Baûn Tin Theá Ñaïo			
Bàn Trị Sự Thánh Thất ParisPháp sang nước Đức làm tang lễ
Vì tại Âu Châu chỉ có một Thánh Thất Cao Đài
Tòa Thánh Tây Ninh (hệ thống Cao Đài Hải
Ngoại) nên đại diện gia đình tang quyến, HT
Đào Duy Linh cư ngụ tại Berlin Đức mời Bàn
Trị Sự Thánh Thất Paris - Pháp đến làm Tang
Lễ cho người cậu ở Thành phố Kehl-Đức (giáp
ranh với Thành phố Strasbourg-Pháp).
HH CTS Nguyễn Văn Phé đại diện BTS TT
Paris lập tức kêu gọi đồng đạo tham dự phái
đoàn đến nước Đức để làm lễ cho cố Đạo hữu
Nguyễn Thành Đương theo nghi lễ Cao Đài Tòa
Thánh Tây Nịnh.
Vì công ăn việc làm của đồng đạo và phải theo
tập quán của địa phương nên lễ tang không tổ
chức vào cuối tuần đựơc, do đó phái đoàn Thánh
Thất Paris – Pháp chỉ đi đựơc 5 vị. Tháp tùng
với phái đoàn còn có 2 vị cũng từ Pháp, cách gia
đình tang quyến khoản 150 Km đến tham dự.
Ngày Chủ Nhật 25/06/2017, lúc 7.00 AM, phái
đoàn đi từ Thành phố Paris - Pháp và đến Thành
phố Kehl-Germany khoảng 3.00 PM. Mặc dù
đường xá không quen và thắng (brake) xe hư,
nhưng nhờ Ơn Trên hộ trì, phái đoàn đến bình
an, sau chặng đường khoản 500 km. Sau khi
nghỉ giải lao và dùng cơm trưa, phái đoàn cùng
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tất cả đồng đạo và tang gia hiếu quyến bắt đấu
cúng Thầy, làm Lễ Cầu siêu, tụng Kinh Di Lạc,
và những bài Kinh Thế Đạo. Đàn cúng kết thúc
khoảng 8.00 PM.
Ngày Thứ hai 26/06/2017, vào khoảng 9.30
AM phái đoàn cùng gia đình tang quyến đến
viếng cố Đạo hữu Nguyễn Thành Đương lần
cuối cùng, cầu nguyện đọc Kinh Tẩn Liệm. Sau
khi nắp quan tài đựơc đóng lại và di vào nhà
Quàn, ở đây đồng đạo tiếp tục những nghi lễ
như sau: Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu,Vợ Tế
Chồng, Con Tế Cha, Anh Em Tế và Kinh Cầu
Siêu.
Sau khi cúng tế xong, Linh Cửu được di đến nơi
an nghỉ cuối cùng. Trên đường đưa Linh Cửư,
đồng đạo không ngừng đọc kinh Thiên Đạo
«Kinh Đưa Linh Cửu» theo nghi lễ Đao. Tiếp
theo là những bài Kinh như: Kinh Hạ Huyệt và
Vãng Sanh Thần Chú.
Tang lễ kết thúc vào khoảng 2.00 PM cùng ngày.
Phái đoàn trở về gia đình Tang gia, dùng cơm
trưa, sửa xe và chuẩn bị về Paris.
Phái đoàn trở về Thánh Thất Paris - Pháp an toàn
vào lúc 0.00AM ngày Thứ Ba 27/06/2017.
(HT Đào Duy Linh tường thuật)
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Tỷ phú từ thiện 8 tỷ USD:
Sinh ra tay trắng, cuối đời trắng tay
Tỷ phú Chuck Feeney là người đầu tiên ở Mỹ
bỏ ra số tiền lớn là tài sản của mình để làm từ
thiện. Ông chính thức rỗng túi, đi ở thuê vào
tuổi ngoài 80, nhưng đã hoàn thành khát vọng
“cho đi khi còn đang sống”.

“James Bond” của giới từ thiện
Tỷ phú Charles F. Feeney (1931) là một người
Mỹ gốc Ireland. Ông thường được gọi với cái
tên thân mật Chuck Feeney, thời gian gần đây
ông được giới truyền thông Mỹ đặt cho biệt
danh “James Bond của giới từ thiện”.

Vị tỷ phú Mỹ này nói thông thạo 2 tiếng Pháp
và Nhật, là người xây lên đế chế các cửa hàng
miễn thuế. Từ nhỏ, ông đã nghỉ ra đủ mọi cách
để kiếm tiền như: gõ cửa từng nhà để bán thiệp
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Giáng sinh, dọn tuyết trên đường hay nhặt bóng
trên sân golf,...
Charles F. Feeney bắt đầu sự nghiệp kinh doanh
cùng với bạn học cùng đại học từ đầu thập niên
1950: bán rượu không thuế cho thủy thủ Mỹ.
Sau đó, ông bán xe hơi cho cho lính Mỹ và lập
nên chuỗi cửa hàng miến thuế (DFS) ở các cửa
khẩu, với doanh thu đạt 3 tỷ USD/năm.
Vào những năm 60, khi Nhật Bản tổ chức thế
vận hội và dỡ bỏ hạn chế du lịch nước ngoài,
Chuck Feeney đã chộp cơ hội này để thu tiền
của khách du lịch Nhật. Đó là những khoản tiết

kiệm khổng lồ người Nhật bỏ ra mua sắm rượu,
nước hoa, đồ trang sức miễn thuế,... tại các địa
điểm nổi tiếng như Hawaii, Hong Kong, San
Francisco, Saipan và Guam...
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Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền từ rất sớm, với
tổng tài sản theo New York Times lên tới 8 tỷ
USD, nhưng Chuck Feeney có cuộc sống riêng
tư rất bình lặng và đơn giản, không xa hoa,
không bao giờ thắt cà-vạt Hermes hay mang
giày Gucci.
New York Times tiết lộ, trong nhiều năm ở New
York, bữa trưa của ông không phải ở các nhà
hàng sang trọng mà là ở khu nhà Irish Pavillion
Tommy Makem trên phốEast 57th - nơi ông ăn
bánh mì kẹp thịt.

Feeney kín tiếng tới mức, mãi tới 1988, thế giới
mới biết đến sự giàu có của ông. Khi đó, lần đầu
tiên Forbes ước tính Feeney có khoảng 1,3 tỷ và
xếp thứ 31 tại Mỹ. Tuy nhiên, tài sản thực của
ông vẫn là một ẩn số, chỉ sau những lần làm từ
thiện, thế giới mới biết được.
Công chúng còn kinh ngạc về cuộc sống giản
dị và tiết kiệm tới mức tối đa. Ông keo kiệt với
bản thân, gia đình nhưng hào phóng với người
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dưng. Ông ghét sự phung phí, không muốn con
cái trở thành con nhà giàu hư hỏng và bắt chúng
làm hầu bàn, bồi phòng khách sạn, thu ngân
trong các kỳ nghỉ hè ngay từ khi còn nhỏ.
Sự hà khắc của Feeney không làm cho con cái
khó chịu, thậm chí con gái đầu của Feeney còn
cho rằng, cách làm của người cha đã giúp họ
sống như những người bình thường khác, làm
được việc đáng làm và vẫn có đủ tiền để chi tiêu
cho cuộc sống.

Làm từ thiện ở khắp 5 châu.
Theo quan điểm của vị tỷ phú này, “bạn chỉ
có thể mặc một chiếc quần vào cùng một thời
điểm”. Ông thích kiếm tiền nhưng không muốn
sở hữu chúng, tiền quá nhiều cũng không thể
đem ra tiêu xài hết. Một thời gian dài, ông sống
trong căn hộ đi thuê và toàn bộ tài sản được
dần hiến tặng cho các tổ chức từ thiện. Các con
ông cũng phải tự lăn lộn kiếm sống khi đến tuổi
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trưởng thành. Feeney cho biết, đây chính là
cách để ông giáo dục các con biết quý trọng giá
trị của đồng tiền.

“Sinh ra tay trắng thì khi trở về cũng phải
trắng tay”
Suốt hơn 30 năm qua, Chuck Feeney đã đi khắp
thế giới để làm từ thiện từ tài sản 8 tỷ USD của
mình, tập trung và giáo dục, khoa học, chăm
sóc y tế,... tại Mỹ, Úc,Việt Nam, Nam Phi và
Ireland.
Quỹ từ thiện Atlantic Philanthropies do ông
sáng lập đã rót khoản tiền cuối cùng trị giá 7
triệu USD vào cuối 2016 cho Đại học Cornell
nhằm hỗ trợ sinh viên làm công tác dịch vụ
cộng đồng. Chuck Feeney đã hoàn thành khát
vọng “cho đi khi còn đang sống” và chính thức
rỗng túi.
Trả lời trên tờ New York Times, ông Feeney
cho biết: “Bạn luôn lo lắng khi phải quản lý quá
nhiều tiền như thế, nhưng chúng tôi dường như
đã làm việc đó khá tốt”.
Tới đầu 2017, tổng giá trị tài sản còn lại của
Feeney là hơn 2 triệu USD. Hiện ông và vợ
(Helga) đang sống trong một căn hộ thuê ở San
Francisco.
Tại Việt Nam, quỹ Atlantic bắt đầu rót tiền vào
chỉ vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, tài trợ
bắt đầu từ miền Trung như xây dựng trường Đại
học Đà Nẵng.
Cho đến nay, 2 người còn gái của ông là: Diane
Feeney và Juliette Feeney cũng tiếp tục theo gót
cha làm từ thiện. Họ làm chủ tịch của một số tổ
chức từ thiện của gia đình và cộng đồng.
Quỹ Atlantic Philanthropies của Feeney bắt đầu
sứ mệnh “làm rỗng túi” từ năm 1982 với ước
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mơ muốn tạo ra sự thay đổi lớn cho cuộc sống
của những người gặp khó khăn. Ông ước mơ
mang lại hòa bình cho Bắc Ireland, hiện đại hóa
hệ thống chăm sóc y tế của Việt Nam hay biến
Roosevelt Island của New York trở thành một
trung tâm công nghệ.
Tỷ phú Chuck Feeney đã quyên tặng tổng cộng
8 tỷ USD tài sản và giờ chỉ còn lại 2 triệu USD.
Cho đến nay, Feeney đã xây cả ngàn tòa nhà
khắp châu lục, nhưng tên của ông không hề
xuất hiện trong bất cứ công trình nào, từ trên
các viên đá ốp tòa nhà hay trong các văn bản.
Trong nhiều năm, quỹ Atlantic Philanthropies
của Feeney yêu cầu những người được hưởng
lợi không được công khai sự tham gia giúp đỡ
của họ.
“James Bond” của giới từ thiện cho biết, ông
làm từ thiện và quyên tặng hết tài sản rất đơn
giản là bởi vì, “vải liệm không có túi”, người
chết ra đi không mang được gì. Con người “sinh
ra tay trắng thì khi trở về cũng phải trắng tay”.
Khối tài sản lớn cuối cùng được Chuck Feeney
quyên tặng vào cuối năm ngoái. Ông Feeney
giờ 86 tuổi và quỹ Atlantic Philanthropies theo
kế hoạch sẽ đóng cửa vào năm 2020.
Giàu có không lộ diện, nhiều tiền không tiêu xài
sang, làm từ thiện không cần ghi danh nhưng
những việc làm của ông được cả thế giới biết
đến. Hành động cao cả của Feeney là động lực
cho nhiều người, là nguồn cảm hứng cho cả
những người rất giàu có và nổi tiếng, cũng hay
làm từ thiện như Bill Gates và Warren Buffett.
V. Hà (tổng hợp)
Nguồn Internet.

hhh
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CỬA HÀNG TÌNH NGƯỜI
Cửa hàng “Cứ mang về xài không cần trả tiền”
TTO - Ở một góc ngã tư thị trấn biên giới Tri
Tôn (tỉnh An Giang), có một cửa hàng tuy khai
trương không lâu nhưng rất được nhiều người
gần xa biết tới, đó là “cửa hàng không đồng”.

“Cứ mang về xài, không cần phải trả tiền”.
“Chẳng cần biết gia cảnh bạn thế nào, mọi thứ ở
đây đều là của bạn, nếu bạn thích” - chị chủ cửa
hàng nở nụ cười tươi chào hàng.
Khách đến nườm nượp. Nhưng hầu hết họ chỉ
lựa cho mình chiếc áo, đôi giày, cái nồi... đủ
cho nhu cầu của mình. Giống như những món
đồ ở cửa hàng này là của họ. Cần gì họ cứ lấy.
Không tham.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Vân (trái) niềm nở tiếp
đón khách hàng, dù họ không phải trả tiền Ảnh: Tiến Trình

Hàng hóa chỉ để cho
Cửa hàng rộng chưa quá 20m2 nhưng lại có đủ
các nhãn hàng thời trang, trăm thứ của quen của
lạ. Từ quần áo từ những xí nghiệp may xuất
khẩu của Việt Nam, đến những thương hiệu nổi
tiếng thế giới; từ những đồ đạc lao động cho đến
những món hàng mà những người khá giả cũng
động lòng.
Có những món hàng đã cũ, nhưng cũng có
những món mới tinh... được chắt chiu từ khắp
nơi gửi về.
Nhiều khách vào cửa hàng không chú ý bảng
hiệu, khi hỏi giá thì được nhân viên ở đây bảo:
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Câu chuyện của “cửa hàng không đồng” ở thị
trấn biên giới này nhanh miệng được đồn xa.
Nhiều người lo rằng ở nơi còn quá nhiều người
thiếu thốn, cũng là nơi tạm dừng chân của những
người tứ xứ, cửa hàng này chẳng sớm thì muộn
sẽ là mục tiêu của nạn... hôi của.
Thế nhưng sau gần bốn tháng mở cửa, từ sáng
đến chiều, cửa hàng đã giúp cho hàng ngàn lượt
người dân đến đây có được đồ dùng cần thiết,
vậy mà hàng hóa luôn luôn đầy ắp.
Chị Nén Sóc Tha (38 tuổi) làm nghề luộc chuối,
luộc khoai mì bán ven đường cho khách thập
phương. Mục tiêu của chị hằng ngày là kiếm
gạo đủ no cái bụng. Ăn ngon, mặc đẹp là thứ
gì đó mà những phụ nữ tần tảo như chị “không
thèm quan tâm”.
Thế mà ba tháng nay chồng, con chị cũng được
khoác quần áo tươm tất không thua gia đình
những anh lái gạo, lái dừa... Tất cả có được từ
“cửa hàng không đồng”.
Tha nói cửa hàng này đã “trang bị” cho cả xóm
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của chị. Nhờ vậy mà chị em không còn ngại
mặc áo mới. Có người còn mang về cả tivi, xe
đạp, nồi niêu... Tất cả đều không phải trả tiền.
Họ cũng chẳng phải xin xỏ. Chỉ đơn giản, một
ngày khác, khi cuộc sống tốt hơn, họ sẽ mang
trở lại đây những thứ mình cần cho, cũng như
đã từng nhận những thứ cần nhận hôm nay.

Cửa hàng không đồng - thừa thì cho - thiếu thì
nhận - ở thị trấn Tri Tôn (tỉnh An Giang) - Ảnh:
Tiến Trình

Cửa hàng tình người
“Khách tới đây từ khắp nơi. Vui lắm!” - chị
Nguyễn Thị Tuyết Vân (44 tuổi, cửa hàng
trưởng) cho biết.
Trước đây chị có mở điểm nhận và phát hàng
hóa ở công viên Núi Cấm (xã An Hảo, huyện
Tịnh Biên) với tên cửa hiệu là “Cho đi và nhận
lại”. Nghĩa là ai có thứ gì, đồ mới hay đồ cũ còn
sử dụng được có nhu cầu muốn cho thì ở đây chị
sẽ tiếp nhận, giống như một hình thức ký gửi.
Những thứ đó sẽ được trưng bày như hàng hóa
để khách đến nếu thích thì cứ mang về dùng
mà không cần trả tiền.

Tôn, lên mạng xã hội đọc thấy chuyện của cửa
hiệu “Cho đi và nhận lại” của chị Vân nên đã đề
nghị chị giúp tổ chức một điểm tương tự ở Tri
Tôn. Ông Pholly hứa sẽ là người đóng góp đầu
tiên cho cửa hàng.
“Cửa hàng không đồng” này nằm dưới sự quản
lý của Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và
bệnh nhân nghèo của huyện Tri
Tôn. Rất nhiều người đến đây
làm việc không công cho cửa
hiệu, từ việc giao nhận hàng
các nơi gửi về, phân loại hàng
hóa, giặt giũ, phục vụ khách...
Chị Vân giải thích kỳ thực đây
là điểm nhận và cho không hàng
hóa. Nhưng sở dĩ những người
sáng lập đặt tên “Cửa hàng
không đồng” là để những người
đến đây nhận hàng có được tâm
lý họ là khách hàng, họ cũng được phục vụ mặc
dù họ không phải là người trả tiền.
Chị Vân nói danh sách những người cần cho
nhiều không kể hết. Phần lớn họ gửi đến nhưng
không nói tên.
Như sáng nay, vừa mở cửa hàng thì chị Vân đã
thấy chình ình năm bao tải đầy ắp hàng hóa.
Trên kiện hàng chỉ ghi là hàng ủng hộ chứ
không ghi tên người cho là ai.
Thường xuyên có những chuyến xe giao hàng
đến cửa hàng, nhưng hỏi ai gửi thì tài xế lắc
đầu, nói chủ nhân hàng hóa không cho nói tên...
Từ những tấm lòng đó, sự sẻ chia đã được nối
tiếp.

Nguồn: Internet

Tình cờ ông Men Pholly, bí thư Huyện ủy Tri
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Tự xét khẩu đức
Người xưa nói : “Miệng có thể nói lời đẹp như
hoa hồng, miệng cũng có thể nói lời độc như
gai ma vương. Tu dưỡng khẩu đức, cũng tức
là tu luyện trường năng lượng của bản thân,
người mà toàn thân tràn đầy năng lượng tốt
đẹp mới có thể gặp nhiều may mắn.
Khẩu đức tốt mới có thể gặp vận may tốt, vận
may tốt mới có thể ít đi đường vòng, thành tựu
nhiều hơn. Không nói lời ác độc, không nghe
lời thô lỗ. Đây là cách tu dưỡng mà chúng ta
nên có.
Xuất ngôn bất cẩn, tứ mã nan truy (Nghĩa:”nói
ra lời bất cẩn, lấy lại không còn kịp”), hại người
hại mình, vận may chắc chắn càng ngày càng
kém. Bỏ được 10 cách nói chuyện tệ hại dưới
đây, có được sự tu dưỡng này, bạn sẽ có thể hóa
thảm cảnh thành thần kỳ, phong thủy sinh khởi
vận may đến.

1- Bỏ đa ngữ (bỏ nói nhiều)
Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nói
chuyện không nên nói quá nhiều, nói nhiều là
bị thiệt.
Trong Mặc Tử có ghi, học sinh của Mặc Tử
là Cầm, hỏi Mặc Tử: “Nói nhiều có ích lợi
không?”

mồm mỏi lưỡi, nhưng không có ai để tâm đến
tiếng kêu của nó cả. Sáng sớm nhìn thấy con
gà trống đó, gáy đúng giờ vào lúc bình minh,
trời đất đều chấn động (mọi người đều thức dậy
sớm). Nói nhiều thì có ích lợi gì chứ? Chỉ có lời
nói được nói ra trong tình huống hợp thời cơ
mới có tác dụng thôi.”
Mặc Tử muốn nói với chúng ta, lời không cần
nhiều, người biết nói chuyện luôn nói những lời
thích đáng vào thời cơ thích đáng.

2- Bỏ khinh ngôn (bỏ lời nói dễ dãi)
Lời nói không thể nói dễ dàng, nếu thay đổi lời
đã nói, chi bằng không nói. Lời không được
hứa dễ dàng, nếu hứa rồi lại thay đổi, chi bằng
đừng hứa. Gặp chuyện đừng tùy tiện phát ngôn,
nếu không sẽ mang họa vào thân; cũng đừng dễ
dàng hứa hẹn với người khác, nếu không sẽ mất
chữ tín.

3- Bỏ cuồng ngôn (bỏ lời nói ngông cuồng)
Không nên không biết nặng nhẹ, mà nói bậy nói
càng. Nói bậy nói càng, thường xuyên phải hối
hận. Sơn Âm Kim tiên sinh thời nhà Thanh từng
nói: “Làm người hành sự đừng ngông cuồng,
họa phúc sâu dày tự gánh chịu”. Ngông cuồng
hay khiêm tốn, điều này trực tiếp liên quan đến
họa-phúc của một người. Cái mà con người thể
hiện trước mặt người khác không gì khác là lời
nói và hành vi, mà lời nói thì lại trực tiếp nhất,
cho nên nói chuyện kỵ nhất là lời ngông cuồng.
Cuồng gây chú ý, cuồng gây căm ghét, rất dễ
gây ra chuyện tai họa. 			
4 -

Bỏ trực ngôn (bỏ lời nói thẳng thừng)

Mặc Tử trả lời: “Con cóc, con ếch, cả ngày
lẫn đêm đều kêu không ngừng, kêu đến khô
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Không nên nói thẳng không che đậy mà không
nghĩ đến hậu quả, nếu không sẽ gây ra phiền
toái. Lời thẳng thắn, phải nói vòng vo một chút,
lời nói lạnh lùng như băng, phải tăng thêm nhiệt
khi nói, nghĩ đến sự tự tôn của người khác, đặt
sự tự tôn của người khác lên vị trí số một.
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5- Bỏ tận ngôn (bỏ nói lời cạn kiệt)
Nói chuyện phải súc tích, đừng nói mà không
chừa đường lui. Biết hết cũng không cần nói
hết, chừa chút đường lui cho người khác, để chút
khẩu đức cho chính mình. Trách người không
cần trách khắc khe, khoan dung với người khác
một chút cũng chính là cho mình một phần linh
động, một đường lui.

trưởng”. Người tự mình khoe tài ngược lại mất
hết công lao, người tự đề cao bản thân sẽ không
có tiến triển. Người nói lời kiêu căng, không
phải kiêu ngạo thì là vô tri, dù là loại nào thì
cũng đều bất lợi với sự trưởng thành của chính
mình, và cũng dẫn đến sự chán ghét của người
khác. Thần Hàm Quang cuối nhà Minh đầu nhà
Thanh sở dĩ nói: “Tự khiêm tắc nhân dũ phục,
tự khoa tắc nhân tất nghi” (tự khiêm tốn người
khác phải phục, tự khen mình người khác chắc
chắn nghi ngờ). Nói chuyện, không nên kiêu
ngạo tự mãn, tự cho mình là đúng. Tự kiêu tự
khen, là biểu hiện của thiếu bồi dưỡng phẩm
tính.

9- Bỏ sàm ngôn (lời nói bịa đặt)

6- Bỏ lậu ngôn (nói lộ chuyện)
Không được tiết lộ cơ mật. Sự dĩ mật thành,
ngôn dĩ lậu bại (chuyện thành do giữ bí mật, nói
lộ chuyện dễ gây ra thất bại). Đối với chuyện
của người khác, tuyệt đối không được tiết lộ,
đây là vấn đề nhân phẩm và nguyên tắc làm
người, nó cũng dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Khi sự việc vẫn chưa thể chắc chắn, cũng không
được nói những lời quả quyết, để tránh tạo ra
ảnh hưởng không tốt, làm người khác cảm thấy
phù phiếm và hà khắc.

Sàm ngôn chính là nói những lời chê bai, những
lời không tốt đằng sau lưng người khác gây ly
gián, nghi kị. Người xưa cho rằng, người nói lời
sàm ngôn, đều là tiểu nhân. Triết học gia Vương
Sung của Đông Hán từng nói: “Sàm ngôn
thương thiện, thanh dăng ô bạch” có nghĩa
là không nên nói xấu sau lưng người khác bởi
nó sẽ làm cho thiên hạ đều không được yên ổn.

7- Bỏ ác ngôn (lời nói ác độc)
Không nói những lời vô lễ và độc ác để làm tổn
thương người khác. Người xưa nói, “Đao cắt dễ
lành, ác ngôn khó tan”. Sự tổn thương bạn gây
ra trong tâm gan người khác còn đau đớn hơn
vạn lần vết thương gây ra trên thân thể.

8- Bỏ căng ngôn (lời nói kiêu căng)
Căng chính là tự đại, tự cho mình là đúng. Lão
Tử nói: “tự phạt giả vô công, tự căng giả bất
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10- Bỏ nộ ngôn (bỏ lời nói tức giận)
Lúc tức giận không nên nói gì cả, vì lời nói
được nói ra vào lúc này thường không được
suy xét kỷ lưỡng nên sẽ làm tổn thương mình
và người khác.

(Nguồn Internet)

HẾT
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TỶ PHÚ WARREN BUFFETT LÀM TỪ THIỆN

Tỷ phú Warren Buffett - Ảnh Reuters
TTO - Tỷ phú Mỹ Warren Buffett có chừng 70
tỷ USD và tuyên bố sẽ cho đi chứ không giữ lại
cho mình. Trong 10 năm qua, ông đã hiến tặng
đến hơn 27,5 tỉ USD.

từ thiện của tỉ phú Warren Buffett hơn 10 năm
qua cho các tổ chức lên tới 27,54 tỉ USD.

Năm 2006, khi tỉ phú Mỹ Warren Buffett tuyên
bố ông sẽ dần cho đi tất cả khối tài sản của
ông tại Công ty Berkshire Hathaway, ước tính
khoảng 70 tỉ USD, ông thực sự đã không nói
đùa.

Tỉ phú 86 tuổi Warren Buffett cam kết năm nào
cũng sẽ dành một khoản quà tặng cổ phiếu cho
các tổ chức nhân đạo, không chỉ trong suốt phần
đời còn lại của ông mà kể cả sau khi ông đã qua
đời.

Vừa mới đây thôi, người đàn ông giàu thứ 2
thế giới chỉ sau tỉ phú Bill Gates, lại khiến cả
thế giới cảm kích khi hiến tặng thêm 18,6 triệu
cổ phiếu loại B của ông tại Công ty Berkshire
Hathaway trị giá 3,17 tỉ USD cho 5 tổ chức
nhân đạo.

Lời cam kết đó khiến mỗi bức thư hằng năm của
ông gửi tới các cổ đông của Công ty Berkshire
Hathaway, nơi ông là giám đốc điều hành, luôn
được mọi người háo hức chờ đợi.

Khoản tài trợ này nâng tổng số tiền quyên góp
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Sẽ cho dần toàn bộ tài sản

Nhưng không chỉ có những khoản tài trợ riêng,
năm 2010 tỉ phú Warren Buffett đã cùng vợ
chồng tỉ phú Bill Gates khởi động sáng kiến
“Cam kết cho đi” (Giving Pledge).
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Đây là sáng kiến nhằm huy động sự đóng góp
tài chính của những cá nhân và gia đình giàu
nhất thế giới vào công cuộc giải quyết những
vấn đề nan giải nhất thế giới phải đối mặt trong
mọi lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo
dục, nghiên cứu y khoa, môi trường, hỗ trợ phụ
nữ và trẻ em gái...
Sáng kiến “Cam kết cho đi” khởi động vào
tháng 8-2010 với 40 thành viên đầu tiên là
những cá nhân và cặp vợ chồng giàu nhất tại
Mỹ, nay đã tăng lên 170 thành viên trong độ
tuổi 30-90 đến từ 21 quốc gia.
Tất cả thành viên tham gia đều cam kết sẽ cho
đi hơn một nửa tài sản của họ.
Theo thời gian, “Cam kết cho đi” mong muốn
thay đổi quan niệm về sự “cho đi” của những
người giàu có, để cùng nhau cho đi “nhiều hơn,
sớm hơn và thông minh hơn”.

Đọc tiểu thuyết để... đầu tư
Là người giàu thứ 2 thế giới, nhưng tới nay
tỉ phú Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà
ông mua từ năm 1958 với giá chỉ 31.500 USD.
Ông cũng không sở hữu những siêu xe RollsRoyce, Lamborghini hay Bentley, mà chỉ dùng
một “con” Cadillac.
Ông sống thanh đạm và hoàn toàn không mê
công nghệ. Mỗi ngày bình thường của ông sẽ có
5 ly coca, 3 ly ban ngày và 2 ly buổi đêm.
Ông không dùng máy tính để bàn, cũng không
dùng smartphone, mà chỉ xài một một chiếc
điện thoại nắp trượt.
Công nghệ rõ ràng là thứ ông không thích thú
bởi trong suốt đời mình, Buffett chỉ gửi bức
email duy nhất cho Jeff Raikes - quan chức Tập
đoàn Microsoft.
Người ta không ngạc nhiên khi thấy để trở thành

Số 85					

nhà đầu tư tài ba và thành công như Warren
Buffett, kiến thức và sự hiểu biết đương nhiên
là yếu tố cốt lõi.
Nhưng thay vì đọc báo hay phân tích các báo
cáo tài chính, Buffett lại là “fan cuồng” của tiểu
thuyết. Ông thừa nhận đã dành tới 80% thời
gian đọc mỗi ngày để đọc sách của người nọ
người kia.
Trong giới những doanh nhân nổi tiếng, Buffett
cũng gây ấn tượng là người rất ghét họp hành và
những việc chỉ tổ tốn thời gian.
Thay vì năm nào cũng phải tổ chức những cuộc
họp dài dòng, vô bổ, ông thường gửi thư tới
từng công ty của mình khen ngợi các thành tựu
đạt được năm trước và nói rõ về mục tiêu của
ông trong năm hiện tại.
Tỉ phú 86 tuổi người Mỹ từng chia sẻ ông không
hiểu vì sao người ta cứ chọn làm những công
việc mình không thích vì ông tin rằng bạn nhất
thiết chỉ nên làm những việc mình yêu vì cuộc
đời này quá ngắn ngủi.

Đóng thuế thu nhập 7 USD từ năm 14 tuổi
Theo các báo cáo thu nhập của ông Buffett vừa
được chương trình truyền hình PBS NewsHour
của Đài PBS (Mỹ) công bố gần đây trên Scribd,
năm 1944 khi mới 14 tuổi, cậu bé Warren Buffett đã “được” đóng thuế thu nhập 7 USD.
Theo báo Indian Times, báo cáo thu nhập cho
biết năm đó Warren Buffett có 592,5 USD, do
đó ông phải đóng thuế 7 USD. Nếu căn cứ theo
mức độ trượt giá thì ở năm 2017 này, mức thu
nhập đó tương đương 8.221,18 USD và 97,13
USD thuế.
Lúc đó, cậu bé Buffett sống tại thủ đô Washington, D.C. Theo luật năm 1944 của Mỹ, những
người kiếm được từ 500 USD/năm trở lên phải
nộp báo cáo thu nhập.
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Trong thời gian học trung học, Buffett kiếm tiền
từ việc bán báo, bán bóng golf và tem, rửa ôtô
cùng nhiều công việc khác. Tới năm 16 tuổi,
Buffett đã tích lũy được khoản tài sản 53.000
USD.

nào đó quý vị nhìn vào bảng kế hoạch của ông
ấy và sẽ thấy có việc cắt tóc. Thứ ba, ngày cắt
tóc. Đó là những gì tạo nên một trong những kỷ
lục kinh doanh thành công nhất thế giới trong
lịch sử. Ông ấy có rất nhiều thời gian để tư duy”

Có nhiều thời gian để tư duy

D.KIM THOA.

Ông Charlie Munger, một đối tác làm ăn của tỉ
phú Buffett, từng nói đùa về ông Buffett: “Lúc

(Nguồn internet)

Người sau tuổi trung niên, muốn đạt đến
cảnh giới hạnh phúc nhất định
phải có được 2 chữ này
Đời người là kiếp vô thường, tuổi trẻ đang còn
là buổi sáng mà qua đến trung niên thì đã là trưa
ngả sang chiều. Tuổi trung niên là lúc người
ta chín muồi nhất cả về thể chất lẫn tinh thần
nhưng cũng là lúc “toan về già”, lúc người ta
có nhiều tâm sự nhất. Người có hạnh phúc hay
không nhìn tình trạng của họ ở tuổi trung niên
là có thể biết được.

2. Nói chuyện có độ vừa phải

Về cơ bản, ta có thể hình dung cảnh giới mà
một người cần đạt tới khi bước qua tuổi trung
niên nằm ở 2 chữ này:

Người sau tuổi trung niên, nói chuyện cần phải
vừa phải, như vậy mới có thể tránh được hậu
quả không đáng có, cũng có thể giúp mình trở
thành một người được người khác tôn trọng.

Chữ thứ nhất: “Độ”

Đọc sách phải có độ dày

1. Ý chí có độ rộng lớn
Ý chí rộng lớn, lớn đến mức có thể tung hoành
trong thiên hạ, bạn bè giao thiệp rộng khắp năm
sông bốn bể, nhỏ đến không so đo được mất cá
nhân, không để ý tới lời đồn đại hay đàm tiếu.
Sau tuổi trung niên, cần phải có sự rộng lượng,
tấm lòng rộng lớn. Khi đó trước mắt chúng ta
là một thế giới tốt đẹp, khiến chúng ta vui vẻ
hạnh phúc.
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“Im lặng là vàng” là một câu danh ngôn, “họa là
từ miệng mà ra” cũng là câu mà mọi người biết
rõ. Những câu này đã nói rất rõ ràng minh bạch
rằng “nói nhiều thì mất”. Cho nên, nói chuyện
nhất định phải có “độ”, tức là ở mức độ vừa
phải, thích hợp, không nên cái gì cũng nói.

Ở đây độ dày không phải là về số lượng, mà là
về nội dung và chất lượng. Cho dù là tiểu thuyết
hay là một bài văn ngắn, sau khi đọc xong, thì
cuốn sách đó phải có thể dẫn dắt tâm linh, khích
lệ con người hướng thiện, hoặc là nội dung sâu
sắc, lời lẽ dễ hiểu, giúp con người rút ra được
bài học nhân sinh và triết lý.
Người sau tuổi trung niên, cần phải có những
cuốn sách chất lượng. Chúng ta nghiêm túc đọc
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chúng sẽ mang lại cho cuộc sống nhiều điều thú
vị.
4. Tầm nhìn có độ rộng
Đứng ở chỗ cao thì thấy được càng xa; suy nghĩ
nhiều, nhìn không xa. Cho dù là việc mình làm
hay người khác làm, đều đứng xa để nhìn, thì sẽ
nhìn được một cách thấu đáo.
Đến tuổi trung niên, tầm mắt chúng ta phải có
độ rộng, đứng được cao, nhìn thấy xa. Nghĩ
tưởng ít đi, so đo ít đi, hạnh phúc sẽ tự nhiên
đến bên cạnh chúng ta.
5. Thọ mệnh có độ dài
Muốn kéo dài tuổi thọ, muốn thân thể khỏe
mạnh cường tráng, cần phải từ bỏ những thói

Vì gia đình mà tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối ngon
miệng, nói với bạn bè một lời chúc phúc, tặng
cho người bạn đời một món quà nhỏ, đều có thể
khiến cho các mối quan hệ tình cảm trở nên ấm
áp.
Sau tuổi trung niên, chúng ta có nhiều thời gian
và tinh lực để làm việc và giữ gìn tình cảm trong
cuộc sống, có thể khiến cho tình cảm thêm ấm
áp, có như vậy thì cuộc sống càng thêm hạnh
phúc và ấm cúng.
7. Tâm tính có độ cao
Tâm tính của một người quyết định tầng thứ của
người đó, tâm tính thăng tiến còn trân quý hơn
cả vàng. Nếu như không có tâm tính chính diện
tích cực, cả ngày tiêu cực phàn nàn, lo được lo

Ảnh qua: ydvn.net

hư tật xấu, tạo nếp sống lành mạnh. Mặt khác
còn phải có tâm tính tốt, không nóng không vội,
không lo không buồn chán, không tranh không
đấu.
Sau tuổi trung niên, càng cần phải chú trọng
chăm sóc chính bản thân mình, sống lâu thêm
nhiều năm, mới có thể có thời gian trải nghiệm
những niềm vui trong cuộc sống.
6. Tình cảm có độ ấm

Số 85					

mất, chỉ biết lợi ích của riêng mình, thì sống
như vậy quả thật rất mệt mỏi.
Tâm tính như thế nào sẽ quyết định cuộc sống
đồng dạng như vậy. Sau khi về hưu, bảo trì tâm
tính cao trong cuộc sống, thì trong nội tâm sẽ
khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều.
8. Cuộc sống cần có ‘nhiệt độ’
Trong cuộc sống, nếu chúng ta nỗ lực nhiệt tình,
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thì sẽ luôn có cảm giác mới mẻ. Làm cho cuộc
sống có nhiệt huyết, là điều rất trọng yếu, chính
là lòng nhiệt thành yêu cuộc sống.
Sau tuổi trung niên, chỉ cần chúng ta dụng tâm
nhiệt tình yêu cuộc sống, dụng tâm cảm nhận
hạnh phúc, thì chúng ta có thể lấy một trái tim
biết ơn để cảm ngộ hết thảy mọi điều tốt đẹp.

tâm, chỉ có mỉm cười trong thời điểm này là tốt
nhất.
3. Có một loại thiện đãi gọi là buông tay
Bạn vĩnh viễn không cách nào làm thay được
cho con cái, cũng không thể ở bên cạnh chăm
sóc chúng cả đời. Vậy nên, cần phải biết buông
tay. Con cháu là đều có cái phúc của con cháu,

Ảnh: blog.sina.com.cn
chúng cũng có con đường nhân sinh của riêng
mình.

Chữ thứ hai: “Buông”
1. Có một loại trí tuệ gọi là ‘buông’
Có một số sự tình cần phải buông tâm đi, mỗi
trái tim đều có chỗ giới hạn, không thể mãi canh
cánh trong lòng. Buông, cần phải cởi trói trái
tim mình.
Sau tuổi trung niên, chúng ta cần phải buông bỏ
gánh nặng, chạy về phía sinh mệnh mới, buông
quá khứ, mở ra một cuộc sống mới!
2. Có loại tâm tính gọi lạc quan
Nhân sinh, khó khăn nhất là có được loại tâm
thái tốt đẹp này. Tiêu bớt u sầu, sẵn sàng làm
việc, bình thản nhiều hơn một chút, ôn hòa
nhiều hơn, cuộc sống ắt sẽ có nắng mặt trời.
Sau tuổi trung niên, cuộc sống thường hay nội

Số 85					

Việc gì cũng ôm làm, chẳng những mệt mỏi
chính bản thân mình mà còn gây hại cho con
cháu. Sau tuổi trung niên, biết buông tay đúng
lúc, thì đối với con cái là một loại tín nhiệm, còn
đối với chính mình là một loại thiện đãi.
4. Có một loại biểu đạt gọi là lên tiếng
Cuộc sống tràn ngập hỉ nộ ái ố, khi thích hợp
với loại cảm xúc nào thì muốn lên tiếng. Lên
tiếng, đối với thể xác và tinh thần là một loại gột
rửa, là một lần linh hồn tự do biểu hiện ra.
Phá lên cười có thể khiến cho tâm tình con
người vui sướng, buồn giận biến mất, cười giải
ngàn nỗi lo.
5. Có một loại khoái hoạt gọi là phóng khoáng
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Muốn tâm trạng vui vẻ, cần phải phóng khoáng,
đối với chuyện của con cháu thì ít quản mới tốt,
yên tâm hưởng niềm vui thú tuổi già, mới có thể
kéo dài tuổi thọ.
Đương nhiên, phóng khoáng không có nghĩa là
phóng túng, mà là đem thể xác và tinh thần điều
chỉnh đến cảnh giới “yên tĩnh khoái hoạt”.
6. Có một loại xử thế gọi là buông bỏ
Có nhiều thứ đã mất đi rồi thì cũng đừng nên
chấp nhất, mà hãy coi như thành phẩm đó không
thuộc về bạn. Hơn nữa hãy tin rằng, cái gì của
mình thì cuối cùng sẽ quay về với mình.
Có câu nói rằng: Nếu như bạn vì đánh mất Mặt
trời và Mặt trăng mà khóc lóc nỉ non, thì bạn
cũng sẽ đánh mất những vì sao.
Vậy nên, sau tuổi về hưu, chúng ta cần phải biết
buông bỏ, có như vậy chúng ta mới không để lỡ
mất những điều tốt đẹp

7. Có một loại nhẹ nhõm gọi là buông tâm
Bạn đến lúc tuổi già, muốn đi đến nơi nào đó,
muốn ăn chút gì đó, cũng không muốn không
nỡ, kỳ thực là đang tự lưu đày chính mình.
Khổ cực hơn nửa đời người, sau khi về hưu,
thừa dịp có thể buông tâm mà thỏa thích đi đâu
đó, làm những điều mình yêu thích. Làm được
như vậy, niềm vui sẽ đến mỗi ngày.
8. Có một loại tự tại gọi là yên tâm
Trong cuộc sống, đối đãi với tất cả mọi việc đều
tận tâm thì ắt sẽ có thể tiêu diêu tự tại. Đi qua
nhân sinh mưa gió vài thập niên, trải qua cay
đắng ngọt bùi chốn nhân gian, có thể thành khẩn
thẳng thắn, không làm chuyện trái vớilương
tâm, không hổ thẹn với tâm mình, nhất định sẽ
trở thành một lão niên hạnh phúc.
Bảo Hân biên dịch (Nguồn Internet)
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TANG LEÃ HT. VOÕ VAÊN MÖÔØI
Taïi Nhaø Quaøn CLAIREMONT MORTUARY
4266 MT ABERNATHY AVE
SAN DIEGO, CA 92117

*CHUÛ NHÖÏT JULY 16 : 12PM – 8PM
11:30 : Cuùng Thôøi Ngoï taïi Thaùnh Thaát San Diego ñeå caàu nguyeän (coù Linh Vò).
12 PM : Taát caû ñeán Nhaø Quaøn ñeå saép xeáp coâng vieäc.
1:00 PM : Taån Lieäm, Thaønh Phuïc, Phaùt Tang.
2:00 PM : CUÙNG TEÁ
-Chaùnh Teá : Con Chaùu quì Teá.
-Tieåu Söû haønh ñaïo ñoïc tröôùc phaàn Phuï Teá.
-Phuï Teá : Hieàn Taøi, Chöùc Vieäc, Ñoàng Ñaïo vaø Thaân Baèng Coá Höõu quì teá.
5:00 PM : Caàu Sieâu (2 baøi Kinh)
5:30 PM – 8 PM : Thaêm vieáng.
*THÖÙ HAI JULY 17 : 10 AM – 7 PM
10:00 AM : Cuùng Trieâu (cuùng côm saùng).
-Thaêm Vieáng
4:30 PM : Cuùng Tòch (cuùng côm chieàu).
5:00 PM : Tang Quyeán ñem Linh Vò ñeán Thaùnh Thaát cuùng.
5:00 PM - 7 PM : Thaêm vieáng.
GHI CHUÙ :
-Thaân Baèng vaø Quan Khaùch thaêm vieáng trong nhöõng khoaûng thôøi gian troáng.
*THÖÙ BA JULY 18 : 10 AM – 1 PM
10:00 AM : Caùo Töø Toå (Cuùng Cöûu Huyeàn).
10:30 AM : Cuùng Vong
11:00 AM : Thaêm Vieáng
12:00 PM : Caàu Sieâu ñôït 2.- Haønh Phaùp voâ vi.
1:00 PM : Di Quan. An Taùng taïi nghóa trang EL CAMINO MEMORIAL PARK
5600 Caroll Camino Rd, san diego, CA 92121
GHI CHUÙ :
-Thaân Baèng vaø Quan Khaùch coù theå thaêm vieáng trong nhöõng khoaûng thôøi gian troáng.
-Tuøy theo thôøi gian haønh leã, chöông trình coù theå thay ñoåi ñoâi chuùt.
Thay maët Toäc Ñaïo San Diego
Hieàn Taøi Nguyeãn Trung Ñaïo
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Niên Trưởng

Hiền Tài Võ Văn Mười
Cựu Đại Tá Hải Quân VNCH

Đã qui vị vào lúc 7.00 AM ngày 14 tháng 7 năm 2017 ( nhằm ngày 21 tháng 6 thiếu năm
Đinh Dậu) tại thành phố San Diego, California, Hoa Kỳ.

Hưởng thượng thọ 96 tuổi
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Niên Trưởng Hiền Tài Võ Văn Mười và tang
gia hiếu quyếń.
Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi
cho hương linh Cố Hiền Tài Võ Văn Mười dục tấn trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
San Jose, ngày 14-7-2017
Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo
Các Ban Thế Đạo địa phương tại Hoa Kỳ, Canada, Úc & Âu Châu.
Bản Tin Thế Đạo & trang web www.banthedao.net
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