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Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVI.ORG 

 số 645   18 tháng 11 năm 2007 
           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 
 

 
Thöïc hieän ngu si haønh phaù khuaáy 
Chaúng thoâng töï haïi taám thaân naày 
Ñôøi ñaïo chöa minh tình daáy ñoäng 
Thöïc haønh khoâng coù laïi caøng say 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 31/01/98 đến 05/02/98 
Copyright 2007 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) Muốn trung thành và chung thủy với đạo pháp thì phải làm sao ? 
2) Muốn làm một thiện nhơn thì phải làm sao ? 
3) Muốn giữ nghiêm luật tu thiền thì phải làm sao ? 
4) Tái lập quân bình bằng cách nào ? 
5) Tại sao làm người có cuộc sống đầy đủ vật chất lại tạo tham dâm nhiều hơn người thiếu thốn ? 
6) Tại sao ở thế gian lễ bái và buôn bán đều có mùa ? 
7) Muốn mở rộng đường đi thì phải làm sao ? 
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1) Monaco, 31/01/98 2 :35 AM 
Hỏi : Muốn trung thành và chung thủy với đạo pháp 
thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn trung thành và chung thủy với đạo 
pháp thì phải thường xuyên thực hành pháp môn, 
không khác gì người đời được Trời ban cơm gạo ăn 
sống hằng ngày. Ðạo không khác gì buổi cơm tinh 
thần cần thiết cho cuộc sống, giữ lấy nó mà sống 
đến hơi thở cuối cùng, phục vụ tâm lẫn thân trong 
chu trình tiến hóa   
                                Kệ : 
 Thâm sâu cũng phải tâm thân hòa 
 Thực hiện tâm linh sống thiết tha 
 Ðời là kích động trong tạm cảnh 
 Tâm vui tự độ sống chan hòa 
 

2) Monaco, 01/02/98 5 :55 AM 
Hỏi : Muốn làm một thiện nhơn thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn làm một thiện nhơn thì phải hòa tan 
trong khổ và thấu triệt sự khổ của người đau khổ 
  Kệ : 
 Vui trong thấu triệt tự phân tầm 
 Ý nghĩa tràn đầy lý diệu thâm 
 Giúp đỡ tâm lành tâm tận độ 
 Tự mình thức giác cứu tha nhân 
 
 

3) Monaco, 02/02/98 12 :45AM 
Hỏi : Muốn giữ nghiêm luật tu thiền thì phải làm 
sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn giữ nghiêm luật tu hành, thì phải 
thực thi những điều cần thiết cho tâm lẫn thân, và 
không thực thi những điều không cần thiết, tức là có 
hại cho tâm lẫn thân 
  Kệ : 
 Dựng xây là chuyện tối cần tiến 
 Giải bỏ trần tâm chẳng tạo phiền 
 Thức giác chính mình tâm tự đạt 
 Cần tu cần tiến chẳng lo phiền 
 

4) Monaco, 03/02/98 3 :45 AM 
Hỏi : Tái lập quân bình bằng cách nào ? 
 
Ðáp : Thưa tái lập quân bình như lúc sơ sanh, thì phải 
hành pháp khứ trược lưu thanh, quân bình sẽ tái lập, 
không tham không muốn như xưa, tiến hẳn vào không 
giới mà sống cùng Trời Phật 
  Kệ : 
 Rộng lòng khai triển giải tâm mê 
 Trí tuệ phân minh hướng lộn về 
 Thiên quốc sáng ngời trong chuyển thức 
 Bình tâm thanh tịnh giải phần mê 
 

5) Monaco, 04/02/98 4 :15 AM 
Hỏi : Tại sao làm người có cuộc sống đầy đủ vật 
chất lại tạo tham dâm nhiều hơn người thiếu thốn ? 
 
Ðáp : Thưa vật chất đầy đủ lại tham sống sợ chết, 
ấm no tạo dục, hướng về thân xác nhiều hơn, lần lần 
vắng mất tâm linh, tưởng mình là tài giỏi, rất dễ lầm 
sai trong lúc hành sự 
               Kệ : 
 Tiền tài danh vọng tạo lầm mê 
 Thực chất tiêu tan lại khó về 
 Thiên giới tình trời quên biến mất 
 Ðộc tài khó chịu khổ muôn bề 
 

6) Monaco, 05/02/98 7 :45 AM 
Hỏi : Tại sao ở thế gian lễ bái và buôn bán đều có  
mùa ? 
 
Ðáp : Ở thế gian lễ bái và buôn bán đều có mùa, thuận 
với trời đất, theo chiều phát triển của mỗi thanh khí 
khác nhau 
  Kệ : 
 Vui hành tiến hóa thuận chiều sâu 
 Lễ bái cầu xin rõ  nhiệm mầu 
 Ban phước do Trời chung dẫn tiến 
 Hòa bình chung hợp tự về mau 
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7) Monaco, 06/02/98 4 :10 AM 
Hỏi : Muốn mở rộng đường đi thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn mở rộng đường đi cho phần hồn và thể xác, thì phải tự tu, phước huệ song tu thì mọi sự sẽ 
được bình an ở tương lai 
  Kệ : 
 Phát triển từ bi chẳng có sai 
 Tự mình xây dựng mới là tài 
 Qui y tam bảo đường tu tiến 
 Khai triển muôn chiều chẳng lầm sai 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Hỏi: Thưa ông Tám, có trường hợp tôi gặp cái người mà người ta sạo quá, tôi không thích người ta, 
tôi lộ ra mặt tôi không chơi với người ta. Như vậy có hại cho tôi hay thế nào? 
Ðáp: Tôi thấy, khi mà ông đi ra ngoài đường ông thấy cuốn sách người ta đăng lên đó, viét có một chữ 
“SẠO” thôi hà, ông cũng tính bỏ tiền mua coi cuốn sách đó để coi nó sạo bằng cách gì? Nhưng mà trực 
tiếp ông đã quen với một người bạn “sạo” cũng như ông đã đọc một cuốn sách sạo, mà sau cái sạo đó nó 
có cái xảo quyệt, mà ông hiểu được cái sảo quyệt đó rồi đó, ông không có bao giờ lầm lạc ở trong cái sạo 
láo đó nữa. 
Thành ra quá trình của tôi, tôi chơi với nhiều người bạn tới bảy, tám chục tuổi, nhậu say la liệt, lường gạt 
thiên hạ, mà tất cả xã hội không chơi, tôi chơi! Rồi một ngày ổng thức giác ổng hỏi: “Tại sao mà mày chơi 
với tao? Mà mấy thằng kia nó đóng cửa, không rước tao”. Tôi nói: “Tôi đâu có chơi với ông, ông lầm rồi”. 
Ổng nói: “Mày không chơi với tao tại sao mày mua rượu cho tao uống, mà mày kêu vợ con rót trà cho tao 
uống?”, “Tôi đâu có chơi với ông, tôi đang đọc cuốn sách của ông, trả tiền đọc sách, bởi vì tôi không có 
thì giờ coi cái chữ nhỏ nhưng mà coi cái chữ lớn.” 
Thành ra xung quanh cụ đều tiến bộ. Chúng ta ở trong cái trường đại học, đang học trong cái thực hành, 
cho nên chúng ta chơi nhiều bạn, không có bao giờ bị hại cái gì hết. Nó sạo cái gì sạo, mà cụ biết cái mánh 
lới sạo của nó rồi, cụ vẫn chơi để coi thử thằng này nó còn cái sạo hay hơn nữa không? Cái sạo nó tới ba 
tấc mình biết rồi, mình coi nó còn cái sạo năm tấc không? Có cái sạo năm tất! Sau khi mình hiểu tất cả 
những cái đó rồi, kết luận, cụ xài cái số tiền đó cụ chỉ viết có một cuốn sách cụ bán cụ lấy tiền lại như 
không, không có mất xu nào hết. 
Tôi nói: “Sau này ông chết, tôi viết cuốn sách tôi bán, kế tôi lấy tiền uống rượu, tôi lấy lại hết”. Tôi nói về 
một người say rượu từ nhỏ tới lớn, tôi viết, có người ta mua. Chắc chắn. Tôi nói trong cái thực trạng mà. 
Ông đi đâu, ông làm cái gì tôi biết hết, không bao giờ tôi quên, coi sách còn quên chớ còn hành động giữa 
tôi với ông không bao giờ tôi quên, tôi trả tiền đọc sách mà”. 
Thành ra chúng ta tu về vô vi, chúng ta tiếp xúc với nhau để học, tiến bộ, chúng ta đang học chứ không 
phải đã học xong đâu. “Học hết sách rồi!” Không phải học đâu, mà đang học đây. Chúng ta gặp một đứa 
bé chọc chúng ta không giận, và chúng ta tìm hiểu cái hay của đứa bé, chúng ta mới tìm hiểu được cái tiền 
kiếp của đứa bé. Nó còn nhiều chuyện phải tìm hiểu, cho nên chúng ta học mãi, học mãi, phải tiếp xúc. 
Tôi đề nghị cụ nên tiếp xúc hơn là cụ bỏ những người đó. Cái đó là một cuốn sách rất hay để cho mình 
đọc. 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
Kính thua Thầy, 
Sámg mai 11/10/2007 Thiền đường DCUC chúng con sẽ tổ chức ngày liễu đạo của Ðức Ông Tu.Kính 
trình Thầy rõ. 
chúng con được biết sức khỏe của Thầy dạo này không được khỏe, chúng con xin có lời vấn an và luôn 
cầu nguyện ơn trên gia hộ cho Thầy luôn được bình an và khỏe mạnh để dìu dắt chúng con trên đường tu 
học Pháp Lý Vô Vi. 
Kính thăm Thầy 
TPH 
=== 
PH, 
Cám ơn sự lưu ý của con và các bạn đạo. Thầy vẫn khỏe mạnh, không có gì phải thay đổi.Phận sự của 
mình là nên lo tu thiền. Vô Vi là tu sửa nội tâm , không nên lưu ý chuyện bên ngoài. 
Quí thương, 
Lương Sĩ Hằng 
Vĩ Kiên 

THƠ 
    Viếng thăm mộ Tổ Sư 

 
Thức giác đường tu hợp   trời 

Tâm hồn thanh nhẹ được thảnh thơi 
Ngày Rằm Phật Đản thăm Mộ Tổ 

Người sáng lập đường vượt biển khơi 
Nam Mô Tổ Sư Đổ Thuần Hậu 

Ngài thương ban răi Pháp cứu đời 
Hửu Duyên ngộ Pháp đường giải thoát 

Ân sâu chẳng thể nói bằng lời. 
==== 

Cha là tất cả 
 

Mênh mang Vủ Trụ tiếng Âm Ba 
Khung Trời sống động chuyển gần xa 
Trầm bổng vang lên chung điệu nhạc 

Vạn vật hữu hình đệm hòa ca 
Vận hành trật tự theo quy luật 
Tồn tại xưa nay chẳng trẻ già 
Ai là Chúa Tể chiếm tất cả ? 

Tạo Hóa muôn loài vĩnh hằng Cha. 
 

                                        Trần Bá Tùng 
                                        Củ Chi – Việt Nam   

                      === 
 
 
 
 
 
 
 
 

      NHÌN KIẾNG VÔ VI 
Nhìn Kiếng Vô Vi ở giữa nhà, 
Hồi tâm thanh tịnh một mình ta. 
Hướng về Quan Thánh xin minh chứng, 
Tiến tới Vô Vi bỏ chánh tà. 
Tâm trí đảo điên thường nghĩ quấy, 
Năng hành trụ niệm chẳng lo ra. 
Một lòng một dạ buông tình thế, 
Mượn pháp khai thông đến Phật Ðà. 
          PN, 07-11-2007 
       Thiền Sinh Phương. 
              ==== 
           
 
Soi hồn phương pháp quý kỳ môn  
Đui điếc ngậm câm chận tiếng ồn  
ồn định thần kinh sinh sáng suốt  
vạn thù qui bổn chuyển thành khôn  
 
Bấy lâu kỹ niệm mê lưu mãi  
Thúc đẩy hiện nguyên chuyện dầp dồn 
Quá khứ đã thành không nghĩ đến  
Tương lai sửa tiến cứu phần hồn  
 
Kỳ môn diệu pháp phép soi hồn  
chấn giữ huyệt  kinh giãi trầm hôn  
Điển trụ sơn đình tỏa cực mạnh  
Đẩy lùi ma chướng trược không tồn  
 
Thần kinh chưa ổn bỏ soi hồn  
Bộc phát cái ta lộ tự tôn  
Loan động nộI gia ma chiếm xác 
Chưa thành soi bỏ khó sinh tồn 
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    Phúc Tâm Cà Mau 5/11/2007 
        ÐẠO ÐỜI 
Lấy thân làm việc ấy là đời, 
Hướng thượng thành tâm chánh đạo thôi. 
Hai nẻo đạo đời luôn vững bước, 
Ðôi đàng sửa tánh chẳng buông lơi. 
Ở nhà hằng niệm đời trong đạo, 
Xã hội an tâm đạo có đời. 
Phân biệt đạo đời là vướng mắc, 
Thân tâm qui nhứt đạo là đời. 
        Phú-Nhuận, 07-11-2007 
             Thiền Sinh Phương. 
                  === 
                 SANH-TỬ ! 
 
TRỜI ĐẤT bao la thật hữu tình 
Dạy dỗ chúng sinh luật tử -sinh 
Sinh-tử, tử sinh , Hồn tiến hoá 
Không -có, có-không chớ ôm hình 
 
Hãy vào điển giới trong “KHÔNG” ngộ 
Thấy rõ tình thương TRỜI PHẬT độ 
Cuộc sống VÔ THƯỜNG lắm bi ai 
Hãy mau rửa sạch TÂM THÂN độ 
 
     Tân Phú 12h2o ngày 22-10-2007 
           Thanh Dũng 
                   === 
 
            TA  MUỐN! 
Ta muốn hoà tan với ĐẤT TRỜI 
Cho HỒN bay bổng khắp muôn nơi 
Cho lòng ta sạch tình vương vấn 
Cho trái tim ta-đạo sáng ngời 
 
Ta muốn hồn ta mãi thanh cao 
Học sao cho thấu cõi trời sao 
Đồng tâm tương ứng và tương ngộ 
Hiệp nhất quy “KHÔNG”chẳng thấp cao 
       Tân Phú 12h20 ngày 22-10-2007 
             Thanh Dũng 
                 ===== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Phật Tức Tâm 
 

Đức Bảo Tạng khai nguồn VÔVI Pháp  
Phật VĨ KIÊN hoằng hóa khắp nhân gian 

 
Giờ hành pháp hôm nay sao nhớ quá 
Nghĩ về Cha trong dạ luống bồi hồi 

Khóa Sống chung bế mạc tháng năm (5) rồi 
Con vẫn nhớ những lời Cha chỉ dạy: 

„ Cố gắng tu để Cha còn lưu lại 
Con không tu Cha sống với ai đây!” 
Thổn thức rơi giọt ngắn nối giọt dài 
Rất buồn tủi vì con hành chưa đạt 

Nghiệp tiền kiếp nặng mang, may gặp Pháp 
Cứ đứng lên ngã xuống, mãi lòng vòng 
Tánh xấu còn nẻo đạo thấy mênh mông 

Trần tâm chứa đầy lòng đâu đã rửa 
Tánh ích kỷ mà tâm chưa cải sửa 

Nhiều tham sân, khó qua cửa Vô Vi 
Nhớ ngày nào Cha tiễn bước con đi 
Luân hồi mãi lối xưa quên trở lại 
Biển trần khổ đàn con bơi lội mãi 
Cha gọi về đâu ai chịu lắng nghe 

Khổ thân Cha laị đáo chốn trần mê 
Đem từng đứa ngàn xa về nguồn cội 

Chẳng chịu tu nẻo về làm bặt lối 
Mê theo đời quê cũ lúc càng xa 

Bạn Vô Vi cả nam nữ trẻ già 
Mau tỉnh ngộ Mẹ Cha đang tựa cửa 

Nhắc nhở hoài chữ TÂM con gắng sửa 
Nhập định rồi trí huệ cũng liền khai 

Định huệ chung không thể tách riêng hai 
Đèn dầu cách muôn đời đâu phát sáng 
Đức Bảo Tạng khơi nguồn mau kiến tánh 

Phật Vĩ Kiên dẫn lối sớm minh tâm 
Dứt khoát tin Phật dạy chẳng sai lầm 

Ghi nhớ mãi lời Cha : TÂM tức PHẬT . 
 

Đức Quốc, 30.09.2007 
Võ Hiếu Liêm 
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CHƯƠNG  TRÌNH  TUYỂN  LỰA VOVI IDOL 
 
Trong phần sinh hoạt văn nghệ của Đại Hội Thực Hành Chất Phác tại Philadelphia, sẽ có 
cuộc thi VOVI IDOL nhằm mục đích: 

- tuyển lựa tài năng mới trình diễn văn hóa nghệ thuật tâm linh 
- tạo cơ hội cho Vô Vi trẻ đóng góp và ảnh hưởng tốt bạn bè 

Chúng tôi xin thông báo chi tiết về chương trình tuyển lựa như sau: 
 
1. Thể lệ dự thi: 
    1.1- Thành phần dự thi: tất cả các bạn đạo và cảm tình viên Vô Vi dưới 45 tuổi. 
    1.2- Thể lọai trình diễn: đơn ca, tấu hài, kể chuyện, đỏan kịch. 
    1.3-Thời hạn ghi danh: từ nay cho đến hết ngày  

1.4- Đơn ghi danh xin email về địa chỉ sau: vannghevovi@yahoo.com 
           Trong đơn ghi danh xin ghi rõ các chi tiết sau: 
            a/ Subject của email: VOVI IDOL 
            b/ Tên Họ: ___________________________________________________ 
            c/ Địa phương / Thuộc Thiền Đường: ______________________________ 
            d/ Tiết mục, thể loại : ___________________________________________ 
            e/ Thời gian trình diễn:  _________________________________________ 
            f/ Nội dung phần trình diễn (Để MC tiện việc giới thiệu): ______________ 
     
2. Cách chấm thi: 
    Thí sinh được tuyển lựa qua hai vòng bán kết và chung kết.  Ban Giám Khảo sẽ chấm 
điểm thí sinh theo các tiêu chuẩn sau: 
    2.1- Đơn ca: thí sinh phải trình bày nhạc Thiền Ca Vô Vi và được đánh giá về chất 
giọng, khả năng truyền đạt ý nghĩa bài nhạc, phong cách biểu diễn và y phục.   
    2.2- Tấu hài, kể chuyện: thời gian trình diễn giới hạn trong 5 phút.  Thí sinh được 
đánh giá về ý nghĩa tâm linh của đỏan hài hay câu chuyện kể, khả năng diễn xuất và y 
phục. 
    2.3- Đỏan kịch: thời gian trình diễn giới hạn trong vòng 5 – 10 phút.  Các thí sinh 
được đánh giá về ý nghĩa tâm linh của đỏan kịch, khả năng diễn xuất và y phục. 
 
Ngày giờ và địa điểm tổ chức vòng bán kết sẽ được thông báo trực tiếp với các thí sinh 
ghi danh.  Vòng chung kết sẽ được tổ chức trong chương trình văn nghệ đêm 
12/23/2007. 
 
3. Giải Thưởng: 
Ba giải thưởng của mỗi thể lọai sẽ được trao cho các thí sinh có số điểm cao nhất.  
Ngòai ra còn có một số giải thưởng khuyến khích. Đồng thời chương trình Vô Vi Idol 
cũng mong nhận những sự ủng hộ của các những Cảm Tình Viên cho chương trình Vô 
Vi này  bằng những món quà dùng để trao giải thưởng cho các thí sinh.  Mọi sự đóng 
góp cho chương trình này, xin email đến: vannghevovi@yahoo.com. 
 
Ban Văn Nghệ Đại Hội Vô Vi 2007 kính bái. 
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THÔNG BÁO CỦA ĐẠI HỘI VÔ VI  kỳ 26 
tại Philadelphia 2007: (ngày 17 tháng 11 năm 2007) 

 
THÔNG BÁO CỦA BAN VẬN CHUYỂN VÀ HƯỚNG DẪN:  
 
Ban Hướng Dẫn sẽ cử  người  đón tiếp các bạn đạo đã có ghi danh với BTC đến phi 
trường (PHL) ở những địa điểm ấn định như sau: 
 
- International Terminal A West và A East: cho các chuyến bay từ nước ngoài. 
- Domestic Terminal (B,C,D,E,F): cho các chuyến bay nội địa 
- Khu Terminal B và C có nơi ăn uống (Food Court) và shopping, ngoài các khu ăn uống 
khác tại mỗi terminal. Quý bạn có thể ăn uống tại đây trong khi chờ đợi máy bay. 
 
Khi đến phi trường, quý bạn sẽ được đón tiếp và đưa đón  bởi Ban Chuyển Vận và Ban 
Hướng Dẫn với tấm bảng Vô Vi lớn, dùng để nhận diện. Họ sẽ đợi ở Khu Hành Lý (exit 
from luggage claim area) – Arrival Hall of Philadelphia International Airport.  
 
Vì nhân sự giới hạn, cho nên  Ban Chuyển Vận cùng với Ban Hướng Dẫn sẽ đưa đón các 
bạn đạo vào những ngày 21,22, 26 và 27 tháng 12 năm 2007 vào những giờ ấn định như 
sau:  
 
Ngày 21: từ 7:00am đến 11:59pm từ phi trường PA về Sheraton hotel 
Ngày 22: từ 7:00am đến 5:00pm từ phi trường PA về Sheraton hotel 
 
Ngày 26: từ 7:00am đến 9:00pm từ Sheraton ra phi trường PA 
Ngày 27: từ 7:00am đến 4:00pm từ Sheraton ra phi trường PA. 
 
Ngoài những ngày giờ và địa điểm ấn định kể trên, xin quý bạn đạo vui lòng tự túc. 
 
Ban Hướng Dẫn & Ban Vận Chuyển đề nghị các bạn có thể  dùng các phương tiện  
nhanh chóng nhất sẵn có tại thành phố Philly  như sau:  
- Airport Shuttle: Lady Liberty 
- Giờ làm việc: từ 6:30am đến 6:30pm 
- Chi phí: mỗi chuyến là $10 /một người  
Nếu có trên 3 bạn đạo hay hơn đi chung với nhau, thì phương tiện thuận lợi nhất là Taxi, 
Giá tiền là $24 mỗi cuốc. 
 
DI CHUYỂN TỪ SHERATON ĐẾN HỘI TRƯỜNG THIỀN CA chiều 22.12.2007: 
 
BTC Thiền Ca sẽ có 3 chuyến xe school bus đưa đón bạn đạo từ khách sạn Sheraton đến 
hội trường thiền ca trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 20 chiều. Giờ khởi 
hành mỗi chuyến xe buýt  được dự tính: 
Từ khách sạn:  
-17:00 (5 giờ chiều) 
-17:40 (5 giờ 40 chiều ) 
-18:20 (6 giờ 20 chiều)  
Từ hội trường thiền ca về khách sạn:  
- 22:10 (10 giờ tối) 
- 22.50 (10 giờ 50 tối) 
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- 23.30 (11 giờ 30 tối) 
 
Xin quý bạn đạo cố gắng có mặt tại khu Tiếp Tân của khác sạn 10 phút  trước giờ ấn 
định để chuẩn bị. Sau thời gian này, các bạn đạo nào đến trễ xin vui lòng tự túc. Phương 
tiện tự túc thích nghi nhất là Taxi. 
 
THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỰC HÀNH CHẤT PHÁC: 
 
Việc ghi danh tham dự đại hội Thực Hành Chất Phác sẽ chính thức khóa sổ vào ngày 
30 tháng 11 năm 2007. Sau thời gian này, BTC sẽ không nhận sự ghi danh nào khác 
vào giờ chót. Xin các bạn vui lòng thông cảm nếu có điều gì sơ sót. 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi & Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,  
 

HỘI VIÊN THIỀN CA 2007 
 
Hằng năm Vô-Vi Multimedia Communication được Đức Thầy cho phép tổ chức Thiền 
Ca để truyền bá Pháp Lý Vô Vi đến đại chúng, và năm nay Thiền Ca sẽ được tổ chức tại 
Zellerback Hall, thành phố Philadelphia, tiểu bang Philadelphia, Hoa Kỳ. 
 
Vé Thiền Ca gồm có 3 hạng: Đồng Hạng ($35), Hạng Nhất ($65) và hạng VIP ($120). 
Đặc biệt năm nay nếu quý Bạn Đạo nào có nhã ý giới thiệu thân hữu tại địa phương và 
vùng lân cận biết đến Vô Vi qua thiền ca, có thể đặt vé và giữ chỗ  trước. 
 
Dưới đây là danh sách của các bạn đạo đã ghi danh tham gia vào  
Hội Viên Ban Thiền Ca. Mọi sự thiếu sót xin bạn đạo báo cho Ban Thiền Ca biết qua 
email: vovimedia@gmail.com hay điện thoại (714)260-2859.  
Xin chân thành cảm ơn quí bạn đạo. 
 

Name Address VIP Tickets 
Phan, Shipp Thi Sacramento, CA 1 
Nguyen Kim Ha Evian, France 1 
Ly, Anh Hong Milpitas, CA 2 
Bui, Ty Thi Portland, OR 1 
Luong Trong Thuat Tito + Tri Villejuif, France 2 
FOCK SUI TOO JEAN CLAUDE Paris, France 1 
Luong-Si, Ai Tuyet Outremont, Canada 2 
Tran, Long & Thanh Orlando, FL 2 
Phan, Tam Ba Sunnyvale, CA 1 
Tran, Le Quyen Thi Anaheim, CA 1 
Vo, Thanh Nhan Odessa, TX 1 
Ho, Anh Ngoc Pearland, TX 1 
Nguyen, My-Kim Thi QC, Canada 1 
Porter, Kim Ann Benicia, CA 1 
Nguyen Hong Duc Odense, Denmark 1 
Vu, Kim XuanThao Lindenwold, NJ 1 
Huynh, Phong Khai Florence, SC 0 
Banh, Chi Steve Hemet, CA 1 
Bui, Lien Thi Milpitas, CA 1 
Tran, Florence & Minh San Jose, CA 2 
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Nguyen, George & Hieu (Bac Tri) Dallas, TX 2 
Thai, Hue Hong Stone Mt, GA 1 
Bui, Long Ngoc & Hue Thi Dallas, TX 0 
Luong, Nancy Le Ngoc Carrollton, TX 0 
Nguyen, Ninh Culver City, CA 1 
Tong, Kieu Cuc Thi Calgary, Canada 2 
Tran, Ut Thi Calgary, Canada 5 
Van Phu Cuong + Xinh Calgary, Canada 2 
Nguyen, Banh Van Laurel, MD 2 
Trinh, Cam-Tu Thi + Lam, Hoa Kim Honolulu, HI 2 
Lao, Chao Sui Tao + Lao, Ki Si Honolulu, HI 2 
Nguyen Thi Khe + Nguyen Nho + Hoa My Westminster, CA 3 
Lai, Dung Ngoc Calgary, Canada 5 
Lai Hung Thinh Calgary, Canada 3 
Hong, Yen Lai Manassas, VA 2 
Tran, Nghien Bao Milwaukie, OR 1 
Enga, Thi Mat Do Honolulu, HI 1 
Huynh, Hoang Redondo Beach, CA 1 
Nguyen, Hanh Duc Norristown, PA 1 
Vu, Martin Anh Houston, TX 1 
Dao Hien & Hoang Anh QC, Canada 2 
Tran, Phu Thien San Francisco, CA 1 
Trinh, Dieu Thi N. Charleston, SC 1 
Nguyen, Hoang Nhu San Jose, CA 1 
Khong, Cuc Van Hillsboro, OR 2 
Duong, Cam Ngoc Portland, OR 1 
Tran, Chau Lan & Doan, Trung Thanh Lakeland, FL 2 
Hoang, Hoa Van Orange, CA 1 
Nguyen, Annie Wichita Falls, TX 1 
Tran, Cao Quy & Thu Thuy Kansas City, MO 2 
Ha, Jerry Hong Lan San Francisco, CA 1 
Lam, Phat Hong San Francisco, CA 1 
Nguyen Thi Mong Thu Nanterre, France 0 
Huynh, Sang Anh Houston, TX 4 
Nguyen, Phuoc Van Reading, PA 1 
Nguyen, Hoa Quoc Dallas, TX 1 
Cao, Nhan Phuong Dartmouth, Canada 1 
To Ngoc Chau Crangevrier, France 1 
Dang, Triem Nguyen Houston, TX 1 
Nguyen Huu Lam Portland, OR 3 
Tran Tan Dat & Nguyen Thi Ngoc Toan Liege, Belgique 2 

 
Kính bái, 
Vô -Vi Multimedia Communication. 
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Khoá Sống Chung Vô-Vi Âu-Châu 2008  
« Viễn Lưu » 

 
 
 

Trong Khoá Sống Chung Âu-Châu 2007 « Duyên Lành » tại Frankfurt, Đức-Quốc, 
bạn đạo rất cảm-động trước hạnh hy-sinh vô-quái-ngại của Đức Thầy. Tuy Đức Thầy 
không nói nhiều nhưng nhìn Đức Thầy, bạn đạo đồng cảm-thức chúng ta không thể tiếp-
tục đòi-hỏi sự hiên-diện Đức Thầy mới hội-tụ với nhau. Bạn đạo đã đồng lòng phát-tâm 
tiếp-tục tổ-chức KSC Âu-Châu, hằng năm, để cùng chung Thiền và trao-đổi quan-điểm 
Tu-học. 
 

Trong các năm qua, dù không có Thầy, các Hội Ái-Hữu Vô-Vi Đức và Pháp-Quốc 
đã từng tổ-chức KSC địa-phương. Và đây là lần đầu tiên các Thiền-Đường và các Hội 
Ái-Hữu Vô-Vi Âu-Châu liên-kết và hợp-tác với nhau để tổ-chức KSC cho bạn đạo Âu-
Châu. 
 

Khi thỉnh-ý thì Đức Thầy đã vui lòng chấp-thuận và dạy bảo thêm : « Sum-họp là 
cần-thiết ». 
 

• Thời-Điểm  
Thời-điểm thuận-tiện cho bạn đạo Âu-Châu đã được chọn, từ ngày 1-05 đến ngày    

4-05 năm 2008. Ngày 1-05 là Lễ Lao-Động có thể bắt cầu đến cuối tuần, vào đầu mùa 
xuân khí Trời bắt đầu ấm-áp, không phải là cao-điểm và không trùng-hợp với thời-điểm 
của Đại-Hội. 
 

• Địa-Điểm 
Pháp đã được giao-phó việc tìm điạ-điểm cho KSC 2008. Địa-điểm được chọn là 

Lille, đông-bắc Pháp-quốc, gần Bỉ-quốc và Đức-quốc : cách Paris 220 Km, Bruxelles 
110 km và Frankfurt 500 km. 

Theo sự đồng-ý của các bạn đạo, những quốc-gia sẽ luân-phiên đứng ra tổ-chức 
KSC Âu-Châu, mỗi năm một lần. 
 

• Tên Khóa Sống Chung 
Đức Thầy đã đặt tên cho KSC là «Viễn Lưu» và đã giải-thích thêm là «Vĩnh-Viễn 

Lưu-Giữ».  
 

Bạn đạo đã ước-mong và Ban Tổ-Chức đã tiến-hành ; nay điều-kiện sum-họp đã 
kết-tựu. Các bạn có thể bắt-đầu ghi danh và chờ ngày chung hưởng ân-huệ Đức Thầy và  
Cộng-Đồng Vô-Vi Bên Trên quang-chiếu những buổi chung tu phong-phú trong      
Đạo-Pháp.   

 
 
Ban Tổ-Chức Khoá Sống Chung Vô-Vi Âu-Châu :  
Thiền đường và Hội Ái-Hữu Vô-Vi Âu-Châu. 
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PHIẾU GHI DANH 
 

 
 

1. Liên-Lạc 
Họ và Tên  : ___________________________________________________________ 
Địa-chỉ : ______________________________________________________________ 
Thành-Phố : _____________________   Số vùng __________Quốc-Gia ___________ 
Điện-thoại nhà : ___________________ Điện-thoại di-động _____________________ 
E-mail : _________________________________________ 
Thuộc Thiền-Đường / HAHVV : ______________________       Nam [   ]   Nữ  [   ]     
Tên người nhà : __________________________Điện-thoại : ____________________ 
(liên-lạc trường-hợp khẩn-cấp) 
 

2. Xin ghi danh và đóng lệ-phí cho những người sau đây  
 

Họ và Tên (giống trên Passport)  Tuổi Lệ phí KSC 
   
   
   
   
 
Tổng Cộng lệ-phí KSC  
Lệ-phí phòng 30/04/2008 (trước KSC)  
Lệ-phí phòng 04/05/2008 (sau KSC)  
Tổng Cộng lệ-phí KSC + phòng trước/sau KSC  
Ghi danh và Đóng lệ-phí 30% : trước ngày 31/01/2008  
Đóng lệ-phí còn lại                    : trước ngày 30/03/2008  
 

Lệ-Phí  
 cho mỗi người 

  

Phòng  
1 người lớn 

Phòng  
2 người lớn 

Trẻ em  
13-18 tuổi 

chung phòng  
2 người lớn 

Trẻ em  
3-12 tuổi 

chung phòng  
2 người lớn  

Trẻ em  
dưới 3 tuổi 

chung phòng  
2 người lớn 

KSC  
4 ngày / 3 đêm 

9 bữa ăn 

 450 euro 300 euro  126 euro 72 euro miễn phí 

Phòng trước 
hoặc sau KSC 

100 euro 50 euro miễn phí miễn phí miễn phí 

 
3. Xin được xắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ-phí riêng)  
      Tên họ  :______________________________________________________ 

 

Khóa Sống Chung Vô-Vi Âu Châu 
« Viễn Lưu » 

01/05/2008 – 04/05/2008 
Lille (Pháp Quốc) 
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THÔNG TIN 

 

 
 
 
1- ĐỊA-ĐIỂM 
 

 
 
2- THỂ-LỆ GHI DANH VÀ ĐÓNG LỆ-PHÍ 
 
Các bạn nên ghi danh trước (để giữ phòng để chúng ta có phòng như ý nhứt là phòng 
không hút thuốc) và đóng lệ-phí sau theo hạn-định. Nếu cần, các bạn có thể liên-lạc với 
Ban Tổ-Chức để xin gia-hạn ngày đặt cọc. 
 
Mỗi phòng chỉ được tối đa : 2 người lớn + 1 trẻ em  
 
Đóng lệ-phí lần đầu (30%) : trước ngày 31/01/2008 
Đóng lệ-phí lần chót : trước ngày 30/03/2008 
 
Phiếu ghi danh và đóng lệ-phí xin gởi về một trong các địa-chỉ sau đây : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ken, 62. 1 th  
5240. ODENSE. NO  
DENMARK 
 
Tel : 45 66106225 
 

 
Hotel Mercure Lille Métropole **** 
157 Avenue de la Marne  
59700 Marcq en Baroeul 
France 
 
Tel. : 03 28 33 12 12 

Khóa Sống Chung Vô-Vi Âu Châu 
« Viễn Lưu » 

01/05/2008 – 04/05/2008 
Lille (Pháp-Quốc) 

Khách-sạn ở ngoại-ô 
thành-phố Lille, 
cách trung-tâm 
thành-phố 10 phút 
tramway. 
 
Bãi đậu xe của 
khách-sạn miễn-phí

  M. Lê Thành Lợi 
  Laerkeparken, 62. 1 th  
  5240. ODENSE. NO  
  DENMARK 
  Tel : 45 66106225 
  lethanhloi@hotmail.com  

Mme Lê thi kimPhung 
Rue des Palais, 49 bte2 
1030 Bruxelles 
BELGIQUE  
Tel : (02)-219-1016  
lekim49@yahoo.fr

Thu TRAN,  
Freseniusstr. 6,  
60320 Frankfurt/ Main 
GERMANY 
Tel: 069-5978195 
vovi-fv-germany@arcor.de 

M. HUYNH,  
178 rue de l’Université,  
75007 PARIS 
FRANCE     
Tel : 0145502912 
vovifrance@yahoo.fr 

Chuyển ngân vào trương mục : 
SOCIETE GENERALE – Paris Saint Dominique 
Titulaire du Compte : VOVI FRANCE ASSOCIATION 
Compte : 30003 03290 00037266125 14 
IBAN : FR76 30003 03290 00037266125 14 
BIC : SOGEFRPP 
 
Ngân phiếu đề tên : ASSOCIATION VOVIFRANCE 
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3- NHẬN PHÒNG - TRẢ PHÒNG 
Nhận phòng ngày 01/05/2008 từ 15 giờ. 
Trả phòng ngày 04/05/2008 trước 10 giờ, rời Hotel sau khi dùng cơm trưa  
 
 
4- PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN 
Các bạn có thể đến bằng : 
 

• Xe lửa TGV đến ga Lille Flandres hay Lille Europe 
o Paris – Lille :  1 giờ 
o Bruxelles – Lille : 35 phút 

 
Từ ga xe lữa Lille Flandres hay Lille Europe, lấy Tramway T hướng Tourcoing, xuống trạm 
CERISAIE (Mercure)  
 

• Máy bay đến : 
 Phi-trường Lille Lesquin 
 Phi-trường Bruxelles xong rồi đi xe lửa đến Lille 

 
• Xe hơi, xem bảng chỉ đường trên Internet  

 
o www.viamichelin.com 
o www.mappy.com 
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PHIẾU CHUYỂN VẬN 
 

 

 
 
 
Cần BTC đưa đón  

 

• Ðến bằng máy bay :               Phi trường Bruxelles                Lille Lesquin 
 
 Gìờ Hãng hàng-không Chuyến bay Đến từ thành-phố 

Đến     
Đi     
 
 
 
 

•  Ðến bằng xe lữa :           Ga Lille Flandres                   Ga Lille Europe   
 
 Gìờ Chuyến xe Đến từ thành-phố 

Đến    
Đi    
 

 

 
 

Khóa Sống Chung Vô-Vi Âu Châu 
« Viễn Lưu » 

01/05/2008 – 04/05/2008 
Lille (Pháp Quốc) 


