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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) Hùng Vĩ Giao Liên là sao ? 
2) Tình người xuất phát từ nơi nào ? 
3) Muốn làm phước mà không có cơ hội làm phước thì phải làm sao ? 
4) Thạnh tình quí mến xuất phát từ đâu ? 
5) Luồng điển trung tim bộ đầu rút thẳng đi lên càng ngày càng cao và lớn rộng để làm gì ? 
6) Muốn trí tâm phát triển thì phải làm sao ? 
7) Làm người cần có sức mạnh tâm linh để làm gì ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Honolulu. 06/06/98 2 :30 AM 
Hỏi : Hùng Vĩ Giao Liên là sao ? 
 
Ðáp : Thưa Hùng Vĩ Giao Liên là sự sống của 
con người liên hệ với sự vĩ đại của Trời Ðất. 
Người tu khôi phục được sự quân bình tâm 
thức, lượng từ bi mở rộng tự cảm thức sự liên 
hệ vô cùng nới rộng tùy nơi sự thanh tịnh của 
hành giả hòa cùng vũ trụ càn khôn, nghiệp 
chướng tiêu tan, ánh sáng tràn ngập trong tâm 
thức, điện năng liên hệ không ngừng nghỉ, 
thanh bình diệu pháp phát triển vô cùng 
  Kệ : 
 Giao du tiến hóa không ngừng nghỉ 
 Trí sáng tâm minh tự dự thi 
 Chơn điển anh minh trong dũng chí 
 Qui hình vạn trạng chẳng còn nghi 
 
 

2) Honolulu, 07/06/98 2 :35 AM 
Hỏi : Tình người xuất phát từ nơi nào ? 
 
Ðáp : Thưa tình người xuất phát từ tâm thật thà và 
chất phát. Người tu thiền tự giải nghiệp tâm, trí sáng 
tâm minh, tình người rõ rệt trong tinh thần xây dựng 
  Kệ : 
 Tự tu tự thức tự tâm mình 
 Xuất phát chơn tình tự cảm minh 
 Tự xét tình người phân rõ rệt 
 Quí yêu xây dựng quí thân hình 
 

3) Honolulu, 08/06/98 3 :00 AM 
Hỏi : Muốn làm phước mà không có cơ hội 
làm phước thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn làm phước mà không có cơ 
hội làm phước thì phải tự kiểm soát sự keo 
kiết của chính mình, lãnh vực tâm linh chưa 
mở rộng được, chỉ biết nắm bắt mà không giải 
được, lý luận nhiều và tự lường gạt lấy chính 
mình quá nhiều, phần hồn bơ vơ và rất khó 
tiến triển 
  Kệ : 
 Khó thức tâm tu vẫn tạo lầm 
 Mê tin cái có khó xuyên tầm 
 Ðiển không phát triển tâm eo hẹp 
 Khai triển chơn tâm tự tiến thầm 
 

4) San Jose, 09/06/98 3 :20 AM 
Hỏi : Thạnh tình quí mến xuất phát từ đâu ? 
 
Ðáp : Thưa thạnh tình quí mến xuất phát từ nội tâm, 
duyên lành tái tục trong nhớ nhớ thương thương, tạo 
đường thức giác 
  Kệ : 
 Mọi điều êm ả trí tâm khai 
 Tiến hóa thâm sâu tự tiến hoài 
 Vũ trụ qui hồi tâm thức giác 
 Quí yêu xây dựng tự an bài 
 

5) San Jose, 10/06/98 4 :25 AM 
Hỏi : Luồng điển trung tim bộ đầu rút thẳng 
đi lên càng ngày càng cao và lớn rộng để làm 
gì ? 
 
Ðáp : Thưa luồng điển rút đi lên thì tâm từ bi 
càng ngày càng lớn rộng, rất dễ tha thứ và 
thương yêu trong tinh thần xây dựng cho 
chung 
  Kệ : 
 Qui nguyên giềng mốI tự phân tầm 
 Trí sáng tâm minh lý diệu thâm 
 Cởi mở phân minh đường trí đạo 
 Muôn vàn sáng suốt tự phân tầm 
 

6) San Jose, 11/06/98 4 :40 AM 
Hỏi : Muốn trí tâm phát triển thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn trí tâm phát triển thì phải niệm 
Phật bằng ý nhiên hậu mới phát triển đại trí, tâm 
thân thanh nhẹ 
  Kệ : 
 Hồn nhiên tự trở hướng tâm về 
 Giải tỏa sân si chẳng bối bê 
 Qui hội tình người trong trật tự 
 Khai thông trí tuệ thức muôn bề 
 



7) San Jose, 12/06/98 3 :15 AM 
Hỏi : Làm người cần có sức mạnh tâm linh để làm gì ? 
 
Ðáp : Thưa sức mạnh tâm linh rất cần trong cuộc sống tại mặt đất, để tự tránh mọi sự cám dỗ không 
cần thiết 
  Kệ : 
 Tâm linh là vốn của Trời độ 
 Thực hiện Nam Mô tự bước vô 
 Vũ trụ càn khôn khai lớn rộng 
 Vô cùng tiến hóa chẳng mơ hồ 
 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN  
ÐỂ QUY NHẤT THƯỢNG TRUNG HẠ 

... Cho nên chúng ta tu quan trọng là tập trung tinh khí thần. Chúng ta Soi Hồn cũng là tập trung tinh 
khí thần, làm Pháp Luân Thường Chuyển là tam giới qui nhứt: tinh khí thần. Tinh khí thần phải trụ, 
còn cái thừa thải nó phải đưa ra đại tiện và tiểu tiện, lỗ chân lông, nó không có mất sự điều hòa, luôn 
luôn con người trẻ trung... 
 

THƠ 
 
         Nước mắt đàn con 
Nghe tin Thầy bệnh rất đau lòng 
Gánh đàn condại, gánh non sông 
Khuyên con lập hạnh, dìu từng bước 
Chẳng kể thân ta,tuổi chất chồng 
 
Bao nhiêu lời giảng, bao nhiêu lệ 
Nước nmắt, Thầy ơi, đã ngập lòng ! 
Dang rộng vòng tay ôm con trẻ 
Chẳng nệ thân tàn, chẳng tiếc công 
 
Che chở cho con, dạy dỗ con 
Dẫn dắt xác thân, khuyến khích hồn 
Hai chữ “Trượng Phu” nêu gương sáng 
Cho đàn con dại, giữ lòng son 
 
Cầu xin Thầy khỏe lại như xưa 
Ðể thầy đàn con đã biết chừa 
Hèn mọn, tiểu tâm không còn nữa 
Thanh cao, hạnh đức có dư thừa 
 
Dương Ngọc 
Toronto 
                            === 
 
 
 

CÀ MAU,SÓC TRĂNG CHUNG HỘI 
 
Cà Mau chất phác trời ban 
Duyên lành hội ngộ Sóc Trăng bạn hiền 
Chúc lành trao đổi chung thiền 
Kết giao xiển giáo hai miền tiệc vui 
Thực đơn chay lạt dưỡng nuôi 
Cúng dường tam bảo đạo mùi thiện nhân 
Mừng mừng lễ độ ân cần 
Khiêm nhường thanh nhẹ dẹp phần trược ô 
Càng thêm sáng tỏ điểm tô 
Lô hiền mách bảo bạn bồ từ bi 
Điển hồn minh tiết dự thi 
Thăng hoa tiếng phát kịp kỳ hư vô 
Phúc Tâm Cà Mau 11/2/2008 
                 ==== 
         HẬU VẪN BÌNH 
Anh Hợp mắt mù sáng suốt minh 
Vợ chồng bịnh nặng vẫn không khuynh 
Âm thầm trả nghiệp công phu giải 
Nhẫn nhục quả nhồi vượt trần hình 
Dũng chí hùng tâm trong khốn khó 
Đức tin thần định sắc thêm xinh 
Cho hay hiền đức trời ân độ 
Tiền dẫu nặng hung hậu vẫn bình 
Phúc Tâm Cà Mau 11/2/2008 
 



         NHƯ CHƯA HỀ . . . 
 
Như chưa hề về đến trần gian 
Bất ngờ biết được Thiên đàng trên kia 
Thế mà đến một ngày kia 
Bất ngờ thường khóc đầm đìa quê xưa. 
 
Nhớ thương biết mấy cho vừa 
Nhớ thương trợ lực đong đưa niệm hành. 
Sao cho đạo đạt duyên lành 
Sao cho chứng thực tâm thành với Tổ Tông. 
 
Như chưa hề phải nặng lòng 
Bơ vơ cô độc nhớ trông quê Trời 
Phải lòng trọn vẹn người ơi 
Nếm đời khổ khổ kiếp đời phải tu. 
 
Như chưa hề khóc lu bù 
Tàn đêm nức nở về xu hướng nào 
Bất ngờ chạm phải Trời cao 
Bất ngờ tu học ngày sau trở về. 
 
Như chưa hề cõi u mê 
Chỉ mong sáng suốt để về cõi trên 
Bồng Lai Tiên cảnh mông mênh 
Tìm đâu học đạo Bề Trên mà tìm. 
 
Ðêm ngày đôi mắt lim dim 
Mắt yên trụ lại im lìm thiền thôi 
Thời giờ chẳng đợi buông trôi 
Thời giờ chẳng đợi ai thời thiếu tu! 
 
Người, xa rời cõi thiên thu 
Nhắn người ở lại: ráng tu, ráng hành 
Ra đi từ cõi an lành 
Thì ngày trở lại phải thanh mới hòa. 
 
Mấy mươi năm cõi Ta Bà 
Phải tu phải đặng mới là Hiền nhân 
Trầm luân động tịnh tâm thân 
Cõi Tiên cõi Phật cõi Trần nao nao. 

Như chưa hề biết thế nào 
Ðời là Bể Khổ biết đâu mà ngờ 
Minh tâm tu học chẳng chờ 
Năng hành năng niệm, chẳng lơ là Thiền. 
 
Bất ngờ tu tiến vượt xuyên 
Thế tình thử thách, trao duyên thiện lành 
Từ giờ luôn hướng Trời xanh 
Kính yêu Trời Phật, nhớ thanh tịnh hoài. 
   Hiệp Bình Phước, tối 28 Tết Mậu Tý, 
                       TỪ HÙNG. 
                       === 
           THƯƠNG THẦY. 
 
Tin THẦY bệnh nặng khắp năm châu 
Lòng những nhớ thương, chẳng dám sầu 
Thương THẦY phải ráng hành đúng PHÁP 
Theo bước chân THẦY,  chớ lạc đâu. 
 
Dù cho thân xác “Có” rồi “Đi” 
Tâm tâm tương ứng chẳng biệt ly 
THẦY ơi, con vẫn luôn thường niệm 
Mãi mãi bên THẦY chẳng chia ly. 
 
Mỗi lần cầm viết nhớ THẦY ta 
Thương yêu tha thứ thật bao la 
Hy sinh, tận độ đàn con dại 
Từ bi hỷ xả khắp TA BÀ. 
 
Tân Phú, 12h00 ngày 13-03-2008 
Thanh Dũng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin các bạn hướng tâm cầu nguyện cho: bạn đạo Trần Minh Huệ sanh năm 1944, mất ngày 21/03/2008 
DL lúc 14h00 tại Bình Thạnh, TPHCM, Việt Nam được siêu thăng tịnh độ. 
 
Xin hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trần Văn Vũ thất lộc tháng 3 2008, hưởng thọ 86 
tuổi, an táng ngày 14 tháng 3 2008, tức ngày 7 tháng 2 (AL) Mậu Tý. 
 
 
 
 



Báo cáo về sức khỏe của Thầy trong tuần từ 15 đến 22 tháng 3, 2008 
 
Sau hai tuần xuất viện, sức khỏe Thầy đã bắt đầu ổn định một phần nào, như áp huyết đã tốt. 
Đường trong máu cũng quân bình hơn nên Bác sĩ đã bớt thuốc, chích insuline 1 lần thay vì 2 lần, 
mỗi ngày . Giấc ngủ của Thầy cũng tương đối khá hơn được 5 ngày trong tuần qua, tức là ban 
đêm ngủ được đến 5 giờ sáng và ban ngày bớt ngủ gục hơn trước.  Những tiến bộ này sẽ giúp 
thuốc men tác động tốt hơn và thận sẽ không tiếp tục suy nữa (nhưng không thể trở lại như trước)  
 
Thứ 4 mỗi tuần, y tá đến nhà lấy máu để thử, chích thuốc để giúp tạo hồng huyết cầu vì thận 
không còn làm ra một chất hormone cần thiết giúp tủy tạo ra hồng huyết cầu nữa. Cùng lúc, y tá 
cũng xem coi bệnh nhân có được người nhà săn sóc tốt và đúng mức không. Lần này, y tá đã 
khen là xuất sắc. 
 
Sau khi có kết quả thử máu, bác sĩ điều trị Thầy đã thông báo cho dược sĩ và chúng tôi biết để gia 
giảm lượng thuốc, nhất là thuốc làm loãng máu cần thiết khi dùng máy trợ tim. 
 
Cám ơn các bạn đạo đã tiếp tay giới hạn việc thăm viếng Thầy, giúp Thầy được tịnh dưỡng vì sức 
khỏe của Thầy chưa hoàn toàn khôi phục. 
 
Nay, quí bạn có thể liên lạc với anh Lý Vĩnh qua email mới lyvinh@live.com, ngoài số điện thoại 
đã thông báo. 
 
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
Ngày 22/03/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
THÔNG BÁO V Ề ÐẠI HỘI VÔ VI 2008 

Kính thưa quí bạn đạo, 
 
Sau những biến chuyễn vừa qua, chúng ta đã được cơ duyên học hỏi nhiều trên mọi phương diện. 
Hành trình tu học và tiến hóa không ngừng nghĩ từ động đến tịnh. 
  
Chúng ta đã ý thức rằng đến lúc chúng ta phải trưởng thành và dũng mãnh tự tiến. Thầy đã nâng 
niu, phục vụ cho chúng ta quá nhiều trong suốt bao năm dài, ước mong ngày lớn khôn của đàn 
con.  
 
Cơn bịnh của Thầy đã cảm động bạn đạo khắp các nơi. Nay, Thầy đã được ổn định để trị 
liệu, trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn và đang trên đà bình phục. Ước mong sức khỏe Thầy luôn 
được bảo trọng. 
  
Hằng năm, nhiều bạn đạo vẫn mong được cơ hội đến thăm Thầy. Sinh nhựt Thầy là cơ hội tốt để 
bạn đạo hội tụ về chung vui với Thầy. Bạn đạo đến từ phương xa cần lưu lại vài ngày, có gì quí 
hơn là qui tụ một nơi. Chính vì lý do đó mà chúng tôi xin phép Thầy tổ chức Đại Hội trong tinh 
thần phục vụ và đã được Thầy chấp thuận. 
  
Như quí bạn đều biết tuổi Thầy đã cao và sức khỏe không như xưa, nên tinh thần Đại Hội có 
phần thay đổi. Mong quí bạn tự thức và thông cảm. Từ nay, chúng ta không đòi hỏi sự phục vụ 
của Thầy nữa, không mang đến những vấn đề nhờ Thầy giải quyết giùm. Nhưng chúng ta sẽ 
mang những niềm vui và thành quả tu học, làm món quà dâng lên Thầy trong dịp này. Còn những 
vấn đề khác thì chúng ta tự giải với pháp thiền và những lời giảng dạy quí báu Thầy đã ban cho 
chúng ta. 
  
Nếu Thầy khỏe và muốn ra chung vui với chúng ta trong các ngày Đại Hội, thì chúng ta rất hoan 
hỉ đón Thầy. Nếu không thì chúng ta vẫn tiếp tục đóng góp trong xây dựng để tiếp nối công trình 
Thầy đã bỏ công gầy dựng cho chúng ta. Đến lúc, chúng ta phải đứng ra gánh vác để duy trì ngày 
Tết Vô Vi này. 
 
Với sự ban chiếu của Thầy và Bên Trên, chỉ trong vòng vài ngày, chúng tôi đã tìm ra khách sạn 
và nhà hàng để tổ chức Đại Hội và sinh nhựt Thầy. Thời hạn quá ngắn không cho phép tổ chức 
đúng ngày sinh nhựt Thầy, chúng tôi đành phải chọn ngày trể hơn một chút, đúng vào ngày lễ 
« Tạ ơn ». Mọi việc « Diễn Tiến » tốt đẹp như tên Thầy đã đặt cho Đại Hội 2008 này.    
 
Mong được duyên lành tái ngộ quí bạn.  
 
 
 
 



Phiếu Ghi Danh    (xin điền mỗi người một phiếu) 
 

Họ và Tên (theo giấy thông hành/passport):    
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  Đợt 1 đóng 
trước 

      25/5/2008 

Đợt 2 đóng 
trước 

25/8/2008 

Lệ Phí Đại Hội Tổng Cộng 

      

Phòng 4 người Người Lớn 300 USD/CAD 270 USD/ 
260 CAD 

570 USD / 
560 CAD 

 

 Trẻ em dưới 12 t 300 USD/CAD 160 USD / 
160 CAD 

460 USD /  
450 CAD 

 
      

Phòng 3 người Người Lớn 300 USD/CAD 330 USD / 
 320 CAD 

630 USD / 
 620 CAD 

 

 Trẻ em dưới 12 t 300 USD/CAD 230 USD / 
220 CAD 

530 USD / 
520 CAD 

 
      

Phòng 2 người Người Lớn 300 USD/CAD 415 USD / 
405 CAD 

715 USD / 
705 CAD 

 
      

Phòng 1 người Người Lớn 500 USD/CAD 560 USD/ 
550 CAD 

1060 USD / 
1050 CAD 

 

 Lưu Ý: Lệ phí bằng USD cao hơn lệ phí bằng CAD vì sự khác biệt hối xuất. 
 
Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Hyatt Hotel Complexe Des Jardins 
(đồng giá cho trẻ em và người lớn, gồm tiền phòng và thuế khách sạn) 

 
 1 Đêm 

mỗi người 
Đêm 

22/11/08 
Đêm 

23/11/08 
Đêm 

28/11/08 
Đêm  

29/11/08 
Tổng Cộng 

Phòng 4 người 50 USD/ CAD      
Phòng 3 
người 

67 USD/ CAD      

Phòng 2 
người 

85 USD / CAD      

Phòng 1 người   170 USD / CAD      
Tổng Cộng Lệ Phí   

Đóng lệ phí đợt 1  trước 25/5/2008  

Đóng hết lệ phí     trước 25/8/2008  

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  

Đại Hội “Diễn Tiến” và  Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy 
Hotel HYATT Complexe Des Jardins - Montréal 

24/11/2008 -  28/11/2008 



 
1. Ghi Danh Đại Hội 
 
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.   
 
Lệ phí trẻ em dưới 12 tuổi: Tối đa 2 em dưới 12 tuổi ở chung với cha mẹ   
 

Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 
Thứ hai  
24/11/2008 

Nhận Phòng sau 3 giờ chiều  

Thứ ba  
25/11/2008 

Khai mạc, Đại Hội ngày 1 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều 

Thứ tư  
26/11/2008 

Đại Hội ngày 2 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều 

Thứ năm 
27/11/2008 

Đại Hội ngày 3  
Mừng Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy  

3 bữa ăn sáng, trưa,  
   Tiệc Sinh Nhựt Thầy 

Thứ sáu  
28/11/2008 

Bế mạc Đại Hội và trả phòng trước 11 giờ sáng 1 bữa ăn sáng 

 
 

 Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 25/08/2008  
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 25/08/2008. 
   
Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng Dollars Canada (CAD) (Bạn đạo ở Mỹ có thể trả bằng 
USD)     
International Money Order [  ]  Postal money order [  ]  hay Cashier’s check  [  ]   
 

 Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về  
 
Bạn đạo tại Mỹ, Úc Châu, và Á Châu 
Personal Check, Money Order hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:  
VoVi Friendship Association of Northern California 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

Bạn đạo tại Canada 
Money Order hay cashier’s check CAD xin đề tên: VoVi Association of Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Mai Nguyen 
P.O. Box 5234 
Oroville, CA 95966 
USA 
 
Tel: (530) 589-6972   
Email: huemai00@gmail.com 

Nguyễn Thanh Truyền 
c/o VoVi Association Canada 
2590 Rue Allard 
Montreal, QC H4E 2L2 
Canada 
 
Tel: (450) 465-0732   
Email: thanhtruyen07@yahoo.ca 



 
Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro) 
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:   
 
 
 

 

              hoặc  
 
 
 
 
 
      
 

2. Vận Chuyển 
 
Ban Vận Chuyễn sẽ đưa đón các bạn đạo đến và đi từ phi trường Montréal Trudeau (YUL) về khách 
sạn Hyatt vào các ngày 22, 23, 24 và 28, 29, 30 tháng 11. 
 
Ngoài phi trường YUL và các ngày đưa đón kể trên, xin quý bạn đạo vui lòng tự túc. 
 

Huỳnh Kim Phụng  
178, rue de l’Université,  
75007 Paris 
France 
 

Tél : (0)1 45 50 29 12                              
Email: kimphung.huynh@free.fr 

N â hiế i đề tê A i ti

Trần Xuân Thu 
Fresenius Str., 6 
60320 Frankfurt 
Germany 
 
Tel. 0695978195 
Email: vovi-fv-germany@arcor.de 
 



 Phiếu Chuyễn Vận 
 

 
 
 Phi trường Montreal-Trudeau International Airport (YUL) (xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa 
đón) 
 
Họ và Tên Thành Phố Quốc Gia 
    
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối. 
 
 Ngày Gìờ Hãng Hàng Không Số Chuyến Bay  Khởi Hành Từ Thành Phố 
Đến      
Đi      
 

 
Lưu Ý:  
 

 Ngày đến 22, 23 và 24 tháng 11: Ban Chuyễn Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường Montreal-
Elliott Trudeau Airport (YUL) về khách sạn Hyatt. 

 
 Ngày về 28, 29 và 30 tháng 11: Ban Chuyễn Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn Hyatt ra 

phi trường sau 12 giờ trưa vào ngày 28 tháng 11.  
 

Ngoài những ngày kể trên, xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh nếu cần được giúp đỡ. 

Đại Hội “Diễn Tiến” và  Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy 
Hotel HYATT Complexe Des Jardins - Montréal 

24/11/2008 -  28/11/2008 



 Quí thương, 
Ngày 21/03/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida     
 Nguyễn Văn An    
   

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, 
Texas 
Đỗ Trung Hiếu 

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas
Quách Long Vân 

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington 
State  
Nguyễn Trí Vượng 
 

 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc 
California  
Nguyễn Xuân Mai 
 

 

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii 
Trịnh Cẩm Tú 
 

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney 
Thái Phúc Hải 

 
 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
Huỳnh Minh Bảo 

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc 
Trần Thị Xuân Thu 
 

 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada 
Phan Cao Thăng 

 


