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Số:  918  Ngày: 10 tháng 2 năm 2013 

 

 
 
 Mục Bé Tám 24/04/2003 đến 30/04/2003 
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) Taïi sao phaûi giaûi meâ? 
2) Laøm sao hieåu ñöôïc chính mình? 
3) Laøm sao döùt khoaùt tu ñöôïc? 
4) Lieân tuïc duøng yù nieäm Phaät coù höõu ích gì khoâng? 
5) Söï tham daâm coù höõu ích gì khoâng? 
6) Duyeân laønh taùi ngoä laø sao? 
7) Ñöôøng naøo laø ñöôøng tieán hoùa? 
 
 
 
 

Taâm Thanh
 

Taâm thanh bình ñaúng qui ñöôøng tieán 
Saéc saéc töông giao thanh tröôïc tieán 
Bieán ñoåi voâ cuøng phaùp phaùp xuyeân 

Haønh thoâng töï ñaït phaùp phaân huyeàn 
 

Vĩ Kiên
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1) Sydney, 24-04-2003  4: 50 AM 
Hoûi:  Taïi sao phaûi giaûi meâ? 
 
Ñaùp:  Thöa giaûi meâ vì trí oùc khoâng minh maãn 
  Keä: 
 Giaûi meâ saùng suoát thoâng töông hoøa 
 Roõ leõ caøn khoân töï vöôït qua 
 Nguyeân lyù Trôøi ban trong chuyeån bieán 
 Cuøng tu cuøng tieán taâm nheï hieàn 
 

2) Sydney, 25-04-2003  6: 50 AM 
Hoûi:  Laøm sao hieåu ñöôïc chính mình? 
 
Ñaùp:  Thöa phaûi thöïc haønh trong ñoäng chaïm thì 
môùi hieåu ñöôïc chính mình 
  Keä: 
 Qui nguyeân thieàn giaùc töï thaân haønh 
 Quí töôûng Trôøi cao töï giaùc thanh 
 Ñôøi ñaïo song haønh taâm thöùc giaùc 
 Quí yeâu Trôøi Phaät töï taâm haønh 
 

3) Sydney, 26-04-2003  5: 35 AM 
Hoûi:  Laøm sao döùt khoaùt tu ñöôïc? 
 
Ñaùp:  Thöa döùt khoaùt tu thì phaûi sieâng naêng töï lo tu 
haønh 
  Keä: 
 Döùt khoaùt tu thaân töï thöïc haønh 
 Phaân minh ñôøi ñaïo taâm haønh tieán 
 Qui nguyeân gieàng moái traùnh duyeân ñoäng 
 Khai trieån chính mình khoå töï tu 
 

4) Sydney, 27-04-2003  5: 55 AM 
Hoûi:  Lieân tuïc duøng yù nieäm Phaät coù höõu ích gì 
khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa lieân tuïc duøng yù nieäm Phaät raát höõu ích 
cho taâm laãn thaân 
  Keä: 
 Qui nguyeân thieàn giaùc an hoøa tònh 
 Chuyeån hoaù thaâm saâu taän caùc ngaønh 
 Töï giaûi phaân minh ñöôøng trí giaùc 
            Thöïc haønh chaát phaùt chuyeån thoâng haønh 

5) Sydney, 28-04-2003  6: 05 AM 
Hoûi:  Söï tham daâm coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa söï tham daâm cuoái cuøng ñeàu coù haïi cho 
taâm laãn thaân 
  Keä: 
 Tham daâm phaù hoaïi thaân hình ñoäng 
 Tieán tôùi khoâng thoâng töï phaûi toøng 
 Hoïc hoûi thaâm saâu loøng trí ñoäng 
 Thöïc haønh chaát phaùt töï mình mong 
 

6) Sydney, 29-04-2003  8: 20 AM 
Hoûi:  Duyeân laønh taùi ngoä laø sao? 
 
Ñaùp:  Thöa duyeân laønh taùi ngoä laø chuyeän khoâng 
ngôø tröôùc ñöôïc 
  Keä: 
 Duyeân laønh taùi ngoä chuyeän vui thay 
 Hoïc hoûi khoâng ngöøng chuyeän dôû hay 
 Duyeân kieáp taùi hoài nay ñöôïc ngoä 
 Qui nguyeân gieàng moái hoäi taâm naøy 
 

7) Sydney, 30-04-2003  3: 36 AM 
Hoûi:  Ñöôøng naøo laø ñöôøng tieán hoùa? 
 
Ñaùp:  Thöa ñöôøng döùt khoaùt laø ñöôøng tieán hoùa 
  Keä: 
 Tieán hoùa thaâm saâu töï phaân haønh 
 Vöôït qua khoå naïn töï caûm an 
 Gieo duyeân taän ñoä taâm thanh tònh 
 Quí töôûng Trôøi cao töï ñaït thaønh 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Ðố Ai 
 

Đố ai biết Lão là ai, 
Ngày đêm vẫn học, tiến hoài không ngưng. 

Chẳng còn giữ ý lừng khừng, 
Chơn tâm dứt khoát tiến từng phút giây. 

Tay không đã đến nơi đây, 
Ngày kia giải nghiệp Tâm nầy vẫn đi. 

Tâm linh tiến giải hợp thì, 
Học thêm kỹ thuật, kỳ ni đạt thành. 

Càn khôn vũ trụ điều lành, 
Không dư không thiếu vẫn thành lý chơn. 

Cha Trời tạo phước ban ơn, 
Giúp cho nhân loại tùy cơn học hành. 

Không tu sao đạt được thanh, 
Không hành sao tiến, lưu manh làm gì ? 

Lão khuyên dẹp bỏ sân si, 
Không lo tiến hóa tạo thì khổ đau. 

Thế gian nhiều lối nhiều màu, 
Đụng nhau mới thức, trước sau dung hòa. 

Yêu thương có một ông Cha, 
Dựng xây xây dựng tạo hòa độ nhơn 

Thực hành tiến hóa tùy cơn, 
Muôn đường qui một, dẹp hờn dẹp mê 

Bình tâm rõ lý khen chê, 
Lão không phê phán tự về mới an. 

Chúng sanh tự xét tự bàn, 
Con đàng qui nhứt tạo an đời đời. 

Góp công xây dựng nhứt thời, 
Học xong bài học tâm thời mới an. 

Từ đời qua đạo chuyển sang, 
Tự do khai triển thiên đàng tự đi. 

Duyên lành học hỏi kỳ ni, 
Phân minh Lão chuyển,tâm thì giữ tâm. 

Đức tin xây dựng chẳng lầm, 
Khả năng sẵn có tự tầm đường đi. 

Lý Trời ban rải gắng ghi, 
Hành hương thực triển, chẳng thì đắm mê. 

Sanh trụ hoại diệt muôn bề, 
Càn khôn khai triển hướng về đạo tâm. 

Tình đời lẽ đạo uyên thâm, 
Lão khuyên tự tiến, chẳng lầm chẳng sai. 

Đêm ngày Lão nhắc nhớ hoài, 
Tâm linh bàn bạc rõ sai rõ lầm. 
Chung qui qui hội Chơn Tâm, 

Tự mình thức giác tự tầm đường đi. 
Bền lòng vững chí dự thi, 

Tác phong thay đổi mới thì đạt chơn. 
Hy sinh bản chất giận hờn, 

Lão khuyên tự thức rõ ơn Cha Trời. 
Khí thanh phân giải thành lời, 

Trời ban tận độ tùy thời tiếp thu. 
Chớ nên tranh chấp tạo ngu, 

Hòa đồng sớm thức trùng tu đạo đời. 
Khuyên người lầm lạc ai ơi! 

Phá mê phá chấp tâm đời mới an. 
Luận đi xét lại vui bàn, 

Lão khuyên Lão thúc tạo an Lão hoài. 
Sửa mình chớ vội so tài. 

Thân trâu nặng trược, lấy ai độ mình. 
Đổi trao trao đổi tự minh, 

Bông hoa cây cỏ vẫn linh cảm hòa. 
Hiện ra khung cảnh thiết tha, 

Hồn thơ khuyên giải vẫn hòa chúng sanh. 
Chiều sâu điêu luyện thực hành, 

Tâm thanh tự đạt, em anh một nhà. 
Lão đang thực hiện chữ Hòa, 

Càn Khôn Vũ Trụ một nhà chung vui. 
Thức tâm tự nguyện rèn trui, 

Lão ban thanh điển an vui đời đời. 
Buồn vui cái cảnh tạm thời, 

Lo tu thức giác tự rời thế sanh. 
Tự mình giải tỏa đạt thanh, 

Hóa sanh sanh hóa thực hành đến nơi. 
Chơn Kinh Vô Tự chẳng rời, 

Trời cao vẫn độ, giải lời thực hư. 
Lão nay vẫn thức vui cười, 

Quỉ ma vẫn phá, người người vẫn theo. 
 
 

Lương sĩ Hằng 
Manila, 10-03-1983 
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BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

NIEÄM PHAÄT ÑEÅ VÖÔÏT QUA  
MOÏI THÖÛ THAÙCH 

…Coù böõa toâi ñi tôùi caùi choã keâu baèng tuïi leùgionnaire (lính quaân ñoäi Phaùp) cheát maø coøn ôû Vieät Nam,  noù 
baén mitraillette (suùng maùy),  noù baén toâi naùt xöông, khoâng coøn gì heát,  roài moät chaëp toâi nhaûy voâ caùi 
(restaurant) nhaø haøng toâi ñöùng,  toâi thaáy toâi coøn nguyeân.  Hoûi chôù sao tuïi naøy noù baén mình khoâng cheát, laï 
kyø quaù! Baén mình sao khoâng cheát !  Toâi laïi ñi nöõa, heát sôï roài! Baây giôø hoï ñaùnh mình thì phaûi laøm sao ñaây 
? Nieäm Phaät ! Nhôø caùi Nieäm Phaät ñoù noù môùi coù caùi voán maø ñi. Nieäm Nam  Moâ A Di  Ñaø Phaät,  toâi ñi 
nöõa. Ñi tôùi moät caùi baõi bieån ñeïp thieät ñeïp, coù moät oâng töôùng oång naém caây giaùo maø töø xa oång tôùi ñaâm toâi... 
maø ban ngaøy aø! Toâi ngoài ôû tröôùc nhaø, toâi ngoài treân boä phaûng toâi cöù Nieäm Phaät, toâi thaáy oång tôùi roõ raøng 
oång ñaâm toâi, toâi vaãn Nieäm Phaät, moät chaäp roài oång tan maát. Toâi môùi laáy laøm laï taïi sao caùi Nam Moâ A Di 
Ñaø Phaät maø noù hay nhö vaäy? Phaûi cho toâi bieát caùi yù nghóa cuûa Nam Moâ A Di Ñaø Phaät, noù naèm ôû ñaâu maø 
noù coù theå cöùu toâi nhieàu nhö vaäy…. 

...Caøng tu caøng Nieäm Phaät, caøng giaûi ñöôïc nghieäp taâm. Nieäm Phaät ñeå chi, ñeå khai môû huyeàn bí cuûa noäi 
taâm. Khai môû ñöôïc huyeàn bí cuûa noäi taâm thì caùc baïn môùi thaáy roõ tình thöông yeâu cuûa Trôøi Ñaát ñang beá 
boàng baïn, ñang xaây döïng baïn, giuùp ñôõ cho baïn cuoäc soáng... (Trích trong baêng Hoäi Tuï Taâm Linh) 
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ - NAM CALIFORNIA 
 
Nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California kính chúc Quý bạn đạo và 
gia đình một Năm Mới vui tươi, sức khỏe dồi dào, tu hành tin tấn và thân tâm an lạc. 
Kèm theo đây là danh sách quý bạn đạo phát tâm đóng góp tiếp theo kỳ trước  cho quỹ Xây Cất Trụ Sở Xây 
Dựng Vô Vi – Chương Trình “Một Viên Gạch 100 đôla”.   
 
 

No. Tên Bạn Đạo Phát Tâm 
Số Viên 

Gạch 
Thành 

Tiền ($) 

37 Bùi Hằng (TX) 1
                    
100  

38 Ẩn Danh (CA) 3
                    
300  

39 Hồ Huệ (CA) 5
                    
500  

40 Châu Quyên (CA) 1
                    
100  

41 Nguyễn Thị Lớn (VN) 1
                    
100  

42 Hứa T Thu Hà (CA) 3
                    
300  

43 Ẩn Danh (CA) 3
                    
300  

44 Nguyễn Hồng Đức/ Châu Bảo Khanh (CA) 10
                    
1,000  
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45 Trần Huệ & Nguyễn Amy (CA) 10
                    
1,000  

46 Bạn Đạo Atlanta Georgia (GA) 11
                    
1,100  

47 Nguyễn Văn Sang (NV) 10
                    
1,000  

48 Trần Hoa & Trần Dũng (MA) 50
                    
5,000  

49 Tường & Phượng (Australia) 20
                    
2,000  

50 Lương Lan (TX) 1
                    
100  

51 Nguyễn Minh (TX) 1
                    
100  

52 Đỗ Chánh (TX) 1
                    
100  

53 Trịnh Hương (TX) 1
                    
100  

54 Pho (con Bác Hương TX) 1
                    
100  

55 Chị Tường (TX) 1/2
                    
50  

56 Phi Khanh (TX) 1
                    
100  

57 Nguyễn Phương Mai (TX) 1
                    
100  

58 Nguyễn Ngọc Anh (TX) 1
                    
100  

59 Ẩn Danh (TX) 1
                    
100  

60 Lưu Quyền (TX) 1
                    
100  

61 Lưu Quỳnh (TX) 1
                    
100  

62 Đỗ Hiếu (TX) 1
                    
100  

63 Lưu Tết (TX) 1
                    
100  

64 Trần Thanh (TX) 1
                    
100  

65 Tiền Quang (TX) 1
                    
100  

66 Ẩn Danh (TX) 1
                    
100  

67 Nguyễn Tho (TX) 1
                    
100  

68 Đặng Triêm (TX) 1
                    
100  
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69 Phạm Ngọc Quất (CA) 10
                    
1,000  

70 Tô Thị Bích (CA) 5
                    
500  

71 Ẩn Danh (CA) 2
                    
200  

72 Ẩn Danh (CA) 10
                    
1,000  

73 Nguyễn Thị Hương (CA) 2
                    
200  

74 Nguyệt-Thu Thị Lê (CA) 5
                    
500  

5 Ẩn Danh (CA) 3
                    
300  

76 Lê Thoại (CA) 1
                    
100  

77 Huuỳnh Thị Đáng (CA) 1
                    
100  

78 Lê Trung Chí (CA) 10
                    
1,000  

79 Ẩn Danh (CA) 200
                    
20,000  

80 Ẩn Danh (CA) 10
                    
1,000  

81 Đê Văn Dương/Judy Nguyễn (CA) 4
                    
400  

82 Nguyễn Mạnh Cường (MI) 2
                    
200  

83 Bạn Đạo Geogia (GA) 5
                    
500  

84 Tô Thanh Tâm (CA) 20
                    
2,000  

85 Loan Nguyễn (MI) 5
                    
500  

86 Đinh Nguyệt (MI) 3
                    
300  

87 Kim Phuong L.Vu (Con Bác Nhuận) (CA) 10
                    
1,000  

88 Steven Tran / Trương Siêu Thanh (CA) 5
                    
500  

89 Hoàng Kim (AZ) 4
                    
400  

90 Nguyễn Trí Vượng (WA) 2
                    
200  

91 Hoàng Văn Hoa (CA) 50
                    
5,000  

92 Diệu Trinh (SC) 1 100 
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  Đến ngày hôm nay 02/06/13 Hội đã nhận được là $124,660  trong số 250,000 mà chúng tôi kêu gọi, Đại 
Diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ-Miền Nam California xin cảm ơn quý bạn đạo đã phát tâm đóng góp cho việc xây cất Trụ Sở 
Xây Dựng Vô Vi.  Rất mong sự đóng góp tiếp tục của quý bạn đạo để Hội có đủ số tiền hoàn thành công 
việc chung. 
Mọi câu hỏi về sự đóng góp, hay thiếu sót gì xin liên lạc về địa chỉ của Hội: 
VoVi Friendship Association 
P.O. Box 2045 
Westminster CA 92684 
Hay gọi:  Quyên Trần 714-414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com 
hay Bạch Liên: 714-210-9601, Email: lienle008@yahoo.com 
Hoặc có những câu hỏi gì về việc xây cất, xin liên lạc đại diện Ban Xây Cất: 
Bác Phạm Văn Được:   714-636-9360,    Bác Trần Đình Long :  714-236-9291,  
Anh Phạm John : 714-425-7878,            Nguyễn Hoàng Long:  714-277-7314 
 
Dưới đây vài hình ảnh tiến trình đang xây cất. 
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Kính chúc quý bạn đạo Năm Mới vui vẻ. 
Quyên Trần 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1/.Xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông LÊ VĂN SƠN (là thân phụ của bạn đạo Lê Văn Bình). 
Sinh năm 1922. Mất ngày 17.1.2013 tại H. Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng, thọ 91 tuổi. Được siêu sinh tịnh độ. 
Cám ơn quý bạn đạo. 
Bạn đạo Sóc Trăng kính báo. 
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2/. Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho QUÁCH THANH TUẤN (là em của bđ Tô Văn Việt). Sinh 
năm 1972. Mất ngày 4.2.2013 
(nhằm ngày 24.12 Nhâm Thìn) tại Xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình Tỉnh Bạc Liêu. Hưởng dương 41 tuổi. Được 
siêu sinh tịnh độ. Cám ơn quý bạn đạo. 
  Tô Văn Việt kính báo. 
 
3/. Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà ĐINH THỊ THOA (là thân mẫu của bđ Chiến Q.4). Sinh 
năm 1929. Mất ngày 21.1.2013 (nhằm ngày 10.12 năm Nhâm Thìn) tại TP. Hạ Long Tỉnh Quãng Ninh thọ 
84 tuổi, được siêu sinh tịnh độ. Cám ơn quý bạn đạo. 
Bạn đạo Quận 4 kính báo. 

THƠ BẠN ÐẠO 
Mừng Xuân Quý Tỵ 

Chúc bạn đạo luôn tu hành tinh tấn 
Mừng vì ngộ được pháp thiền 

Xuân sang xin chúc bạn hiền bình an 
Quý nhờ hành pháp chuyển sang 

Tỵ hiềm tranh chấp chẳng mang vào mình 
Chúc cho trọn kiếp tu trình 

Bạn luôn đạt được tâm minh vui hòa 
Đạo đời song bước sẽ là 

Luôn xe hai bánh tâm ta quân bình 
Tu thời cố gắng siêng hành 

Hành sao hòa đuợc điển thanh cha Trời 
Tinh thần sáng suốt thảnh thơi 

Tấn về Tiên Phật là nơi trọn lành 
Ngày 4-2-2013 

Lê thị Nhạn 
Nam Cali 
Kính bái 

                                  ----- 
                         HOA  ĐÀO 
Hoa Đào nở ở vườn Đào, 
Riêng tôi hoa nở chổ nào trong tôi. 
Hoa Đào đâu nở lôi thôi, 
Mùa nào hoa nở đẹp đôi Xuân về. 
Hoa Đào đẹp đẽ não nề, 
Mong chờ hoa nở trở về thức tâm. 
Hoa Đào đẹp ở trong tâm, 
Noi gương thanh nhẹ đẹp tâm hồn ngờ 
Hoa Đào đẹp đẽ muôn đời, 
Làm người cũng vậy muốn đời được vui 
Hoa Đào cũng sống rèn trui, 
Pháp Luân thanh nhẹ mong tôi lo thiền. 
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải 
01/22/13 Hoàng Kiệt 

 

          CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
    Cung hạ thái bình,gia thịnh khang 
     Tân niên Quý Tỵ hưởng bình an 
    Mừng Xuân hành đạo,tâm thân tiến 
    Cung chúc gia gia đắc tịnh an. 
                           Saigon ngày 2.2.2013 
                                   Minh Vô Vi 
                             ----- 
                     XUÂN VỀ 
Xuân về chúc phúc bạn gần xa 
Đón tết vui xuân niệm Phật Đà 
Quí Tỵ thiền khai đạt tiến hóa 
Tâm thành đắc tịnh hưởng thăng hoa. 
                         TPHCM,4-2-2013 
                          Minh W 
                     --------  
               MỪNG XUÂN 
Mai đào đua nở đón mừng Xuân 
Cảm tác thi thơ xin góp phần 
Chúc phúc gia gia đạt tiến hóa 
Đầu năm Quí Tỵ tiến chuyên cần. 
                        ---- 
            XUÂN ĐẬM ĐÀ 
Nụ tầm xuân hỡi nụ tầm xuân 
Tết đến xuân tươi ta đón mừng 
Vạn thọ cúc đào lan huệ nở 
Phúc hồng hỷ mạo đón giao thừa. 
 
Xuân vui xuân đến xuân chan hòa 
Mật pháp di đà nhớ niệm nha! 
Cung chúc mọi nơi nhiều tốt đẹp 
Thanh đời xuân đạo trổ như hoa. 
   Cà Mau, 27/02/2013 
      Văn Phong 
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THÔNG  BÁO 
Về việc: Ghi danh tham dự  KSC Âu Châu Duyên Lành 2013 

09.05.13 – 12.05. 13, Raunheim- Đức Quốc 
Kính thưa Quý Bạn Đạo, 
 

Ban tổ chức xin thông báo đến quý bạn đạo, chỉ còn hai tháng nữa là kết  thúc ghi danh tham dự 
KSC Duyên Lành do HAHVV Đức Quốc đảm nhận tổ chức. Đây là KSC Âu Châu kỳ 6, với những kinh 
nghiệm rút tỉa và học hỏi được qua những lần tổ chức, chúng tôi sẽ cố gắng thành tâm phục vụ để  đáp ứng 
sự tín nhiệm của quý bạn đạo. Cùng với sự đóng góp chung của tất cả bạn đạo xa gần, chắc chắn chúng ta sẽ 
gặt hái được những điều bổ ích trên con đường tu học. 

 
Kính mong quý bạn đạo sớm ghi danh tham dự;  tham dự để chia xẻ kinh nghiệm tu học của mình 

cùng với bạn đạo; tham dự mới thấy được giá trị của chung vui và xây dựng.  Nơi tổ chức là tỉnh Raunheim 
cách thành phố Frankfurt chừng 25 km, cách sân bay Frankfurt chừng 12 km và cách nhà ga xe lửa 
Raunheim chừng 1,5 km.  Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, có khu tập thể dục và sau na. Đặc biệt giá cả bao 
gồm ăn ở trong ba ngày rất phải chăng. 

 
  Ngoài chương trình tu học, chúng ta còn có một buổi chiều tham quan thắng cảnh tượng đài 

Niederwalddenkmal trên những ngọn đồi nho. Từ đây  nhìn xuống dòng sông Rhein phong cảnh rất đẹp với 
những chiếc tàu chở khách du lịch, có phà đưa khách qua hai bên bờ sông và còn có thể nhìn qua thành phố 
Bingen phía bên kia sông. Dưới chân núi dọc theo dòng sông Rhein là khu phố cổ Rüdesheim,  là một khu 
du lịch nổi tiếng của tiểu bang Hessen. Nơi này khá nhộn nhip, ngoài những cửa tiệm bán quà lưu niệm còn 
có các hàng quán bán đủ thứ thức ăn, bánh, kem và nước uống. Trên con đường này nếu đúng giờ mở cửa 
chúng ta sẽ có thể tham quan bảo tàng viện về kỹ nghệ nấu rượu nho rất cổ điển của vùng này. Ngòai ra còn 
có thang treo dây cáp đưa người lên và xuống. 

  
Chúng ta cũng sẽ có một đêm văn nghệ Thiền Ca để giúp vui, mong các bạn đạo chuẩn bị bài hát 

hoặc các tiết mục khác để đóng góp cho đêm văn nghệ này. (Nên đăng ký trước những bài mà mình muốn 
trình diễn để tiện cho ban văn nghệ sắp xếp).   

 
Chúng tôi xin thành thật cảm ơn và mong được sự hỗ trợ của quý bạn đạo xa gần.  
 
Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.   
Thay mặt Ban Tổ Chức 

 
Lê Chí Thành 
Tel. 0152 11386598 
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PHIẾU GHI DANH 

Khóa Sống Chung Âu Châu   
DUYÊN LÀNH 2013 – ĐỨC QUỐC  

 
09.05.2013 – 12.05.2013 

                Hotel Mercure (Wings Frankfurt Airport) 
               Anton-Flettner-Strasse 8, 65479 Raunheim  

 

Họ và Tên (theo Passport) : __________________________________     Nam [   ]   Nữ  [   ] 
Địa chỉ : ____________________________________________________________________ 
Thành Phố : _____________________Số vùng ____________Quốc Gia ________________ 
Điện thoại : ________________________E-mail : ________________________________________ 
Tên người nhà (liên lạc khi khẩn cấp) : ___________________________Điện thoại : _____________ 
 
Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 15.03.2013 
Nếu hủy bỏ sau ngày 30.03.2013, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại. 
 
 
Lệ phí  trọn khóa  

mỗi người 
  

 
Phòng  

1 người lớn 

 
Phòng  

2 người lớn 

 
Trẻ em tới 16 tuổi 

chung phòng 2 người lớn 

Phòng ở 3 đêm 
Ăn sáng, trưa, chiều 
+ xe Bus du ngoạn 

 
 320 Euro 

 
260 Euro  

 
100 Euro 

 
Lưu ý: Mỗi phòng chỉ được tối đa 2 người lớn và 1 trẻ em  
 
Gia đình ở chung phòng điền chung một phiếu: 

Họ và Tên Tuổi Lệ Phí 
   
   
   

Tổng Cộng   
 

Xin sắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng): 
___________________________________________________________ 
 
• Bạn đạo Pháp ghi danh và đóng lệ phí cho anh Hùynh Minh Bảo 

178 rue de l’Université, 75007 PARIS , Tel: 0145502912,  Email: vovifrance@yahoo.fr 
Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance 
 

• Bạn đạo Bỉ ghi danh và đóng lệ phí cho chị Lê Thị Kim Phụng,  Thiền đường Bruxelles 
53-55 Avenue Paul Deschanel, boite 17 , 1030 Bruxelles, Belgique 
Tel: (0)22191016  Email: lekim49@yahoo.fr            
 

• Bạn đạo Đức và các nước khác  ghi danh và đóng lệ phí cho chị Trần Xuân-Thu 
Freseniusstr. 6, 60320 Frankfurt  Tel. 0695978195  Email: vovi-fv-germany@arcor.de 
Lệ phí chuyển vào trương mục: VOVI Freundschaftsvereinigung 
Konto-Nr: 64653, BLZ: 50793300, Birsteiner Volksbank eG 
IBAN: DE 545 079 330 000 000 64653 / BIC: GENODE51BIV (chuyển từ nước ngoài) 

Liên lạc Ban Tổ Chức: Lê Chí Thành,  Tel: 0152 11386598 


