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Tự Hành 
 

Tự hành tự tiến rất phân minh 
Ðời đạo song tu rõ tiến trình 

Xây dựng chính mình năng tiến bước 
Khai thông trí tuệ tự mình minh 

 
 

Vĩ Kiên 

 
Mục Bé Tám từ  25/11/2005 đến 1/12/2005 

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị 
tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo 
Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông 
chiều hướng phát triển của tâm linh.   
Kính bái, 
Bé Tám 

 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường 

 
 
1) Hữu ích trong lúc sống hay chết? 
2) Siêng hành để làm gì? 
3) Có có không không là tại sao? 
4) Chuyên cần để làm gì? 
5) Cơ hội là gì? 
6) Dứt khoát là sao? 
7) Quí tưởng Trời cao để làm gì? 
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1) San Diego, 25-11-2005  2 : 16 AM 
Hỏi :  Hữu ích trong lúc sống hay chết? 
 
Ðáp:  Thưa may mắn lúc sống cũng như lúc chết 
  Kệ: 
 Hướng thượng tiến hóa rất thanh nhẹ 
 Khai triển vô cùng tự giải mê 
 Ý thức rõ ràng mỗi bước tiến 
 Thành tâm tu luyện tự vượt xuyên 
 

2) San Diego, 26-11-2005  7: 50 PM 
Hỏi:  Siêng hành để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa siêng hành để tự đạt 
  Kệ: 
 Cố gắng thực hành sẽ tự đạt 
 Quí tưởng Trời cao thông tiến hóa 
 Tin tưởng Trời cao không bỏ mình 
 Thành tâm tu luyện tự vượt sang 

3) San Diego, 27-11-2005  8: 00 AM 
Hỏi:  Có có không không là tại sao? 
 
Ðáp:  Thưa có có không không là giáo dục dân 
  Kệ: 
 Có không không có giúp dân tu 
 Học hỏi không ngừng tránh cõi tù 
 Chuyển hóa thâm sâu rất nhiệm mầu 
 Thương Trời nhớ Phật hiểu chiều sâu 
 

4) San Diego 28-11-2005 12:45AM 
Hỏi: Chuyên cần để làm gì? 
 
Đáp: Thưa chuyên cần tu để lo cho phần hồn 
                       Kệ: 
          Siêng năng tu tiến là chuyện tối cần 
         Giải tiến tâm linh tự chuyển khuynh 
         Hướng thượng nhớ Trời không mất cơ hội 
        Bình tâm thanh tịnh cứu chính mình 
 

5) San Diego 29-11-2005 6:53PM 
Hỏi: Cơ hội là gì? 
 
Đáp: Thưa cơ hội có dịp tiến hóa trong lúc đó. 
                       Kệ: 
         Nhịp nhịp khai minh tạo cơ hội 
         Dứt khoát tâm tu phải tiến bước 
        Qui tâm tự thức rõ chính mình 
        Quí tưởng Trời cao qui một mối 
 
 

6) San Diego 30-11-2005 7:04PM 
Hỏi: Dứt khoát là sao? 
 
Đáp: Thưa dứt khoát là không tái phạm nữa 
                       Kệ: 
         Phạm rồi tái phạm là chưa thay dổi 
         Tự tu tự tiến sẽ bị sóng nhồi 
         Thực hành chất phát từ hồi thăng hoa 
         Thành tâm tu luyện khai triển tiến xa 
 

7) San Diego 01-12-2005 7:16PM 
Hỏi: Quí tưởng Trời cao để làm gì? 
 
Đáp: Thưa quí tưởng Trời cao đường tíến hóa 
                        Kệ: 
        Thực hành chánh pháp dễ dứt khoát 
        Đời đạo khai triển rõ ràng vượt 
        Tự mình học hỏi chữ hòa 
        Thực hành chánh pháp chan hòa tình thương 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
 

PHÂN THÂN DẠY ÐẠO 
1. Kinh sách người ta để: “Phân thân dạy đạo”, khi mình niệm nhẹ rồi đó thì lục căn lục trần nó 

phải làm việc. Chủ Nhơn Ông mà tu hiểu rồi thì lục căn lục trần cũng phải làm việc, mà tỳ kheo cũng 
phải làm nữa. Khi mình có công việc cho nó rồi thì nó không có dục... nhưng mà nó theo đường lối 
của Chủ Nhơn Ông, thành ra nhiều người ngồi thấy “Tôi”, công phu ngồi thấy “Tôi” thì lục căn lục 
trần nó phải sợ chứ. Cho nên các bạn tu cũng vậy. À kêu bằng: “Phân thân truyền pháp”, mình tu, Chủ 
Nhơn Ông trọn lành thì tất cả phải trọn lành, thì cái vụ đó nó đâu có dục nữa. Có dục là dục đi giảng 
đạo thì có, còn dục đi làm bậy thì không rồi, thấy không? Cho nên tu là phải tu toàn bộ. 

Tại sao người ta tu người ta bắt tụng kinh, người ta bắt nghĩa là ngũ tạng phải tu? Còn đàng này 
lại bắt Chủ Nhơn Ông tu trước, anh lãnh đạo mà anh không chịu sửa lấy anh thì nhân dân này ai nghe, 
bản thể này ai nghe, thì phải bắt trung ương tu, bắt ngũ uẩn tu. Cho nên các bạn làm cái pháp soi hồn 
để chi? Ðể trung ương nó nhẹ, rồi ở dưới nó mới hội đồng lên, lúc đó mới đồng tiến. Còn bên trên 
không chịu tu thì ở dưới đâu có tu được. Cho nên dòm thấy cái thực tế sai lầm ở đâu mình đo cái mình 
biết liền. Bắt tụng kinh Nam Mô A Di Ðà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca... la um sùm... ở dưới này 
tu thôi, còn ở trên này không tu. Còn ở đây mình sửa từ nẻo hóc ở trong này, từ cái không phải đi tới 
cái nhẹ. 

Sự cương quyết của các bạn làm cho bộ đầu nhẹ, ở dưới này nó mới nhẹ chứ, còn bộ đầu nặng ở 
dưới này làm sao nó nhẹ được. À... cho nên nhiều người tu, chúng ta trong bạn đạo cũng có nhiều 
người đọc kinh, nhưng mà rốt cuộc rồi họ so sánh thấy đọc kinh nó cũng vẫn còn sân hơn, mà tôi tu 
làm thinh mà nó lại bớt sân. Họ biết chứ, họ hiểu chứ, thấy không! Cái đó chúng ta thấy cái nào hơn, 
cái nào dở, cái nào nặng, cái nào nhẹ, nó rõ ràng, thì ý thức rõ ràng mới tu, mới không có bệnh, không 
có bị gạt. 

 
2. Buồn nó có nhiều cái loại buồn, buồn cũng như là bị lục căn nó chịu không nổi, nó ùn ùn tới 

nó gây những sự buồn, cái sự buồn đó nó có cả một cái chương trình buồn, một cái chương trình buồn 
lận. Cái đó là lục căn lục trần, anh nằm anh làm pháp luân một chập là nó hết. À... bởi vì khi mà anh 
đặt cái mục đích của nó rồi, Vô Vi không không đó, thì có nghĩ cái gì cũng không có giá trị, anh làm 
một chập là nó hết à. Cái phải thì mình tới, mình gặp, mình làm, còn không thì thôi, còn cái mà ngồi 
suy tư cái chuyện không phải, thôi bỏ. 

Nếu lo trước được đó thì ta đã làm vua làm ông rồi, thấy không? Ai không muốn làm vua, ai 
không muốn sung sướng, làm Tiên làm Phật! Ðâu có lo được. Trong cái nghịch cảnh, rồi lần mò, lần 
mò tới, cũng như cách mạng, người ta nói đi chậm mà chắc vậy. Anh đụng rồi mà anh thoát ra được 
rồi, một trăm phần trăm anh đập ngực, anh ra anh chỉ cho mọi người thấy. Có gì đâu, thấy không? 
Mình ở trong cái tình thế như thế mình phải lý luận như thế, mình mới xài được. Nó vô chừng. Cho 
nên cần phải tập đi thẳng vào sự việc, tất cả cái gì cũng sai, mà mình lại có một phần kêu bằng Trời 
Ðất sát bên mình, không có xa, nhớ kỹ người tu ý thức trăm phần trăm. Cha Trời Ðất Mẹ nuôi dưỡng 
mình bất cứ giờ phút nào, không có cái gì kêu là đau khổ. Bây giờ kêu hoàn trả tấm thân này để người 
ta trồng rau trồng cải mình cũng phải hoàn trả, bởi vì mình vay của người ta lâu rồi, còn muốn ở hoài, 
chiếm đoạt hoài, chiếm đoạt mãi mãi: “Cầu xin ơn trên cho tôi sống lâu”, muốn chiếm đoạt cái cơ cấu 
này, thấy không? Trả đi, không sao! Thì ở hoàn cảnh nào mình cũng thông qua được hết, không bị kẹt. 

Còn nhiều người nói này nói kia: “Cha! Tu sao bây giờ ốm như vầy, này kia kia nọ, đau khổ 
hơn...”. Không có phải mập là hay đâu, cái trí anh cao mới là hay, chứ còn bản thể anh mập anh đâu có 
hay, thấy không? Học lực bề ngoài thôi, còn trí anh cao kìa, mới hay, ngồi một đống như con heo mập 
ục ịch đâu có hay. Cái trí cao và cái trí thấp! 
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Cho nên cái Vô Vi nó xài điển là xài vậy đó, nó lanh lẹ ở chỗ đó, cho nên đừng có chán nản, 
không có cái gì hết, nắm lấy cái câu: “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa”, nắm cái đó 
hoài, không có nói, nhiều người vì một câu nói mà làm hư hết công chuyện, mà người biết nhịn nhục 
cái việc nó sẽ đến rất tốt đẹp. Cho nên phải hiểu, chứ đừng có nói là tự ái rồi tu, không nên tự ái. Cho 
nên người tu ở đây lấy cái không không trước, không còn tự ái, đặt cái không không, tan không còn kí 
lô nào tự ái, mình phải sai đâu làm đó, mà làm chỗ nào cũng tốt đẹp hết, mà mình nghĩ ra cho nhiều 
cũng làm vậy thôi, làm để chi? Ðể gặp nghịch cảnh, nghịch cảnh để cải tạo tư tưởng, không có nghịch 
cảnh không bao giờ cải tạo tư tưởng được. 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

1) Xin các đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu PHAN TẤN MAI (tức Bác Năm Ánh Sáng) 
đã từ trần lúc 0h45’ ngày 01-01-2006 (nhằm ngày Mùng 2 tháng 12 năm Ất Dậu), tại Huyện Diên 
Khánh, Tỉnh Khánh Hòa. Hưởng thọ 76 tuổi. Tang lễ sẽ được an táng tại nghĩa trang Suối Ðá, huyện 
Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa. Cầu chúc cho hương hồn Bác Năm được siêu thăng về cõi thanh nhẹ. 
Chân thành phân ưu và kính báo. 
T/Ð. Phú Nhuận, 03-01-2006. 
 
2) Xin các đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà Nguyễn Thị Toan là thân mẫu của 1 bạn đạo vô 
vi Canberra ( anh Hồ  Quang Huy) sanh ngày 01.11.1936 đã  từ  trầ n 03. 01.2006 nhằm 4.12.2005 âm 
lich Ất Dậu tại Canberra Australia. 
Kính xin quý bạn đạo gần xa đồng h ướng tâm cầu nguyện  
Thiền đ ường Sydney  
. 
3) Xin các đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho Bác Trinh Mỹ  Hương  ở  thiền đ ường Tứ  Thông sinh  
năm 1934 đang bị  bệnh nặng. Cầu cho bác được tai qua nạn khỏi, sớm bình phục. 
Thiền đường Tứ Thông 
 

THƠ 
 
          Thieàn Ñoâng  
Tröôït tuyeát muøa ñoâng hoa tuyeát rôi      
Ngaøn thoâng xanh laù laïnh gheâ nôi     
Caøpheâ boác khoùi traø thôm ngoït     
Tieáng nhaïc thieàn ca vui thaûnh thôi     
Chaán  ñoäng Di Ñaø  Thieàn söôûi aám      
Cho hoàn bay boång vía chôi vôi    
Thieàn Ñoâng laëng leõ  ngöôøi tu aån    
Leå Hoäi Giaùng Sinh  vui nhoän chôi     
      5 Thaønh Cuõ Chi  11-11-2005  
                  ==== 
      Ñoäng ñaát ñoäng Trôøi  
 Aùm aûnh kinh hoaøng côn soùng thaàn  
Giôø ñaây ñoäng ñaát chaïy raàn raàn  
Muoân ngaøn lo sôï con ngöôøi khoå  
Cuoäc soáng lo toan sôï thaát thaàn  
Ngöôøi hoûi vì sao toâi khoâng sôï ? 
Chung thieàn nieäm Phaät tænh taâm traàn  

Duø cho ñoäng ñaát Trôøi coù saäp  
Baát Ñoäng nhö lai Thöôïng Ñeá maàn  
    5 thaønh cuû chi 9-11-2005   saøi goøn  
               ======= 
   CÁM ƠN TRỜI PHẬT 
Bơ vơ con đứng bên đời 
Nếu không TRỜI PHẬT 
Trời ơi, thật buồn 
Lòng người nặng trĩu vấn vương 
PHẬT BAN LỤC TỰ 
Chỉ đường giải nguy 
 
THỌ ƠN TRỜI PHẬT duyên tùy 
Chúng con mở trí từ khi chán đời 
Ðường đời vạn dậm mù khơi 
TRỜI BAN PHẬT ÐỘ cho đời chúng con 
 
Bùi ngùi cái thuở sắc son 
Giáng trần rồi để tìm con đường về 
Bao nhiều ân huệ tràn trề 
Mong ngày tương ngộ 
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Mãi mê làm gì ! 
 
Nhưng mà thử thách khảo thi 
Thuộc, thông ba cõi nội qui rành rành 
Là khuyên 
NIỆM PHẬT - thực hành  
Siêng năng  chăm chỉ 
Mới thành PHẬT CON. 
 
Tổ Thầy để lại đường mòn 
Tâm tư tình cảm chúng con nhớ hoài 
Từ đây khổ mấy đắng cay 
Vượt qua 
Mới thấy được ngày vinh quang 
           HGT, 17-10-2005 
           TỪ HÙNG. 
           ======== 
          BIỂN ÐỘNG 
Tổ sư khuyến đạo có thơ rằng: 
Biển lặng minh châu sáng tợ trăng 
Biết thế sao tâm còn mãi động 
Tuổi đời bóng xế vẫn còn hăng 
Hiền huynh tỷ muội xin y vận 
Sáng tỏ đàng tu trợ điển năng 
Kinh nghiệm công phu cùng hội ý 
Giúp cho tâm thức được gia tăng 
           Dĩ An, 08-09-2005 
        NGUYỄN HIỀN. 
                ==== 
         QUÁN THÔNG 
Thực hành Pháp Lý chớ buông lơi 
Học đạo phải thông biết Luật Trời 
Lấy khí hạo nhiên vào bản thể 
Pháp luân thường chuyển dụng hai hơi 
Lửa theo gió xuống đơn điền khiếu 
Thở kéo đem về để có nơi 
Người hiệp cùng Trời thành Phật tử 
Góp phần hạnh đức tạo thanh đời. 
          Dĩ An, 09-09-2005 
          NGUYỄN HIỀN. 
                 ===== 
             BẠN LÀ AI ? 
Ðừng nói Ðạo thành mới độ tha 
Coi chừng chưa đạt đã ra ma 
Cộng Ðồng Pháp Lý không chung sức 
Lo vội ẩn mình để kiếm Cha 
Ðời Ðạo Song Tu trừ nghiệp quả 
Luân xa khai mở biết chánh tà 
Tội gì qui ẩn chờ Ân Ðộ 
Ðại Hội tưng bừng chẳng chịu ra ? 
         Dĩ An, 13-07-2005 

        NGUYỄN HIỀN. 
             ========== 
        TÌNH THƠ ÂN ÐỘ 
Thơ Thiền đâu có ý khoe tài 
Lý Ðạo không minh phải rẽ hai 
Xin chớ hiểu người qua xét đoán 
Tịnh Thiền cho sáng tõ Thơ bài 
Xem đi đọc lại cho thông lý 
Ðừng vội khinh người thật chẳng hay 
Ðức hạnh khiêm nhường không thể thiếu 
Người tu lời nói phải thanh bai. 
              Dĩ An, 15-07-2005 
             NGUYỄN HIỀN. 
              ======== 
       THEO GƯƠNG ÐỨC THẦY 
Nhẫn nhục khiêm nhường để học bài 
Giúp người trần thế biết lầm sai 
Thức tâm giải trược lo hành tiến 
Khôi phục hồn linh đến thượng đài 
Cuộc sống trần gian luôn biến đổi 
Chạy theo giả cảnh mất tương lai 
Hành trình Bé Tám còn lưu dấu 
Ngu dốt siêng hành dỡ hóa hay. 
       Dĩ An, 15-07-2005 
       NGUYỆN HIỀN. 
                 ==== 
          QUÁN THÔNG. 
Lấy đạo tạo đời, phạm luật qui. 
Mượn tiền không trả, tội, hành vi. 
Long-Hoa Ðại Hội quì thụ án. 
Ma Quỉ chực chờ đón ác qui. 
Bát Nhã thuyền Từ rước sĩ thiện. 
Thượng Ngươn Thánh Ðức hết sầu bi. 
Tế Công cảnh báo”Ngục du ký”. 
Sĩ Tử quán thông vượt khóa thi. 
                MINH-NGHĨA 
             ========== 
              KHỔ & VUI 
Ðời vốn song hành Khổ với Vui, 
Sau vui lại Khổ, Khổ rồi Vui. 
Vì Vui quá mức sinh ra Khổ, 
Nhờ Khổ rèn trui mới quí Vui. 
Ham hưởng thụ người Ðời mãi Khổ, 
Nhờ xây dựng Bổn Ðạo luôn Vui. 
Cuộc đời nếu đã từng nếm trãi, 
Trong Khổ hòa tan mới thật Vui ! 
           THIỀN TÂM 
         (PN, 09-07-2005) 
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       Chúc Xuân Bính Tuất 
Chúc bạn một năm tiến hóa siêu 
Thanh điển thường xuyên phát diệu huyền 
Tâm đức an hòa nơi cửa Phật 
Thân bình tâm tịnh sớm hồi nguyên 
Ý lực không còn khơi chuyển nghiệp 
Một lòng tu niệm thấu Huyền Thiên 
Tân Xuân vạn phúc Cha ban phước 
Thế giới năm châu hưởng lộc huyền 
               *** 
Huyền diệu Vô Vi lẫn Hữu Vi 
Đầu năm khai bút pháp phân trình 
Giới chúng quay cuồng trong động loạn 
Hiền nhơn thiền tọa sáng tâm linh 
Đời không mê đắm, tâm linh tiến 
Đạo chẳng rời xa, Đạo rõ mình 
Phật pháp như đèn soi đêm tối 
An hòa nội ngoại pháp thân vinh                         
                *** 
Vinh quang năm mới sống hòa vui 
Chúc tụng gần xa hưởng đạo mùi 
Tiến hóa thân tâm gần Phật Tám 
Á - Âu liên kết gắng hành tu 
Trời ban thanh khí nơi nơi có 
Thiện ác không còn mới thực vui 
Nhơn quả liên hoàn không đứt đoạn ! 
Di Đà thường niệm ráng rèn trui 
                *** 
Rèn trui tâm tánh tự rời xa 

Ái dục tham sân bể khổ mà 
Chúc Xuân năm mới người tiến 
Đất nước an bình sớm trổ hoa 
Vạn Giáo quy nguyên về cửa Phật 
Vạn linh hội tụ chẳng còn xa 
Khuyên đấng cầm cân và nẩy mực 
Thương dân ái chúng như một nhà 
                *** 
Nhà ta đất Việt sống ly hương 
Trãi mấy mùa xuân rõ đoạn trường 
Năm mới bao người thay áo mới ? 
Trí huệ nhìn xem thật thảm thương ! 
Dân Việt vẫn còn trong khổ nạn 
Oan khí ngút trời quá thê lương ! 
Tân Xuân xin chút toàn dân Việt 
Được hưởng trọn năm nhiều tình thương 
                *** 
Thương người bạn đạo chốn xa xăm 
Chúc bạn một năm ráng thực hành 
Bính Tuất trau dồi trong đức hạnh 
An hòa nhẫn nhục triển khai tâm 
Vô Vi chơn pháp hành đều đặn 
Sẽ rõ chơn Hồn pháp diệu thâm 
Trong không mà có, có mà không 
Vi diệu thậm thâm ráng truy tầm 
Suisse, Genève, 02.01.2006 
Kính bái, 
Nguyễn Tân 
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TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC PHÁT HÀNH KINH SÁCH, 
DVD ĐẠI HỘI HỒI SINH SUM VẦY & DVD THIỀN CA TIẾNG TRỐNG 

DỰNG XÂY 
 
Vô-Vi Multimedia Communication đã  phát hành cho KSC Tân Niên 2005 & Chúc Thọ Đức Thầy 
2005 một số sản phẩm như sau: 
Audio Ấn Tống:  

- CD Phụ Ái Mẫu Ái 3 
- CD Chơn Kinh (1-9 tái bản) 

Kinh sách Ấn Tống:  
- Địa Ngục Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy) 
- Thiên Đàng Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy) 
- Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (năm 2001) 
- Tham Gia Phát Triển Trí Tậm (năm 2002) 
- Thượng Đế Giảng Chơn Lý (tái bản) 
 
DVD với giá vốn ủng hộ:  

- 4 DVD Đại hội Hồi Sinh Sum Vầy (Giá vốn ủng hộ: $15 US) 
Với những lời giảng vàng ngọc của  ức Thầy như kim chỉ nam cho chúng ta tu học, những tâm 
sự thân thương về cuộc đời của NGƯỜI từ lúc ấu thơ đến bây giờ qua suốt 50 năm hoằng 
pháp. Với những hình ảnh lưu niệm của nhũng buổi trau đổi kinh nghiệm tu học hiếm có giữa 
những bạn đạo trong và ngoài nước qua những đề tài hữu ích do Đúc Thầy ban cho. Với 
những phát biểu chân thành của những bạn đạo trong nước. Và rất nhiều tài liệu qúy hiếm về 
việc tu học được ghi lại trong 4 DVD này. 
 

- 3 DVD TC Tiếng Trống Dựng Xây. (Giá vốn ủng hộ: $20 US) 
Thiền Ca TIẾNG TRỐNG DỰNG XÂY (TTDX) đã được trình diễn và trực tiếp thu hình tại 
quận Cam, nam Cali ngày 01/01/2005 đã được ghi lại trên DVD TTDX. Với DVD TTDX, xin 
mời Qúy vị chứng nghiệm lại những tiết mục mà Qúy vị đã từng thưởng thức, từng theo dỏi 
trên sân khấu có được Ban Thu và Ráp Hình chuyên nghiệp ghi lại một cách trung thực trên 
DVD này hay không? Và biết đâu Qúy vị tìm gặp hình ảnh của chính mình trên hàng ghế khán 
giả. Với những vị đã không được duyên may tham dự Thiền Ca vừa rồi có dịp so sánh những 
sự khác biệt, những tiến thăng giữa Thiền Ca này với những Thiền Ca trước về kỹ thuật cũng 
như nghệ thuật.  

Xin Qúy vị vui lòng cho biết nhu cầu, và  liên lạc với trưởng ban phân phối để gởi đến quí bạn một số 
kinh sách và tài liệu tu học cần thiết để Qúy bạn có thể  phân phát tại địa phương trong dịp Tết Bính 
Tuất sắp tới. Xin Quí  bạn đính kèm thêm cước phí.  
Xin liên lạc với Trưởng Ban Phân Phối: 
1) Nguyễn Như Hoàng (bắc Cali ) : 
email:  John_Hoang_Nguyen@yahoo.com, tel.nhà: 1 (408) 272-1428 
2) Võ Kim (nam Cali): vnkdigital@yahoo.com 
 
 Kính chúc Quí vị một năm mới tâm thân an lạc. 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái.  
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THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ TRONG BUỔI CHÚC THỌ ĐỨC THẦY 
NGÀY 31/12/2005 

 
 Số Trúng Người Trúng 
Lô An Ủi :  2120  
 1245  
 1560 *** 
 2348 *** 
 1972  
 1793  
 2396  
 2338  
 2683  
 2220 *** 
 1802  
 1529 *** 
 0722  
 1053 *** 
   
Lô Tư : 1373 DVD Player  
Lô Ba:  2767 John Pham (Printer) 
Lô Hai :  2454 David Tapp (TV 27”) 
Lô Nhất:  2865 Bức Chân Dung của Thầy  
Lô Độc Đắc:  1160 Chị Hai của chị Hường McReynolds: 

DH Bangkok 
 
 
 
Quý bạn nào ở xa mà trúng giải nào trong các xổ số trên đây, xin quý 
bạn liên lạc email về: info@vovi.org 
 
BTC thành thật cám ơn quý bạn đạo đã ủng hộ tích cực bằng cách mua 
hết vé số giúp cho buổi xổ số có kết quả tốt đẹp. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
  

THÔNG BÁO VỀ QUỸ TƯƠNG TRỢ ĐẠI HỘI 2006 TẠI BANGKOK 
Soạn ngày 5/1/06 
 
Vô-Vi Multimedia Communication xin thông báo đến toàn thể quý bạn 
đạo là cho đến ngày 5/1/2006 tổng số tiền nhận được cho Quỹ Tương 
Trợ (QTT) 2006 tại Bangkok là  như sau:  
 

1 A/C Lương Sĩ Thường & Ái Tuyết $2300 
2 BD Montreal  $100
3 Nguyễn Châu $750
4 Võ Nhàn Thanh $50

 
VVMC thiết tha kêu gọi quý mạnh thường quân hảo tâm giúp cho QTT sớm 
trước ngày 28 tháng 2 năm 2006 để chúng tôi tiện việc sắp xếp. Sự 
đóng góp của quý bạn cũng là một việc làm hữu ích và tạo phúc duyên 
cho gia đình. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,  
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THÔNG BÁO VỀ VIỆC GHI DANH ĐẠI HỘI 2006 TẠI BANGKOK 
Soạn ngày 5/1/06 

 
Do sự yêu cầu của bạn đạo tại khóa sống chung ngày 31/12/05 đến 
2/1/2006 và để cho phép một số bạn đạo ở vùng xa ghi danh kịp thời,  
BTC đại hội đã cố gắng thu xếp triễn hạn thời gian ghi danh tham dự 
đại hội 2006 tại Bangkok thêm một tuần, như vậy ngày 9 tháng 1 năm 
2006 sẽ  là thời hạn chót. Vì  loại phòng họp tầm cỡ lớn tại Bangkok 
không có nhiều, BTC cần sớm tổng kết số bạn đạo tham dự đại hội, để 
kịp thời thu xếp phòng họp cũng như nơi ăn ở cho quý bạn. Quá thời 
hạn nói trên, các bạn muốn tham dự đại hội 2006 tại Bangkok sẽ được 
nhận ghi danh vào danh sách dự khuyết, sẽ được ưu tiên giải quyết 
theo thứ tự ghi danh, và tuỳ theo điều kiện có thể thương lượng được 
với khách sạn tại Bangkok. Xin quý bạn đạo thông cảm và cố gắng ghi 
danh đúng thời hạn, giúp BTC dễ dàng trong việc phục vụ cho quý bạn. 
 
CHÚ Ý:  
Khi ghi danh với các đại diện tại địa phương hay vùng của mình, xin 
quý bạn đạo Bắc Mỹ nên cho biết luôn chuyến bay mình đã chọn để 
chúng tôi liên lạc giữ chỗ cho các bạn. Quá thời hạn nói trên, chúng 
tôi không thể bảo đảm chuyến bay và các chi phí đã ghi theo các 
thông báo. Xin quý bạn thông cảm. Thành thật cám ơn sự hợp tác của 
quý bạn.  
 

Giấy tờ cần thiết – Điều lệ nhập cảnh tại 
Thái Lan 
 
Để sửa sọan cho Đại Hội tại Bangkok, Thái Lan, xin quý bạn lưu ý về 
các giấy tờ cần thiết như sau: 
 

1) Bạn đạo có quốc tịch Mỹ (US Citizens), Canada, France, Germany, 
Hongkong, Malaysia, Singapore, Australia, Belgium, Denmark, The 
Netherlands, Laos, Luxembourg, Norway, Switzerland, United 
Kingdom, Vietnam  
Cần có sổ thông hành có hiệu lực ít nhất là 6 tháng kể từ ngày 
tổ chức đại hội tại Bangkok (hiệu lực đến ngày 1 tháng 3 năm 
2007) và trình vé máy bay khứ hồi với thời gian lưu trú không 
quá 30 ngày tại Thái Lan. Passport cần có ít nhất 1 trang giấy 
trống để đóng dấu visa đến Thái. Quý bạn không cần xin visa nếu 
ở Thái Lan dưới 30 ngày. 

 
2) Bạn đạo có quốc tịch CHINA, Taiwan có thể làm visa 15-ngày 

(tourist visa) khi đến Thái Lan với điều kiện như sau: 
- Trình sổ thông hành (passport) có hiệu lực ít nhất 6 tháng 

và passport còn 1 tờ giấy trống để làm visa (hiệu lực đến 
ngày 1 tháng 3 năm 2007) Trình vé máy bay khứ hồi với thời 
gian lưu trú tại Thái-Lan là 15 ngày hay ít hơn. 

- 1 tấm hình passport photo chụp trong vòng 6 tháng trở lại 
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- Đóng số tiền 1,000 Baht (1 ngàn Baht) (tương đương 25 USD) 
trả ngay tại cơ quan Immigration ở phi trường. Lưu ý : chỉ 
nhận tiền Thái/baht thôi. 

  
3) Bạn đạo thường trú tại Mỹ (US Permanent Resident) có thẻ xanh 

(Alien Registration card) cần xin visa vào Thái Lan như sau: 
- Nộp US Re-entry permit với hiệu lực ít nhất là 6 tháng kể 

từ ngày tổ chức tại Bangkok (hiệu lực đến ngày 1 tháng 3 
năm 2007) 

- Photocopy trang có hình của Re-entry permit 
- Điền 1 visa application form 
- Nộp 2 tấm hình lọai passport photos  
- Copy của vé máy bay khứ hồi đi Thái Lan (Paper ticket hay 

confirmed electronic ticket) 
- Gửi bản Photocopy thẻ xanh luôn 2 mặt (copy both sides of 

your alien registration card) 
- Nộp bank statement (giấy nhà bank) với số tiền trong ngân 

hàng ít nhất là 1000 USD cho 1 gia đình hay 500 USD cho 1 
cá nhân. 

- Nộp giấy của sở làm (chứng nhận có đi làm tại Mỹ). Trường 
hợp các bác lớn tuổi không đi làm thì ghi “RETIRED” (về 
hưu) trong phần khai nghề nghiệp trong đơn xin visa. 

- Lệ phí xin visa (Single-entry visa) là 25 USD(trả bằng 
money order hay cashier’s check) 

Vì visa chỉ có hạn 90 ngày, xin quý bạn nộp giấy xin visa 
khỏang 90 ngày trước ngày khởi hành, vì nếu làm quá sớm, visa 
sẽ hết hạn. 
 
Thời hạn xin visa nếu đến tận Tòa Lãnh sự Thái Lan là trong 
vòng 2 ngày, hoặc 2 đến 3 tuần lễ qua đường bưu điện. 
Xin liên lạc thêm: 
ROYAL THAI CONSULATE General 
611 N. Larchmont Blvd, 2nd Floor, 
Los Angeles, CA 90004 
Tel. 323.962.9574 
Website: www.thai-la.net 
 
4) Bạn đạo không có quốc tịch hoặc không thuộc các quốc gia 
trong Phần 1 và 2, xin liên lạc với tòa Lãnh Sự Thái tại quốc 
gia mình cư ngụ để hỏi về điều lệ nhập cảnh tại Thái Lan. 

 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,  
 
 
 
 


