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Chúc Mừng Năm Mới 
 

Duyên lành Bính Tuất  nay đã đến 
Chúc bạn siêng năng hành chơn pháp 

Một năm phát triển một năm vui 
Cùng chung xây dựng tự hưởng mùi 

 
 

Vĩ Kiên 

 
Mục Bé Tám từ  18/11/2005 đến 24/11/2005 

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều 
thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa 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) Có nên phá hoại hay không? 
2) Lợi dụng để mưu lợi tốt không? 
3) Mưu lợi để làm gì? 
4) Thương mình tốt không? 
5) Quí yêu Trời có tốt không ? 
6) Thiếu nợ người khác tốt hay xấu? 
7) Quí yêu Trời có hữu ích không? 
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1) San Diego, 18/11/2005  12: 33 AM 
Hỏi: Có nên phá hoại hay không? 
 
Ðáp:  Thưa nên xây dựng tốt hơn 
  Kệ: 
 Kiên nhẫn xây dựng quí hơn hết 
 Nhịn nhục dễ tha thứ hơn động 
 Khai triển tâm thân khỏi lòng vòng 
 Dứt khoát giúp đỡ hơn lợi dụng 
 

2) San Diego, 19-11-2005  12: 41 AM 
Hỏi: Lợi dụng để mưu lợi tốt không? 
 
Ðáp:  Thưa lợi dụng để mưu lợi không tốt 
  Kệ: 
 Lợi dụng kiếm lời đều không tốt 
 Cuối cùng thất bại tâm bất ổn 
 Gieo duyên tận độ là đều tốt 
 Giúp đỡ khi cần quí hơn vàng 
 

3) San Diego, 20-11-2005  12: 50 AM 
Hỏi:  Mưu lợi để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa mưu lợi là đều không tốt 
  Kệ: 
 Mưu lợi cho mình càng loạn động 
 Tự hại không hay khó ước mong 
 Khai triển tâm thân là càng quí 
 Quí tưởng Trời cao không bỏ mình 
 

4) San Diego, 21-11-2005  12: 57 AM 
Hỏi:  Thương mình tốt không? 
 
Ðáp:  Thưa thương mình mới chịu tu 
  Kệ: 
 Tự tu tự tiến là cần thiết 
 Tự đạt quân bình tâm ổn định 
 Xuất hồn học đạo trí phân minh 
 Tình thương đạo đức rõ hành trình 
 

5) San Diego, 22-11-2005  1 : 05 PM 
Hỏi :  Quí yêu Trời có tốt không ? 
 
Ðáp :  Thưa quí yêu Trời sẽ may mắn 
  Kệ : 
 Thanh quang ban chiếu cùng xây dựng 
 Trí tuệ phân minh đường tiến hóa 
 Khai triển chính mình duyên tận độ 
 Quí Trời thương Phật niệm Nam Mô 
 

6) San Diego, 23-11-2005  1: 18 PM 
Hỏi:  Thiếu nợ người khác tốt hay xấu? 
 
Ðáp:  Thưa thiếu nợ người khác phải tự ăn năn 
  Kệ: 
 Thiếu nợ thế gian khó về Trời 
 Ăn năn tu tiến triển hợp thời 
 Sửa mình là chánh tưởng nhớ Trời 
 Thanh quang ban chiếu hợp thời tu 
 

7) San Diego, 24-11-2005  1: 29 PM 
Hỏi:  Quí yêu Trời có hữu ích không? 
 
Ðáp:  Thưa quí yêu Trời rất hữu ích 
  Kệ: 
 Phân minh đời đạo tạo thành lời 
 Thương yêu tha thứ tiến hợp thời 
 Tình thương đạo đức tỏa thành lời 
 Qui y Phật Pháp Trời độ cho 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

LỜI CHÚC CUỐI NĂM 
Bởi vì trước kia thường lệ thì mọi năm mình có làm một tất niên giữa anh em, cũng như 

xum họp đại gia đình Vô Vi để mà tưởng niệm cái quá trình mình đã tu tịnh và những cái đường 
lối mà mọi người đã tự đạt, thâm tâm nhận thức đó là cái luồng điển. Phải nói rằng chúng ta đã 
dốc lòng tu về Vô Vi, không chấp mê, không buồn tủi, nhưng mà chỉ đòi hỏi sự thực hành của 
mọi người, hầu sớm đạt được sự thanh tịnh, thì tôi thiết tưởng, năm nào cũng như năm nấy, sự cố 
gắng đó, mọi người đã in sâu vào trong trí óc và tự hiểu, tự đạt để sớm tiến tới sự ổn thỏa trong 
nội tâm. 

Tình trạng bây giờ mọi người đã thay đổi, tiến tới một đường lối tự lực cánh sinh của đại 
chúng, thì chúng ta cần phải cố gắng hơn đời lẫn đạo. Có công tác chung mới tiến tới cho chung, 
có tự khai thác lấy, cứu độ cho chúng ta, mới đem sự sáng suốt cho cộng đồng. Tôi thiết tưởng 
các bạn cũng như tôi, chúng ta đã trải qua nhiều năm làm người ở thế gian, trong những nghịch 
cảnh kích động và phản động, từ chuyện này tới chuyện khác, trăng đổi sao dời, tâm chúng ta 
thiếu cái việc tu. Tu là gì? Tu là sửa chữa cải tạo tư tưởng để tiến tới sự vinh quang sáng suốt, 
hòa đồng tất cả, để cho khối nhân loại sau này tiến tới tối đa văn minh, không vì vụ lợi của cá 
nhân hủy hoại tình thương của đồng loại. 

Cho nên chúng ta tu ở đây để tìm hiểu lấy ta trước hết, nguyên lai của chúng ta ở đâu đến 
đây? Nhiều năm chúng ta cũng có cơ hội vui vẻ trong tình thương cởi mở, nhưng mà chúng ta 
cũng vẫn có sự giúp đỡ tương trợ cho những bạn nào thiếu, thương nhau giúp đỡ nhau, xây dựng 
cho nhau, trong một cái tình cảnh mọi người phải cộng đồng xây dựng. 

Hôm nay tôi có cơ hội đến đây tưởng nhớ đến các bạn, chúng ta cũng không có ngoài sự cố 
gắng để tiến lên, với sự cảm ứng minh tâm kiến tánh, để tìm hiểu cơ năng nguyên lai của mỗi 
người. Giờ đây chúng ta lại phải cố gắng hơn nữa, phải cố gắng sửa lấy mình, như tôi thường 
nói: “Ta sai chẳng có ai sai”, thì các bạn mới có thể tiến hóa từ giai đoạn một. Các bạn chỉ trông 
vào ngoại cảnh mà hoang mang, thì cái tu hành không bao giờ tiến được. Nhưng mà các bạn 
trông vào nội cảnh tự sửa sai để tiến, thì các bạn cũng tiến, tiến rất nhanh, tiến rất vững chắc, 
không có bị sai lạc. 

Tuy rằng một năm thay đổi, một năm nhiễu động, thì chúng ta đã thấy rằng, sự thay đổi nó 
đã kích động chúng ta, nhưng mà rốt cuộc rồi các bạn cũng chẳng thấy có cái gì kêu bằng lung 
lay. Chính bản thân của những người có tham lam, có nhiễu động, tham sự tạm bợ vinh quang 
mà động loạn đó thôi chứ trong tinh thần tự hiểu về cái tự tiến, hòa giải tinh tiến thì những người 
đó cũng vẫn là cái gạch tự nhiên. 

Trong cái khối cộng đồng Vô Vi, tôi đã nói rằng là lấy không không làm chủ, chúng ta 
không có pha một cái trò gì vào đó, không có thể làm cái gì cho tư hữu, không hướng về vật 
chất, nhưng mà chúng ta hướng thượng để giải tỏa tất cả những cái uất khí của nội tâm, nhiên 
hậu mới đạt được sự thanh khiết của ta và hòa cảm bên trên, thì cái phương pháp công phu này, 
tôi thấy trong tình cảnh bây giờ, nó chuyển giúp cho cái phần sức khỏe trước hết. Chúng ta có 
sức khỏe thì tất cả những cái gì chúng ta cũng có. Cho nên các bạn nắm đó để mà tu mà tiến, rồi 
mỗi năm mỗi tiến, mỗi ngày mỗi tiến. Bây giờ sự công phu của chúng ta trao đổi lẫn nhau về sức 
khỏe, tinh thần các bạn khoan khoái. Mỗi năm một người dân mà tiện tặn một chút, cái chuyện 
ích quốc lợi dân nó càng ngày càng bành trướng và hữu ích. 

Cho nên tôi không biết nói gì hơn, chỉ chúc các bạn sẽ qua một năm vui vẻ trong tiềm thức 
của nội tâm để đón giữ cái đường lối tu hành, các bạn sẽ tự khắc phục và các bạn mới cũng vậy 
nữa, cố gắng tu để đạt cái sức khỏe, sau này tham gia lao động giúp đỡ mọi giới. Cái đó là cái 
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quan trọng, trách nhiệm của mọi người, mọi người phải cộng đồng xây dựng, không có thể từ 
chối được, cái đó là cái sự cố gắng của mọi người. Nếu các bạn có sức khỏe nhiều, các bạn giúp 
cho một người nào đó, các bạn luôn luôn vui vẻ, các bạn thiếu sức khỏe làm sao các bạn giúp 
cho ai được? Cho nên tôi thấy quá trình công phu của tôi ở trong cái hoàn cảnh này, dù khổ cho 
thiệt khổ nhưng mà tâm thần vẫn vui tươi, vẫn hướng về các bạn, thành ra tôi thấy cái phương 
pháp này nó đem lại lợi ích cho cơ thể. Chính tôi đã ngoài năm mươi, tôi cũng vẫn làm việc 
nhiều luôn luôn. Sức khỏe của tôi đã chấp nhận, do các bạn xác nhận, thấy tôi không thiếu sức 
khỏe, làm việc vẫn đều đặn, xa các bạn hay là đối diện với các bạn tôi cũng không sút kí lô nào, 
nhưng mà tinh thần của đại chúng vẫn phát huy, vẫn trù liệu trong tinh thần xây dựng cởi mở. 

Ước mong các bạn nghiên cứu qua hành động của tôi và trở về nghiên cứu cái bản tánh của 
các bạn rồi tìm ra những cái lề lối hay hơn để đóng góp chung cho cộng đồng. Giờ tôi không biết 
nói gì hơn sự cảm mến ấy cũng như sự nhung nhớ và gởi đến tôi, thành thật cung chúc cho tôi, 
cũng như các bạn qua một năm vui vẻ. 

THƠ
    NHỚ ƠN TRỜI PHẬT 
       (Họa bài “Hay Dỡ Tự Mình” 
     của Huynh 5 Thành ố Củ Chi) 

Ân Trời Phật độ trẻ hồi sinh 

Hành Pháp Vô Vi tự cứu mình 

Tiền của rắc gieo điều thiện ác 

Ðiển Quang khai sáng lẽ trọng khinh 

Kính Cha vui sống Ðời thanh đạm 

Quí Phật khổ hành Ðạo hiển minh 

Dù thế đổi thay vì biến động 

Con nguyền một dạ trọn ân tình 

Nhớ Cha thương Phật con hành triển 

Lui bước xa rời cõi Diệt Sinh. 

           PN, 14-10-2005 
          THIỀN TÂM. 
                ===== 
           ÔNG GIÀ NOEL VÔ VI 2005 
TRÊN THẾ GIỚI CÓ NHIỀU ÔNG GIÀ NOEL 
QUẦN ÁO ÐỎ VỚI BỘ RÂU TRẮNG TUYẾT 
Ở VIỆT NAM CÓ NHIỀU BEBY NOEL 
ÔNG GIÀ VIỆT NAM BÉ NHỎ KHÔNG RÂU 
ÔNG GIÀ NOEL VÔ VI CẠO ÐẦU 
KHÔNG RÂU KHÔNG MŨ ÐỎ KHÔNG BUỒN RẦU 
NHƯ NHỮNG EM BÉ VIỆT NAM BÉ NHỎ 
LUÔN TƯƠI CƯỜI HỒNG HÀO KHỎE MẠNH 
BEBY TÁM ÔNG GIÀ NOEL VÔ VI 
TUYẾT TRẮNG RƠI CHUÔNG NHÀ THỜ VUI 
HƯƠNG THÔNG XANH ÐIỂN MÙA ÐÔNG ẤM 
VUI CHUNG THIỀN MỪNG TÂN NIÊN NĂM MỚI 
2006 HAI KHÔNG KHÔNG SÁU NỞ PHÁO HOA 
BỒ CÂU TRẮNG HÒA BÌNH THẾ GIỚI 
BẠN VÔ VI NHỮNG ÔNG GIÀ NOEL 
TỐT BỤNG BAN VUI CHO MÌNH 

 

HI ! CHÀO ÔNG GIÀ NOEL VÔ VI 
CÓ Ở MỌI NƠI SỨ GIẢ HÒA BÌNH 
TRONG TIẾNG THIỀN CA ÐÊM THÁNH 
ÐIỂN CHÚA TRỜI ÂN BAN AN LÀNH 
CHÚA Ở CÙNG ANH CHỊ CÙNG CHA 
TIẾNG MÈO TIẾNG CHÓ HÁT THÁNH CA 
NHỮNG CÁNH THIỆP MÙA XUÂN CHO ố NHẬN 
DÒNG ÐIỂN VÔ VI PHÁT TRIỄN VÔ TẬN . . . 
           HUỆ NHỰT 15-10-2005 CỐ ÐÔ HUẾ 
                          ======== 

             Tiếng khuya 
Ngoài kia sương núi phủ mờ 
Trăng khuya tuôn chảy bến bờ nơi đâu 
Vạc kêu tiếng thét nhiệm màu 
Tỉnh cơn mộng mị niềm đau nơi nào 
              Nhân Tiến 
                       ========= 
CHUNG THIỀN CHỊ LỚN - ÐẸP TRĂNG RẰM 
Người không tiến không là người , 
Con người tiến hoá từ nghèo đến sang . 
Có vợ đẹp có con ngoan ,. 
Công danh sự nghiệp an bình thôi sao ! 
Nổi niềm trăn trở nao nao ? 
Con người trẻ tuổi tài cao tuyệt vời ! 
Hy sinh cho cả cuộc đời , 
Cho đàn em nhỏ đổi đời thăng hoa . 
Thời gian bóng ngựa thoáng qua , 
Hai bàn tay trắng tay xoa không tiền . 
Ðiển lành sức nóng chung thiền , 
Hòa bình thế giới bạc tiền khó mua . 
Thân tâm an lạc quê mùa , 
Ðạo đời đời đạo chẳng đùa khách thơ . 
Tu hành tỉnh giác mộng mơ , 
Càng tu nhân tiến khù khờ tâm linh à 
Ðêm khuya thiền tỉnh tình tinh , 
Vầng trăng sáng tỏ nguyên trinh trăng rằm . .       
5 thành củ chi 17-10-2005 
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               ==== 
             TỰ DẶN DÒ 
Dặn lòng hai chữ ái ân 
Trăng hoa, dâm đãng chưa lần đường ra 
Cuối cùng hội tụ chánh tà 
Thiên Ðàng muôn thuở hay là trầm luân 
Sướng!... rồi nước mắt rưng rưng 
Lộc Trời cho đóà xin đừng phí hoang! 
Ngày nào hăm hở vội vàng 
Bây giờ nhớ lại, lòng mang: tiếc, buồn! 
Kiếp người với những mang vương 
Chữ MÊ chữ GIÁC, con đường đi lên 
PHẬT TRỜI thương kẻ chí bền 
Kêu người thức giác, hãy quên dục tình 
Giữ THẦN, TINH, KHÍ đẹp xinh 
Trụ cho kiên định, kính trình Bề Trên 
Ước mong tâm chí vững bền 
Tam liều có được mới lên Thiên Ðàng 
Quí như vàng, ngọc, hào quang 
Ấy là con của Ngọc Hoàng Trời Cha 
Lòng son chí sắc mặn mà 
Hết là bể khổ, thăng hoa đời đời. 
             HGT, 16-10-2005 
           TỪ HÙNG. 
 
                ===== 
       

  NIỀM VUI TƯƠNG HỘI 
Ngỡ ngàng Vía gặp lại Hồn 
Càn khôn Vũ trụ nụ hôn nồng nàn 
Lệ rơi chi ướt Thiên đàng 
Ðưa đầu ra hứng điển quang vô cùng. 
 
Xa nhau nhớ đến điên khùng 
Niệm ố cho ba cõi tột cùng thông nhau 
Ngày đêm khuya sớm dãi dầu 
Ngại gì công sức tìm nhau trọn lành. 
 
Tháng năm ý thức tâm thành 
Lời Thầy dạy dỗ long lanh trong lòng 
Bao nhiêu khổ nạn - cũng xong 
Bao nhiêu tình tứ trong lòng Trời con. 
 
Ðợi chờ nhau đến mỏi mòn 
Răng kề răng giả, môi son trọc đầu 
Thì đâu còn có dài lâu 
Cứ tu cứ niệm, trước sau cũng là 
 
Cái ngày lòng nở thành hoa 
Cái ngày thương nhớ Ông Già Càn Khôn 
Cái gì nữa hởi Vía Hồn ? 
Âm dương ôm chặt chẳng còn chia xa. 
      HGT, 10-10-2005 
      TỪ HÙNG.
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LỜI CẢM TẠ 
 
Được sự ủy thác và hỗ trợ mạnh mẽ của Đức Thầy, sự phát tâm đóng góp tài lực 
đều đặn của Quý Mạnh Thường Quân, của Quý Hội Viên Thiền Ca và Bạn Đạo 
VÔVI khắp nơi, Ban Thiền Ca chúng tôi đã hoàn thành như ý 11 buổi Thiền Ca và 
những buổi Ra Mắt DVD Thiền Ca với đại chúng tại những thành phố lớn trên thế 
giới suốt 10 năm nay. Chúng con xin Đức Thầy và tất cả Quý Vị nhận nơi đây sự 
biết ơn sâu xa của chúng con. 
 
Để có đầy đủ vật chất tiếp tục quảng bá Pháp Thiền VÔVI với cộng đồng bằng 
cách đưa Nhạc vào Đạo và để Đạo thấm dần vào Đời qua những buổi Thiền Ca, 
chúng tôi mời gọi Quý Bạn Đạo gia nhập vào Hội Viên Ban Thiền Ca. Là một Hội 
Viên, Quý vị sẽ nhận được vé VIP tham dự Thiền Ca, và 1 CD hay 1 DVD nhạc 
Thiền Ca với chữ ký của Đức Thầy. Ngoài ra, Hội Viên còn nhận được thiệp xuân 
của Đức Thầy và các quà khác trong năm của Ban Thiền Ca. Gia nhập Hội Thiền 
Ca của Quý Vị là một trong những phương tiện “Vay Pháp Trả Pháp” mà Quý Vị 
hằng mong ước có dịp để thực hiện.  
 
Chúng con nguyện cầu Thượng Đế ban ân điển phước lành đến với Đức Thầy 
mong Người được sức khỏe tràn đầy để tiếp tục hướng dẫn chúng sanh thoát 
vòng lụy nghiệp. Chúng tôi kính chúc Quý Vị tu hành tinh tấn sớm đạt đạo và 
thân tâm thường an lạc cho năm 2006 sắp đến.    
 
Vô-Vi Multimedia Communication, Ban Thiền Ca kính bái. 
 

==================================================== 
ĐƠN NHẬP HỘI THIỀN CA 

 
Họ và Tên Hội Viên: ________________________________________ 
Địa chỉ nhà:   _____________________________________________ 
Số phone nhà:___________________ Cell: _____________________ 
Email:    _________________________________________________   
(Ban Thiền Ca sẽ email hồi báo khi nhận được đơn Nhập Hội và niên phí $120 
USD của Quý Vị) 
 
Liên lạc Thiền Đường địa phương:  _____________________________   
 
Check ghi và gửi về địa chỉ:   Vo-Vi Multimedia Communication 
                        P.O. Box 741324 
        Dallas, TX 75374-1324 
     (Email: vovimedia@gmail.com) 
Cc: vvmc 
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TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC PHÁT HÀNH KINH SÁCH & DVD ĐẠI HỘI HỒI 
SINH SUM VẦY & DVD THIỀN CA TIẾNG TRỐNG DỰNG XÂY  
 
Vô-Vi Multimedia Communication sẽ phát hành cho KSC Tân 
Niên 2005 & Chúc Thọ Đức Thầy 2005 một số sản phẩm như 
sau: 
 
Audio Ấn Tống:  

- CD Phụ Ái Mẫu Ái  
- CD Chơn Kinh (1-9 tái bản) 

 
Kinh sách Ấn Tống:  
- Địa Ngục Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy) 
- Thiên Đàng Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy) 
- Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (năm 2001) 
- Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (năm 2002) 
- Thượng Đế Giảng Chơn Lý (tái bản) 
 
DVD với giá vốn ủng hộ:  
 

- 4 DVD Đại hội Hồi Sinh Sum Vầy với đầy đủ lời giảng và 
hình ảnh lưu niệm rất rõ. Giá vốn ủng hộ: $15 US 

- 3 DVD TC Tiếng Trống Dựng Xây. Giá vốn ủng hộ: $20 US 
 
Xin các bạn vui lòng cho biết nhu cầu, và liên lạc với 
trưởng ban phân phối, để chúng tôi có thể chuẩn bị đóng 
thùng gởi cho các bạn một số kinh sách và tài liệu tu học 
cần thiết để các bạn mang về địa phương phân phát trong 
dịp Tết Bính Tuất sắp tới. Kính chúc Quý Bạn một năm mới 
tâm thân an lạc. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,  
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VẤN ĐÁP TIẾP THEO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI 2006: 
Soạn ngày 30/12/05 

………. 
14) Hỏi : Trong LED 545 có thông báo về Quỹ Tương Trợ 2006, việc đóng góp tại Mỹ và Canada 
có thể gởi cho BGD được không hay bắt buộc phải gởi thẳng về địa chỉ của VVMC? 
 
Đáp: Các bạn vẫn có thể gởi thẳng cho đại diện ghi danh của mình. 
 
15) Hỏi : Nhắc về Quỹ Tương Trợ (QTT), xin BTC noùi roõ theâm veà muïc ñích cuûa QTT vaø tại sao 
thời gian dành cho vieäc ñoùng goùp quỹ này lại được đính chánh hết hạn vào ngày 28 tháng 2 năm 
2006? 
 
Đáp :  Muïc ñích cuûa QTT laø : 

1) taïo điều kiện cho moät soá bạn đạo VN (chöa töøng tham gia ÑH vaø hoaøn toaøn khoâng coù khaû 
naêng taøi chính) coù theå tham dự ÑH. 

2) ñoùng goùp theâm cho quyõ töông trôï töø thieän VN 
Vì caàn thôøi gian toå chöùc cho soá baïn ñaïo VN ñöôïc höôûng QTT neân BTC xin đính chánh thời gian gây 
QTT laø từ ngày 23 tháng 12 năm 2005 đến ngày 28 tháng 2 năm 2006.  Song, số tiền ñoùng goùp cho 
QTT nhận sau thời gian treân sẽ được dùng cho quỹ tương trợ từ thiện của VVMC.  
 
16) Những chi tiết cần biết về Đại Hội 2006 :  
1. Để giúp BTC có đủ dữ kiện chuẩn bị một cách chu đáo phòng họp tổ chức ĐH & phương tiện ăn ở 
cho bạn đạo tham dự ĐH, BTC chúng tôi cần phải biết chính xác số người ghi danh ĐH một thời gian 
trước ngày 31/12/2005 để chúng tôi lo sắp xếp phương tiện cho quý vị. 
 
2. Vì lý do an ninh và trật tự chung, BTC không thể chấp nhận ghi danh tự túc và không giải quyết 
những trường hợp đột xuất của quý bạn đạo tham dự vào giờ chót. Xin quý bạn đạo thông cảm và tôn 
trọng quyết định này của BTC. Đó cũng là một đóng góp vô cùng quý báu của quý vị cho sự thành 
công của ĐH, giúp chúng tôi hoàn thành trách nhiệm một cách tốt đẹp. Giúp cho ĐH được trang 
nghiêm, trật tự và có nề nếp quy củ, điều này chứng tỏ sự đoàn kết nhất trí và sức mạnh tâm linh của 
những người tu thiền Vô Vi chúng ta. 
 
3. . Để giúp ban Trật Tự dễ dàng làm việc, BTC xin yêu cầu Quí bạn : 
- trao laïi cho BGD moät taám aûnh cuûa baïn tröôùc ngaøy 28/02/2006 
- mang bản tên trong suốt thời gian tham dự ĐH. 
 
Nhân dịp một năm sắp qua và đầu năm sắp đến, quý bạn hãy viếng thăm www.vovi.org, để đón xem 
Đức Thầy chúc mừng năm mới và gởi đến quý bạn đạo lời chúc mừng thiện lành nhất. Kính chúc quý 
bạn đạo một năm mới vui tu tinh tấn. 
 
VÔ-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION kính bái, 
 
 
 
 
 


