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1) 05-08-95 
Hỏi: Người tu thiền lấy gì bảo vệ tâm thân? 
 
Ðáp: Người tu thiền lấy thanh khí điển bảo vệ tâm thân, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, rất 
cần cho cuộc sống. Người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nhờ thanh khí 
điển của Trời mà sống, nhờ công hành mà tiến. Tu nghèo làm gì có tiền đào hầm lánh nạn, chỉ 
có thanh tâm giải nạn mà thôi, hành triển mượn trớn thanh nhẹ về Trời. 
 
               Kệ: 
Thanh thanh diệu diệu lý phân lời 
Ðời tạm thực hiện tự nghĩ ngơi 
Dứt khoát tình đời trong nháy mắt 
Chẳng còn lưu luyến chẳng còn xơi 
 
2) 06-08-95 
Hỏi: Trời làm gì có khả năng bảo vệ loài người? 
 
Ðáp: Thưa hướng tâm về Trời mà thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
thì sẽ cảm thức được khả năng siêu việt của Trời mà tiến, sẽ không còn bở ngỡ trên đường đời 
cũng như đường đạo. Biết được đuờng đi thì tâm rất dễ dứt khoát tu tiến, không còn ôm ấp 
ngoại lý mà tạo sự tăm tối cho chính mình, thiếu dũng mãnh thăng hoa trong thanh tịnh, đạo 
không đắc tâm không yên 
 
               Kệ: 
Thực hành chất phát chẳng lo phiền 
Tạo khổ không tu chẳng có yên 
Lẽ đạo không thành đời chẳng được 
Có không không có vẫn an yên 
 
3) 07-08-95 
Hỏi: Bé thường nói về ánh sáng thì phải nhận định ánh sáng nào mới đúng? 
 
Ðáp: Thưa loại ánh sáng xuất phát từ trong tâm thức thanh tịnh thì mới thật tự ánh sáng của 
người thực hành tự đạt trong tự nhiên và hồn nhiên. 
 
               Kệ: 
Sáng trong tâm thức sáng phân 
Ðời đạo phân minh tự cảm hòa 
Trí độ thực hành trong thức giác 
Bình minh sáng tỏ rất chan hòa 
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4) 08-08-95 
Hỏi: Nhờ đâu cơ tạng được chạy đều hòa? 
 
Ðáp: Thưa nhờ hành pháp đứng đắn, Pháp Luân Thường Chuyển vận hành nguyên khí của 
Trời Ðất phát triển hợp thời từ cơ tạng cho tới khối óc, tự khai sáng phần hồn trở về với căn 
bản thần thức, dứt khoát tiến hóa không ngừng nghĩ, nhiên hậu mới đạt được sự thanh nhẹ của 
nội tâm. 
 
                Kệ: 
Giải tỏa phiền ưu tự tiến thầm 
Thanh tâm đời đạo tự truy tầm 
Qui nguyên giềng mối cùng chung tiến 
Cơ tạng bình an rõ diệu thâm 
 
5) 09-08-95 
Hỏi: Hạnh đức do đâu mà có? 
 
Ðáp: Thưa hạnh đức do tu thiền tinh tấn kết thành hạnh đức, hiểu rõ việc làm của chính mình 
hữu ích cho quần sanh ở tương lai, dấn thân vô quái ngại 
 
                Kệ: 
Thực hành khai triển chẳng so tài 
Trí độ phân minh tiến triển hoài 
Học đạo không ngừng tâm thức giác 
Chẳng còn mê loạn chẳng cần oai 
 
6) 10-08-95 
Hỏi: Loại người nào khó hòa hợp với mọi người? 
 
Ðáp: Thưa loại người biết chút đỉnh tướng số của người khác, có khi đoán trúng có khi đoán 
sai, tự ái rất khó hòa hợp với người khác. Người tu theo Phật dứt khoát chuyện đời và xem 
tướng số, không kỳ thị, thì thức hòa đồng mới sớm mở được, rất dễ cộng tác với mọi người, 
lúc nào cũng vui trong thanh tịnh, tâm miệng lúc nào cũng vui hoà trong thanh tịnh, loại 
người này có quí cách 
 
                 Kệ: 
Tu tâm sửa tánh mới là sang 
Tướng số lay hoay đạo khó thành 
Cực trí không thành tâm khó tiến 
Kiên trì tu luyện rõ diệu thanh 
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7) 11-08-95 
Hỏi: Lễ Vu Lan Bé có làm gì không? 
 

Ðáp: Thưa lễ Vu Lan Bé thành tâm nhập định tham thiền cầu nguyện cho những vong linh cô 
đơn được sớm siêu thăng tịnh độ, cùng với nguyên ý của chư Phật, chư Tiên hành sự. Khổ 
cảnh trần gian dần dần tan biến, như ánh trăng mờ trở nên sáng sủa và thanh nhẹ 
 

                  Kệ: 
Cầu xin hồn vía trở về quê 
Thức giác tu tâm sáng mọi bề 
Duyên đẹp tình Trời qui sống động 
Thành tâm tu luyện chẳng còn mê 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Dư Âm 
 

Dư âm siêu giác mối tình ta 
Giọng ca tiếng hát chan hòa tình thương 

Âm thanh lóng lánh như gương 
Động lòng hành giả tìm đường khai minh 

 
Tình thương tiến giải hành trình 
Qui y Phật pháp chính mình lo tu 

Siêu âm thức giác mê mù 
Vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài (3 lần) 

 
Lương Sĩ Hằng 

 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

MINH GIÁC 

Cabramatta, ngày 9, tháng 12, năm 1984 (tiếp theo và hết) 

Từ xa xưa đến ngày hôm nay, chúng ta thấy trong lịch sử, luận đi lập lại, cũng là những lời thức tâm 
mà thôi ; nhưng mà ngày hôm nay mọi người cũng ở trong cái giới thức tâm ; nhưng mà rốt cuộc rồi 
cũng phải tự tu, tự tiến. 

Chúng ta đã xa quê hương xứ sở ra đây, rốt cuộc rồi cũng phải gian khổ mới có một cái áo lành, mới 
có một miếng cơm độ nhựt. Rồi từ đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không phải mất của cải, 
nhưng mà chúng ta đã tự làm mất tình thương sẵn có trong nội tâm của chính chúng ta ; cho nên sanh 
ra bệnh nan y là tâm bệnh : gây gổ giữa người này và người nọ, vợ chồng bất hòa; người này muốn 
thắng người kia, muốn thắng người nọ, rồi đâm ra đổ vỡ, buồn bực ; nói, “Ta là một nhà minh triết, 
tài ba,” nhưng mà rốt cuộc rồi cũng vấp phải trong cái cãi vã của gia cang ! Thấy rõ chưa ? Tâm 
chúng ta cứ buồn vợ, buồn con, đêm buồn chồng ; đó là chúng ta đã tạo khổ và tạo nghiệp ! 
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Mà chúng ta dùng tha thứ và thương yêu, thì lúc nào chúng ta cũng sáng suốt ; không có chấp, mà 
ta cố gắng tìm hiểu sự ngộ nghĩnh của đối phương và sự phát triển của đối phương, chắc chắn phải có 
: thì chồng tìm cái hay của vợ, vợ tìm cái hay của chồng ; anh tìm cái hay của em, cha tìm cái hay của 
con ; rồi mới mở được cái thức hòa đồng. Huynh đệ, tỉ muội chúng ta tu, rồi hằng tuần chúng ta gặp 
nhau đây để tìm cái hay của mọi người, cái sự kiên nhẫn của mọi người, sự sáng suốt của mọi 
người, để nhắc nhở sự sáng suốt và kiên nhẫn của chính ta ; và ta mới quay về với chính ta, và sử 
dụng những phần thanh tịnh và sáng suốt của chính ta, rồi tiếp tục trên hành trình cống hiến cho 
những người kế tiếp. 

Cho nên, càng tu, càng thiền, càng ổn định tâm hồn, càng thấy quý yêu những người biết trở về với 
chính họ ; và chúng ta mới tìm cái kỹ thuật trở về với chính ta càng sớm càng tốt, để hưởng được một 
phần thanh nhẹ, thanh quang điển lành của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người. 

Chớ những người chưa có trình độ tu học, nhắc tới Thượng Đế là họ ghét rồi ; vì đâu có thấy cái mặt 
Ông đâu ? Tưởng là một con người như con người chúng ta ? Nhưng mà kỳ thật nó là một điểm linh 
quang, một khối linh quang vô cùng sáng lạng ; nó đã và đang ẩn tàng trong tâm thức của mọi 
người ; cái hơi thở hít vô, thở ra đây, nó đang ẩn tàng trong tâm thức ; nó đang đi trong mọi nơi, mọi 
giới trong cơ tạng khối óc của các Bạn : không có hơi thở, các Bạn không có trường sanh ! Nó là vô 
hình, vô tướng ; và hữu hình, hữu tướng cũng là nó ; vì nó ở trong cơ cấu nào, nó thực hiện theo trình 
độ đó. 

Cho nên, nó từ mọi trạng thái mà có : quy lại, nó là Thượng Đế khổng lồ, nó to lớn, đại đại đại đại từ 
bi ; lớn nhứt. Mọi người chúng ta chiết từ Thượng đế mà có, rồi mọi người chúng ta họp lại là một 
khối Thượng Đế vô cùng to lớn ;  cho nên, nói là, “Vô hình vô tướng, mà hữu hình hữu tướng cũng là 
nó ; nhỏ nhất cũng Ngài, mà lớn nhất cũng Ngài.” 

Cho nên, ngày hôm nay các Bạn mới thấy rõ các Bạn : thượng đế của tiểu thiên địa này : ngón chân 
cái đau cũng báo cáo trong tâm thức của các Bạn, sợi tóc ngứa cũng báo cáo trong tâm thức các Bạn, 
tay các đau cũng báo cáo vào tâm thức của các Bạn. Cái chủ trương nằm ở bên trong, chứ không ở 
bên ngoài ! 

Nếu chúng ta cứ xét ở bên ngoài hoài thì chúng ta lạc đường ; mà biết rằng chủ trương nằm bên 
trong, thì chúng ta mới thấy rằng cần phải xây dựng phần sáng suốt đó, và giải nghiệp tâm, không ôm 
lấy cái ngoài nữa, nhưng mà thức bên trong ; vun bồi sự thanh nhẹ đó để hòa với vạn năng, rồi mới 
lui vào cái chỗ toàn giác. Nếu không hòa hợp với vạn năng thì không bao giờ các đạt tới sự tòan giác 
của chơn tâm ;nhưng mà khổ sẽ tạo khổ thêm. 

Cho nên, trên đường tu học, chúng ta phải sống với nhiều hoàn cảnh : hoàn cảnh là ân sư chúng ta, 
mãi mãi như vậy ; trong thanh tịnh để học hỏi và tiến hóa, chớ không phải đi tìm một vị ân sư như 
chúng ta mong muốn ! Hòan cảnh của Bạn là ân sư đó Bạn : lúc các Bạn ở giữa biển cả, các Bạn lấy 
biển cả làm nhà thờ, ở đó biết bao nhiêu vị ân sư của chúng ta ; cho nên, các Bạn có thể quên cái cảnh 
giết chóc trong một khắc, và các Bạn vượt được đến đất liền. 

Thì trong đó, trong này chúng ta có vạn năng, thì hòa hợp với vạn thức của càn khôn vũ trụ, chúng ta 
mới cảm thấy sự thanh nhẹ và dũng cảm : chúng ta đi không sợ sệt ! Rồi đi đến đất liền, chúng ta lại 
bội ước ; tham dục bội ước. Cho nên, khi chúng ta lâm phải cái tình cảnh này, chúng ta phải cố gắng 
càng sớm càng tốt tự diệt sự động loạn, để nuôi dưỡng phần sáng suốt từ khi chúng ta rời quê hương 
xứ sở. 
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Người tu càng lâu càng thấy rằng chúng ta đã xa quê hương xứ sở, quê hương của càn khôn vũ trụ, 
quê hương nguồn cội của đấng Cha Lành : chúng ta lãnh nhiệm vụ xuống thế gian, hành động để ảnh 
hưởng những người chung quanh của chúng ta đã và đang học ; cho nên, chúng ta mới thấy rằng mọi 
người đều có nhiệm vụ : con ta có nhiệm vụ, vợ ta có nhiệm vụ, chính ta có nhiệm vụ, để tự 
thức ; chớ không phải nhiệm vụ đả phá và lôi cuốn chúng ta vào trong sự trầm luân không giải thoát 
được. 

Cho nên, các Bạn có cơ hội tu, cũng như tôi, chúng ta đã quy họp lần lần tới tịnh, nhớ lại cái cảnh xa 
xưa thiêng liêng của chính chúng ta, không phải ngày hôm nay mới gặp ; nhưng mà chúng ta tái 
ngộ và thấy con đường tự thức, tự làm một cuộc cách mạng cho bản thân, để thức tâm, nhiên hậu mới 
ảnh hưởng chúng sanh. Chư Phật, Chư Tiên đã và đang làm, và chúng ta mới noi gương lành đó, thức 
tâm thực hành, thay vì ôm lấy sự động loạn bất chánh và tạo sự mê muội của chúng ta và không giải 
thoát được. 

Cho nên, hôm nay là buổi chót trong buổi thiền giác tại Úc Châu, Sydney. Tui không biết nói gì hơn ; 
tui vẫn ôm tình thương và sự quý mến của các Bạn đi nơi khác, để mong rằng sự truyền cảm đó sẽ 
đến với những tâm hồn những bạn mới bước vào thềm tu học, và thức tâm tự tu, tự tiến ; và nhìn lại 
quá khứ thực tế huynh đệ, tỉ muội một nhà, đã gần chúng ta ; và Thượng Đế luôn luôn sáng suốt, sống 
động ôm ấp chúng ta ; và chúng ta không bao giờ bỏ Ngài được : thực hiện để trở về với căn bản tốt 
đẹp đời đời của mọi tâm linh. 

Thành thật cảm ơn! 
 

Đề tài suy gẫm 

Tại sao tu ban đêm không thành đạo 

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. 

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.  

(Thiền chung tạm biệt Melbourne 1984) 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 29 tháng 8 2021 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   
cho đến 31 tháng 10 2021 như sau:  
 
Người gửi                       US$                        CAD or currency 

An Danh (Mtl)   650  
Serena Truong (CA) 500    
Nga Le (VA) 500    
Hong Vo (Co) 200    
Icebud Reed Nguyen (MI) 300    
Tong Thi Kieu Cuc (AB)   500  
Ton Nu Mong Chi (GA) 500    
Olivier Phan (France)   120 euro 
Tho Nguyen & Loan Nguyen(TX) 1,000    
Dao Thi Loan (TX) 300    
Tran Thanh (Tx) 600    
Nguyen Anh Thu (Tx) 100    
Luu Quynh (Tx) 200    
Luu Quyen (Tx) 200    
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Hoa Kois Texas 500    
Hoa Kois Texas 500    
Hoa Kois Texas 4,232    
An Danh (Mtl)   650  
Olivier Phan (France)   120 euro 
Luc Quang Tran (CA) 620    
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Vo Danh (Tx) 1,000    
Ẩn Danh (MA) 500    
Ẩn Danh (MA) 1,000    
Trần Văn Đức (MA) 500    
Hồ Lộc- Phạm Hằng (CA) 1,000    
Chị Thời (CA) 200    
Phạm T. Anh (MA) 300    
Bác Hồ Văn Đậm (GA) 200    
Fred Reiss(CA) 300    
Trần Q. Ái (CA) 200    
Đoàn T. Mộng Nguyệt (VA) 500    
Bành Chi (CA) 200    
Bác Tảo (CA) 200    
An Danh 400    
Trương Chí Nhẫn (TX) 1,000    
Trương Thanh (IN) 300    
Kim Hoàng (AZ) 200    
Nguyen Cuong Dien & Nhung (Australia) 394  500  
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Dao Thi Le (Mtl) 159  200  
An Danh (Mtl) 397  500  
Ut Tran (AB)   2,000  
Nguyen Thi Anh (Australia)   360  
Rene Phan (Fr)   150 euro 
Begam & Fatima(France)   500 euro 
Le Thi Kim Anh (Mtl) 300    
Hong Vo (Co) 100    
Serena Truong (Ca) 500  

 
Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
 
Hỗ trợ nạn nhân dịch COVID ở Vietnam: 

-  Saigon 
Phường An Phú Đông Quận 12 khoảng 14/8 do bệnh dịch bùng pháp hết sức phức tạp bệnh 
viện bị quá tải F0 để điều trị tại nhà . Khốn khổ nhất là các công nhân làm thuê làm mướn thất 
nghiệp . Chúng tôi có đến giúp 30 phòng trọ công nhân ở An Phú các nạn nhân khác ở Hốc 
Môn Q.12 Gò Vấp Thủ Đức Q. 7- 9 Bình Thạnh. 
 
Bình Dương 
17/9 Qua các linh mục Giáo Xứ Đông Hòa Dĩ An Bình Dương một lượng lớn lương thực thực 
phẩm gồm gạo rau củ quả đã đến anh chị em khó khăn con cơn đại dịch trong đó có người dân 
tộc Khmer 
 
 Tiền Giang 
Qua quan cơm Huynh Đệ giúp tiền mua lương thực phát cho người nghèo TP Mỹ Tho 
Số lượng tăng gấp đôi vì người thất nghiệp về 
 
Tại những tỉnh khác như Pleiku … cũng phát gạo cho người nghèo thất nghiệp rất đông 
 

Ngoài ra cũng hỗ trợ tiếp sức người dân về quê miền Tây bằng sửa cho con nít bánh mì ngọt và tiền 
đổ xăng hay lộ phí 
 
https://youtu.be/Jpyv4vV1RDQ 
https://youtu.be/IPCQGw_CSyI 
https://youtu.be/Wwmuyh1Ragg 
https://youtu.be/xZOJjoMojok 
https://youtu.be/fHEvDru883I 
 
- Học phí hoặc tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho các em bị bỏ rơi cổng chùa , nghèo,mổ côi, khuyết tật 
được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học vì cha mẹ quá nghèo   
 
https://youtu.be/uNmW4EI67rY 
https://youtu.be/pVNQPsyQ2Mk 
 
- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long 
- Giúp mái ấm Thiên Ân 150 em ở Pleiku tiền ăn học (12 em bé sơ sinh bị bỏ rơi, 40 em hơc mẫu 
giáo, 50 em cấp 1 19 em cấp 2 4 em cấp 3 6 em đại học và còn lại trung cấp và học nghề) 
Lúc này sơ phụ trách nói bây giờ các cuôc vận động xin rất khó và không có ai đến vì dịch covid 
 
- Phát hòm người chết không hòm chôn hay hỗ trợ mai táng cho những trường hợp sau: 
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1.Một phu huynh từ Nghệ An đi xe máy chở con vào nhập học, trên đường đến Trung tâm bị tai nạn 
giao thông. Đó là em Nguyễn Văn Vinh. Em Vinh bị thương nhẹ, còn bố em sau đó đã ra đi. 
Hoàn cảnh gia đình có 6 người con, 3 người bị khuyết tật khiếm thính nặng. Gia đình nghèo, mẹ em 
bị ung thư ra đi cách đây 10 tháng. Đó là bà Marie mà Bác đã trợ giúp hòm chôn cất. Chiều hôm 
qua, bố các cháu cũng ra đi để lại 6 người con dại và bị khuyết tật. Ông ấy tên Thánh là Gioan. Vậy 
con kính xin Bác trợ giúp cho ông Gioan 1 cái hòm 3,500,000đ, để chôn cất ông. 
 
2. bé Maria Như Ngọc con của LT.H.Ngoc quê ở Bình Định thường trú ở Pleiku không có bảo hiểm 
sức khỏe vì quá nghèo không tiền mua 
Bé mới sanh ra đã chết nên đã hỗ trợ mai táng cho bé và 1 phần viện phí cho người mẹ 
 
- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 180 con em trại phong Dakkia Kontum  
 
-Phát gạo và lương thực cho người Phong ở Gia Lai 
 
-Hỗ trợ chi phí ăn mặc  cho 35 em trong  cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô trách nhiệm   vì cũng 
khó khăn không kém 

   
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên 
tục hỗ trợ cho công việc này  
  
 

1. Ngân phiếu hay Money order xin đề   
VoVi Friendship Association và xin gửi về: 
7622 23rd Street 
Westminster, CA 92683 
USA 

Hoặc: 

2. VoVi Association of Canada và xin gửi về: 
2590 Allard St. 
Montreal Qc H4E 2L4 
Canada 

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
 
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV ở Canada và nam Cali 
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
Email:aphancao@videotron.ca 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 44, 31-10-2021 
 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Nhịn Nhục - Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 4: Quy Thức, ngày 

14-5-1986 
 
https://youtu.be/RmnKfMyZnpU 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Tu Học 1:  Nhân dịp Lễ Tưởng Niệm Đúc Thầy lần thứ 12 tại Thiền Viện Hai Không, ngày 23-9-
2021 
https://youtu.be/Ah3e-X5TBr4 
 Radio Nam California tuần lễ 44 

Chủ đề:  Tu Đạo Kinh 
https://youtu.be/i7xwML4HBlE 
 Một tuần nghe một chương trình nhạc:  Văn Nghệ Đại Hội 2019 

https://youtu.be/VltaIOLGM70 
 Hình ảnh và Slideshow Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy lần thứ 12 tại TV Hai Không do anh Phương 

Nguyễn thực hiện: 
o 1. Phân Ranh Đạo    https://youtu.be/JEghmlVEp7A 
o 2. Bạn Ơi 2   https://youtu.be/c4UIQa4mkk4  
o 3. Bạn Ơi 6   https://youtu.be/_1dvewdl-fI 
o Hình ảnh rất đẹp:  https://photos.google.com/share/AF1QipM4Kup7mCPCh92MHre-

M20fa4358Ct4iM5faxL7slf3ZVx76yaAA0FdVmITM8-
NXg?pli=1&key=czdYQ3JVb2wzRFB3bmJPNUtScFVsOWFIMVZiNE9B 

Ban video kính mời 
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THƠ BẠN ĐẠO 
 
                Duyên May 
 
Hãy thực hành, khi bạn còn có thể  
Để một mai, không thể gặp duyên may 
Đời ngắn ngủi, như một giọt sương mai 
Ta không chắc, ngày mai sẽ tỉnh dậy 
 
Biết bao điều, con người cố che đậy 
Nhưng sự thật, luôn khởi dậy ai ơi!! 
Thật hay giả, luôn hiện dưới mặt trời  
Nguồn ánh sáng, soi đời cho nhân loại  
 
Ta may mắn, đứng đầu bao nhiêu loại 
Phúc hay hoạ, đồng loại cùng vượt qua 
Ta học hỏi, tiến hoá để về nhà 
Hãy tu luyện, để là người đạo đức 
 
Sống chánh nghĩa, yêu thương và trung thực  
Tâm từ bi, luôn một mực đứng đầu 
Hãy yêu thương, dù gặp cảnh bể dâu 
Ta trải nghiệm, hiểu đâu là chân lý 
 
Cơn khảo đảo, hãy bình tâm dũng chí  
Dùng chơn tâm, phán xét lý của đời 
Đừng vội vã, và cũng đừng buông lơi 
Dùng chánh kiến, làm cho đời hạnh phúc 
 
Được duyên may, ta là người hạnh phúc  
Tạ ơn Trời, hạnh phúc được ân ban 
Cám ơn đời, giúp ta được khai màng 
Hãy tu hành, Cha ban duyên may mắn  
 
Thủy Bùi - Missouri  26/10/2021 
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ến 19/04/2022, hy vọng sẽ không có biến cố g

ủa bạn đạo tốt h
19 (ít nhứt 2 lần).

ời hạn chót để ghi danh, đóng lệ phí hay xin rút t
ã ghi danh và muốn tiếp tục tham gia

ứng nhận chích ngừa Covid-19 trước ng
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ải qua một giai đoạn mới với một c
ưa ra những bài học thử thách v

ảnh khó khăn này. Hơn n
ống Chung Âu Châu 2020 cũng đã rơi vào t

ảm và không còn c
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ãn cách xã hội hay mang khẩu trang nh

ào phòng ăn. 
ện tại, có đủ điều kiện để tổ chức Khóa Sống Chung v
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ọc thử thách và nhân loại cố gắng t
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ếu tự ý hủy bỏ, Ban Tổ Chức sẽ không hoàn 

ần báo 
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Lưu Ý 
  
1.     Bạn đạo nên chọn mua vé máy bay hay vé xe lửa có thể trả lại được mà không mất tiền. 
2.     Bạn đạo lớn tuổi và có những chứng bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ. 
3.     Bạn đạo Cộng Đồng Âu Châu nên xin thẻ « Bảo Hiểm Y Tế » Cộng Đồng Âu Châu để 
không phải ứng trước tiền khi cần dịch vụ y tế, ngoài quốc gia mình cư ngụ. 

  
Mọi chi tiết ghi danh xin tham khảo thêm trên trang web www.vovinet.org phần đề mục Sinh Hoạt. 

  
Kính chúc quí bạn vui tiến 
  
Thay mặt Ban Tổ Chức KSC Âu Châu 
Huỳnh Minh Bảo 
vovifrance@yahoo.fr 
Viber : +33 6 32 44 59 64 
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Khóa Sống Chung Âu Châu 

" Viễn Lưu " 2022 – Amsterdam (Hà Lan) 
15/04/2022 – 19/04/2022 

 
Courtyard Marriott Amsterdam Airport ****  
Bosweg 15 
2131 LX Hoofddorp  
Netherlands 
 
Họ và Tên (ghi trên Passport) : __________________________________________________ 
Địa chỉ : ____________________________________________________________________ 
Thành Phố : _____________________Mã vùng ____________Quốc Gia ________________ 
Điện thoại : ________________________E-mail : _________________________________________ 
Thuộc Thiền Đường / HAHVV : ______________________                                    Nam [   ]   Nữ  [   ]     
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp) : _____________________Điện thoại : _____________ 
 

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 15-12-2021. Gởi kèm theo giấy chứng nhận chích ngừa 
Covid-19 
Trường hợp hủy bỏ sau ngày 31/12/2021, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại. 
 
Ghi danh Khóa Sống Chung  
 

Lệ Phí  
 cho mỗi người 

  

Phòng  
4 người 

Phòng  
3 người 

Phòng  
2 người 

Phòng  
1 người  

Tổng Cộng 

KSC  
4 ngày / 3 đêm/ 8 bữa ăn 

 320 € 360 €  430 € 650 €  

Trẻ em  
4-12 tuổi 

210 € 250 € 320 €   

Phòng trước KSC  
(có điểm tâm) 

55 € 70 € 90 € 160 €  

 
Ghi danh Khóa Sống Chung và Du ngoạn vườn hoa Keukenhof và Amsterdam 
 

Lệ Phí  
 cho mỗi người 

  

Phòng  
4 người  

Phòng  
3 người  

Phòng  
2 người  

Phòng  
1 người  

Tổng Cộng 

KSC + Du Ngoạn  
5 ngày / 4 đêm/ 9 bữa ăn 

(15/04 – 19/04) 

    
415 € 

  
470 € 

 
560 € 

 
850 € 

 

        

BẢN GHI DANH 
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Trẻ em (4-12 tuổi) 
(15/04 – 19/04) 

305 € 360 € 450 € 

Không ngủ lại đêm 18/04 tại khách sạn  
KSC + Du Ngoạn  

4 ngày / 3 đêm/ 8 bữa ăn 
(15/04 – 18/04) 

  
350 € 

  
390 € 

 
460 € 

   
680 € 

 

 
Trẻ em (4-12 tuổi) 

(15/04 – 18/04) 

    
240 € 

   
280 € 

 
350 € 

 
 

 

 
 
Quí bạn có thể đi viếng vườn hoa Keukenhof tự túc nếu có xe riêng và không cần ngủ lại khách sạn đêm 
18/04/2022. 
Vé mua theo nhóm (20-200 người)  trên mạng giá 17 €. 
 
 

Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những người sau đây  
Họ và Tên (Được ghi trên Passport)  Tuổi  

(Trẻ em) 
Lệ phí KSC 

   
   
   
   
Tổng Cộng lệ-phí KSC  
Lệ phí phòng trước KSC  
Tổng Cộng lệ-phí KSC + phòng trước KSC  
 
Xin được sắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng) :  
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
Các bạn đặt phòng 2 người cần chọn loại phòng 

 

Xin chọn loại phòng King Bed (1 giường đôi lớn)   2 Queen Bed  (2 giường đôi)   
  

 
Cần 1 chỗ đậu (miễn phí cho 40 xe đầu tiên)   
  
 
 
 
 
 

 



          Pháp Lý Vô Vi Khoa H

 
Cách th
 

 Đ
Bạn đạo tại Đức xin ghi danh v
  
Trần Xuân Thu 
Fresenius Straße 6
 60320 Frankfurt, GERMANY
Tel: +49 69 5978195
E-mail: xuan_thu.tran@yahoo.com
Lệ phí chuyển v
Ngân hàng:      
IBAN:                                            DE75 5306 0180 0005 6369 30
BIC :                                              GENODE51FU 
Mục đích (Verwendungszweck):  KHÓA SỐNG CHUNG 2022
 
 

 B
Bạn đạo Bỉ 
 
Lê Thị Kim Phụng 
53-55 Avenue Paul Deschanel, boite 17
1030 Bruxelles, BELGIQUE
Tel: +32 2 21 91 016
E-mail: thikimphungle88@gmail.com
Lệ phí chuyển 
Ngân hàng:                                   ARGENTA
IBAN:                                           BE13 9730 8236 3239
BIC:                                              ARSPBE22
Mục đích:                             
 
 

 Pháp và các qu
Bạn đạo tại Pháp 
 
Huỳnh Minh Bảo
178 Rue de l’Université
75007 Paris, FRANCE
Mobile hay Viber : +33 6 32 44 59 64, Email: 
 
Lệ phí chuyển v
Ngân hàng: 
IBAN:   
BIC:   
Mục đích: 
 

háp Lý Vô Vi Khoa H

Cách thức ghi danh v

Đức 
ạn đạo tại Đức xin ghi danh v

ần Xuân Thu  
Fresenius Straße 6 
60320 Frankfurt, GERMANY

Tel: +49 69 5978195 
xuan_thu.tran@yahoo.com

ệ phí chuyển vào tài kho
Ngân hàng:                                    
IBAN:                                            DE75 5306 0180 0005 6369 30
BIC :                                              GENODE51FU 

ục đích (Verwendungszweck):  KHÓA SỐNG CHUNG 2022

Bỉ 
ạn đạo Bỉ và các quốc gia khác xin ghi danh v

ị Kim Phụng  
55 Avenue Paul Deschanel, boite 17

uxelles, BELGIQUE
Tel: +32 2 21 91 016 

thikimphungle88@gmail.com
ệ phí chuyển vào tài kho

Ngân hàng:                                   ARGENTA
IBAN:                                           BE13 9730 8236 3239
BIC:                                              ARSPBE22

ục đích:                             

Pháp và các qu
ạn đạo tại Pháp và các qu

ỳnh Minh Bảo 
178 Rue de l’Université
75007 Paris, FRANCE
Mobile hay Viber : +33 6 32 44 59 64, Email: 

ệ phí chuyển vào tài kho
Ngân hàng:   

                 
  

ục đích:   
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ức ghi danh và đóng l

ạn đạo tại Đức xin ghi danh và đóng l

60320 Frankfurt, GERMANY 

xuan_thu.tran@yahoo.com
ào tài khoản :   VOVI Freundschaftsvereinigung e.V.

                              VR Bank Fulda eG
IBAN:                                            DE75 5306 0180 0005 6369 30
BIC :                                              GENODE51FU 

ục đích (Verwendungszweck):  KHÓA SỐNG CHUNG 2022

ốc gia khác xin ghi danh v

55 Avenue Paul Deschanel, boite 17
uxelles, BELGIQUE 

thikimphungle88@gmail.com
vào tài khoản :      LE THI KIM PHUNG

Ngân hàng:                                   ARGENTA
IBAN:                                           BE13 9730 8236 3239
BIC:                                              ARSPBE22

ục đích:                                      KHÓA S

Pháp và các quốc gia khác 
và các quốc gia khác,

178 Rue de l’Université 
75007 Paris, FRANCE 
Mobile hay Viber : +33 6 32 44 59 64, Email: 

tài khoản : Association VOVI France
                 SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France
                FR76 30003 03290 00037266125 14
                 SOGEFRPP
                 KSC 2022 

ọc Huyền Bí Phật Pháp 

à đóng lệ phí 

à đóng lệ phí cho:

xuan_thu.tran@yahoo.com, thixuanthu.tran@sanofi.com 
VOVI Freundschaftsvereinigung e.V.

VR Bank Fulda eG
IBAN:                                            DE75 5306 0180 0005 6369 30
BIC :                                              GENODE51FU 

ục đích (Verwendungszweck):  KHÓA SỐNG CHUNG 2022

ốc gia khác xin ghi danh và đóng l

55 Avenue Paul Deschanel, boite 17 

thikimphungle88@gmail.com  
ản :      LE THI KIM PHUNG

Ngân hàng:                                   ARGENTA 
IBAN:                                           BE13 9730 8236 3239
BIC:                                              ARSPBE22 

KHÓA SỐNG CHUNG 2022

ốc gia khác  
ốc gia khác, xin ghi danh và đóng l

Mobile hay Viber : +33 6 32 44 59 64, Email: 

Association VOVI France
SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France

FR76 30003 03290 00037266125 14
SOGEFRPP
KSC 2022  
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FR76 30003 03290 00037266125 14
SOGEFRPP 
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