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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) Chúng sanh đều có sự sống như nhau có phải không ?
2) Làm sao tự hại được ?
3) Tương ngộ chơn tình là sao ?
4) Nguyên lý thanh cao là gì ?
5) Thanh tịnh độ tha là sao ?
6) Muốn học pháp trường sinh thì phải học làm sao ?
7) Tại sao chơn lý phải tròn mới đúng ?
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1) San Jose, 13/06/98 7 :05 AM
Hỏi : Chúng sanh đều có sự sống như nhau có
phải không ?
Ðáp : Thưa chúng sanh đều có sự sống như
nhau bằng hơi thở liên hệ cùng Trời Ðất. Ðối
với người tu lại càng thấy rõ hơn, cuộc đời là
tạm bợ, đua nhau tranh giành quyền lợi, cuối
cùng cũng phải đi đến chỗ cáo chung là Bệnh
Tử, cũng phải buông xuôi tất cả nghiệp lực
mà ra đi vớI hai bàn tay không, chẳng nắm
bắt được một việc gì trong tay. Người tu chơn
ý thức được điều nầy tự buông bỏ tất cả
những sự liên hệ dính líu trong nội tâm,
hướng tâm về thanh tịnh mà tu thì mới đúng
đường
Kệ :
Thương Trời nhớ Phật tự gieo gương
Hành pháp tự tu tự mở đường
Trí óc phân minh không luyến tiếc
Trì tâm tu luyện sống khiêm nhường

2) San Jose, 14/06/98 1 :15 AM
Hỏi : Làm sao tự hại được ?
Ðáp : Thưa tự gây một tập quán xấu là tự hại
mà không hay
Kệ :
Tâm linh vắng mất tạo bày hày
Khó khổ tự cam mất dịp may
Trí tuệ không khai nan phát triển
Khó thông chơn lý khó đổi thay

3) San Jose, 15/06/98 2 :15 AM
Hỏi : Tương ngộ chơn tình là sao ?

4) Montréal, 16/06/98 6 :15 AM
Hỏi : Nguyên lý thanh cao là gì ?

Ðáp : Thưa tương ngộ chơn tình, là không
mong muốn lại được gặp thỏa mãn trong nội
tâm, không vui không buồn, tỏ bày sự thật
không tính toán
Kệ :
Giao hành thanh tịnh trí tâm yên
Kết quả vui chung chẳng có phiền
Tâm đạo tràn đầy duyên tốt đẹp
Thâm tình cởi mở tự mình xuyên

Ðáp : Thưa nguyên lý thanh cao là hoàn toàn
thoát tục
Kệ :
Vươn lên đến cõi vô cùng
Thoát tục tâm linh rõ chuyển vùng
Thanh tịnh vui hành trong tận thức
Chơn thành đạt pháp rõ từ vùng

5) Montréal, 17/06/98 6 :15 AM
Hỏi : Thanh tịnh độ tha là sao ?

6) Montréal, 18/06/98 6 :05 AM
Hỏi : Muốn học pháp trường sinh thì phải học
làm sao ?

Ðáp : Thưa sự thanh tịnh độ tha là phải tự dứt
nghiệp tâm, trí sáng tâm minh, thực hành ban
chiếu khắp nơi nơi, như mặt Trời quang chiếu
Kệ :
Trong sáng minh tâm từng chuyển
chiếu
Nẽo đường chơn lộ đạt thanh điều
Phân minh đời đạo tình giao cảm
Lý vững đường tu đạt thức nhiều

Ðáp : Thưa muốn học pháp trường sinh thì
phải học nguyên lý của Trời Phật, tức là giải
bỏ tất cả sự ô trược của nội tâm và nội tạng
thì mới phù hợp với nguyên lý đương sinh,
mọi chiều sẽ được phát triển
Kệ :
Nhẹ nhỏm mọi chiều xuôi thuận tiến
Hướng thanh giải trược tự giao liên
Hình thành chơn pháp tùy duyên thức
Lĩnh hộ Trời cao chẳng lụy phiền
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7) Montréal, 19/06/98 6 :00 AM
Hỏi : Tại sao chơn lý phải tròn mới đúng ?
Ðáp : Thưa chơn lý là sự thật của Trời Ðất hình thành bởi điển khí của Trời Ðất chỉ có tròn
không thể méo được
Kệ :
Ðiển giới phân minh chẳng tréo tròng
Thật thà trật tự tiến vô cùng
Qui nguyên giềng mối không giao động
Quyết tiến không lùi lý trung dung

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
NƯỚC MIẾNG NGỌT (TINH KHÍ THẦN TRỤ)
... Cho nên các bạn thức tỉnh lên đi và thấy rõ cái này là cái quan trọng, giữ tinh khí thần để
vượt qua những cái bệnh nan y tại thế, chúng ta mới cứu đời được. Người nào mà giữ được tinh
khí thần ban đêm làm Pháp Luân Thường Chuyển nước miếng ngọt như đường phèn, tinh khí
thần đầy đủ. Mà nước miếng lạt, hôi, đó là tinh khí thần phân tán. Ở trong cơ tạng chúng ta chứng
minh như vậy, chúng ta chúng minh như vậy, chúng ta đã thực hành và thâu được kinh nghiệm
như vậy. Cho nên chúng ta tu quan trọng là tập trung tinh khí thần, chúng ta Soi Hồn cũng là tập
trung tính khí thần, làm Pháp Luân Thường Chuyển là tam giới qui nhứt, tinh khí thần phải trụ,
còn cái thừa thải nó phải đưa ra đại tiểu tiện, lỗ chân lông, nó không có mất sự điều hòa, luôn
luôn con người trẻ trung...
THƠ
TU HÀNH TỰ CHỨNG
Tu không luyện làm sao chứng ngộ
Những ngôn từ chỉ mở trí phàm
Càng mê càng lắm rối tâm
Càng thêm lạc nẽo sai lầm mà thôi !
Ðã tỏ ngộ cần chi phải nói
Nghe hiểu liền khỏi phải nghĩ suy
Tu hành chứng đạt huyền vi
Tự minh tự giải cần chi luận bàn !
Lời nói có, chẳng qua diệu dụng
Giúp người mê hiểu đúng chơn tà
Ðừng lưu vướng bận lòng ta
Không không thanh tịnh mới hoà lý chơn.

TÂM TƯ CƯ SĨ
Hôm nay cư sĩ họp tương thân
Chúc thọ mừng nhau thất bát tuần
Thắm thoát đã lên hàng lão mạo
Mơ màng tưởng lại tuổi thanh xuân
Bóng câu vừa thoáng qua bên cửa
Tóc bạc nào hay đã tới gần
Sát cánh chung vui xây dựng Ðạo
Phát huy từ thiện dẹp tham sân.
Bình Triệu, 26/01/2008
Tạ Ngọc Quân.

THIỀN ÐĂNG
(PN, 10/07/2007)
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CHUYỆN XƯA
Xưa thuở Trùng Dương lập đạo tràng
Bốn phương qui hội học an ban
Gia trang cung dưỡng trong bình lặng
Đệ tử tụ đông vượt số ngàn
Giả bệnh bài thi,bệnh thật thi ?
Người nghi bất định luân lưu bàn
Lui về trần thế trầm luân khổ
Còn lại thất chơn nhơn tiến thượng đàng
Phúc Tâm Cà Mau 17/3/2008
====
CHUYỆN NAY
Hiện đại ngày nay Phật Bé Hằng
Hoằng dương pháp lý đạo càng thăng
Tự tu tự tiến năm châu hội
Bạn đạo càng đông bình đẳng bằng
Giả bệnh bài thi,bệnh thật thi ?
Thuyền từ vẫn toả tiến băng băng
Niềm tin bạn đạo luôn bền vững
Hướng thẳng hư vô thượng đỉnh đằng
Khi Đức Thầy nhập viện
Có bạn an nhiên trước luật sinh lão bệnh…..!của vị
Phật
Có bạn xem thầy như cha cầu nguyện Thựơng Đế
Chung qui cùng hướng đến ân sư trong đức tin tuyệt
đối
Dấu hiệu PLVVKHHBPP ngày càng hưng thịnh

Phúc Tâm Cà Mau 17/3/2008
====

TRƯỜNG ĐỒ,
Trường đồ, Cao sơn, tri Mã Lực
Năm dài tháng rộng rõ tu-trình.
Giải Đời, Thoát tục, đâu dễ đạt,
Tình Tiền Duyên nghiệp , mãi đấm say.
BỒ TÁT hạnh nguyện, xuyên thế kỹ,
Bất chấp gian nan, quyết độ hành.
Phàm nhân , mê muội làm sao thấy,
Lấy đạo tạo đời, thỏa tham-dâm.
Sĩ diện nào đâu phường đạo giả .
Ô-nhục nhơ-danh kẻ đấm-say.
Kim-cang Chân-Phật Hằng bất diệt,
Thân phàm ô-trược rõ ma-thiên.
Tướng Hão Quang Minh Chân BỒ-TÁT,
Xác khô thân héo đấy Tà nhân.
Thức giác chân tu luôn sáng suốt,
Đời Đạo phân minh, quyết chẳng sai.
Ngu-sĩ

DIỂN TIẾN
ÐÊM DIỂN TIẾN SÁNG
TRÁI ÐẤT QUAY TRÒN LUÔN DIỂN TIẾN TRONG
VỦ TRỤ
SANH GIÀ BỆNH CHẾT DIỂN TIẾN CON NGƯỜI
NGƯỜI TU VÔ VI DIỄN TIẾN
KHỨ TRƯỢC LƯU THANH
SOI HỒN PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
DIỄN TIẾN KHÔNG ÐẾN KHÔNG ÐI
THANH TỊNH TỰ TẠI
VÔ VI VÔ QUÁI NGẠI
QUÁ KHỨ ÐẪ DIỄN RA
TƯƠNG LAI ÐANG TIẾN TỚI
HIỆN TẠI BÂY GIỜ VÔ TÂM
LUÔN SÁNG SUỐT THANH NHẸ AN VUI
MUÔN VIỆC TIẾP TỤC DIỂN RA
TIẾN VỀ TRÊN TIẾN TU
HÓA HÓA SANH SANH
CÒN ÐI TÌM ÐÂU NỮA VÔ VI
TIẾNG HÁT THIỀN CA ÐANG DIỄN TIẾN
BUỔI SÁNG MẶT TRỜI LÊN THẤY SÁNG
DIỄN TIẾN
BUỔI CHIỀU MẶT TRỜI LẶN THẤY TỐI
DIỄN TIẾN THẬT RA MẶT TRỜI CÓ SÁNG TỐI
ÐÂU
MẤY NGÀN NĂM MẶT TRỜI VẨN DIỄN TIẾN
LẠY KÍNH VÔ VI GƯƠNG SÁNG TỰ SOI MẶT
MÌNH
TỪ BÉ ÐẾN GIÀ DIỄN TIẾN TUẦN TỰ
CÓ PHẢI CÁI NGU CỦA TÔI KHÔNG ? AI BIẾT ?
CÁI GÌ KHÔNG DIỄN TIẾN ....?
CÁI GÌ DIỄN TIẾN .....?

5 THÀNH CỦ CHI 22-3-2008

====
Tu Hành
Giờ thì Bửu Minh tu hành
Bộ đầu Ðiển chuyển thanh thanh tuyệt vời.
Yên lành học hỏi kịp thời.
Nhứt tâm hành đạo , sống đời hườn Thiên.
Thực hành chánh pháp Vĩ Kiên.
Lòng không thay đổi chư Thiên độ liền .
Rồi đây hồn vía quy tiên.
Leo mây xem cảnh ,cung thiên Ngọc Hoàng.
Càn khôn vũ trụ thiên đàng.
Sanh trụ hoại diệt muôn màn đổi thay.
Hoàng Thiên Phật Tổ Như Lai.
Sớm ngày đắc đạo góp tay độ đời.
Người trồng cây cảnh người chơi.
Ta trồng cây Ðức hưởng đời Thượng ngươn.
( Minh Vô Vi Tân Phú, 19/03/2008)
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin các bạn hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trần Mai (anh ruột của bạn đạo Trần văn
Hiệp) sinh nămÐinh Sửu, hưởng dương 72 tuổi, ở thôn Bình Sơn, xa Văn Hai, thành phố Phan
RAng Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận VN, đã từ trần lúc 9 giò sáng ngày 26/03/08 tức ngày 19/02
năm Mậu Tý. Kính mong quý bạn đạo năm châu hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn bạn đạo
Trần Mai được siêu sinh tịnh độ.
Nhóm bạn đaọ Ninh Thuận chân thành cámơn
2) Xin các bạn hướng tâm cầu nguyện cho cụ Bùi Thị Trang ,hưởng thọ 83 tuổi, mất vào lúc 7
giờ 45 ph út ,ngày 16 thãng 2 nam Mâu Tí, tại, t ỉnh Sóc Trăng. ( cụ là bà nội của nữ đạo hữu
Huỳnh Thị Anh Tuyết ở Ngô Tất Tố , Thị Nghè, TP HCM.) Xin cầu nguyện cho cụ sớm được
siêu thăng tịnh độ. Thành thật cám ơn.
3) Xin hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trần Văn Dũ thất lộc tháng 3 2008, hưởng thọ 86 tuổi,
an táng ngày 14 tháng 3 2008, tức ngày 7 tháng 2 (AL) Mậu Tý.
Hội Ái Hữu Vô Vi Vi Hawaii
Thông báo bầu Hội Đồng Quản Trị tại Nam California.
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Nam California xin thông báo cùng các
bạn đạo: theo nội quy nhiệm kỳ của HĐQT là 2 năm, để tránh trùng với việc bầu Ban Chấp Hành
Nam California năm tới, nên nhiệm kỳ đầu tiên (2007-2008) chỉ một năm.
Chủ Nhật tuần này 30 tháng 3 năm 2008 và Chủ Nhật Tuần tới ngày 6 tháng 4 năm 2008 HĐQT
sẽ được bầu lại toàn bộ hội viên sau khi học xong Tuần báo Phát Triển Điện Năng (Khoảng
11:55am) và cũng sẽ bầu Chủ Tịch HĐQT cùng ngày 6 tháng 4 năm 2008 vào lúc 2:30pm cho
nhiệm kỳ 2008–2010. Xin mời các Hội Viên đến Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi để cùng tham dự.
Chúc các bạn đạo Tâm Thân Thường An Lạc.
Thay mặt HĐQT,
Nay Kính
Nguyễn Văn Minh (Chủ Tịch)
Báo cáo về sức khỏe của Thầy trong tuần 22 đến 28 tháng 11 2008
Sức khỏe của Thầy được khôi phục khá hơn tuần rồi. Y tá vẫn đến chích thuốc tăng trưởng hồng
huyết cầu. Bác sĩ và Dược sĩ tiếp tục điều chỉnh thuốc men.
Tuần này, có thêm một chuyên khoa về cử động (Physiothérapeute) đến tận nhà định lượng về
khả năng giữ thăng bằng và đi đứng của Thầy. Ông xem xét nhà tắm và phòng vệ sinh có an toàn
cho Thầy hay không và tập cho Thầy một số động tác thể thao cần thiết hằng ngày.
Giấc ngủ được liên tục tốt trong 3-4 ngày nhưng hôm qua hơi bị ngứa bả vai chổ chích thuốc do
phản ứng nhẹ của thuốc. Còn việc ngứa ở chân, theo y tá cho biết, có thể do nấm gây ra vì lượng
đường trong máu chưa được ổn định.
Kinh thư
Phan Cao Thăng
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Thông Báo về Ðại Hội Diễn Tiến 2008
1.Sau khi thương lượng với khách sạn chúng tôi xin đăng lại phiếu ghi danh có sự thay đổi về giá
cả cho trẻ em dưới 12 tuổi như sau:
- 0 – 6 tuổi miễn phí ăn ở nếu ở chung với cha mẹ
- trên 6 tuổi và dưới 12 tuổi ăn nửa giá và ở miễn phí nếu ở chung với cha mẹ
2.Quí bạn đạo nào cần xin giấy chứng nhận đi đại hội để xin chiếu khán vào Canada thì xin điền
phiếu ghi danh và gửi tiền sau khi được cấp chiếu khán và liên lạc cho chúng tôi biết qua ban ghi
danh
3. Quý bạn đạo cư ngụ tại Mỹ xin lưu ý:
Theo điều luật mới, quý bạn cần có sổ thông hành (passport) khi đi máy bay sang Canada.
Passport cần có hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh Canada, tức là có hiệu lực đến 29
tháng 6 năm 2009.
Quý bạn đạo đi xe hơi nếu không có passport, thì phải trình bằng lái xe (Driver's License) và giấy
chứng nhận là công dân Mỹ (proof of citizenship – như tỉ dụ bằng nhập tịch Mỹ).
Xin quý bạn xem website sau đây để biết thêm chi tiết:
http://travel.state.gov/travel/cbpmc/cbpmc_2223.html
4. Hạn chót ghi danh là 25 tháng 8 2008 hoặc sớm hơn nếu hết chỗ
Kính thư
BTC ÐH Diễn Tiến 2008
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Phiếu Ghi Danh – V2

(xin điền mỗi người một phiếu)

Đại Hội “Diễn Tiến” và Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy
Hotel HYATT Complexe Des Jardins - Montréal
24/11/2008 - 28/11/2008

Họ và Tên (theo giấy thông hành/passport):
Địa chỉ :
Thành Phố/ Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Tuổi trẻ em :
Quốc Gia:
Điện thoại di-động :
Điện thoại

Ghi Danh Đại Hội :
Lệ Phí Đại Hội

Phòng

Tổng Cộng

Phòng 4 người

Người Lớn

570 USD /560 CAD

Phòng 3 người

Người Lớn

630 USD /620 CAD

Phòng 2 người

Người Lớn

715 USD /705 CAD

Phòng 1 người

Người Lớn

980 USD /970 CAD

Trẻ em 6-12 t
*Chung phòng với 2 người lớn

275 USD/ 265 CAD

Lưu Ý: Lệ phí bằng USD cao hơn lệ phí bằng CAD vì sự khác biệt hối xuất.
*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau

Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Hyatt Hotel Complexe Des Jardins
1 Đêm
mỗi người

Đêm
22/11/08

Đêm
23/11/08

Đêm
28/11/08

Đêm
29/11/08

Tổng Cộng

50 USD/ CAD
67 USD/ CAD
85 USD / CAD
170 USD / CAD
Tổng Cộng Lệ Phí
Đóng lệ phí đợt 1 trước 25/5/2008
Đóng hết lệ phí trước 25/8/2008
Phòng 4 người
Phòng 3 người
Phòng 2 người
Phòng 1 người

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
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1. Ghi Danh Đại Hội
Lệ Phí Đại Hội Trẻ Em dưới 12 tuổi ở chung phòng 2 người lớn
Trẻ em trên 12 tuổi, tính giá người lớn.
Trẻ em 12 tuổi trở xuống ở chung với phòng 2 người lớn (tối đa 2 em) tính giá theo bản dưới đây.
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người.
Phòng
2 người lớn
2 trẻ em 6–12 t
2 người lớn
1 trẻ em 6–12 t
2 người lớn
2 trẻ em dưới 6 t
2 người lớn
1 trẻ em dưới 6 t

Người lớn 1
giá phòng 2 người
715 USD /705 CAD

Người lớn 2
giá phòng 2 người
715 USD /705 CAD

715 USD /705 CAD

715 USD /705 CAD

715 USD /705 CAD

715 USD /705 CAD

715 USD /705 CAD

715 USD /705 CAD

Trẻ em 1

Trẻ em 2

275 USD/ 265
CAD
275 USD/ 265
CAD
miển phí

275 USD/ 265
CAD
miển phí

miển phí

Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 2 người lớn trước và sau Đại Hội được miển phí. 2 người lớn trả
tiền phòng theo giá phòng 2 người lớn.
Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 1 người lớn trước và sau Đại Hội được miển phí. Người lớn trả
tiền phòng theo giá phòng 1 người lớn.
Lệ Phí Đại Hội phòng 1 người

Giá tiền phòng 1 người dành cho 10 người ghi danh đầu tiên được bớt còn 980 USD/970
CAD. Các người ghi danh sau phải trả giá bình thường là 1060 USD /1050CAD.
Cách Đóng Lệ Phí
Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn. Tuy nhiên, phiếu ghi
danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.
Phòng

Đợt 1 đóng trước
25/5/2008

Đợt 2 đóng trước
25/8/2008

Phòng 4 người

Người Lớn

300 USD/CAD

270 USD/260 CAD

Phòng 3 người

Người Lớn

300 USD/CAD

330 USD /320 CAD

Phòng 2 người

Người Lớn

300 USD/CAD

415 USD /405 CAD

Phòng 1 người

Người Lớn

500 USD/CAD

480 USD/470 CAD

Trẻ em 6-12 t

100 USD/CAD

175 USD /165 CAD

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.
Chương trình sơ lược
Ngày
Chương Trình Sơ Lược
Thứ hai 24/11/2008 Nhận Phòng sau 3 giờ chiều
Thứ ba 25/11/2008 Khai mạc, Đại Hội ngày 1
Thứ tư 26/11/2008
Đại Hội ngày 2
Thứ năm 27/11/2008
Đại Hội ngày 3
Mừng Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy
Thứ sáu 28/11/2008
Bế mạc Đại Hội và trả phòng trước 11 giờ sáng

Bữa ăn
3 bữa ăn sáng, trưa, chiều
3 bữa ăn sáng, trưa, chiều
3 bữa ăn sáng, trưa,
Tiệc Sinh Nhựt Thầy
1 bữa ăn sáng
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Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về
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 [ ]
Bạn đạo tại Mỹ
Personal Check, Money Order hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi Friendship Association of Northern California
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966
USA
Tel: (530) 589-6972
Email: huemai00@gmail.com

Bạn đạo tại Canada, Úc Châu, và Á Châu
Money Order hay cashier’s check CAD xin đề tên: VoVi Association of Canada
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:

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

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

hoặc

Tél : (0)1 45 50 29 12
Email: kimphung.huynh@free.fr
Ngân phiếu xin đề tên Association Vovi
France

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 Montreal-Trudeau (YUL) và các ngày đưa đón kể trên, xin quý bạn đạo vui lòng tự túc.
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THÔNG BÁO VỀ VOVI MULTIMEDIA COMMUNICATION (VMC)
Kính thưa quý bạn đạo,
Để cho mọi việc được minh bạch trong đường lối phát triển chung, chúng tôi sẽ lần lượt thông báo đến
quý bạn diễn tiến của việc cải tổ Vô Vi do Thầy chủ trương.
Sau những diễn biến vừa qua, Thầy đã quyết định không chứng cho Vô Vi Multimedia Communication
(VMC) hoạt động trong VôVi nữa.
Xin quý bạn ngưng ngay tất cả những sự đóng góp và họp tác với VMC trên mọi phương diện. Những
công việc do VMC điều khiển lúc trước sẽ được phân phối lại theo khả năng của mỗi địa phương. Chúng
tôi đang nghiên cứu việc này và sẽ trình lên Thầy và quý bạn một khi hoàn tất.
Vô Vi chỉ phục vụ cho đại đa số trong tinh thần bất vụ lợi chớ không phục tùng quyền lợi của một cá nhân
hay một khối nào. Ước mong quý bạn phân minh tình thế và hổ trợ cho việc cải tổ này.
Thành Kính,

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
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