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Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 

 
 

Taâm Thanh 
 

Taâm thanh bình ñaúng qui ñöôøng tieán 
Saéc saéc töông giao thanh tröôïc tieán 
Bieán ñoåi voâ cuøng phaùp phaùp xuyeân 

Haønh thoâng töï ñaït phaùp phaân huyeàn 
 
 

Vĩ Kiên 

 
Mục Bé Tám từ  2/12/2005 đến 8/12/2005 

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) Khai triển bằng cách nào? 
2) Phát triển vô cùng là sao? 
3) Trở về với tự nhiên và hồn nhiên là sao? 
4) Đường nào là đường tắt? 
5) Nơi nào sẽ đến và nơi nào sẽ không? 
6) Tự do tiến hóa là sao? 
7) Tự tu tự tiến là sao? 
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1) San Diego 02-12-2005 7:22PM 
Hỏi: Khai triển bằng cách nào? 
 
Đáp: Thưa khai triển bằng cách tự thức. 
                      Kệ: 
Hành pháp trí minh đạo tự thành 
Qui y Phật pháp tự vượt cao tầng 
Qui không tự tiến khai tâm minh đạo 
Thành tâm tu tiến qui không vượt cao 
 

2) San Diego 03-12-2005 5:44PM 
Hỏi: Phát triển vô cùng là sao? 
 
Đáp: Thưa phát triển vô cùng tức là trở về tự 
nhiên. 
                  Kệ: 
Thực hành đến lúc tự nhiên hồn nhiên 
Nhắm mắt là đã ở nơi khác 
Thực hành tiến hóa nơi nơi khác 
Vô cùng thay đổi thân tâm sáng 
 

3) San Diego 04-12-2005 5:53PM 
Hỏi: Trở về với tự nhiên và hồn nhiên là sao? 
 
Đáp: Thưa trở về với tự nhiên và hồn nhiên là về 
gốc. 
                      Kệ: 
Nguồn gốc sanh ra trong tự nhiên 
Phát triển vô cùng tự tiến xuyên 
Đường đi sống động gieo duyên tốt 
Thanh tịnh tâm tu càng phát triển 
 

4) San Diego 05-12-2005 6:02PM 
Hỏi: Đường nào là đường tắt? 
 
Đáp: Thưa thực hành là đường tắt. 
                   Kệ: 
Khai trí mở tâm phải thực hành 
Tâm tư dứt khoát tự tiến thông 
Khai triển chính mình tự lập công 
Khối óc chuyển đều tự khai thông 

5) San Diego 06-12-2005 8:32AM 
Hỏi: Nơi nào sẽ đến và nơi nào sẽ không? 
 
Đáp: Thưa nơi vô cùng sẽ đến, nơi bế tắc sẽ 
không. 
                      Kệ: 
Nhập định nhẹ nhàng quên tất cả 
Chẳng có mê mù tự tiến tu 
Minh tâm kiến tánh hồn vía du 
Thanh tịnh thức hồn gieo duyên tốt 
 

6) San Diego 07-12-2005 7:10AM 
Hỏi: Tự do tiến hóa là sao? 
 
Đáp: Thưa tự do tiến hóa là không ai ràng buộc. 
                   Kệ: 
Thanh thanh diệu diệu tiến thanh hòa 
Tiến hóa thâm sâu tự tiến xa 
Càn khôn qui một trí phân hòa 
Khai triển vô cùng tự vượt qua 
 

7) San Diego 08-12-2005 7:43AM 
Hỏi: Tự tu tự tiến là sao? 
 
Đáp: Thưa tự tu tự tiến là phải hành pháp. 
                    Kệ: 
Thực hành chánh pháp giải phân 
Quí tưởng Trời cao tự cứu mình 
Ăn năn sám hối giải phân tiến 
Không còn trở ngại sống an yên 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẤY THUYẾT GẢNG 

KHÍ GIỚI TÌNH-THƯƠNG VÀ ÐẠO-ÐỨC 
Cha Trời đã lập ra những cuộc chiến tại thế gian để cho con người học. Thắng, giết nhau cho đã 

đi rồi lúc đó mới chán ghét chiến tranh, khao khát sự công bằng, lúc đó mới chịu buông khí giới. Cho 
nên sự sắp đặt tinh vi, chúng ta ở thế gian cho cái đó là lớn, nhưng mà các bạn lên trên rồi các bạn 
dòm xuống “con cờ”, đâu có cái gì là quan trọng. Nó phải đi qua cái truông đó rồi nó mới tiến về  cái 
truông kia. 

Cho nên người Việt Nam bây giờ lại được gửi đi khắp thế giới để học hỏi, đi chỗ này chỗ kia 
học, mà học để thực hiện Tình-Thương và Ðạo-Ðức. Nếu mà không biết học thực hiện Tình-Thương 
và Ðạo-Ðức rốt cuộc cũng là không tiến hóa nổi, rốt cuộc cũng ôm lấy sự hận thù đau khổ, rồi luân hồi 
lại ở cái tầng thấp thế gian. Mà sau này thế gian hạn chế, lúc đó mới không có chân đứng, còn khổ hơn 
nữa. 

Cơ Trời sắp thay đổi ... Bây giờ các bạn thấy, đây rồi chiến tranh tinh vi chừng nào giết chết 
nhiều người chừng nấy. Bạn thấy hồi xưa, Quan Công Thánh ngài xuống đánh giặc, giết chết có bao 
nhiêu mạng người mà họ đầu hàng rồi. Bây giờ giết bao nhiêu triệu ăn chung gì, một trăm ngàn ăn 
chung gì, cái chuyện thường tình ở thế gian. Bởi vì đông chừng nào thì chết nhiều chừng nấy. Ðó là 
cuộc thay đổi thanh lọc để cho phần hồn thức giác tiến hóa, sau này tới những cơ thể khác tinh vi hơn. 

Sẽ thay đổi..., cuộc văn minh siêu phàm, siêu khoa học. Sẽ có cuộc chiến tinh vi, cuộc chiến cuối 
cùng. Ðó là cuộc chiến Tình Thương Và Ðạo Ðức. Chỉ sử dụng khí giới Tình-Thương và Ðạo-Ðức 
xâm chiếm toàn cầu, lúc đó người Việt Nam phải đảm đương công tác đó. Người Việt Nam mới rõ cái 
hạnh tu. Người Việt Nam bị đau khổ nhiều nhất trong quả địa cầu này, sớm nhứt! Tới giờ phút đó phải 
tu luyện nhiều nhất để ảnh hưởng những phần tử còn lại. Cho nên dẫn đầu thế giới ở tương lai. 

Người Việt Nam bây giờ dễ kêu gọi cho họ tu, họ thức giác được rồi, họ thấy rõ cảnh tựu tan rồi, 
của cải của họ không giá trị nữa, nhưng mà Tình-Thương và Ðạo-Ðức là giá trị. Họ ra đến đây được 
sự cứu vớt của mọi người, mọi nơi, mọi giới. Nếu không có Tình-Thương và Ðạo-Ðức, đâu có cứu họ 
được. Nhũng cái đó sẽ ảnh hưởng họ trở về để thực hiện Tình-Thương và Ðạo-Ðức. Nếu họ tu, họ sẽ 
tiến hóa mau hơn, lúc đó họ phải lãnh cái nhiệm vụ của Thượng Ðế đã ban cho họ: thực hiện Tình-
Thương và Ðạo-Ðức như tôi đã nói. 

Nhũng phần thiêng liêng, nhũng phần hồn lâm chung đã chết, cơ thể chết chớ hồn nào chết. Cho 
nên chúng ta phải vui lên để độ người đó được thăng tiến. Không có gì kêu bằng đau khổ, bình tâm để 
độ cho nó tiến hóa. Trước mắt chúng ta, người Việt Nam thấy rõ, chiến tranh chết chóc biết bao nhiêu, 
nhưng vẫn còn biết bao nhiêu. Chết đói cũng có, súng ống giết chết cũng có, hiểm họa chết cũng có, 
chết sông chết biển cũng có, nhưng rồi cũng còn bao nhiêu phần hồn đùng đùng chun về đó để học 
tiến hóa. Vì sự phân phối tinh vi của Thượng Ðế người phàm làm sao thấy được? 

Tui đã nói mười mấy năm về trước, một cuộc di dân vĩ đại của Thượng Ðế, của Trời Phật sắp 
đặt, của khối Thiên-Tiên, Ðịa-Tiên công tác thực hiện cuộc di dân. Bây giờ các bạn thấy cuộc di dân 
rõ ràng lần lần sẽ tới, người Việt Nam xuất ngoại một cách dễ dàng, thấy không! (thời điểm nói:1979) 
Không có miếng giấy lộn mà dám đổ bộ lên xứ người ta ở, ăn và có sự giúp đỡ. Phải có sự giúp đỡ của 
Thượng Ðế không? Còn những phần tử bất chánh phải chịu nạn và học qua bài học khác để chuyển 
hóa sang nơi khác. Sự sắp đặt tinh vi của ngài nếu các bạn bình tâm rồi các bạn sẽ thấy. 

Chúng ta không phải người sống đời ở đây. Chúng ta còn sống một ngày, còn phải học, còn phải 
tu để tiến hóa. Không nên nghi luận mất thì giờ và chậm trễ. Sau này các bạn muốn đăng lính của 
Ngài, không có cơ hội! Phải tu. Chúng ta là chiến sĩ của Thượng Ðế để thực hiện khí giới Tình-
Thương và Ðạo-Ðức ở sau này. Sau này không dùng khí giới bắn ai nữa hết. Sau trận hạch tâm của thế 
giới rồi, không còn khí giới gì chiến đấu nữa, chỉ bằng Tình-Thương và Ðạo-Ðức. 

Cho nên các bạn phải lưu tâm những lời tôi nói và thực hành cho phần hồn, tất cả cho Chủ Nhơn 
Ông để ảnh hưởng người khác. Cấp tốc! Càng sớm càng tốt! Ðể cứu vớt tai nạn sắp tới. Một mình tôi 
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không thể nói hết cho mọi người nghe. Các bạn thực hiện đi rồi các bạn sẽ thấy. Lúc đó các bạn thấy 
các bạn là chiến sĩ của Thượng Ðế ở khắp nơi trên toàn thế giới này. Người Việt Nam có nhiệm vụ 
làm việc đó, đem tất cả khí giới tối tân nhất của Thượng Ðế là Tình-Thương và Ðạo-Ðức, để cứu rỗi 
một phần sống lại trong quả địa cầu này. Nhiệm vụ của người Việt Nam phải đứng đầu. Các bạn phải 
cố gắng. 

Chúng ta đã có cái pháp rất dễ dãi, rất đơn giản, không hao phí. Chúng ta có cái pháp soi hồn, 
pháp luân .... 

Pháp SOI HỒN: các bạn thấy là gì? chúng ta nói là “dú ép”, ép dú trái cây cho nó mau chín, cho 
nó kịp chợ. Về y học nói rằng đó là quy nguyên thần kinh của bộ óc, bạn vừa tự trị bịnh, vừa thực hiện 
đạo đức, cho cơ thể được trường sanh, được mạnh dạn, để thực hiện những gì Thượng Ðế cần trong 
giờ phút nào là chúng ta làm việc đó liền. 

Làm PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN đây: thậm thâm vi diệu, trước kia các bạn hít chút 
chút, bây giờ các bạn hít càng ngày càng dài. Ý động là nó phải chuyển, sáng choang cả bộ đầu. Lúc 
đó các bạn mới lĩnh hội được lịnh của ngài, lịnh của ngài cho bạn. Trong lúc ngài cho là tâm trạng của 
các bạn sáng suốt vui tươi, thích việc đó, làm việc đó hết sức tận tâm, trong sáng suốt. Ðó là lịnh của 
ngài. 

Bạn THIỀN ÐỊNH để làm gì? Ðể kiểm điểm tiến thăng, ổn định mọi giới, phân giải thiện lành 
các giới, từ kẻ chết cũng như người sống. Nhiệm vụ thiêng liêng của phần tử tu về vô vi phải làm điều 
đó, phải thực hiện điều đó. 

Nếu các bạn cố gắng 24 trên 24, sau này các bạn sẽ thấy lời nói tôi là đúng, sẽ về với các bạn, 
lúc đó bạn mới thấy cha Trời và bạn mới yêu cha Trời. Yêu mến cha Trời vô cùng tận đi bạn ơi. Lúc 
đó bạn thấy bạn sung sướng đời đời. Chỉ cha Trời mới biết tâm can của bạn. Chỉ cha Trời mới biết yêu 
thương và giữ lấy sự yêu thương cho các bạn. 

Ðến đây tui nói cũng xin tạm ngưng để cho các bạn có thì giờ nghiên cứu lấy và giúp đỡ cho tất 
cả những phần hồn, những linh căn trong quả địa cầu này. Cơ tạng không phải làm việc nhỏ vì một 
người chết. Người chết là một việc, phần hồn là một việc. Chúng ta chỉ làm việc cho phần hồn các bạn 
thiền để độ còn hơn bày đủ thứ mà rốt cuộc không giúp được gì. Thanh điển là quan trọng. Ráng tu đi 
sẽ thấy. . 

Höôùng taâm caàu nguyeän 
Xin quí ñaïo höõu höôùng taâm caàu nguyeän cho ba ø Haø Thò Hoa (thaân maãu ñaïo höõu Thaùi Hoaøng Long) 
töø traàn luùc 23 giôø 45 ngaøy 07/01/2006 taïi Orange County, Myõ Quoác, höôûng thoï 91 tuoåi, ñöôïc sieâu 
thaêng tònh ñoä.  
Xin thaønh thaät caûm ôn quí ñaïo höõu 
Hoäi AÙi Höõu Voâ Vi Phaùp Quoác 
 

THƠ 
             XUAÂN TÖÙ 
Tu ñieån con cöng cuûa Ñaát Trôøi 
Cha luoân hoå trôï treû vaøo ñôøi. 
Coøn lo thuû lôïi, tham, daønh giöït; 
Laáy oaùn laøm ôn giaûi quaû nhoài. 
Cöùu khoå ban vui thuaän yù “Maãu”, 
Tham lam ích kyû nghòch loøng Trôøi. 
Muøa Xuaân vôøi vôïi daân sung tuùc, 
Thanh tònh ñoùn xuaân, nheï, thoaùt ñôøi. 
Duøng “Thuyeàn khoâng ñaùy”ñöa thieân haï, 

AÛnh höôûng Toå Thaày nhaän chaúng rôøi. 
Taâm trí baâng khuaâng muøa leã hoäi, 
Haùi Hoa daâng Phaät, ñeïp tuyeät vôøi. 
            MINH-NGHÓA 
  Bình Taân, ngaøy 5-1-2006. 
          ======== 
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                XUÂN 
Lại một Mùa Xuân sắp bước sang 
Trần gian ghì chặt ! Mất Thiên Ðàng 
Ðến đây duyên kiếp đành vương vấn 
Chẳng tạo đường về chốn tịnh an 
Tịnh an mới biết Thiên Ðàng 
Trần gian động tịnh bất an trùng trùng 
 
Lại sắp cuối Ðông Xuân trùng phùng 
Ðất Trời thanh thoát mấy ung dung 
Giả từ Ðông giá Xuân sắp đến 
Mưa nắng đi qua, Xuân đến cùng 
Ðời cùn, Ðạo mới tao phùng 
Như Ðông sắp hết, Xuân cùng thế gian 
 
Xuân về kính chúc bạn bình an 
Vui hưởng hân hoan, tâm dịu dàng 
Trần gian rộn rịp âm vang Tết 
Như khúc giao mùa khi Xuân sangà 
Xuân sang cởi mở ngập tràn 
Lòng người hướng thượng như đang đón chàoà 
 
Thái Bình yên ổn xiết bao 
Ðất với Trời Cao mở lời chào 
Trời Cao Ðất Thịnh người yên ổn 
Xuân sắp về chưa, đến đây nào 
à Xuân Trời mấy chốc qua mau 
Xuân người có khác chi đâu Xuân Trời.            
        HGT, 08-01-2006 
          TỪ HÙNG. 
              ==== 
        XUÂN BÍNH TUẤT 
Mùa Xuân lại đến với muôn linh 
Gợi nhớ trong ta những ẩn tình 
Cứ ngỡ đây là niềm hạnh phúc 
Nào hay chen lẫn nổi điêu linh 
Tháng năm lặng lẻ trôi nhanh quá 
Thời khắc qua mau chẳng kịp nhìn 
Xuân đến rồi đi ố sao luyến tiếc ! 
Bởi Xuân hằng hữu tự tâm mình. 
           Thanh Ða, 06-01-2006 
          THANH TÂN. 
               ===== 
MỪNG XUÂN BÍNH TUẤT 
           < 2006 > 
Xuân về mượn bút chúc thi nhân 
Xuân thắm, Xuân tươi đẹp bội phần 
Xuân nhấc chén trà mừng đạo hữu 
Xuân nâng chung rượu chúc người thân 
Xuân mong xã hội thêm phồn thịnh 

Xuân muốn thế nhân mãi hợp quần 
Xuân chẳng riêng ai trên đất Việt 
Xuân nghìn muôn thuở của toàn dân. 
           Bình Thạnh, 08-01-2006 
          TẠ NGỌC QUÂN. 
             ======== 
MỪNG XUÂN BÍNH TUẤT 
Chúc mừng Thiền-sĩ khắp năm Châu 
Bính Tuất năm nay thấy nhiệm mầu 
Bạn đạo tu thiền luôn được cứu 
Chơn hành tâm-pháp dứt lo âu 
Dù cho sóng dữ luôn đe-dọa 
Mặc sức thiên-tai khảo địa-cầu 
Giữa lúc biến-thiên đang ập đến 
Người tu chân-chánh cũng không sao 
Tết này chắc-chắn vui hơn hết 
Hội-Tu Vinh-Quang đáng tự hào 
Xin có đôi lời vui với bạn 
Xuân này tu tiến mãi lên cao 
Vô-Vi Pháp-Lý đi nhanh nhất 
Dũng chí hành thiền sẽ tiến mau 
Một chút nữa thôi ta đạt quả 
Cùng nhau tham dự Hội Bàn-Ðào. 
         BB Quán  Mai Thôn, 07-01-2006 
           TƯ ẾCH CHỢ ÐỜI. 
               ======== 
              Cùng tu Vô Vi 
Cùng nhau tu vô vi theo Đức Thầy 
Soi hồn đúng, chuyên pháp luân, xây thánh thai 
Tình yêu thay thương đau tham thiền lâu 
Xóa hết sân nộ buồn ái ố 
 
Cùng nhau tu vô vi theo gót Thầy 
Cho hồn sáng, tâm trí thanh trong điển quang 
Cùng nhau đem thương yêu trong vòng tay 
Cống hiến cho đời rời cơn mê nầy 
 
Rồi đây ta thăng hoa linh hồn sáng hào quang 
Tình CHA rót đong đầy 
Đón con lên thiên thai 
Bỏ xa cơn mê say 
Thế trần rồi còn gì? 
Dành trọn đời cho những lần thiền thanh thoát 
 
Rồi đây trên thiên thai vui với Thầy 
Ta cùng tiến trong thánh ca, vui với CHA 
Hồn ta bay ngao du trong càn khôn 
Tiến hóa ta lại về trên thiên đàng. 
Nguyễn Quang Hải 
Seattle-New Castle WA 



 6

TƯỜNG TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH XÂY CẤT 
THIỀN VIỆN CAIRNS & SỰ CHỈ DẠY CỦA ĐỨC THẦY 

 
Kính gởi quí bạn đạo 
 
Cám ơn quí bạn đạo đã thông cảm cho Hội Từ Thiện Vô-Vi trong những năm qua về sự đình hõan của 
chương trình xây cất Thiền Viện và Làng Vô-Vi Cairns, Úc châu. Thủ tục giấy phép và số tiền dự án 
quá lớn so với sự dự trù dẫn tới Hội không đủ khả năng tiếp tục chương trình đã dự tính từ năm 1999 
trên mảnh đất Deeral.  
 
Hiện nay, số tiền chi phí $65,000 Úc kim cho một đơn vị xây cốc không thể thực hiện như dự tính. 
Đức Thầy đã chỉ dạy chuyển chương trình xây cất Thiền Viện Cairns sang khu đất có huê lợi tại vùng 
Suối Bích Ngọc, Cairns. Chương trình xây cất Làng Vô-Vi sẽ tạm thời bàn lại tùy theo nhu cầu và khả 
năng tài chánh ở tương lai. Do đó, Hội cần sự giúp đỡ của quí bạn đạo để giải quyết những số tiền sau 
đây: 
(1) Số tiền thiện nguyện của bạn đạo (khỏang $340,000);  
(2) Số tiền bạn đạo cho Hội vay ($101,286);  
(3) Số tiền đặt cọc xây cốc (Đức Thầy: $94,672, B/Đ: $415,842); 
(4) Số tiền mua miếng đất Deeral năm 1999 (Hội: $60,545, 1 thành viên: $150,000*). 
 
Tổng cộng số tiền trên là $1,162,345. Trong đó, số tiền bạn đạo cho Hội vay cùng số tiền Đức Thầy và 
bạn đạo đã đặt cọc xây cốc là $611,800.  
 
Chi phí hành chánh của dự án Deeral quá cao cho nên theo danh sách kế toán ngân khỏan của Hội, 
tổng số tiền còn lại là $543,235 (18/10/2005). Chánh quyền Cairns cho biết hiện nay miếng đất Deeral 
có trị giá $219,000. Vấn đề khó khăn của Hội là giải quyết cho công bằng số tiền $1,162,345 của 
Đức Thầy và bạn đạo đóng góp, trong khi số tiền có thể còn lại là $762,235 ($543,235+ $219,000).  
 
Tại Sydney ngày 19/02/2005, các anh chị trong Hội hứa với Đức Thầy sẽ cho Hội vay $600,000 để 
giúp xây Thiền Viện tại Deeral, nhưng nay chương trình bị đình hõan vì chi phí quá cao. Theo lời các 
anh chị (04/12/2005), số tiền hứa đó đã không còn nữa.  
 
Ngày 08/12/2005 các anh chị nhờ tôi trình lên Đức Thầy xin cho xây một căn nhà làm Thiền Viện trên 
miếng đất Deeral bằng số tiền còn lại của Hội. Đức Thầy đã dạy như sau: "... số tiền $500,000 là của 
bạn đạo đóng góp, con (Đức Thầy trả lời cho tôi) nên lấy số tiền đó để xây Thiền Viện trên một 
miếng đất có huê lợi, thay vì chi phí trên một miếng đất không có tương lai ... ". 
 
Để vượt qua những khó khăn nêu trên và có thể tiếp tục công trình phục vụ Thượng Đế, xin quí 
bạn đạo và các anh chị trong Hội ủng hộ chương trình trên miếng đất có huê lợi theo như ý Đức 
Thầy đã chỉ dạy. Sau khi có khả năng chúng ta sẽ phát triển thêm. 
 
Xin trình bày đến quí bạn đạo giải pháp và dự án Thiền Viện Cairns trong kỳ tới. 
 
Trân trọng kính trình đến quí bạn đạo. 
Lê Tấn Quốc.  
Tây Úc, ngày 10 tháng 01 năm 2006 
 

                                                 
*  Theo danh sách kế tóan, Hội trả $60,545 cho miếng đất và số tiền chi phí $150,000 rất phức tạp. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 
HỘI TỤ VINH QUANG 2006 TẠI BANGKOK 

Từ 17/8 đến 22/8/2006 
 

16/8/2006 Bạn đạo vùng Bắc Mỹ khởi hành từ LAX hay SFO  
17/8/2006 Đến Bangkok, check-in vào khách sạn 
18/8/2006 Đại hội ngày 1. 

Tối: Tiệc chung 
19/8/2006 Đại hội ngày 2. 
20/8/2006 Đại hội ngày 3: City tour & shopping 

Tối: Thiền Ca  
21/8/2006 Đại hội ngày 4. 
22/8/2006 Đại hội ngày 5: Bế mạc & shopping chiều  
23/8/2006 Tour sau  đại hội & dự tiệc chung buổi tối 
24/8/2006 Đáp máy bay trở về  
 
THÔNG BÁO VỀ CÁC CHUYẾN BAY CHO BẠN ĐẠO VÙNG BẮC MỸ THAM 
DỰ ĐẠI HỘI BANGKOK 2006 
 
1)Chỉ tham dự Đại Hội: 

- Ngày đi: 
16/8/2006: Khởi hành từ LAX hoặc SFO. Riêng các bạn đạo ở những 
thành phố khác, chuyến bay sẽ khởi hành tại thành phố của mình 
ngày 15/8/2006 và đổi may bay tại LAX hoặc SFO vào ngày 16/8. 

- Ngày về: 
- 22/8/2006: cho các bạn đạo không tham dự tour hậu Đại Hội. 
- 24/8/2006: cho các bạn đạo tham dự tour hậu Đại Hội.  

 
2)Chỉ tham dự Đại Hội: (cho những bạn đạo muốn đến Bangkok trước vài 
ngày) 

- Ngày đi: 
12/8/2006: Khởi hành từ LAX hoặc SFO. Riêng các bạn đạo ở những 
thành phố khác, chuyến bay sẽ khởi hành tại thành phố của mình 
ngày 11/8/2006 và đổi máy bay tại LAX hoặc SFO vào ngày 16/8. 

- Ngày về: 
- 22/8/2006: cho các bạn đạo không tham dự tour hậu Đại Hội. 
- 24/8/2006: cho các bạn đạo tham dự tour hậu Đại Hội.  

 
3)Về Việt Nam trước và dự Đại Hội sau: 

- Ngày đi: 
31/7/2006: từ LAX hoặc SFO. Riêng các bạn đạo ở những thành phố 
khác, chuyến bay sẽ khởi hành tại thành phố của mình ngày 
30/7/2006 và đổi máy bay tại LAX hoặc SFO vào ngày 30/7. 

- Ngày về: 
- 22/8/2006: cho các bạn đạo không tham dự tour hậu Đại Hội. 
- 24/8/2006: cho các bạn đạo tham dự tour hậu Đại Hội.  

 
4)Dự Đại Hội trước và về Việt Nam sau: 
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- Ngày đi: 
16/8/2006: Khởi hành từ LAX hoặc SFO. Riêng các bạn đạo ở những 
thành phố khác, chuyến bay sẽ khởi hành tại thành phố của mình 
ngày 15/8/2006 và đổi máy bay tại LAX hoặc SFO vào ngày 16/8. 

- Ngày về: (Khởi hành từ Việt Nam về Mỹ) 
- 3/9/2006 hoặc 17/9/2006 hoặc 24/9/2006.  

 
Xin chú ý:  
 
a) Các chuyến bay khởi hành ngày 31/7/2006 và 12/8/2006, giá vé sẽ 
thêm $200 US vì những ngày này ở trong mùa cao điểm. 
 
b) Để giữ chỗ và có giá đặc biệt nêu trên, xin quý bạn đạo nên giữ 
chỗ ngay với các đại diện vùng của mình khi ghi danh. 
 
c) Quý bạn đạo đã ghi danh máy bay về VN với VVMC xin vui lòng gởi 1 
bản sao sổ thông hành (photocopy passport), sổ thông hành phải còn 
hiệu lực cho tới ngày 1 tháng 3 năm 2007, và 2 tấm hình passport 
(xin ghi rõ tên mình phía sau bản copy của passport & ngày đến phi 
trường ở VN) để làm visa về địa chỉ sau: 
Vo-Vi Multimedia Communication 
PO Box 741324 
Dallas, TX 75374-1324 
 
d) Ngoài ra, quý bạn đạo khác cũng cần gởi đến Ban Ghi Danh một tấm 
hình để làm thẻ tham dự Đại Hội. 
 

THÔNG BÁO VỀ TOUR SAU ĐẠI HỘI : 
 

Do sự yêu cầu của các bạn đạo tham dự đại hội Bangkok 2006, BTC cố 
gắng thu xếp một ngày du thuyền cùng với Đức Thầy thăm viếng thành 
phố cổ Thái Lan. Tour du thuyền sẽ khởi hành ngày 23/8/2006 lúc 
7:30am và trở về Bangkok lúc 4:30pm. Sau đó sẽ có buổi ăn tối chung 
vui với Đức Thầy trước khi chia tay.  
Package Tour Du Thuyền bao gồm: 

- 2 đêm khách sạn 
-  1 ngày tour đến thành phố cổ Ayutthaya và hoàng cung Bang Pa-In 
(bằng xe bus) tiếp theo lên thuyền trở về Bangkok với Buffet cơm 
trưa) 
- 1 bữa tiệc tối 

Chi tiết và chi phí sẽ được thông báo sau. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,  
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THÔNG BÁO VỀ QUỸ TƯƠNG TRỢ ĐẠI HỘI 2006 TẠI BANGKOK 
Soạn ngày 13/1/06 

 
Vô-Vi Multimedia Communication xin thông báo đến toàn thể quý bạn 
đạo là cho đến ngày 13/1/2006 tổng số tiền nhận được cho Quỹ Tương 
Trợ (QTT) 2006 tại Bangkok là  như sau:  
 
  

1 A/C Lương Sĩ Thường & Ái Tuyết US$2300 
2 BD T/D Jolicoeur, Montreal, 

Canada 
$100 

3 Nguyễn Châu $750 
4 Võ Nhàn Thanh $50 
5 BD Atlanta $700 
6 Thanh Hòa  $200 
7 Lai Hưng Thịnh $100 
8 TD Lĩnh Tâm, $CND   $300
9 Đỗ Sở  $40 
10 Ẩn danh $500 
11 Berthe Lê Xuân, Franc $62 
12 Vô danh $100 
13 Sony Nguyễn Hữu Cao Sơn $200 
14 Annie Golob $100 
15 Maria Pierre  Mongiat $100 
16 Nguyễn Kim Hà  $200 
17 Ẫn danh, $ Úc Kim   $ 5000

 
VVMC thiết tha kêu gọi quý mạnh thường quân hảo tâm giúp cho QTT sớm 
trước ngày 28 tháng 2 năm 2006 để chúng tôi tiện việc sắp xếp. Sự 
đóng góp của quý bạn cũng là một việc làm hữu ích và tạo phúc duyên 
cho gia đình. 
 
Bạn đạo phát tâm ủng hộ Quỹ Tương Trợ, xin liên lạc với Ban Ghi Danh 
vùng của mình hoặc địa chỉ của VVMC.  
Check/ Money Order xin ghi tên và gởi về cho: 
 
Vo-Vi Multimedia Communication 
PO Box 741324 
Dallas, TX 75374-1324 
Xin ghi: Quỹ Tương Trợ ĐH 2006 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,  
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Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ 
 

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại Nam California xin thông báo cùng các bạn đạo : 
 
Ngày Mồng Một Tết năm Bính Tuất tức Chủ Nhật ngày 29/01/2006, Trụ Sở Xây Dựng 
Vô Vi xin kính mời quí bạn đạo đến tham dự buổi thiền đầu năm để cám ơn Bề Trên 
đã ân độ cho chúng ta trong những năm qua, nguyện cầu cho Đức Thầy và mỗi gia đình chúng ta được 
khỏe mạnh và bình an, thăm gian hàng Tết Vô Vi và dự buổi tiệc chay đầu năm với Đức Thầy tai nhà 
hàng  Seafood Palace (11752 Beach Blvd Stanton, Ca 90680; 
ĐT:714-891-1131).  
 
Chương trình gồm có:   
         1) 10:30am – 12:00pm Sinh hoạt Tuần Báo Phát Triển Điện Năng. 
         2) 12:00pm – 1:00pm thiền chung đầu năm. 
         3) 1:00pm – 2:30pm dự tiệc nhẹ tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. 
         4) 2:30pm – 5:00pm bạn đạo thăm gian hàng hội chợ tết Vô Vi (tự do, tự túc). 
         5) 6:30pm – 10:30pm Tiệc chay đầu năm, văn nghệ, Karaoke, trao đổi quà. 
 
**Những bạn đạo muốn tham dự xin đóng góp $25 và liên lạc đến: 
         1) Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi: (714)891-0889 
         2) Quyên Trần: (714) 414-2849 
         3) Thanh Trúc: (909) 896-3081 
 
 **Những bạn đạo muốn đóng góp chương trình văn nghệ, Karaoke Thiền Ca 
     xin liên lạc đến: 
         1) Hồ Mỹ Hằng: (714) 422-6427 
         2) Cao Thị Ngọc Hương: (909)548-3351. 
  
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại Nam California xin chúc quí bạn đạo năm mới mọi 
Sự như ý và hưởng được nhiều ân điển của Bề Trên. 
 
Thay mặt BCH 
    Kinh mời, 
 Nguyễn Văn Minh 
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TENTATIVE FLIGHT ITINERARY  
VIA CATHAY PACIFIC 

AND VIETNAM AIRLINES 
 
 
1) MAIN EVENT : AUGUST 17 – AUGUST 22, 2006 
 
# 1A:  LOS ANGELES – BANGKOK - LOS ANGELES 
CX 881 16AUG LAX-HKG 1:55AM – 7:40AM+1 
CX 713 17AUG HKG-BKK 8:55AM – 10:30AM 
CX 702 22AUG BKK-HKG 6:40PM – 10:30PM 
CX 880 22AUG HKG-LAX 11:35PM – 9:45PM 
Option: 
CX 702 24AUG  BKK-HKG 6:40PM – 10:30PM 
CX 880 24AUG HKG-LAX 11:35PM- 9:45PM 
 
# 1B:  SAN FRANCISCO – BANGKOK - SAN FRANCISCO 
CX 873 16AUG SFO-HKG 1:20AM – 6:25AM+1 
CX 767 17AUG HKG-BKK 8:55AM – 10:30AM 
CX 754 22AUG BKK-HKG 11:15AM – 3:10PM 
CX 872 22AUG HKG-SFO 4:20PM – 1:50PM 
Option: 
CX 754 24AUG BKK-HKG 11:15AM – 3:10PM 
CX 872 24AUG HKG-SFO 4:20PM – 1:50PM 
 
 
2) MAIN EVENT (Early Departure): AUGUST 12 – AUGUST 22, 2006 
 (Additional $200.00 For Departure August 12) 
 
# 2: LOS ANGELES – BANGKOK - LOS ANGELES 
CX 881 12AUG LAX-HKG 1:55AM – 7:40AM+1 
CX 713 13AUG HKG-BKK 8:55AM – 10:30AM 
CX 702 22AUG  BKK-HKG 6:40PM – 10:30PM 
CX 880 22AUG HKG-LAX 11:35PM- 9:45PM 
 
Option: 
CX 702 24AUG  BKK-HKG 6:40PM – 10:30PM 
CX 880 24AUG HKG-LAX 11:35PM- 9:45PM 
 
 
 
3) PRE-CONVENTION TO VIET NAM: JULY 31 – AUGUST 22, 2006 
 (Additional $200.00 For Departure July 31, 2006) 
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# 3A: LOS ANGELES – SAIGON – BANGKOK - LOS ANGELES 
CX 881 31JUL LAX-HKG 1:55AM  -  7:40AM+1 
CX 767 01AUG HKG-SGN 8:55AM -  10:20AM 
VN 851 17AUG SGN-BKK 10:30AM – 12:00Noon 
CX 702 22AUG BKK-HKG  6:40PM – 10:30PM 
CX 880 22AUG  HKG-LAX 11:35PM – 9:45PM 
Option: 
CX 702 24AUG BKK-HKG  6:40PM – 10:30PM 
CX 880 24AUG  HKG-LAX 11:35PM – 9:45PM 
 
# 3B: SAN FRANCISCO – SAIGON – BANGKOK - SAN FRANCISCO 
CX 873 31JUL SFO-HKG 1:20AM – 6:25AM+1 
CX 767 01AUG HKG-SGN 8:55AM – 10:20AM 
VN 851 17AUG SGN-BKK 10:30AM – 12:00Noon 
CX 754 22AUG BKK-HKG 11:15AM – 3:10PM 
CX 872 22AUG HKG-SFO  4:20PM – 1:50PM 
CX 880 22AUG  HKG-LAX 11:35PM – 9:45PM 
Option: 
CX 872 24AUG HKG-SFO  4:20PM – 1:50PM 
CX 880 24AUG  HKG-LAX 11:35PM – 9:45PM 
 
 
4) POST-CONVENTION TO VIET NAM: AUGUST 16 – SEPT 03, 2006 
 
# 4: LOS ANGELES – BANGKOK – SAIGON - LOS ANGELES 
CX 881     16AUG      LAX-HKG     1:44AM -  7:40AM +1 
CX 713     17AUG      HKG-BKK     8:55AM – 10:30AM 
VN 852     22AUG      BKK-SGN     6:00PM – 7:30PM 
CX 776     03SEP      SGN-HKG     11:25AM – 3:10PM 
CX 882     03SEP      HKG-LAX       4:15PM – 2:30PM 
Option: 
VN 852     24AUG      BKK-SGN     6:00PM – 7:30PM 
CX 776     17SEP      SGN-HKG     11:25AM – 3:10PM 
CX 882     17SEP      HKG-LAX       4:15PM – 2:30PM 
Option: 
CX 776     30SEP      SGN-HKG     11:25AM – 3:10PM 
CX 882     30SEP      HKG-LAX       4:15PM – 2:30PM 
 
 
 
 
 
 
 


