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Nguyeân lyù 
 

Nguyeân lyù cao sieâu töøng chuyeån chieáu 
Thaàm giao thanh tònh caûm thoâng nhieàu 
Qui nguyeân thieàn giaùc giao duyeân ñeïp 
Chuyeån thöùc quaân bình haïnh ñöùc sieâu 

  
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 01/05/99 đến 07/05/99 
 
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 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) Óc người hay nghi kỵ và đặt điều có ích lợi gì không ? 
2) Tham gia thuần túy tu hành có hữu ích gì không ? 
3) Thị phi có lợi gì cho tâm thân hay không ? 
4) Người tu mưu cầu thắng thế có lợi ích gì không ? 
5) Chuyên tâm tu sửa kết quả sẽ ra sao ? 
6) Lời ca và nhạc thiền ca khuyến tu có hữu ích gì không ? 
7) Sự đòi hỏi của bạn đạo có hữu ích gì không ? 
 
 
 
 
 
 



1) Montréal, 01/05/99 
Hỏi : Óc người hay nghi kỵ và đặt điều có ích lợi 
gì không ? 
 
Ðáp : Thưa óc người hay đặt điều không có ích 
lợi cho tâm lẫn thân, vì muốn tranh giành và gánh 
khổ chẳng có ích lợi gì cho tâm lẫn thân, tánh 
chất hạ cấp mà tưởng lầm chính mình là cao 
thượng, ôm chấp suốt kiếp bắt buộc sẽ mang 
bệnh nan y mà ra đi ở tương lai 
  Kệ : 
 Tâm thân bất ổn tự gây phiền 
 Nói xấu thị phi tánh khó yên 
 Vọng động trong lòng không dứt khoát 
 Tiêu hao thần lực chẳng giờ yên 

2) Montréal, 02/05/99 5 : 47 AM 
Hỏi : Tham gia thuần túy tu hành có hữu ích gì 
không ? 
 
Ðáp : Thưa tham gia tu hành thì rất vui và hữu 
ích. Ngược lại tham gia bày biểu và phá quấy, thì 
thần kinh khối óc sẽ không quân bình và sẽ lệch 
lạc theo đường lối đấu tranh bất chánh, hại chính 
mình và hại người, đại cuộc không thành, sẽ mất 
đi tâm đạo 
  Kệ : 
 Gieo gương phá hoại trí không thành 
 Lệch lạc đường tu tạo cạnh tranh 
 Ý động gây phiền cho các giới 
 Từ bi không có việc không thành 

3) Montréal, 03/05/99 2 : 45 AM 
Hỏi : Thị phi có lợi gì cho tâm thân hay không ? 
 
Ðáp : Thưa thị phi không có lợi cho tâm lẫn thân, 
chỉ sanh ra một tập quán xấu và thần kinh bất ổn 
  Kệ : 
 Thị phi chèn ép trí và tâm 
 Khuếch đại mưu mô lại khổ thầm 
 Lo lắng nhiều điều không dính dấp 
 Khổ còn tạo khổ khó giải tâm 
 

4) Montréal, 04/05/99 4 : 55 AM 
Hỏi : Người tu mưu cầu thắng thế có lợi ích gì 
không ? 
 
Ðáp : Thưa người thiền Vô Vi bất vụ lợi là đúng, 
thành tâm tu luyện tận độ quần sanh là đúng 
  Kệ : 
 Không tham danh vọng chẳng sai lầm 
 Rủ rước người tu tạo động tâm 
 Khó tiến khó hành trong cực nhọc 
 Xét mình tu tiến giải sai lầm 

5) Montréal, 05/05/99 8 : 45 AM 
Hỏi : Chuyên tâm tu sửa kết quả sẽ ra sao ? 
 
Dáp : Thưa chuyên tâm tu sửa thì kết quả sẽ 
thuận ý Trời mà tiến thân, ngược lại vận động và 
mưu mô thì sẽ tự hại 
  Kệ : 
 Chơn tu thức giác tự tâm hành 
 Quí tưởng Trời cao hướng thượng thanh 
 Mưu sự do Trời cao tận độ 
 Bình tâm thanh tịnh trí chơn hành 
 

6) Montréal, 06/05/99 6 : 22 AM 
Hỏi : Lời ca và nhạc thiền ca khuyến tu có hữu 
ích gì không ? 
 
Ðáp : Thưa lời ca và nhạc khuyến tu dẫn người 
đời hiểu đạo mà tu rất hữu ích, và để nhắc nhở 
người đã tu ngồi lại với nhau thay vì chia rẻ 
  Kệ : 
 Khuyến khích tham thiền dễ định hơn 
 Bình tâm học hỏi tự qui hườn 
 Phân minh đời đạo dấn thân tiến 
 Tận độ quần sanh tự tiến hơn 

7) Montréal, 07/05/99 3 : 10 AM 
Hỏi : Sự đòi hỏi của bạn đạo có hữu ích gì không ? 
 
Ðáp : Thưa sự đòi hỏi luôn luôn tạo động cho bạn đạo và không hữu ích bằng tự thức tự tu, không nên 
bày biểu bạn đạo đòi hỏi và tạo động cho chính họ, là thực hiện điều không cần thiết 
  Kệ : 
 Rủ ren tạo động khó tu hành 
 Êm lặng bình tâm tự hướng thanh 
 Giải bỏ phần nào không động loạn 
 Bình tâm thanh tịnh thực hành nhanh 
 



TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
1. Con xin nhắc lại: mấy người mới tu phải làm soi hồn và chiếu minh 6 tháng, 

nhưng mà muốn đốt giai đoạn, không làm 2 pháp của 6 tháng đầu có được không, có gì 
nguy hiểm không? 
Không có gì nguy hiểm đâu. Sáu tháng đầu giúp đỡ để giải uất khí trong bộ gan mà thôi. Còn cái 
Pháp Luân Thường Chuyển là cái chánh. Họ bỏ cái kia, qua bên này phải làm Pháp Luân 
Thường Chuyển nhiều hơn mới thật sự nhập định.. Họ hành thiền Soi Hồn, Pháp Luân, họ nhập 
định được họ đâu có cần. CÁi duyên là họ không phải ở kiếp này mới tu. Họ đã tu nhiều. Bây 
giờ họ nắm, họ hành, họ đi luôn, sướng lắm. 

2. Hỏi: Thức hòa đồng là do trí đức sinh ra, hơn là của các thức? 
Ðáp: Chúng ta có ngũ tạng, ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, hội tụ được mới 
hòa đồng được. Nhờ Pháp Luân Thường Chuyển hội tụ được mới hòa đồng. Chưa hội tụ, 
chưa chịu hòa đồng, sân si chấp dứt đủ chuyện hết, gây gỗ lẫn nhau. Hòa đồng rồi không có gây 
gỗ. Người ta nó cái gì thì mình ở ngay trong thiện chí của họ, để minh xét họ thì không bao giờ 
đụng chạm tới họ. Chuyện của họ lúc nào cũng đúng theo trình độ tiến hóa của họ. Chúng ta 
không có huyền năng sửa đổi cái trình độ tiến hóa của người khác. Chính họ tự tu tự giải mới đạt 
được. 
 

THƠ 
Biệt Hữu 

Chân thành phân-ưu cùng Thu & Minh. 

Lê-Viên Thánh-Mẫu gọi kêu con 
Đình hạn trầm-luân nhớ mõi-mòn 
Bảo hết duyên trần về với Mẹ 
Léon thăng-hóa kiếp vàng son… 

T.Q.T. 

Bạn đã hồi-nguyên quá vội-vàng, 
Ta chưa kịp nói ý lòng mang. 
Thủa nào chỉ bạn luyện chung Pháp… 
Nay đã biệt-ly hai ngã đàng ! 
Dĩ-vãng đột-nhiên thành ảo-ảnh ; 
Tương-lai thoáng chốc hóa tiêu-tan. 
Bạn về bất-chợt không từ-giã  
Để lại tiếc-thương với ngỡ-ngàng… 
 

Toulouse, ngày 10-02-2009. 
Kính bút, 

            Trịnh Quang Thắng & Gia-Đình. 
==== 

 
 
 
 
 

          KHOA TRƯỜNG 
     (Họa bài Cơ Trời của Huynh TQT) 
 
Sau cơn biến động rõ vàng thau 
Vững dạ nguyền không đổi trước sau 
Mặc kẻ sai lầm chia rẻ Ðạo 
Ta luôn định vững lái con tàu 
Ðời dù tranh đấu tìm danh lợi 
Ðạo vẫn ung dung thoát khổ đau 
Ðây chính đề thi Thầy thử thách 
Cho trò lộ tánh kịp chùi lau. 
 
    TÐ. Phú Nhuận, 07/02/2009 
              Thiền Ðăng. 
                    === 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         RƯỢU TÌNH 
 
Hai tay bưng chén rượu tình 
Uống đi để giữ quân bình nội tâm 
Rượu tình nấu đến trăm năm 
Uống rồi nhớ mãi trăm năm nghĩa tình 
Ðấy tình giải thoát đẹp xinh  
Kết tình tiến hóa, chúng mình âm dương 
Thiền Ðường tu học vấn vương 
Dám đâu quên lãng con đường thăng hoa 
Rượu tình uống đến say ngà 
Vững tin chấp nhận vượt qua khổ nàn 
Khổ là một pháp đăng quang 
Rượu tình đầy chén khẻ khàng ta say 
Ðời còn sống sót đến nay  
Cơn Tình Tạo Hóa ! Biết ngày nào xong ! 
Ðêm ngày bòn điển bòn công 
Sôi tâm nấu thức, đồng lòng tiến thôi 
Rượu tình nấu đến sục sôi 
Tặng người tu học ghé môi hưởng tình 
Tình Trời ban tặng chúng sinh 
Dấn thân tìm giác tìm minh đời người 
Rượu tình nung nấu cả đời 
Uống vào mới hiểu tuyệt vời của tu 
Ngày kia giải thoát ngục tù 
Rượu tình sáng suốt giải mù giải mê 
Tâm tư nguyện vọng tìm về 
Nơi mà thanh nhẹ giải mê trược trần 
Cư trần tất nhiễm chẳng an 
Tìm an ngay giữa trần gian mịt mù 
Rượu tình Thiền sĩ công phu 
Giải dần tội lỗi mờ lu nghìn trùng 
Rượu làm say khướt thủy chung 
Yêu đời yêu đạo vô cùng đời ta 
Rượu nồng nàn nhẫn nhịn hòa 
Nếm cay vị lưỡi biết ta biết người 
Say cho tự tại đả đời  
Say cho chờ đợi chợ đời quên nhau 
Tử sanh đã biết về đâu 
Rượu nồng ũ kín chờ sau chín nồng 
Qua bài khổ sở, long đong 
Thanh,trược, động, tịnh, thuộc lòng mới an. 
 
  Hiệp Bình Phước, 1 ngày đầu năm Kỷ Sửu 
                    Từ Hùng. 
                     ==== 
 
 
 

       LINH HỒN THOÁT TỤC 
Quan trọng linh hồn, xác kể chi  
Giữ tâm thanh tịnh học từ bi 
Khẩu khai thần tán sanh mê muội 
Lý luận tạo ngu chẳng ích gì 
Niệm Phật ngăn ngừa anh ý mã 
Pháp luân giải trược viên tâm qui 
Trở về nội thất lo tu luyện 
Khai sáng cho mình một lối đi. 
         TÐ. Phú Nhuận, 29-12-2008 
            Nguyễn Hiền (Dĩ An) 
                  ==== 
              TẠI NGU  
Rớt xuống trần gian tầm đạo tu 
Ham chơi không biết mãi ngao du 
Ăn ngon sướng nghiệp chẳng tầm đạo 
Thiếu đạo, tiền dư chẳng được bù 
Tự thấy mình sai tự giải thoát 
Tiếp thanh tống trược chạy vù vù 
Tý thời thanh tịnh, xuất Hồn Viá 
Thức tỉnh tự tầm tâm tự tu. 
       Tân Phú, 07-02-2009 
             Minh Vô Vi. 
               ===== 
              1 TỚI 9 
Tứ thiên Tam giới Bát môn Thiên 
Cửu khiếu Ngũ hành Nhất phẩm Tiên 
Nhị cực Thất linh sinh Lục đạo 
Vô Vi khai triển Pháp qui nguyên. 
                 Tân Phú, 08-02-2009 
                       Minh Vô Vi. 
                         ==== 
        THỰC HÀNH TỰ CỨU 
THỰC nguyện hành tu suốt cuộc đời 
HÀNH nghiem 3 pháp thở tầm hơi 
TỰ nhiên, tự chứng huyền vi diệu 
CỨU vớt Hồn linh thoát cảnh đời 
 
THỰC chất người tu phải sửa TÂM 
HÀNH cho rốt ráo tránh sai lầm 
TỰ nhiên, tự tại gieo duyên tốt 
CỨU mình, cứu họ được bình yên 
 
THỰC hành chất phát đạt ĐẠO ta 
HÀNH tu tinh tấn thoát Ta bà 
TỰ nhiên THÀN trụ nơi thượng đảnh 
CỨU nhân, độ thế, thoát đoạ sa. 
          Taân Phuù, 03-02-2009 
                    Thanh Duõng 



HỌP MẶT RẰM THƯỢNG NGƯƠN 
TÂN NIÊN KỶ SỬU 

  
HẦU như duyên nghiệp đã an bày 
SỆT sợ làm chi chuyện tỉnh say !  
HOÀNH tráng tiệc đời trao đổi đạo 
TÂN Xuân sum hợp học điều hay 
HƯỜNG hoa đón Tết tâm bừng sáng 
HẰNG hữu tình Xuân tánh triển khai 
LIỄU ngộ chơn thiền minh điển giới 
NGUYÊN linh trực chỉ rõ chơn tài 
HOÀNG Thiên minh chứng thập hiền sĩ 
CHẤT phác hành tri đáo Phật Ðài. 
 
               Thanh Ða, 09-02-2009. 
                  Thiền Ðăng. 
                     === 
         MY HƯƠNG BÌNH DƯƠNG 
 
MY có duyên lành được Pháp tu  
HƯƠNG Ðăng Ðiển Giới chẳng mờ lu 
BÌNH tâm học Ðạo ngày thêm tiến 
DƯƠNG thế vô thường, quyết chí tu. 
 
           Cà Mau, 08-02-2009 
             Út Hoa thân tặng. 
                      ===== 
          KHI GIỚI TÌNH THƯƠNG 
 
Khí Giới Tình Thương chống giặc tà 
Vô Vi Kinh Ðiển chiếu tâm ma 
Dục tâm tiềm ẩn, tu hành giả 
“Tiên Mụ” lâm phàm, bệnh chấp ta 
Ngoài chạm vàng rồng, trong đổ đé 
Giả hình, giả tướng, giả hào hoa 
Ðạo văn, thi pháp, thuật tà mị 
Lần lượt tự mình, lộ tướng ra. 
 
TÐ. Phú Nhuận, 07/02/2009 
Huệ Tâm (Thủ Ðức) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÐOÀN TỪ THIỆN “PHƯỚC TÂM” 
 
PHƯƠNG châm hành đạo Pháp Vô Vi 
DUNG hạnh độ đời rất thích nghi 
TRƯỞNG dưỡng Ðạo Tâm trong nghịch 
cảnh 
ÐOÀN đi cứu trợ, ngại ngần chi 
TỪ bi bác ái, Trời gia hộ 
THIỆN hữu, bạn hiền, góp lại đi 
PHƯỚC Huệ song tu năng lập hạnh 
TÂM Không, xuất phát, chẳng lo gì. 
 
         Cà Mau, 12-07-2008 
                Út Hoa thân tặng. 
                       ==== 
                Vè Chữ “T” 
 
Tham thiền thêm thú thiền thơ 
Tâm tư thanh thản thả tơ tình Trời 
Tình Trời tiếp thụ thảnh thơi 
Từ trên thiên thượng tùy thời tiếp thu 
Tùy tâm tùy thức tòng tu 
Thuận thiên Thiên thưởng trùng tu thân tòa 
Thân tùy tu tập thật thà 
Từ trong thanh tịnh thấy ta thấy Trời… 
 
                    080808 
 
 Nguyễn kia có sẵn một chữ ngu 
Quang minh cho thấy vẫn còn mù 
Hải trung phản chiếu còn xa đạo 
Cơ hội Trời ban gắng sửa tu! 
 
** Mấy tuần qua góp mặt với những 
 bài vè để giải tâm, cầu tu sửa. 
 Thành thật cám ơn Ban Phụ Trách  
TBPTĐN đã cho phép tham dự.  
Cũng xin cám ơn các chư liệt vị  
nhơn hiền đã đọc các bài vè.  
Nay xin cáo biệt. Trân trọng.  
NQHC 
 



 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Lý Thiên Tộ là ba của bạn đạo Lý Lệ Nhàn mất 
ngày rằm tháng Giêng năm 2009, tức ngày 9 tháng 2 năm 2009 hưởng thọ 94 tuổi được siêu 
thăng tịnh độ.   
 
2) Xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu LÊ ĐÌNH BẢO Léon, từ trần ngày 
10/02/2009 tại Paris (Pháp Quốc), hưởng thọ 54 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
Cảm ơn quí đạo hữu 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc   
 

Thông Báo về www.vovi.org 
Thưa Quý Bạn Đạo, 
 
www.vovi.org vừa được sửa đổi với sự đóng góp của chị Huệ Mai, hai anh Trần Ngọc Dũng và 
Trần Ngọc Minh. 
 
Mạng này sẽ tiếp tục được điều chỉnh và bổ túc hầu giới thiệu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền 
Bí Phật Pháp đến tất cả những người muốn nghiên cứu và tìm hiểu. 
 
Như các bạn đã biết, dự án Thư Viện Vô Vi (VoViLib) đã gián đoạn mấy năm nay, từ ngày anh 
Trần Hải Tân đã xin rút khỏi dự án này.  
 
Nay, nhóm bạn đạo thực hiện VoViLib (đại diện là anh Trần Hải Tân) đã phát tâm đứng ra tiếp 
tục phối hợp bạn đạo các nơi trên thế giới để thực hiện cho hoàn tất dự án này. 
 
Đây là một dự án sẽ cần nhiều nhân lực và dài hạn. Trong giai đoạn đầu, nhóm VoViLib sẽ điều 
chỉnh lại những phần sẳn có. Trong tương lai gần đây, dự án sẽ rất cần sự đóng góp của mọi 
người. Ước mong được sự hưởng ứng đông đảo, trong tinh thần trách nhiệm chung. 
 
Xin quý bạn đạo gởi những ý kiến xây dựng về voviorg@gmail.com để giúp cho mạng này thêm 
phong phú.  
 
Riêng về VoViLib, quý bạn đạo có thể gửi thẳng về info@vovilib.vovi.org. 
 
Kính thư, 
 
Huỳnh Minh Bảo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 03 /12/ 2008 tôi đã nhận cho đến 11/02/2009 từ quy` bạn đạo  cho quỹ 
cưú khổ ban vui   như sau: 
Người gửi                            US$                  Currency$ 
Vo Danh (CA) 100.00   
Vo Danh (CA) 100.00   
HAHVV FLORIDA 470.00   
Loan Nguyen (MI) 100.00   
Tran van Huu (NJ) 100.00   
Hung M Tran 100.00   
Duong Anh Loan (CA) 100.00   
Trinh My Huong (Houston) 100.00   
Nguyen Tho (Houston) 50.00   
Nguyen Thi Thong (Houston) 45.00   
Hoi Ai Hưu Vo Vi Bac Cali :     
Bui Lien 240.00   
NguyenNam 100.00   
Nguyen Hanh 100.00   
Nguyen Hoc 100.00   
Nguyen Hieu 100.00   
Nguyen Hien 100.00   
Nguyen Hoa 100.00   
Nguyen Hiep 100.00   
Nguyen Xuan Mai 200.00   
Phan Ba Tam 50.00   
Vo Hưu Trung 100.00   
Lam Minh My Phuong (ON) 50$Ca
HAHVV Florida 490.00   
Phung Thi Thi (Mtl) 
Phung Thoa (Pa) 200.00   

 
Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui đã 
thực hiện như sau : 

- tiếp tục giúp các em khuyết tật câm điếc 
- giúp dưỡng lão các sơ già và những người già neo đơn 
- Tủ thuốc phát miễn phí cho đồng bào nghèo 
- giúp các em mồ côi 
- phát gạo cho đồng bào nghèo đói  
- Giúp các nơi (chùa...)  nuôi các em sơ sinh bị bỏ rơi 
- Học bổng cho học sinh &sinh viên nghèo được tiếp tục đi học 
- Hỗ trợ  bạn đạo nghèo có tièn trị bịnh hay sửa nhà  
 

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục 
giúp đỡ từ hơn 11 năm qua 
 
Trong tuần qua chúng tôi đã gửi đi giấy trừ thuế lợi túc đến quí bạn đạo Mỹ & Canada, nếu 1 tuần 
nữa mà quí bạn đạo không nhận được xin vui lòng liên lạc với chúng tôi . 
 
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây: 



 

và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về : 
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
email tbptdn@videotron.ca  
 
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
Kính Thư 
Phan Cao Thăng 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ NHẪN HÒA 
 
Thưa Quý Bạn Đạo, 
 
Chương trình Trại Hè Hàng Năm của Thiền Viện Nhẫn Hòa sẽ được tổ chức từ ngày Thứ 
Bẩy 4 tháng 7 đến Thứ Bẩy 11 tháng 7 năm 2009.  Quý bạn đạo có thể lưu trú thêm, trước 
và sau những ngày Trại Hè nói trên để tịnh dưỡng, nếu muốn.  Chủ đề của trại hè theo ý 
Đức Thầy là “Thực Hành”, do đó chúng ta sẽ chú trọng vào các sinh hoạt sau đây: 
 

 Thiền Chung, niệm hành trong khuôn viên mới phát triển của Thiền Viện. 
 Ôn tập PLVVKHHBPP và trao đổi kinh nghiệm thực hành Thiền trong khung cảnh gia 
đình ấm cúng và tình bạn đạo thân thương, tránh không tranh luận lý thuyết. 

 Trao đổi kinh nghiệm về dinh dưỡng và các sinh hoạt thể dục hỗ trợ việc thực hành Thiền. 
 
Ngoài ra chúng ta sẽ: 
 

 Viếng cảnh vùng Tây Bắc Mỹ Châu (Picnic tại các thắng cảnh ở vùng Olympia, núi tuyết 
Mt Rainier hoặc núi lửa St Helen, tắm Suối nước nóng Sol Duc, hoặc đi Vancouver 
Canada, tùy sở thích của Bạn Đạo (Xin đem theo Passport). 

 Lửa trại và trà đàm. 
 
Theo thông lệ, Thiền Viện Nhẫn Hòa luôn hoan hỷ tiếp đón bạn đạo, không đòi hỏi lệ phí, và quý 
vị có thể tùy hỷ đóng góp. 
 
Chi tiết và chương trình của các sinh hoạt sẽ được quyết định khi biết chính xác số bạn đạo tham 
dự và các phương tiện có được.  Chúng tôi bảo đảm là quý vị sẽ có những ngày thanh tịnh, nhưng 
thật vui và thoải mái. 
 
Thiền Viện Nhẫn Hòa kính cáo. 
 
 
Địa Chỉ Thiền Viện:   4514 Gold Ridge Ln SW, Olympia, WA. 98512.  
                                   ĐT: (360) 357-5675 hoặc (360) 459-2405. 
Xin liên lạc với:  Vượng:   360-459-2405 (nhà và nhắn tin);  360-402-4401 (Cell);      
                                                   nguyenvg@comcast.net  
   Hưng:    360-956-7038 (xin nhắn tin trong máy ĐT);   
                                                   hungkn2005@aol.com  
    
 



 

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM VÔ VI THỦ ĐÔ WASHINGTON 
5909 Woodcutter Way 
Columbia , MD. 21044 

Tel: 410-884-5356 
Email : voviwashingtondc@yahoo.com 

 
2009 

 
Kỷ Sửu Tân Niên đã đến rồi , 
Xa rời động loạn tự mình yên. 

Thanh tịnh ,nhẫn hòa cùng học hỏi , 
Một bước thăng hoa đến cõng Trời  . 

Kỷ Sửu Tân Niên rồi đã đến , 
Động loạn xa rời mình tự yên. 

Nhẫn hòa học hỏi cùng thanh tịnh , 
Cõng Trời một bước đến thăng hoa  . 

 
THÔNG BÁO 

          
        Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington hân hoan tường trình cùng quý bạn đạo gần xa 
những sinh   
        hoạt của chúng tôi trong dịp đầu năm mới  . 
 
1 – Thông Báo Số 1 : 
 
       Ban tổ chức Đại Hội Vô Vi Thế Giới kỳ 27 “ Viễn Tiến “ - Hội Tết Vô Vi 2008 tại Canada  
         vừa hoàn thành bộ DVD Đại Hội Viễn Tiến , gồm 4 DVD được để trong một cái hộp xinh 
sắn           
         với hình bìa được trình bày trang nhã , đẹp mắt  .  
         Nội dung Đại Hội Viễn Tiến thật phong phú. Người đã tham dự Đại Hội xem lại cảm thấy 
tâm  
         hồn lâng lâng thích thú. Người không có tham dự Đại Hội khi xem sẽ cảm nhận như nhận 
được  
         một đặc ân vô cùng quý trọng  . 
         Đặc biệt dành cho những bạn đạo hằng quan tâm đến Pháp Luân Thường Chuyển  . Đại Hội 
Viễn  
         Tiến đã trả lời rõ ràng  với sự đóng góp của nhiều bạn đạo nhiều kinh nghiệm  .Xin được 
vài  
         hàng nói qua về Pháp Luân Thường Chuyển : Trong một ngày có thể thở nhiều lần PLTC 
khi  
         bụng tróng,hoặc sau bữa ăn 2 giờ  . Mỗi lần thở PLTC có thể thở từ 6 cái đến 12 cái. Đề 
nghị thở  
         6 cái dễ tập trung đạt kết quả tốt hơn  . Trước mỗi lần thở cần ra lệnh bằng ý “Đầy rún, đầy 
ngực, 
         tung lên bộ đầu “ . Thở  6 cái.ra lệnh 6 lần  . 



 

         Bộ DVD này được KÍNH BIẾU MIỄN PHÍ  
        Quý bạn liên lạc với Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington , với nhu cầu và địa chỉ rõ ràng 
, quý  
        bạn sẽ được như ý  . 
        Mọi phát tâm đóng góp vào quỹ Ấn Tống Kinh Sách ,xin liên lạc về : 
         Hôị Ái Hữu Vô Vi Bắc California 
         P.O. BOX 18304 
         San Jose , CA. 95158 
        ( Check xin đề : VO VI Friendship Association of Northern California )  
        Email : vovikinhsach@gmail.com  
         
 
2 – Thông Báo Số 2 : 
 
         Đặc biệt với bạn đạo yêu thích cổ nhạc ,cải lương  . Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington 
hân  
         hoan được KÍNH BIẾU MIỄN PHÍ  những CD và DVD cổ nhạc , tuồng cải lương, được 
Gia 
         Đình đạo hữu Thiên Tạo thực hiện từ những bài thơ ,câu chuyện của Đức Thầy  . 
         Qua những danh ca điêu luyện như : Việt Hùng , Chí Tâm ,Linh Tuấn , Út Bạch lan ,Hương 
lan  
         Phượng Liên , Ngọc Nuôi ,Thanh Huyền ,Thanh Kim Huệ , Kim tiểu Long  ,v.v… 
         Chắc chắn sẽ làm quý bạn say mê thưởng thức  . 
         1 – CD  : Kết Chặt Thiền Sen với 6 bài ca cổ nhạc  . 
         2 – CD  : Tuồng cải lương Ông Tám Làng Quê với 2 CD   . 
         3– DVD KARAOKE  : Nguyên Lý Tu Học với 9 bài ca cổ nhạc. 
         4– DVD KARAOKE  : Đời Đạo Phân Minh với 9 bài ca cổ nhạc  . 
         5– DVD KARAOKE  : Thình Thương Bất Diệt  
         6– DVD KARAOKE  : Cổ nhạc Hồ Quảng   
         7– DVD KARAOKE  : Hôị Tụ Vinh Quang     
         8– DVD  : Tình Thương Vô Tận 
         9- DVD Tuồng cải lương     :  Như Núi Thái Sơn 
        10-DVD Tuồng cải lương    :  Bông Hồng tặng Cha 
        11 -DVD Tuồng cải lương   :  Ông Tám Làng Quê 
 
         Quý bạn yêu thích ,xin liên lạc với chúng tôi với nhu cầu và địa chỉ rõ ràng,quý bạn sẽ được 
         Như ý   . 
 
         Kính chúc quý bạn ThânTâm An Lạc ,Vạn Sự Cát Tường  . 
         Nam Mô A Di Đà Phật 
         Vạn Vật Thái Bình   
 
          Kính bái , 
         Võ Quang 
 



 

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California 
 

Ban Chấp Hành và Hội Đồng Quản Trị Nam California sẽ tổ chức bầu cử Hội Trưởng nhiệm kỳ 
2009-2011 vào Chủ Nhật ngày15 tháng 3 năm 2009 lúc 11:00 giờ sáng. 
Xin kính mời bạn đạo đến tham dự đông đủ để chọn một Hội Trưởng có đủ đạo hạnh, đức độ và 
tài ba để ra phụ giúp và hổ trợ Đức Thầy làm việc. 
T.M. Hội Đồng Quản Trị 
 
Chủ Tịch Huỳnh Tấn Lộc 
 
Lưu Ý:  Bạn đạo nào chưa có thẻ hội viên hoặc thẻ hội viên đã hết hạn, xin liên lạc với ban chấp 
hành hay HĐQT để cuộc bầu cử được diễn ra tốt đẹp và hào hứng.  Cảm ơn. 
Điện thoại Trụ Sở Xây Dưng Vô Vi: (714) 891-0889 
 

BẠN ÐẠO VIẾT 
KHAI MỞ 

 
Nói đến Khai Mở tự nhiên tất cả chúng ta mường tượng ra một cái gì đó khó hiểu, thần bí 

mà một người hành giả nào đó khi qua một khoảng thời gian tu hành bật khởi, khai ngộ mà có 
được và không thể nào nói ra cho người khác biết vì “Thiên Cơ bất khả lậu”. 

 
Nhưng theo mình, một hành động chứng đắc của người tu, nhất là tu theo Pháp Lý Vô Vi 

thì có cơ sở để phán đoán. 
 
Trên con đường tu học là con đường mà hành giả đang mò mẫm trong đêm để cố vượt 

qua mọi chướng ngại hầu đi đến nẻo sáng cuối đường, trong cơn tăm tối đó biết bao nhiêu là 
nghịch cảnh gian truân, vẫy đầy cặm bẩy, cộng thêm nổi si mê ô trược của một tâm hồn thế tục 
thì sự sa ngả, vấp té trước ngoại cảnh là sự đương nhiên không sao tránh khỏi. Nếu hành giả đó 
trong cơn khổ nãn mà để tâm tánh buông trôi, chán nãn, lấy cái đam mê dục lạc của sóng gió vô 
thường trong kiếp vô minh làm cái bè tạm để thả trôi nổi, lây lất để qua cơn buồn chán thì chắc 
chắn sẽ có một cái thác đổ sâu xuống vực thẳm đang chờ phía trước, dòng thác đó cũng như dòng 
đời sẽ đánh tan chiếc bè và người cầm lái, tức là tan xác tan hồn hành giả đang tu. 

 
Còn nếu trong cơn nghịch cảnh, hành giả biết chịu đựng, đặt niềm tin vào giáo pháp, còn 

dám hướng thượng trụ niệm để qua cơn sóng gió, tức là dám ôm chiếc bè Phật pháp đang bị bồng 
bềnh mà cố lấy một nhánh cây, một khúc tre của nguyên lý Lục Tự Di Ðà mà lướt sóng, vượt khó 
băng qua bờ bên kia, không sa ngả buông trôi tâm thức theo cái mơn trớn của ngũ dục thế gian, 
không cảm thấy buồn tủi tuyệt vọng, cái chơn tâm của hành giả này đã được khai mở rồi, đã liễu 
ngộ được cái hư huyễn của nếp sống vô thường nầy rồi. Cái tự tánh đã bộc phát qua cái nhìn sáng 
suốt về sự có rồi không và không lại có, nên vượt thoát khỏi vòng ái nhiễm. 

Còn cái khai mở theo kiểu cái hạnh tu khác thì đại đa số nghiêng về mặt huyền năng do 
các cảnh cõi hoặc lẽ Thầy Tổ cũ của họ hộ trì cho thấy biết. 

 
Cũng như người tu Vô Vi, qua những cơn thăng trầm thử thách thì hành giả cũng sẽ được 

trở về với căn cội cũ của mình từ kiếp trước gởi đến đây học đạo. 
 



 

Ðây là giây phút cực kỳ quan trọng của người tu Vô Vi, cũng có thể hành giả sẽ được 
khai mở một số ấn chứng do công năng hàm dưỡng nhưng thực sự muốn hướng vào ngưỡng cửa 
Vô Vi, thì tâm hồn phải buông bỏ tất cả những gì mình đang có, không ham thích về mặt đời hữu 
vi qua mặt đạo trong cõi Vô Vi, thì mình mới được Phật sự cho chuyển lớp qua Thiên Tiên Vô Vi 
mà học đạo. 

 
Bằng không thì cái tâm của của mình sẽ không bao giờ khai mở theo chiều hướng mới 

được đâu có nghĩa là không chuyển tâm được, nó cứ lình xình theo cái biết, cái suy tư, cái linh 
cảm cõi thiêng liêng với cảnh cõi cũ hoài, chờ tới khi bỏ xác qua kiếp sau tiếp tục tu. 

 
Vấp ngả đứng lên thẳng rẳng đường 
Tối tăm vẫn bước tự mình thương 
Bên kia là lúc qua bờ sáng 
Chẳng chút si mê ý tỏ tường. 
 

Tao Ðàn PN, 06-10-2008 
Thiền sinh Phương. 

 NHỮNG CHIẾC LÁ VÀNG 
 
Cây phủ đầy những chiếc lá vàng, lá vàng rơi theo định luật an bài, từ non xanh đến lúc vàng rơi 
về gốc rể….cơn gió vô tình thổi sang cuốn đi chiếc lá cuối cùng không rơi về gốc rễ… lá cứ mãi 
bay vào không gian vui chơi theo làn gió rơi là đà theo dòng nước bạc… 
….bên bờ hồ tôi lặng lẽ nhìn mặt nước triền miên tĩnh lặng, có tiếng động phát ra từ hồ nước và 
một giọng nói trách cứ phát ra…. 
“tại sao lao vào tôi?” mặt nước hỏi một hòn đá; 
“tôi không phải bổng dưng phóng thân mình vào hồ nước, vì sự vận chuyển của thời gian nên tôi 
phải vào hồ”  Hòn đá trả lời xong lại trách móc. 
“Tôi đang im lặng góc kia và phải đổi sang vị trí này, tôi không muốn vậy nhưng hình như tạo 
hóa đã an bài, tôi không tránh được.” 
Tiếp theo một âm thanh lại phát ra, “sao lá vàng rơi vào đây?”  
lúc này gió thổi đi qua lại cuốn theo chiếc lá đơn chiếc vui đùa trên mặt nước không kịp trở về 
nguồn, chiếc lá rong chơi qua làn gió rồi phải chịu dấn thân kẹt vào kẻ đá và sỏi đá 
kia phải vướng lại bên hồ…. 
…..tôi lặng yên bên bờ hồ ngước mắt nhìn đăm chiêu vào bối cảnh, tai nghe những sự tranh 
giành, cãi cọ…. làn gió thổi nhẹ qua người, tôi chớt thức tỉnh cảnh ngộ này … và nhớ lại lời Thầy 
chỉ day “vạn vật chi linh” nên nhìn lại tâm mình và thân mình. 
…..rôì lặng lẽ bước trên thảm cỏ mền, bỏ lại sau lưng chiếc lá vàng vô tình, hồ nước kia như 
đồng tiền bạc bẽo và sõi đá kia như vật chất kiêu sa… 
Tất cả không là gì, nếu thời gian đi tiếp tục thì những gì hôm nay tôi đã nghe và nhìn thấy tất cả 
sẽ trở thành ảo giác của ngày mai. 
Đây là một bối cảnh mà tôi trong khoảnh khắc im lặng đã thấu hiểu được minh rơi vào vị trí nào 
của nhân sinh quan và hiểu được vô vi quan của kiếp này.  Trong lòng rất thiết tha cảm ơn sự bạc 
bẽo của tình người.  Có lắm lúc vì tiền vì vật chất mà người đã quên đi và đánh mất đi tất cả cái 
mình đang có…. Tôi tiếp tục niệm phật và nhìn vào khoảng trống không này, trong lòng không 
còn động lại chút ý tưởng nào nữa…. khi âm thanh lục tự này đã đi vào trong tâm tôi…. 
…..Tôi rất nhớ Thầy thật nhiều khi đơn thân đứng dưới hàng cây và âm thầm đọc bài thơ lá vàng 

rơi của Thầy viết vào mùa thu 2007 tại Montreal nhân một chuyến đi xem lá vàng 



 

 trở về. 
“Lá vàng tự rơi chẳng ai mời 

Khổ cam phải chịu chắng nghỉ ngơi 
Chờ thời phải đợi ngày thành tựu 

Chẳng dám trách ai…nguyên lý trời đã định! 
Kiên nhẫn đạt thành… nguyên lý chiếu 

Về trời tự thức 
Vô cùng tiến hóa … phải nhận hành” 

….Tôi nhớ Thầy từ một thuở xa xưa nào bên Thầy, không phải của ngày nay, tôi nhớ cảnh ngộ 
chia tay với người và lời hứa trong tiềm thức, tôi có nói với người “con giữ tấm lòng trung hậu có 
trước có sau, con sẽ gặp lại người sau này.”   
Trong Hán ngữ chữ trung rất đẹp       một khuôn khổ rất ngay thẳng, đứng trên tâm mình, thời 
gian đi đi mãi đến nay lâu lắm lâu lắm con gặp lại người, ngày nay Thầy luôn nhắc nhở con trở 
lại ….  
nơi này con ngắm lá, bên kia Thầy cũng nhìn, nhìn đàn con và đợi từng con…… 
 
 
Ngọc Dung kính bút 
Nam Cali 
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Thông Báo Đặc Biệt Của Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 

 
 

Kính Thưa Đức Thầy Và Quý Bạn Đạo Khắp Năm Châu, 
 
Trong một tháng vừa qua Ban Tổ Chức đã đồng làm việc dưới sự quang chiếu và hướng dẫn 

trực tiếp của Đức Thầy cộng thêm sự cảm thông và tin tưởng của đa số bạn đạo, nay tổng số bạn 

đạo ghi danh đã nhanh chóng vượt hơn 300 người. Cũng chính nhờ tinh thần đoàn kết và hợp tác 

chặt chẽ đó, hãng tàu đã đặc biệt giảm giá phòng theo số lượng bạn đạo ghi danh cũng như đã 

đồng ý cho chúng ta một phòng họp lớn. 

 

Vì thế với giá tiền phòng mới thấp hơn, Ban Tổ Chức chúng tôi thiết tha kêu gọi sự hỗ trợ 

của tất cả các bạn đạo khắp năm châu đồng tâm ghi danh chính thức với Ban Tổ Chức “Du Hành 

Đạo Pháp” để thể hiện tinh thần  đoàn kết cùng nhau chung bước Du Hành, chung vui với Đức 

Thầy trên con đường Đạo Pháp. 

 

Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những đóng góp thực tâm xây dựng từ các bạn đạo khắp nơi để 

thực thi và phục vụ trong tinh thần hòa hợp theo tôn chỉ của “10 Điều Thực Hành Tâm Đạo” do 

Đức Thầy chỉ dạy. 

 

Ban Tổ Chức chúng con cũng xin thành kính tri ân Đức Thầy đã luôn luôn làm việc sát cánh 

với chúng con và cho phép anh em chúng con có cơ hội dấn thân làm những viên gạch tâm linh 

lót đường phục vụ cho chương trình phát triển Vô Vi chung.  

 

Chân thành cám ơn quý bạn đạo 

 

Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 

Ngày 8 tháng 2, 2009 
 

 

 

Lưu Ý: Bạn đạo nào đã đóng trọn tiền Đại Hội thì Ban Tổ Chức sẽ hoàn lại tiền sai biệt khi lên 

du thuyền. Nếu có những thắc mắc xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh. 
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Thông Báo Của Ban Tổ Chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” 

về “Giá Tiền Đại Hội Đặc Biệt” dành cho bạn đạo Việt Nam 
 

Kính Thưa Toàn Thể Quí Bạn Đạo, 

 

Để tạo phương tiện cho bạn đạo Việt Nam có cơ hội tham dự Đại Hội Vô Vi kỳ thứ 28 “Du 

Hành Đạo Pháp” với sự đồng ý của Đức Thầy, trong tinh thần tương trợ, Ban Tổ Chức chúng tôi  

đã quyết định đề ra một giá biểu đặc biệt và chỉ dành riêng cho bạn đạo Việt Nam hầu san sẻ 

phần nào những chi phí lớn lao mà bạn đạo Việt Nam phải trang trải để được tham dự Đại Hội. 
 

Với giá biểu đặc biệt này, chúng tôi ước mong tất cả bạn đạo Việt Nam sẽ tham dự đông đảo để 

chung vui Du Hành cùng với  Đức Thầy trên con đường Đạo Pháp. 
 

Về việc xin chiếu khán vào Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ đối với các bạn đạo Việt Nam: Theo 

thông tin của hãng tàu các hành khách đi du thuyền phải cần có giấy tờ hợp lệ mới được lên du 

thuyền. Riêng bạn đạo Việt Nam cần phải có những giấy tờ sau: 

- Sổ Thông Hành/Hộ Chiếu Việt Nam có hiệu lực trên 6 tháng kể từ ngày rời Hoa Kỳ. 

- Multiple Entry Visa (Chiếu Khán Vào Hoa Kỳ Nhiều Lần) trong thời hạn được cho phép. 

Bạn đạo cần liên lạc với Tòa Đại Sứ hoặc Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ để biết thêm chi tiết. 

- Chiếu Khán của Mễ Tây Cơ (Mexico Visa) để xuống viếng thăm 3 đảo. Bạn đạo cần liên lạc 

với Tòa Đại Sứ hoặc Tòa Lãnh Sự Mễ để biết thêm chi tiết. 

 

Chúng tôi đã nhờ anh Vương Hoàng Vũ tại Việt Nam giúp lập danh sách các bạn đạo tham dự để 

gởi về cho Ban Ghi Danh. Xin quý bạn đạo liên lạc với anh Vũ qua số điện thoại: 08-3512-5670 

hoặc 903-809-225 (Di động) hoặc email: khagaco@hcm.fpt.vn để biết thêm chi tiết. 

 

Chân thành cám ơn quý bạn đạo 

 

Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 

 

Đính kèm: Phiếu Ghi Danh với giá tiền mới và giá tiền đặc biệt dành cho bạn đạo Việt Nam 
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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, Tên, Tên Lót: (giống như trong passport) Ngày Sanh: 
Tháng 

 
Ngày 
 

Năm 
 

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 $545 USD $599 USD $675 USD $779  

Ocean View CB $629 USD $695 USD $799 USD $1350  

Balcony         BC $765 USD $835 USD $999 USD $1699  

Giá tiền Cho 1 người ($ US Dollar) (Dành Cho Bạn Đạo VIỆT NAM) 

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

Inside Cabin DB $475 USD $520 USD $580 USD $ TBD  

Ocean View CB $570 USD $635 USD $745 USD $ TBD  

Balcony         BC $680 USD $770 USD $930 USD $ TBD  

Tổng cộng Lệ phí  ($US)  

Tiền đặt cọc: $250 

Giá tiền phòng đã được hãng tàu gia hạn cho đến ngày 25/3 hoặc khi số lượng phòng dành cho Ban Tổ Chức đã đầy. 
Sau ngày này giá tiền có thể thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo sau. 

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 

 
• Nếu Bạn Đạo hủy bỏ Hợp Đồng: 
 



 17

- Sau ngày 16 tháng 5 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả $250.00 US. 
- Sau ngày 01 tháng 7 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả 50% tiền phòng. 
- Sau ngày 24 tháng 7 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả 100% tiền phòng. 

 
 

 

ĐĐạạii  HHộộii  VVÔÔ  VVII  QQuuốốcc  TTếế  kkỳỳ  tthhứứ  2288  ––  DDuu  HHàànnhh  ĐĐạạoo  PPhháápp  
  

Phiếu Ghi Danh Khách Sạn Trước và Sau Đại Hội 
 

Họ và Tên: (giống như trong passport – Họ, Tên, Tên Lót) 

 Giá tiền ($US) 
cho 1 người 

Đêm 
27/8/09 

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 $55        
Loại Phòng 1 giường đôi  2 giường đôi  Tổng cộng Lệ phí ($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. 

* Trẻ em dưới 10 tuổi đi chung với cha mẹ được miễn phí. 
 * 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)     

 

 

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, Pháp 828 Querbes, #305 
Outremont,  
QC H2V-3X3, Canada 

(514)276-4764 
vovi008ht@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  
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Thông Báo Của Ban Ghi Danh Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 
 

 
Kính thưa quý bạn đạo, 

 

Ban Ghi Danh xin thông báo cùng các quý bạn đạo một tin buồn là anh Lê Đình Bảo, trưởng ban ghi danh 

vùng Pháp, vừa bị một tai nạn và đã qua đời trên đường đi đến sở làm vào sáng thứ hai 9 tháng 2 năm 2009. 

 

Tin anh Bảo mất đến thật đột ngột và bất ngờ đối với Ban Tổ Chức Đại Hội nói chung và Ban Ghi Danh 

nói riêng, tuy nhiên anh Bảo đã ra đi rất nhanh chóng. Chúng tôi kính xin quý bạn đạo trong buổi thiền 

hướng tâm về anh và cầu chúc anh được Siêu Thăng Tịnh Độ. 

 

Anh Lê Đình Bảo sinh ngày 5 tháng 10 năm 1955, mất ngày 9 tháng 2 năm 2009 tại Paris, Pháp, hưởng 

dương 54 tuổi. 

 

Về phần ghi danh của nước Pháp thì sẽ do chị Lương Sĩ Ái Tuyết đảm nhận. Quý bạn đạo tại Pháp đã ghi 

danh với anh Bảo nếu có những thắc mắc thì xin liên lạc với chị Ái Tuyết. Trong giai đoạn này nếu có sự 

chậm trễ nào trong việc ghi danh thì chúng tôi ước mong quý bạn đạo tại Pháp thông cảm cho và chúng tôi 

sẽ cố gắng để cho việc ghi danh của quý bạn được nhanh chóng hơn. 

 

Xin quý bạn đạo tại Pháp ghi danh tham dự Đại Hội liên lạc về chị Ái Tuyết như sau: 
 

Ban Ghi Danh 
 

Vùng Phụ 
Trách 

Địa Chỉ Liên Lạc Điện thoại/Email 

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

(514)276-4764 
vovi008ht@gmail.com 

 

Thành thật cám ơn quý bạn đạo. 

 

Kính bút, 

Ban Ghi Danh Đại Hội Du Hành Đạo Pháp       
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THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI KHAI TRIỂN 2009 tại Dallas 

 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 

 Xin quý bạn lưu ý : Thời hạn chót ghi danh và đóng tiền đợt 1cho Đại Hội Khai Triển là ngày 1 
tháng 4 năm 2009. 
 

Kính mong quý bạn có thể sắp xếp ngày nghỉ về tham dự Đại Hội và Lễ Mừng Sinh Nhật Thượng 
Thọ của Đức Thầy sẽ được tổ chức cùng một thời điểm. 

 
 Nhận phòng (check-in) : ngày chủ nhật 22 tháng 11 năm 2009 
 Ra về (check-out)         : ngày thứ năm  26 tháng 11 năm 2009. 

 
 Thời tiết tại Dallas vào mùa này rất dễ chịu và mát mẻ. 

    
Kính thư,  
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Khai Triển  
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 Phiếu Ghi Danh – Version 1 
(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)  
    

3. Phòng 1 người Người Lớn 4. 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)     5.  
Phòng 3 
người 

47 USD (37 EUR)     6.  

Phòng 2 
người 

70 USD (54 EUR)      

7. Phòng 1 
ời 

130 USD (100 EUR)      

Tổng Cộng Lệ Phí   

Đóng lệ phí đợt 1  trước 01 tháng 4, năm 2009  

Đóng hết lệ phí     trước 01 tháng 9, năm 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. 
 
 
 
 

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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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  

 
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 
01/04/2009 

Đợt 2 đóng trước 
01/09/2009 

    

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 
    

8. 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  đợt 2: 01 tháng 9 năm 2009  
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 01/09/2009. 
 
 
 



 22

 
 

 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 

 
 

 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) 
9. 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: 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

17.  
Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro) 
18. Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:   
19.  
20.  
21.  

 

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

1. Lâm Mừng 
2. c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth 
3. 4806 La Rue St 
4. 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 Vovifrance 
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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. 
 


