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

 số 706 18 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 
 

Hoãn Laùo 
 

Hoãn laùo haïi mình taâm roái loaïn 
Heïp hoøi aùc yù khoù taâm an 

Thöïc haønh giaûi tieán taâm khoâng, ñaït 
Trí tueä doài daøo töï caûm an 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 03/04/99 đến 02/04/99 
 
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) Hướng tâm không thật có lợi ích gì không ? 
2) Mưu sự không thành vậy tại ai ? 
3) Chiến tranh do đâu hình thành ? 
4) Sau chiến tranh ai cũng mong muốn có hòa bình tại sao ? 
5) Thiên cơ sắp biến chuyển mọi người nghĩ sao về việc nầy ? 
6) Duyên lành tái ngộ là sao ? 
7) Khôi phục dần dần là sao ? 
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1) Monaco, 03/04/99 3 : 20 AM 
Hỏi : Hướng tâm không thật có lợi ích gì không ?
 
Ðáp : Hướng tâm không thật, chỉ có lợi dụng mà 
thôi không có lợi ích gì cả. Ngoại trừ thật tâm và 
thật tình thì mới gặt hái được sự lợi ích mà thôi 
  Kệ : 
 Thơ ngây nịnh bợ chẳng thành lời 
 Cầu nguyện không xong khó nghỉ ngơi 
 Nghiệp lực gieo trồng không gỡ được 
 Bình tâm thực hiện rõ chơn lời 
 

2) Monaco, 04/04/99 6 : 05 AM 
Hỏi : Mưu sự không thành vậy tại ai ? 
 
Ðáp : Thưa mưu sự không thành tại chính mình 
  Kệ : 
 Không giác chưa minh thấu tiến trình 
 Gieo họa cho mình thêm loạn động 
 Nhờ ai cứu mình vượt tâm nghiệp 
 Thành tâm tu luyện tránh âm hình 
 

3) Monaco, 05/04/99 8 : 25 AM 
Hỏi : Chiến tranh do đâu hình thành ? 
 
Ðáp : Thưa chiến tranh do sự ngộ nhận của đôi 
bên hình thành, thiếu nhịn nhục đi tới chỗ đổ vỡ 
tan nát, không khác gì cái ly rớt xuống đất bị tan 
rã, cần thời gian lâu thì mới hội tụ được 
  Kệ : 
 Duyên tình tan vỡ khó hồi sinh 
 Tan nát tâm tư khó sửa mình 
 Gieo hận tạo buồn thêm rắc rối 
 Hồi sinh chỉ có sửa tâm mình 
 
 

4) Monaco, 06/04/99 8 : 25 AM 
Hỏi : Sau chiến tranh ai cũng mong muốn có hòa 
bình tại sao ? 
 
Ðáp : Thưa sau chiến tranh ai cũng mong có sự 
hòa bình, do luật tự nhiên từ động đi tới tịnh, ai 
ai cũng muốn sống yên và hòa bình sau những 
ngày động loạn. Khổ ! Khổ ! Khổ ! mới bước vào 
biên giới của Phật Pháp, tìm lại sự sáng suốt và 
thanh tịnh, tái xây dựng cơ đồ tâm linh 
  Kệ : 
 Tự mình phát triển tâm minh chánh 
 Thức giác minh tâm tự thực hành 
 Quyến luyến tình người trong thức tỉnh 
 Tự do phát triển tự mình minh 
 

5) Monaco, 07/04/99 2 : 30 AM 
Hỏi : Thiên cơ sắp biến chuyển mọi người nghĩ 
sao về việc nầy ? 
 
ÐÁp : Thiên cơ bất khả lậu, mọi người sẽ nhìn 
lại hành động của chính mình, mà liệu lấy tương 
lai sẽ ra sao chỉ chịu vậy mà thôi 
  Kệ : 
 Nguyên lý thanh cao sống trọn đời 
 Quên mình tự tạo lý xa rời 
 Trời cao không tới tu không tiến 
 Hành pháp không thông vẫn xa rời 
 

6) Monaco, 08/04/99 4 : 20 AM 
Hỏi : Duyên lành tái ngộ là sao ? 
 
Ðáp : Thưa duyên lành tái ngộ lại được gặp nhau 
một cách bất ngờ gọi là duyên lành 
  Kệ : 
 Gặp nhau hớn hở ý thật thanh 
 Thức giác chung vui hiểu các ngành 
 Trời độ duyên lành nay tái ngộ 
 Bình tâm thanh tịnh hướng về thanh 
 

7) Monaco, 09/04/99 4 : 15 AM 
Hỏi : Khôi phục dần dần là sao ? 
 
Ðáp : Thưa khôi phục dần dần là điển giới hội tụ một đường tự khai thông 
  Kệ : 
 Nhìn xem định luật hóa công độ 
 Ðiển giải phân minh giải nấm mồ 
 Lý đạo cao sâu tùy ý thức 
 Thực hành tự đạt niệm Nam Mô 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
1. Hỏi: Bạn đạo thở Pháp Luân Thường Chuyển một hơi hằng giờ có đúng không? Và 

thở vậy có tốt không? 
Ðáp: Coi Pháp Luân Thường Chuyển lời giảng giải của Ông Tư rõ ràng. Khi mà làm nhiều trong 
đó nó mê, cái hơi nó chạy ra, từ lỗ tai nó cũng đem ra được thì tưởng lầm mình hít vô. Ngồi đó mê 
mấy tiếng đồng hồ cũng được, mà nó đi ra lỗ tai. Phải làm kỹ những gì ông Tư đã nói: Pháp Luân 
Thường Chuyển đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Cố gắng không có sao, không có sợ chết, 
không có đứt gân đâu. Cứ làm tới, từ đó xuất phát từ hơi thở. Nó xuất phát ra lỗ tai, hít vô bao nhiêu 
được bấy nhiêu, nhẹ, hít trong nhẹ. Nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy là chỗ đó. Khi mà càng nhẹ càng 
hít vào càng thấy ánh sáng. Thấy được ánh sáng là nhẹ nữa, mà mạnh hơn xưa. Có nhiều người nói 
thở 2, 3 tiếng đồng hồ, vô bao nhiêu ra bao nhiêu. Họ đâu có hiểu. Họ mê rồi, đâu có hiểu. Mà muốn 
thở cho kỹ thì lấy miếng bông gòn để ngay lỗ mũi. Khi hít vô thì miếng bông gòn còn giữ được, mà 
khi không còn hít được nữa thì miếng bông gòn rớt, chúng ta tính được bao nhiêu giờ. 

2. Hỏi: Khi thiền bị ngáp, đó là trạng thái gì? 
Ðáp: Khi thiền bị ngáp là trược. Bộ gan có phần trược, chưa thanh lọc đầy đủ. Phải cố gắng làm 
Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều, cho dứt khoát cái ngáp đó thì trược khí không có tấn công 
chúng ta được. 

BÁO CÁO SỨC KHỎE ĐỨC THẦY 
 
 14/01/2009 
 
Sau khi Đức Thầy viếng thăm Nam Cali kể từ ngày 6 tháng 10 2008, và trở về Montreal ngày 18 
tháng 12 2008 để tham dự Đại Hội Viễn Tiến, Đức Thầy có đi tái khám Bác Sĩ tại Montreal trong thời 
gian Đức Thầy nghỉ ngơi tại đây.  
 
Kết quả sau khi tái khám bác sĩ như sau: 
 

1. Ngày 29 tháng 11 2008, Đức Thầy có đi thử máu toàn diện (full check-up) trước khi đi gặp 
các bác sĩ đã lấy hẹn truớc.   

 
2. Ngày 3 tháng 12 2008, Bác sĩ chuyên khoa về thận đã tái khám Đức Thầy. Kết quả thấy tay 

chân giữ nước nhiều hơn lần khám trước (vào tháng 9 năm 2008). Thận suy kém thêm so với 
lần khám vào tháng 9 2008 (dựa theo kết quả thử máu). Vì thế, bác sĩ phải tăng gấp 2 lần 
thuốc lợi tiểu (diuretic). Thuốc này uống vô thì sẽ làm bớt sưng tay chân, nhưng sẽ tác hại đến 
thận (làm thận suy thêm nữa). 
May thay Đức Thầy có được một vị Đông Y Sĩ người Tàu ở Toronto chẩn bệnh và cho thuốc 
giúp bớt ngứa rất nhiều và giúp bớt giữ nước trong tay chân, để Đức Thầy không phải tăng 
lượng thuốc tây làm lợi tiểu (diuretic). 
 

3. Vào ngày 17 tháng 12 2008, Đức Thầy đã tái khám bác sĩ chuyên khoa về tim, và  
làm một biểu đồ điện tim (electro-cardiogram).  Bác Sĩ chuyên khoa về tim đã khám bệnh cho 
Đức Thầy rất kỹ và cho biết là theo kết quả cuộc thử nghiệm máu (ngày 29.11.2008), tình 
trạng của Đức Thầy vẫn còn “critical” (nghiêm trọng), mặc dù ông thấy Đức Thầy nói 
chuyện với ông tỉnh táo hơn những lần gặp trước rất nhiều.  Bác sĩ thấy áp huyết Đức Thầy 
còn cao, nên ông tăng thêm lượng thuốc điều trị áp huyết để tránh tình trạng áp huyết cao sẽ 
làm suy thoái thận. 

 
4. Đức Thầy hiện nay đang có bệnh thiếu máu (anaemia) do suy thận. Sau khi thử nghiệm máu 

vào tháng 11, 2008, bệnh anaemia nay đã tăng thay vì suy giảm vì lý do Đức Thầy không có 
chích thêm hồng huyết cầu trong thời gian Ngài viếng thăm Nam California. Trước khi Đức 
Thầy rời Montreal vào tháng 10 năm ngoái, y tá đều chích thêm hồng huyết cầu cho Đức Thầy 
mỗi tuần. 
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Sau lần tái khám vào tháng 12 năm 2008, 2 vị bác sĩ chuyên môn về Thận và Tim của Đức 
Thầy đều nhắn nhủ việc tiếp tục chích hồng huyết cầu rất cần thiết, để tránh tình trạng 
sức khỏe bị yếu kém. Bác Sĩ chuyên khoa về Thận đã tăng liều thuốc gấp đôi để chỉ cần chích 
mỗi 2 tuần lể.  Trong chuyến viếng thăm Nam Cali lần thứ nhì này, chúng tôi đã soạn đủ thuốc 
giúp tăng hồng huyết cầu cho Đức Thầy để sử dụng trong 3 tháng,  và những liều thuốc này 
rất cần phải chích đều đặn cho Đức Thầy theo lời dặn của Bác Sĩ.  

 
Vào tháng 4 năm 2009, Đức Thầy có hẹn bác sĩ phải chụp hình tim, thử máu lại và tái khám 
với 2 vị bác sĩ chuyên khoa về thận và tim. 
 
Kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2008, Đức Thầy đã rời Montreal để đi San Diego, California. Tuy 
nhiên, trong thời gian Đức Thầy rời khỏi Montreal, Đức Thầy không có bảo hiểm sức khỏe, vì 
các hãng bảo hiểm không chịu trang trải chi phí cho những căn bệnh đã có sẳn (tim, thận, tiểu 
đường, v..v…).  

  
Kính bút, 
 
Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Đức Thầy. 
 

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

 
Kính thưa quý đạo hữu, 
 

Chúng tôi đã hoàn tất việc soạn video DVD Đại Hội Viễn Tiến và đang lo phần phát hành. 
Đến trung tuần tháng 2, 2009 thì sẽ hoàn tất, và chúng tôi sẽ bắt đầu gửi đến quý bạn đạo đã đặt phiếu 
order trước. DVD Video Đại Hội Vô-Vi Quốc Tế Kỳ 27 “Viễn Tiến” 2008 bao gồm 4 điã DVD với 
label màu và đựng trong hộp có bià màu.  

 
Đồng thời, Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế sẽ gửi kính biếu mỗi thiền đường một bộ 

DVD (hoàn toàn miễn phí). Để tránh bưu kiện bị thất lạc, xin quý thiền đường muốn nhận 1 bộ DVD 
vui lòng liên lạc với chúng tôi để cập nhật hoá địa chỉ.  

(liên lạc email: huemai00@gmail.com , đ.t. 530.589.1517, hoặc điạ chỉ HAHVV Bắc 
California). 

  
 Sau đây là danh sách quý bạn đạo phát tâm ấn tống DVD từ ngày 1/1/2009 đến hôm nay 
(14/01/2009): 
  
Tên Số tiền nhận 
Thái Hồng Huệ (Georgia) 100  USD     
Bùi Thu Thủy    (Missouri) 220  USD 
Trịnh Cẩm Tú (Hawaii) 2000 USD    
Thiền đường DALLAS   150 USD  
Thiền đường HOUSTON   130 USD 
Nguyễn Loan (Texas)   200 USD 
HAHVV Florida      260 USD   
Bạn đạo Maryland     100 USD    
Nguyễn Xuân Mai       300 USD   
Tỗng Cộng  3460 USD 
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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 
 

Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã phát tâm ấn tống và Ban Kỹ Thuật 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, 
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Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California 
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THƠ 

    Tuyết Muộn Đầu Xuân 

Tuyết muộn đầu xuân đẹp tuyệt-vời ! 
Tuyết bay thanh-thoát, tuyết bay rơi… 
Hoa xuân đơm nụ màu chưa thắm ; 
Tuyết muộn bay về trắng khắp nơi. 
Cảnh-vật bỗng-nhiên thanh sáng lạ ; 
Phố-phưòng phút chốc mới tinh-khôi. 
Ít khi tuyết xuống ngày xuân đến 
Tô điểm vườn đào Tri-Kỷ ơi ! 

Toulouse, ngày 10-01-2009. 
Trịnh Quang Thắng. 

                      ==  
     Tặng Chị Út Hoa Cà Mau 
 
Chị em hoà hợp Vô Vi Thiền 
Hoa đạo tình đời trao thiện duyên 
Cà giũa tâm trần xây thiện tánh 
Mau lâu bền chí luyện cần chuyên 
Chúc cho Chị Út thường an lạc 
Xuân đến Cà Mau mãi tịnh yên 
Thiền sĩ một lòng xây dựng tiến 
Ðăng quang soi sáng tỏ cơ huyền. 
 
     Tao Ðàn Phú Nhuận, 13-01-2009 
           Thiền Ðăng kính chúc. 
               === 
                 XUÂN KỸ SỬU 
 
Tân niên Kỹ Sửu, Tết Vô Vi 
Bạn đạo hòa đồng Ðiển đại bi 
Tay bắt mặt mừng, lời chúc thiện 
Hái hoa dân chủ, xuất huyền thi 
Hồn nhiên trìu mến tâm thanh tịnh 
Rộn rã vui mừng Xuân hội quy 
Cảm thức từ quang qua sắc diện 
Tình thương hoà cảm đắc tâm tri. 
 
Tao Ðàn Phú Nhuận, 06-01-2009 
Huệ Tâm (Thủ Ðức)  
 
 
 
                ==== 

        Du Thuyền Tứ Đại 
 
Người từ vô lượng tái sanh ra 
Hội nhập trần gian học thật thà 
Trời ban tứ đại thân thuyền pháp 
Sắp sẵn đề thi phải vượt qua 
 

Đêm sửa ngày tu cùng vạn chúng 
Chủ Ông lèo lái niệm Di Đà 
Thái Dương, Minh Nguyệt đồng chung chiếu 
Thuyền từ rẽ sóng hướng Quê Cha 
 
Tứ đại hữu tình không khám phá 
Tổ chức du thuyền mệt xác Cha 
Có đi mới biết chơn thiện gỉa 
Hướng ngoại du thuyền đạo mãi xa  
 
Du Thuyền Tứ Đại bạn với ta 
Khám khá thân tâm rõ chánh tà 
Nghèo rớt mồng tơi vẫn đi được 
Chung hành khai triển tiểu thiên ta… 
 
         Nguyễn Quang Hải-Cơ 
           Jacksonville, FL 
              === 
           MA-GIÁO  
 
Cảm tác khi đọc Bài Thơ « Minh-Giáo » 
của Đ/H T.Q.T. đăng trên TBPTDN 704 
 
Thánh-Cô tái xuất đáo giang hồ 
Hiệu lệnh quần hùng dưới trướng Cô  
Bán Đạo kiếm tiền không hối cải   
Buôn Thầy trục lợi lập mưu đồ. 
Thả câu nước đục bao nhiêu kẻ   
Tung khói hỏa mù một Thánh-Cô  
Khinh dễ Phật Trời, thao-túng Đạo   
Thương thay cho những kẻ vong-nô ! 
 
             01/4th/2009 
          Vũ Quát Thông 
        (Stanton, CA 90680. 
                  ==== 
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     ÐẠI NAM LẠC CẢNH 
 (Thắng cảnh Du Lịch Bình Dương) 
 
ÐẠI Pháp Vô Vi giải tánh mù, 
NAM nhân đất Việt rạng nghìn thu. 
LẠC an Tâm thức, thông Chơn lý, 
CẢNH đẹp Thiên Thai thỏa ngoạn du. 

 * * * 
CHÚC mừng thắng cảnh ở Bình Dương, 
XUÂN đón tiếp người khắp bốn phương. 
LẠC bước du hành thăm Thánh địa, 
CẢNH Tiên lộng lẫy tựa Thiên Ðường. 
ÐẠI La sơn thủy, ôi hùng vĩ ! 
NAM Quốc biển trời, thật lạ thường ! 
VĂN sĩ, thi nhân sinh ngẫu hứng,  
HIẾN đời tuyệt tác thơ, văn chương. 
 
       Tao Ðàn PN. 08/01/2009 
              Thiền Tâm 
               ==== 
    KHAI HỘI ÐẦU XUÂN 
Mùng 2 khai Hội Bàn Ðào 
Hương thơm ngát tỏa một màu yêu thương 
Vô Vi hội họp Thiền Ðường 
Rộn lòng đạo hữu mười phương đổ về 
Chúc nhau phá chấp phá mê 
Chúc nhau mau tỉnh trở về nguồn xưa 
Chúc nhau trần lụy dần thưa 
Qui về Ðại Ngã cho vừa lòng Cha 
Chúc nhau dẹp bỏ cái ta 
Xây dựng hạnh đức hái hoa dâng Thầy 
Công phu hành luyện đêm ngày 
Chúc nhau thoát khỏi trùng dây hồng trần 
Không tiền không lợi không danh 
Ai người đáng mặt hùng anh quên mình 
Tròn trung trọn hiếu hy sinh 
Xả thân vì đạo đáp tình Hoàng Thiên 
Xuân về lại nhớ “Vĩ Kiên” 
Chiết thân xuống thế gieo duyên độ đời 
Xa xưa thỉnh pháp tuyệt vời 
Nằm gai nếm mật, Thầy ơi! Vẫn hành. 
Dầy công khử trược hôi tanh 
Thức tâm chuyển hướng lưu thanh điển vàng  
Lời nguyền trót lở nặng mang 
Quyết tâm trở lại Thiên Ðàng hầu Cha. 
           Ðêm Giáng Sinh 2008 
                    Kính bái.  
             Minh Nghĩa. 
                    ==== 

BỮU HÒA CHÚC XUÂN KỸ SỬU  
               < 2009 > 
THIỀN định xua tan biển dục tình 
ÐƯỜNG về Xứ Phật tự khai minh 
BỮU Tam Mật Pháp hành qui nhất 
HÒA Thức siêu âm Ðiển hóa hình 
CHÚC phúc tu sinh tròn đại nguyện 
XUÂN về thôi thúc bước đăng trình 
KỶ xem kiểm lại Thân-Tâm-Ý 
SỬU Tý khai thông bản thể mình  
BẠN tốt giúp nhau qua biển khổ 
ÐẠO đời thanh tịnh giữ tâm bình 
VÔ sanh vô ngã vô cùng tiến 
VI diệu Cha truyền Ðạo Ðức Kinh. 
         Dĩ An, 04-01-2009 
             Nguyễn Hiền 
                    === 

M Ừ N G X U Ã N 
 
Đề Thơ khai bút đón Xuân sang, 
Tuyết muộn còn bay rất nhẹ-nhàng… 
Đất khách lặng nhìn rơi tuyết trắng ; 
Quê ai vui đợi nở mai vàng. 
Xuân về ngày Tết tuy chưa đến, 
Bầu rượu túi thơ đã sẵn-sàng ! 
Mặc-khách tao-nhân cùng hội-ngộ, 
Mừng Xuân Thơ viết gởi Tao-Đàn. 
 
          Toulouse, ngày 6-01-2009. 
          Kính bút, 
         Trịnh Quang Thắng. 
                ===== 
        TÌNH THƠ TAO ÐÀN 
(Họa thơ ‘Mừng Xuân’ của Huynh Thắng) 
Xuân thơ Huynh Thắng đã bay sang 
Bạn đạo Việt Nam thật chẳng nhàng 
Nắng sớm trâu cày tầm ngọc quí 
Chiều mưa nhắm mắt kiếm sao vàng 
Non xanh nước biếc, người chơn chất 
Hồn vía ngâm nga, kết mộng sàng 
Chúc phúc hiền huynh thêm tuổi đạo 
Qui không, thiện ác cũng chung đàn. 
           Dĩ An, 13-01-2009 
             Nguyễn Hiền. 
                 ==== 
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           XUÂN HỘI NGỘ 
(Họa thơ ‘Mừng Xuân’ của Huynh Thắng) 
 
Vui mừng nhận được Thơ Xuân sang, 
Ý đẹp lời hay thật nhẹ nhàng. 
Nghĩa Ðạo thâm sâu khai lối thiện, 
Tình Ðời tươi đẹp nở hoa vàng. 
Thơ Xuân thanh nhã làm quà tặng, 
Rượu Tết nồng cay ướp sẳn sàng. 
Huynh đó đệ đây tuy cách biệt, 
Mừng Xuân hội ngộ trên Thi Ðàn. 
 
         Phú Nhuận, 13-01-2009 
         Thiền Tâm 
              === 
          XUÂN GIẢI THOÁT 
 
Xuân còn mấy chốc nữa về 
Vì Xuân xóa bỏ chán chê nãn đời 
Xuân nào giá lạnh tuyết rơi 
Mùa Xuân hương sắc Ðất Trời tặng ban. 
 
Xuân đầy lắm cảnh ngỡ ngàng 
Ngày càng tiến đến Thiên Ðàng nội tâm 
Ðời ai cũng đặng hồi âm 
Gieo gì gặt đó, chẳng lầm chẳng sai. 
 
Ngày Xuân hoa nở bướm bay  
Trao nhau kết quả tỏ bày năm qua 
Một năm dài ngắn thướt tha 
Nói năng chi lắm, mặn mà lặng yên. 
 
Xuân đang nồng thắm trao duyên 
Cho ai kết mượn cửa thiền dựng xây 
Trong tay báu pháp trần ai 
Ai cần giải thoát, đêm ngày hành thôi. 
 
Thương mình quí trọng thời cơ 
Chung tay góp sức xây đời sáng tươi 
Bằng thiền giải thoát trần đời 
Xuân đời muốn đến Xuân Trời không thôi. 
 
Nay Xuân diện kiến Ðất Trời 
Cỏ hoa chào đón gọi mời Hiền Nhân 
Còn ai Quân Tử duyên căn 
Ðêm đêm hội ngộ góp phần hoà thanh. 
 
Xuân này hội tụ chúng sanh 
San bằng cách biệt đã thành bấy lâu 

Xuân này tiếp nối nhịp cầu 
Trước sau mong đợi trọn câu nghĩa tình. 
 
Xuân tình như buổi bình minh 
Sau đêm sâu lắng chơn tình Phật Tiên 
Sáng ra bay bỗng khắp miền 
Gặp Xuân giải thoát muôn niên thiện lành. 
Thời gian nuôi dưỡng mộng lành 
Như chim về tổ chúng sanh gặp thời 
Xuân này đời bỗng lên ngôi 
Hiền nhân quá cảnh về Trời chơi Xuân. 
 
Xuân Trời Xuân Ðất lẫy lừng 
Xuân vui đến thế, tiếc chừng, tàn Xuân 
Ai còn ngớ ngẫn tiếc Xuân 
Vui lòng rộng mở lòng Xuân đợi chờ. 
          Tân Bình, 12-12-2008 
              Từ Hùng. 
                    === 
         XUÂN THIỀN 
 
Mùa Xuân trụ ở tâm tôi 
Trong băng, trong ý, trong lời Thầy khuyên 
Trong ánh mắt, nụ cười hiền 
Thực Hành tinh tấn, siêng thiền nghe con 
 
Mùa Xuân, tươi thắm lòng son 
Thiền sinh, thiền chủ vẹn toàn niềm vui 
Mùa Xuân cây đạo thắm tươi 
Ðơm hoa, kết nụ, tình người cảm giao 
 
Mùa Xuân, thiền hữu, tâm trao 
Tương thân tương ái, đượm màu vô vi 
Mùa Xuân chẳng đến, chẳng đi 
Mãi mãi tàng ẩn, tâm tri giác thiền 
 
Mùa Xuân vui khắp các miền 
Ðồng quê, thành thị bình yên thái hòa 
Mùa Xuân, bất diệt hoan ca 
Vô vi Phật pháp, truyền ra đạo đời. 
 
    Tao Ðàn Phú Nhuận, 08-01-2009 
           Huệ Tâm (Thủ Ðức) 
               ==== 
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           Tự Kiểm 
Người từ vô lượng tái sanh 
Mê say trần thế quẫn quanh vô thường 
Cha Trời nhìn xuống xót thương 
Cho Thầy 08 tạo gương cứu trần 
Tự hành tự giải tham sân 
Tự tu tự tiến tự phân đạo đời 
Sách băng thâu đủ ngàn lời 
Giải mê phá chấp giải lời thị phi 
Dấn thân phục vụ dự thi 
Hoà tan trong khổ từ bi thấu tường 
Thương người trước phải tự thương 
Bảo hành tứ đại lập trường giải thông 
Lục tự trì niệm hướng không 
Hồn quy nguyên điển đã thông đỉnh đầu 
Pháp luân chậm rãi thở sâu 
Luân xa bật sáng một màu diệu thanh 
Soi hồn chăm chỉ thực hành 
Nhìn ngay trung chính điển sanh hôt xoàn 
Thiền định thanh tịnh tỏa quang 
Hồn lên thượng giới thiên đàng học tu 
Hồi quang phản chiếu giải mù 
Phá tan tăm tối ngục tù tâm thân 
Từ từ tự tiến từ tầng 
Tự phân tích giải tham sân đổi chiều 
Tham về cảnh cũ cao siêu 
Sân mình lười biếng bỏ nhiều đêm tu 
Si mê hít thở giải mù 
Hỉ vui thấy được mình mù gắng tu 
Nộ vì tánh vía còn ngu 
Ái thương thân xác ngục tù còn dơ 
Ố cho tâm thức còn khờ 
Dục tiến thiên đàng đến bờ thiên không 
Thất tình lục dục quán thông 
Hồn quy Điển Cái về không đời đời… 
          Nguyễn Quang Hải-Cơ 
           Thơ tự kiểm sau một đêm bỏ tu. 
              Jacksonville, FL 
                  ==== 
        Xuân tâm không 
 

Đây đó xuân về tuyết điểm thông 
Mai vàng không có chẳng hoa hồng 
Người tu đón xuân lòng như nhứt 
Không xuân hớn hở chẳng sầu đông 
 

Đại phước, Trời ban thân tứ đại 
Nhập vào gian khổ học chữ Không 
Từ có hườn không rồi sẽ có 

Tự tu khai ngộ học Hai Không 
 
Động tịnh quang âm lòng bất biến 
Phải trái vô thường thường không động 
Không chẳng phải không là chơn không 
Tĩnh lặng lòng gương chẳng bụi hồng 
 

Tâm vô ngã tâm hòa vạn thể 
Trụ vào không nhưng chẳng là không 
Xây dựng xuân nầy xuân lập hạnh 
Người người kiến tánh trở về Không… 
           Nguyễn Quang Hải-Cơ 
               Jacksonville, FL 
                    === 
 MAI VÀ XUÂN. 
(MAI VA XUAN - XUAN VA MAI) 
Mai đến xuân về đâu ! 
Mai đi Xuân mở tàu, 
Mai đẹp XUÂN KỶ SỬU, 
Mai hòa xuân đến mau. 
Mai về xuân ở lại, 
Mai qua xuân tê tái, 
Mai nở xuân sáng ngời, 
Mai héo xuân tả tơi. 
Mai hợp mùa xuân an, 
Mai ly xuân võ vàng, 
Mai ngát hương xuân thắm, 
Mai ở xuân bình an, 
Mai hát xuân ví von, 
Mai TU, XUÂN VUÔNG TRÒN, 
Mai TỤ, XUÂN ÐOÀN KẾT, 
Mai từ xuân héo hon. 
Xuân đến mai còn đây, 
Xuân đi mai héo gầy, 
Xuân hòa mai sắc thắm, 
Xuân vui mai thơm lây. 
Xuân thạnh mai phúc đầy, 
Xuân đạt mai mừng say, 
Xuân hành mai nở rộ, 
Xuân kết mai hợp xây. 
XUÂN KỸ SỬU, mai còn đây, 
XUÂN KỸ SỬU, mai nở đầy, 
XUÂN KỶ SỬU, mai thương hoài, 
XUÂN KỶ SỬU, mai mến ai ? 
XUÂN KỶ SỬU, mai MÙA THI,  
XUÂN KỶ SỬU, mai nễ vì, 
XUÂN KỶ SỬU, mai HƯỚNG THƯỢNG, 
XUÂN KỶ SỬU, mai VINH QUY  ./ 
          Tp.HCM, này 02-01-2009. 
 Kính Bút, 
        HOÀNG HỬU THỊNH. 
                   ==== 
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           Người Hiền 
Nam phụ lão ấu ngồi tham thiền, 
Yên ổn nhập định được pháp duyên, 
Thầy Tám qua lại ban thanh điển, 
Truyền lưu Pháp Lý dạy người hiền. 
                                    Kính bái 
   Bành Chi  
                      ==== 
         Du Hành Đạo Pháp 
Du thuyền trên biển nước mênh mông 
Hành trình khai triển chẳng phập phồng 
Đạo đời hai lối cùng xây dựng 
Pháp Lý thực hành chẳng đấu tranh. 
   Kính bái 
   Bành Chi  
                     === 
             TÂM SỰ XUÂN ! 
 
Xuân về hoa nở khắp muôn nơi 
Lòng nhớ Cao xanh, dạ chẳng vơi 
Thiền pháp gắng hành, TÂM như NGỌC 
Sáng bừng rực rỡ giữa trùng khơi 
 
Kỷ Sửu Xuân này có nhớ ta? 
Lòng ta mong đợi lúc Xuân xa 
Ta yêu Xuân lắm, đừng xa nhé 
Mãi mãi trọn tình, chẳng thể xa 
 
Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại đến 

Như thuyền ghé bến lúc triều lên 
Lòng ta như bến bờ thương nhớ 
Dạ chẳng thay lòng, xuống lại lên. 
 
        Tân Phú, ngay 03-01-2009 
               Thanh Dũng 
               ==== 
             Trâu đen 
 
Ta tuổi Sửu sang năm cũng Sửu 
Tu sửa hoài mà vẫn trâu đen 
Mong đến được gần đèn quang chiếu 
Ngộ chữ Không để trở về Không 
“Có thì có tự mảy may 
Không thì cả thế gian nầy cũng không 
Vừa xem bóng nguyệt lòng sông 
Ai hay không có, có không là gì” 
Trâu đen mãi học bài thi 
Còng lưng cày mãi tâm điền chưa xong 
Bao năm chơn pháp tự tòng 
Trâu đen chưa trắng cõi lòng chưa thanh 
 
Cần cù nhẫn nại thực hành 
Ngày sau điển chin trở thành chơn không 
Đầu năm Kỷ Sửu dặn lòng 
                     === 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà Phạm Thị Minh, là mẹ của bạn đạo Nguyễn Anh Tuấn 
và Nguyễn Như Ngọc tại Nam California sanh ngày 3 tháng 6 năm 1928, mất ngày 7 tháng 1 2009 lúc 
6:51 PM tại Anaheim, California, thọ 80 tuổi, được siêu thăng tịnhđộ  
 
2) Xin Bạo Đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Huỳnh Thị Nhãn, là Bà ngoại của Ban Đạo Nguyễn An 
Khương , từ trần vào lúc 9h25 sáng, ngày 19.12 Âm lịch, tai âp Thanh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hâu Giang, VietNam, thọ 103 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. Gia đình  
 
3) Kính xin các bạn đạo Vô Vi khắp nơi hướng  tâm cầu nguyện cho cụ ông Phan Thiện (tức Bùi Hữu 
Hoa), thân sinh của bạn đạo Phan Thiết (Hà Nội), sinh năm 1929 tại Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình, mất 
ngày 15/11/08 sớm được siêu thăng tịnh độ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn." 
 
 
 
 
 
 
 



 12

BẠN ÐẠO VIẾT 
THƯỜNG NIỆM 

Thường niệm là gì ? 
1/ Là cái ý quen niệm Phật mà không nghĩ tới bất cứ điều gì vớ vẩn khác. 
2/ Là niệm Phật thường, hay lúc nào cũng niệm. 
 
Nói nghe rất dễ và nhẹ nhàng nhưng trên thực tế không dễ như lời nói đâu! Sự thể cực kỳ khó 

khăn cho hành giả vì nó nêu lên một tinh thần tu học đẳng cấp cao, dứt khoát buông bỏ chuyện đời, hy 
sinh tất cả thú đam mê của mình, tất cả niềm dục lạc trên khắp nẻo đường phù du đều là rác rưởi trước 
niềm tin qui nhất vào LỤC TỰ DI ÐÀ mới gọi là THƯỜNG NIỆM. 

 
Trên đường đi đến THƯỜNG NIỆM, hành giả phải ứng dụng lý trí và ý chí trên hai lãnh vực: 
1/ Dụng ý chí trên đỉnh đầu, quyết tâm xuất hồn lên đảnh lễ Phật. 
2/ Dụng lý trí thần niệm từng chữ một của Lục Tự Di Ðà, đánh bạt tất cả tạp niệm trăn trở còn 

đang vương vấn trong tư tưởng của người tu, cái công đoạn này hết sức quan trọng, nó đòi hỏi sự quyết 
tâm, không khéo sẽ bị xung đột nội tâm vì một bên là sự thanh thoát hướng thượng về Trời Phật, và một 
bên là cái thúc dục say mê hưởng thụ, đối phó trục lợi với đời, hay tưởng tượng về sự vinh hoa phú quí, 
no cơm ấm cật khiến tánh mê trần, nên mơ mộng thất thường. 

 
Người tu phải tự thức dứt khoát bản thân, đánh đuổi cái thói hư tật xấu, nếu thành công thì cái 

chấn động của luồng tư tưởng liên tục trôi chảy theo âm vang Nam Mô A Di Ðà Phật, tuy không ra thành 
tiếng nhưng hành giả vẫn cảm nhận được. 

Bằng không, cái ý niệm Phật chỉ làm chủ tinh thần được một thoáng chốc thì bị luồng tư tưởng 
khác đánh bại rồi nhãy lên làm chủ tình hình, phóng hiện linh tinh về tham sân si dục, tiếp tay với ngoại 
cảnh mà ra đời tạo nghiệp, thì kể như thua rồi, mất ngôi vị làm chủ rồi ! 

 
Tại sao có nhiều hành giả không trụ niệm để định tâm nổi, cho dù chỉ một khoảnh khắc thời gian? 

Tại vì người này nghiệp tâm quá nặng, trí ý dày đặc chuyện đời, thì trong trường hợp này phải kết hợp với 
công phu Soi-hồn, Pháp-luân cho nhiều, chớ về phần Thiền-định thì chắc không kết quả lắm, nếu cứ kiên 
trì đừng chán ngán, ngày qua ngày sự phức tạp trong tâm trí tự giải lần và cái đơn giản, thanh nhẹ sẽ lộ 
diện, hành giả tự động bớt đi cơn thèm khát về ăn uống, sắc dục, có cái nhìn chơn thật về tai họa của 
những điều mình sắp làm, tự ý thức được nó sẽ lôi cuốn mình về đâu mà dừng lại kịp lúc. 

 
Trí ý niệm Phật trôi chảy tới độ sáng suốt nào đó, mình sẽ biết được người khác đang nghĩ gì về 

mình, cách đối đãi của họ thật lòng hay giả dối, thì mình không nên khởi ý thương ghét với họ. Ðó là 
hướng ngoại mà xa rời trụ niệm, hãy kiên trì trong mọi tình huống, từ những nghịch cảnh đau thương đến 
may mắn hanh thông về tiền bạc, tình cảm trên khắp nẻo đường trần vẫn âm thầm niệm Phật. 

 
Ðây là giây phút thử thách lớn lao của một chơn tu, vì nó biểu lộ sự khai mở của một gốc cạnh 

huyền năng, nếu tiếp nhận nó giống như một tiếng vọng của hồi chuông Lôi Âm Tự, trãi sâu vào tận tâm 
tư, thôi thúc mình hướng về trung tâm sinh lực mà xuất khai học đạo là đúng theo chơn lý, còn như đem 
sự hiểu biết ra để chào hàng, khoe khoan cốt ý lấy danh lợi và tình cảm của người đời đang cảm phục 
mình là sẽ sa lầy trong tham sân si dục, và chắc chắn tương lai sẽ là một kiếp luân hồi. 

 

Trụ niệm âm thầm chẳng vấn vương 
Chân đi tỉnh lặng chốn vô thường 
Hồn ta đã gởi về Thiên Quốc 
Có nghĩa gì đâu ghét với thương. 
 

TÐ. Phú Nhuận, 14-10-2008 
Thiền sinh Phương. 
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 ĐĐạạii  HHộộii  VVÔÔ--VVII  QQuuốốcc  TTếế  kkỳỳ  tthhứứ  2288 

  

DDUU  HHÀÀNNHH  ĐĐẠẠOO  PPHHÁÁPP  
  

Du Thuyền Carnival Splendor (8 ngày 7 đêm) 
Từ ngày 30.08.2009 – 06.09.2009 

 

 
 
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 khứ hồi 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, tận tình, tận lực, lo 
lắng và phục vụ, dù tuổi tác Đức Thầy đã cao trong giới hạn thường tình. 

 
Sau đây là bài thơ Đức Thầy cho Đại Hội DDUU  HHÀÀNNHH  ĐĐẠẠOO  PPHHÁÁPP Quốc Tế kỳ thứ 28: 
 
 
 

Đại Hội DDUU  HHÀÀNNHH  ĐĐẠẠOO  PPHHÁÁPP 

 
Đại La xoay chuyển khắp năm châu 

Pháp Lý Vô Vi rất nhiệm mầu 

Xây dựng vô cùng trong Đạo Pháp 

Quí tưởng Trời cao tâm hành triển 

Học hỏi vô cùng tâm tự tiến 

Phục vụ thành tâm, tâm tự giác 

Quyết định tự tu chẳng đổi dời 

Qui y Phật Pháp thành tâm tiến 

Hướng về Trời Phật óc sáng choang 

Dẹp bỏ thị phi tâm tánh hiền 

Thực Hành Chánh Pháp tự đạt duyên. 

 
San Diego, ngày 9 tháng 1 năm 2009 

Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 
 
 

 
Kính bút, 
Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 
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ĐĐạạii  HHộộii  VVÔÔ--VVII  QQuuốốcc  TTếế  kkỳỳ  tthhứứ  2288    

““DDUU  HHÀÀNNHH  ĐĐẠẠOO  PPHHÁÁPP””    

  

TThhôônngg  BBááoo  VVềề  GGhhii  DDaannhh  ĐĐạạii  HHộộii  
  

Hãng tàu Carnival Splendor mới hạ thủy vào tháng 7 năm 2008 và là chiếc tàu 
lớn nhất đi về phía Mexico cho nên khách hàng rất đông và số phòng có giới hạn.  
Vì thế kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2009, theo luật của hãng tàu bắt buộc phải đặt 
cọc $250 USD một người mới được chính thức giữ phòng với giá $589 USD cho 
phòng 4 người Inside Cabin kể cả thuế tiểu bang và thuế của bến tàu cùng 3 cảng ở 
Mễ Tây Cơ. 

 
Những Bạn Đạo nào đã đặt cọc $25 USD, xin quý Bạn Đạo đóng thêm $225 

USD trước ngày 27 tháng 1 năm 2009 hoặc sớm hơn để chúng tôi. Sau ngày 
này hãng tàu không bảo đảm giá tiền được rẻ như cũ. Giá tiền của từng phòng sẽ 
thay đổi tùy theo số lượng phòng còn lại của hãng tàu. 

 
Các Bạn Đạo đi chung với nhau xin chọn sẵn bạn cùng phòng trước và nếu có 

thay đổi Bạn Đạo cùng phòng thì xin đổi trước ngày hết hạn đóng tiền đợt chót vào 
ngày 30/5/2009 vì sau ngày này khi hãng tàu nhận đủ tiền thì họ sẽ phát vé tàu 
(voucher) và sau đó nếu thay đổi tên thì Bạn Đạo sẽ phải chịu lệ phí $50 cho 
một lần đổi. 

 
Mặc dù hãng tàu lấy giá đồng đều cho trẻ em và người lớn, nhưng để tạo cơ hội 

cho gia đình các bạn đạo có trẻ em có được một kỳ nghĩ hè vui vẻ và cha mẹ được 
tham dự Đại Hội cho nên chúng tôi sẽ có giá đặc biệt cho trẻ em dưới 8 tuổi. Quý 
bạn đạo với gia đình có trẻ em xin liên lạc về Ban Ghi Danh để biết thêm chi tiết. 

 
Phòng họp của Đại Hội Du Hành Đạo Pháp được dành riêng cho các sinh 

hoạt Vô Vi và cho các bạn đạo ghi danh qua Ban Tổ Chức của Đại Hội. 
 
Chi tiết về di trú sẽ được thông báo vào kỳ tới. 
 
 
Kính bút, 
Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 
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ĐĐạạii  HHộộii  VVÔÔ--VVII  QQuuốốcc  TTếế  kkỳỳ  tthhứứ  2288    

““DDUU  HHÀÀNNHH  ĐĐẠẠOO  PPHHÁÁPP””    
  

TThhôônngg  BBááoo  VVềề  GGhhii  DDaannhh  KKhháácchh  SSạạnn  TTrrưướớcc  vvàà  SSaauu  ĐĐạạii  HHộộii  

Ban Tổ Chức Đại Hội đã chọn được khách sạn Westin Hotel & Resort tại Long 
Beach rất gần bến tàu đi du thuyền để các bạn đạo từ phương xa có thể đến ở 
trước và sau Đại Hội. Khách Sạn Westin Hotel & Resort nằm ngay trung tâm khu 
du lịch tại bờ biển rất thơ mộng của thành phố Long Beach và cũng gần bến tàu 
cho nên số phòng của khách sạn tại khu vực này rất giới hạn, nhất là vào mùa 
hè. Và số phòng có giường đôi cũng giới hạn. Vì vậy xin quý bạn đạo ghi danh 
giữ phòng tại khách sạn sớm để có giá đặc biệt. 

 
Từ khách sạn Westin Hotel ra bến tàu chỉ khoảng hơn 10 phút, và tại khách 

sạn sẽ có xe Red Passport City Bus đưa đón miễn phí từ khách sạn đến bến tàu 
mỗi 15 phút, cho nên quý bạn đạo sẽ có đủ thời giờ ra bến tàu mà không sợ đi 
xuống du thuyền trễ. Ban Chuyển Vận sẽ giúp hướng dẫn cho các bạn đạo đi xe 
bus từ khách sạn xuống bến tàu và sẽ có thông báo vào kỳ tới. 

 
Xin quý bạn đạo điền vào phiếu ghi danh khách sạn sau và gởi về cho Ban 

Ghi Danh càng sớm càng tốt để chúng tôi đặt phòng với khách sạn. 
 
Thành thật cám ơn quý bạn đạo. 

 
Kính bút, 
Ban Tổ Chức Du Hành Đạo Pháp 

 
Ghi Danh Khách Sạn Trước và Sau Đại Hội 

 Giá tiền cho 
1 người 
($US) 

Đêm 
28/8/09 

Đêm 
29/8/09 

 Đêm 
6/9/09 

Đêm 
7/9/09 

Tổng Cộng 

Phòng 4 người $45       

Phòng 3 người $55       

Phòng 2 người $80       

Phòng 1 người $145       

Suite 4 người $55       

Tổng cộng Lệ phí  ($US)  

Tiền phòng xin trả trước ngày 30/5/2009 
Sau ngày này nếu quý bạn hủy bỏ thì sẽ phải trả tiền đêm đầu tiên 

 * Mọi chi phiếu, Cashier Check hay Money Order, xin đề: VO VI - DU HANH DAO PHAP 

 
Xin được xếp chung phòng với: 

 Họ và Tên Nam Nữ 
1)    
2)    
3)    
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Tôi là Lương Sĩ Hằng, pháp danh Vĩ Kiên, đứng ra tổ chức Đại Hội .   

Danh sách ban Tổ Chức Đại Hội, quá trình đã phục vụ tốt , nhiều bạn đạo đề 

nghị nên lưu lại những người cũ có tên sau đây : 

Chủ Tịch của BTC Đại Hội:  Đức Thầy Lương Vĩ Kiên  

 

Các Ban Làm Việc Của “Đại Hội Du Hành Đạo Pháp” 2009 Dưới Sự   

Điều Hành Của Đức Thầy 
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1.   Ban Giao Dịch và Thương Lượng với Hãng Tàu & Hotel    

      •  Trưởng ban:   anh Trần Lý Thanh 

      •  Phó ban:        anh Dương Như Tùng 

                                Thanh cell phone:        (619) 928 – 1888 

                                   Email:                         thanhhoa43@yahoo.com 

                                Tùng cell phone:          (714) 715 - 5635 

                                   Email:                         tung_lax008@yahoo.com  

 

2.  Ban Điều Hợp Tổng Quát với Các Ban Làm Việc & Chương Trình Đại 

Hội   

      •  Trưởng ban:   anh Lương Sĩ Thường 

                                Thường cell:          (514) 276 – 4764 

                                   Email:                   vovi008ht@gmail.com 

      •  Phó ban:        anh Nguyễn Minh Châu & anh Nguyễn Văn Minh 

                                Châu cell:              (631) 952 – 4642 

                                   Email:                   minhchau65@gmail.com  

                                Minh cell                (714) 837 – 4988 

                                   Email:                   nvminh1@gmail.com   

 

3.   Ban Ghi Danh Đại Hội 

      •  Trưởng ban:   anh Nguyễn Hữu Lâm (các tiểu bang ở Mỹ ngoài CA, Á 

Châu, 

                              và các quốc gia khác) 

                              Cell phone:   (503) 380 - 9307 

                              Email:           lamn11@gmail.com 

      •  Phó ban:     anh Nguyễn Văn Minh, Trụ Sở Xây Dựng VôVi Nam 

California 

                              Cell phone:    (714) 837 – 4988 

                              Email:            nvminh1@gmail.com 

 chị Lương Sĩ Ái Tuyết,  Canada 

Cell phone:    (514) 276 - 4764 

     Email:            vovi008ht@gmail.com 

 anh Lê Đình Bảo, France 

Cell phone:    (33) 607264372 
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Email:            ledinhbao83@gmail.com 

 anh Nguyễn Xuân Nhân, Germany & European countries 

     (ngoại trừ France)  

                               Cell phone:    (49) 6142-926-361 

                               Email:            namoadidaphat@web.de 

 anh Lê Tấn Quốc, Thiền Viện Qui Hội Tình Người, Australia 

Cell phone: 0422-091-358;  Home phone:  (61)8-

94507416  

Email:            quyhoitinhnguoi@gmail.com 

 

4.   Ban Thủ Quỹ 

       •  Trưởng ban:   anh Dương Như Tùng 

                  Cell phone:                      (714) 715 - 5635 

                     Email:                             tung_lax008@yahoo.com  

       •  Phó ban:   chị Đặng Thị Hòa 

                   Cell phone:                     (619) 534 – 5925 

                      Email:                            thanhhoa43@yahoo.com   

       •  Phó ban:   chị Cao Thị Trắc 

                  Cell phone:                      (949) 394) – 4601 

                     Email:                             traccaonguyen@hotmail.com 

Mọi chi phiếu, Cashier Check hay Money Order, xin đề: VO VI–DU HANH DAO 

PHAP 

 

5.   Ban Tiếp Tân   

      •  Trưởng ban:   anh Đoàn Quốc Trấn 

                              Cell phone:  (714) 277 – 7735 

                              Email:         tranquocdoan@yahoo.com 

      •  Phó ban:     em Bành Chí Vĩ 

                              Cell phone:  (619) 928 - 1888 

                              Email:          thanhhoa43@yahoo.com        

  em Michelle Trần 

                              Cell phone:   (619) 472 - 0663 

     Email:           thanhhoa43@yahoo.com 
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6.   Ban Trật Tự 

      •  Trưởng ban:   anh Nguyễn Như Hoàng 

                              Cell phone:   (408) 889 – 3437 

                              Email:           john_hoang_nguyen@yahoo.com 

      •  Phó ban:     anh Nguyễn Đức Hạnh 

                              Cell phone:   (610) 551 – 9367 

                              Email:           __________________________ 

                            anh Quách Chí 

                              Cell phone:   (215) 385 - 1372  

                              Email:           __________________________ 

 

 

7.   Ban Chuyển Vận 

      •  Trưởng ban:   anh Huỳnh Tấn Lộc 

                              Cell phone:   (714) 725 – 1496 

                              Email:           lochuynh007@yahoo.com 

      •  Phó ban:     anh Nguyễn Văn Phước 

                              Cell phone:    (610) 763 - 6465 

                              Email:            ____________________ 

                   :       anh Nguyễn Như Hoàng 

                              Cell phone:        (408) 889 – 3437 

                              Email:                john_hoang_nguyen@yahoo.com 

 

8.   Ban Kỹ Thuật - Audio & Video 

      •  Trưởng ban:       anh Lê văn Liêm 

                                  Cell phone:    (714) 787 – 9988 

                                  Email:            vovi003@mạc.com 

      •  Phó ban_Audio:  anh Vũ Quốc Khanh 

                                  Cell phone:    (909) 973 – 4570 

                                  Email:            kvu5@verizon.net 

      •  Phó ban_Video:  anh Trần Quốc Ái 

                                  Cell phone:     (714) 328 – 3882 

                                  Email:             quoctran99@hotmail.com 
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9.   Ban Sắp Xếp Phòng Ốc & Trang Trí  

      •  Trưởng ban:       chị Đặng Thị Hòa 

                                  Cell phone:     (619) 534 – 5925 

                                  Email:             thanhhoa43@yahoo.com 

      •  Phó ban:          anh Nguyễn Hữu Lâm 

                                  Cell phone:      (503) 380 – 9307 

                                  Email:              lamn11@gmail.com 

                                cô Lý Ngọc Dung 

                                  Cell phone:      (626) 258 – 9518 

                                  Email:              hhuaint@yahoo.com 

 

10.   Ban Văn Nghệ 

      •  Trưởng ban:        anh Nguyễn Anh Duy 

                                   Cell phone:       (832) 606 – 7184 

                                   Email:               duy2024@sbcglobal.net 

      •  Phó ban:          chị Cao Ngọc Hương 

         Email:              (909) 973 – 0468 

         Email:               nhcao05@yahoo.com 

                                anh Đoàn Quốc Trấn 

                                   Cell phone:       (714) 277 – 7735 

          Email:               tranquocdoan@yahoo.com 

 

11.  Ban Kinh Sách & Băng Giảng 

       •  Trưởng ban:      anh Nguyễn Như Hoàng 

                                  Cell phone:        (408) 889 – 3437 

                                  Email:                john_hoang_nguyen@yahoo.com 

       •  Phó ban:        cô Lý Hồng Anh 

                                  Cell phone:        (408) 510 – 9784 

                                  Email:                anhhongly@gmail.com 

                               cô Quách Cúc 

                                  Home phone:      (215) 467 – 2763 

                                  Email:                 __________________ 
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      Phiếu Ghi Danh 
 

ĐĐạạii  HHộộii  VVÔÔ--VVII  QQuuốốcc  TTếế  kkỳỳ  tthhứứ  2288  
  

DDUU  HHÀÀNNHH  ĐĐẠẠOO  PPHHÁÁPP  
  

Du Thuyền Carnival Splendor 
(8 ngày 7 đêm) khứ hồi 

Khởi hành từ Long Beach đi Mexican Riviera 
Từ ngày 30.08.2009 – 06.09.2009 

 

Xin điền mỗi người một phiếu  
                           

 

Họ và Tên (giống như trong passport): Ngày Sanh: 
Thá
ng 
 

Ngà
y 
 

Nă
m 
 

Số Passport: Ngày Hết Hạn: Nam     Nữ   

Địa Chỉ: 

Thành Phố: Tiểu Bang: Zip Code: Quốc Gia: 

Điện Thoại: Đ/T Di Động: Email : 

Tên và điện thoại người liên lạc khi khẩn cấp: 
 

Xin được sắp phòng chung với: 

 Họ và Tên Nam Nữ 

1)    

2)    

3)    
 

Giá tiền Cho 1 người ($ US Dollar) 

 Phòng 4 Người Phòng 3 Người Phòng 2 Người Phòng 1 Người Tổng Cộng  

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

Ocean View CB $742 USD $799 USD $914 USD $ TBD  

Balcony         BC $849 USD $999 USD $1132 USD $ TBD  

Tổng cộng Lệ phí  ($US)  

Tiền đặt cọc kỳ 1 trước ngày 27/1/2009: $250 

Trả  hết số tiền còn lại: Trước ngày 30/5/2009  

 * Mọi chi phiếu, Cashier Check hay Money Order, xin đề: VO VI - DU HANH DAO PHAP  
 

• 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 Inside Cabin và đặt tiền cọc $250 
sớm để giữ phòng. Xin quý Bạn Đạo nếu được xin gởi phiếu và tiền cọc sớm.  

 

• Các Bạn Đạo đi chung với nhau xin chọn sẵn bạn cùng phòng trước và nếu có thay đổi Bạn 
Đạo cùng phòng thì xin đổi trước ngày hết hạn đóng tiền đợt chót vào ngày 
30/5/2009 vì sau ngày này khi hãng tàu nhận đủ tiền thì họ sẽ phát vé tàu (voucher) và 
sau đó nếu thay đổi tên thì Bạn Đạo sẽ phải chịu lệ phí $50 cho một lần đổi. 

 

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

người lớn. 

• Nếu Bạn Đạo hủy bỏ Hợp Đồng: 
 

o Sau ngày 16 tháng 5 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả $250.00 US. 
o Sau ngày 01 tháng 7 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả 50% tiền phòng. 
o Sau ngày 24 tháng 7 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả 100% tiền phòng. 
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Ban Ghi Danh Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 

 
Ban Ghi Danh 

 
Vùng Phụ Trách Địa Chỉ Liên Lạc Điện thoại/Email 

Nguyễn Văn Minh California, Hoa Kỳ 7622 23rd St. 
Westminster, CA 92683 

(714)837-4988 
nvminh1@gmail.com 

Nguyễn Hữu Lâm Các tiểu bang tại Hoa Kỳ 
(ngoại trừ California), Á 
Châu và các quốc gia 
khác. 

PO Box 92062 
Portland, OR 97292-2062 
USA 

(503)380-9307 
Lamn11@gmail.com 

Lương Sĩ Ái Tuyết Canada  828 Querbes, #305 
Outremont,  
PQ H2V-3X3, Canada 

(514)276-4764 
vovi008ht@gmail.com 

Lê Đình Bảo Pháp  Lê Đình Bảo 
1, rue des Bleuets 
94240 L’Haÿ-Les-Roses 

(33) 607264372 
ledinhbao83@gmail.com 

Nguyễn Xuân Nhân Âu Châu (ngoại trừ 
Pháp) 

Kuefer 13 
Rauheim 65479 
Germany 

(49)6142-929-361
nammoadidaphat@web.de 

T/V  
Quy Hội Tình Người 
Lê Tấn Quốc   

Úc Châu 4 New Ross Lane 
Waterford, WA 6152 

(61)8-94507416 
Mobile: 0422-091-358 

quyhoitinhnguoi@gmail.com  
 
 

Lộ Trình của Du Thuyền Carnival Splendor 
 
Ngày Hải Cảng Giờ đến Giờ đi 
Chủ Nhật, 
30/8/2009 

Long Beach, LAX 
 

 5:30pm (17:30) 

Thứ Hai 
31/8/2009 

Sinh hoạt trên du thuyền   

Thứ Ba 
1/9/2009 

Sinh hoạt trên du thuyền   

Thứ Tư 
2/9/2009 

Puerto Vallarta, Mexico 
 

10:00am (10:00) 10:00pm (22:00) 

Thứ Năm 
3/9/2009 

Mazatlan, Mexico 9:00am (9:00) 6:00pm (18:00) 

Thứ Sáu 
4/9/2009 

Cabo San Lucas, Mexico 7:00am (7:00) 3:00pm (15:00) 

Thứ Bảy 
5/9/2009 

Sinh hoạt trên du thuyền   

Chủ Nhật 
6/9/2009 

Long Beach, LAX 9:00am (9:00)  

 
Xin mời quý Bạn Đạo vào xem website của hãng tàu 
http://www.carnival.com/Itinerary.aspx?embkCode=LAX&itinCode=MR8&durDays=7&shipCode=
SL&subRegionCode=MR&rateCode=B&sailingID=45385&sailDate=8/30/2009 
 
 
 


