Số: 900 Ngày: 07 tháng 10 năm 2012

Trí Tuệ
Trí tuệ khai thông sống càng an
Chuyển hoá thâm sâu đường chánh đạo
Phát triển chính mình minh đạo pháp
Thành tâm tu luyện trí phát quang
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 19/12/2001 đến 25/12/2001
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) Thöùc taâm coù phuø hôïp vôùi nguyeân lyù cuûa caøn khoân vuõ truï hay khoâng?
2) Muoán haønh chôn phaùp thì phaûi laøm sao?
3) Quyeát chí tu seõ coù keát quaû hay khoâng?
4) Laøm sao ñöôïc thanh tònh?
5) Tình theá chuyeån ñoäng tôùi ñaïi ñoàng seõ ra sao?
6) Giaùp moái khai trieån neàn taûng vaên minh seõ ra sao?
7) Giaùng sinh xuoáng theá gian ñeå laøm gì?
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1) Atlantic city, 19-12-2002 10: 00 AM
2) Atlantic city, 20-12-2002 00: 52 AM
Hoûi: Thöùc taâm coù phuø hôïp vôùi nguyeân lyù cuûa caøn Hoûi: Muoán haønh chôn phaùp thì phaûi laøm sao?
khoân vuõ truï hay khoâng?
Ñaùp: Thöa muoán haønh chôn phaùp thì phaûi daøy coâng
Ñaùp: Thöa söï thöùc taâm luùc naøo cuõng phuø hôïp vôùi thöïc haønh
nguyeân lyù cuûa caøn khoân vuõ truï
Keä:
Sieâng naêng giaûi toûa phaàn taâm truï
Keä:
Thöùc taâm höôùng thieän haønh chôn phaùp
Quyeát chí haønh thoâng phaàn ñieån muø
Giaûi toûa phieàn öu töï cöùu mình
Thöùc giaùc chính mình minh ñaïo phaùp
Khoù khoå chính mình taâm phaûi chòu
Bình taâm haønh phaùp ñaït an du
Bình taâm haønh phaùp roõ chôn ñieàu
3)Atlantic city, 21-12-2002 1: 35 AM
Hoûi: Quyeát chí tu seõ coù keát quaû hay khoâng?

4) Atlantic city, 22-12-2002 6: 30 AM
Hoûi: Laøm sao ñöôïc thanh tònh?

Ñaùp: Thöa quyeát chí tu thaân seõ coù keát quaû veà taâm Ñaùp: Thöa muoán ñöôïc thanh tònh thì phaûi döùt khoaùt
linh
haønh phaùp
Keä:
Keä:
Taâm linh phaùt trieån do taâm mình
Döùt khoaùt tu haønh ñaït thanh tònh
Quyeát chí tu taâm phaûi söûa haønh
Haønh thoâng töï tieán chuyeån thoâng lieàn
Naêng luyeän caøng tu caøng chuyeån thöùc
Qui y ñöôøng loái chung haønh tieán
Sieâng naêng töï ñaït qui thanh tònh
Chuyeån tieán khoâng ngöøng töï tieán xuyeân
5) Atlantic city, 23-12-2002 9: 15 AM
Hoûi: Tình theá chuyeån ñoäng tôùi ñaïi ñoàng seõ ra sao?

6) Atlantic city, 24-12-2002 6: 47 AM
Hoûi: Giaùp moái khai trieån neàn taûng vaên minh seõ ra
sao?

Ñaùp: Thöa tình theá chuyeån ñoäng tôùi ñaïi ñoàng seõ
Ñaùp: Thöa giaùp moái khai trieån neàn taûng vaên minh
kích ñoäng voâ cuøng khaép nôi nôi
cuûa loaøi ngöôøi hoaøn toaøn seõ ñoåi môùi
Keä:
Phaûn ñoäng löïc qui nguyeân thöùc hoøa ñoàng
Keä:
Cuoäc soáng ñôn giaûi haønh chuyeån thöùc
Luaân löu chuyeån ñoäng khaép nôi nôi
Qui hoài taâm thöùc duyeân Trôøi ñoä
Minh taâm kieán taùnh roõ haønh trình
Thieân cô cho thaáy nhaân luaân hình
Giaûi giôùi phaân minh chuyeån khaép nôi
Ñôøi ñaïo phaân minh roõ tieán trình
7)Atlantic city, 25-12-2002 9: 45 AM
Hoûi: Giaùng sinh xuoáng theá gian ñeå laøm gì?
Ñaùp: Thöa giaùng sinh nhaäp xaùc phaøm ñeå hoïc hoûi vaø töï giaûi nghieäp
Keä:
Giaùng laâm taïi theá töï phaân minh
Ñôøi ñaïo qui hình tu söûa mình
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï giaùc minh
Bình taâm höôùng thöôïng roõ haønh trình
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
VUI BÀN TỊNH ÐỘNG
Một mình ngồi ở thế gian
Ngồi xem thiên hạ luận bàn hơn thua
Thân hình chẳng trẻ già nua
Chờ ngày giải thoát làm vua cõi trời
Thế gian lý luận lắm lời
Thực hành không có có nơi ồn ào
Tranh trời vẽ đẹp làm sao!
Ðêm ngày tối sáng thấp cao siêu hình
Ði đi lại lại một mình
Gieo gương thanh tịnh, thân hình rã tan
Hồn tu vượt khỏi mở màn
An ninh sẵn có thẳng đàng cứ đi
Chẳng còn lý luận nghĩ suy
Thực hành chánh pháp kỳ ni đạt thành
Ngu khờ tự tạo cạnh tranh
Thanh thanh diệu diệu thực hành đến nơi
Luật sanh sanh diệt do Trời
Thiên cơ sẵn có mở lời tự khuyên
Khuyên hồn thức giác giải phiền
Vượt qua động loạn tạm yên cuộc đời
Hồn tu thanh nhẹ thảnh thơi
Dục thời biến mất cảm nơi an toàn
Xen chi thế sự nhiều màn
Một màn khai triển dọn đường độ tha

Trời sanh bản thể món quà
Hồn không tu học hồn là hồn điên
Mê lầm loạn động triền miên
Xen vào việc họ khó yên cõi lòng
Nam Mô Lục Tự tham tòng
Hòa mình các giới giải vòng tham sân
Thực hành điêu luyện tối cần
Dấn thân sửa tiến nghĩa ân tràn đầy
Khuyên đừng có vội làm thầy
Bao năm không tiến như mây che trời
Rồi đây tan rã tơi bời
Mê lầm một cục khổ vơi lòng sầu
Khôn hồn thức giác mau mau
Trở về chơn luật đổi trao tình Trời
Càn khôn vũ trụ hợp thời
Hóa sanh hành triển trường đời dậy ta
Bình tâm học lại chữ hòa
Hòa Trời hòa Phật thật thà thương yêu
Tự mình cảm thức mới siêu
Nhờ người đồ vẽ lại nhiều loạn tâm
Trong đầu có sẵn siêu âm
Lui về thanh tịnh tự tầm chơn như
Thân hình tạm bợ vui cười
Gieo duyên khắp xứ người người đạt yên.
Kính bái.
Lương Sĩ Hằng.

VĂN TỤ VÔ VI
TIÊN ĐỒNG NGỌC NỮ :
Đó là hồn và vía. Đúng đắn là như vậy. Xuống thế gian là tiên đồng. Vía là ngọc nữ, là mạo diện bên ngoài
tươi đẹp đó. Mà nguyên căn của nó ở trên là tiên đồng, ngọc nữ.
TIẾN HOÁ :
Bây giờ chúng ta là người, mà chúng ta không chịu phát triển sự thanh cao thì bữa sau cái luồng điển của
chúng ta nó không còn nhẹ nữa, chết rồi thì nó chuyển vô trong cái chỗ thấp hèn. Con thú chẳng hạn. Đâu
có phải con thú là không biết nóng, lạnh. Con thú biết nóng, biết lạnh, con thú biết thương yêu. Đó là một
con người tự tiêu hao, luồng điển nó càng ngày càng nhỏ, càng eo hẹp. Còn chúng ta vun bồi sự sáng suốt
thì chúng ta đâu có lâm vào cảnh đó ở tương lai.
TIỂU THIÊN ĐỊA :
Nó cũng bao gồm trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ tạng lục phủ nó cũng như cái bầu trời thế giới vậy, nó
có trên có dưới, có thượng có trung, hạ đầy đủ.
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Xá Lợi Phất!
Nam Phương Thế Giới Hữu: Nhật Nguyệt Ðăng Phật,
Danh Văn Quang Phật Ðại Diệm Kiến Phật,
Tu Di Ðăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật.
Như Thị Ðẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật,
Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng Biến Phú
Tam Thiên Ðại Thiên Thế Giới,
Thuyết Thành Thiệt Ngôn: Nhữ Ðẳng Chúng Sanh Ðương Tín Thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị
Công Ðức, Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh
Nghĩa là:
Xá Lợi ơi! Trong Nam Phương thế giới thì có NHỰT NGUYỆT ÐĂNG PHẬT, DANH VĂN
QUANG PHẬT khi con công phu thì hai mắt con, bên trái và bên mặt, gọi là mặt Trời mặt Trăng. Mặt Trời
là điển lửa đỏ, mặt Trăng là khí điển lạnh, hai thứ hợp nhứt chói lọi, thành ra một vị ÐĂNG DANH
QUANG PHẬT cùng ÐẠI DIỆM KIÊN PHẬT. Còn TU DI ÐĂNG PHẬT là ngay giữa tập trung trước mặt
con.
NHỰT NGUYỆT ÐĂNG PHẬT, DANH VĂN QUANG PHẬT, thì con thấy hai thứ hợp lại chiếu ra
màu điển trong sáng, ánh ngời. Nó hợp chiếu vào trong đồng nhơn (con ngươi) tròng con mắt con, hóa
thành TU DI ÐĂNG PHẬT, thẳng thắng từ từ chiếu rọi ra, mũi con hít hơi vô nghe khỏe khoắn, đó là VÔ
LƯỢNG TINH TẤN PHẬT của Khoa học Huyền bí. Chư Phật lấy Lục Tự Di Ðà là một thứ huyền diệu hóa
ra chất dưỡng khí. Bởi thế các Ðẳng chư Phật đều ở trong mình con, gọi một nước trong bản thể rồi gom lại,
tông chỉ ấy vào lưỡi miệng của con để biết ăn, nói. Miệng nói, tai thì nghe theo lời ta dạy.
Khi con công phu xuất hồn được tập nói, tập nghe những tiếng của Phật giáo huấn con tu, thì một ngày
một tới khí điển càng trong sạch. Con càng sáng láng hiểu hơn đó là một tông chỉ Lục Huệ đó con. Nhờ con
tu thành phần thì Lục Căn, Lục Trần nó tu theo thành vị La Hán. Hễ con tu thành Phật thì chúng nó cũng
thành Phật theo con. Hễ con làm việc thì chúng nó cũng làm việc theo con. Trọn một cái guồng máy, cũng
do luồng điển quang của hai dây thần kinh thông tri các cơ sở, điển chiếu rọi đều, thông tri sáng suốt gọi là
Niệm kinh hay là Sở hộ. Thế gian gọi là Hộ độ.
Niệm Phật là tông chỉ, lúc công phu nhờ điển quang của chư Phật chiếu xuống trình bày cho các vị La
Hán làm việc công phu, gọi là Niệm Kinh. Niệm kinh là làm việc.
Xá Lợi ơi! Nào có phải nói đâu, còn hộ độ, Phật nào hộ độ. Con luyện đạo công phu pháp lý, cần mẫn,
tùy sự sang suốt trí não của con, thấy xa hiểu rộng, làm việc thông hiểu mau chóng gọi là hộ độ. Hễ làm
việc đắc thành thì trong đời là có lợi, có may, còn Ðạo thì có Huệ, hiểu chưa đó con?...
(Còn tiếp)
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Nhờ bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh của bạn đạo Lê Thị Vạn An là ông Lê Bình Hoà sinh năm
Bính Tuất, mất ngày 2 tháng 10, 2012 nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch, thọ 79 tuổi, tại Thành Phố Cần Thơ,
Việt Nam được sinh thăng tịnh độ. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
2) Xin các bạn hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn của cụ Cao Văn Tư sinh năm 1929 (Kỷ Tỵ) là thân
sinh của bạn đạo Cao Giải Minh, đã từ trần vào lúc 12 giờ trưa, ngày 30 tháng 09 năm 2012 (Nhằm ngày
15 tháng 08 năm Nhâm Thìn) tại huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi, được siêu
thăng tịnh độ.
Thành tâm cảm ơn các bạn,
Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Cao Giải Minh và gia quyến đồng cảm tạ.
Thiền đường Lĩnh Tâm
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THôNG BÁO CỦA THIỀN ÐƯỜNG BRUXELLES
Thiền đường Bruxelles xin thông báo với tất cả qúy bạn đạo về việc dời địa chỉ :
Địa chỉ mới : Thiền đường Bruxelles c/o Lê thị Kim Phụng
53-55 Avenue Paul Deschanel, boite 17
1030 Bruxelles
Belgique
Tel: 0032 (0)22191016
Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 26 tháng 8 2012 chúng tôi đã nhận cho đến 30/9/2012 từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban
vui như sau:
Người gửi

Hong Vo (CO)
Amy Nguyen (MI)
Quach Thi Hai 9Paris)
Michael Sutherland (FL)
Son Duong (VA)
Nancy Luong (TX)
Phan Ba Tam (CA)
An danh (CA)
Vo Gam (CA)
Nguyen T Mai (MA)
Tran Qui Cao & Thuy
Roger Dinh Van Re (France)
Vo Danh (TX)
Gia Dinh Lao Toan Minh
Doan thi Mong Nguyet (VA)
Quach Thi Dung
Ly Thi Nhu Mai (Sydney)
Vuong Kim
Phan Thi Tho (Norway)
Truong Sieu Thanh (Ca)
Truong Thi Duy
My~ Ha-`ng (CA)
Ho Thi Thu (CA)
Tony Le (Tx)
Nguyen Thi Anh (U'c)
Co Van Thuan (Mtl)
TD Duyen Lanh (U'c)
Nguyen Thi Nuong (U'c)
Vu Thi To Oanh (U'c)
Vu Thi Bich Lieu (U'c)
Do Thi Duong Cam (U'c)
BD A^?n Danh (TX)
Nguyen Hoang Nam
Thai Hong Hue (Ga)
Ho Van Dam (GA)
Do Trung Hieu (TX)
Tran Thi Linh
Tran thi Dung

US$

Currency $

200.00
3000.00
100.00
100.00
500.00
500.00
250.00
1000.00
2500.00
200.00
200.00
200.00
300.00
200.00
100.00
150.00
50.00
100.00
100.00
200.00
200.00
300.00
50.00
100.00
100 A$
2500.00
1000 A$
200A$
500.00
500.00
500.00
400.00
300.00
100.00
50.00
300.00
100.00
100.00
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Dao thi Vo (GA)
Charles & Peggy Myers (cha me chong cua Luu Ngoc Quynh)
Nancy Sung Luu
Trinh My Huong & ca'c con(TX)
Triem Dang & con (Long Dang Nam Dang Tu Anh Dang)
Lam Phat H. (CA)
Begam Jubaida (France)
Ban dan an danh (Ca)
Tran Liliane (Fr)
BD Vo Danh (USA)
Nguyen Phong Luu & Phung
Nguyen Ngoc Loan
Nguyen Minh Huan (CA)
Ban dao An danh Nam Cali USA
Chao Sui Tao (Hi)
Tam Phan (Ca)
Hoa Nguyen (VA)
BD Vo Danh
Dat Nguyen
Dinh Thi Anh Nguyet (Mi)
Nguyen Thi Loan (Mi)
Nguyen Minh Huan (CA)
Florian Thai Hoang (Fr)
Anonyme (France)
Nguyen thi An (GA)
Vo danh
Vo Danh
Ngo Viet Chau Bao (Fr)
Nguyen Hoang Nam (Tx)
Do Thuan Chanh (TX)
Ngo Mui Leng (Fr)
Quach Ngoc Hung & Quach Hoang Mai Lien (GA)
BD AN Danh (NM)
Thach N Nguyen (Ca)
Long Tran & Ngoc Thanh Ho (FL)
Tri M Nguyen (CA)
Nancy Huynh (NM)
Minh P Nguyen (Hi)
Nguyen Thi Phung & Phong Luu
Luc Tran (NY)
Quach Kim Hoang (Mtl)
Le Thi Hia (Germany)
Ho Phuong
Hua Thi Thu Ha
Thanh Ho (CA)
Khuu, Thi Pham (Uc)
Mai T Nguyen (MA)
Lai Ngoc Hoa (AB)
Lai Ngoc Dung (AB)
Lam Tuyet Nga (Belgium)

100.00
200.00
100.00
300.00
300.00
500.00
1000Eu$
500.00
150 Eu$
1000.00
1000.00
250.00
250.00
500.00
200.00
100.00
100.00
500.00
40.00
100.00
200.00
100.00
1000.00
50.00
100.00
300.00
200.00
500.00
300.00
100.00
200.00
500.00
12000.00
2000.00
1000.00
500.00
500.00
100.00
1500.00
513.00
200Ca$
50Eu$
100.00
200.00
200.00
500.00
500.00
1000Ca$
500Ca$
200.00
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Ban Dao An Danh (Hawaii)
Hue Pham (VA)
Mai Thi Kim Khue (CA)
LiLian Thuy Tien (VA)
Marie Pierre Mongiat (Fr)
Alain Canitrot (Fr)
Tan Sieu Leng (Fr)
Anonyme (France)
Florian Thai Hoang (Fr)
Gia di`nh Hu`ng Truong (CA)
Do Thi Van (CA)
Nguyen Thanh Mai (MA)
Michael Sutherland (FL)
Phan Thi Hong Thuan (Belgium)
Vu Kim Xuan Thao (PA)
Le Thi Minh Loan (NV)
Thai Noi (Fr)

200.00
200.00
200.00
100.00
220Eu$
100.00
1000Eu$
3500Eu$
1000.00
300.00
100.00
480.00
100.00
100.00
200.00
200.00
500.00

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui :

-

Bố thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà
Trợ giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp
Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
Giùp các em khuyết tật, mồ côi
người già neo đơn
Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo
Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh …

Nếu có sơ sót xin liên lạc với chúng tôi ở dưới
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ
1998
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên 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 Thăng

BẠN ÐẠO VIẾT
Cảm tưởng về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 31 “ CHUNG VUI HẠNH NGỘ”
Mọi sự mới chuẩn bị giờ đã đi qua,Tôi có cảm giác thời gian đi quá nhanh. Một năm đi qua, đi qua,
giờ đã ba năm liên tục mà Tôi được phước tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế ,Tôi nhận thấy được mỗi năm
hạnh phúc đến với Tôi nhiều hơn!
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Năm nay đã là năm thứ 31 của Đại Hội Vô Vi Quốc Tế CHUNG VUI HẠNH NGÔ. Tôi như lớn
thêm hơn để thấy đầy đủ ý nghĩa của tên gọi cho mỗi kỳ Đại Hội. Và vì là CHUNG VUI HẠNH NGỘ nên
Đại Hội này vui thật là vui đó là điều Tôi chắc chắn tất cả Bạn đạo tham dự đều đồng ý với Tôi. 18 năm
trong Đạo nhưng Tôi chỉ mới dự được 6 lần Đại Hội, ba lần đầu là những khoảng cách dài rời rạt…chỉ mới
ba năm này Tôi thành tâm, tâm nguyện Tôi phải đi dự Đại Hội. Tôi tự nghỉ đó là món quà mà Thượng Đế và
Đức Thầy đã ân ban cho mỗi đứa con của Ngài,dự được hay không chính là do phước phần của mỗi chúng
ta. Bản thân Tôi rất kính quí Đức Thầy-kính quí Đạo pháp nhưng chỉ mới từ 3 năm nay, môt sự chuyễn hóa
từ trong tâm thức,từ nổi buồn mất mác thật lớn, Đức Thầy đã ban cho Tôi niềm vui trọn vẹn là được vui
sống…sống vui trong tình Bạn Đạo. Mỗi năm một nhiều hơn Tôi yêu thương bạn đạo,mong chờ gặp lại
những gương mặt thân yêu,những người đang chung bước với Tôi trên con đường tiến về Phật Quốc,về
nguồn cội,về bên Người Cha thân yêu đang chờ đợi. Vì thời điểm quan trọng nhất là từ 3 năm,thay đổi lớn
nhất là sự vắng mặt hữu vi của Đức Thầy kính yêu! Tôi nhớ lại 3 năm trước,với lòng bồi hồi,con tim se thắt
Tôi còn chưa đủ tự tin với bản thân mình sẽ dự được Đại Hội như những ngày còn sự hiện diện của Đức
Thầy hay không? câu hỏi đó được trả lời cho năm đầu tiên và mỗi năm Đại Hội càng lớn, hơn vững mạnh
hơn nói lên lòng kính yêu cuả tất cả chúng ta dâng lên Ngài và sự vững tâm trên con đường trở về nguồn
cội. Chúng ta đã trưởng thành và cùng kết đoàn yêu thương,cùng nhau trên con thuyền bát nhã, cùng chung
con đường gìn giử đạo pháp. Đúng là 3 ngày tết của Vô Vi nhưng năm nay như đặc biệt hơn,dài hơn. Nó đã
có những ngày như những ngày tưng bừng rộn ràng trước tết,moi người có thời gian đều hưởng được một
cách trọn vẹn tại Thiền Viện Vĩ Kiên. Có thể nói Thiền Viện Vĩ Kiên bây giờ khang trang nhất,đẹp nhất mà
suốt 18 năm qua Tôi thấy được.Bao nhiêu là công sức,bao nhiêu nỗ lực của Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali đà
thành tâm phục vụ bạn đạo trong lần Đại Hộinày thật đáng khen thưởng. Một không khí thật hân hoan rộn
ràng như ngày 30 tết,tuy không tiếng pháo,không bánh mứt nhưng lại thừa hưởng luồng thanh quang mà
Đức Thầy đã ân độ,mọi người đến đây đã hưởng được niềm hạnh phúc thiêng liêng trong đó có Tôi. 475 bạn
đạo từ khắp nơi trên thế giới đã qui hội tại hội trường trong ngày khai mạc Đại Hội Vô Vi Quốc Tế lần thứ
31 CHUNG VUI HẠNH NGỘ trong không gian tràn ngập yêu thương,cùng luồng thanh quang, điển lành
của Bề Trên Đức Tổ Sư và Đức Thầy ân độ. Đại Hội năm nay đặc biệt nhất phải nói đến là phần dâng hoa
tưởng niệm Đức Thầy đã diễn ra thật cảm động và trang nghiêm. Tôi thật ước mong sao đây sẽ là một
truyền thống cho mỗi kỳ Đại Hội . Những bông hoa trắng nhỏ đã thay lời cho mỗi Bạn Đạo bày tỏ niềm
thành kính,lòng biết ơn,bao công lao, từ bi tận độ của Đức Thầy cho mỗi đứa con luôn được sống trong
luồng ân điển của Ngài...Giây phút đó thật thiêng liêng,tình Thầy,tình Cha, tình Trời Phật ,tình con như hòa
quyện vào không gian, thời gian tạo thành những thời khắc ngàn năm khó quên. Rồi phần ôn lại Phương
Pháp Công Phu, học hỏi chơn ngôn của Đức Thầy không kém phần quan trọn , bản thân Tôi đã học hỏi rất
nhiều trong 3 lần được dự Ðại Hội rất bổ ích giúp chúng ta nhớ và hiểu thấu đáo những gì mà Đức Thầy đã
ân cần dạy bảo. Sự căng thẳng có phần giảm dần bởi ban Tổ Chức đã có điều kiện chỉ cần bạn nào giám
xung phong lên hàng ghế danh dự, chỉ cần ngồi niệm Phật hưởng thanh điển cũng có quà. TheoTôi, năm
sau chương trình này sẽ thật hào hứng bởi chính Tôi cũng đang tập can đãm hơn để được hưởng điển còn
được nhận quà . Sau cùng là phần văn nghệ thật đặc sắc. Tất cả đều là cây nhà lá vườn,từ giọng hát, lời ca
đến đoàn vũ công Vô Vi by night điêu luyện bởi lò luyện của Ông Tám, Pháp Luân Thường Chuyển và sáu
chữ Nam-Mô- A-Di- Đà-Phật làm cho ca sĩ của Vô Vi hơi dài và rất mạnh ,chất giọng rõ ràng, khi phát ra
đạo mùi lang tỏa…bay xa… cảm hóa hồn người…Năm nay nam Cali tràn đầy nắng ấm,ấm như tình
người,cây trái ,lá hoa cùng vươn mình chào đón tất cả các bạn đạo. Nói chung từ vật chất cho đến tâm linh
chúng ta đều được hưởng thật trọn vẹn. Riêng Tôi,Tôi được sống thật vui bên những người Anh, người Chị,
người Em, người Bạn mà Tôi rất nhớ thương và tất cả đã cho gia đình Tôi niềm vui trọn vẹn và đặc nhất là
gặp lại hai người thân. Một là má của bạn, chúng Tôi thân từ khi Tôi còn nhỏ ở VN và đã gặp lại nhau từ 32
năm trước. Đây là người thân đầu tiên mà Tôi được gặp trên đất nước này vào những ngày đầu mới đinh cư,
vậy mà chưa có lần khi nào lại gây niềm xúc động như hôm nay khi Tôi găp lại Bác trong Đại Hội. Tôi thật
xúc động, cảm giác reo vui trong tâm hồn tôi vì lại có thêm một người thân đang cùng Tôi về lại thiên đàng
Trời Đạo. Người thứ nhì là một bạn đạo ở Pháp, lần đầu mới gặp nhận nhau Dì –Cháu. Tôi là dì tuy tuổi đã
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52 lại nhỏ hơn cháu Tôi 8 tuổi, không hiểu sao trong mắt Tôi, cháu Tôi thật ngây thơ, bé nhỏ và cháu Tôi
cũng khó rời xa Tôi. Lúc đầu tưởng chỉ là nói cho vui nhưng không ngờ suốt mấy ngày Đại Hội chúng Tôi
như bao kiếp đời mới gặp lại nhau,có thể nói chuyện đạo thật là tâm đắc, thông hiểu nhau,thương yêu nhau
như từ ở kiếp nào... nay được tương ngộ trong bầu trời đạo… cùng kính yêu một người Thầy,người
Cha.Làm Tôi hiểu, lại càng hiểu rõ hơn tại sao Đức Thầy thật vui mừng khi chúng ta bước vào đạo,đi theo
con đường mà Đức Thầy đã đi qua. Hai chử “QUÍ-THƯƠNG” mà Người đã nói bao nhiêu ngàn vạn lần với
chúng ta. Đức Thầy đã thương mà còn quí nên mỗi chúng ta là một báu vật của Người…Sự nhớ thương làm
tôi càng thương nhớ Đức Thầy nhiều hơn, Tôi nguyện càng cố gắng sửa mình để xứng đáng hơn với tình
yêu thương mà Đức Thầy đã dành cho Tôi,cho mỗi chúng ta.
Mới tựu rồi tan, vừa chào hỏi giờ nói biệt ly ! Có lẽ vì qua vui nên khi chia tay sao nghe
nhiều thương nhớ…và lại hẹn nhau lần sau,Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 32 “BÀN BẠC KHAI THÔNG” ở Úc
Châu. Lần đầu Úc được tổ chức Đại Hội,có thể vấn đề thời gian và tài chánh làm mọi người phải suy nghĩ
nhưng mọi sự là do ý Trời và ý Bạn đạo nên Úc đã thắng khích khao. Có câu”Pháp hay khó gặp,xứ Phật khó
về.” Vậy thì…chúng ta phải cố gắng… mà về! chính bản thân Tôi cũng vậy. Ước mong chúng ta,tất cả bạn
đạo tham dự Đại Hội lần này điều có mặt và còn nhiều hơn nữa để hưởng được nhiều ân điển mà Thượng
Đế và Đức Thầy ban cho chúng ta trong mỗi kỳ Đại Hội. Xin cám ơn Ban Tổ Chức Ðại Hội Vô Vi Quốc Tế
đã cho Tôi những ngày thật vui từ hữu vi đến vô vi. Thành tâm thương chúc tất cả các bạn đạo tâm thân an
lạc, tu hành tinh tấn
Sáng nay thức giấc
Một thoáng bồi hồi
Không còn ai cả
Chỉ Tôi với Tôi…
Mới ngày hôm qua
Rộn rả tiếng cười
Bao nhiêu là lời
Tình đời tình đạo
Bao giọt nước mắt
Thương nhớ về Cha
Anh em một nhà
Năm châu bốn biển
Hạnh ngộ chung vui
Cùng xét cùng phân
Hành trình tu tiến
Trong Bạn có Ta
Trong Ta có Bạn
Cùng nhận thức ra
Bao điều chân lý
Mà Cha đã truyền
“Anh em họp hòa
Cùng chung một lối
Cùng tiến về ngôi”
Từ trong ánh mắt
Từ trong nụ cười

Trong giọt nước mắt
Thay lời thương yêu
Nhanh quá cuộc đời
Một kiếp đời trôi…
Rồi nhận ra ngay
Có lúc phút giây
Dài thật là dài
Như ngày đứng lại
Năm tháng dừng đây
Ngàn đời không phai…
Và thấy kiếp đời
Thật là ngắn ngủi
Kiếp kiếp qua ngay
Cạn hơi thở này
Là sang đời khác
Nên mình thức giác
Nhớ lời Cha truyền:
“Vui sống từng giây
Tâm hành thanh thản
Để thấy cuộc đời
Luôn trong huyền diệu
Di Đà trì niệm
Con mãi bên Cha.”
Sáng nay thức giác
Vui sống từng giây!
Quí thương
Lâm Huỳnh Mai.30-o9-2012
(CA)
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THƠ BẠN ÐẠO.
Chung Vui Hạnh Ngộ
Chung vui hạnh ngộ bạn Vô Vi
Mỗi năm gặp gỡ chỉ một kỳ
Cùng nhau học hỏi đồng tu tiến
Phát triển điển năng đạo tâm bi
Thầy ban giáo pháp đạo tình thương
Thương yêu, tha thứ chỉ soi đường
Anh em chung sức xây dựng đạo
Đền đáp công ơn Phật Thầy Lương
Thầy Lương Sĩ Hằng Phật Vĩ Kiên
Truyền ban pháp báu người hữu duyên
Ban rãi tình thương cho nhân loại
Cứu khổ ban vui đạo tâm hiền
Hôm nay ngày lễ tưởng niệm Thầy
Chúng con qui tụ trở về đây
Cùng nhau cầu nguyện tin tấn mãi
Hành đạo Vô Vi đáp nghĩa Thầy.
Thủy Bùi 09/20/2012 Missouri
------

Phục Vụ
Phục vụ thành tâm pháp nhiệm mầu
Hòa cùng mọi giới hiểu thâm sâu
Hiểu mình, hiểu bạn cùng hòa tiến
Không chấp, không chê, không gây sầu
Gây sầu buồn tủi trong nội tâm
Uất khí trong gan kích động ngầm
Tiêu cực điển quang hạ xuống thấp
Tham sân, kỳ thị, nghĩ sai lầm
Sai lầm gây hấn tâm bất an
Ai ơi! sửa tánh bớt phàn nàn
Hòa đồng phục vụ cùng tu tiến
Nhẫn nhịn hòa vui tâm bình an.
Thủy Bùi 09/05/2012 Missouri
----ĐẠO GIA
Lạc lạc vui vui thanh lời kiến tạo
Tự vấn chính mình tất đạt thành nhân
Đấy cảnh qua rồi cũng thời trôi nổi
Cảm thức vô thường một thoáng bèo sinh.
Cảnh thế tình đời biết bao bài vở
Hòa với trần đời cuộc sống quần sanh
Triết lý sâu xa cho là nhân quả
Chánh ngã đời người duyên tả tình thâm.
Cùng cảnh đạo gia thân thời nghiệp đãi
Y như màn kịch giẫy nẩy cho bài
Hỉ nộ bi ai ,tiền tài hóa giải
Đạo diễn là ta, đào kép thi tài.
Đã có thiền duyên vô vi pháp nguyện
Thân đời tâm đạo ta hiểu hết nai
Tuệ trí minh khai giải bày thanh thức
Cảm nhận quân bình sẽ thấy bình minh.
Cà Mau, 04-10-2012
Văn Phong
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Thuyền Môi
Biển Đạo thuyền môi năng-động chèo,
Khoang thuyền Sở-Nguyện chở mang theo :
Kho-tàng ngôn-ngữ đầu môi thắm,
Gươm lưỡi kề răng miệng vẫn đeo !
\
Biển Đạo thời-gian sóng dập-dìu …
Thuyền môi mê-chấp lại càng điêu.
Trùng-khơi biền-biệt chân trời Nguyện,
Nội-thức không tu miệng nói liều.
\
Biển Đạo bao-la sóng gió nhiều…
Thuyền môi chìm đắm biết bao nhiêu !
Tiếc thay ngữ-vựng nơi trần-thế
Phí-phạm xài hoang bởi lắm điều !
\
Biển Đạo tâm-linh phải vượt qua
Ôi ! Bao gian-khổ mới về Nhà !
Lênh-đênh nhiều kiếp phù-sinh tạm…
Môi thắm quên mình phải vị-tha !
\
Biển Đạo thuyền môi khách thích bơi,
Mênh-mông Đạo-Cả vẫn không lời…
Giòng Thơ suối Đạo luân-lưu mãi,
Tiêu-khiển lòng tu phút thảnh-thơi.
Toulouse, ngày 16-08-2011.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.
Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 32, năm 2013
“Bàn Bạc Khai Thông”
Du Thuyền Úc Châu và Tân Tây Lan “Voyager Of The Seas”
Từ 07 tháng 12 đến 18 tháng 12 năm 2013
Bàn Bạc Khai Thông
Thực hành đóng góp tự khai vòng
Chuyển thức phân minh chẳng ước mong
Đời đạo song hành tâm hóa giải
Từ bi tận độ thế là xong.
Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
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Thưa quý bạn,
Tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31 “Chung Vui Hạnh Ngộ” 2012 tại Garden Grove, California, bạn
đạo đã bầu địa điểm để tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế năm 2013 và kết quả là Du Thuyền Úc Châu/Tân
Tây Lan đã được chọn với số 181 phiếu.
Chúng tôi đã nghiên cứu nhiều lộ trình du thuyền trong năm 2013 vào nhiều tháng khác nhau (như
tháng 11 năm 2013), nhưng vì các chuyến du thuyền quá nhỏ không có phòng họp riêng cho Đại Hội, nên
chúng tôi phải chọn chiếc “Voyager Of The Seas” khởi hành vào tháng 12 năm 2013 với lộ trình ghé Tân
Tây Lan là nơi phong cảnh thiên nhiên thanh thoát.
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 32 “Bàn Bạc Khai Thông” sẽ được tổ chức trên du thuyền “Voyager f
The Seas” từ ngày 7 tháng 12 đến 18 tháng 12 năm 2013. Tháng 12 ở Úc Châu và Tân Tây Lan bắt đầu vào
mùa hè, khí hậu dễ chịu, ấm áp nhưng không quá nóng bức. Nhiệt độ trung bình tại Sydney khoảng 17 đến
25 độ Celsius. Tân Tây Lan mát hơn một chút, nhiệt độ trung bình khoảng 12 đến 23 độ Celsius.
Lộ trình du thuyền khởi hành từ thành phố Sydney, lớn hạng nhất của Úc Châu, sẽ ghé qua thành
phố Melbourne, lớn hạng thứ hai và được mệnh danh là thành phố văn hóa và nghệ thuật của Úc Châu, và từ
đó quý bạn sẽ có dịp viếng thăm Wellington (thủ đô của Tân Tây Lan), thành phố Christchurch, lớn hạng
thứ hai của Tân Tây Lan và thành phố Dunedin. Ngoài ra du thuyền cũng sẽ ghé qua Milford Sound,
Doubtful Sound và Dusky Sound. Những nơi này có phong cảnh tuyệt đẹp và rất hẻo lánh. Bình thường du
khách phải lái xe thật xa, đường xá rất nguy hiểm và sau đó phải trả tiền mướn thuyền nhỏ để có thể ngắm
những vịnh này.
Đã 31 Đại Hội, đây là lần đầu tiên Đại Hội được tổ chức tại Úc Châu. Đây là dịp hiếm có để quý
bạn đạo khắp năm châu có dịp gặp gỡ, cùng nhau bàn bạc chia xẻ kinh nghiệm tu học và viếng thăm Úc
Châu và Tân Tây Lan.
Thời điểm
Từ ngày 07/12/2013 đến ngày 18/12/2013 (11 đêm)
Du thuyền “Vogager Of The Seas”
của hãng Royal Caribbean International, nặng 138,000 tấn, chở được 3114 khách, một trong những thuyền
loại lớn. Có phòng họp riêng cho 400 người và mỗi đêm quý bạn có thể cùng chung thiền liên tục 11 đêm.
Trong các ngày du thuyền ghé tại hải cảng, quý bạn nào không thăm viếng thành phố hoặc ngắm cảnh có thể
nghỉ ngơi trên du thuyền hoặc bàn bạc về đạo pháp cùng các bạn ở lại trong phòng họp Đại Hội.
Hành trình Du Thuyền
Ngày
Hải Cảng
Đến
Đi
Thứ Bảy
07/12/2013 Tàu rời Sydney, Úc Châu
21:00
Chúa Nhật
08/12/2013 Trên biển (Đại Hội Ngày 1)
Thứ Hai
09/12/2013 Melbourne, Úc Châu
8:00 17:00
(Đại Hội Ngày 2)
Thứ Ba
10/12/2013 Trên biển (Đại Hội Ngày 3)
Thứ Tư
11/12/2013 Trên biển(Đại Hội Ngày 4)
Thứ Năm
12/12/2013 Milford Sound, Tân Tây Lan 8:00 9:00
(Đại Hội Ngày 5)
Doubtful Sound, Tân Tây Lan 13:00 14:00
Dusky Sound, Tân Tây Lan
16:00 17:30
Thứ Sáu
13/12/2013 Dunedin, Tân Tây Lan
8:00 18:00
(Đại Hội Ngày 6)
Thứ Bảy
14/12/2013 Christchurch, Tân Tây Lan
8:00 18:00
(Đại Hội Ngày 7)
Chúa Nhật
15/12/2013 Wellington, Tân Tây Lan
7:00 15:00
(Đại Hội Ngày 8)
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Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư

16/12/2013 Trên Biển (Đại Hội Ngày 9)
17/12/2013 Trên Biển (Đại Hội Ngày 10)
18/12/2013 Tàu cập bến Sydney

6:00

Quý bạn có thể download phiếu ghi danh Word trên www.vovinet.org điền và gửi bằng email đến Ban Ghi
Danh càng sớm càng tốt để giữ được chổ như ý trên du thuyền, vì số phòng (cabins) trong mỗi loại đều có
giới hạn.
Giá du thuyền đã bao gồm thuế hải cảng (port taxes) (275 USD) và thuế của chính phủ địa phương
(government taxes) (148.66 USD) cho mỗi người. Ngoài ra BTC sẽ đảm trách việc chuyên chở quý bạn đạo
từ khách sạn đến bến tàu và chi phí này đã tính trong giá du thuyền. Ngoài ra, tiền tips là 128.15 USD/1
người cho nhân viên phục vụ trên du thuyền.
Hiện nay hãng Royal Caribbean tặng mỗi phòng (cabin) số tiền 50 USD và quý bạn cùng 1 cabin có thể
dùng số tiền này để chi dùng trên du thuyền. Như vậy giá du thuyền sẽ bớt được 25 USD/1 người cho các
bạn ở phòng 2 người, hoặc 12.50 USD/1 người cho các bạn ở phòng 4 người. Vì chương trình đặc biệt này
có thể thay đổi trong tương lai, xin quý bạn ghi danh sớm để hưởng được quyền lợi này.
Các chi tiết về khách sạn trước và sau Đại Hội sẽ được thông báo sau. Chúng tôi sẽ thông báo về giờ giấc
phải lên tàu ngày 07/12/2013 một khi có thêm tin tức của hãng tàu. Tuy nhiên, quý bạn nên đến trước ít
nhất 1 ngày và ở khách sạn 1 đêm, tức là có mặt tại Sydney (Úc) ngày 06/12/2013 để tránh trường hợp có
thể bị trể tàu. Như vậy bạn đạo từ Mỹ Quốc phải lấy chuyến bay trể nhất là ngày 04/12/2013 (tức là ngày
05/12/2013 tại Úc Châu) từ Los Angeles (LAX) để đến Úc (Sydney) vào ngày 06/12/2013.
Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội Bàn Bạc Khai Thông 2013.
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Phong cảnh Tân Tây Lan (Milford Sound, Doubtful Sound và Christchurch)
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Phiếu Ghi Danh
(xin điền mỗi người một phiếu)

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 32 “BÀN BẠC KHAI THÔNG”
Du Thuyền Voyager Of The Seas / Sydney, Australia
07.12.2013 - 18.12.2013
Họ / Tên (theo passport):
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :
Passport số :
Cấp ngày :
Địa chỉ :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Nam : [ ]
Nữ : [ ]
Quốc Tịch :
Hết hạn ngày :
Thành Phố :
Quốc Gia:
Đ.T. di-động :
Điện thoại:

Lệ Phí Đại Hội Du Thuyền cho 1 người :
Phòng
Phòng bên trong
(Cabin)
(không cửa sổ)
Phòng 4 người 1100 USD (Cat K)

Phòng bên ngòai
Phòng Balcony
(có cửa sổ)
(có verandah)
1310 USD (Cat. H) 1655 USD (Cat. D1)

Phòng 3 người 1200 USD (Cat K)

1500 USD (Cat H)

1750 USD (Cat. E1)
1950 USD (Cat. D1)

Phòng 2 người 1340 USD (Cat N)

1800 USD (Cat H)

2130 USD (Cat E2)
2200 USD (Cat E1)
2500 USD (Cat D1)

1350 USD (Cat M)

Giá Phòng
Chọn

Giá đã cộng luôn tất cả tiền thuế hải cảng (275 USD) và các tiền thuế của chính phủ địa phương (government taxes)
(148.66 USD), chi phí chuyên chở từ Khách Sạn đến Bến Tàu ngày 7 tháng 12 năm 2013 và từ Bến Tàu về Khách Sạn ngày
18 tháng 12 năm 2013. Ngoài ra, quý bạn cần đóng thêm tiền tips cho nhân viên phục vụ trên tàu (128.15 USD) vào đợt
chót.
Lưu Ý: Hãng tàu có thể thay đổi giá cả bất cứ lúc nào. Vì lý do trên, nếu quý bạn ghi danh sớm thì được giá tốt và loại phòng
như ý . Vì số phòng 3 và 4 người có hạn, quý bạn cần ghi đủ tên họ của 3 hoặc 4 người cùng phòng thì chúng tôi mới có thể
giữ chỗ chắc chắn được.

Đóng lệ phí đợt 1 trước 01.02.2013 :
Deposit 450 USD cho mỗi người

Đóng lệ phí Tiền Tips cho nhân viên phục vụ (mỗi người) trước 15.08.2013 :
128.15 USD
Đóng hết lệ phí 2 trước 15.08.2013
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Xin xếp phòng chung với ( Họ và Tên)

CATEGORY

TYPE

D1

BALCONY

6, 7, 8, 9, 10

D2

BALCONY

7, 8, 9

E1

BALCONY

6, 7, 8, 9, 10

E2
H
K
M
N

DECK (TẦNG)

BALCONY 6, 7
OCEAN VIEW 2
INTERIOR 6, 7, 8, 9, 10
INTERIOR 8, 9
INTERIOR 6, 7

DIỆN TÍCH
16,63 m2,
balcony 4,83 m2
16,63 m2,
balcony 4,83 m2
15,24 m2,
balcony 4,74 m2
15,24 m2,
balcony 4,74 m2
14,86 m2
13,93 m2
13,93 m2
13,93 m2

179 sq.ft.,
balcony 52 sq.ft.
179 sq.ft.,
balcony 52 sq.ft.
164 sq.ft.,
balcony 51 sq.ft.
164 sq.ft.,
balcony 51 sq.ft.
160 sq.ft.
150 sq.ft.
150 sq.ft.
150 sq.ft.

Ghi Danh
Việc ghi danh Đại Hội trên du thuyền khác với việc ghi danh Đại Hội trên đất liền.
Hãng tàu có thể lên giá bất cứ lúc nào và càng cận ngày khởi hành thì giá có thể càng tăng tùy theo số phòng
còn lại.
Cho nên quý bạn đạo có ý định tham dự Đại Hội nên ghi danh càng sớm càng tốt để chọn được loại phòng
mình muốn và được giá ấn định. Và nếu hết loại phòng quý bạn muốn, chúng tôi sẽ cố gắng xin thêm,
nhưng giá cũng có thể tăng.
Quý bạn có thể ghi danh qua điện thư (xin xem phần ghi danh và liên lạc với đại diện ghi danh địa
phương) và lấy phiếu ghi danh từ website: www.vovinet.org.
Điều Kiện Hủy Bỏ
Nếu quý bạn hủy bỏ :
- trước ngày 1 tháng 9 năm 2013 sẽ được hoàn tiền 100% với điều kiện như sau:
Chúng tôi phải huỷ bỏ hết tất cả mọi người trong 1 cabin. Nếu quý bạn chỉ hủy bỏ 1 người trong
phòng thì số người còn lại trong phòng phải trả giá tiền khác biệt. Tỉ dụ phòng 3 người, nếu hủy bỏ 1
người thì 2 người còn lại phải trả tiền phòng 2 người, v..v..
- từ ngày 1 tháng 9 năm 2013 đến ngày 1 tháng 10 năm 2013 sẽ được hoàn tiền sau khi trừ 450
USD tiền phạt.
- từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 sẽ được hoàn tiền lại 50%
- từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 sẽ được hoàn tiền lại 25%
- sau ngày 15 tháng 11 năm 2013 sẽ không được hoàn tiền lại
Điều kiện đổi tên hay đổi loại phòng cabin:
Quý bạn phải trả lệ phí 25 USD mỗi khi đổi tên (điền tên người khác) hoặc
đổi loại cabin sau khi đã đóng tiền đợt 1 và ghi danh rồi.
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Đóng tiền và gửi phiếu ghi danh
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi DFW Friendship Association
1. Bạn đạo tại Âu Châu
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
(Check đề tên Association VoVi France)
2. Bạn đạo tại Australia, Canada, các tiểu bang Mỹ ngoài California:
Mai Nguyen
PO Box 406
Oroville, CA 95965
Tel. (714) 598.7291, Email: : ghidanhdh2011@gmail.com
Lưu ý : Bạn đạo địa phương Melbourne có thể ghi danh với :
chị Wan Thi Bích Liễu
39 Glenmore Street
Macleod, Victoria 3085, Australia
Email: ihsanlie@tpg.com.au
Tel. 61 3 9432 2690
Tel. di động 61434144976
3. Bạn đạo ở Nam Cali
Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng)
7622 23rd St,
Westminster, CA 92683, USA
Tél. di động (714)414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
4. Bạn đạo ở Bắc Cali
Tôn Thu
PO Box 18304
San Jose, CA 95158
Tel. (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com
5. Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu:
Bạn đạo tại Việt-Nam cần giấy mời để tham dự đại hội xin liên lạc với anh chị Bảy Chà ở Việt-Nam
(Email: chungngocthuy@gmail.com), hoặc xin liên lạc:
Chị Wan Thi Bích Liễu
39 Glenmore Street
Macleod, Victoria 3085, Australia
Email: ihsanlie@tpg.com.au
Tel. 61 3 94322690
Tel. di động 61434144976
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