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

 số 704 04 tháng 01 năm 2009 
           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 
 

Noäi Loaïn 
 

Noäi loaïn qui tieân khoù thöïc haønh 
Thöïc haønh chaát phaùt töï mình thanh 
Phaùt minh Trôøi ñoä duyeân laønh toát 

Ai khoå ai lo töï thöïc haønh 
 

Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 20/03/99 đến 26/03/99 

 
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 gi 
ai 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) Lúc nào mới thấy chính mình là con của đấng toàn năng ? 
2) Nhiều người tưởng lầm là mình sẽ đóng góp, đâu dè sẽ phá hoại đại cuộc tại sao ? 
3) Suy tư thức giác có hữu ích gì không ? 
4) Tại sao người tu thiền lại còn ôm chấp và ganh ghét lẫn nhau ? 
5) Làm người tại sao phải khùng ? 
6) Người tu cần quí Thầy hay không ? 
7) Muốn quyết tâm tu tiến thì phải làm sao ? 
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1) Monaco, 20/03/99 9 : 30 AM 
Hỏi : Lúc nào mới thấy chính mình là con của 
đấng toàn năng ? 
 
Ðáp : Thưa lúc tâm thức hoàn toàn hội nhập nơi 
thanh quang đại bi của ngài, chỉ biết tha thứ và 
thương yêu thay vì tranh chấp 
  Kệ : 
 Từ bi rộng mở khắp muôn phương 
 Tự tiến thâm sâu rõ tiến trình 
 Giải quyết muôn điều trong nháy mắt 
 Càng tu thanh tịnh lại càng minh 
 

2) Monaco, 21/03/99 3 : 30 AM 
Hỏi : Nhiều người tưởng lầm là mình sẽ đóng góp, 
đâu dè sẽ phá hoại đại cuộc tại sao ? 
 
Ðáp : Thưa bản tánh bồng bột, gieo nhân không 
lành, làm hại đại sự chung, đối với người tu thiền 
sẽ bị hạ từng công tác, hạnh đức tiêu tan 
  Kệ : 
 Hại người lầm tưởng mình hay động 
 Khó tiến khó tự gieo trồng ý trung 
 Tự hại không hay gieo ác ý 
 Bớt lo bớt động sống thong dong 
 

3) Monaco, 22/03/99 11 : 15 AM 
Hỏi : Suy tư thức giác có hữu ích gì không ? 
 
Ðáp : Thưa suy tư và hỏi ngược lại chính mình 
rất hữu ích, tự khai triển và tự cảnh giác, chơn 
tâm khai triển, dũng mãnh tu hơn 
  Kệ : 
 Tham thiền nhập định tịnh phân minh 
 Khai triển minh tâm rõ tiến trình 
 Ðời đạo song hành tâm thức giác 
 Bền lâu tu tiến lại càng minh 

4) Monaco, 23/03/99 4 : 50 AM 
Hỏi : Tại sao người tu thiền lại còn ôm chấp và 
ganh ghét lẫn nhau ? 
 
Ðáp : Thưa người tu thiền còn ganh ghét lẫn nhau 
vì thú tánh chưa dứt khoát, cần sự đụng chạm mới 
thức tâm 
  Kệ : 
 Sai lầm thú tánh vẫn trầm ngâm 
 Trí tuệ không minh vẫn trầm ngâm 
 Cố chấp tham lam lầm ý tốt 
 Ðâu dè mưu hại ý tâm thân 
 

5) Monaco, 24/03/99 4 : 00 AM 
Hỏi : Làm người tại sao phải khùng ? 
 
Ðáp : Thưa làm người phải khùng vì tánh tham, 
muốn hiểu nhiều việc trong một lúc làm cho khối 
óc bận rộn mà không hay, mất quân bình, hướng 
tâm về việc vô ích thay vì thanh tịnh hữu ích hơn 
  Kệ : 
 Lo ra suy nghĩ u ơ động 
 Khó tiến khó tu việc chẳng xong 
 Tự hại chính mình không thấu triệt 
 Vì sao lận đận chẳng đề phòng 
 

6) Monaco, 25/03/99 2 : 30 AM 
Hỏi : Người tu cần quí Thầy hay không ? 
 
Ðáp : Thưa người tu cần có hạnh đức, quí Thầy 
trọng đạo, thực hành tốt, tự đạt tới sự quân bình, 
hướng thẳng về tâm linh mà phát triển 
  Kệ : 
 Thực hành chánh pháp chẳng hoang mang 
 Quí đạo trọng Thầy trí mới an 
 Phá rối tâm loạn trí kém cỏi 
 Sân si loạn thuyết tưởng mơ màng 
 
 

7) Monaco, 26/03/99 3 : 50 AM 
Hỏi : Muốn quyết tâm tu tiến thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn quyết tâm tu tiến thì phải dấn thân hành pháp đứng đắn trong trật tự, khiêm nhường 
tu tiến 
 
  Kệ : 
 Thực hành chất phát triển tâm linh 
 Qui hội chơn hồn rõ tiến trình 
 Quyến luyến Trời cao qui một mối 
 Bình tâm thực hiện rõ hành trình 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

1. Hỏi: Về khuya có thể thiền sau giờ Tý bắt đầu từ 3 giờ đêm được hay không? 
Ðáp: Giờ Tý thì lúc nào chúng ta cũng hiệu nghiệm hết. Dù có đi làm giờ đó chúng ta nhớ chúng ta 
cũng hít được nguyên khí của giờ Tý để giải mở tâm thân, chớ không phải thiền là ngồi một đống 
thiền đó mà giải mở được. Giờ làm việc mà tới giờ Tý tưởng tới hít thở một chút nó cũng giải mở 
được một phần nào. Cái giờ thông khai nó dễ giải mở hơn. Còn nói “tôi đi làm về mệt quá, không 
thiền được”. Cái đó là không có ý lực. Những người có ý lực họ vẫn đi làm, vẫn thiền, vẫn nói 
chuyện, vẫn thiền, vẫn hít thở bằng bụng, họ cũng giải quyết được, chớ không phải không giải quyết 
được. 

2. Hỏi: Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển tại sao hai tay phải kềm hai bên hông? 
Ðáp: Khi chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, xương sống chúng ta phải đứng. Xương sống là 
cái vũ trụ. Chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng thì cái đốc mạch nó không có thông, 
phải ngay thẳng. Hai tay kềm bên hông là để cho xương sống nó được ngay thẳng và hít cho đúng 
chiều khai mở nhâm đốc nó mới bớt dục. 
 

THÔNG BÁO VỀ ÐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ THỨ 28 “KHAI TRIỂN” 
 
Ngày 1 tháng giêng năm 2009 
 
Kính gởi Đức Thầy kính yêu, 
 
 Đầu năm mới, chúng con thành tâm kính chúc Đức Thầy và Bà Tám luôn được vui  khoẻ. 
 
 Dù bất cứ ở nơi nào, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, chúng con vẫn luôn luôn thành tâm hướng về 
Đức Thầy, và ước mong Đức Thầy giữ gìn sức khỏe. 
  
 Vì ở xa,  không có dịp diện kiến với Đức Thầy, chúng con kính trình lên Đức Thầy tiến trình 
của Đại Hội “Khai Triển”  2009 tại Dallas như sau: 
 
 Chúng con đã hoàn tất hợp đồng với Khách Sạn Gaylord Texan, và đã đăng phiếu ghi danh 
cho bạn đạo tham dự Đại Hội. Mọi việc đều diễn tiến tốt đẹp, nhờ sự ân ban và quang chiếu của Đức 
Thầy.  Khách Sạn Gaylord Texan đã dành cho chúng con một hội trường rộng 14 ngàn 430 square 
feet ( = 1340 thước vuông),  phòng họp dài 56 thước (185 feet) , rộng 24 thước (78 feet), và cao 7.3 
thước (24 feet).  Ngoài ra, chúng con còn được thêm 16 phòng họp nhỏ, mỗi phòng có thể chứa từ 60 
đến 100 người, đầy đủ trong những ngày Đại Hội Tâm Linh để bạn đạo chia sẻ tu học, kiểm lại 
phương pháp thực hành công phu, v..v… 
 

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 “Khai Triển” sẽ được tổ chức tại Dallas, tiểu bang Texas, 
từ ngày 22 tháng 11 2009 đến 26 tháng 11 2009, như lời chỉ dạy của Đức Thầy. 

 
 Chúng con xin thành tâm ghi nhớ và cảm ơn tinh thần phục vụ vô quái ngại của Đức Thầy, và 
chúng con xin hứa sẽ cố gắng gìn giữ và thực hiện tinh thần này, 
 
 Với muôn vàn kính yêu, chúng con thành tâm đảnh lễ Đức Thầy, 
 
 Kính thư, 
 
 Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida : Nguyễn Văn An 

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas : Đỗ Trung Hiếu 
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Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas : Lâm Mừng 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State : Nguyễn Trí Vượng 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California : Nguyễn Xuân Mai 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii : Trịnh Cẩm Tú 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc : Huỳnh Minh Bảo 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada : Phan Cao Thăng 
 
 
Lá thơ này kính gửi Đức Thầy và TBPTĐN để đăng trên tuần báo. 

 
 
 

XIN SỬA LẠI THƠ NGỎ CHO TBPTDN SỐ 703 
Thơ Ngỏ cho tuần báo PTÐN số703 xin đọc là: 

Meâ Laàm 
Thieáu trí meâ laàm khoâng tieán böôùc 

Saân si khoå caûnh caûm bô vô 
Thöïc haønh chaát phaùt chung haønh tieán 

Giaûi toûa phieàn öu chaúng coù ngôø 
 

THƠ 
Minh-Giáo 

 
Kim-Dung thừa võ hóa văn-chương 

Tiêu-khiển trần-gian khách thập-phương. 
Chuyện Chưởng xem xong lòng tự hỏi : 

Bao nhiêu khách đạo đã am-tường… 
T.Q.T. 

 
Minh-Giáo vì đâu xuất Thánh-Cô ? 
Quyền-uy hiệu-lệnh khuất sư-đồ ! 
Một lời ban xuống trăm đầu cúi ; 

Một lệnh đưa ra ngàn kẻ hô. 
Nhất-thống đạo-lâm bày thế-trận ; 

Phân-chia tà-chánh tạo cơ-đồ. 
Thay hồn đổi tánh ai nào biết ? 

Khuynh-đảo Pháp-tràng lạc nẽo mô… 
 

Toulouse, ngày 29-12-2008. 
Trịnh Quang Thắng. 
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Ta Muốn Hỏi Ai 
 

Thơ nay chỉ có một vần 
Như xưa muốn được một lần hỏi ai. 

T.Q.T. 
 
Ta muốn hỏi ai chỉ một câu … 
Mà ngày tháng lại quá trôi mau : 
Câu ta muốn hỏi chưa kịp hỏi 
Mấy chục năm dài biến mất đâu !  
 

 
 

Ta muốn hỏi ai chỉ một câu … 
Mà rồi ngần-ngại bấy nhiêu lâu ! 
Bao giờ biết đến bao giờ được 
Hỏi một câu chờ đã quá lâu ? 
 
 
 
 
 

Ta muốn hỏi ai chỉ một câu … 
Mà không hỏi được bởi vì đâu ? 
Trong tâm vắng-lặng hoài ngân tiếng 
Lời muốn hỏi ai tự thủa đầu !  
 

 
 

Ta muốn hỏi ai chỉ một câu … 
Một câu chan-chứa vạn ngàn câu ; 
Cho nên câu hỏi thành vô-nghĩa 
Chẳng biết nói chi để mở đầu ! 
 

 
 

Ta muốn hỏi ai chỉ một câu … 
Mà ta chờ đợi biết bao lâu ! 
Để rồi câu hỏi đành không hỏi 
Thành những bài Thơ đủ sắc màu … 
 
 

Toulouse, ngày 29-05-2003. 
Trịnh Quang Thắng. 

                                             ==== 
 

          ÐÔI ÐIỀU SUY GẪM ! 
 
Lại một Mùa Xuân nữa đến rồi 
Mỗi người lại thêm một tuổi đời 
Song Hồn ta trẻ hoài, vui mãi 
Chỉ thấy thương yêu cứ đắp bồi. 
 
Nhìn thế gian mỗi người mỗi cảnh 
Người thì thanh thản, kẻ tranh giành 
Song đâu cũng là bài học quí 
Dẫn tiến tâm linh, trược với thanh. 
 
Pháp Lý Vô Vi, Thầy đã dạy 
Bằng lòng chấp nhận mới là hay 
Bài đến đâu ta hành đến đó 
Tâm KHÔNG hóa giải, chẳng hề lay. 
 
Ngày đêm niệm Phật công phu gắng 
Thanh điển trau dồi mãi mãi tăng 
Thương yêu tha thứ, dìu nhau tiến 
Hạnh phúc bao la vẫn thường hằng. 
 
          Tân Phú, 23-13-2008 
             Thanh Dũng. 
                     === 
 
 

         KHEN CHÊ 
Mùi vị khen chê tựa muối đường 
Tâm liền động loạn nếu hằng vương 
Vượt trên thanh sắc, lòng an trụ 
Thoát khỏi buồn vui, thoát đoạn trường. 
              TÐ. Phú Nhuận, 23-08-2008 
                 Thiền Tâm. 
                    ==== 
               NGHIỆP DUYÊN 
Mọi sự trên đời do nghiệp duyên 
Vô minh bất mãn sanh khùng điên 
Bình tâm học hỏi vui vay trả 
Tự tại an vui tựa Thánh Tiên. 
         TÐ. Phú Nhuận, 24-08-2008 
                Thiền Ðăng. 
                ==== 
                 TỰ MÃN 
 Coi chừng tự mãn, bệnh thường lây 
Ỷ lại, người tu hướng ngoại này 
Hình thức bên ngoài, người trí giả 
Nội dung ghét bẩn, trược tâm đầy 
Chân đèn ánh sáng, soi không thấy 
Nước đọng ao tù, dưới bóng cây 
Bất độ nội tâm, hà ngoại độ ? 
Ðó là giáo pháp, Ðiển băng Thầy. 
        TÐ. Phú Nhuận, 28-12-2008 
             Huệ Tâm (Thủ Ðức) 
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SỐNG TU CHẾT TU CHẲNG MA 
Ta chờ em đến cả đời 
Vì sao ta chẳng thảnh thơi an nhàn 
Phải chăng tình trạng thế gian 
Sống đời chờ đợi, ai màng đến ai 
Ta chờ em đến hôm nay 
Bao hành bao niệm để mai còn về 
Lòng vòng đời lắm lê thê 
Nếu không tu giải thoát mê sao về ! 
Ta chờ em đến chán chê 
Mục tiêu nào lắm ê chề lòng ta 
Ta mang Lục Tự Di Ðà 
Thì bằng ấy niệm đợi ta về cùng 
Ta chờ em, hởi thủy chung 
Ai đang gánh vác, ai cùng nhau tu 
Vô hình chung lúc ngục tù 
Công ơn phát hiện mới tu đời đời 
Ta chờ em đến lệ rơi 
Ai tu nấy đắc, sao đời chê ta 
Vì ngu, vì tội chẳng tha 
Tấm lòng Trời Phật thiết tha nhân loài 
Ta chờ em đến mệt nhoài 
Hẹn nhau trần thế rồi bay lên Trời 
Không tu sao được thảnh thơi 
Thì ta vẫn đợi vẫn chờ sửa tâm 
Ta chờ mấy tháng mấy năm 
Sao chưa gặp mặt thì tham thiền hoài 
Vì đường chánh pháp chẳng sai 
Ðêm đêm thiền đến mặt mày trơn tru 
Ta chờ em đến thiên thu 
Thu này là mấy thu tu thu hành 
Vì đời ta lắm mong manh 
Trời cho sống gởi, thác thành thiền sinh 
Ta chờ em cứ làm thinh 
Tu hành chưa đủ kết tinh vía hồn 
Cứ tu, cứ tập nhiều hơn 
Ðời đời kiếp kiếp vì chơn lý mà 
Ta còn Ðất Mẹ Trời Cha  
Dạy ta thương Mẹ nhớ Cha tu hành 
Thì em cũng của Trời xanh 
Nhớ em anh ráng tu hành mới an. 
Hiệp Bình Phước, 09-10-2008 
Từ Hùng. 
                        === 
     THEO BƯỚC CHÂN THẦY 
THEO Pháp Vô Vi quyết thực hành 
BƯỚC theo Thầy Tổ hiệp hòa thanh 
CHÂN như Phật Tánh sẽ khai ngộ 
THẦY chứng chơn Hồn thoát tử sanh. 
         TÐ. PN, 30-12-2008 
                   Thiền Tâm. 
 
 

             THƯƠNG THẦY 
 
Thương Thầy tuổi trên bát thập niên 
Ðàn còn khờ dại tội triền miên 
Nơi thì hỏa hoạn, nơi biển nước 
Tình Thầy ban rãi = PHẬT VĨ KIÊN. 
 

Thương con Thầy hiến cả thân mình 
Thí nghiệp thành công Pháp Vô Vi 
Giúp người Tâm Ðạo toàn thế giới 
Thoát cảnh luân hồi thoát vô minh. 
 
Thương Thầy con gắng noi gương sáng 
Không dám ham mê chốn Ðịa Ðàng 
Thương yêu, đạo đức là giềng mối 
Tân độ chúng sinh chẳng ngỡ ngàng. 
           Tân Phú, 24-11-2008 
               Thanh Dũng. 
                  ====                 
                  DALLAS 
          (1 Tiểu bang của Mỹ Quốc) 
Ðạo Pháp Vô Vi rất nhiệm mầu 
Âm Dương tương hội rõ thâm sâu 
LongHoa khai mở tường chân giả 
Linh Tánh phục hồi tự phóng thâu 
Ánh sáng Phật Trời lan tỏa khắp 
Sinh Hồn qui kết Mâu-Ni-Châu. 
          TÐ. Phú Nhuận, 28-12-2008 
               Thiền Ðăng. 
                     == 
Happy new year 2009 các bạn đạo Vô vi 
Vô vi bạn đạo an lành  
AÔnh sáng Bé Tám điễn lành muôn nơi  
Người ơi AÔnh Sáng Vô Vi  
Khai Triễn Phát Triễn Ðiển năng an lành  
Người tu Khai Triễn Ðiễn năng  
Hai Không không chín du hành Dallas  
Lâm Mừng bạn đạo vui chờ  
Năm châu bốn biển về quanh đức thầy  
Phục vụ bạn đạo Thiền Ca  
Khai Triễn tiến hoá người tu thượng tầng  
Mau mau khai triễn ngày đêm  
Nụ cười Di Lạc mừng Xuân đến rồi  
 Hoa Ðào Hoa Tuyết Hoa Mai  
Mừng với người tu tiến hoá nhanh  
Bạn Ơi Khai Triễn thực hành  
Vô Vi huyền bí mỡ màng vô minh 
Kìa xem pháo nỡ muôn màu  
Nụ cười hạnh phúc cho người biết tu  
Triễn Khai Khai Triễn du hành tiến tu. 
Máy bay chờ sẳn lên mây lên đường 
Du hành đạo pháp còn gì vui hơn 
 
5 Thành Củ Chi 1-1-2009 
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                     ==== 
         ÐẠI HỘI VIỄN TIẾN 
ÐẠI quyết cùng nhau tiến về trên 
HỘI hòa thiên cảnh mãi đi lên 
VIỄN lưu thưỡng thức niềm an lạc 
TIẾN tới thanh quang cõi Niết Bàn. 
          Bình Tân, 29-08-2008 
                 Thanh Dũng 
                      ==== 
        ÐẠI HỘI VIỄN TIẾN 
ÐẠI nguyện thiền tu suốt cuộc đời 
HỘI quang thượng đảnh nghiệp lần vơi 
VIỄN ly cõi thế bao vui khổ 
TIẾN đến Bồng Lai bái Phật Trời. 
        TÐ. Phú Nhuận, 29-08-2008 
             Thiền Tâm. 
                  === 
         ÐẠO NƠI TÂM 
 
Ðạo pháp Vô Vi quyết thực hành, 
Hữu tâm hướng thượng tiếp thừa thanh; 
Bao điều chơn giả, tự minh bạch, 
La lối không còn, kết Thánh Anh. 
Ðạo trụ thượng đình, trí tỏa sáng, 
Tâm thường thanh tịnh, thức hồi sanh. 
Bất minh thiện ác, Ðạo Ðời mạt, 
Kiến tánh minh tâm, Ðạo ắt thành. 
         Phú-Nhuận, 01-01-2009 
             Thiền Ðăng. 
                === 
        HUYỀN PHÁP CHA BAN 
Cha cho học giữa phong ba 
Tìm trong bão lửa tinh hoa chất vàng 
Hồng trần cơ cực lầm than 
Trồi lên tụt xuống nát tan kiếp người 
Cha cho nghịch cảnh tả tơi 
Ðể con thấu hiểu kiếp người vô minh 
Ðạo đời kẻ ghét người khinh 
Tách xa, cô lập để minh mặt trần 
Kẻ chà người đạp cũng cần 
Cho nền rắn chắc thân tâm nhẹ nhàng 
Cửa Trời rộng mở thênh thang 
Tu không sáng suốt tìm hang chui vào 
“Tu Vô” ngoại hướng lao xao 
Ồn ào tranh chấp, ngày nào thật tu ?! 
Có Thầy trao pháp giải mù 
Chuyện mình không sửa thân tù ai khai ? 
Công phu huyền pháp miệt mài 
“Thương yêu, tha thứ” hoài hoài đừng quên. 
              Bình Tân, 25-12-2008 
                     Minh Nghĩa. 
                 ==== 
 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI VÀ GIÁNG SINH-2009. 
                          **** 
Chúc đầu năm mới cùng Giáng Sinh, 
Hai ngàn lẽ chín: Năm yên bình, 
Chúc anh, chúc chị, cùng Bạn Ðạo, 
Vui Tết Hòa Bình, Ðạo đẹp xinh. 
Chúc cho đời đạo: nhơn - thiên minh, 
Chúc Thầy, Chúc Tổ, mở công trình, 
Ra tay tế độ, người nhân thế. 
Dẫn bước đăng trình ; XUÂN Khương-Vinh . ./. 
  *** 
 Tp.HCM, ngày 26-12-2008. 
  Kính Bút, 
  TRẦN KIÊN HOA. 
               ==== 
VÔ VI-MỪNG XUÂN KỸ SỬU-2009. 
 ***** 
Mừng Xuân Kỷ Sửu đến đây rồi, 
Mừng bạn, người thân, đến với tôi. 
Mừng cho tất cả vui Xuân mới, 
Mừng hết thế gian nở nụ cười. 
Mừng Xuân “ KHAI TRIỄN” chuyện tu hành, 
Mừng Tổ, mừng Thầy: dắt dẫn nhanh, 
Mừng trong gia đạo, hướng nguồn cội, 
Mừng nguyện ơn trên thổi gió lành. 
Mừng anh, mừng chị Soi Hồn đúng, 
Mừng bạn, rũ bè đạt Ðiễn rung, 
Mừng cho Hành Giã tâm rực sáng, 
Mừng hết Thiền Ðường Xây Dựng chung. 
Mừng người Thiện Nguyện giúp kẻ nghèo, 
Mừng cho Thế Giơi hết gieo neo, 
Mừng hết chiến tranh, nan bịnh khổ, 
Mừng người thanh tịnh, dứt nạn đeo.  
Mừng ngày Chủ nhật học LED hay,  
Mừng Xuân “Hội Tụ” đạt sum vầy, 
Mừng bạn giao lưu, tình chan chứa, 
Mừng Thầy sức khoẻ, dạy con ngay. 
Mừng hội “DU HÀNH ÐẠO PHÁP”vang, 
Mừng “KHAI TRIỄN” đạt, mức huy hoàng, 
Mừng hai Ðại Hội, năm Ðặc Biệt, 
Mừng Tết Vô Vi : Ðiễn ngập tràn . ./. 
   *** 
           Tp. HCM, ngày 30-12-2008. 
          Kính Chúc,  
              TRẦN KIÊN HOA. 
                      ==== 
         DU HÀNH ÐẠO PHÁP 
DU hành tam cõi nhờ tu thiền 
HÀNH luyện cần chuyên kiến Phật Tiên 
ÐẠO Pháp Thiền hành khai bổn tánh 
PHÁP hành tinh tấn thấu Cơ Huyền. 
             TÐ. PN, 30-12-2008 
                Thiền Tâm. 
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XUÂN VỀ MỞ HỘI THIÊN KHUÔN. 
            **** 
Ðối cảnh trần mê, nơi bán buôn, 
Lạc nẽo, chen chân chốn đóng tuồng, 
Tranh lợi, đoạt danh, ngôi vị ão, 
Cuối đường ngụp lặn, thất bát truông. 
Bổng hậu, lộc cao, gian nan nguồn, 
Anh hào, nữ kiệt, mãi đeo bươn, 
Gian nan lầu các, tân khổ lụy, 
Xế hiệu, khuê thư, thân nặng tường. 
Năm tháng, biết bao thay sắc hương, 
Mỗi thời, mỗi vẽ, quyến rũ thường, 
Tâm vọng ngoại tình, tham đưa lối, 
Thân nào cảnh tỉnh, để hoàn lương? 
Ðạo khó, đức dày, khổ luyện:“Thương”, 
Trăng sáng mài gươm, lắm đoạn trường, 
Ðào sâu, xới lấp bao nhiêu bận, 
Tắm gội suốt đời, nợ còn vương. 
Thầy dạy “DU HÀNH ÐẠO PHÁP”thường, 

Chuyên tâm, trì chí, chớ vấn vương, 
Sai phạm, lỗi lầm, còn tái phạm, 
Nãn lòng thối chí, khó triều dương. 
Nam Mô Pháp Hội Di Ðà thượng, 
Thường Niệm, Trí Tâm nhớ hành phương. 
Công phu, Công quả, Công trình đủ, 
Lạc cảnh Trường Xuân, sáng tỏ đường. 
Chúc nhau Bạn Ðạo: Hướng cội nguồn, 
Vô Vi Ðạo Pháp, mãi trào tuôn, 
Xuân về, nhớ Hội Thiên Lạc Cảnh, 
“KHAI TRIỄN” phần hồn, đạt Thiên Khuôn . ./. 
   *** 
           TP.HCM, ngày 01-01-2009. 
                     Khai Bút đầu năm. 
             TRẦN KIÊN HOA. 
                      ==== 
     
 

Hướng Tâm Cầu Nguyện 
1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn Nguyễn Minh Nguyệt sinh năm 1951 và mất ngày 28 
tháng 12 năm 2008 tại Thị Xã Tây Ninh là anh ruột của Út Biên Hòa được siêu thăng tịnh độ.  Thành 
thật cám ơn.   
 
2) Chồng của đạo hữu Lưu Ái là ông NGUYỄN VĂN HỘ, sanh năm 1921, đã từ trần vào lúc 23h00 
ngày 30-12-2008 (nhằm ngày 04 tháng Chạp năm Mậu Tý), tại Milwaukee, Wiscouncin. Hưởng thọ 
88 tuổi. Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn của người quá cố được siêu thăng tịnh 
độ. 
TÐ. Phú Nhuận, thành thật phân ưu và kính báo. 
VN. 01-01-2009   MVC. 

Báo Cáo về Quỹ Cứu Khổ Ban Vui 
Kính thưa Ðức Thấy và quý Bạn Ðạo 
 
Số tiền 5000$CAD (hay mỗi  bạn đạo tham dự Ðại Hội 2008 còn dư khoảng gần 8$CAD/1 người)  
chuyển qua quỹ Cứu Khổ Ban Vui từ Ðại Hội Viễn Tiến 2008 đươc xử dụng 100% vào việc này như 
sau: 

- Phát gạo mì gói  cho những người nghèo đói tại miền Nam và nhất là miền Trung 
- Phát thuốc miễn phí cho dân nghèo 
- tặng hòm cho những gia đình nghèo có người chết không có hòm chôn 
- giúp đỡ học sinh nghèo khỏi bỏ học 
- tặng 50 em nghèo 2 bộ quần áo mới để đón Xuân vì gia đình các em nghèo quá quanh năm 

không mua nổi 
 

sau đây xin đăng 1 lá thư gửi đến cám ơn quí ân nhân: 
 
Chúng con vô cùng sung sướng nhận tình thương cao quý gửi về cho chúng con và những người 
nghèo đói đang trông chờ long nhân hậu giúp đỡ khỏi bị chết đói . Nhiều người đang chờ chết dược 
sự giúp đỡ mua gạo nấu cháo lỏng húp với muối tiêu đỡ đói , chưa ai có thể tưởng tượng được nỗi đóí 
khổ và bị dịch tả tràn lan. Nếu không có sự giúp đỡ thì sẽ có 1 số người ra đi, bao nhiêu xác chết gác 
lên ngọn cây vì ba tuần ngâm nước mới rút chút đỉnh rồi mưa xuống nước dâng lên… 
Thay mặt những người nghèo  
Kính thư SN 



 9

BẠN ÐẠO VIẾT 
NỔI KHỔ 

 
Một trong Mười Ðiều Tâm Ðạo mình nhớ có câu như thế này : “Hoà tan trong khổ mưu cầu 

sớm thức tâm.” Ở đây Thầy khuyên, khi đi trong cuộc đời nên chấp nhận cái khó khổ, vầy xéo mới 
thăng hoa trạng thái nội tâm nghĩa là tiếp xúc với ngoại cảnh khốn khó thì đừng từ chối nó mà than 
thân trách phận, phải chung sống và giải tỏa cùng nó, thấy mình hay hay nên tự học thuộc lòng. 

 
Có một lần mình xem TV, thấy người dân ở miền Tây họ đang sinh sống trong mùa nước lũ, 

họ chèo thuyền bắt cá thay vì trồng lúa như mọi khi, nhiều khi nước dâng lên khỏi mặt nền nhà tới 2, 
3 thước. Mà sao trông họ vẫn tươi cười, không thấy có gì là khổ cả. 

 
Thấy một chị đang ôm đeo đứa con nhỏ trên một cái bị giống như cái ba lô và chèo một chiếc 

xuồng ba lá trước sóng gió rồi cặp theo căn nhà cũ của chị, nhưng cái nên nhà giờ chỉ thấy có nước và 
nước. 

Trên xuồng bồng bềnh chị trả lời với phóng viên là chị quen rồi, hằng năm mùa nước nổi đều 
như vậy, thì chị chuyển cách sống từ mùa khô qua mùa nước, rồi rốt cuộc dòng đời vẫn trôi qua trong 
một tâm hồn chất phác. 

 
Mình ngẫm nghĩ, trong cuộc sống thì trăm ngàn sự cố xảy ra, có lúc thuận, lúc nghịch, nhưng 

vì mình để tâm tánh trôi nổi theo tình đời, nếu thuận thì vui vẻ, phấn khởi, còn nghịch thì khổ sầu, héo 
úa, than van. 

Tại sao vậy? Tại vì mình không biết an trụ tâm hồn lại chạy theo ngoại cảnh, đánh mất sự du 
dương an lạc trong lẽ sống, lúc nào cũng muốn mọi chuyện trên đời xảy ra tốt đẹp theo ý mình để thụ 
hưởng, nhưng kiếp nhơn sinh vui ít buồn nhiều, sớm nở tối tàn, xác thân đang đi vào con đường sinh 
trụ hoại diệt, có thể tan rã bất cứ lúc nào, chớ không đợi tới già mới bệnh chết, làm gì có dịp mà 
hưởng hoài; vã lại thế giới Ta Bà là nơi để thanh toán những nghiệp lực cho tròn luật vay trả luân hồi 
thì nổi khổ đương nhiên ưu tiên hơn hết. 

Phải chấp nhận nổi khổ vì nó là thước đo sự tiến hoá của một chơn linh tu học, là cái đà để 
hành giả mở tâm, nhìn cái khổ của mình mà cảm thông cảnh khổ của người khác, sau hết là thức tâm 
buông bỏ tình đời mà bước vào biên giới của Phật Pháp, xem nổi khổ là máu trong cơ thể của mình, 
không có nổi khổ là không có máu mà vận hành nuôi cơ tạng hồi sinh. Người dân miền Tây biết coi 
nước lũ là người bạn đồng hành, thì mình cũng biết coi nổi khổ là hành trang trong cuộc hành trình 
chông gai về nguồn cội, hai mặt của một dòng sông cùng nhau hòa quyện trong khoảng đời còn lại 
chung những kiếp người. 

 
Mình tu theo Thiền pháp Vô Vi được cái thuận lợi là có phương pháp thanh lọc thân tâm, khử 

trược lưu thanh trước một cuộc sống đầy hối hả, tất bật bởi cơm áo gạo tiền. Mình có thể định thần an 
trụ nhờ pháp Soi-Hồn, Pháp-Luân và Trụ Niệm, với tất cả lòng thành tu học sẽ được Chư Tiên, Chư 
Phật chiếu hóa, sớm nhìn ra chân tướng của nổi khổ để tránh bớt sai lầm đã làm trì trệ đường tu. 

 
Thật ra nổi khổ rất khó chịu, nó sẽ làm suy kiệt thân tâm nếu mình không vượt qua được nó, 

nhưng nếu mình thông hiểu, trì chí công phu hàm dưỡng thì nó sẽ biến thành giọt nước Cam Lồ tưới 
mát dịu êm, làm tỉnh thức chơn hồn đã qua bấy nhiêu kiếp thăng trầm mê muội. 

 
Nương khổ hòa tan sớm thức tâm 
Oán than buồn tủi tạo mê lầm 
Khổ vui hai cảnh lòng nhân thế 
An lạc tự tâm chẳng phải tầm. 
 
 

Phú-Nhuận, 25/10/2008 
Thiền sinh Phương. 
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Phiếu Ghi Danh 
(xin điền mỗi người một phiếu) 

 
 

Họ và Tên (theo giấy thông hành/passport):    Tuổi: 
Địa chỉ :  
Thành Phố/ Tiểu Bang:    Số vùng (Zip code) : Quốc Gia:  
Email:  Điện thoại nhà: Điện thoại di-động : 
Thuộc Thiền Đường / HAHVV : 
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp): Điện thoại 
 
Ghi Danh Đại Hội : 
 

Phòng  Lệ Phí Đại Hội cho 1 người Tổng Cộng 
    

Phòng 4 người Người Lớn 575 USD (445 EUR)  
    

Phòng 3 người Người Lớn 635 USD (490 EUR)  
    

Phòng 2 người Người Lớn 720 USD (555 EUR)  
    

Phòng 1 người Người Lớn  960 USD (740 EUR)   
    

 Trẻ em 4-12 t 
*Chung phòng với 2 người lớn 

280 USD (215 EUR)  
    

  
*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau 
 
**Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Gaylord Texan Resort 

 
 1 Đêm 

mỗi người 
Đêm 

20/11/09 
Đêm 

21/11/09 
Đêm 

26/11/09 
Đêm  

27/11/09 
  

Tổng Cộng 

Phòng 4 
người 

35 USD (27 EUR)      

Phòng 3 
người 

47 USD (37 EUR)      

Phòng 2 
người 

70 USD (54 EUR)      

 Phòng 1        
người 

130 USD (100 EUR)      

Tổng Cộng Lệ Phí   

Đóng lệ phí đợt 1  trước 01/04/2009  

Đóng hết lệ phí     trước 1/09/2009  

** Lệ phí khách sạn bao gồm thuế và 15 USD Resort Fee cho mỗi phòng để sử dụng Hi-Speed Internet trong phòng 
ngủ, Fitness Center (có steam/sauna), nhật báo hằng ngày, sử dụng xe bus chuyên chở đến shopping mall gần đó, 
v..v… Vì số phòng ở trước và sau có giới hạn với giá đặc biệt này, xin quý bạn đạo đặt chỗ sớm. 
 
Xin chọn loại 
phòng 

King Room (1 giường đôi lớn)  Double Room (2 giường đôi)  

     Xin xếp phòng chung với : Họ và Tên 
1  
2  
3  

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28  “Khai Triển” và  Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy 
Hotel GAYLORD TEXAN Resort & Convention Center – Dallas, Texas, USA    

22/11/2009 -  26/11/2009  
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1. Ghi Danh Đại Hội 
 

 Lệ Phí Đại Hội Trẻ Em 12 tuổi trở xuống ở chung phòng 2 người lớn 
Trẻ em trên 12 tuổi, tính giá người lớn. 
Trẻ em 12 tuổi trở xuống ở chung với phòng 2 người lớn (tối đa 2 em) tính giá theo bản dưới đây. 
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người. 
 

Phòng Giá tiền/ Mỗi người 
lớn 

Giá tiền / Mổi trẻ 
em 

2 người lớn 
2 trẻ em 4–12 t 

720 USD  280 USD 

2 người lớn 
1 trẻ em 4–12 t 

720 USD  280 USD 

2 người lớn 
2 trẻ em dưới 4 t 

720 USD miển phí 

2 người lớn 
1 trẻ em dưới 4 t 

720 USD miển phí 

 
Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 2 người lớn trước và sau Đại Hội được miển phí. 2 người lớn trả tiền 
phòng theo giá phòng 2 người lớn. 
Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 1 người lớn trước và sau Đại Hội được miển phí. Người lớn trả tiền 
phòng theo giá phòng 1 người lớn. 
 

 Cách Đóng Lệ Phí 
Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn.  
Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.   
 

Phòng  Đợt 1 đóng trước 
1/5/2009 

Đợt 2 đóng trước 
15/9/2009 

    

Phòng 4 người Người Lớn 300 USD (230 EUR) 275 USD hay phần còn lai 
   

 
Phòng 3 người Người Lớn 300 USD (230 EUR) 335 USD hay phần còn lai 
   

 
Phòng 2 người Người Lớn 300 USD (230 EUR) 420 USD hay phần còn lai 
   

 
Phòng 1 người Người Lớn 500 USD (390 EUR) 460 USD hay phần còn lai 
   

 
   Trẻ em 4-12 t 100 USD (75 EUR) 180 USD hay phần còn lai 

 
Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 1/09/2009  
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1/09/2009. 
 
 

 Chương trình sơ lược 
Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 

Chủ Nhật  
22/11/2009 

Nhận Phòng sau 3 giờ chiều. Bắt đầu sinh hoạt 
chung vào lúc 8 giờ tối. 

 

Thứ hai     23/11/2009 Khai mạc, Đại Hội ngày 1 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều 
Thứ ba      24/11/2009 Đại Hội ngày 2 và Mừng Lễ Thượng Thọ Sinh 

Nhật Đức Thầy  
3 bữa ăn sáng, trưa, chiều 
Lễ Mừng Sinh Nhựt Thầy 

Thứ tư      25/11/2009 Đại Hội ngày 3 và bế mạc Đại Hội vào buổi tối  3 bữa ăn sáng, trưa, chiều  
Thứ năm   26/11/2009 Trả phòng trước 11 giờ sáng 1 bữa ăn sáng 
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 Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về  
Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD) (Giá EUR chỉ phỏng chừng, sẽ điều chỉnh 
sau khi chuyễn ngân)   
International Money Order [  ]  Postal money order [  ]  hay Cashier’s check  [  ]   

 
Bạn đạo tại Mỹ, Canada, Úc Châu  
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:  
VoVi Friendship Association of Northern California 
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ: 
 
 
   

 
 
 
 
 

Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam) 
Xin liên lạc với anh Lâm Mừng để nhận giấy chứng nhận tham dự Đại Hội giúp xin visa vào Mỹ và đóng lệ phí 
Đại Hội: 

 
 
 
 

 
 
 

 
Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro) 
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
         
2. Vận Chuyển 
 
Ban Vận Chuyễn sẽ đưa đón các bạn đạo đến và đi từ phi trường Dallas-Fortworth International Airport 
(DFW) về khách sạn Gaylord Texan Resort vào các ngày 20, 21, 22 và 26, 27, 28 tháng 11 2009. 
 
Ngoài phi trường DFW và các ngày đưa đón kể trên, xin quý bạn đạo vui lòng tự túc. Quý bạn có thể sử dụng 
Super Shuttle từ phi trường DFW về Khách Sạn hoặc từ Khách Sạn ra phi trường DFW, giá tiền 12 USD/1 
người/1 chuyến. 
 
 
 
 
 
 

Mai Nguyen 
P.O. Box 5234 
Oroville, CA 95966     Tel: (530) 589-1517   
USA       Email: huemai00@gmail.com 
 

Lâm Mừng 
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth 
4806 La Rue St 
Dallas, TX 75211     Tel: (214) 957-0465   
USA         Email: lammung@yahoo.com 

Huỳnh Kim Phụng  
178, rue de l’Université,      
75007 Paris      Tél : (0)1 45 50 29 12                               
-France       Email: kimphung.huynh@free.fr 

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovi France 
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•ại Hội DU HÀNH ĐẠO PHÁP 
30/8/2009 đến ngày 06/9/2009 
Du Thuyền Carnival Splendor 

 
Đức Thầy đã  đích thân đi tìm và chọn thời gian cùng địa điểm cho 

đại hội Du Hành Đạo Pháp trên du thuyền Carnival Splendor. Du thuyền 
sẽ khởi hành từ Long Beach đi Mexican Riviera từ ngày 30/8/2009 đến 
ngày 06/09/09. Thật là vạn hạnh cho tất cả bạn đạo được Đức Thầy tận 
tâm lo lắng và phục vụ, vượt qua tuổi tác và giới hạn thường tình. 

 
Kính bái, 
Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 
 
Ban Ghi Danh: 

 
Vùng Phụ Trách: Địa Chỉ Liên Lạc Điện thoại/Email

Nguyễn Văn 
Minh 

California  7622 23rd St. 
Westminster, CA 92683 

(714)837-4988
nvminh1@gmail.com

Đặng Thị Hòa California 9809 San Diego St.  
Spring Valley, CA 971977 

(691)928-1888
thanhhoa43@yahoo.com

Nguyễn Hữu 
Lâm 

Các tiểu bang tại 
Hoa Kỳ ngoại trừ 
California và các 
quốc gia khác 

PO Box 92062 
Portland, OR 97292-2062 
USA 

(503)380-9307
Lamn11@gmail.com

Lương Sĩ Ái 
Tuyết 

Canada  Xxxxx 
xxxxx 

(514)276-4764
vovi008ht@gmail.com

Lê Đình Bảo Pháp  Xxxxx 
xxxxx 

(+33) 1 40296124
(sau giờ làm việc) 

Nguyễn Xuân 
Nhân 

Âu châu ngoại trừ 
Pháp 

Xxxxx 
xxxxx 

Xin bổ túc sau 
nammoadidaphat@web.de

TV Qui Hội 
Tình Người   

Úc Châu 4 New Ross Lane 
Waterford, WA 6152 

(61)8-94507416
quihoitinhnguoi@gmail.com 

L• Trình c•a Du Thuy•n Carnival Splendor nh• sau: 
 

Ngày H•i C•ng Gi• ••n Gi• •i 
Ch• Nh•t, 
30/8/2009 

Long Beach, LAX 
5:30pm (17:00)  5:30pm (17:00)

Th• Hai 
31/8/2009 Sinh ho•t trên du thuy•n  

Th• Ba 
1/9/2009 Sinh ho•t trên du thuy•n  

Th• T• 
2/9/2009 

Puerto Vallarta, Mexico 
(A)10:00am (10:00) 10:00am (10:00) 10:00pm (22:00)

Th• N•m 
3/9/2009 Mazatlan, Mexico 9:00am (9:00) 6:00pm (18:00)

Th• Sáu 
4/9/2009 Cabo San Lucas, Mexico 7:00am (7:00) 3:00pm (15:00)

Th• B•y 
5/9/2009 Sinh ho•t trên du thuy•n  

Ch• Nh•t 
6/9/2009 Long Beach, LAX 9:00am (9:00) 
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Phiếu Ghi Danh 
 

    ĐĐạạii  HHộộii  DDUU  HHÀÀNNHH  ĐĐẠẠOO  PPHHÁÁPP  22000099  
Du thuyền (8 ngày 7 đêm) khứ hồi  
Khởi hành từ Long Beach đi Mexican 

Riviera  
 

Từ ngày 30.08.2009 – 06.09.2009 
 

 

 

Họ và Tên (giống trong passport): Ngày Sanh: 

  
Số Passport: Ngày Cấp: Ngày Hết Hạn: 
   

Nam Nữ 

Địa Chỉ: 
 
Thành Phố: Tiểu Bang: Zip Code: Quốc Gia: 
    
Điện Thoại: Email: Thuộc Thiền Đường / HAHVV: 
   
   

Xin được sắp phòng chung với: 

 Họ và Tên Nam Nữ 

1)    

2)    

3)    
 

Giá tiền Cho 1 người ($ US Dollar) 

 Phòng 4 Người 
Quad Occupancy 

Phòng 3 Người 
Triple Occupancy 

Phòng 2 Người 
Double Occupancy 

Phòng 1 Người 
Single Occupancy 

Tổng Cộng  
Giá Tiền Cruise  

Inside Cabin DB $589 USD $ 665 $739 USD $ 1380  

Ocean View BC $ TBD $ TBD $ TBD $ TBD  

Balcony         CB $ TBD $ TBD $ TBD $ TBD  

Tổng cộng Lệ phí  ($US)  

Tiền đặt cọc kỳ 1: $25 (để giữ phòng trước ngày hết hạn đòi hỏi của hãng tàu: 27/1/2009) $25 

Tiền đặt cọc kỳ 2: $250 (Ngày 15/3/2009) $250 

Trả  hết số tiền còn lại: Ngày 30/5/2009  

 
• Hiện nay chúng tôi đã có giá phòng cho Inside Cabin cho các bạn đạo ghi danh chung, còn 

giá những loại phòng khác sẽ được bổ túc sau. Hãng tàu chỉ dành một số phòng Inside Cabin 

cho Ban Tổ Chức trước ngày 27/1/2009, vì vậy chúng tôi cần biết số bạn đạo muốn ghi danh 

phòng sớm để có thể đặt phòng với hãng tàu trước ngày này. 

• Tiền đặt cọc cho hãng tàu để ghi danh trước ngày 27/1/2009 sẽ không được hoàn lại. 

• Theo luật của hãng tàu, họ tính theo đầu người, nên tất cả trẻ em đều tính bằng giá như 

người lớn.  

• Mọi chi phiếu hay money order, xin đề: Vo Vi (Du Hành Đạo Pháp) 

02.01.2009 



 15

Thông Báo về DVD Đại Hội Vô-Vi Quốc Tế Kỳ 27 
“Viễn Tiến” 2008 

 
Kính thưa quý đạo hữu, 
 

Trong 4 tuần lễ nữa, HAHVVBC sẽ phát hành bộ DVD Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 27 Viễn 
Tiến 2008 bao gồm khoảng 4 điã DVD “Dual Layer” (DVD-9, có thể chứa 8.5 GB) với bìa màu.  Quý 
bạn đạo và các TRUNG TÂM/ Thiền đường có thể đặt trước để chúng tôi biết số lượng (nhu cầu) 
(Xin xem phiếu đặt truớc đính kèm).  Quý bạn có thể tùy hỷ phát tâm cho ngân quỹ này và gửi về quỹ 
ấn tống của Hội.  Trong trường hợp chúng tôi có thêm ngân quỹ thì có thể ấn tống trên số lượng đã dự 
trù.  
 
Mọi phát tâm ấn tống, xin quý bạn gửi về: 
 
 Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California 
  PO BOX 18304 
 San Jose, CA 95158 
 (check xin đề VO-VI Friendship Association of Northern California) 

 Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com 
 

Ngoài ra, quý bạn có Internet, có thể vào thẳng www.vovinet.org để download hoặc xem các 
điã này một khi đã phát hành (xin quý bạn chờ thông báo trên TBPTĐN khi nào có bộ điã này 
trên mạng). 
  

Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo trong Ban Kỹ Thuật tại Đại Hội Viễn Tiến đã 
làm việc không ngừng nghỉ để các bạn đạo thân thương có thể sớm nhận được món quà tâm linh DVD 
Đại Hội này. 
 
Kính thư, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California  
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Phiếu Ghi ORDER DVD Đại Hội Viễn Tiến 2008 
  

 

Họ và Tên  :              
9. Địa chỉ :          

  
Thành Phố/ Tiểu Bang:         Số vùng (Zip code):      
Quốc Gia: ___________ 
  
Điện thoại nhà (liên lạc nếu cần): ______________________   Email:_____________________ 
Thuộc Thiền Đường / HAHVV:              
   
============================================================= 

Để tiết kiệm cước phí, xin quý bạn ghi rõ thuộc Trung Tâm hay Thiền đường nào, để chúng tôi có thể 
gom và gửi 1 lần về các Trung Tâm hoặc Thiền Đường. 
 
1- Các bạn cư ngụ tại các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ (Florida, Massachusetts, New Jersey, 
Pennsylvania, New York, v..v..), hoặc các nước Canada, hay Âu Châu, xin gửi phiếu ghi order về: 

 
 TRUNG TÂM WASHINGTON DC         

c/o Vo Quang 
5909 WoodCutter Way, Columbia, Maryland 21044 
Liên lạc email: voviwashingtondc@yahoo.com 
 
 Số lượng:  [      ] Bộ DVD   
 

2- Các bạn cư ngụ tại các tiểu bang miền Trung Hoa Kỳ (Texas, Minnesota, Kansas, v..v…) xin gửi 
phiếu ghi order về: 
      Hội Ái Hữu Vô Vi HOUSTON 
      c/o Nguyễn Loan 
      702 Cypresswood Shadows 
      Spring, TX 77373 
      Liên lạc email: tholoan@gmail.com 
 
 Số lượng:  [      ] Bộ DVD   
 
3- Các bạn cư ngụ tại các tiểu bang còn lại tại Hoa Kỳ, xin gửi phiếu ghi order về: 

 
              Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
 PO BOX 18304 
 San Jose, CA 95158 

Liên lạc email vovikinhsach@gmail.com 
 
Số lượng:  [      ] Bộ DVD 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Kính thư, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California 
 
Lưu Ý: Thời gian chờ đợi từ khi nhận phiếu Order DVD đến khi nhận DVD khoảng 4 đến 
5 tuần lễ. 


