thú, càng làm càng minh mẫn, càng làm càng sáng suốt . Vui trong hạnh từ bi cởi mở : Ngài đã 
cho ta rất nhiều cơ hội ; cho ta miếng da là cái áo của Cha Mẹ đã ban ; ngày nay cộng thêm một cái áo bên 
ngoài để cho được ấm hơn, tốt hơn, khỏe hơn, đúng theo sự mong muốn của thể xác. Nhưng Ngài cũng 
chiều lòng để cho chúng ta có tất cả : sự văn minh này đến rồi phát khởi sự văn minh kia, đưa vào trí óc 
của nhân sinh, chuyển hóa sự sáng suốt vô trong nhân sinh càng ngày càng hiểu, sáng suốt hơn, càng làm 
sao tinh vi hơn, tốt hơn. 
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Chúng ta thấy rằng cái tương ứng của Bề Trên đối với chúng sanh không ngừng nghỉ, tùy theo trình độ mà 
chuyển hóa. Cho nên, chúng ta chịu hòa tan thì chúng ta thấy rằng Thượng Đế đâu có bỏ chúng ta, Mẹ 
Hiền chúng ta đâu có bỏ chúng ta : luôn luôn làm việc với chúng ta, và xây dựng cho chúng ta trở nên một 
tâm hồn quảng đại vì quần chúng : quần chúng là ta, ta là quần chúng ; càn khôn vũ trụ là ta, ta là càn 
khôn vũ trụ.  

Ngày nay các Bạn đã bước sâu vào con đường triết lý, và nằm hẳn trong chân lý bất di bất dịch.  Biết được 
giá trị cấu trúc siêu nhiên của thể xác này, bảy ức niên mới trụ thành một hình sắc ! Quý thay và lành thay, 
ngày hôm nay, các Bạn mới biết được, “Tui là người tất nhiên điều khiển cái thể xác này !” Trước khi các 
Bạn chưa tu cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này, các Bạn chưa bao giờ nghe được, 
« Tui làm chủ tui ; tui sống đây nhờ Ơn Trên, chớ tui không biết làm chủ tui !” Các Bạn tu cái đạo gì cũng 
vậy, chỉ biết nhờ Ơn Trên thôi.  

Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ý thức được trách nhiệm trầm trọng, là chúng ta phải; nhẫn hòa để học 
sự sáng suốt của Bề Trên ; nhẫn hòa để chứa đựng chân lý bất diệt trong nội tâm. 

Cho nên, rất may, đại phước cho chúng ta có cơ hội được làm sáng tỏ mọi sự việc trong tâm thức của 
chúng ta : rồi phạm vi học hỏi tại thế gian, với phạm vi tu thiền, hai cái phạm vi nó khác xa nhiều ! Chúng 
ta so sánh : trước kia chúng ta học được bao nhiêu, chúng ta tưởng là đầy đủ ; nhưng ngày nay tu thiền, 
thanh tịnh rồi, những phần chúng ta đã học chả có được bao nhiêu ! Kỳ thật, thực chất của chúng ta trở về 
với kinh vô tự ngày hôm nay, nó lại sống động siêu diệu khai triển vô cùng : “Nhất ly thông, vạn lý minh” 
nó sẽ đem sự sáng suốt vô cùng cho chính chúng ta. 

Cho nên, các Bạn càng tu càng chuyển nghiệp ; nên nghiên cứu trong thực tế, và tự kiểm chứng mọi hành 
động mỗi khi sau lúc thiền, lúc làm việc, lúc ăn, lúc ngủ ; rồi đây các Bạn sẽ tự kiểm soát : bỏ công thực 
hành Pháp Lý Vô Vi : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, rồi tự nhiên các Bạn sẽ đi tới cái giới tự kiểm soát 
và tự quán thông, minh cảm cả càn khôn vũ trụ ; các Bạn mới thấy rõ Diệu Pháp giá trị vô cùng :  “trong 
Không mà Có” ; thay đổi trong tiến triển vô cùng, chớ không nên dậm chân một chỗ ! 

Cho nên, càng ngày các Bạn càng tu, càng nghe băng, càng nghe những lời tui nhắc nhở thì các Bạn thấy 
sự trì trệ của chính Bạn ở chính Bạn . Không phải Bề Trên không sáng suốt ; rất sáng suốt ; rất chung sống 
với Bạn, không lìa các Bạn : bất cứ ở nẻo hóc nào cũng vạch rõ sự sai lầm của chính Bạn ; nhưng mà các 
Bạn còn mê muội chưa hiểu đó thôi : cống cao ngạo mạn, ôm lấy bản chất tăm tối mà không chịu đả phá 
cái tự ái để thức tâm.  

Cho nên, nhiều Bạn đến giờ phút lâm chung, kêu danh tui ; tui biết ; đến cơn nguy biến, cũng kêu danh tui, 
tui hiểu. Tại sao những người đó lại kêu ? Kêu để làm gì ? Muốn cầu tiến ư ! Không ! “Tiếc rằng tôi 
không nghe lời, ngày hôm nay tui mới sa ngã !” Thấy rõ con đường sa ngã đi xuống như thiêu thân. Cho 
nên, chúng ta thấy trước hơn là thấy sau ; chúng ta hiểu trước hơn là hiểu sau ; phòng bệnh hơn là để nó 
xảy ra bịnh. Cho nên, chúng ta có cơ hội lui về trong thanh tịnh, và cũng có cơ hội tự kiểm điểm không 
còn buồn ; cố gắng nghiên cứu : trong một phút, một giây, là sẽ đảm bảo. 

Cho nên, quý thay và lành thay, tui được khỏe mạnh, âm thinh truyền cảm đến với các Bạn, và chung sống 
với các Bạn trong ba ngày Đại Hội : chúng ta gần nhau nhất, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, ôm lấy 
nhau tùy theo trình độ khả năng mà đi. 
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Cộng đồng Vô Vi là đa diện ; tui mong rằng tương lai các Bạn sẽ thay tui và nói lại với tất cả mọi người 
nên trở về với chính họ, đừng hoang phí thời gian vàng ngọc được luân hồi tại thế gian : bước vào trong 
trường học, đại học tinh vi này, mà không học thì rất uổng. 

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các Bạn, và chúc các Bạn tâm thân an lạc.  
 

ĐỀ TÀI SUY GẪM 

Bài học về cái chết 

Thì chúng ta phải chịu, chúng ta phải nghiên cứu sâu vô, tìm hiểu rõ rệt hơn : sau cái chết nó có cái sống ! 
À ! Cái chết này là cái chết của cái tánh của thể xác : nó đã làm suy thoái nó, nó phải từ bỏ ra đi ; và nó 
tiến hóa một nơi khác để học hỏi thêm. 

Cho nên, sau cái chết nó có cái sống ; mà mỗi người đều phải bước qua cái khóa này, và bước qua giai 
đoạn này, và thực hiện bài học này. Nhưng mà không biết : mến tiếc, khóc lóc vì người kia, than thở vì 
người kia ! Rồi ta chết, ai than thở đây ? Cho nên, các Bạn phải hiểu, phải bình tĩnh một chút để xem xét : 
cái chết là cái lẽ thường : cái khóa học đó mọi người phải qua ; chúng ta vui vẻ, đưa đi, không có gì ; sống 
hòan tất rồi, người đó đã tiến hóa lên cõi khác, hay là được học một cõi nặng trược hơn, rồi cũng là tiến 
hóa sự tiến hóa của phần hồn. 

Ngày nay chúng ta tu, chúng ta ăn năn, chúng ta thấy rõ rằng, “Tôi muốn chết trước khi chết, nó bảo đảm 
hơn.” Chết là cái hồn lìa xác, chớ gì ? Bây giờ chúng ta tu theo cái pháp môn Soi Hồn, Pháp Luân, Thiển 
Ðịnh này, thì cái hồn lìa xác rồi : ta học lìa trước khi ta lìa ! Không nên để bê trễ, mà đến lúc lìa, không 
biết đường lìa, đi mà không biết đi ; lại càng đau khổ hơn ! 

Bây giờ chúng ta có cơ hội nghiên cứu để tìm ra lối đi và cái lối đến ; mà phải học hết những cái bài Sanh, 
Lão, Bệnh, Tử ; thì chúng ta thấy rõ rồi : cái chết chúng ta không còn cái chết nữa ; các Bạn thấy rõ chưa ? 
Bạn đã học bằng lòng chấp nhận trở về với nguyên căn, nguồn cội, thì Bạn đâu có còn chết nữa ? 

(Định luật Sanh Lão Bệnh Tử Khổ 24/5/81) 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 25, 20-06-2021 
 

 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Quy Giác Chơn Giác 
 

https://youtu.be/QXjtCfjoPak 
 

 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:   

Phát tâm hướng thượng -tìm con đường giải thoát -Khóa Phát Tâm Tu Thiền ThiềnViện Nhẫn 
Hòa 15-9-1987 
https://youtu.be/2eWq9DOfuNY 
 Radio Nam California tuần này. 

https://youtu.be/qcfmaTdB_gA 
 Một tuần nghe một bản nhạc:  Tình Thầy Tận Độ 

https://youtu.be/omjLc6dnKzQ 
Ban video kính mời 
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THÔNG BÁO  CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA  
 

THÔNG BÁO! 
 
         HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA  có 3 thông báo xin được gởi đến quý Bạn Đạo 
Miền Nam Cali và quí Bạn Đạo khắp nơi trên Thế Giới  : 

 
Thông Báo 1.           GIỚI THIỆU BAN CHẤP HÀNH MỚI  
 
                 Ban Chấp Hành của HAHVVMNC  nhiệm kỳ  2021-2023 như sau: 
 
                               HỘI TRƯỞNG:  Cô LÂM HUỲNH MAI  
                               HỘI PHÓ :  Anh JOHN PHẠM   
                               HỘI PHÓ  : Anh VÕ CHÍ THANH 
                               THỦ QUỸ:  HUỲNH LÊ NGỌC  
                               TỔNG THƯ KÝ:  PHẠM THI ANH  
                               QUẢN LÝ TRỤ SỞ : Bác PHẠM VĂN ĐƯỢC  
                               QUẢN LÝ THIỀN VIỆN VĨ KIÊN: Cô LÊ THỊ QUÍ  
 
                  Mọi câu hỏi hay phát tâm đóng góp cho HAHVVMNC,   xin quí Bạn Đạo liên lạc qua địa chỉ 
của  TSXD VôVi  và số phone sau đây : 
 
                                                     TRỤ SỞ  XÂY DỰNG VÔ VI  
                                                                 7622  23 RD  
                                                       Westminster, CA 92683 
                                                  
                                          Ngọc Huỳnh  657-722-8881 
                                          Thi Anh          714-232-3542 
 
 
 
Thông Báo thứ 2.             MỞ CỬA TRỤ SỞ  XÂY DỰNG VÔ VI  
 
                    Sau một thời gian dài TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI đã tạm thời đóng cửa ngừng sinh hoạt 
TBPTDN và CHUNG THIỀN do Đại dịch Covid-19. Nay Tiểu Bang CALIFORNIA đã mở cửa lại 100% 
( 15 tháng 06 năm 2021) mọi sinh hoạt xã hội sẽ trở lại bình thường như trước. Đây là  niềm vui lớn cho 
chúng ta . Hội xin thông báo tin vui: 
 
                    HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA  chúng ta sẽ chính thức mở cửa TRỤ 
SỞ XÂY DỰNG VÔ VI và THIỀN VIỆN VĨ KIÊN. TSXD VôVi sinh hoạt lại như trước bắt đầu từ 
ngày Chủ Nhật 20 tháng 06 năm 2021. Chúng ta sẽ có : 
 
                                SINH HOẠT- CHUNG THIỀN MỖI CHỦ NHẬT bắt đầu từ 10:00 AM - 1:00 PM.  
                                ĂN TRƯA: 1:00 PM- 2:00 PM 
 
                     Xin mời tất cả các Bạn Đạo Miền Nam CALIFORNIA về TRỤ SỞ  XÂY DỰNG VÔ VI 
sinh hoạt TBPTDN HỌC MỤC BÉ TÁM  - CHUNG THIỀN  vào mỗi Chủ nhật.  
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Thông Báo 3.             SINH NHẬT LẦN THỨ 100 CỦA BÁC BÍCH.  
 
                                                       THƯ MỜI  
 
               Kính gởi đến các Bạn Đạo Miền Nam CALIFORNIA và các Bạn Đạo phương xa 
 
                     Để đáp lại tình yêu thương của tất cả các Bạn Đạo đã dành cho Bác Bích, gia đình Bác sẽ tổ 
chức SINH NHẬT LẦN THỨ 100 cho Bác tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI.  
 
        HỘI ÁI HỮU MIỀN NAM CALIFORNIA  Xin  đại diện Bác Bích gởi THƯ MỜI này đến tất 
cả Quí Bạn Đạo Miền Nam CA cùng Quí Bạn Đạo phương xa đến TSXD VôVi dự SINH NHẬT  lần 
thứ  100 của Bác  Bích vào ngày Chủ nhật 11 tháng 7 năm 2021 . 

 
                Chúng ta sẽ chương trình cho ngày 11 tháng  7 năm 2021 như sau: 
                    
                1- Sinh hoạt  học TBPTDN từ 10:00am đến 11:00am 
          
                 2- Chung thiền  từ 11:00 am đến 12:00 trưa  
 
                 3- SINH NHẬT BÁC BÍCH  bắt đầu 12:00 đến 2:00 chiều. Chúng ta sẽ cùng  nhắc lại những 
kỷ niệm, ăn trưa và cắt bánh sinh nhật cùng Bác.  
                 
                 Bác Bích có lời gởi đến tất cả các Bạn Đạo đến tham dự là Bác không nhận quà chỉ nhận tình 
yêu thương từ nơi các Bạn Đạo dành cho Bác mà thôi.  
 
                  Để việc tổ chức được chu đáo xin quí Bạn Đạo sẽ đến tham dự vui lòng gọi ghi danh (thức ăn 
được gia đình Bác đặt mang tới nên HỘI cần biết số người đến dự để trả lời ).  
 
Xin gọi cho  
                                      Huỳnh Mai số phone                 714-414-9552  
                                      Ngọc  Huỳnh số phone.             657-722-8881  
                                       
                     Xin mời quí Bạn Đạo gần xa cùng về tham dự, chúng ta cùng hợp mặt nói lên tình thương 
yêu trong buổi tiệc sinh nhật thật ý nghĩa này: 
 
                                                         
                 SINH NHẬT BÁC BÍCH LẦN THỨ 100 
 
                                                  
                   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH  
 
Hội Trưởng  
LÂM HUỲNH MAI  
Ngày 16 tháng 06 năm 2021 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
1) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho Bà Cô của bạn đạo Phạm Thy Anh là  
BÀ LÊ THỊ ĐÀO sanh ngày 15 tháng 8 năm 1938 ở Quãng Ngãi Việt Nam, mất hôm chủ nhật 
ngày 13 tháng 6 năm 2021 ở nhà thương West Houston Hospital, Texas, hưởng thọ 83 tuổi được 
siêu thăng tịnh độ.   
 
Gia đình của bạn đạo Phạm Thy Anh thành thật cảm ơn quý bạn đạo.   
 
 
 
2) Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo, cụ Tăng Thị Múi  sanh năm 1932 
là thân mẫu của bạn đạo Nguyễn Thị Kim Sơn, từ trần lúc 22 giờ  ngày 12 tháng 06 năm 
2021  nhằm  ngày mùng 03 tháng 05 năm Tân Sửu, ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 
Hưởng thọ 90 tuổi, hoả táng lúc 14 giờ ngày 15 tháng 06 năm 2021 nhằm ngày mùng 06 tháng 05 
năm Tân Sửu tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai sớm được siêu thăng tịnh độ 

Thành thật cảm ơn Quý bạn đạo 

Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu 

3) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho Ba của bạn đạo Trần Hưng và Trần Long Ở 
Calgagy Canada là  Ông Trần Lương sinh ngày 15/01/1939 Mất ngày 12/06/2021.  Hưởng thọ 82 tuổi 
được siêu thăng tịnh độ.   

Gia đình bạn đạo Trần Hưng và Trần Long ở Calgary xin cảm ơn quý bạn đạo 
 
 
 


