Số: 884 Ngày: 17 tháng 06 năm 2012

Quí Tưởng
Quí tưởng trời cao quang sáng chiếu
Thành tâm hướng thượng đạt muôn chiều
Qui y Phật pháp tự cảm siêu
Tưởng Trời quí Phật đạt thanh nhiều
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 29/08/2001 đến 04/09/2002
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) Khi khoâng xaõy ra chuyeän khoâng hay taïi sao ?
2) Tröôïc khí thuoäc veà loaïi naøo ?
3) Loaïi tröôïc aâm laø sao ?
4) Söï naëng tröôïc aàm ó töø ñaâu sanh khôûi ?
5) Voâ cuøng laø sao ?
6) Muoán qui nguyeân thanh tònh thì phaûi laøm sao?
7) Meâ laàm trong söï ñoäng loaïn coù höõu ích gì khoâng?
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1) Montreùal, 29-08-2002 5 : 10 AM
2) Montreùal, 30-08-2002 9 : 00 AM
Hoûi : Khi khoâng xaõy ra chuyeän khoâng hay taïi sao ? Hoûi : Tröôïc khí thuoäc veà loaïi naøo ?
Ñaùp : Thöa khi khoâng xaõy ra chuyeän khoâng hay Ñaùp :
taïi vì taâm thaân cuûa haønh giaû bò tröôïc khí bao quanh
Keä :
Tröôïc khí bao quanh taïo giaác mô
Khoâng thoâng laïi tröôïc soáng u ô
Khoâng minh khoâng tieán ñöôøng taâm ñaïo
Taïo khoå ñau buoàn caûm öôùc mô

Thöa tröôïc khí thuoäc veà loaïi tröôïc aâm
Keä :
Tröôïc aâm thaàm nhaäp taïo khuø khôø
Khoù khoå chôn taâm khoâng töï thöùc
Lyù töôûng khoâng coøn duyeân thöùc giaùc
Sai laàm ñuû chuyeän soáng maäp môø

3) Montreùal, 31-08-2002 3 : 15 AM
Hoûi : Loaïi tröôïc aâm laø sao ?

4) Montreùal, 01-09-2002 6 : 15 AM
Hoûi : Söï naëng tröôïc aàm ó töø ñaâu sanh khôûi ?

Ñaùp : Thöa loaïi tröôïc aâm laø aàm ó vaø naëng tröôïc
Keä :
Naëng tröôïc aàm ó khoù tieán thaân
AÂm u ñoäng loaïn taïo cuø laàn
Khoù tu khoù tieán khoù caân phaân
Taïo tröôïc muø môø khoù goùp phaàn

Ñaùp : Thöa söï naëng tröôïc aàm ó töø tröôïc khí trong
cô taïng aàm ó töø cô caáu naëng tröôïc cuûa nguõ taïng
sanh khôûi
Keä :
Cung öùng voâ cuøng tröôïc khí thaêng
Voâ cuøng tieán hoùa töù thoâng haèng
AÙnh quang ban chieáu thoâng ñöôøng tieán
Uyeån chuyeån voâ cuøng phaùp phaùp thaêng

5) Atlantic city, 02-09-2002 6 : 30 AM
Hoûi : Voâ cuøng laø sao ?

6) Atlantic city, 03-09-2002 7: 15 AM
Hoûi: Muoán qui nguyeân thanh tònh thì phaûi laøm
sao?

Ñaùp: Thöa voâ cuøng laø luùc naøo cuõng môùi vaø saùng
Keä:
AÙnh quang ban chieáu khaép nôi nôi
Thöùc giaùc voâ cuøng töï ñeán nôi
Taän ñoä duyeân laønh qui nhöùt boån
Voâ cuøng soáng ñoäng tieán tôùi Trôøi

Ñaùp: Thöa muoán qui nguyeân thanh tònh thì phaûi
döùt khoaùt buoâng boû taâm traàn tröôïc
Keä:
Döùt khoaùt tu taâm môùi ñaït thaønh
Bình taâm thanh tònh töï haønh thanh
Qui nguyeân gieàng moái haønh thanh tònh
Giaûi tröôïc qui khoâng töï giaùc minh

7) Atlantic city, 04-09-2002 8: 30 AM
Hoûi: Meâ laàm trong söï ñoäng loaïn coù höõu ích gì khoâng?
Ñaùp: Thöa meâ laàm trong söï ñoäng loaïn seõ maát trí vaø khoå theâm
Keä:
Meâ laàm trong ñoäng khoù thoâng haønh
Trôû ngaïi lieân tu khoâng tieán böôùc
Taâm thöùc khoâng yeân khoâng giaûi ñöôïc
Qui nguyeân thöùc giaùc töï khai ñöôøng
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Bước lên bậc thang
(Họa thơ bạn đạo)

Bước lên một bậc thang
Thiếu Dũng thấy bàng hoàng
Xét Mình càng run sợ
Tự Ái lại khó an.
Bước lên hai bậc thang
Xét dần mình Tự Mở
Gánh Nặng tâm vẫn an
Quyết tâm Chẳng Bàng Hoàng.
Bước lên ba bậc thang
Thấy toàn là Thanh Trược
Tâm Sống Tạm hành sang
Gay Gắt vẫn tiến an.
Bước lên bốn bậc thang
Tứ Phương chẳng rộn ràng
Tâm thức Hồi Sinh tiến
Qui Hình thức giác quang.
Bước lên năm bậc thang
Ngũ Hành ta là chủ
Tiến lên chẳng muộn màng
Muôn màu đều Qui Một.
Bước lên sáu bậc thang
Lục Tự chuyển chuyển sang
Con Ðường Tâm tự mở
Hòa Tan xét luận bàn.
Bước lên bảy bậc thang
Cơ Hàn không còn có
Mưa Gió vẫn sống an
Hòa Ðồng vẹt mây màn.
Bước lên tám bậc thang
Bát Ðạt qui tâm an
Kiên Trì tâm vượt mức
Lập Hạnh lý tự bàn.
Bước lên chín bậc thang
Cửu Trùng nay ló dạng
Bộ Ðầu khai tâm thức
Trì Tâm điển mới an.
Bước lên mười bậc thang
Mười Phương chuyển vấn an
Vô Vi mở rộng đàng
Chờ huynh Thức Giác ban.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
Mountain View, ngày 31 tháng 8 năm 1981
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
PHÀM NGÃ :
1. Phàm ngã là sự giới hạn, cũng như cái tánh của con người, nó sân giận, tôi giận tôi phải đánh anh đó, là
tôi bị giới hạn. Còn phần trí vô cùng tận, không bao giờ người ta đi đánh người đó. Không bao giờ người ta
gây lộn người đó. Thì người ta mới kêu bằng người tu sáng suốt và dẹp được phàm ngã mới trở lại chơn
ngã. Bởi vậy cho nên người có chơn ngã, người ta luôn luôn thực hiện trong từ bi tha thứ. Cũng như Jesus
Christ chẳng hạn, bị đóng đinh, Ngài cũng thực hiện tha thứ, cho nên cảm động lòng người tại thế cho đến
ngày nay.
Rồi Phật Thích Ca cũng vậy, tu ở trong rừng, Ngài lấy cái chơn ngã, Ngài mới sống với thú dữ nổi. Còn nếu
mà Ngài lấy cái phàm ngã, thì phàm ngã nó sẳn đó, nó giết, nó vật Ngài trong một giây phút, đâu có còn
sống. Bởi vì Ngài kiên trì trong chơn ngã để hóa giải cái phàm ngã, là phần điển của Ngài rút cái trược điển
đi, thì cái phàm ngã nó không có lôi cuốn Ngài được, vượt khỏi sức hút của phàm trần. Còn phàm ngã còn ở
trong giới hạn của phàm trần, kêu bằng phàm ngã. Cho nên cái phàm ngã là cái tánh của con người hay gây
gổ, nhưng mà rốt cuộc không đi tới đâu, bị giới hạn.
2. Phàm ngã là những cái chuyện kêu bằng bị giới hạn không. Tất cả đều ở trong giới hạn, kêu bằng phàm
ngã. Giận chồng, giận con, sân si, nhỏ mọn, yếu hèn. Tâm tánh không khai triển, mà tự xưng mình là giỏi,
hay hơn người khác, và cho địa vị của chúng ta là cao hơn người khác. Đó, cái địa vị và càng xưng mình cao
hơn chừng nào thì là thấp hèn hơn chừng nấy. Các bạn thấy rõ không? Thượng Đế đang làm việc cho các
bạn rất nhiều, chỉ có Thượng Đế mới có quyền xưng là ta đây. Nhưng mà Ngài đâu có thường xưng cho các
bạn thấy đâu? Hai mươi bốn trên hai mươi bốn, lo lắng cho các bạndìu tiến cho các bạn, để cho các bạn ý
thức. Đó, thì cái đó, các bạn tu về thanh tịnh chơn ngã rồi, các bạn mới thấy rõ rằng sự vô cùng thương yêu
của Thượng Đế đã vì mình, thì lúc đó cái phàm ngã nó tiêu diệt; ánh sáng tới thì bóng tối phải đi.
Còn những người mà chưa đạt tới được, thì rất dễ. Nói chuyện là biết rồi. Giận người này, phê người kia, là
cái người đó là người phàm thôi. Tầm thường! Dù cho có học thức mà tánh không đổi thì cũng vô dụng,
không có phát triển nổi. Cho nên căn cứ theo cái lề lối : ta sẽ làm này làm kia làm nọ, rốt cuộc đếm đi đếm
lại làm được mấy việc, tự hại lấy mình thôi.
Cho nên cái phàm ngã nó nguy hại lắm. Mà cả bầu trời thế giới hiện tại đang mê lầm trong cái phàm ngã.
Tưởng là mình có trình độ là phàm tánh. Còn biết tự sửa để học hỏi là nó mới tiến tới chơn ngã được.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Thượng Hữu Lầu Các, Diệc Dĩ Kim Ngân, Lưu Li,
Pha Lê, Xa Cừ, Xích Châu Mã Não, Nhi Nghiêm Sức Chỉ
Nghĩa là: Dinh thự, lầu các đều có ngọc ngà châu báu gắn lên đẹp đẽ. Nhưng tông chỉ của nó Phật Ngài nói
ra và chỉ đạo:
Này Xá Lợi ơi! Lúc con công phu luyện đạo, làm theo Khoa học Huyền bí của ta, nào là Soi Hồn, Pháp
Luân Thường Chuyển và Ðịnh Thần. Con cố gắng học tập lâu ngày thì những khí điển bản thể gom lại tề
tựu nơi bộ đầu Hà Ðào Thành, thì biến hóa hào quang ngũ sắc, do ngọc ngà châu báu nói trên là tông chỉ
của nó.
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Trì Trung Liên Hoa
Nghĩa là: Khi ấy trong Hà Ðào Thành, mấy lỗ hổng đều có khí điển tập trung ngũ sắc, lâu ngày biến hóa
Tòa Sen. Trong mỗi lỗ hổng khớp xương trên bộ đầu đều có chẽn dừng, để khí ngưng trệ nhóm đọng lâu
ngày hóa nên khí ngũ sắc rực rỡ. Khí đọng ấy thừa tiếp cho hào quang ngũ sắc, cũng là một thứ tông chỉ hào
quang.
Ông Tám giảng
Khi các bạn ngồi tham thiền và thấy những cái cảnh này, cảnh nọ, đẹp vô cùng, xanh biếc, các màu. Ðó là ở
những cái khớp xương của chúng ta nó lóng lánh, lóng lánh... nó ra ngay cái hiệp tích đó. Các bạn thấy
trăm hoa đua nở, màu mè tươi đẹp, xinh tươi vô cùng. Không phải như cái màu ở đây, cáimàu xanh cái màu
chết nó không có sống động. Những cái màu đó nó sống động nó chớp nhoáng, chớp nhoáng nó sáng. Bây
giờ các bạn thấy con cá, cái xương của con cá nó còn lóng lánh mà! Huống hồ gì những cái chất nhớt trong
khớp xương của chúng ta, nó đủ màu sắc. Cho nên cái hình của tiểu thiên địa có vẽ ra, hình tiểu thiên địa
của Lục Tổ Huệ Năng cũng có vẽ ra. Trước kia cũng có một cái hình đó cũng có vẽ ra. Các bạn thấy sự
phân tách ở trong đó nó là một cái tiểu thiên địa mà chính chúng ta thiếu thanh tịnh và không sử dụng nơi
sẵn có của chính mình. Những người tu về Pháp lý mà đạt pháp rồi, nhiều người không muốn nói chuyện
với ai hết, và hầu như người ta làm phách, đưa cái đó mình nói đẹp, nhưng họ ngó một chập rồi họ chê, vì
họ thấy cái kia đẹp hơn! Họ đã thấy, họ đã chứng kiến mà không có thể nói với người thế gian được! Họ
“à”, họ “ờ” vậy thôi chớ họ không có cảm thức gì hết.
Cho nên sự thích của họ, dòm là thấy cái tâm nó trong lành và nó thông suốt, đầu óc người ta nhẹ
nhàng. Còn ở đây cái dàn cảnh đẹp cho cách mấy đi nữa, rốt cuộc thấy cũng là nặng trược, một khối trược
mà thôi! Chúng ta càng ngày càng tu càng khám phá được sự huyền bí khoa học ở bên trong, diễn biến
không ngừng nghỉ trong tâm thức của chúng ta, và trong ngũ tạng cơ thể quý báu này. Cho nên các bạn mới
tu, ban đầu tu thì è ạch, nhưng mà sau này... ăn cũng sửa đổi, tắm rửa cũng sửa đổi, đi đứng cũng phải sửa
đổi, lời ăn tiếng nói cũng sửa đổi. Khi mà mình gặp những vị ở trên đó rồi thì cái chuyện gì mình cũng phải
thay đổi, là cái ảnh hưởng. Như các bạn ở Việt Nam, ăn nói khác, mà qua xứ Úc rồi, các bạn thấy cái văn
minh của người ta cởi mở hơn, các bạn phải cởi mở. Còn các bạn lên bồng lai tiên cảnh càng cởi mở nữa.
Các bạn có thể đàm đạo với bất cứ cây cối, bất cứ bông hoa thảo mộc nào. Các bạn cũng có thể nói chuyện
được hết. Nó vui vẻ vô cùng, kêu là bồng lai tiên cảnh. Chuyện này không phải là một chuyện kỳ lạ, nhưng
mà đã có sắp đặt trong tiểu thiên địa của mọi người. Con người xuống trần mê trần và vì tội của chúng ta.
Chúng ta phải bị đày đọa và phải học nhẫn, học hòa. Càng nhẫn thì càng thấy ta hơn. Càng thấy ta thì thấy
cái tiên cảnh rất rõ ràng trong ta chớ không có ngoài ta. Cho nên ráng tu để tự đạt, mới tận hưởng thái
bình trong nội tâm.
( Còn tiếp)
Thông Báo của Thiền Viện Nhẫn Hòa
Kính thưa quý Bạn Đạo,
Thiền Viện Nhẫn Hòa đang thực hiện công trình xây cổng để thay thế cổng cũ đã bị đổ gẫy. Được sự hỗ trợ
của bạn đạo, chúng tôi đã khởi công xây cổng tam quan, có cửa chính và hai cửa nhỏ, bằng sắt rất khang
trang và bền bỉ để kịp đón tiếp bạn đạo đến dự Trại Hè Nhẫn Hòa thường niên được tổ chức
từ ngày 1 đến ngày 7, tháng 7, năm 2012.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ Bạn Đạo và Thiền Đường Thiện Minh, Paris đã sốt sắng gởi tiền đóng góp
cho chi phí xây cất này. Sự phát tâm của quý vị cho công trình xây dựng chung này thật là đúng lúc và đáng
quý. Bạn Đạo nào muốn phát tâm ủng hộ tài chánh cho TV Nhẫn Hòa, xin vui lòng gởi cho:
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VoVi F. A.
4514 Gold Ridge Lane SW.
Olympia, WA 98512 USA.
Xin cảm ơn quý Bạn Đạo.
Chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý bạn nào chưa cho biết ngày giờ đến và số chuyến bay thì xin vui lòng liên
lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt bằng:
E-mail:
nguyenvg@comcast.net
Điện thoại: 360-402-4401 hoặc 360-459-2405, xin nhắn tin nếu cần.
Kính chúc quý Bạn Đạo thân tâm an lạc và xin hẹn gặp lại quý vị tại Trại Hè Nhẫn Hòa.
Thiền Viện Nhẫn Hòa kính báo.
DỰ KIẾN VỀ ÐỊA ÐIỂM CHO ÐẠI HỘI 2013
Chúng tôi nhận được 3 đơn đề nghị về địa điểm tổ chức Ðại Hội 2013 như sau :
I - ÚC CHÂU
Kính thưa qúy Hội Trưởng,
Chúng tôi, nhóm bạn đạo Vô Vi Melbourne và Sydney gửi đến qúy Hội Trưởng đơn xin tổ chức Đại Hội
2013 tại Úc Châu. Chúng tôi rất mong qúy Hội Trưởng cứu xét và chấp thuận cho Úc Châu vào trong danh
sách tranh cử tại ĐH 2012.
Thành thật cảm ơn qúy Hội Trưởng va cầu chúc qúy vị và gia quyến thân tâm an lạc.
Quý mến.
Liễu Wan xin thay mặt bạn đạo Sydney va Melbourne, Úc Châu kính bút.
II - HAWAII
Hawaii-Chỗ đẹp lý tưởng cho Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2013
Nói đến các quần đảo ở biển Thái Bình Dương chắc chắn không thể nào không nói đến các quần đảo xinh
đẹp ở Hawaii. Được mệnh danh là thiên đàng của hạ giới, nên Hawaii luôn là địa điểm du lịch hấp dẫn và
được nhiều người yêu thích nhất. Quần đảo Hawaii gồm 8 đảo chính, trong đó có một số đảo san hô (atoll)
và nhiều mỏm đá nhỏ rải rác trên biển Thái Bình dương được sát nhập vào liên bang Mỹ năm 1959. Tám
đảo chính là Big Island (hay còn gọi là Hawaii), Maui, Molokai, Oahu, Kauai, Lanai, Niihau và Kahoolawe.
Riêng đảo Niihau là của tư nhân, nên không được thăm viếng tự do trừ khi có giấy phép. Còn đảo
Kahoolawe thì đầy bom mìn vì trước đây Mỹ đã dùng làm bãi tập để huấn luyện biệt kích, nên hòn đảo
xinh đẹp đã bị tàn phá mãnh liệt, hiện nay cư dân ở đây đang tự cải tạo lại, nên không biết bao giờ mới có
thể an toàn để đặt chân lên đó. Trong bài viết này, tôi sẽ kể đến những ưu điểm của hai hòn đảo, Oahu và
Maui, mà chúng tôi nghĩ sẽ là nơi lý tưởng để tổ chức đại hội vào năm 2013.
Đầu tiên, phải nói đến khí hậu trong lành của xứ sở này mà chúng ta sẽ cảm nhận được khi vừa đặt chân
xuống phi trường Honolulu (đảo Oahu). Nhiều người dân ở đây thường hay đùa rằng giá cả ở Hawaii đắt
hơn những nơi khác vì người dân phải trả thêm tiền hít thở không khí trong lành. Thật vậy, khi được hít thở
không khí trong lành này, các bạn sẽ thấy tâm hồn thanh thảnh và yêu đời, mọi phiền muộn trong cuộc sống
sẽ tạm quên đi để dành chỗ cho sự hòa nhập với thiên nhiên. Với những bãi biển xanh cát trắng và những
rặng dừa được trồng xung quanh để tạo bóng mát cho sự thoải mái cho các du khách, cây cối xanh tươi, hoa
nở bốn mùa và khí hậu nắng ấm, mát mẻ quanh năm. Ngoài ra, dân Hawaii luôn thể hiện sự thân thiện,
chân thật khiến du khách luôn cảm thấy thoải mái. Các bạn có thể đi vòng quanh đảo Oahu, ngắm cảnh
những bờ biển êm đềm thơ mộng, đi tàu buồm trên biển Kailua mà khi Thầy còn sống, Thầy thường kêu tôi
chở Thầy đến. Ngoài ra, các bạn có thể lên đỉnh gió hú Pali Lookout nhìn mây giăng núi thẫm của những
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rừng cây cối xanh um, hay vào thành phố Honolulu, thăm hoàng cung Iolani Palace và đến bãi biển Waikiki,
một trong những bãi tắm được xếp hàng thứ 13 trên thế giới, bạn sẽ được ngắm những bãi cát dài thơ mộng
cùng vẻ đẹp nên thơ của phong cảnh nhiệt đới. Khi cơ thể bạn được tắm mình trong lòng nước biển ấm áp,
là lúc các bạn sẽ để tâm hồn mình lắng đọng để hòa mình cùng tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như vuốt ve và cảm
thông với bạn. Cũng xin nói thêm, Waikiki là trung tâm du lịch thương mại lớn nhất của đảo, nên ở đây quý
bạn sẽ tha hồ tìm thấy những thương hiệu tên tuổi nổi tiếng của thể giới, như Fendi, Gucci, Louis Vutton,
Kate Spade,…
Ngay trên đảo Oahu, các bạn có thể tìm hiểu thêm về những nét văn hóa đặc trưng của những bộ tộc người
Polynesian như Hawaii, Samoa, Fiji, Tonga, New Zealand, Tahiti,…tại trung tâm văn hóa Polynesian
Cultural Center. Nơi đây các bạn sẽ tìm hiểu các sinh hoạt như âm nhạc nghệ thuật, y phục, chỗ ở, cách săn
bắn, hái trái, chèo thuyền, múa lửa, múa hula, liên hoan lễ hội,...mà chắc chắn sẽ cho bạn những cảm xúc
khó quên.
Hòn đảo thứ hai mà chúng tôi nghĩ cũng tuyệt vời như đảo Oahu, đó là hòn đảo Maui. Chính hòn đảo này
được bạn đọc của tạp chí du lịch, “Condé Nast Traveler”, bình chọn là “Hòn đảo tuyệt vời nhất hành tinh”.
Hòn đảo này là nơi các bạn có thể đến thăm những trang trại trồng thảo dược, vườn cây ăn trái, khu bảo tồn
thiên nhiên, tham gia những hoạt động thể thao giải trí nâng cao sức khỏe như đi bộ, leo núi, đi xe đạp dã
ngoại, skydiving, đi thuyền độc mộc, lướt ván trên sóng, lặn xem san hô, cưỡi cá voi,…
Một địa điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây và là nơi thu hút nhất ở Maui là thăm viếng đỉnh của
một trong những miệng núi lửa cao nhất Thái Bình Dương: Heleakala (nhà của mặt trời). Với những cấu
tạo về địa chất cùng những ngọn núi lửa đã tắt, các miệng phễu khổng lồ, đất nâu và đỏ, các bạn có thể bắt
gặp những người đi bộ trên đường cùng những chiếc lều ngủ lại qua đêm, khiến chúng ta cảm thấy như lạc
vào khung cảnh như trên cung trăng. Khi lên tới đỉnh núi, các bạn sẽ sánh vai cùng những đám mây bồng
bềnh trôi, từ phía xa xa, để báo hiệu sự xuất hiện của mặt trời, các gam màu mang sắc đỏ, như màu đỏ của
trang phục hồng y, đỏ ửng của quả mận chin, đỏ như son đến màu đỏ sẫm, hòa cùng màu phơn phớt của
những đóa hồng lợt, lại thêm màu vàng, cam, cùng với màu xanh biếc của bầu trời tạo nên một bức tranh mà
bảng màu là do sự kết hợp thật tuyệt vời, tiếc rằng tôi không thể nào diễn tả hết được cảnh đẹp lộng lẫy đó.
Ngoài ra, ở Maui, một địa điểm du lịch thu hút du khách là xa lộ Hana. Hana chạy dọc theo bở biển phía
Đông của Maui, uốn cong quanh nhiều ngọn núi và đi ngang qua bãi cát đen và những thác nước hùng vĩ.
Thêm vào đó, thành phố Lahaina là một trong những điểm hấp dẫn chính trên đảo vì ở đây tuyệt đối không
có nhà cao tầng nên các bạn có thể phóng tầm nhìn đi rất xa để chiêm ngưỡng cảnh đẹp hoàng hôn trên biển
hay những chú cá voi đùa giỡn trên đại dương. Ngoài ra, đây là nơi hội tụ các thương hiệu địa phương
nhưng tên tuổi của họ đã nổi tiếng khắp thế giới như hãng kính mát nổi tiếng Maui Jim, phòng trưng bày
tranh của Wynland, tiệm bánh ngọt Krispy Kreme,..
Ngoài ra, Hawaii đã từng là nước chủ nhà cho những cuộc hội họp lớn như hội nghị thượng đỉnh APEC
2011, Hoa Hậu Hoàn Vũ 2006,… nên có nhiều khách sạn có sức chứa lên đến mấy ngàn người và đặc biệt
Hawaii là nơi có rất nhiều giống cây ăn trái như xoài, chuối, dừa, thơm, nhãn, chôm chôm, măng cụt,… mà
tuyệt vời nhất là đu đủ vì không ở đâu đu đủ ngon như ở Hawaii.
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Thác nước ở Maui

Đường Hana dọc bờ biển Maui
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Buổi tối ở Waikiki, Oahu
Trịnh Cẩm Tú
III - BAHAMAS –
Dallas ngày 10/06/2012
Kính gửi Ban Tổ Chức ĐHVVQT.
Theo sự nhận xét của bản thân qua bao năm tu học và sinh hoạt trong cộng đồng Vô Vi.
Lâm Mừng có ý kiến xin đề nghị với BTCĐHVVQT về ĐHVV năm 2013 cũng như những năm sau này.
Trong tinh thần học hỏi cầu tiến cho những gì mới lạ, chúng ta tổ chức ĐH là tao điều kiện tốt cho bạn đạo
chung vui tu học thiết thực về tâm linh. Song song theo đó chúng ta cũng nên lưu ý để cho bạn đạo có cơ
hội khám phá, mở rộng kiến thức cũng như thay đổi không khí mới mẻ trên phương diện thể chất của đời.
Nhớ năm xưa Thầy hay nhắc câu:”Ngựa hay không ăn cỏ cũ”. Thế giới có nhiều nơi chúng ta chưa tới,
sao chúng ta không đến đó chung vui tu học?!. Một năm có một lần chúng ta hãy tìm những nơi mới
mẻ(chưa tổ chức ĐH qua) nếu điều kiện an ninh và phương tiện cho phép để cho bạn đạo có cơ hội đến
tham quan vừa tu học vừa du lịch, một công cho hai việc. Bạn đạo không phải tốn thêm tiền đi du lịch
luồng điển tản mác mà chỉ tập trung trông chờ đi ĐH mà thôi.
Năm 2010 Lâm Mừng có nghĩ hè tại Nassau Bahamas. Nhận xét nơi đây người dân hiền hòa và rất là an
ninh. Phong cảnh yên bình tươi đẹp, biển xanh rì ôm trầm những bãi cảt trắng tinh . Ôi, đẹp làm sao!
Lủn lẳn cây dừa nâng võng thưa
Gió thoãng sóng chờn khúc nhạc đưa?
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Miên miên thả giấc theo nhịp đạo
Một thoáng hồn, ai ngộ trong ai!
Về phương tiện giá cả thì Lâm Mừng nhận thấy giá cả phải chăng. Thế gian không có gì miễn phí, đắc hay
rẻ mà tất cả đều là thỏa thuận của hai bên, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Lâm Mừng kính xin cũng như
đề nghị BTC ĐHVV triết tính về việc này để bạn đạo chúng ta sẽ có cơ hội vui chơi trên vùng đất mới có
biển ấm ngâm mình, nghỉ ngơi và tu học trên vùng đất hiền hòa Bahamas.
Cỏ mới đang chờ ngựa tới ăn
Đại Hội hàng năm chỉ một lần
Chung vui thăm viếng năng tu học
Đạo Đời thăng tiến chẳng cách ngăn.
Tổ chức mổi năm một dịa danh mới tức là chúng ta làm một việc cho mọi việc thực thi bước tiến chung
ngựa hay không ăn cỏ cũ.
Kính đơn
Lâm Mừng
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Ông Lê Văn Huê (là cha của bạn đạo Lê Hữu Cường) mất ngày
11.6.2012 (nhằm ngày 22.4 năm NhâmThìn) thọ 73 tuổi tại Quận 4 TP.HCM được siêu sinh tịnh độ.
Xin chân thành cám ơn quí bạn đạo.
Xin cám ơn Ban Biên Tập.
Kính
Tran Khac Phai
BẠN ÐẠO VIẾT
I – Bài viết 1
Đường Về Thanh Nhẹ
Đường về thanh nhẹ bạn ơi
Tu tâm sửa tánh hợp thời văn minh
Hành trình tự thức tự tu
Trở về điển giới viễn du thiên đàng
Thầy nói, « Bước vào Vô Vi không phải là cầu xin hộ độ. » Vô vi là tự tu, tự thức, tự sửa để tiến về
điển giới thanh nhẹ. Làm người trước khi biết tu, ai cũng mang nhiều nghiệp lực vì cuộc sống, vì tình tiền
duyên nghiệp. Trong bài giảng Thầy nhắc, « Điển mới giải được nghiệp lực, » và Thầy đã trao cho chúng ta
ba pháp, « Soi hồn, Pháp luân vàThiền định » để ta tự khử trược lưu thanh, phát huy luồng thanh điển để tự
giải nghiệp lực cho chính mình.
Hành trình nào cũng có nhiều trở ngại, vì mình phải chống lại tánh hư tật xấu của mình, do nếp sống và
thói quen từ nhỏ cho tới lớn khôn và biết tu vô vi.
Thầy để cho ta tự giữ giới trong lúc hành thiền và cuộc sống hằng ngày. Nhưng giữ làm sao đây?
Nghe bài thầy giảng để hưởng thanh điển chớ đâu có nhớ giới cấm nào?
Thầy nói, « Chúng ta tu giống như người chèo thuyền giữa biển. » Muốn tới bến giác phải nhìn thấy
« Hải đăng » trước mắt để đi. Qua kinh nghiệm tu học của tôi, tôi xin mạn phép ghi lên đây bảy đoạn đường
tìm về thanh nhẹ cần thực hành để vượt qua, như sau :
Thứ 1 : Trụ tâm và được điển rút trên bộ đầu khi niệm phật.
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Thứ 2 :
Thứ 3 :
Thứ 4:
Thứ 5:
Thứ 6:
Thứ 7:

Thở thông đốc mạch.
Ngồi thiền được điển rút toàn thân.
Tim gan thận khai thông.
Thượng trung hạ khai thông.
Ngũ uẩn giai không.
Bộ đầu khai mở, đạt lục thông.
----------Thứ 1: Trụ tâm và được điển rút trên bộ đầu khi niệm phật .
Pháp soi hồn là để trụ tâm. Cố gắng soi hồn đúng 15 phút để trụ tâm vì con người ý mã tâm viên. Lúc
soi hồn bao nhiêu ý tưởng ban ngày nó xâm nhập vào đầu óc ta, nên niệm phật đuổi nó ra.
Soi hồn chưa trụ được điển là tu hoài không có tiến. Nên xem lại, ngồi thiền có đúng giờ tý không?
Lúc ngồi thiền bụng trống, sôi hồn điển rút mạnh. Từ từ đưa luồng điển lên trung tim bộ đầu. Khi niệm
phật thấy điển rút là ta đã đạt được giai đoạn một.
Thứ 2 : Khai thông đốc mạch .
Cần làm pháp luân chiếu minh và pháp luân thường chuyển nhiều mỗi ngày là nó mau khai thông. Đốc
mạch khai thông tức là ta đã đưa hơi thở trở về khí tiên thiên.
Thứ 3 : Ngồi thiền được điển rút toàn thân .
Ngồi thiền được điển rút toàn thân lâng lâng thanh nhẹ. Mình có cảm giác như được nâng lên khỏi chổ
ngồi, lưng lúc nào cũng thẳng. Ngồi hai ba tiếng rất dễ dàng. (Không phải ngồi ngủ gục; ngủ gục là sai).
Sau khi soi hồn và thở pháp luân thường chuyển vài cái là toàn thân được rút lên thanh nhẹ như ngồi tòa
sen. Trong giai đoạn này :
Nghiệp lực tiêu tan khỏi tai nàn
Giải trừ bệnh tật được tâm an
Niềm vui thanh tịnh trong thanh nhẹ
Đường về Thiên Quốc rộng thênh thang
Muốn đạt được kết quả trên ta phải:
1) Ăn chay trường.
2) Bỏ ăn buổi chiều.
3) Thường xuyên niệm phật.
4) Dứt khoát thất tình lục dục.
Bài này chỉ giải thích tới đây và mục đích phục vụ bạn đạo mới tu và bạn đạo tu hoài không thấy tiến
có cái nhiền hiểu biết về đoạn đường đi của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp để cố gắng tiến
lên bước đường tìm về bến giác.
Đặc biệt là để hội tụ trong đại hội Tháng 9 tới đây để hưởng thanh quang điển lành của bề trên ân ban.
Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình.
Georgia ngày 11/6/12
Thái Hồng Huệ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II – Bài viết 2
DUYÊN LÀNH VÀ TÔI
“Yêu,yêu,yêu thật là yêu!Thương,thương,thương thật là thương ! Về đây chung sống thương yêu hòa
bình!” Chỉ cần hát bài Ô Hê! Của Đức Thầy là có thể nói hết những gì mà tất cả các Bạn Đạo đã nhận
được,có được trong khóa sống chung Duyên Lành tại Thiền Viện Hai-Không.
Từ ngày có Thầy,có Đạo Tôi đã có rất nhiều giấc mơ làm Tôi hiểu được nghiệp duyên của kiếp này
và gần ba năm nay Tôi đã có những ngày sống trong trời đạo vượt khỏi sức của hồng trần để tự nó biến
thành giấc mơ đẹp trong cuộc sống làm hành trang cho kiếp đời sau, làm đời sống Tôi càng thêm nhiều
hương vị đạo mùi,làm Tôi càng trân quí từng phút giây được sống trong kiếp sống làm người có và thực
hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Tôi vừa có hai ngày đi và về,ba ngày sống chung
với các Bạn Đạo từ khắp nơi qui hội về đây. Suốt thời gian này đầu óc Tôi thật lạ! không quên cũng không
nhớ. Không quên vì Tôi biết Tôi đang ở đâu,không nhớ vì Tôi thật quên hết những ràng buột trong cuộc
sống mà Tôi vừa vượt khỏi để đến nơi này. Gần 90 Bạn Đạo từ khắp nơi về đây,có người vài năm đến một
lần,có người hơn 20 năm dài mới trở lại đều công nhận một điều: “Hai-không như thiên đường,bao công lao
khó nhọc của Bạn Đạo Hai không ngoài sức tưởng tượng.” Hai không uy nghiêm từ địa linh,cảnh vật. Bạn
Đạo Hai Không đẹp từ tâm linh phát ra hành động,con người và tình cảm nơi đây rất đơn sơ,thật giản dị,thật
chân tình làm người nhận được không thể quên nhưng thật không dể….làm theo. Chính vì vậy mà Hai
không cảm hóa lòng người,cảm hóa hồn Tôi,khi đến đây rồi Tôi chỉ muốn hòa mình với thiên nhiên,để hồn
Tôi hòa vào thanh khí điển mà Thượng Đế và Đức Thầy đã ân ban.Lần này Tôi học được bài học sống hòa
mình,sống hồn nhiên và tự nhiên. Đây là lần đầu Tôi có quyết tâm đi dự khóa sống chung,Tôi cố gắng thực
hiện ý nguyện của mình chứ không là ngẩu hứng,sự tình cờ…Tôi đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại trong
cuộc sống và cuối cùng vượt khỏi chính bản thân Tôi. Tôi đã đến đây một mình làm ngạc nhiên các anh chị
thân quen gia đình Tôi và cả Tôi. Đúng như tên đặt “Khóa sống chung Duyên Lành” những tình cảm yêu
thương gắn bó được bột lộ một cách chân tình. Tôi xem Hai –Không như là nhà,là nguồn cội. Hai –Không
xem Tôi như người thân yêu. Tôi nhận được tình yêu thương từ nơi người Chị,người Anh,người Em,người
Bác và mối duyên tình không chỉ giới hạn ở Hai-Không mà còn lang tỏa khắp nơi trong cộng đồng Vô-Vi
nhờ vào ba ngày sống chung này. Rồi Tôi lại mơ ước Tôi sẽ được đi đến mỗi Thiền viện trên đất Mỹ và cả
thế giới.Món quà YÊU THƯƠNG mà Đức Thầy ban tặng cho tất cả các Bạn Đạo đến đây, Bạn Đao HaiKhông đã tận tâm trao lại và mọi người hoan hỉ đón nhận YÊU THƯƠNG này để chúng ta càng thắm thía
hơn từng chử,từng câu trong bài thơ “TÔI SỐNG MÃI “ mà Đức Thầy trao gởi lại cho chúng ta như một lời
giao ước:
“Tôi còn sống mãi trong lòng,
Nhớ Tôi phát triễn tự phòng tự tu.
CẢm như đang ở dưới dù,
Tình thương bảo bọc trùng tu hoài hoài.
Dù cho đêm ngắn hay dài,
Giữ tâm thanh tịnh tiến hoài không ngưng.
Tôi người chẳng phải người dưng,
Cùng chung sống động tiến từng phút giây.
Thương yêu cảm thức vui vầy,
Vui say đời đạo tâm này cảm an.
Say sưa tự thức bạc bàn,
Sửa sai tiến hóa đàng hoàng hơn xưa.
Không sanh không tử không thưa,
Tình người cao đẹp mãi ưa luật trời.
Nhớ Tôi tiến hóa hợp thời,
Tôi còn sống mãi trong đời thương yêu.
Lương Vĩ Kiên-Sĩ Hằng 1/1996
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Thương yêu,sửa sai tiến hóa là điều phải có, là sợi dây kết chặt mối duyên tình Đạo,tình Thầy,tình
Cha,tình Bạn mà tất cả mọi người đến đây đều nhận được. Dù chưa được mời nhưng mọi người đều hẹn sẽ
trở lại để tận hưởng những ngày xum vầy-hạnh phúc đủ để thấy sự thành công của khóa sống chung Duyên
Lành. Một lần nữa Tôi xin cảm ơn Bạn Đạo Hai-không,Bạn Đạo khắp nơi đã về Thiền viện Hai không cho
Tôi những ngày chung sống khó quên, những ngày tháng này đã trở thành giấc mơ đẹp trong đời sống của
Tôi hôm nay và mai sau. Chúng ta sẽ có dịp tương ngộ trong ĐHVVQT sắp tới đây CHUNG VUI HẠNH
NGỘ 2012 tại nam California U.S.A. Xin chúc tất cả quí Bạn Đạo thật nhiều sức khỏe,tâm thân an lạc,tu
hành tinh tấn.
Quí Thương
Lâm-huỳnh-Mai. (CA) 13-o6-2012
THƠ BẠN ÐẠO
TRỞ VỀ CHƠN GIÁC
Mỗi chúng ta đều có một bản thể
Là một tiểu thiên địa tại thế
Địa đàng đầy đủ tự làm chủ
Phải trách nhiệm gìn giữ bảo vệ
Không ai xâm chiếm ngôi vườn đó
Phải tu hướng thượng tâm thanh nhẹ
Dụng thanh khí điển để hành độ
Địa đàng sống động thức tâm về
Chơn giác chính là Cô độc viên
Hành khai nội bộ không trì trệ
Không còn hướng ngoại về chơn giác
Trật tự chính mình hết chấp mê
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 30.05.12)
---THANH QUANG ĐỨC DI ĐÀ
Tu hành quán triệt kinh A Di Đà
Tiếp thu triết lý pháp sâu xa
Đức Di Đà ứng hiện tâm khai
Tự thức thanh quang luồng điển qua
Cãm giao thanh giới tri chơn lý
Hiểu điển chính mình giao cãm hòa
Trình độ mỗi người tri trí khác
Tùy duyên nghiệp lực và căn quả
Vươn lên hòa hợp với trình độ
Mới hưởng thanh quang Đức Di Đà
Thân tâm nhờ điển nhẹ khai thông
Thông hành giãi chấp ngộ Di Đà
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 03.06.12)

----

DẸP CÁI TA PHÀM PHU
Gắng bước lên theo con đường Thầy Tổ
Dẹp cái ta trọng trược cho lòng nhẹ thênh thang
Hạ tối đa khiêm cung tỏa ánh sáng nhạt vàng
Đừng để muộn thời gian còn phút chốc
Gắng bước lên theo con đường minh triết
Danh lợi tình ôm giữ mãi lòng tham
Bịnh cống cao làm ô uế Địa Đàng
Trên sàng sảy sẽ không còn nuối tiếc
Nhiểu thảm họa cận kề không hay biết
Vẫn cái ta đè nặng mãi (tu) nghiệp dư
Một trang đời vốn tốt hóa thành hư
Cha thanh lọc uổng đời thật hết biết.
Kính bái
TPHCM, ngày 10-6-2012
Trọng-Nghĩa
---THẦN GIAO
Lá xanh bông đỏ lẫn hoàng cam
Phượng nở xinh tươi dưới nắng vàng
Sắc đỏ bay phơi nhuộm khắp lối
Sẻ kêu liu lót cất hòa ngân.
Hoàng hôn tiếp nối đêm thanh vắng
Suy ngẫm tọa đàm dạ ánh đăng
Thăm thẳm chị hằng đang chói rọi
Muôn ngàn điểm chấm tỏa thanh quang.
Chân trời xa thẳm hư không đạo
Ngợi ý trăng sao có đón chào
Trần thế tiềm tàng muôn cảnh sắc
Tâm phàm ư đãi ý tầm ao.
Bình minh tươi sáng thanh ư đáo
Dạo khúc thiền ca trụ đỉnh đào
Hạnh đức bi từ thiên ý mạo
Hồn nhiên thanh nhẹ thức thần giao.
Cà Mau, 13-06-2012
Văn Phong
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Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012
“Chung Vui Hạnh Ngộ”
Từ ngày 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012
Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012
“Chung Vui Hạnh Ngộ”
Từ ngày 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012
Thân gởi quý bạn,
Thấm thoát chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày Tết Vô-Vi, Đại Hội “Chung Vui Hạnh Ngộ”. Chắc
trong lòng quý bạn đang rộn ràng chờ đợi như những ngày Tết khi còn trẻ thơ. Công việc sắp xếp trước Tết
rất là nhiều, nên BTC mong được sự hỗ trợ của quý bạn theo đúng các thời hạn đóng tiền và ghi danh, để
chúng ta được hưởng những ngày vui trong thanh nhẹ, và việc tổ chức được hoàn hảo hơn.
1) Hạn chót ghi danh và đóng tiền Đại Hội là 1 tháng 7 năm 2012:
Xin quý bạn lưu ý hạn chót ghi danh và đóng tiền cho đại hội là ngày 1 tháng 7 năm 2012.
Sau
thời hạn trên, chúng tôi không bảo đảm có phòng và giá cả đặc biệt cho quý bạn được.
2) Ghi danh đưa đón trước ngày 15 tháng 8 năm 2012:
Ban chuyển vận (BCV) sẽ sắp xếp để đón bạn đạo tại 3 phi trường LAX (Los Angeles International
Airport),LGB(Long Beach) và SNA(John Wayne Orange County International Airport).
Tuy nhiên, phi trường LAX cách Khách Sạn Đại hội 50 phút lái xe (nếu không bị kẹt xe trên xa lộ)
và phi trường rất rộng, trong khi phi trường SNA (John Wayne) chỉ cách Khách sạn Đại hội khoảng
15 đến 20 phút xe.
Vì lý do trên, BCV yêu cầu quý bạn cư ngụ trong nội địa Mỹ quốc nên chọn phi trường SNA (John
Wayne) và LGB(Long Beach) khi mua vé máy bay, vì dễ đưa đón hơn.
Quý bạn nào đã mua vé máy bay rồi xin gởi các chi tiết về ban ghi danh càng sớm càng tốt, trước
ngày 15 tháng 8 năm 2012, để BTC kịp thời gian sắp xếp vấn đề đưa đón. (Xin xem phiếu chuyển
vận đính kèm).
BCV sẽ đón bạn đạo từ phi trường về Khách sạn trong các ngày 17, 18, 19 tháng 9, và đưa ra phi
trường trong các ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2012.
Trong truờng hợp quý bạn cần đưa ra phi trường LONG BEACH thay vì LAX xin ghi rõ cho BCV
biết trước.
3) Thăm viếng Thiền-Viện Vĩ Kiên ngày 18 tháng 9 năm 2012:
Hiện nay, số bạn đạo ghi danh thăm viếng Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày 18 tháng 9 đã đủ 1 chuyến
xe bus 55 chỗ ngồi. Xin quý bạn đạo kiểm lại với ban ghi danh nếu đã có ghi tên trước, để tránh sơ
xuất vì số chỗ giới hạn.
Sau đây là lộ trình xe bus ngày 18 tháng 9 năm 2012:
8 giờ sáng : Khởi hành từ Khách Sạn Marriott Anaheim Suites. (Xe bus sẽ khởi hành đúng giờ. Xin
quý bạn đạo nhớ có mặt đúng giờ).
10 giờ sáng - 10:30: Đến thiền viện Vĩ Kiên. Viếng thăm Thiền Viện.
14:00 – 14:30 : Rời thiền viện Vĩ Kiên.
Trên đường về, xe bus có thể đưa quý bạn tham quan Huntington Beach gần Anaheim, trước khi đưa
bạn đạo đến một tiệm cơm (dùng cơm chay / chi phí tự túc).
Khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ tối: Trở về Khách Sạn Marriott Anaheim Suites.
Chi phí thuê xe bus là 30 USD một người, và tuỳ sự phát tâm của quý bạn đóng góp về phần vận
chuyển.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn.
Xin hẹn tái ngộ quý bạn vào tháng 9 này,
Kính bút,
Ban Tổ Chức ĐHVVQT
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Lưu Ý: Quý bạn có thể lấy phiếu ghi danh MSWord từ mạng
(http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html) và gởi qua điện thư cho Ban Ghi Danh.
Liên Lạc Ban Ghi Danh
Bạn đạo tại Nam Cali :
Xin gởi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Chị Trần Quyên
Đ.T. di động (714)414-2849 (trong tuần) và tel.(909)338-6691 (week-end)
Email: myquyen11@yahoo.com
Địa chỉ : Trụ Sở Xây Dựng
7622 23rd St, Westminster, CA 92683, Tel. (trụ sở): (714) 891-0889
Bạn đạo tại Bắc Cali :
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Tôn Nữ Lương Thu
Vo Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158- U.S.A.
Tel: (408) 937-1664
Email : thuton@yahoo.com
Bạn đạo tại Mỹ (ngoài Cali), Úc Châu, Canada, Âu Châu (ngoài Pháp)
Xin gởi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Mai Nguyen
PO BOX 406
OROVILLE- CA 95965- USA
Tel: (714) 598-7291
Email: huemai00@gmail.com
Bạn đạo tại Pháp (Có thể đóng tiền Euro) :
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:
Association VOVIFRANCE
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris, FRANCE
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance
Bạn Đạo tại Á Châu Việt-Nam
Xin liên lạc với anh Lâm Mừng để nhận giấy chứng nhận tham dự Đại Hội giúp xin visa vào Mỹ và đóng lệ phí
Đại Hội :
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St

Dallas, TX 75211, USA
Tel: (214) 957-0465 Email: lammung@yahoo.com
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Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 15 tháng 8, 2012)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 31 “Chung Vui Hạnh Ngộ”
Hotel Marriott Anaheim Suites
19.09.2012 - 23.09.2012
Xin ghi rõ : Phi trường LAX(Los Angeles International Airport), SNA (John Wayne Orange County Airport) hoặc
LGB (Long Beach). Xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa đón.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Phi Trường (ghi LAX hay SNA)

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:
¾ Ngày đến 17, 18, và 19 tháng 9 năm 2012: Ban Chuyển Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường LAX, SNA hoặc
LGB về khách sạn Marriott Anaheim Suites.
¾ Ngày về 23 và 24 tháng 9 năm 2012: Ban Chuyển Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn “Marriott
Anaheim Suites” ra phi trường.
Ngoài những ngày kể trên, xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh nếu cần được giúp đỡ.
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