Số: 858 Ngày: 18 tháng 12 năm 2011

Trí Tueä
Trí tueä quang minh haønh phaùt trieån
Chuyeån hoaù thaâm saâu ñoä caùc mieàn
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo duyeân taän ñoä
Chuyeân caàn tu tieán taâm thaân yeân
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 28/02/2001 đến 06/03/2002
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) Taïi sao laøm ngöôøi thích ngöôøi naày khoâng thích ngöôøi kia?
2) Ngöôøi muoán tu Voâ Vi thì phaûi laøm sao?
3) Thieàn toâng laø sao?
4) Duyeân tu laø duyeân laøm sao?
5) Luaät nhaân quaû hieän baèng caùch naøo?
6) Laøm sao trò ñöôïc loøng tham cuûa loaøi ngöôøi?
7) Mang xaùc laøm ngöôøi baét buoäc phaûi tham duïc?
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1) Monaco, 28-02-2002 9: 20 AM
2) Monaco, 01-03-2002 2: 55 AM
Hoûi: Taïi sao laøm ngöôøi thích ngöôøi naày khoâng Hoûi: Ngöôøi muoán tu Voâ Vi thì phaûi laøm sao?
thích ngöôøi kia?
Ñaùp: Thöa ngöôøi muoán tu Voâ Vi thì phaûi daøy coâng
Ñaùp: Thöa laøm ngöôøi thích ngöôøi naày khoâng thích thöïc haønh thì môùi ñaït tôùi quaân bình ñöôïc
ngöôøi kia vì thöùc hoøa ñoàng chöa môû
Keä:
Daøy coâng thöïc haønh töï khai thoâng
Keä:
Tu chöa nhaäp ñònh thöùc chöa minh
Lyù trí phaân minh chuyeån tieán voøng
Trí tueä aâm u hay böïc mình
Ñôøi ñaïo song haønh xaây döïng tieán
Chöa giaùc chöa minh tình khoù ñaït
Quí mình thöông hoï töï khai thoâng
Taùnh tình raéc roái hay böïc mình
3) Monaco, 02-03-2002 3: 57 AM
Hoûi: Thieàn toâng laø sao?

4) Monaco, 03-03-2002 8: 35 AM
Hoûi: Duyeân tu laø duyeân laøm sao?

Ñaùp: Thöa thieàn toâng laø toâng chæ cuûa phaùp thieàn
Keä:
Toâng chæ khai trieån chuyeån trí linh
Thöïc haønh chaát phaùt hieän chôn tình
Bình taâm thanh tònh qui gieàng moái
Khai trieån chôn tình phaùp phaùp minh

Ñaùp: Thöa duyeân tu laø vöøa ñuû khoå chaùn chöôøng
caûnh cuõ vaø döùt khoaùt ñi tu
Keä:
Chaùn chöôøng caûnh cuõ phaûi ñi tu
Töï thöùc nhôn gian laø caûnh tuø
Loaïn laïc chôn hoàn khoâng töï chuû
Meâ laàm ñuû thöù taïo khôø ngu

5) Monaco, 04-03-2002 2: 05 AM
Hoûi: Luaät nhaân quaû hieän baèng caùch naøo?

6) Monaco, 05-03-2002 3: 40 AM
Hoûi: Laøm sao trò ñöôïc loøng tham cuûa loaøi ngöôøi?

Ñaùp: Thöa luaät nhaân quaû xuaát hieän baèng caùch haäu Ñaùp: Thöa muoán trò loøng tham cuûa loaøi ngöôøi thì
quaû baát oån
phaûi chôø thieân cô bieán chuyeån thì môùi coù cô hoäi
döùt khoaùt maø töï tu
Keä:
Haäu quaû baát oån vì aùc oân
Keä:
Beänh haønh khoù chöõa laâm tai naïn
Loøng tham aùm haïi trí taâm ngöôùi
Vía hoàn taêm toái khoâng ñöôøng thoaùt
Cô theå Trôøi ban chaúng ñöôïc töôi
Röôùc tröôïc vaøo thaân khoù luaän baøn
Ñoäng loaïn chính mình gieo aùc ñoäc
Loøng tham daáy ñoäng chaúng coøn töôi
7) Monaco, 06-03-2002 2: 55 AM
Hoûi: Mang xaùc laøm ngöôøi baét buoäc phaûi tham duïc?
Ñaùp: Thöa mang xaùc laøm ngöôøi phaûi hoäi tuï söï tham duïc öùng vaøo ñònh luaät hoùa hoùa sanh sanh
Keä:
Tham duïc hoùa sanh taïo nghieäp laõnh
Thöïc haønh taïi theá luaät em anh
Gieo duyeân taän ñoä trong thaønh töïu
Keá keá sanh ra töï thöïc haønh
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Văn tự Vô Vi
BOÀ ÑEÀ :
Boà-Ñeà laø caùi gì? Ngöôøi ñôøi thöôøng noùi caây boà-ñeà noù ôû beân Aán-Ñoä, bay qua beân ñoù ñeå kieám caây boà-ñeà.
BOÀ-ÑEÀ BOÅN VOÂ THUÏ (boà-ñeà laø khoâng coù caây). Taïi sao trong kinh hoài xöa ngöôøi ta noùi “boà-ñeà boån voâ
thuï”? laø vì nguyeân caên cuûa noù khoâng phaûi laø caùi caây, maø laø Ñieån. Bôûi vì trung taâm ñieån quang cuûa boä ñaàu
hoøa hôïp vôùi caøn khoân vuõ truï maø hoùa giaûi moïi söï vieäc nan giaûi.
BOÀ chuyeån ÑEÀ caäp taát caû moïi söï nan giaûi ñeå hoùa giaûi ra! Cho neân caùi Boà-Ñeà Taâm laø chæ coù thanh ñieån
hoøa hôïp vôùi caøn khoân vuõ truï, chöù coøn laáy caùi taâm phaøm maø noùi chuyeän Boà-Ñeà, caùi ñoù khoâng bao giôø tieán
noåi. Phaûi duøng ñieån thöøa tieáp ñieån kia keâu baèng “boà” bòch döïa nöông, “ñeà” nghò vaø noùi ñaïo.
Xöa Ñöùc Thích Ca ngoài döôùi caây maø xung quanh bao nhieâu ñeä töû ñeà nghò vaø xin hoûi Ngaøi trong caùi tình
thöông yeâu cuõng nhö moät, roài ñeà nghò chuyeän naøy, chuyeän kia, chuyeän noï, roài Ngaøi môùi giaûi thích ra. Roài
môùi laáy caùi yù giaûi ñoù maø ñaët teân caùi caây keâu baèng B-Ñeà. Ngöôøi ñôøi cöù ñaêm ñaêm voâ caùi caây, nhöng maø caùi
caây ñoù laø caùi caây bò toäi ñôøi ñôøi. CAÙI CAÂY ÑOÙ ÑAÂU COÙ “THAØNH ÑAÏO”! Caùi caây ñoù cuõng laø moät phaàn
hoàn bò tan raõ roài bò giam haõm ñôøi ñôøi kieáp kieáp maø thoâi. Cuõng nhö caùi coïng rau cuõng vaäy, taâm linh tan raõ,
thuï traõm baù ñao, töôûng laø aên chay thaønh ñaïo, caùi ñoù cuõng laø sai ñöôøng loái nöõa. Bôûi vì chæ laø aên cho noù nheï
thoâi, nhöng maø caùi phaàn aùc oân noù vaãn coøn.
Thöû hoûi caùi coïng rau noù coù “aùc” khoâng? Raøu laø hieàn maø laïi sao oâng Taùm noùi rau aùc? Nhöng maø ñeå laâu ra
saâu roài aên voâ coi coù cheát khoâng? Noù coøn caùi söùc maïnh ñaáu tranh cuûa noù, nhöng maø ñaáu tranh keát cuoäc cuûa
noù laø aùc yù. Con muoãi aùc, con ruoài aùc, con boï xít aùc, vì nhöõng phaàn hoàn noù ñaõ tieâu laàn laàn tôùi ñoù nhöng maø
taùnh chaát cuûa noù cuõng vaãn coøn aùc! Hieåu caùi ñoù laø hieåu ñòa nguïc. Töø töø bò sa ñoïa trong sai laàm, noù hao phí
maát ñieån, chæ coøn keát tinh coù moät chuùt ñoù nhöng maø vaãn coøn taùnh aùc. Con muoãi cuõng aùc, con ruoài cuõng aùc,
con boï xít cuõng aùc, thaáy roõ chöa?
BOÀ ÑEÀ TAÂM, BOÀ ÑEÀ BOÅN VOÂ THUÏ :
Xöa coù caâu: Boà ñeà boån voâ thuï. Taïi sao noùi boà ñeà? Theá gian ngöôøi ta duøng caùi caây boà ñeà troàng ra thaønh caùi
caây boà ñeà, laù sum seâ, caùi ñoù laø taïi sao? Nhieàu kinh saùch noùi : Boà ñeà boån voâ thuï, laø boà ñeà khoâng phaûi coù
caây, vaäy laø caùi gì?
Cho neân chuùng ta tu roài, ñöôïc thanh ñieån ôû treân boä ñaàu phoùng leân môùi hieåu “boà ñeà boån voâ thuï” laø caùi
thanh ñieån cuûa chuùng ta truï treân boä ñaàu hoøa caûm caû caøn khoân vuõ truï môùi bieát boà ñeà laø boån voâ thuï, khoâng
coù caây. Chæ coù ñieån maø thoâi. Cho neân söï tri giaùc cuûa ngöôøi tu thieàn môû thanh ñieån roài thì boà ñeà taâm noù
khoâng coù naèm ôû trong caùi taâm nhö theá gian, maø suy nghó raèng laø con tim ngay trong ngöôøi tu naøy, nhöng
caùi taâm noù ñaõ thay ñoåi roài, veà caùi thanh khí ñieån hoøa hôïp vôùi thanh khí ñieån ruùt boä ñaàu troøn vo hoaø hôïp caû
can khoân vuõ truï. Ñoù laø boà ñeà taâm. Boà ñeà taâm, khi ai ñoäng tôùi noù, noù hieåu lieàn, baát cöù moät caùi gì xaûy ñeán
cho noù, thì chæ duøng boà ñeà taâm ñeå suy xeùt. Ngöôøi ta ñeå yù moät chuyeän gì xung quanh, noù hieåu lieàn roõ reät vaø
phaân giaûi. Ngöôøi ñoái phöông noùi chöa döùt lôøi thì noù ñaõ phaùt ra nhöõng lôøi chaân chaùnh, phaân giaûi roõ reät, keâu
baèng boà ñeà taâm.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 3/12

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY

Hành trình
Hành trình sống động tự nhiên
Siêu sinh tự thức tự hiền giải mê
Chẳng còn loạn động bối bê
Tình trời cao đẹp hương quê của hồn
Tranh trời những nét sanh tồn
Màu nào sắc nấy tự ôn lấy bài
Vạn linh chẳng có tranh tài
Tu hành chất phác, tiến hoài không ngưng.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
TRÍCH LỜI GIẢNG CỦA ĐỨC THẦY
TRONG KHÔNG MÀ CÓ
Trong không mà có chỉ bền vững tu
Chúng ta đạt được cái thanh rồi cứ ôm lấy cái thanh mà tu. Cho nên, khi mà nghe người truyền pháp
người ta giảng về cái gì? Giảng về chân lý chúng ta cứ ôm lấy cái chân lý mà tu, không phải ôm ông thầy tu
được. Ông thầy là người phàm mắt thịt, tay chân cũng như chúng ta nhưng mà xuất phát cái âm thinh đó nó
hiện ra trong trí óc chúng ta thấy đó là chân lý, đó là trọn lành. Chúng ta phải đem sự trọn lành chúng ta hòa
hợp với trọn lành đã và đang ban cho chúng ta và chúng ta giữ cái phần đó để tiến.
Chúng ta ôm lấy cái đó để tiến, ôm chân lý để tiến mới là chánh hơn là ôm ông thầy. Đó, nhiều người tu
đi bảo vệ ông thầy, tu đi bảo vệ ông sư, cái đó là sự lầm than, không hiểu chánh pháp. Rồi cung kính làm lễ
nghi giả tạm, rồi ông đó ông sai lầm, rồi mình cũng sụp đổ luôn. Cho nên, chúng ta chỉ tìm chân lý để tiến
mà thôi, phù hợp với sự thăng tiến thanh điển của chúng ta không? Trí óc chúng ta được khai mở sau khi
nghe được chân lý đó thì chúng ta được thanh nhẹ không? Nếu thanh nhẹ chúng ta giữ phần thanh nhẹ để
tiến lên tùy theo cơ năng của mỗi người tiến hóa.
Luôn luôn chúng ta thấy người ta nói “không thầy đố mầy làm nên”. Nhưng mà bây giờ tôi đi trong
cái không không, mà trong cái không không đó là gì? Không không đó là linh động cả triệu triệu lần hơn
cái mà tôi có đây, mà trong không đó là có. Nếu mà không có lấy gì linh động. Mà nếu không có làm gì
linh động chiếu hóa ánh sáng thông suốt. Bây giờ, các bạn dòm thấy thông, thấy Trời thông, nhưng mà các
bạn tiến hóa luồng điển nhẹ tương đồng với luồng điển đó thì các bạn cũng thấy rõ ràng kẻ đi qua, người đi
lại, người nhẹ, người nặng trước mắt bạn chớ đâu, thiên đàng trước mắt bạn chớ đâu mà tại vì sự linh động
điển quang của bạn còn yếu, còn trược không chịu tiến lên và tự chủ tự đắc. Đó, rồi ỷ lại nơi thầy, ỷ lại nơi
sư rồi rốt cuộc mang cái khổ chậm tiến mà thôi.
Còn nếu chúng ta cứ cố gắng tiến lên để hòa hợp với cái linh động, cái chấn động tương đồng với cái
chấn động trong không mà có đó thì chúng ta tự nhiên sẽ có, sẽ thấy rõ mọi việc mà chúng ta ao ước, chỉ có
cái lười biếng không thấy thôi. Đó cho nên khi mà chúng ta thấy được trong không mà có rồi thì chí bền
vững tu lúc đó chúng ta mới thấy té ra tôi bị bê trễ chứ không có gì hết. Không phải cúng lạy ai, không phải
mê gì nữa hết tôi chỉ là bê trễ mà thôi.
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Khai thông trí điển ngộ miền hư không
Cho nên khai thông trí điển ngộ miền hư không. Lúc đó bộ đầu chúng ta ngũ uẩn khai thông rồi, nó đưa
trí điển lên càng ngày càng mát, càng nhẹ thì chúng ta thấy hư không là chánh pháp, mà hư không là chủ
trong cái không mà có, mà tại vì che một lớp đó là nó linh động mau quá mắt phàm không thấy thôi.
Bây giờ, chúng ta tu tới tương đồng thì chúng ta tất cả xung quanh đang trợ giúp chúng ta và đang dìu dắt và
cho chúng ta tiến hóa rõ ràng. Cho nên, nói hư không đây nhưng mà có trong đó chứ không phải hư
không không đâu.
……………………………………………………………………………………..
Cho nên, hôm nay chúng ta lại tái ngộ nữa để nghiên cứu chắc cho mọi sự việc và để nghiên cứu cái gì là
chân lý, cái gì là tình thương và đạo đức. Đó, khi mà trong tâm bạn đạt tới không không là tình thương của
bạn trong cái không mà có đó bạn, đừng có tưởng cái không đó mà không có. Hỏi gì cái không mà có? Bây
giờ bạn tắt cái quạt máy xem coi, bạn thấy cánh quạt rõ ràng nhưng quạt máy chạy tua nhanh hơn thì bạn
nhìn tuốt lên la phông đâu có thấy, tuốt trên trần bạn đâu có thấy, đâu có thấy cái cánh quạt nó thông suốt
bên trên. Bạn ngưng cánh quạt, bạn thấy cánh quạt che cái trần rõ ràng là mình chậm. Mà trong cái không
này có cánh quạt không? Có chứ, trong không nó có. Cái phần thanh điển trên Trời đây ánh sáng rọi xuống,
sự rung động của nó gấp triệu triệu lần của chúng ta nó mới có ánh sáng chiếu hóa xuống dưới này, thấy rõ
chưa. Mồi cho chúng ta ánh sáng, chúng ta không có tương đồng làm sao chúng ta thấy cái cảnh ở đó, thiêng
đàng trước mắt bạn chớ đâu và bạn không chịu rúng động kịp thời thì không bao giờ thấy được, không đi tới
vô cùng tận thực chất của bạn thì đâu có thấy. Cho nên, chúng ta tu để vun bồi cái luồng thanh điển cho nó
cực thanh, cực tịnh nó mới thấy. Thì rõ ràng cái câu chuyện trước mắt ngón tay của bạn cũng vậy đưa ra
thấy mà bạn làm thiệt mạnh một chập đâu có thấy ngón tay, liên tục làm mau hơn nữa thì mất cả ngón tay
nhưng mà trong không nó có đó, nó có ngón tay. Đó, cho nên bạn tu trở về cái hư không thanh tịnh đó mà
nó có, nó có sự đời đời của bạn ở trong đó chớ không phải không.
LƯƠNG SĨ HẰNG
Phần Chú giải ( tiếp theo)
Giai Thị Ðại A La Hán
*Ông TƯ giảng:
Di Ðà ơi! Con ráng tu cho kỹ lưỡng, bền bỉ và tưởng đến ta phải luyện đạo cho siêng năng. Nay ta
cho con được lên ngôi vị Phật, nhưng không còn bao lâu nữa con mãn hạn tù đày trước kia, do tiền căn hậu
quả. Hiện nay con được thức tánh, cố gắng tu đến đây đã gần thành Phật, nhưng con hãy ráng hoằng hóa
chúng sanh, cùng một đám đông người bên con đây, hãy dìu dắt chúng nó luyện đạo 6 chữ Di Ðà chuyên
môn của ta, để cho chúng nó đi một đường thẳng rẳng như con. Nay ta giao phó cho con 6 chữ Di Ðà là
nghề chuyên môn của con công phu luyện đạo.
• Ông Tám giảng
Tu tới Phật đi nữa cũng phải tiếp tục tu. Chúng ta là “Nhơn dân giai thành Phật” mà! Trước kia
chúng ta là Phật tánh mà ngày nay chúng ta làm người. Chúng ta bị đọa xuống thế gian. Chúng ta bị sa đọa,
bị đày đọa, cho nên ngày hôm nay các bạn tu trì trệ. Nói tôi tu, ông Tám tu 6 tháng ông xuất hồn được, mà
tôi tu, tu không được” vì chúng ta thấy rằng tiền kiếp chúng ta đã làm sái quá nhiều. Ngày nay chúng ta
chấp nhận cái sự đày đọa này mà nhân tiện sự đày đọa này mà học nhẫn hòa để lo tu trì khai triển thì chúng
ta cũng đi như người đi trước, chớ không có khó khăn. Ðừng có ngồi đó mà lo so sánh. Ðừng kêu gọi người
khác làm cho ta mà ta không làm, làm một vị Phật là có đủ tất cả, muốn gì được nấy thì mới là thành Phật,
tự túc tự tu. Nếu mà cái gì cũng nhờ là đâu có phải tu Phật đâu. Tu Phật là phải cố gắng tự tu và sau này
tương lai cái gì cũng có.
(còn tiếp)
Hồ Huệ trích
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ NAM CALIFORNIA
CHUNG VUI VÀ TRAO ĐỔI QUÀ GIÁNG SINH NĂM 2011
(Ngày 22 tháng 12 năm 2011)
--//--

Nhân dịp Giáng Sinh năm 2011 và năm mới 2012, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Miền Nam California
(HAHVVHK-CA) Kính Chúc Quý Bạn Đạo cùng gia đình một mùa Giáng Sinh an lành, và Năm Mới vui
vẻ, tu hành tin tấn.
Để đón chào mùa Giáng Sinh này, chúng tôi HAHVVHK-CA xin thông báo đến quý Bạn Đạo buổi tiệc
CHUNG VUI VÀ TRAO ĐỔI QUÀ GIÁNG SINH NĂM 2011 vào lúc 6:00 chiều ngày 22 tháng 12 năm
2011 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.
Chương trình buổi tiệc bao gồm:
1.
2.
3.
4.

Tiệc chung vui Christmas
Ca nhạc và tâm tình bạn đạo
Trao đổi quà Christmas (Giá Trị qua` $10)
Chung thiền

06:00-08:00pm
08:00-09:00pm
09:00-10:30pm
11:00-01:00am

Rất mong sự tham dự của Quý Bạn Đạo.
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2012!
Mến chúc quý Bạn Đạo được thân tâm an lạc và tu hành tin tấn.
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ – Miền Nam California
THƠ BẠN ÐẠO
Khám phá bên trong mở thất trùng
SIÊU DIỆU LỜI ĐỨC THẦY
CHÍNH mình tự thức hiểu tâm linh
Mê trần giải hết nhẹ thân trung
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
CÁC bạn hành khai thức giác minh
11.11.11
BẠN hành đúng pháp thân tâm ổn
SAI lầm tự giác mới quang minh
---CHẲNG phải tội hồn tu học tiến
TU LÂU
CÓ đạo đức tình thương độ chúng sinh
Tu trên bốn mươi năm
Tâm từ bi lóe sáng
AI đã thức tâm hành đạt pháp
Chút yêu thương mọi người
SAI tự kiểm mình đạo pháp linh
Thấy được chính mình rác rưởi
Minh Thạnh ( Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu)
Dẹp nói chuyện "Tỏi Hành"
08.11.11
----Không còn vọng tưởng cao xa
Nhíp tâm gìn ý Di Đà sáu câu
KHÁM PHÁ BÊN TRONG
Tình Trời tận độ nhiệm mầu
Tham thiền thấy cảnh đẹp vô cùng
Thực hành dứt khoát chuyến tàu rước tâm
Tươi đẹp xinh tươi điển tập trung
Tu lâu ít có mê lầm
Thoát ra chất nhớt từ xương khớp
Sôi động đủ màu chớp nhoáng rung
Súc ruột hổ trợ tham nhiều khùng điên
Lóng lánh xuất ra từ hiệp tích
"Cẩn ngôn" mới thoát trần miền
Công phu thuần luyện tạo hình dung
Tự tu tự sửa Vĩ Kiên vui mừng.
Pháp lý đạt rồi thanh nhẹ định
Kính bái
Sài-Gòn, ngày 14-12-2011
Tiểu thiên thanh tịnh lục căn tùng
Càng tu huyền bí càng siêu chuyển
Trọng-Nghĩa
Thay đổi nội tâm, nội thức bung
-----
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Giao Mùa
Xa nguồn sông chảy về đâu ?
Dập dồn biển động bạc đầu sóng xô
Ta về niệm mãi Nam Mô
Hồn vàng rừng lá Vía hồ lũng sâu
Tìm nhau tìm trắng đêm thâu
Chờ luồng thanh điển nhiệm mầu giao duyên
Tình xưa mấy vạn ức niên
Núi mòn biển cạn thiêng liêng vẫn tình
Lạ lùng một dãi lưu tinh
Trong không lại có bóng hình ánh sao
Lênh đênh mây xám phương nào
Trong ta vần vũ mây cao gió lùa
Mịt mờ bay giọt sương mưa
Ngoài trong thiên địa giao mùa thu đông
Cuối thu 2011
Lê Thành Tín (Thiền Đường Hạnh Đức)

----

ƠN THẦY
Ơn Thầy con đã gắng ghi
Cố công học đạo, trường thi cận kề
Công Thầy cực khổ muôn bề
Luôn mong bạn đạo được về Phật môn
Pháp Thầy có đủ trí khôn
Tầm theo học hỏi, các môn đủ đầy
Pháp luân là mối nhợ dây
Chiếu minh thanh lọc rất hay đức tài
Ta nên cố gắng làm hoài
Đến khi thanh nhẹ chẳng nài công lao
Ơn Trên ban chiếu điển cao
An tâm nhập định, ngày sau thanh nhàn
Lo chi những việc rộn ràng
Lui về thanh tịnh, tâm an muôn ngày
Tu cho sáng mặt, sáng mày
Đỉnh đầu hội điển, là ngày an vui
Kính bái
Nguyễn Ngọc Vạn (bút danh: Phước Trí)
Bình cánh 22h30 02/09 Al 2011

Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012
“Chung Vui Hạnh Ngộ”
Từ 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012

Được làm người và hiểu biết chính mình qua Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là hạnh phúc
nhất của người tu thiền Vô Vi. Niềm hạnh phúc này không những nằm trọn trong tâm thức của từng cá
nhân mà nó luôn luôn thể hiện qua cuộc sống nhơn quần xã hội bởi lòng từ gặt hái được qua những năm
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tháng tham thiền. Mặc cho khó khăn thế nào từ hoàn cảnh kinh tế, xã hội, thời gian, ranh giới, người tu Vô
Vi thật sự luôn mang tâm thức hòa đồng, không chia rẽ, không tranh chấp trong mọi khía cạnh từ đời lẫn
đạo để đến bên nhau chia sẻ bao kinh nghiệm tu học của mình, trước là đóng góp, sau là thấy được khiếm
khuyết của mình mà cố gắng công phu tinh tấn hơn, dẹp bớt những chuyện lo âu không cần.
Năm 2000, đã 11 năm trôi qua, một năm của nhiều lo âu nhiều bàn luận xôn sao về vấn đề tận thế. Đến hôm
nay thế vẫn còn, nhưng biết bao người đã tận. Làm người quá lo âu mà khổ, lo cho mình quá độ nên lây
thêm lo chuyện của trời đất. Đoán sai chuyện năm 2000 nay lại bàn thêm chuyện 2012. Nhớ năm xưa,
trong lúc mọi người động loạn lo âu về việc tận thế của năm 2000 thì Đức Thầy đã dắt bạn đạo chúng ta qua
xứ Tiệp Khắc hội tụ chung vui trong đại hội Thanh Tịnh. Năm 2012, nổi lo âu của con người cũng không
kém thì cộng đồng bạn đạo Vô Vi của chúng ta vẫn an nhiên tự tại như ngày nào cùng nhau đoàn tựu về
vùng đất ấm Cali để tham thiền dâng điển lành lên Trời Đất Tổ Thầy nhằm cống hiến từ quang xây dựng
thái bình nhơn loại bằng đại hội Chung Vui Hạnh Ngộ.
Cho nên hình thành đại hội Vô Vi là việc làm chánh đáng của từng thành viên tu thiền Vô Vi, một việc làm
có thiên địa giám sát, có cộng đồng Tiên Phật chứng minh, nên chúng ta hãy tranh thủ thời gian và phương
tiện để tề tựu về với nhau trong tay bắt mặt mừng, hòa ái tương thân, dìu tiến cho nhau để chung vui hướng
về với cội nguồn thanh tịnh, tự cứu mình và cứu giúp tha nhân!
Để giúp Ban Tổ Chức phục vụ chu đáo hơn, xin toàn thể quí bạn đạo dùng phiếu ghi danh điền ngay và gửi
về Ban Tổ Chức càng sớm càng tốt. Kính chúc toàn thể bạn đạo một năm vui tiến trong Trí Tâm Tự Thức
để rồi ngồi bên nhau mở một chương mới nhẹ nhàng hơn, đó là chương Chung Vui Hạnh Ngộ mà Đức
Thầy phác họa như sau:

Thực hành nguyên lý niệm Nam Mô
Giải bỏ trần tâm chẳng tạo mồ
Thức giác chính mình là nguyên lý
Bình tâm học hỏi tự mình vô
Xin hẹn gặp lại toàn thể các bạn trong Đại Hội Vô Vi 2012 Chung Vui Hạnh Ngộ
Kính bút,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Lưu Ý: Quý bạn có thể lấy phiếu ghi danh MSWord từ mạng
(http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html) và gởi qua điện thư cho Ban Ghi Danh.
Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 7 năm 2012. Hạn đóng tiền đợt 1 là 1 tháng 3 năm 2012.
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Phiếu Ghi Danh (xin điền mỗi người một phiếu)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 31 “Chung Vui Hạnh Ngộ”
Anaheim Marriott Suites -12015 Harbor Boulevard, Garden Grove , CA 92840 - USA
19.09.2012 - 23.09.2012
Họ và Tên (theo passport):
Địa chỉ :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Tuổi:
Nam :[ ]
Thành Phố :
Quốc Gia:
Đ.T. di-động :

Nữ :[ ]

Điện thoại:

Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại Anaheim Marriott Suites 19/09/2012 - 23/09/2012 cộng với 4 bữa ăn
sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối)
Lệ Phí Đại Hội cho 1 người

Phòng
Phòng 4 người

Người Lớn

499 USD

Phòng 3 người

Người Lớn

549 USD

Phòng 2 người

Người Lớn

620 USD

Phòng 1 người

Người Lớn

845 USD

Trẻ em 4-12 t
*Chung phòng với 2 người lớn

199 USD

Tổng Cộng

Thứ

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau

Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Anaheim Marriott Suites (giá phòng đã tính thuế, không có ăn
sáng)
1 Đêm
mỗi người

Phòng 4 người

Phòng 3 người
Phòng 2 người
Phòng 1 người

Đêm

Đêm

Đêm

Đêm

16.09.12
Chúa Nhật

17.09.12
Thứ Hai

18.09.12
Thứ Ba

23.09.12
Chúa Nhật

Tổng Cộng

35 USD
45 USD
65 USD
115 USD

Tổng Cộng Lệ Phí

Đóng lệ phí đợt 1 trước 1.03.2012
Đóng hết lệ phí trước 1.07.2012
Xin chọn loại
phòng

King Room (1 giường đôi
lớn)

Double Room (2 giường đôi)

Xin xếp chung với:
1
2
3
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Xin ghi danh đi Tour thăm viếng Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 18/09/2012 (chi phí tùy hỷ)
1. Ghi Danh Đại Hội
¾ Lệ Phí Đại Hội Trẻ Em 12 tuổi trở xuống ở chung phòng 2 người lớn
Trẻ em trên 12 tuổi, tính giá người lớn.
Trẻ em 12 tuổi trở xuống ở chung với phòng 2 người lớn (tối đa 2 em) tính giá theo bản dưới đây.
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người.
Phòng
2 người lớn
2 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
1 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
2 trẻ em dưới 4 t
2 người lớn
1 trẻ em dưới 4 t

Giá tiền/ Mỗi người lớn
620 USD

Giá tiền / Mỗi trẻ em

620 USD

199 USD

620 USD

Miễn Phí

620 USD

Miễn Phí

199 USD

¾ Cách Đóng Lệ Phí
Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn nếu cần thiết.
Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí. Quý bạn cũng
có thể đóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.

Phòng
Phòng 4 người
Phòng 3 người
Phòng 2 người
Phòng 1 người

Người Lớn
Người Lớn
Người Lớn
Người Lớn
Trẻ em 4-12 t

Đợt 1 đóng trước
1.03.2012

Đợt 2 đóng hết trước
1.07.2012

300 USD
300 USD
300 USD
500 USD
100 USD

Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 1.07.2012
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 7
năm 2012. Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1.07.2012, chúng tôi
không bảo đảm còn chỗ và giữ được giá đặc biệt này.
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¾ Chương trình sơ lược
Ngày
Thứ tư 19.09.2012
Thứ năm 20.09.2012

Thứ sáu 21.09.2012
Thứ bảy 22.09.2012
Chúa nhật 23.09.2012

Chương Trình Sơ Lược
Nhận Phòng sau 4 giờ chiều.
Tối : Hướng dẫn tổng quát
Thiền chung
Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy;
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Tu Học;
Thiền chung.
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối : Văn Nghệ;
Thiền chung
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Bế mạc Đại Hội và Văn Nghệ.
Thiền chung
Trả phòng trước 12 giờ trưa
Bạn đạo ra về

Bữa ăn

3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa tại khách sạn
Ăn chiều tại phố Việt Nam
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa tại khách sạn
Ăn chiều tại phố Việt Nam
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa tại khách sạn
Ăn chiều tại phố Việt Nam
Ăn sáng tại khách sạn

¾ Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về:
Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD)(Giá EUR chỉ phỏng chừng, sẽ điều chỉnh sau
khi chuyễn ngân)
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi DFW Friendship Association

Bạn đạo tại Nam Cali :
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc :
Chị Trần Quyên
Đ.T. di động (714)414-2849 , Email: myquyen11@yahoo.com
Địa chỉ : Trụ Sở Xây Dựng
7622 23rd St, Westminster, CA 92683, Tel. (trụ sở): (714) 891-0889
Bạn đạo tại Bắc Cali :
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Thu Ton
c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158- U.S.A.
Tel: (408) 937-1664
Email : thuton@yahoo.com
Bạn đạo tại Mỹ (ngoài Cali), Canada, Úc Châu, Âu Châu (ngoài Pháp)
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Mai Nguyen

PO BOX 406
OROVILLE- CA 95965- USA
Tel: (714) 598-7291

Email: huemai00@gmail.com
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Bạn đạo tại Pháp (có thể đóng tiền Euro)
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:
Association VOVIFRANCE
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris, FRANCE
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
Xin liên lạc với anh Lâm Mừng để nhận giấy chứng nhận tham dự Đại Hội giúp xin visa vào Mỹ và đóng lệ phí
Đại Hội :
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211, USA
Tel: (214) 957-0465 Email: lammung@yahoo.com
2. Chuyển Vận
Ban Chuyển Vận sẽ hướng dẫn đưa đón các bạn đạo đến và đi từ phi trường Los Angeles International Airport
(LAX) và John Wayne Airport (SNA) về khách sạn Anaheim Marriott Suites vào các ngày 17,18,19 và 23,
24 tháng 9 năm 2012.
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