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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) Muốn đạt đến chánh tín thì phải làm sao? 
2) Ðã nói điển nhập xác, mỗi người cảm nhận khác nhau tại sao? 
3) Quí yêu muôn loài vạn vật thì phải quí yêu bằng cách nào mớI đúng? 
4) Làm người muốn tự cứu thì cần phát triển nơi nào? 
5) Loại người hay ghen ghét, giận hờn giam vào tâm suốt đời thì sao? 
6) Trần tâm xuất phát từ đâu? 
7) Làm người ai ai cũng tính toán lợi cho chính mình hết tại sao  ? 
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1) Montréal, 18-05-97 5:00 AM 
Hỏi: Muốn đạt đến chánh tín thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn đạt đến chánh tín thì phải tin 
nơi khả năng của chính mình có thể nhịn nhục 
tối đa, nhiên hậu mới đạt được chánh tính, nói 
một là một nói hai là hai, không có thay đổi thì 
mọi việc sẽ tiến tớI êm xuôi và trật tự 
  Kệ: 
 Chánh tâm chỉ rõ  tình người thật 
 Trật tự trước tiên việc rất cần 
 Thoải mái không còn lo động nữa 
 Thanh cao biểu lộ trí giao thần 
 

2) Montréal, 19-05-97 4:30 AM 
Hỏi: Ðã nói điển nhập xác, mỗi người cảm nhận khác nhau 
tại sao? 
 
Ðáp: Ðiển nhập xác là tùy luồng điển của hành giả ý niệm 
cầu xin khác nhau thì mới bị nhập. Ðối với Vô Vi nhập xác 
là không đúng, xác phàm ô trược, độc tố quá nhiều, tâm 
thân không khỏe mới bị điển trược tấn công, nặng ngực, cần 
thanh lọc bộ tiêu hóa cho sạch và bồi dưỡng đầy đủ bằng 
thuốc cây cỏ cho luồng điển của cơ tạng được khỏe mạnh, 
thì sẽ không có luồng điển nào dám xâm nhập. Thực hành 
đứng đắn theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật 
Pháp, niệm Phật liên tục và rõ ràng, dùng ý niệm, chứ 
không nên niệm qua âm thinh, khẩu khai thần khí tán. Giữ 
nguyên khí phát triển tâm linh, thoát tục và giải tỏa phiền 
muộn sái quấy 
  Kệ: 
 Tự tu phát triển vui vầy tiến 
 Giải tỏa trược ô chẳng có phiền 
 Minh đạo hiểu đời tâm thức giác 
 Chẳng còn xin xỏ tự tâm yên 

3) Montréal, 20-05-97 3:10 AM 
Hỏi: Quí yêu muôn loài vạn vật thì phải quí yêu 
bằng cách nào mớI đúng? 
 
Ðáp: Thưa muốn nhận thức rõ  ràng mọi sự việc 
thì phải thành tâm tu sửa, hiểu mình và hiểu họ, 
thức hòa đồng khai mở, tâm thức tự cảm thức sự 
bình đắng là cần thiết, nhiên hậu mới biết quí 
yêu muôn loài vạn vật 
  Kệ: 
 Bình đẳng tương giao quí trọng nhau 
 Thực hành chất phát rõ  đuôi đầu 
 Dìu nhau chung tiến qui thành một 
 Giải quyết tâm linh tránh hại nhau 

4) Montréal, 21-05-97 5:55 AM 
Hỏi: Làm người muốn tự cứu thì cần phát triển nơi nào? 
 
Ðáp; Làm người muốn tự cứu thì phải phát triển tâm linh, tự 
mở thêm lãnh vực vô cùng thanh tịnh, nhiên hậu mới liên 
hệ được với vốn tự nhiên và hồn nhiên từ vô thủy đã có 
  Kệ: 
 Trở về thực chất sống bình yên 
 Nguyên lý cao sâu tự nối liền 
 Trí tuệ thực hành trong sáng suốt 
 Gieo trồng giống tốt đạt thanh huyền 
 

5) Montréal, 22-05-97 3:15 AM 
Hỏi: Loại người hay ghen ghét, giận hờn giam 
vào tâm suốt đời thì sao? 
 
Ðáp: Thưa loại người hay giận hờn và ghim vào 
tâm suốt đời, loại người đó sẽ tự hại họ rất 
nhiều, tâm từ bi không bao giờ phát triển được, 
kiếp sau phước mỏng vạn sự bất thành, khổ mà 
không biết tại sao, bản chất keo kiết rất khó có 
cơ hội trở về thiên quốc. Có phước mới được 
làm người, nhân đức không lành thì quả sẽ 
không tốt. Khuyên những người có tánh xấu ấy 
nên niệm Phật cho nhiều, thì sẽ được tự cứu 
quên đi hận thù trong nội tâm, tự khai triển 
huyền bí trong nội thức thay vì tăm tối 

Kệ: 
 Tự mình loạn động tạo thêm tồi 
 Mặt mũi khôi ngô tánh ỷ ôi 
 Gieo họa cho mình thêm thống khổ 
 Phân minh chánh pháp chẳng sang tồi 

6) Montréal, 23-05-97 3:05 AM 
Hỏi: Trần tâm xuất phát từ đâu? 
 
Ðáp: Thưa trần tâm xuất phát từ sự thâu thập của ngoại 
cảnh hình thành một tập quán hơn thua không lối thoát, 
giành cho được thế đứng tại mặt đất, cuối cùng cũng phải ra 
đi bởi hai bàn tay không 

Kệ: 
 Quên hồn quên vía quên tòng đường chơn 
 Tạo chấp tạo mê tạo giận hờn 
 Khó tính hại người thiếu ổn định 
 Buồn vui lẫn lộn khó sanh tồn 
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7) Montréal, 24-05-97 3:30 AM 
Hỏi  : Làm người ai ai cũng tính toán lợi cho chính mình hết tại sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa lúc chào đời có mắt mũi tai miệng lưỡi, bắt buộc phải hướng ngoại chạy theo ngoại cảnh, tham 
muốn đủ thứ, tạo động cho tâm lẫn thân, muốn lo động và không có lối thoát, lớn lên cô động thành một tập 
quán gọi là tánh. Mỗi người một tánh khác nhau ! Sau khi bị tình đời đen bạc kích động và phản động, mới 
chán chường, tìm đường giải thoát nghiệp duyên, hướng về phần hồn mà tu, ước mong được tự cứu rỗi, thì 
phải tự động rời bỏ tập quán đã thu thập từ xa xưa cho đến ngày nay. Nhiên hậu mới đạt được một phần sáng 
suốt và thanh tịnh, bằng lòng thầm tu thầm tiến 
  Kệ  : 
 Sửa mình tiến hóa trí tâm yên 
 Thân xác phơi bày khổ với phiền 
 Ai sửa ai tu ai được tiến 

 Không tu không tiến vẫn còn phiền 
 

 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi: Thành con người đã là khó mà họ chưa thành con người mà họ được đi theo học tu sao? 
Ðáp: Ðược chứ! Ðược chứ! Thiếu gì người người ta đang tu, về thiêng liêng về mặt phần hồn người ta 
đang tu. Con người tu nó mau hơn, con người là nó khó khăn. Nhưng tôi nói rằng con ma nó cũng có thể 
tu, cho nên nhiều khi chứng kiến cái bệnh ma nhập, rồi ông thầy pháp đánh nó, nó sợ, nói: “Thôi thầy 
cho con đi tu”, thì ổng mới đưa nó đi tu. Ðó, thì nó cũng có quyền đi tu như người thế gian và nó có cái 
cuộc sắp đặt. Còn những người bị tội trạng nặng, người ta giam chứ đâu có thả ra được, bị giam, bị khổ 
lắm, ở dưới địa ngục. Còn nó thả ra được mà nó theo những tôn giáo, tôn giáo nào nó thích, nó có quyền 
theo. À! Cũng như phần đông bây giờ ở Chợ Lớn, các chùa đều có các vị thiêng liêng người ta ở trong 
đó người theo Quan Thánh. Người theo chùa Bà để hưởng những vật lễ người ta cúng. Ðó, rồi lâu lâu 
những vị hộ pháp cũng đến đó, cũng dìu dắt cho những người đó hướng về Phật, nhưng mà họ thích họ 
theo, họ không thích họ ở lại thế gian. Cái đó là cái quyền sở hữu của họ và cái sáng suốt họ muốn áp 
dụng theo phương pháp nào cũng được. Nhưng mà chúng tôi thấy một lần tôi đi chung với ông Tư mà đi 
hiệu triệu, tôi thấy đông lắm à đông lắm à họ cũng thích tu về bên cái Phật pháp nhiều lắm, cho nên họ 
đi lên. Ông đi lên trên thì thấy, từ Trung-Thiên đó ông thấy người ta các chủng loại người ở đó lo tu, chứ 
không phải là xáo trộn như ở thế gian vầy đâu. 
 

Thông báo bầu Hội trưởng nhiệm kỳ 2007 – 2009 tại Nam California. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ  xin trân trọng thông báo cùng các bạn đạo Nam California được biết:   
Chủ Nhật tuần này ngày 4 tháng 3 năm 2007 mỗi thiền đường tại Nam California  
sẽ đề cử ít nhất 2 bạn đạo vào ban Hội Đồng Quản Trị (HĐQT sẽ tổ chức bầu Chủ Tịch HĐQT và Hội 
Trưởng sau này), sau đó vào ngày Chủ Nhật ngày 11 tháng 3 năm 2007 bạn đạo có thẻ hội viên sẽ được 
bầu trực tiếp Hội Trưởng từ Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2007 - 2009.  
Hội Ái Hữu Vô Vi xin kính mời các bạn đạo đến Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào ngày Chủ Nhật  11 tháng 
03 năm 2007 để bầu Hội Trưởng cho Nam California (xin bạn 
đạo mang theo thẻ Hội Viên để bầu), những bạn đạo có thẻ Hội viên muốn bầu nhưng không thể đến 
được xin liên lạc với Nguyễn Văn Minh (714)837-4988 hoặc e-mail về địa chỉ nvminh1@gmail.com để 
biết người ra ứng cử Hội trưởng và nhận phiếu bầu khiếm diện để bầu trước ngày Chủ Nhật 11 tháng 03 
năm 2007.  
Thành thật cám ơn sự đáp ứng của quý bạn đạo và cầu chúc các bạn đạo tâm thân thường an lạc. 
Thay mặt Ban Chấp Hành 
Hội Trưởng 
Nguyễn Văn Minh 
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Hướng tâm cầu nguyện, 
1) Xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh Đỗ Bá Văn Ngạn là em của bạn đạo Đỗ Thị Mát và 
anh của Đỗ Bá Ngữ mất ngày 31 tháng 01 năm 2007 tại Hawaii, hưởng dương 55 tuổi được siêu thăng 
tịnh độ và ai biết bạn đạo Đỗ Bá Ngữ ở đâu xin nhắn tin này cho anh Đỗ Bá Ngữ biết. 
Thành thật cám ơn  và chúc các bạn đạo tâm thân thường an lạc. 
Thành Kính, 
Đỗ Thị Mát. 
 
2) Xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ ông Ngô Văn Trung (ba của bạn đạo Ngô Nguyệt Thanh ở 
Bình Dương), thọ 78 tuổi, mất lúc 21g30 ngày 12 tháng giêng Ðinh Hợi, hỏa thiêu ngày 15 tháng  
giêng Ðinh Hợi được siêu thăng tịnh độ 
 

THƠ 
    XUÂN BẤT TẬN  
ThờI gian trôi nhanh tuổI càng cao  
bạn đạo quây quần xuân đón chào 
chúc nhau những lời an lạc thiện  
tràn đầy thanh điển hướng trờI cao  
chung thiền khai triển mừng xuân mớI 
xuân đờI có đẹp vẫn qua mau  
minh tâm kiến tánh xuân bất tận  
 thanh tâm thượng giớI nhẹ bước vào  
             phúc tâm cà mau 20/1/07 
                  === 
     XUÂN VĨNH HẰNG  
Chúc xuân bạn đạo đạt anh nhi  
Quang toã chánh môn tiến thân tuỳ  
nghiệp trần trả nhẹ vui đạo quả  
thức hồn tiến hoá kịp kỳ thi 
gia cang hỷ lạc cùng chung hưởng  
khai triển trí tâm chẳng còn nghi  
bô đầu toả sáng hoà vô tận  
xuân đạo vĩnh hằng xuân nào bì 
          phúc tâm cà mau 28/1/07 
                    ==== 
BUỔI TIỆC ĐẦU XUÂN  
Di hoá chuyển giãi điển triển khai 
thiện lành mùng một tốt sum dầy  
tốI lạc chung thiền đãnh lễ phật  
lạc quan đờI đạo xuân mãi say  
buổI tiệc nho nhỏ cùng chung hưởng  
cha lành ban phước phước lâu dài  
phước đức m óng n ền xây dựng vững  
thành tâm phục vụ hồn nhẹ bay  
             phúc tâm cà mau 10/2/07 
                 ==== 
       MỘT CHUYẾN NGOẠN DU ! 
       (Kỷ niệm chuyến đi Vũng Tàu ngày 19-01-2007) 
Hạnh phúc làm sao chuyến ngoạn du 
Vũng Tàu biển hát với mộng du 
Cả đoàn già, trẻ gần năm chục 
Ai nấy đều vui : Thoát ngục tù ! 
 
Cha ơi ! Trời đất thật bao la 
Học mãi mà sao vẫn là đà 

Bao giờ tâm rộng như biển vậy 
Mới mong thoát khổ : hiệp cùng Cha ! 
 
Sau buổi ngoạn du, ta cố gắng 
Công phu, hành pháp thật là hăng 
Sớm muộn có ngày ta thành tựu 
Vô Vi tỏa sáng “Tiến” và “Thăng”. 
 
Cảm ơn Ðạo hữu : Trường ố Hùng ố Tấm 
Ðã tỏa tâm từ, rất diệu thâm 
Tổ chức thành công ngày du ngoạn 
Chẳng ngoài chân lý : một chữ “Tâm”. 
    Tân Phú, 13h20’ ngày 19-01-2007 
             THANH DŨNG. 
               ==== 
    VIẾT TẶNG THƠ XUÂN 
Mới vừa gác bút Bính Tuất đây ! 
Nay đã Xuân sang Ðinh Hợi này, 
Tao Ðàn có dịp thay sắc áo, 
Mặc mới cho Xuân đẹp tươi hoài 
 
Anh em Thi Hữu cũng nên say ! 
Mượn rượu Bồ Ðào chư Tiên bày, 
Nhấp cạn đôi chung cho cao hứng, 
Vay tạm Vần Thơ tặng Xuân này. 
 
Tặng Ðời giả tạm : một niên xoay, 
Ðầy đủ Ðức Tài cho những ai, 
Thấm đậm thiện duyên mầm Bác AÔi, 
Học hỏi Từ Bi dưới Phật Ðài. 
 
Tặng Thầy, tặng Tổ : công phu khai, 
Ðem Ðạo ân ban đệ tử đầyà 
Biết bao Linh Tử đang chờ đón, 
Pháp Lý : Thuyền Từ mở đường mây. 
 
Tặng bạn sớm hôm : hạnh miệt mài, 
Vun bồi, gặt hái Từ Ðiển dày, 
Sáng tỏa Trí Trần trong xác tạm, 
Mai sau thanh nhẹ hướng Bồng Lai 
           Tp.HCM, 10-01-2007 
             Kính bái, 
          Trần Kiên Hoa. 
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          NẮNG ÐÀO 
Người phương Ðông nhớ người phương Tây 
Nhắn gởi bài Thơ ai viết đây 
Trí-ý muốn trao lời chẳng cạn 
Tâm-tình đành chuốc mộng vơi đầy 
Tha-hương bao thủa ai người biết 
Xuân đến bên thềm đâu đã hay 
Chợt thấy nắng đào muôn vẻ mới 
Hoàng-hoa chưa uống đã như say ! 
          Toulouse, Xuân 2007 
           Trịnh Quang Thắng. 
                  ==== 
             XUÂN MỚI 
        (Họa y vận bài “Nắng Ðào” 
     của Huynh Trịnh Quang Thắng) 
Xuân Mới về từ Ðông đến Tây 
Hòa vui Ðời Ðạo đó cùng đây 
Tình Xuân tỏa mãi không hề cạn 
Thanh Ðiển tiếp thu vẫn đủ đầy 
Hạnh Ðức thực thi mấy kẻ biết 
Tâm Từ lan tỏa bao người hay 
Xuân đi Xuân đến Xuân luôn mới 
Ta đón mừng Xuân hương điển say ! 
     Phú Nhuận, 04-02-2007 
             Mai Văn Chất. 
                 ===== 
                XUÂN SANG 
Xuân hởi đi đâu nay ló dạng 
Mưa Xuân lất phất thẹn thùng sang 
Gió Xuân êm ả, khoe sắc bướm 
Vờn ánh nắng tươi dưới hoa vàng 
 
Hồi tưởng một năm Bính Tuất sang 
Bao nhiêu tan tác xuống Ðịa Ðàng 
Xuân đến, nhớ dùm sang năm mới 
Mang đầy hạnh phúc xuống trần gian 
 
Ðinh Hợi năm này Xuân có sang ? 
Có đem hơi ấm, dẫu muộn màng 
Cho khách thưởng Xuân nồng: gặp lại 
Xuân hòa tươi thắm với an khang 
 
Xuân sang: chúc tặng tấm lòng vàng 
Chúc từ thành thị đến thôn trang 
Núi sông bốn biển giông bão lặng ! 
Ðể cho nhân thế sống an toàn. 
 
Chúc cho cha mẹ, cùng họ hàng 

Hướng về Trời Phật hưởng bình an 
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy ? 
Thắm thoát Vô Thường đến vấn an !!! 
 
Chúc cho bạn đạo “Vô Vi Làng” 
Tiến về thanh nhẹ với Ðiển Quang 
Bao nhiêu trần nghiệp rời Pháp Thể 
Ðằng vân ca khúc : Ðáo Thiên Ðàng 
          Ðông Bính Tuất, 10-01-2007 
                Kính bút, 
                HUỆ TRÍ. 
                   ==== 
    MỪNG XUÂN ÐINH HỢI 
Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua 
Ðạo hữu chung vui ố điển hiệp hòa 
Ân ái, mặn nồng “Hồn” với “Vía” 
Ngày đêm gắn bó, chẳng rời xa 
  * * * 
Ðinh Hơi ! Xuân ơi ! đừng đi nhé 
Hãy ở bên ta mãi Xuân nghe ! 
Lòng ta thổn thức yêu Xuân lắm 
Muốn mãi cùng Xuân, chẳng muốn “về”. 
  * * * 
Nhân dịp Xuân về chúc Bạn ta 
Sư, huynh, tỷ, muội chốn ta bà 
Cùng nhau tinh tấn hành Pháp Báu 
Tình thương ban rải khắp gần xa ! 
  * * * 
Nhân dịp Xuân về chúc Thầy ta 
Thọ tới trăm năm mãi chẳng già 
Ngày đêm dìu dắt đàn con nhỏ 
Thoát cảnh luân hồi ố đảnh lễ Cha ! 
   Tân Phú, 16h15’ ngày 16-01-2007 
             THANH DŨNG. 
                     ==== 
              Tu Tieán 2007  
 Hai taùm thaùng chaïp gaëp Naêm Sam  
Tay baét maët möøng vui hoûi thaêm  
Naêm môùi chuùc nhau vui tu tieán  
Heïn  nhau Ñaïi Hoäi vui cuoái naêm  
Gaëp con Ba Maùt hon ña chôû  
Trôøi naéng chang chang choáng gaäy naêm  
Döøa traùi döa leo vui tu hoïc  
Vui xuaân khai buùt voâ vi thaêm  
    5 thaønh cuû chi  22-2-2007  

HỘI VIÊN BAN THIỀN CA 
 

Hằng năm Vô Vi Multimedia Communication được Đức Thầy cho phép tổ 
chức thiền ca để quảng bá pháp lý Vô Vi với đại chúng. 
 

Chúng tôi thành thật cám ơn quý bạn đạo đã ủng hộ tham gia vào hội 
viên của ban thiền ca và chúng tôi xin kêu gọi các bạn nào đã là hội viên 
cũ, xin tiếp tục tham gia ủng hộ ban thiền ca. Quý bạn nào chưa phải là 
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hội viên, thì xin mời tham gia vào hội viên của ban thiền ca năm 2007, để 
giúp chúng tôi có đầy đủ tinh thần và phương tiện quảng bá Pháp Lý Vô-
Vi do Đức Thầy chỉ dạy. Điều này cũng nói lên sự đoàn kết và sức mạnh 
của cộng đồng Vô-Vi chúng ta ở hải ngoại. 
 

Lệ phí hội viên có giá trị trong năm là $120 USD.  
 

Quyền lợi của hội viên: 
Hội viên của Ban Thiền Ca sẽ nhận được vé VIP tham dự thiền ca, và 1 CD 
hay 1 DVD nhạc thiền ca có 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. 
 

Kính mời quý vị hưởng ứng giúp đỡ chúng tôi, cùng phát triển Vô-Vi và 
quảng bá Vô-Vi bằng cách tham gia vào hội viên của ban thiền ca. 
 

Vô-Vi Multimedia Communication kính bái. 
**************************************************   
 

Họ và Tên Hội Viên: ________________________________________ 
Địa chỉ nhà:   _____________________________________________ 
Số phone nhà:___________________ Cell: _____________________ 
Email:    _________________________________________________   
(Ban Thiền Ca sẽ email hồi báo khi nhận được đơn và hội phí tham gia) 
 

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@vovi.org) 
 

Thông Báo về Khoá Sống Chung Âu Châu 
„DUYÊN LÀNH“ 25.05.2007-28.05.2007 

tại Frankfurt am Main, Đức Quốc 
Kính thưa quý Bạn Đạo  
Chúng tôi rất vui mừng thông báo đến quý Bạn Đạo, vào mùa Xuân sắp tới đây, Đức Thầy sẽ 
qua thăm Âu Châu và ban cho chúng ta một khoá sống chung từ 25.05 đến 28.05.2007 tại 
Frankfurt, Đức Quốc.  
Đây là một ân điển lớn lao mà Đức Thầy đặc biệt dành cho Bạn Đạo Âu Châu. Dù tuổi đã rất 
cao, Người đã không quản ngại đường xa ngàn dặm đến với chúng ta. Chúng tôi hy vọng 
đông đảo quý Bạn Đạo sẽ có „Duyên Lành“ để tham dự sống chung với Đức Thầy trong tình 
thương yêu, đoàn kết của Gia Đình Vô Vi.  
Đức Thầy cũng sẽ đến chủ toạ Lễ Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi Đức Quốc. Hội Ái Hữu Vô Vi 
Đức xin thành thật kính mời quý Bạn Đạo các nước trước hoặc sau khoá sống chung tiện dịp 
ghé thăm Trụ Sở, ở cách Frankfurt khoảng 80 km. Bạn đạo Đức Quốc sẽ rất vui được hân 
hạnh đón tiếp quý Bạn Đạo.  
(Địa chỉ: Oberlandweg 1, 63633 Birstein-Wüstwillenroth.  
Liên lạc: Văn Thành Vân, tel. 06631-71720)  
Hội AHVV Đức Quốc & VMC kính bái,  
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PHIẾU GHI DANH 
Khóa Sống Chung “Duyên Lành“  

25.05.2007 – 28.05.2007  
Tại Hotel Holiday Inn Frankfurt Airport- North  
Isenburger Schneise 40, 60528 Frankfurt/Main, Germany  
Họ và Tên (giống trong Passport) : 
_______________________________________________  
Địa chỉ : 
____________________________________________________________________  
Thành Phố : _____________________Số vùng ____________Quốc Gia ________________  
Điện thoại : ________________________E-mail : _________________________________________  
Thuộc Thiền Đường / HAHVV : ______________________ Nam [ ] Nữ [ ]  
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp) : _____________________Điện thoại : _____________  
Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 21-04-2007  
Nếu hủy bỏ sau ngày 21-04-2007, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại.  

Lệ Phí  
cho mỗi người  

Phòng  
1 người 

lớn  

Phòng  
2 người 

lớn  

Trẻ em  
13-16 
tuổi  

chung 
phòng  

2 người 
lớn  

Trẻ em  
7-12 tuổi  

chung 
phòng  

2 người 
lớn  

Trẻ em  
0-6 tuổi  
chung 
phòng  

2 người 
lớn  

Trẻ em 
17-19 
tuổi  

phòng  
2 người 

KSC  
4 ngày / 3 đêm  

9 bữa ăn  

400 
euro  

324 
euro  

120 euro 60 euro  miễn phí  240 
euros  

Phòng trước 
hoặc sau KSC  

65 euro 43 euro miễn phí miễn phí  miễn phí  43 euro 

 
Mỗi phòng chỉ được tối đa : 2 người lớn , 2 trẻ em 0-6 tuổi hoặc hai người lớn , 1 trẻ em 7-16 tuổi  
1 người lớn ở chung với 2 trẻ em : mỗi em phải đóng thêm 64 euro  
Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những người sau đây  

Họ và Tên  Tuổi  Lệ Phí 
Tổng Cộng  

 
Xin được xắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng) : 
_____________________________________________  
 • Phiếu ghi danh xin gửi về: Thu TRAN, Freseniusstr. 6, 60320 Frankfurt/ Main  
 
hoặc gửi qua e-Mail: vovi-fv-germany@arcor.de  
Lệ phí xin chuyển vào trương mục:  
VOVI Freundschaftsvereinigung  
Konto-Nr: 64653, BLZ: 50793300, Birsteiner Volksbank eG  
IBAN: DE 545 079 330 000 000 64653 / BIC: GENODE51BIV (Dành riêng cho bạn đạo nước ngoài)  
Mục đích: KSC Duyên Lành (lưu ý: chúng tôi không nhận các loại ngân phiếu)  
Hoặc đóng trực tiếp cho anh Nguyễn Văn Quan  
Liên lạc: Trần Xuân Thu, Tel: 069-5978195  
 • Bạn đạo Pháp xin gửi Phiếu ghi danh về :  
 
M. HUYNH, 178 rue de l’Université, 75007 PARIS ( Tel : 0145502912 )  
Ngân phiếu đề tên : ASSOCIATION VOVIFRANCE  
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PHIẾU VẬN CHUYỂN  
 

Khóa Sống Chung “Duyên Lành“  
25.05.2007 – 28.05.2007  

Bạn đạo đi máy bay hoặc xe lửa đến phi trường Frankfurt có thể đón xe Bus miễn phí của 
Hotel về địa điểm.  
Cần sự đưa đón của Ban tổ Chức:  
 • Ðến bằng máy bay : Phi trường Frankfurt  
 

Gìờ  Hãng hàng không Chuyến bay 
Đến  
Đi  

 
 • Ðến bằng xe lửa: Ga Frankfurt  
 

Gìờ  
Đến  
Đi  

 
Liên lạc Ban vận chuyển :  
 • Phan văn Khá,  

 o Tel: (0049) 06071-303685,  
 o Handy : 017665064810  

 
 • Lê Hữu Hạnh,  

 o Tel : (0049) 07042-6276,  
 o Handy : 015205971313  
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Chương Trình Thiền Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người, Úc Châu 
 
    Xin thay mặt cho ban vận động xây cất Thiền Viện, con Lê Tấn Quốc xin cám ơn Đức 
Thầy đã ủng hộ và cho anh em chúng con cơ hội phục vụ Đạo Pháp. Cảm ơn toàn thể bạn đạo 
Vô Vi đã góp công của vào chương trình lợi ích chung này. 
 

CHƯƠNG TRÌNH 1M VUÔNG CỦA THIỀN VIỆN 
QUY HỘI TÌNH NGƯỜI, CAIRNS 

 
CÙNG CHUNG XÂY DỰNG THỰC HÀNH TỰ TU 

 
Heo* này xin bạc bạn ơi! 

$20 đô mỗi đứa tưởng Trời giúp cho 
15 tháng xây dựng quanh co 

Thiền viện đất rộng chẳng lo chẳng phiền 
Quy Hội Tình Người bạn hiền 

Giúp cho chút đỉnh bạc tiền để xây 
Cùng chung xum họp vui vầy 

Dựng xây thắng cảnh nơi này thiền tu 
Tình đạo sống động an du 

Ngày ngày tự thức tự tu tiến hoài. 
 

Quí thương, 
Lương Sĩ Hằng, 

Vĩ Kiên 
San Diego, ngày 01 tháng 02 năm 2007 

Đinh Hợi 2007. 
 

Sau đây là danh sách bạn đạo ủng hộ chương trình 1 mét vuông tới ngày 02/03/2007: 
 

57 Nguyễn Xuân Mai USA-Bắc Cali 20/02/2007 1 $200 USD 

58 Trần Long & 
Hồ Thị Ngọc Thanh USA-Florida 20/02/2007 1   

59 Kim Ann Porter USA-Cali 20/02/2007 1 $500 USD 
60 Lý Anh USA-San Jose 20/02/2007 1 $1,200 USD 
61 Nguyễn Thị Hue USA-San Jose 20/02/2007 1 $1,200 USD 

62 Lai Mỹ Loan &  
Nguyễn Như Hoàng USA-San Jose 20/02/2007 1 $1,200 USD 

63 Lương Sỉ Ái Tuyết & 
Lương Sỉ Thường Canada-Quebec 20/02/2007 1 $1,200 USD 

64 Trần Quý Cao & 
Bùi Thu Thủy USA-Kansas City 20/02/2007 1 $600 USD 

65 Mai Văn Toàn USA-Florida 20/02/2007 1   
66 Mai Thị Thanh USA-Florida 20/02/2007 1   

67 Trần Minh & 
Trần Florence USA 20/02/2007 1   

68 Lê Thị Thông USA 20/02/2007 1   
69 Đồng Tâm Canada 20/02/2007 2   
70 Lê Viet Hung USA-OK 25/02/2007 1 $500 USD 

71 Phan Văn Cam & 
Nguyễn Thị Thúy Phương AUS-Perth 25/02/2007 1 $300 AUS(3) 

72 Ô/B Nguyễn Văn Đức AUS-Perth 25/02/2007 1   
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73 Đồng Trọng Trí Đức Quốc 26/02/2007 0.5   
74 Kandie H. Phạm USA-Nam Cali 25/02/2007 1 $1,200 USD 
75 Trần Thị Bẩy Việt Nam 25/02/2007 1 $1,200 USD 
76 Thanh Hằng Rose Queen USA-Nam Cali 25/02/2007 1   
77 Thảo (con chú Vinh) USA-Nam Cali 25/02/2007 1   
78 Anh chị Xuân Long USA-Nam Cali 25/02/2007 1   
79 Anh Chị Khanh Hương USA-Nam Cali 25/02/2007 1   
80 Hồ Cindy USA-Nam Cali 25/02/2007 1   
81 Vô Danh USA-Nam Cali 25/02/2007 3 $300 USD 
82 Hoa-Hoàng Hải-BB USA-Nam Cali 25/02/2007 1   
83 Phạm N. Dung USA-Nam Cali 25/02/2007 1 $1,200 USD 

84 Giang Muoi Canada – 
T/Đ Linh Tâm 28/02/2007 1   

85 Trần Thị Hồng USA-Florida 28/02/2007 1   

86 Nguyền Văn Lâm & 
Nguyễn Thị Hường USA-Florida 28/02/2007 1   

87 1 Bạn đạo tại Cocoa USA-Cocoa 28/02/2007 1   
88 1 Bạn đạo tại Cocoa USA-Cocoa 28/02/2007 1   

89 
Nguyễn Thị Mỹ Kim ($400) 
Nguyễn Hong Hoang($400) & 
Nguyễn Hong Chau($400) 

Canada-TV Vô Vi 
Hội Tụ Tâm Linh 

Cùng Tiến Tới 
28/02/2007 1 $1,200 USD 

90 Bạn đạo Thiền Viện Vô Vi Hội 
Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới ″ ″ 28/02/2007 1 $1,200 USD 

91  Gia đình Lại Trần Tê Đức Quốc 26/02/2007 1   
92 Gia đình Ngô Minh Hải Đức Quốc 26/02/2007 1   
       

 Tổng số mét vuông (02/03/07) 
-Thiền Viện cần 350 mét vuông   98.5   

 
Danh sách bạn đạo đóng góp thiện nguyện tới ngày 02/03/2007: 
 

26 Phạm Thị Cát USA-Nam Cali 04/02/2007 $5,000 USD  
27  Đào Văn Kiệt USA-Nam Cali 25/02/2007 $600USD  
28  Vô Danh  Aus-Canberra 27/02/2007 $100AUD  

 
Tổng cộng tiền bạn đạo đóng góp thiện nguyện: $37,860 AUD + $5,600USD 
 
Thành thật cảm ơn sự phát tâm của Quý Bạn Đạo. 
 
Kính bái, 
Lê Tấn Quốc 
 
Người phụ trách công trình xây cất Thiền Viện Quy Hội Tình Người. 
Thiền Viện Quy Hội Tình Người Website: http://www.mareeba.vovi.org/ 
 
 


