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

 số 634   2 tháng 9 năm 2007 
           Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
 

Phaân giaûiø 
 

Phaân giaûi chôn hoàn töï xuaát ra 
Nheï nhaøng oån ñònh töï phaân qua 

Vui trong thanh tònh tình giao tieáp 
Thanh tònh chôn hoàn töï phaân hoøa 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 15/11/97 đến 21/11/97 
Copyright 2007 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) Bí quyết cũa sự tu hành là sao  ? 
2) Thiếu thanh tịnh có thể nghĩ sai không  ? 
3) Từ bi xuất phát từ đâu  ? 
4) Tu mà còn mưu mô lật đổ nhau có hữu ích gì không  ? 
5) Tự phản lấy chính mình phần hồn sẽ ra sao  ? 
6) Làm đại sự không làm thì sẽ ra sao  ? 
7) Sự liên hệ giữa con người và ngoài vũ trụ có khác gì không  ? 
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1) Oroville, 15/11/97 12  ;25 AM 
Hỏi  : Bí quyết của sự tu hành là sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa bí quyết của sự tu hành là quyết tâm 
hành pháp trong thanh tịnh và thật thà 
 
  Kệ  : 
 Tự mình xây dựng trí tâm hòa 
 Phát triển vô cùng tự vượt qua 
 Ðời đạo song hành tâm thức giác 
 Quí yêu muôn loại tự mình qua 
 

2) Oroville, 16/11/97 4  :25 AM 
Hỏi  : Thiếu thanh tịnh có thể nghĩ sai không  ? 
 
Ðáp  : Thưa thiếu thanh tịnh lúc nào cũng có thể 
nghĩ sai về người khác nhưng không hiểu được sự 
sai chính mình đã tạo ra 
 
  Kệ  : 
 Tâm không ổn định mất thanh hòa 
 Trí đóng sân si lại xuất ra 
 Tâm bệnh tái phát không lối thoát 
 Hại mình không hiểu khó thông qua 
 

3) San Jose, 17/11/97 5  : 20 AM 
Hỏi  : Từ bi xuất phát từ đâu  ? 
 
Ðáp  : Thưa từ bi xuất phát từ chơn tâm, trung ương 
bộ đầu, điển tâm thoát tục thì mới học từ bi và thực 
hiện từ bi 
 
  Kệ  : 
 Trung tâm phát triển bớt sân si 
 Ý sáng tâm minh tiến giải tùy 
 Qui một tâm thành tâm tận độ 
 Thực hành phát triển tự mình ghi 
 

4) San Jose, 18/11/97 3  :00 AM 
Hỏi  : Tu mà còn mưu mô lật đổ nhau có hữu ích gì 
không  ? 
 
Ðáp  : Thưa tu mà còn mưu mô lật đổ nhau là trí 
chưa phát triển, vẫn còn trong vòng lục đạo luân hồi 
của trần gian, hồn không sao thoát được, hận thù 
không sao tạo lập sự quân bình của nội tâm 
 
  Kệ  : 
 Nhịn nhục không còn thêm loạn động 
 Khó tu khó dứt chuyện ngoài trong 
 Ðóng khung một cục làm sao gỡ 
 Không thức không tu rất khó xong 
 

5) San Jose, 19/11/97 4  :45 AM 
Hỏi  : Tự phản lấy chính mình phần hồn sẽ ra sao  ?
 
Ðáp  : Thưa tự phản lấy chính mình tương lai phần 
hồn rất tội nghiệp, không học được sự thật, lầm 
đường lạc lối và tự gạt lấy chính mình mà thôi 
 
  Kệ  : 
 Thông minh đi ngược phải lôi thôi 
 Khó khổ tâm thân lại tạo tồi 
 Không giác không minh hồn vía khổ 
 Tự mình tự sát chẳng về ngôi 
 

6) San Jose, 20/11/97 5  :15 AM 
Hỏi  : Làm đại sự không làm thì sẽ ra sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa làm tiểu sự thì chỉ nuôi dưỡng sự mê 
chấp, hồn không tiến vía không yên, làm sao có cơ 
hội đắc đạo được 
 
  Kệ  : 
 Ðứng trong tiểu lộ lại lo âu 
 Tạo khổ tạo khổ chẳng tiến sâu 
 Khó thở khó thông tâm chẳng định 
 Thiền giác không minh lại thêm sầu 
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7) San Jose, 21/11/97 6  :30 AM 
Hỏi  : Sự liên hệ giữa con người và ngoài vũ trụ có khác gì không  ? 
 
Ðáp  : Thưa chấn động giữa con người và vũ trụ phát triển đồng nhịp từ trược tới thanh, thanh tới trược. 
Người tu thiền có thể tự đạt tới sự hòa đồng mỹ mãn do chiều hướng thực hành đúng pháp hay không đó 
thôi. Ðồng nhịp sẽ thấy được nhiều phong cảnh tốt tươi của Trời Ðất chuyển thành tốt tươi và thanh diệu, 
hành triển là công phá và giải tiến 
 
  Kệ  : 
 Lo âu chẳng có chẳng ưu phiền 
 Trí sáng tâm minh sống rất yên 
 ÐờI đạo dũng hành trong thức giác 
 Về không thanh nhẹ rõ duyên tiền 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦYTHUYẾT GIẢNG 
Hỏi : Thưa ông Tám, có nhiều người tu, họ nhận thấy việc hành đạo của họ tới cái mức nào đó là đủ 
rồi, như vậy có phải là tại cái căn kiếp của họ chỉ được có bao nhiêu đó thôi hay là do việc gì đã làm 
cho họ ngừng lại tại đó? 
Ðáp: Cũng như là cái bài thơ tôi nói hồi nãy, là do sự lười biếng của phần hồn cho nên chúng ta bị lôi 
cuốn, càng ngày càng đem sự sáng suốt áp dụng vô trong cái phạm vi eo hẹp thay vì ở nơi rộng lớn. Trước 
kia chúng ta cũng là một vị tiên đồng, nhưng mà lười biếng ham chơi mới xuống thế gian, lần lần... lần 
lần... nó xuống nhập trong bản thể con người, cũng là một tiểu thiên địa cơ cấu, nhưng mà cơ cấu đó eo 
hẹp và tối tăm. Ðó, thì bây giờ chúng ta mà đã vượt khỏi, từ cái sáng suốt bị kẹt trong cái tối tăm, mà bây 
giờ từ cái tối tăm đi tới cái sáng suốt, không bao giờ chúng ta đi trở lại được. Chúng ta đã chứng minh rõ 
ràng là chính phần hồn lười biếng, nhiều người tới đó rồi tự cho ta đắc đạo rồi, cho ta hay rồi, cho ta thấy 
bồng lai tiên cảnh, được cởi rồng... ta là tiên rồi, thì lúc đó nó giới hạn không bao giờ tiến nữa. Cho nên 
chúng ta tu tới ngày nay, chúng ta nhận xét rằng, đức Phật cũng vẫn tu chứ không phải đức Phật tu bây 
nhiêu đó là đủ, nếu mà ngài làm biếng ngài cũng vẫn bị sa đọa luân hồi xuống thế gian. Ở đời chúng ta 
cũng chứng minh, những người nhà giàu làm ăn, nói: “Tôi bây giờ tôi có tiền, tôi đủ rồi”. Không có bao 
giờ đủ, đủ tiền rồi thì chúng ta mới tìm cái phương thức, một đạo đức, hai xã hội nó lôi cuốn, cũng phải 
làm việc, làm việc tới giờ phút cuối cùng, nó đi tùy theo khả năng của con người. Cho nên cái tu ở đây nó 
cũng tùy theo cái khả năng của con người, nhưng mà tôi chỉ chú ý cái bài thơ hồi nãy, là học chừng nào 
thấy mình dốt chừng nấy, tu chừng nào thấy mình thấp chừng nấy, thì mình mới đi tới toàn vẹn văn minh 
của đời và đạo. 

THƯ TỪ LAI VÃNG 

Ngày 24-8-2007 
  
Kính thưa Thầy, 

Mỗi buổi sáng con thường tập Chưỏng huởng dưỡng khí hít hơi thở bằng ý qua bộ đầu. Nhưng từ hôm qua đến 
nay tự nhiên bất cứ lúc nào con cũng tự thở như vậy. Con cảm thấy vẫn khỏe bình thường. Vậy hiện tương này 
xin Thầy cho biế t tốt hay xấu. 

Kính thư 

DT 

=== 
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DT, 
Vậy là con có tập quán tốt, con nên tiếp tục thực hành như vậy thì mọi sụ không hay sẽ tan biến. Con là 
người tự giúp con phát triển, đó là thật sự chơn tu. Ở đời này, rất ít người đạt được, vì tâm tánh eo hẹp. 
Nay con đã nhờ cơ hội này mà mở rộng tâm tánh, hóa độ quần sanh ở tương lai. Chúc con tiếp tục vui 
tiến. 
Quí thương, 
Lương Sĩ Hằng 
Vĩ Kiên 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
Tiếp theo báo cáo 30 tháng 6 - 2007 chúng tôi đã nhận cho đến ngày 31 tháng 8 2007 cho quỹ cưú khổ ban vui   
như sau: 
Người gửi                US$               Can$, E$          
TD Bruxelles 450Euro 
Phung Thi Thi (Mtl) 100.00
Ho Thanh Hoang (Mtl) 215.00
Nguyen Thanh Truyen (Mtl) 100.00
Lam Hong Phat (Ca) 200.00 
Lam Minh My Phuong (ON) 50.00
HAHVV Germany 30Euro 
Cong Bui (AB) 50.00
Le Thi Kim Anh (Mtl) 100.00
Nguyen Van Tao (Ca) 100.00 
HAHVV Florida (7/2007) 400.00 
Cong Bui (AB) 47.7 50.00
G/d Nguyen Van An/Nguyen Van Trai (Fl) 1000.00 
Tran Bao Nghien (OR) 200.00 
Giau Lam (AB) 300.00
Vo Danh (Ca) 200.00 
Vo Danh (Ca) 100.00 
Andre Lamarre (Longueuil) 60.00
Ton nu Luong nhon (Ca) 20.00 
Nguyen Quyen (Ca) 200.00 
Angelique Kim Borillo (Ca) 50.00 
An Danh (Ca) 100.00 
Truong Thi Quoi (Ca) 100.00 
Nguyen Thi Thoai (Ca) 200.00 
Lam Minh My Phuong (ON) 50.00
Cong Bui (AB) 50.00
Vo Danh (Ca) 500.00 
Tran Ngoc Dung & Hong Hoa (MA) 2000.00 
Le Thi Kim Anh (Mtl) 100.00
Nguyen Ngoc Hao (Mtl) 100.00
Le Van Dung (Mtl) 1000.00
HAHVV Florida 500.00 
Betty Bich Tran (Fl) 100.00 
Nguyen Thanh Truyen (Mtl) 200.00
Minh La (Ca) 70.00 
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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 và giúp đỡ tận 
tay những gia đình tàn tật nghèo khổ bệnh tật, các em câm điếc và nghèo được đi học,  và program ADAPT(Giúp 
nuôi ăn học các em gái gia đình nghèo được có nghề tự lập) , bảo trợ trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi , những  trẻ em 
dân tộc nghèo hay mồ côi ăn học v.v... hay những gia đình nghèo khổ mà Ðức Thầy cho biết cần gửi. 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo. 
 
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 Thang 

THƠ 
 
              LỤY TÌNH 
 
Mỗi lần lại nhớ đến em 
Kề răng co lưỡi tăng thêm hành thiền 
Ðã đành hành niệm thường xuyên 
Lụy tình ray rứt đảo điên nợ nần 
 
Mỗi lần thiền định lâng lâng 
Nội tâm phẳng lặng khó khăn chẳng còn 
Thành tâm nổ lực sắc son 
Con đường hướng thượng vẫn còn khảo tra 
 
Ta tìm đường sáng cho ta 
Nhớ em sao đến nổi là động tâm! 
Thì trong đứng đắn sai lầm 
Nhờ hành pháp lý tìm tâm thiện lành 
 
Mỗi lần nhớ mắt long lanh 
Nhớ thanh với trược bao quanh đời này 
Tạo mê, tạo giác phân hai 
Trời cho chọn lựa đến ngày lâm chung 
 
Vía hồn thanh điển trùng phùng 
Bao nhiêu tu tập mới ung dung thế này 
Dìu nhau về đến Thiên Ðài 
Chẳng còn ngày tháng đắm say thế trần! 
 
Ngày ngày tu học ân cần 
Khó khăn gìn giữ! Trược trần cuốn lôi! 
Thương công tiếc của Ông Trời 
Trong mình có báu vật một đời giữ tu!!! 
 
Công trình tu học cần cù 
Như châu như ngọc rạng lưu danh hoài 
Thì hay với dở chính tay 
Vun bồi xây đắp từng ngày đấu tranh 

 
Hành trình về đến đất lành 
Công phu tha thiết diệt sanh biếng lười! 
Ma tình xúi dục rong chơi! 
Phải lo tu học để phản hồi hoàn nguyên 
 
 
Tứ thời nhắc nhở cần chuyên, 
Siêng năng đến thế mới giải phiền, giải thông 
Ráng tu đặng thỏa tấm lòng 
Nhìn Trời chẳng ngại công của ÔNG với mình!!! 
 
Lụy tình căn bệnh linh tinh 
Tạo rào chắn lối công trình học tu! 
Muốn thành đạt cõi thiên thu 
Cam tâm hành pháp giải tù tâm thân 
              19-09-2006 
            TỪ HÙNG 
               ==== 
              TẠI TA ! 
 
Dù cho thời tiết lắm đổi thay 
Nay nắng, mai mưa, mốt bão bay 
Tâm ta quyết chí không thay đổi 
Chẳng gió mưa nào có thể lay ! 
 
Trời mưa, đất lở cũng tại ta 
Giành giựt, bon chen khắp ta bà 
Phá rừng, diệt thú, mùi khói tỏa 
Cân bằng sinh thái mất vì ta ! 
 
Ta làm, ta chịu cớ chi la 
Tiếng khóc oán than khắp gần xa 
Vô minh không hiểu nên làm mãi 
Suốt đời đổ lỗi tại Trời Cha ! 
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Nay ngộ đường tu quá rõ ràng 
Xin đừng làm mãi, nghiệp đeo mang 
Nhìn xa chút nữa, Trời chân lý 
Thấy sai tự sửa, khỏi bẽ bàng ! 
                Tân Phú, 13-08-2007 
                      Thanh Dũng. 
                           ==== 
           NHỚ GIA TRANG 
 
Ðã mấy tháng rồi không ghé chơi 
Ðể cùng đàm đạo bạn khắp nơi 
Vui chơi đầm ấm bên cô chú (1) 
Tiên cảnh đây rồi chẳng phải chơi ! 
 
Gia trang nơi ấy : chiếc nôi xưa 
Tiếng Ðạo ầu ơ, thanh thót đưa 
Nơi ấy đã nuôi ta từ đấy 
Ðâu dễ phai mờ kỷ niệm xưa ! 
 
Ta đây, tâm đấy nào ai thấy 
Lòng vẫn trào dâng, đạo đắp xây 

Nhớ từng gương mặt sao vui thế 
Bạn đạo khắp nơi lúc xum vầy ! 
             Tân Phú, 13-08-2007 
                  Thanh Dũng. 
           NHẮN BẠN HIỀN 
 
Mỗi ngày một tiếng chẳng cần lâu 
Ngồi ngắm trời xanh, hạnh phúc sâu 
Tâm nhớ Phật Ðà, lòng gắng niệm 
Hạnh phúc trào dâng, chứ tìm đạu ! 
 
Ðêm về tỉnh toạ, nhớ thường xuyên 
Nhớ đừng làm biếng, nói quyên thuyên 
Ngày đêm luôn nhớ hoài Lục Tự 
Thiên đàng hiển hiện, nhớ đừng quên ! 
 
Chúc bạn thiền ta mãi mãi hiền 
Công phu hành pháp tiến triền miên 
Xứng danh con cháu : Cha, Thầy, Tổ 
Pháp Lý Vô Vi rải khắp miền ! 
              Tân Phú, 13-08-2007 
                  Thanh Dũng. 

 
Kêu Gọi Sự Hưởng Ứng Đóng Góp Xây Dựng TV Vĩ Kiên 

 
Thiền Viện Vĩ Kiên là một Thiền Viện Quốc Tế của Vô Vi mà nhiều bạn đạo đã và đang  thường lui tới để 
tu thiền và hưởng được nhiều sinh khí và thanh điển. Vì số bạn đạo thăm viếng thiền viện gia tăng mỗi khi 
có những buổi họp mặt chung của gia đình Vô Vi nên chúng ta cần bảo trì và tu bổ để chúng ta có một 
thiền viện Vô Vi lý tưởng tại Nam California và cho thế hệ mai sau.   
 
Ban chấp hành Nam California đang tiến hành công trình sửa chữa nới rộng thiền viện và sẽ hoàn tất vào 
cuối tháng 10, 2007 (ngày hết hạn bảo hiểm đền về sự bể ống nước nhà bếp).  Trong khi sửa lại thì nhà 
thầu xây cất đã kiếm ra những sự hư hỏng ngoài dự định và cần sửa lại nên số tiền cần chi trả đã lên tới 
$190,000 USD.  Số tiền do Đức Thầy, bạn đạo đóng góp, và bảo hiểm đền tổng cộng được $120,000.  
Hiện giờ chúng ta cần thêm $70,000 USD để hoàn tất chương trình xây sửa. Xin quí bạn cùng tiếp tay 
đóng góp để hoàn tất kịp thì trước ngày hảng bảo hiểm ấn định như kể trên.  
 
Chi Tiết Xây Dựng Thiền Viện Vĩ Kiên 

1. Nới rộng phòng Thiền 
2. Xây lại phòng Thầy cho được rộng rãi 
3. Nới rộng nhà bếp với những ống nước mới 
4. Mái nhà mới 

Nhà thầu xây cất nhận làm 4 phần trên với giá là $120,000, còn những thứ cần sửa lại thêm $70,000 như 
sau: 

1. Xây vách nước ngầm - $12,000 
2. Hệ thống chữa lửa - $20,000 
3. Các tủ, bồn rửa chén, và các dụng cụ nhà bếp mới – $20,000 
4. Hệ thống máy điều hòa không khí mới – $18,000 
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Quí bạn đạo có thể vào trang web www.vovilax.org để biết thêm chi tiết về chương trình xây cất hoặc liên 
lạc ban vận động xây cất: 
 

1. Quyên Trần: 714-414-2849    Email: myquyen11@yahoo.com 
2. Thảo Nguyễn: 818-681-1602  Email:snailpot@yahoo.com 
3. Tùng Dương: 714-715-5635 
4. Long Nguyễn: 714-757-8645             Email: longnguyen008@yahoo.com 

Mọi sự đóng góp của các bạn sẽ được hội gởi biên nhận để khai thuế.  Chi phiếu xin gởi về:  VoVi 
Friendship Association, 7622  23rd  St. Westminster, CA 92683.  
Tel.: (714) 891-0889 
 
Thành thật cảm ơn sự hợp tác và đóng góp của tất cả các bạn đạo. 
 
Thay mặt ban chấp hành HAHVV Nam California, 
Hội Trưởng 
Dương Như Tùng 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Kính xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho con của đạo hữu Trần thị Ðợt là anh NGUYỄN MINH 
TRƯNG, tự Tuấn, sinh năm 1962, đã từ trần lúc 14g00 ngày 28-08-2007 (nhằm ngày 16 tháng 7ÂL năm 
Ðinh Hợi) tại Aãp Tây B, xã Ðông Hoà, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hưởng dương 46 tuổi. 
Lễ an táng sẽ cử hành lúc 07g00 ngày 31-08-2007 tại Aãp Tây A, Xã Ðông Hoà, huyện Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương. 
Xin cầu nguyện cho linh hồn người quá cố được siêu thăng tịnh độ. 
Chân thành cảm ơn quí bạo đạo . 
TÐ. Phú Nhuận thành thật phân ưu và kính báo. 
VN, 25-06-2007 MVC / Thiền Tâm. 

THÔNG BÁO CỦA ĐẶC SAN VÔ VI 
Ban Biên Tập ĐSVV trân trọng thông báo: 
 
Đặc San Vô Vi số 15 sẽ được phát hành vào dịp Đại Hội Vô Vi lần thứ 26 tháng 12 năm 2007 tại thành 
phố Philadelphia USA được Đức Thầy cho chủ đề “Thực Hành Chất Phác”, “Khởi Trống Qui Nguyên”, 
và “Người Tu Tiến Tới”.  
 
Đặc biệt phát hành kỳ này là Kỷ niệm “50 năm Đức Thầy phổ truyền Pháp Lý Vô Vi (1957 - 2007). Ban 
Biên Tập ĐSVV thành tâm kêu gọi quí bạn đạo và độc giả đóng góp bài vở với các chủ đề nêu trên, nhất 
là những bài viết phản ảnh cuộc đời tu học, và kinh nghiệm thực hành pháp lý Vô Vi của chính bản thân 
mình với những kỷ niệm vui buồn, khó khăn hay thuận lợi trong đường lối chất phác khi thực hành, và 
những cảm nghĩ của chúng ta. 
 
Xin quý bạn đạo gởi các bài vở, tài liệu hình ảnh, thời hạn chót của việc gởi bài về ĐSVV là 30 tháng 9 
2007 mọi sự ủng hộ tài chánh cho ĐSVV xin gởi về theo địa chỉ sau đây: 
                 
       ĐẶC SAN VÔ VI 

84 YALE ROAD, THORNLIE WA 6108 AUSTRALIA  
Phone: +61 8 9459 0615, Mobile: +61 431 885 691 
Điện thư: phuong00@gmail.com  
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Trên các ngân phiếu ủng hộ tài chánh cho Đặc San Vô Vi xin quý bạn đạo đề:  
Payable to: VO-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION. 
 
Ban Biên Tập Đặc San Vô-Vi Kính bái, 
Perth Tây Úc ngày 24-09-2007  
 

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN LỰA VOVI IDOL 
 
Trong phần sinh hoạt văn nghệ của Đại Hội Thực Hành Chất Phác tại Philadelphia, sẽ có cuộc thi VOVI 
IDOL nhằm mục đích: 

- tuyển lựa tài năng mới trình diễn văn hóa nghệ thuật tâm linh 
- tạo cơ hội cho Vô Vi trẻ đóng góp và ảnh hưởng tốt bạn bè 

Chúng tôi xin thông báo chi tiết về chương trình tuyển lựa như sau: 
 
1. Thể lệ dự thi: 
    1.1- Thành phần dự thi: tất cả các bạn đạo và cảm tình viên Vô Vi dưới 45 tuổi. 
    1.2- Thể lọai trình diễn: đơn ca, tấu hài, kể chuyện, đỏan kịch. 
    1.3-Thời hạn ghi danh: từ nay cho đến hết ngày  

1.4- Đơn ghi danh xin email về địa chỉ sau: vannghevovi@yahoo.com 
           Trong đơn ghi danh xin ghi rõ các chi tiết sau: 
            a/ Subject của email: VOVI IDOL 
            b/ Tên Họ: ___________________________________________________ 
            c/ Địa phương / Thuộc Thiền Đường: ______________________________ 
            d/ Tiết mục, thể loại : ___________________________________________ 
            e/ Thời gian trình diễn:  _________________________________________ 
            f/ Nội dung phần trình diễn (Để MC tiện việc giới thiệu): ______________ 
     
2. Cách chấm thi: 
    Thí sinh được tuyển lựa qua hai vòng bán kết và chung kết.  Ban Giám Khảo sẽ chấm điểm thí sinh theo 
các tiêu chuẩn sau: 
    2.1- Đơn ca: thí sinh phải trình bày nhạc Thiền Ca Vô Vi và được đánh giá về chất giọng, khả năng 
truyền đạt ý nghĩa bài nhạc, phong cách biểu diễn và y phục.   
    2.2- Tấu hài, kể chuyện: thời gian trình diễn giới hạn trong 5 phút.  Thí sinh được đánh giá về ý nghĩa 
tâm linh của đỏan hài hay câu chuyện kể, khả năng diễn xuất và y phục. 
    2.3- Đỏan kịch: thời gian trình diễn giới hạn trong vòng 5 – 10 phút.  Các thí sinh được đánh giá về ý 
nghĩa tâm linh của đỏan kịch, khả năng diễn xuất và y phục. 
 
Ngày giờ và địa điểm tổ chức vòng bán kết sẽ được thông báo trực tiếp với các thí sinh ghi danh.  Vòng 
chung kết sẽ được tổ chức trong chương trình văn nghệ đêm 12/23/2007. 
 
3. Giải Thưởng: 
Ba giải thưởng của mỗi thể lọai sẽ được trao cho các thí sinh có số điểm cao nhất.  Ngòai ra còn có một số 
giải thưởng khuyến khích. Đồng thời chương trình Vô Vi Idol cũng mong nhận những sự ủng hộ của các 
những Cảm Tình Viên cho chương trình Vô Vi này  bằng những món quà dùng để trao giải thưởng cho 
các thí sinh.  Mọi sự đóng góp cho chương trình này, xin email đến: vannghevovi@yahoo.com. 
 
Ban Văn Nghệ Đại Hội Vô Vi 2007 kính bái. 
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Đại Hội & Thiền Ca THỰC HÀNH CHẤT PHÁC 
Từ ngày 22/12/2007 đến ngày  26/12/2007 tại Sheraton Philadelphia City Center Hotel, 
17th & Race Street, Philadelphia, PA 19103, USA 
 
THÔNG BÁO CỦA BAN THIỀN CA: 
 

Như đã thông báo trên tuần báo Phát Triển Điển Năng trong những tuần vừa qua là Thiền Ca 
sẽ được tổ chức tại Zellerback Theater of the Annenberg Center for the Performing Arts vào tối 
thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2007, lúc 7:00 pm (19:00 giờ). Xin quý bạn đạo lưu ý ngày 
22/12 cũng là ngày nhận phòng (check-in) từ khách sạn, do đó khi mua vé máy bay thì xin quý 
bạn đạo, nhất là các bạn đạo ngoài Hoa Kỳ, nên mua vé máy bay để có thể đến phi trường 
Philadelphia vào buổi sáng của ngày 22/12 và để kịp sửa soạn tham dự Thiền Ca vào buổi tối. 
Tốt nhất là quý bạn nên đến trước một ngày (21/12) cho thong thả. 

 
Vì vào dịp gần lễ Giáng Sinh cho nên một số rạp hát lớn đã được các tổ chức khác thuê mướn 

trước từ lâu cho nên Ban Thiền Ca rất tiếc là không có thể chọn được một ngày nào khác thuận 
tiện hơn cho quý bạn đạo. Mong quý bạn đạo thông cảm cho. 

 
Hiện nay hầu hết các hãng máy bay đều không có phục vụ thức ăn trong các chuyến bay, trừ 

những chuyến bay quốc tế đường dài, cho nên quý bạn đạo nhớ mang theo thức ăn đủ dùng 
cho cho sáng và trưa ngày thứ bảy trước khi check-in. Riêng vào buổi tối đêm Thiền Ca, ban Tổ 
Chức Thiền Ca sẽ đặt một số thức ăn nhẹ (1 ổ bánh mì chay, trái cây và nước) cho quý bạn đạo 
dùng trước khi đến hội trường Thiền Ca. 

 
Đưa Đón từ Sheraton đến hội trường thiền ca chiều 22/12/2007: 
 

Ban Tổ Chức Thiền Ca sẽ có 4 chuyến xe school bus đưa đón các bạn đạo từ khách sạn 
Sheraton đến hội trường thiền ca trong khoảng thời gian từ 5:00pm cho đến 6:20pm. Giờ khởi 
hành của mỗi chuyến bus được dự tính như sau: 5:00pm, 5:30pm, 6:00pm và 6:20pm. Xin quý 
bạn đạo cố gắng có mặt tại khu tiếp tân của khách sạn (lobby) 10 phút trước giờ ấn định để 
chuẩn bị. Sau thời gian này Ban Tổ Chức không còn phương tiện di chuyển nào khác cho nên 
các bạn đạo nào đến trễ xin vui lòng tự túc. 

 
Thành thật cám ơn quý bạn đạo 
 
THÔNG BÁO CỦA BAN CHUYỂN VẬN: 
 

Khi mua vé máy bay xin quý bạn chọn phi trường đến là Philadelphia International Airport 
(PHL), Philadelphia, Pennsylvania, USA. 

 
Sau khi mua vé xong xin quý bạn đạo thông báo cho trưởng ban ghi danh của vùng mình 

những chi tiết sau: 
- Hãng máy bay. 
- Số chuyến bay (từ trạm ngừng cuối cùng trước khi đến Philadelphia). 
- Giờ đến Philadelphia. 
- Giờ đi từ Philadelphia. 
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Ban Ghi Danh và Chuyển Vận cần những chi tiết máy bay kể trên trước ngày 1 tháng 11 năm 
2007 để lập danh sách và xếp đặt các chuyến xe đưa/đón các bạn đạo từ phi trường về khách 
sạn và ngược lại. Vì vậy quí bạn đạo đã mua xong vé máy bay xin vui lòng gởi lịch trình máy 
bay về Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt. Sau ngày này, các bạn đạo nào không gởi cho chúng 
tôi lịch trình máy bay xin vui lòng tự túc. 

 
Vì nhân sự rất giới hạn cho nên Ban Chuyển Vận sẽ đưa/đón các bạn đạo vào những ngày 21, 

22, 26 và 27  tháng 12. Ngoài những ngày này xin quí bạn đạo vui lòng tự túc. 
 

Đưa Đón từ phi trường về khách sạn hay ngược lại ngoài thời gian kể trên: 
 
- Airport Shuttle: Lady Liberty 
- Giờ làm việc: từ 6:30am đến 6:30pm 
- Chi phí: mỗi chuyến là $10 /một người  
 
Nếu có trên 3 bạn đạo hay hơn đi chung với nhau, thì phương tiện thuận lợi nhất là Taxi, Giá tiền là $24 
mỗi cuốc. 
 

Thành thật cám ơn quí bạn đạo.  
 
BAN THIỀN CA & BAN CHUYỂN VẬN kính bái, 
 


