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 Mục Bé Tám 18/12/2003 đến 24/12/2003 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và 
giải toả 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) Caœm thöùc töø nôi naøo ñeán nôi naøo? 
2) Laøm sao môiù khai trieån ñöôïc tieàm thöùc? 
3) Daán thaân cöùu ñôøi coù höõu ích gì khoâng? 
4) Coäng ñoàng laø gì? 
5) Minh taâm kieán taùnh laø sao? 
6) Qui nguyeân gieàng moái laø sao? 
7) Thöùc giaùc laø sao? 
 
 
 

Nhân Duyên 
 

Nhân duyên tình đẹp nhơn sinh thức 
Quí tưởng Trời cao tâm ổn định 
Thành tâm học hỏi qui chơn thức 

Thực hành chánh pháp tự cứu mình 
 

Vĩ Kiên 
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1) Montreal 18-12-03 8:05AM 
Hoœi: Caœm thöùc töø nôi naøo ñeán nôi naøo? 
 
Ñaùp: Thöa töï caœm thöùc töø trung tim boïâ ñaàu ñeán voâ 
cuøng 

Keä: 
Trung tim boïâ ñaàu daãn tieán taâm linh   
Caœm thöùc qui nguyeân söï tieán trình 
Quiù töôœng Trôøi cao töï giaùc minh 
Caœm thoâng ñôøi ñaïo chuyeån haønh trình 
 

2) Montreal, 19/12/03 
Hœoœi: Laøm sao môiù khai trieån ñöôïc tieàm thöùc? 
 
Ñaùp: Thöa caàn thöïc haønh ñuùng phaùp 

Keâï: 
Thöïc haønh ñuùng phaùp töï khai minh 
Trí tueä phaân minh ñaïo vôùi ñôøi 
Thöùc giaùc chính mình töï caœm minh 
Thöïc haønh coœi taïm roõ haønh trình 
 

3) Montreal, 20/12/03 
Hoœi: Daán thaân cöùu ñôøi coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp: Thöa daâùn thaân cöùu ñôøi raâùt höõu ích. 

Keâï: 
Bieát ngöôøi bieát hoï  töï minh taâm 
Caœi tieán chôn taâm chaúng sai laâøm 
Qui hoäi tình ngöôøi duyeân ñaït phaùp 
Bình taâm thanh tònh töï minh laâøn 
 

4) Montreal, 21/12/03 
Hœoœi: Coäng ñoàng laø gì? 
 
Ñaùp: Thöa chung goïi laø coäng ñoàng 

Keâï: 
Thaønh taâm phuïc vuï töï khai voøng 
Khai trieån chính mình töï chuyeån thoâng 
Giaùc trí giaùc taâm chuyeån moät voøng 
Khai thoâng trí tueâï chaúng loøng voøng 

5) Montreal, 22/12/03 
Hỏi: Minh taâm kieán taùnh laø sao? 
 
Ñaùp: Thöa minh taâm kieán taùnh laø töï bieát ñöôïc taâm 
vaø taùnh cuœa chính mình. 
           Keâï: 
Phaân minh ñôøi ñaïo töï thaân haønh 
Phaùt trieån voâ cuøng  töï höôùng thanh 
Trì nieâïm chôn haønh qui moät moái 
Thöïc haønh chôn phaùp chaúng töø thoâi 
 

6) Atlantic City, 23/12/03 
Hoœi: Qui nguyeân gieàng moái laø sao? 
 
Ñaùp: Thöa qui nguyeân gieàng moái laø trôœ laïi vôùi söï 
quaân bình xa xöa 

Keâï: 
Qui nguyeân gieàng moái töï quaân bình 
Thanh thoaùt trieàn mieân phaùp giôùiminh 
Phaùt trieån voâ cuøng qui moät moái 
Thaønh taâm phuïc vuï tieán töø  hoài 
 

7) Atlantic city, 24/12/03 
Hœoœi: Thöùc giaùc laø sao? 
 
Ñaùp: Thöa thöùc giaùc laø töï hieåu söï sai laàm cuœa chính mình 

Keâï: 
Taâm thaân töï thöùc töï giao duyeân 
Quí töôœng Trôøi cao töï söœa mình 
Hoäi hôïp chôn taâm  qui moät moái 
Trí ngöôøi phaân giaœi tieán töø hoài 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 
 

Quyết tâm 
 

Quyết tâm học Đạo trong Ta, 
Khai thông ngũ tạng Nhẫn Hòa hiện lên. 

Quy nguyên sáng suốt vững bền, 
Khai thông nền tảng chẳng quên về trời. 

Chẳng cần đưa rước thỉnh mời, 
Tự mình giao tiến học nơi ôn hòa. 

Càn khôn vũ trụ bao la, 
Trong ta quy nhứt ta hòa hư không. 

Một lòng một dạ khai thông, 
Cảm minh trời đất khai vòng mở tâm. 

Kết tình thanh tịnh mừng thầm, 
Tâm Không, sẵn có chẳng lầm ngoại lai. 

Tình đời đen bạc bi ai, 
Vì tâm chưa thức tự đày bản lai. 
Đất trời điêu luyện chuyển hoài, 

Tâm người chưa mở ai hoài khó tu. 
Tạo thêm tâm trí đui mù, 

Chữ Không không học, học ngu bất hòa. 
Quyết tâm tự trở về nhà, 

Bước vào nội thức chan hòa tình thương. 
Quân bình là cõi thiên đường, 

Du dương hòa ái tình thương tràn đầy. 
Tự tu cảm thấy vui vầy, 

Quyết tâm học hỏi tự bay về trời . 
 

Kính bái, 
LƯƠNG SĨ HẰNG. 

Montreal, 17-11-1983 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
     CHAY-MẶN 34 
    (Thuyết Pháp Nanterre - tiếp theo) 
 
Bạn đạo: Kính thưa Thầy con từ ngày mà trước kia con cũng không có ăn chay là vì bác sĩ, con bị đau tim 
thành ra bác sĩ cho là nếu mà… Con có hỏi mấy bác sĩ có nhiều lần tại vì ý con con muốn ăn chay. 
 
Tại tu thì phải ăn chay thì nó tốt hơn và hai nữa đối với luật sát sanh thì con thấy là nếu là luật nhân quả 
nếu mà mình tu mà muốn được giải thoát tự con con nghĩ rằng không có nên ăn thịt thì sợ rằng lại phải 
đọa, lại phải làm con vật để rồi người khác họ phải ăn mình thành ra con muốn ăn chay lắm. Song con đã 
ốm đau về tim lâu quá đến gần mười lăm năm đau ốm thành ra con sợ mà ăn chay thì con sẽ bị đau. Thế 
xong con cố gắng là con nghĩ như vậy thì bác sĩ nói con biết là nếu không ăn thịt thì nó rất có thể đau là vì 
chất thịt nuôi cái chất cho tim nhưng mà tự con con đã tu một thời gian con thấy con làm Pháp Luân 
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Thường Chuyển rất đều đặn vào khoảng lúc thiền ban đêm và ban ngày thì vào trong lúc làm Mật Niệm 
Bát Chánh thì con có làm thêm Pháp Luân Thường Chuyển nữa thì con thấy dần dần con thấy sức khỏe có 
nhiều hơn, hai nữa là con thấy có thanh điển nhiều hơn thành ra lúc con nhận thấy rằng con thử ăn chay, 
chứ con không dám phát nguyện là ăn chay. Thì mới đầu thì tuần đầu con ăn cũng như thường bốn lần theo 
như lời bác sĩ nói thì đến tuần sau con ăn ba lần, cho đến lần sau nữa con ăn hai lần, xong rồi cái cuối tuần 
con bỏ ăn một lần nhưng mà rồi tự con con bỏ. Thế dần dần con bỏ thì con cũng lo. Nếu mà con không ăn 
con rất sợ bị đau nhưng mà dần dần con thấy con cứ ăn chay mà con có thỉnh thoảng con đi bác sĩ coi về 
đo mạch máu đó thì tăng xông rất là tốt. Rồi kế đến cái cân, con ăn mặn thì năm mươi ký lô sau rồi đến ăn 
chay thì nó vẫn nguyên thế mà trái lại da dẻ lại hồng hào, con thấy trong người rất là nhẹ nhàng vì con 
cũng có để ý là vì con đau nhiều thành ra con biết rằng thì là phải cần các thức ăn trong một ngày cho nó 
đủ, phải tính cho nó đủ cái chất bổ để nuôi thân thể.  
 
        Hai nữa là con có được đọc kinh của Đức ông Tư, kinh Di Đà thành ra con biết rằng nếu mà ăn không 
đầy đủ, cơ thể yếu thì vi trùng ngoại xâm nó sẽ xâm nhập. Con cứ thế, con cứ chăm chăm sóc sóc ăn một 
chút. Chớ còn kính thưa Thầy ăn mặn thì có thể ăn mấy bữa ăn chính là đủ rồi. Thế nhưng mà ăn chay thì 
con ăn thêm thêm một chút những lúc nào mà thấy đói. Thì con thấy sức khỏe tốt lắm không có một cái gì 
suy suyển mà yếu đuối cả, thành con lại càng thấy vừa nhẹ nhàng lại vừa thấy nhanh nhẹn 
nữa. Lúc trước ăn thịt trong người nó hãy… dần dần con thấy tự nhiên làm Pháp Luân dần dần con thấy 
thanh lọc tự nhiên thấy nhẹ nhàng không có một cái gì. Ai thì cũng có cái hơi nặng trược trong người 
nhưng mà ăn chay thì nó sẽ… con thấy tự nhiên nó hết. 
 

Kính Mời Qúy Bạn Đạo coi video  Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
Ngày 22 tháng 9 năm 2013 

 
Ngày Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi tại Westminster, CA., Hoa Kỳ  đã diễn rất là long trọng và 
đông đảo bạn đạo từ khắp các tiểu bang hôi tụ về.  Kính Mời Quý Vị vô trang nhà để tường lãm:  
www.vovi.org 

Đoạn video (9 phút) do Đức Thầy làm Lễ Thượng Kính Vô Vi và lời huấn từ nghiêm khắc: “Chúng ta 
đồng tâm hiệp lực trong một ý chí xây dựng, chỉ có tiến chứ không có lùi.  Thực tâm tu tiến, không ai giúp 
mình bằng mình tự giúp mà thôi….  Phải thực hành đứng đắn để tháo gở những nạn tại sắp xẩy đến.  
Chúng ta phải cương quyết trong Thanh Tịnh thì những gì trở ngại nó sẽ tan biến.  Thiếu thanh tịnh sẽ gây 
sự rắc rối mà bất ổn cho tâm thânn mà thôi.”     http://youtu.be/v0wqOn13_dQ  

Đoạn video (12 phút) với những hình ảnh và lời giới thiệu đã ghi lại Tiến Trình Xây Dựng Trụ Sở Vô Vi 
qua tám tháng xây cất vừa qua:  http://youtu.be/5WinHepbGrY   

Hai đoạn video được đài VHN-TV do Tiến Dũng thực hiện và phỏng vấn đã được phát trên băng tần 2073 
(Direct TV) ngày 26 tháng 9 năm 2013 và sẽ được phát lại theo sự yêu cầu của khán giả ngày 07 tháng 10  
năm 2013 lúc 7:00 am, 3:30 pm, 10:00 pm (giờ tại California).  Đây là 2 phần video ghi lại sự sống động, 
thanh nhẹ, trang trọng của ngày Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi: 

Phần 1:  http://youtu.be/dr60pomR80M 

Phần 2: http://youtu.be/9pli6YjJXog 

Ban Kỹ Thuật  Kính Mời 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Ông  NGUYỄN VĂN TY (là chồng của Bđ Trần Thị 
Phường). Sinh năm 1933. Mất 30.09.2013 (nhằm ngày 26.8 năm Quý Tỵ). Tại Quận Tân Bình TP. HCM, 
thọ 81 tuổi. Đươc siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo. 
 Huỳnh Đăng Lân kính báo. 
 
2)Kính xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho: 
Bà Đoàn Thị Gaí Sanh ngày January 5,1933 mất ngày September 27, 2013 hưởng thọ 79 tuổi tại Nam 
California là mẹ của bạn đạo Nguyễn Thị Thanh Xuân và mẹ vợ của bạn đạo: Vũ Khánh Long được siêu 
thăng tịnh độ. 
Quý bạn đạo muốn đến hướng tâm tiễn đưa bà lần cuối, xin đến  nhà Quàn Peek Family Funeral Home 
phòng số 3 trên đường Bolsa gốc đường Beach vào Chủ Nhật ngày 6 tháng 10 năm 2013 lúc 10 giờ 
sáng. để chúng ta cùng niệm phật hướng tâm cho Bà sớm được siêu thoát. 
Điạ chỉ nhà Quàn 
Peek Funeral Home 
7801 Bolsa Ave 
Westminster, CA 92683-6235 
(714) 893-3525 

3) Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bác Trịnh Văn Tín sinh ngày 15.03.1933 cứ trú tại phố Sàn 
xã Phương Sơn - Huyện Lục Nam- T.P Bắc Giang tạ thế lúc 03h03 phút sáng ngày 1.10.2013 dương lịch. 
Hưởng thọ 80 tuổi Sớm được siêu thăng tịnh độ. 

THÔNG BÁO THIỀN ÐƯỜNG QUANG CHIẾU 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 

Xin thông báo cùng quý bạn, Thiền Đường “Quang Chiếu” sẽ được khai trương vào ngày 19 tháng 
10 năm 2013 tại Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ, 
Tại địa chỉ: 

345 East Wigwam Ave. 
Las Vegas, NV 89123 
Tel: (702) 280-3330 (nhận điện thoại vào thứ bảy). 
Email: thienduongquangchieu@gmail.com 
 
Thiền Đường sẽ sinh hoạt vào thứ bảy hằng tuần. Xin kính mời quý bạn đạo địa phương và các nơi 

đến chung thiền. Với sự góp măt của quý bạn sẽ góp thêm nhiều thanh điển cùng chung hưởng. Cám ơn 
quý bạn. 

Thiền Đường Quang Chiếu 
      Quang Chiếu ơn trên Thầy tận độ, 
      Chung vui thanh nhẹ điển giao hòa. 

Kính Bái, 
(TĐ Quang Chiếu,Trần Tú Thủy) 

Ghi chú: Xin các bạn đạo phương xa đến TĐ Quang Chiếu Las Vegas muốn ở lại qua đêm, xin liên lạc với 
Trần Quyên (714) 414 2846 để biết thêm chi tiết. 
 

Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ ,October 4-2013 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 7 2013 chúng tôi đã nhận cho đến 30/9/2013  từ quy` bạn đạo  cho quỹ 
cưú khổ ban vui   như sau: 
Người gửi                            US$                      Currency $ 
Le Thi Kim Anh (Mtl) 100.00 
Nguyen Thi Thoai (CA) 100.00   
Bui Lien (CA) 65.00   
Nguyen Xuan Mai (CA) 400.00   
Quyen Thu 200.00   
Nguyen Xuan Thy (CA) 100.00   
Nguyen Thanh Thy (CA) 100.00   
Hong Vo (CO) 200.00   
Ngon Huynh (GA) 200.00   
Thuy Tran (Hien, Khanh)  (CA) 200.00   
Dung  Pham (CA) 150.00   
Ly Anh Kiet & Trisa Nguyen (CA) 2000.00   
Le Thi Kim Anh (Mtl)  100.00 
Ho Diana (TN)  200.00 
Ngoc Anh Truong (CA) 200.00   
Luc Tran (NY) 200.00   
Nguyen Minh Tri (CA) 500.00   
Nguyen Minh Huan (CA) 200.00   
Nguyen Ngoc Loan (CA) 200.00   
Nguyen Phong Luu & Phung (CA) 1000.00   
Do Thi Van (CA) 100.00   
Nancy Luong (TX) 500.00   
Hoa Nguyen (TX) 600.00   
Thai Hong Hue (Ga) 100.00   
Ho Van Dam (GA) 60.00   
Hoa Nguyen (VA) 100.00   
GD Tran Dinh Long (CA) 500.00   
GD Ho Thanh (CA) 500.00   
Ho Thanh (CA) 50  
Vo Danh (Tx) 300.00   
An Danh (CA) 2000.00   
Hair of the year (CA) 500.00   
Dinh Thi Anh Nguyet (Mi) 200.00   
Loan (Mi) 200.00   
Jacqueline Legeay (Austria) 5000.00   
Doan thi Mong Nguyet (VA) 100.00   
GD Hung Truong 200.00   
Michael Sutherland (FL) 100.00   
Vo Danh (GA) 500.00   
Vo Danh (NM) 13050.00   
Nancy C Huynh 500.00   
Ly Leane (CA) 1000.00   
TQ'S Family (CA) 700.00   
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Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui : 
 
- Bố thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua  hòm 
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp 
- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học 
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi  
- Giúp những người cùi 
- Giúp người già neo đơn 
- Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa 
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo  
- Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo BệnhViện Ung Bướu TP HCM 
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh  
- Phát gạọ cho người nghèo vào ngày rằm & mùng một… 
 
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 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
“ Phóng Sự Đặc Biệt “ 

NGÀY THÁNG KHÓ QUÊN 
Đại Lễ Giỗ Đức Thầy 

21 tháng 9 - 2013 
Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 

22 tháng 9 – 2013 
Thưa quý bạn , 
 
      Duyên lành, tôi được tham dự hai ngày Lễ lớn do Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California tổ chức trong 
tháng 9 -2013 vừa qua. Và sau đó là hai ngày họp mặt trong khóa sống chung Sum Họp Tưởng Nhớ Đức 
Thầy, thật ấm cúng trong tình đoàn kết và thương yêu ,trong nhẫn nhịn và giúp đở lẫn nhau. 
      Để quý bạn có tham dự hai ngày Lễ lớn của Vô Vi được nhớ lại những ngày tháng khó quên này.Và 
những bạn vắng mặt chung vui với cộng đồng VôVi , chúng tôi cố gắng tường thuật lại trên những trang 
giấy nhỏ những nét chấm phá,sắc thái tinh anh cần thiết, để hình dung được những kỷ niệm khó quên này  . 
      A – Đại Lễ Giỗ Đức Thầy. ( 21-9-2013 ): 
             7 giờ sáng ,tôi được anh Sáng đưa lên Thiền Viện trên  một chuyến xe Van từ khách sạn. Đã nhiều 
lần lên Thiền Viện, mỗi lần lên Thiền Viện là mỗi lần tôi có cảm giác mới lạ. Hôm nay trời rất đẹp ,khí hậu 
71 độ ,thật là lý tưởng cho những buỗi sinh hoạt ngoài trời.  
              Đường lên núi thật đẹp,thỉnh thoảng bắt gặp những đám mây lưng chừng núi, như chào mừng 
chúng tôi. Nhìn cảnh núi hùng vĩ ,những con đường nho nhỏ vòng quanh ,thấy mây ,thấy cỏ cây,không khí 
an bình ,thanh nhẹ ,tôi có cảm tưởng như là đang dạo chơi nơi miền tiên cảnh. 
             Lần này lại có một chuyện mầu nhiệm hấp dẫn. Số là ,con đường ngắn từ lưng chừng núi  
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cho đến Thiền Viện dài khoảng 15 phút lái xe , được chính phủ tu sửa làm mới lại ,vừa mới làm xong trước 
đây chỉ khoảng 10 ngày. Mùi nhựa đường còn thơm phức ,vạch đường màu vàng còn mới tinh. Tôi có cảm 
tưởng như là một tấm thảm danh dự, được bề trên trãi ra chào đón bạn đạo chúng ta cung kính tham dự Đại 
Lễ Giỗ Đức Thầy. 
             Đến nới ,mới thấy Thiền Viện Vĩ Kiên chào đón bạn đạo với những mới lạ ,tốt đẹp vô cùng. 
Không khí trong lành,cảnh trí tươi đẹp.Cầu thang ,sàn gỗ được thay đổi mới.Các vách tường cũng được 
thay mới và sơn lại. Tất cả cũng mới làm xong trước đây khoảng ba tuần mà thôi. Các bạn có cảm nghĩ gì 
,khi một viên đá nặng 60 lbs ,được các anh chị em bạn đạo nam CA. khiên hàng trăm viên lên nhiều bậc 
đất để xây dựng khuông viên thoáng mát, xinh đẹp cho Thiền Viện, thật cảm phục vô cùng,cám ơn các anh 
chị vung bồi công quả tròn đầy. Theo tôi được biết,tâm nguyện của Đức Thầy muốn xây một Thiền đường 
ở trên núi,gần nơi đường Niệm Hành ,để đáp ứng nhu cầu đông đảo bạn đạo sau này. Ngoài ra,ban chấp 
hành Hội Ái Hữu VôVi Nam CA cũng dự định sẽ tráng xi măng một khoảng đất rộng ở cuối đường Niệm 
Hành ,làm nơi sinh hoạt ngoài trời,trà đàm ,cà phê đạo,v.v..Tôi nghĩ là mong ước đó sẽ đuọc bạn đạo khắp 
nơi ủng hộ,hổ trợ. 
          Khoảng 9 giờ 30 ,bạn đạo đã đến rất đông. Hai bãi đâu xe phía trước Thiền Viện đã được hướng dẫn 
khéo léo đậu vào đầy ấp. Những nơi phía dưới Thiền Viện được tận dụng tối đa cho những chiếc xe tình 
thương không ngừng chở đến những đứa con yêu của Ông Tám  . 
          Ngày Giỗ của Thầy ,đệ tử hội tụ là một việc làm chánh đáng,hợp lẽ đạo. Một ngày Đại Hội với 
những bộ đồ trắng sáng đẹp,trang trọng,trông rất là đẹp mắt. 
          Hôm nay có sự hiện diện của Bà Tám ,ông Bảy.Những anh chị phương xa thường xuyên gắng liền 
với sinh hoạt vôvi như : chị Huệ Mai ,anh chị Trần ngọc Dũng, anh chị PCT, anh chị Lý Vĩnh,anh chị 
Nguyễn trí Vượng, anh Lâm Mừng.v.v… 
         Những bạn đạo ở địa phương hầu hết đều có mặt .Theo ban tổ chức,số người ghi tên tham dự là 270 
người, với đại diện của  nhiều tiểu bang trong Hoa Kỳ và Canada .Trong nước Hòa Kỳ thì có đại diện của 
các tiểu bang:California,Texas,Arizona,NewMexico,Oregon,Washington 
St,Utah,Nevada,Tennessee,Missouri,Illinois,Kansas,Georgia,Florida,Massachusetts,Maryland,Pennsylvani
a,Virginia,Newyork ,…Ở Canada thì từ Montreal,Calgary,Vancouver ,….Thật giống như là một “ Đại Hội 
Nhớ Ơn Người “ . 
         10 giờ sáng ,bạn đạo tập họp trước cửa chánh của Thiền Viện. Bắt đầu nghi Lễ là 8 truởng lão trong 
đó có đại diện địa phương là anh Trần đình Long và anh Thiên Tạo hướng dẫn đến giếng nước Thần ( tên 
Đức Thầy đặt ), bạn đạo thường gọi là Mẹ Đất,để hành Lễ ra mắt và kính chào chư vị bề trên đã hộ trì cho 
Thiền Viện Vĩ Kiên trong thời gian qua. Sau đó phái đoàn trở lên lầu và tiếp tục hướng dẫn cho buỗi Niệm 
Hành ngay sau đó.Tất cả bạn đạo hai hàng Nam Nữ trật tự,trang nghiêm đến xá Kiến Vô Vi và chương 
trình Niệm Hành khởi đầu cho buỗi Đại Lễ Giỗ Đức Thầy.Đi Niệm Hành cũng có nghĩa là kính chào Sơn 
Thần ,Thổ Địa ,và làm cho tâm được thanh tịnh ,bình an.Một đoàn người nối dài nhau trong màu trắng tinh 
khiết thật là đẹp,như một con rồng trắng vui mừng tung tăng bao quanh Thiền Viện . 
          Sau buỗi Niệm Hành ,bạn đạo vào phòng Thiền ổn định chỗ ngồi,và tiếp theo đó là nghi thức Đại Lễ 
. Trước hết là cô Hội Trưởng Trần Lệ Quyên đọc lời khai mạc ,anh Nguyễn hoàng Long chia sẽ tiểu sử của 
Đức Thầy ;Cô Quí ,quản lý Thiền Viện nói lời cảm tạ bạn đạo đông đủ đến đây tham dự. Sau đó là lời cảm 
tưởng của một vài bạn đạo.Va` đến 12 giờ trưa tất cả đều được diễm phúc hành Thiền trong điển quang 
thanh nhẹ của Bề Trên và Đức Thầy. Thật là một buỗi chung Thiền hiếm có.Tôi có cảm giác hình như Đức 
Thầy đang ngồi trong phòng ,mĩm cười sung sướng nhìn đàn con ngoan đang xum họp trong tình đoàn kết 
và thương yêu. Tôi nghe đâu đây lời nói của Đức Thầy : các con hãy tha thứ ,nhịn nhục và giúp đở lẫn 
nhau trong tình thương bao la của cộng đồng Vô Vi ba cõi. Viết đến đây, tôi cảm thấy nghẹn ngào ,nước 
mắt muốn tuôn ra,nghĩ đến công ơn của Đức Thầy quá cao đẹp ,quá vĩ đại, không thể nào diễn tả bằng bút 
viết,lời nói,hay những cảm nghĩ thô thiển được. 
          1 giờ trưa ,buỗi ăn trưa được diễn ra với hàng chục món ăn chay vô cùng hấp dẫn. Thức ăn vừa ngon 
lại nhiều quá,giống như là một ngày Hội Chợ Thực Phẫm. Không thể nào ăn hết các thức ăn ,dù là chỉ mỗi 
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món ăn một muỗng.Tôi ăn 5 món đã no rồi.Trong đó có nào là mì xào ,bánh mì cà ri ,chè,xôi,bánh tét.Đó 
là chưa kể đến hàng chục loại trái cây tươi ngon. 
         Bạn đạo vừa ăn vừa trò chuyện thăm hỏi nhau,không khí vui vẽ lạ thường. Bạn đạo tha hồ  
thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên ,thanh nhẹ, và chụp hình kỷ niệm. Nếu lên Thiền Viện vào tháng 4,bạn 
đạo sẽ như lạc vào cõi thiên đàng với trùng điệp hoa anh đào trắng bao trùm Thiền Viện ,tuyệt đẹp , và các 
bạn sẽ có được cảm giác thanh bình và  hạnh phúc . 
         Trước khi ra về,tất cả bạn đạo đều được tặng áo thung trắng có logo ,kỷ niệm cho buỗi Đại Lễ Giỗ 
Đức Thầy tuyệt vời hôm nay. 
         Khoảng 3 giờ 30,bạn đạo được đưa xuống núi, để chuẩn bị cho bữa ăn tối tại nhà hàng  trong một 
không khí thật là vui vẽ,thoãi mái. 
         9 giờ tối, bạn đạo lại được đưa đến Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi,để Niệm Phật và tham dự buỗi trà đàm 
cho đến 11 giờ tối,rồi cùng tham dự buỗi chung Thiền cuối ngày.  
      B- Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi  ( 22 tháng 9-2013 ) : 
             Hôm nay bầu trời trong xanh thật đẹp như ngày hôm qua.Gió hiu hiu thổi ,vài tia nắng ấm với khí 
hậu 72 độ ,con người cảm thấy thoải mái như con nai vàng đang đạp trên lá vàng khô.      Tôi đến Trụ Sở 
vào lúc 7 giờ 30 ,các anh chị trong ban ẩm thực đang sửa soạn thức ăn cho buỗi sáng.Bạn đạo đang lần 
lượt tề tựu.Xe hôm nay đậu dọc theo các con đường lân cận.Trong khuông viên rộng rãi của Trụ Sở ,đó 
đây vài cây kiển trang điểm cho bộ mặt của Trụ Sở trở nên khang trang diễm lệ. Đặc biệt có cây Bồ Đề 
quý báu ,to lớn ,đã được nuôi trồng hơn 30 năm ,mà gia đình anh Thiên Tạo biếu tặng cho Trụ Sở ,thật đẹp 
.Là nơi tạo cảnh cho bạn đạo chụp nhiều tấm hình kỷ niệm,trong đó có tôi.  
          Tôi nhận thấy,tất cả bạn đạo tham dự Giỗ Đức Thầy đều có mặt hôm nay.Sáng nay,có thêm gần 30 
bạn đạo địa phương tham dự. Do đó ,số người tham gia ngày vui này lên đến gần 300 người.Có nhiều bạn 
đạo tham dự với nhiều người trong gia đình ,như gia đình anh Trần đình Long,gia đình anh Thiên Tạo,gia 
đình anh Bành Chi, gia đình anh Mười,chị Kim Anh ở Canada,v.v..Có nhiều bạn đạo từ lâu không thấy 
mặt,cũng hiện diện hôm nay . Như hai cô bé thường đi chung với nhau ,Cao Giải Minh ,Út Trần,ở Calgary-
Canada,nghệ sĩ Xuân Phát,v.v….  
          Khoảng 9 giờ sáng,anh Thiên Tạo thay mặt bạn đạo kính chào Thổ Thần ,Thổ Địa nơi bàn thờ nhỏ 
đặt trước cổng ra vào. 
         10 giờ sáng , Lễ Khánh thành bắt đầu. Tám cô Tiên trân trọng nâng 8 dĩa vàng trên đó có 8 cây kéo 
và 8 bó hoa,đến trước mặt 8 vị được đại diện cho bạn đạo để cắt băng Khánh Thành. Tám vị đó là : Bà 
Tám ,ông Bảy, anh Trần đình Long,anh Thiên Tạo,anh John Phạm,cô Lệ Quyên ,anh Pct và anh Phạm 
xuân Thái. Băng khánh thành màu đỏ với nhiều nơ bông đẹp mắt . Tám vị đại diện vừa cắt băng xong ,tám 
cây pháo bông được bắn lên ,tung lên những bông giấy đủ màu sắc,hòa cùng những tiếng vỗ tay chúc 
mừng như pháo nổ của toàn thể bạn đạo tham dự. Một bức tranh sống động âm thanh nổi rất hoành 
tráng,rất cảm động. Một kỷ niệm tuyệt vời cho những bạn đạo có duyên lành tham dự hôm nay.  
          Sau khi cắt băng xong ,phái đoàn vào xá kiến VôVi bên ngoài hành lang,rồi vào xá kiến VôVi chánh 
bên trong hội trường.Bạn đạo tiếp theo vào ,vì quá đông ,nên chia nhau ngồi đầy các phòng trong Trụ Sở. 
         Buỗi lễ diển ra rất trang trọng, với lời khai mạc,lời tường trình công trình xây dựng,báo cáo quỹ bạn 
đạo đóng góp ,và trình chiếu đoạn phim Đức Thầy khánh thành Trụ Sở cũ ngày trước. Tiếp theo là Bà Tám 
và ông Bảy cắt bánh kỷ niệm ngày Khánh Thành.Bạn đạo cũng được chung hưởng lộc ăn.Sau đó là chụp 
hình lưu niệm và Thiền chung vào lúc 12 giờ trưa.Sau buỗi Thiền chung,là buỗi tiệc trưa vô cùng hấp dẫn 
với nhiều món ăn chay tuyệt ngon. Bạn đạo tiếp tục vui chơi tham quan toàn cảnh của Trụ Sở.Đàm đạo 
,thăm hỏi nhau như ngày Tết Vô Vi vậy. Buỗi chiều theo chương trình, bạn đạo được đưa đến nhà hàng 
dùng buỗi tiệc chay,với nhiều món ăn lạ và ngon,đồng thời cũng thưởng thức một chương trình văn nghệ 
vô vi thật vui  . 
          Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi là một công trình kiến trúc tâm linh đầu tiên và duy nhất.   
          Nhìn từ bên ngoài ,Trụ Sở trông như một lâu đài.Cao hai tầng,vẽ đẹp nhẹ nhàn thanh thoát.Bước vào 
bên trong,qua một hành lang nhỏ là hội trường cũng là phòng Thiền ngay chính giữa,rộng rãi ,khoảng 
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không gian cao lên đến nóc nhà ,nên rất huy hoàng tráng lệ.Bên phải hội trường là phòng ăn,cạnh bên 
ngoài có sân rộng có thể làm nơi ăn uống ngoài trời.Bên trái hội trường có hai phòng nhỏ.Bước lên lầu có 
hai phòng lớn. Trụ Sở hiện đang có 5 phòng vệ sinh.Sân phía trước có thể đậu được 10 chiếc xe.Đèn được 
thiết kế khắp nơi,kể cả dưới đất.Cho nên đến tối nếu mở đèn đầy đủ ,Trụ Sở trông thật đẹp, thật quyến 
rũ.Là một công trình kiến trúc lạ mắt,góp phần làm tăng vẽ đẹp của thành phố nơi chúng ta đang sinh sống. 
          Nếu chú ý,chúng ta sẽ thấy bên trái hội trường có tấm bảng ghi 74 người. Bởi vì theo luật của chính 
phủ địa phương,vấn đề an ninh,không khí, chỉ đủ cung cấp cho 74 người sinh hoạt trong hội trường hằng 
ngày mà thôi.Thỉnh thoảng có ngày hội lớn,nếu xin phép thì cũng được thông thả,như ngày Lễ Khánh 
Thành vừa qua  . 
          Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi là một ngày hội lớn,một kỷ niệm không có được lần thứ 
hai.Tham dự lần này và gặp lại bạn đạo tôi rất là vui,thân tình và đầm ấm  như được trở về mái nhà 
xưa.Nhân dịp này tôi được gặp lại nhiều bạn đạo thâm niên ,như anh Hòa ở Canada,năm trước anh xỉu 
trong Đại Hội,gặp lại anh, trông rất là khỏe mạnh.Rồi nào anh chị Hồ Huệ,anh chị Đặng,anh chị Đoàn 
ngọc Toàn ,anh chị Lộc,anh Hoa ,anh Lý nghiệp Minh,chị Mỹ Nhi,chị Tôn Nữ Lương Thu,anh Mỹ,anh 
Trần quí Cao,anhThái hồng Huệ, chị Võ thị Gấm,chị Võ thị Tươi,chị Hằng,chị Tu,anh chị Khang,Chị 
Khế,chị Phụng,chị Nhàn Thanh ,chị Hoàng Kim,ca sĩ vôvi Thanh Mai,Hoàn Hảo,v.v…Xin cám ơn tất cả 
mọi người đã cho tôi những kỷ niệm đẹp vô cùng. 
         Tiếp theo những ngày vui qua mau, là những ngày tu học nhiều bổ ich. Hai ngày trong khóa sống 
chung sum vầy Tưởng nhớ Đức Thầy, tràn đầy thanh khí điển,hòa ái và vui nhộn. 
         Mỗi buỗi tối, bạn đạo đều được đưa đến nhà hàng để thưởng thức những món chay thật ngon khác 
nhau. Và đều có chương trình văn nghệ bỏ túi thật thú vị.Qua sự linh động ,vui vẽ và khéo léo,anh MC 
Trần Thuận đã tạo nên bầu không khí sống động với chương trình văn nghệ đặc sắc.Đặc biệt có thêm một 
MC phụ là chị LanKy,một bạn đạo mới chỉ có hai ngày ,chị rất là duyên dáng,vui vẽ,lanh lợi ,lại ca hay. 
Nhất là bài 60 năm cuộc đời, chị hát hai ngày mà vẫn còn hay ,tôi nghĩ nếu chị hát mỗi ngày bài này cũng 
rất là thích thú. Về phần ca sĩ vô vi ,nếu không nói đến chị Võ thị Ánh Mai là một điều thiếu xót.Chị Ánh 
Mai ở Virginia ,chân bị bịnh ,đi đứng khó khăn ,nhưng có giọng hát tuyệt vời như ca sĩ chuyên nghiệp. Chị 
hát 5 bài trong một tối ,thế mà nhiều người vẫn muốn chị hát thêm. Tôi hy vọng trong những lần sinh hoạt 
vôvi ,nếu có chị tham dự thì chương trình văn nghệ rất là hào hứng. 
         Buỗi ăn tối sau cùng ,ban tổ chức có một màn đặc biệt bất ngờ ,là tặng vài phần quà cho những bạn 
đạo may mắn. Kỷ niệm sau mà nhiều và đẹp quá. 
         Tôi cần phải nói thêm ở đây,là mỗi buỗi tối ở Trụ Sở đều có trà đàm trước khi Thiền chung.Những 
buỗi trà đàm rất thân thiết và đầm ấm.Có trà ,có cà phê,có bánh Trung Thu,có trái cây.Những kỷ niệm với 
Đức Thầy được nhớ lại qua các anh Phạm văn Quất ,anh Lý Vĩnh,anh Bành Chi,anh Nguyễn hoàng 
Long,anh Vũ khánh Lân,v.v..tạo nên một không khí thân thương ,phấn khởi và cảm động. 
         Nói hoài thì không hết được, thôi thì xin ngừng bút nơi đây. Tôi mong muốn rằng nếu có cơ hội và 
điều kiện thuận lợi ,các bạn nên cố gắng tham dự Đại Hội hoặc các khóa sống chung.Nơi đó có những tâm 
hồn chơn thật, hồn nhiên,tràn ngập tình người ,vui vẽ không đâu có được.Và tôi đã chiêm nghiệm được lời 
Đức Thầy từng dạy bảo :” Đem tiền giả đổi tiền thật.” Đây cũng là điều mà tôi muốn chia sẽ với bạn đạo.  
        Hẹn gặp lại quý bạn trong những lần sinh hoạt Vô Vi.  
        Kính chúc quý bạn thân tâm an lạc,tu hành tinh tấn,vạn sự như ý. 
        Nam Mô A Di Đà Phật 
        Vạn Vật Thái Bình 
Kính bái , 
Võ Quang 
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THƠ BẠN ÐẠO 
              GƯƠNG THẦY 
Thương yêu tha thứ gương Thầy 
Bền lòng thực hiện kiếp này gắng ghi 
Giận hờn tạo nghiệp khó thi 
Tùy nghi tiến giải kịp kỳ tiến thân 
Đạo đời chơn gỉa khó phân 
Hướng ngoài tạo động tạo phần khổ đau 
Xuống trần học trược trước sau 
Tìm đường tự giải đổi trao tận tình 
Giận tôi bạc bẽo vô tình 
Sao không để bạn mặc tình tung hô 
Thương yêu chẳng phải hồ đồ 
Phải phân phải xét mưu mô khó thành 
Đấu tranh mới có giựt giành 
Độ người chơn lý an lành tâm thân 
Bình tâm nhận rõ cân phân 
Tranh chi ngôi thứ lãnh phần khổ đau 
Quyết lòng giữ pháp Thầy trao 
Đường đi sẵn có gian lao đạt thành 
Ngày đêm học trược học thanh 
Học kinh vô tự tảo thanh lục trần 
Giải thông lục tặc tối cần 
Nắm quyền tự chủ giải phần tối tăm 
Thức tâm quy hội tự tầm 
Ân cần học hỏi chẳng lầm chẳng sai 
Đường đời học hỏi chông gai 
Quán thông đời đạo nạn tai chẳng còn 
Dấn thân học hỏi đường mòn 
Chung vui xây dựng nước non trong mình 
Tình thâm Trời Phật tự minh 
Khai thông khối óc cảm minh đời đời 
 
                     San Jose, ngày 21/9/1989 
                                 Kính bái 
                                    Lý Vĩnh 
                   ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sám Hối  

Bàn chuyện « Chơn Tâm » Việt động tâm, 
Chính em chấp ngã mắc sai lầm, 
Xem qua đại-hội « Vui Hạnh Ngộ », 
Tường tri sắc diện cảm tình thâm.  

Đôi lời chân thật em xin lỗi, 
Một phút thiếu suy muộn mất rồi, 
Tâm từ rộng mở xin tha thứ, 
Hổ thẹn nơi em mang cái Tôi. 

Đường đời em chẳng đáng trò Anh, 
Đường Đạo ban sơ mới thực hành, 
Thô thiển tâm phàm em sái quấy, 
Kính Anh vui khỏe được duyên lành. 

Tô Văn Việt, ngày 17/09/2013, 
Chân thành xin lỗi anh Trịnh Quang 

Thắng. 

Cảm-Giao 
Kính đáp bài Thơ « Sám Hối » 
đăng trên TB PTĐN 950 & 951 
của Đ/H Tô Văn Việt. 

Người viết bài Thơ xin lỗi tôi, 
Nào tôi đâu nhớ chuyện qua rồi. 
Thênh-thang đường Đạo cùng chung bước, 
Mọi việc trần-gian quên-lãng thôi.  

Pháp-Giới Điễn-Quang rất nhiệm-mầu : 
Đồng hành đồng biết những chiều sâu ; 
Ung-dung tự-tại đồng thăng-tiến… 
Chẳng có trước sau, chẳng mới lâu. 

Điễn vút trời cao tâm lắng thanh : 
Vô-hình, vô-tướng, vô-âm-thanh. 
Cảm-giao Nguyên-Điễn Thanh-Quang chiếu, 
Em chính là anh tuy khác anh. 

Toulouse, ngày 29/09/2013. 
Quí thương, 

Trịnh Quang Thắng. 
                    ---- 
 



 
 
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 12/15 

                TỊNH TÂM 
Nghe thấy như không chẳng bận lòng 
Vững tâm bền ý không giao động 
Soi hồn, thiền định, pháp luân thông 
Khai thông bản thể đạt kỳ công 
Trở về nguyên bổn nhẹ tâm thân 
Giải bỏ trược trần thức giác mong 
Tịnh tâm tu tiến tâm linh đạt 
Hiểu rõ chính mình tháo gở còng 
Pháp hành tự cứu thông nguyên lý 
Tâm minh sáng suốt tỏ hư không 
Trong không mà có tịnh tâm quán 
An lành thanh tịnh trở về không. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 16.09.13) 
                    ---- 
        THỰC HÀNH CHÁNH PHÁP 
Thiên ý trung tâm sinh lực đầu 
Càn khôn vũ trụ phóng cùng thâu 
Thiện lành thanh tịnh tâm linh thức 
Tâm minh thức giác vững bền lâu 
Thực hành chánh pháp khai nguyên lý 
Tu luyện hành thâm rõ nhiệm mầu 
Quân bình thức giác hành khai triển 
Bất diệt vô sanh thấu lý sâu 
Tự mình phá chấp tri chơn lý 
Khai triển chính mình chẳng vọng cầu 
Bản thể khai thông thâu thanh điển 
Tâm linh thanh nhẹ thức tâm sâu 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 20.09.13) 
                    ---- 
                VÔ MINH 
Chẳng thấy nhịn nhường mát mái chèo 
Thốt ra cay đắng chữ cong queo ! 
Tối thui, mờ sáng nào ai hiểu ? 
Tu mãi không thông bị móc meo 
          Saigon 25.05.2013 
                Minh Vô Vi 
 
 
 
 
 
 
                  --- 

           THẦY DẠY 
Hành đạo VÔ VI nhận thức ra 
Vui cùng bạn đạo thích chan hòa 
Sẻ chia kiến thức cùng thăng tiến 
Dẹp bỏ sân si cả cái ta 
Nhường nhịn từng câu khi đối thoại 
Cảm thông dìu tiến phát tâm ra 
Từ bi,hỷ, xả hạnh bồ tát 
Xứng đáng làm người, Thầy dạy ta 
          Saigon 27.05.2013 
              Minh Vô Vi 
                  ---- 
              HÀNH THÔNG 
Nghiệp đời chuyễn biến theo công thiền 
Thanh nhẹ thân tâm  hay bất yên ? 
Tu tạo thiên đàng, xá vệ quốc 
Thiền siêng hành pháp, niệm thưởng xuyên 
          Củ Chi 15.07.2013 
               Bá Tùng 
                 ---- 
         VUÔNG TRÒN 
Nguyện cầu Phật Tổ độ tha con 
Sám hối, ăn năn luyện khí bòn 
Hóa giải trược ô nơi bản thể 
Luyện hồn xuất thế , đạo vuông tròn 
           Saigon 24.05.2013 
             Minh Vô Vi 
                 ---- 
              BẤT PHÂN 
Tâm ý bất phân đạo chánh tà 
Hiệp hòa bác ái đặng thăng hoa 
Hồn thanh, vía trược nơi bản thể 
Gìn giữ thân, tâm lau sạch nhà 
Xây dựng từ bi tâm tiến hóa 
Phiêu du đây đó tầm sư gia 
Đổi trao đạo lý hòa nhân ái 
Thắp sáng linh hồn do chính ta 
          Saigon 24.05.2013 
             Minh Vô Vi 
 
 
 
 
 

  
 

HÌNH CHỤP LỄ TƯỞNG NIỆM ÐỨC THẦY VÀ KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ VÔ VI
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Khóa Sống Chung Âu Châu  « Viễn Lưu » 2014 

 
Thời gian gần đây, các Hội Ái Hữu Vô Vi và Thiền Đường Âu Châu đã kết họp tổ chức Khóa Sống Chung 
hằng năm. Theo thứ tự luân chuyễn, vào mùa xuân 2014. Khóa Sống Âu Châu sẽ được tổ chức tại Lille, 
Pháp Quốc.  
 
Trên hành trình tu luyện, sum họp hằng năm cũng rất cần thiết. Bạn đạo sẽ có cơ duyên hàn huyên, tâm sự, 
bàn bạc và nghiên cứu kỷ Diệu Pháp do Đức Thầy đã truyền dạy, mong thực hành đúng đắn và tinh tấn 
hơn. 
 
Chúng tôi thành tâm kính mời quý bạn khắp nơi nếu thuận tiện về chung vui xuân với bạn đạo Âu Châu. 
 
Thay mặt Ban Tổ Chức  
Huỳnh Minh Bảo 
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Khóa Sống Chung Âu Châu 
" Viễn Lưu " 2014 – Lille (Pháp Quốc) 

01/05/2014 – 04/05/2014 
 

Hotel Mercure Lille Métropole ****  
157 Avenue de la Marne  
59700 Marcq en Baroeul 
France 
 
Họ và Tên (giống trên Passport) : _______________________________________________ 
Địa chỉ : ____________________________________________________________________ 
Thành Phố : _____________________Số vùng ____________Quốc Gia ________________ 
Điện thoại : ________________________E-mail : _________________________________________ 
Thuộc Thiền Đường / HAHVV : ______________________                                    Nam [   ]   Nữ  [   ]     
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp) : _____________________Điện thoại : _____________ 
 
Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 15-01-2014  
Nếu hủy bỏ sau ngày 30/03/2014, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại. 
 
Lệ Phí  

 cho mỗi người 
  

Phòng  
2 người lớn 

Phòng  
1 người lớn 

Trẻ em  
13-16 tuổi 

chung phòng 
2 người lớn 

Trẻ em  
3-12 tuổi 

chung phòng  
2 người lớn  

Trẻ em  
0-2 tuổi 

chung phòng 
2 người lớn 

KSC  
4 ngày / 3 đêm/ 9 bữa ăn 

 350 euro 475 euro  190 euro 115 euro miễn phí 

Phòng trước hoặc sau 
KSC (có điểm tâm) 

52 euro 95 euro 10 euro 10 euro miễn phí 

Mỗi phòng chỉ thêm được một giường trẻ em (số giường trẻ em giới hạn 15 giường)  
 
Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những người sau đây  

Họ và Tên (giống trên Passport)  Tuổi  
(Trẻ em) 

Lệ phí KSC 

   
   
   
   
Tổng Cộng lệ-phí KSC  
Lệ-phí phòng 30/04/2014 (trước KSC)  
Lệ-phí phòng 04/05/2014 (sau KSC)  
Tổng Cộng lệ-phí KSC + phòng trước/sau KSC  
 

PHIẾU GHI DANH 
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Xin được xắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng) : 
_____________________________________________ 
 
 
Cách thức ghi danh và đóng lệ phí 
 
• Bạn đạo Đức Quốc xin gởi phiếu ghi danh về  
 
Thu TRAN, Freseniusstr. 6, 60320 Frankfurt/ Main 
 
Tel: 069-5978195  E-Mail: vovi-fv-germany@arcor.de 
 
Lệ phí xin chuyển vào trương mục:  
VOVI Freundschaftsvereinigung 
Konto-Nr: 64653, BLZ: 50793300, Birsteiner Volksbank eG 
IBAN: DE 545 079 330 000 000 64653 / BIC: GENODE51BIV (Dành riêng cho bạn đạo nước ngoài) 
Mục đích: KSC VIEN LUU 2014 (lưu ý: chúng tôi không nhận các loại ngân phiếu) 
 
Hoặc đóng trực tiếp cho Chị Trần Xuân Thu  
 
• Bạn đạo Bỉ Quốc xin gời phiếu ghi danh và đóng lệ phí cho 
  
Chị Lê Thị Kim Phụng,  Thiền đường Bruxelles 
53-55 Avenue Paul Deschanel, boite 17 , 1030 Bruxelles, Belgique 
 
Tel: (0)22191016  Email: lekim49@yahoo.fr            
 
 
• Bạn đạo các quốc gia khác xin gửi Phiếu ghi danh về : 
 
M. HUYNH Minh Bảo, 178 rue de l’Université, 75007 PARIS     
Tel : +33 145502912   Email : vovifrance@yahoo.fr 
 
Ngân phiếu Pháp đề tên :  
ASSOCIATION VOVIFRANCE 
 
 
Bạn đạo các quốc gia khác xin chuyễn ngân vào trương mục : 
 
Ngân hàng : SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France 
Tên  : Vovi France Association 
Trương Mục : 30003 03290 00037266125 14 
IBAN : FR76 30003 03290 00037266125 14 
BIC : SOGEFRPP 
Mục đích: KSC VIEN LUU 2014  

 
 

 


