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Tôø baùo haèng tuaàn ÑIEÅN KHÍ PHAÂN GIAÛI daønh rieâng phuïc vuï baïn ñaïo thöïc haønh Phaùp Lyù Voâ Vi Khoa Hoïc Huyeàn Bí Phaät Phaùp

Caûm Thoâng
Caûm thoâng nguyeân lyù Trôøi ban phöôùc
Chuyeån hoùa khoâng ngöøng töï thöùc tu
Tình caûm qui hoàn minh ñaïo phaùp
Thaønh taâm tu luyeän trí taâm hieàn
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 04/10/04 ñeán 17/10/04

Copyright 2004 by Löông Só Haèng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thöa caùc baïn,

Muïc Beù Taùm, vieát qua taâm KHOÂNG, lieân heä vôùi töø quang cuûa Ñaïi Bi, noù cuõng laø moät lieàu thuoác trò taâm
beänh vaø giaûi toûa uaát khí cuûa tim, gan vaø thaän. Khoâng neân caét xeùn baát cöù giai ñoaïn naøo, coù Ñaïo Taâm thì seõ

hieåu chieàu saâu cuûa Muïc Beù Taùm. Öôùc mong caùc baïn thöïc haønh ñöùng ñaén, thì seõ caûm thoâng chieàu höôùng phaùt
trieån cuûa taâm linh.
Kính baùi,
Beù Taùm

Phaàn caâu hoûi cuûa Muïc Beù Taùm daønh cho buoåi sinh hoaït taïi thieàn ñöôøng

1) Theá söï baán loaïn thì phaûi laøm sao?
2) Moïi ngöôøi ñeàu ñoäng loaïn vì theá cuoäc thì phaûi laøm sao?
3) Taïi sao coù uaát khí trong noäi taâm ?
4) Taïi sao coù söï lo aâu quaù ñoä?
5) Ñoäng loaïn laø sao?
6) Taïi sao khoâng ñöôïc yeân?
7) Ngoaïi caûnh coù ích gì cho phaàn hoàn?
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1)Atlantic city, 04-10-04 10: 03 AM
Hoûi : Theá söï baán loaïn thì phaûi laøm sao?

2) Atlantic city, 12-10-04 5: 24AM
Hoûi: Moïi ngöôøi ñeàu ñoäng loaïn vì theá cuoäc thì phaûi
laøm sao?

Ñaùp: Theá söï baán loaïn thì phaûi nhòn nhuïc vaø thanh
tònh toái ña thì môùi giaûi quyeát ñöôïc
Ñaùp: Thöa moïi ngöôøi ñeàu ñoäng loaïn vì theá cuoäc
Keä:
thì phaûi chung lo nieäm Phaät ñeå giaûi toûa uaát khí cuûa
Thanh tònh khai trieån chính mình
noäi taâm
Thöïc haønh töï tieán trình quang khai
Keä:
Khai thoâng giaûi quyeát taâm thaân ngaøi
Thöïc haønh nieäm Phaät giaûi lo aâu
Tieán hoùa thaâm saâu tieán taän ñaøi
Khai trieån taâm linh cöùu chính mình
Tieán hoùa khoâng ngöøng taâm töï ñaït
(5-10-04 tôùi 11-10-04 Thaày khoâng coù vieát)
Qui y Phaät Phaùp trieån khai taâm

Ñaùp: Thöa taïi vì söï lo aâu khoâng ñöùng ñaén
Keä:
AÂu lo chuyeän ñôøi khoâng roõ reät
Taïo khoå taïo meâ khoâng döùt khoaùt
Ñoäng loaïn khoâng ngöøng taêng daáy ñoäng
Thaønh taâm tu luyeän chaúng loøng voøng

4) Atlantic city, 14-10-04 9:30AM
Hoûi: Taïi sao coù söï lo aâu quaù ñoä?
Ñaùp: Thöa vì xung quanh ñeàu ñoäng loaïn qua côn
saøng saåy cuûa thieân cô
Keä:
Qua côn saøng saåy thieân cô ñoäng
Trí oùc khoù minh giaác giôø troâng
Khai trieån khoâng thaønh taêng ñoäng loaïn
Quaùn thoâng khoâng ñöôïc khoù bình an

5) Atlantic city, 15-10-04 0:54AM
Hoûi: Ñoäng loaïn laø sao?
Ñaùp: Thöa ñoäng loaïn laø khoâng bao giôø ñöôïc yeân
Keä:
Taâm khoâng yeân vì baát an yeân
Leä thuoäc ngoaïi caûnh töï taïo phieàn
Raéc roái chính mình khoâng loái thoaùt
Thöïc haønh chaùnh phaùp chaúng lo phieàn

6) Atlantic city, 16-10-04 11:51AM
Hoûi: Taïi sao khoâng ñöôïc yeân?
Ñaùp: Thöa taïi vì röôùc ngoaïi caûnh quaù nhieàu
Keä:
Ñoäng loaïn trieàn mieân raát khoù yeân
Giao thoâng baát oån töï taâm phieàn
Phaân minh ñôøi ñaïo khoâng thoâng suoát
Giaûi toûa phieàn öu vaãn luïy phieàn

3) Atlantic city, 13-10-04
Hoûi : Taïi sao coù uaát khí trong noäi taâm ?

7) Atlantic city, 17-10-04
Hoûi: Ngoaïi caûnh coù ích gì cho phaàn hoàn?
Ñaùp: Thöa ngoaïi caûnh chæ loâi cuoán phaàn hoàn maø thoâi
Keä:
Chuyeän ngoaøi tai neân töï queân lieàn
Duyeân saéc meâ hoaëc khoâng tieán trieån
Taïo khoå cho taâm chaúng coù hieàn
Thöïc haønh chaùnh phaùp töï haønh yeân
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TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG
TRÔÛ VEÀ CAÙI THÖÏC TAÂM

WWW  XXX
“Söûa mình chaáp nhaän môùi an
Thöïc haønh phaùp lyù môû ñaøng ta ñi”
Chuùng ta söûa laáy ta, chaáp nhaän taát caû nhöõng hoaøn caûnh hieän höõu, chaáp nhaän laáy ñeå khai thoâng noù thì
chuùng ta môùi thaáy an. Ta phaûi nhaän laõnh. AØ... ñöøng coù cheâ caùi ñoù laø tö töôûng xaáu, chính trong tö töôûng chuùng ta
xuaát phaùt ra nhöõng ñieàu xaáu ñoù. Ngaøy nay chuùng ta keàm noù, coâng phu theùt noù xuaát phaùt, xuaát phaùt moät hoài noù
hieåu laáy noù. Cho neân nhieàu baïn ngoài coâng phu, thaáy töï nhieân xuaát phaùt nhöõng tö töôûng xaáu, daâm loaïn, tham oâ,
saùt haïi thieân haï. Caùi tö töôûng ñoù xuaát hieän cho noù xuaát ñi, xuaát cho taän cuøng, ñuïng chaïm roài noù heát. Teù ra caùi
chuyeän ñoù noù khoâng ñi ñeán ñaâu, caùi chuyeän ñoù khoâng coù keát quaû, moät thôøi gian sau caùc baïn meâ trong caùi tænh,
roài caùc baïn thaáy caùi chuyeän ñoù noù khoâng coù caùi gì heát, khoâng nghóa lyù gì heát, ñoäng chaïm roài laø heát ñoäng chaïm.
Thöïc haønh phaùp lyù môû ñaøng ta ñi: chuùng ta thöïc haønh caùi ñöôøng loái roõ reät, môû con ñöôøng cho chuùng ta töï
tieán chöù khoâng coù neân tieán roài suït... tieán roài suït, roài lo nhöõng chuyeän ngoaïi caûnh. Nhieàu baïn tu vöøa ñöôïc nheï,
mai noù ñoäng, roài ñem caùi cuïc ñoäng ñoù ñi noùi vôùi thieân haï, noù gaây goå thieân haï, roài noù baøy theâm moät “cuïc ñoäng”
ôû theá gian nöõa, roài noù bao vaây guùt naøy tôùi guùt kia, guùt kia tôùi guùt noï, thì ñaâu coù trôû veà caùi thöïc taâm noù ñöôïc.
Chuùng ta böôùc voâ tu, voâ caùi ñieån giôùi laø phaûi trôû veà caùi thöïc taâm. Nhöng maø nhieàu baïn ñöôïc moät phaàn
nheï roài ñi nghó tôùi chuyeän ñôøi, vì chuyeän ñôøi noù raøng buoäc, laøm cho caùc baïn caøng ngaøy caøng môø aùm maø khoâng
coù tieán ñöôïc.
Thöïc haønh phaùp lyù, chuùng ta söûa cho noù ñuùng ñaén roài chuùng ta môùi ñi ñöôïc. Cho neân ôû theá gian phaûi coá
gaéng tìm hieåu laáy mình noù môùi sôùm ñaït, coøn neáu maø tìm hieåu chuyeän ngöôøi ta thì caøng ngaøy caøng ñau khoå hôn.
Ai cuõng noùi chuyeän thieân haï gioûi hôn chuyeän mình, hoaøn caûnh naøo mình cuõng cho laø toát hôn, nhöng maø mình ñi
saâu vaøo hoaøn caûnh thieân haï, thì hoaøn caûnh naøo cuõng vaäy ñoù thoâi. Neáu vaøo saâu ôû trong, hieåu bieát ñöôïc ôû trong
baûn theå cuûa hoï, trong caùi cô duyeân cuûa hoï ñang nung naáu hieän taïi: ñi, ñöùng, naèm, ngoài naøy thì seõ thaáy ai cuõng
vaäy ñoù chöù khoâng coù ai khaùc nhau, chæ coù sôùm hôn hay treã töø li töø tí vaäy thoâi chöù khoâng coù caùi gì.
Bôûi vì ngöôøi ta hay tham lam, öôùc voïng, toâi öôùc mong laøm ñöôïc nhö oâng ñoù, toâi öôùc mong laøm ñöôïc nhö
oâng kia, maø roát cuoäc coù oâng naøo thaéng oâng naøo ñaâu! OÂng naøo cuõng phaûi töï tu töï tieán môùi coù keát quaû thaønh, roài
oâng naøo laøm bieáng laø töï saùt phaït, töï giam haõm, töï ñem raùc reán ñeø trong ñaàu hoï, ñem caùi naëng cheøn eùp laáy
mình. Coøn ñaøng naøy chuùng ta tu, chuùng ta ñaùnh ñoå taát caû nhöõng söï vieäc ñoù ra khoûi boä oùc, khoûi cô theå chuùng ta
môùi thaáy thanh thaûn ñöôïc.

Thông Báo của Ban Chuyển Vận trong ngày Thiền Ca (Jan 01,2005)
Kính thưa các bạn đạo,
Để chuẩn bị xe Bus, đưa đi và đón về, cho tất cả các bạn đạo ở tại Hotel Marriott đi đến Hí -Viện
La Mirada trong ngày Thiền Ca được chu đáo, Ban Tổ Chức nhận thấy còn có một số bạn đạo đã ghi
danh ở tại Hotel trong mấy ngày Khóa Sống Chung, nhưng chưa ghi danh cho BTC biết là có cần
phương tiện (xe Bus) của BTC để đi đến rạp hát La Mirada trong ngày Thiền Ca này hay không ?
Vì đã có hơn 420 bạn đạo ghi danh ở tại Hotel Marriott trong mấy ngày Khóa Sống Chung,
nhưng chỉ có khỏang 150 bạn đạo đã ghi danh cho biết là cần phương tiện (xe Bus) của BTC để đi đến
Hí Viện La Mirada.
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Kính thưa các bạn đạo, vì ngày hôm đó là ngày New-Year Holiday, nên rất khó mướn thêm xe
nếu mình cần thêm. Do đó, BTC mong quí bạn đạo liên lạc ngay với Ban Chuyển Vận nếu thấy mình
chưa ghi danh cho phương tiện chuyên chở này. Còn các bạn đạo đã ghi danh cho phương tiện chuyên
chở này và đã được sự trả lời của Ban Chuyển Vận thì không cần ghi danh nữa.
Khi liên lạc bằng điện thọai, nếu thấy đường giây bị bận hoặc không có ai trả lời, xin quí bạn vui lòng để
lại lời nhắn rõ ràng và đầy đủ trong máy (tên họ, nơi cư ngụ, số điện thọai, tổng số người trong nhóm sẽ
đi chung, v.v…).
Hạn chót cho ngày ghi danh dùng xe Bus đi đến Hí-Viện trong ngày Thiền Ca là: Dec 20, 2004
Các bạn có thể gọi phone, email hay gởi thơ cho:
Dương Như Tùng
7622 23th Street A/B
Westminster, CA 92683.
Tel: (714) 891-0889 (Trụ Sở Xây Dựng VôVi)
Tel: (714) 715-5635 (cell)
Email: Tung_lax008@yahoo.com
Kính thưa các bạn đạo, vì BTC đã khoâng tính chi phí cho phương tiện chuyên chở này trong
Khóa Sống Chung kỳ này, vậy nếu các bạn ghi danh cho phương tiện chuyên chở này xin các bạn đóng
tiền và lấy vé xe Bus tại quầy ghi danh tại hotel. Giá cho phương tiện chuyên chở này là $13/US cho
một người. Cộng với tiền ăn sáng mà BTC sẽ mang đến phòng cho các bạn ($12/US một người), thì các
bạn sẽ đóng $25/US khi check-in tại hotel.
Kính thưa các bạn đạo, khi các bạn đã quyết định và ghi danh dùng xe Bus đi đến Hí-Viện trong
ngày Thiền Ca, BTC mong các bạn sẽ không thay đổi ý định sau đó nữa, như là không dùng xe Bus nữa
mà sẽ đi xe hơi chung với các bạn đạo địa phương, v.v…Vì BTC sẽ phải dựa vào danh sách đã ghi danh
của các bạn mà ứng tiền trả trước cho hãng xe Bus để họ giữ xe và tài xế cho bạn đạo mình, vì là ngày
New-Year Holiday nên rất khó khăn.
Ban Chuyển Vận chúng tôi mong các bạn thông cảm cũng như phụ giúp, đồng hợp tác với
chúng tôi để chúng tôi hoàn thành công việc giao phó được tốt đẹp.
Xin cám ơn các bạn,
Thay mặt Ban Chuyển Vận,
Dương Như Tùng
Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi tại Miền Nam California,
Vô Vi Multimedia Communication và Hội Ái Hữu Vô Vi tại miền Nam California xin chân thành cảm
ơn quý bạn đạo hội viên VIP Thiền Ca đã nhiệt tình ủng hộ Thiền Ca bằng cách mua vé trước.
Hiện nay số vé VIP và Đồng Hạng vẫn còn khá nhiều do hội viên VIP đã nhường lại vì không dùng.
Ban Tổ Chức xin thông báo cùng các bạn đạo để các bạn có thể phát tâm mua cho chính mình hoặc tặng
cho thân quyến và bằng hữu. Mọi phát tâm và ủng hộ xin liên lạc với Trụ Sở: (714) 891-0889; e-mail:
info@vovilax.org
chị Hồ Mỹ Hằng: (714) 71-0931; e-mail: Tay_thi66@yahoo.com.
chị Phan Thanh Trúc: (909) 896-3081
Chúc các bạn Tâm Thân An Lạc,
Thành KínhVôVi Multimedia Communication &
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HAHVV Hoa Kỳ tại Miền Nam California.

Thông Báo THIỀN CA VO VI – TIẾNG TRỐNG DỰNG XÂY
được Quảng Bá Rộng Trên Internet, Radio, TV và trên Báo Chí
Bình luận gia âm nhạc Trường Kỳ của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) đã và đang phỏng vấn Ca sĩ Tú
Lan, Nhạc sĩ Châu Phố và Nhạc sĩ Phạm Vinh - Ba nghệ sĩ đã và đang tích cöïc sáng tác và trình diễn
cho Thiền Ca Vô Vi gần đây. Viết về nghệ sĩ cộng tác với Thiền Ca VoVi tức là viết về Thiền Ca VVi
chúng ta. Những bài phỏng vấn và bình luận này sẽ lần lượt phát thanh trên đài phát thanh VOA, đài
truyền hình, trên Internet, và sau đó sẽ được đăng rộng rãi trên nhiều thời báo, tuần báo, nguyệt san theo
lịch trình như sau:
Ca sĩ
Nhạc sĩ
Thiền Ca

VOA **

Thời Báo
Toronto

TRE Magazine
Orange County

Thời Báo
Montreal
Vancouver

Tú Lan
Châu Phố

04Dec04
11Dec04

11Dec04
18Dec04

05Dec04
01Jan05

Phạm Vinh
Thiền Ca
Vô Vi ***

Jan 2005

Jan 2005

Jan 2005

17Dec04
19Dec04
24Dec04
Jan 2005

TiVi Tuần San Úc Châu
Văn Nghệ Thời Báo Florida
Sân khấu Nghệ Thuật Houston
Việtnam Hải Ngoại Washington DC
Radio: Houston, Seatle, phát thanh
30 thanh phố USA, Úc Châu
Giữa Dec.2004-Jan 2005
Giữa Dec.2004-Jan 2005
Jan 2005
Hai tuần cuối Dec. 2004: Truyền
hình SBTN & KSC 18 (local)

** www.voanews.com/vietnamese (Mục Nghệ sĩ và Đời Sống) hoặc có thể download từ
www.vovi.org những gì đã phát thanh.
*** Truyền Hình SBTN & KSC 18: 2 tuần cuối, có thể theo dõi qua www.vovi.org
Thiền Ca TIẾNG TRỐNG DỰNG XÂY ngày 01-01-2005 sẽ được Trường Kỳ cho đăng quảng cáo trên
nhật báo Người Việt, và Nguoi-viet.com (Internet) 1 hay 2 tuần lễ trước ngày khai mạc.
Nếu VOVI được quảng bá rộng lớn như vậy, xin các bạn đạo xa gần tiếp tay quảng bá những bài bình
luận, phỏng vấn này đến những người chưa biết VO VI, và xin tất cả những Bạn Đạo tham dự Khóa
Sống Chung và Thiền Ca TIẾNG TRỐNG DỰNG XÂY trực tiếp hay gián tiếp tận tâm, tận lực, tích cực
giúp đỡ Ban Tổ Chức hoàn thành tốt đẹp công việc được Bề Trên giao phó. Đây chính là “Vay Pháp Trả
Pháp” mà các Bạn Đạo chúng ta hằng mong có dịp để thực hiện.
Xin thông báo và chân thành cảm tạ tất cả Bạn Đạo.
Vô- Vi Multimedia Communication kính bái,
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA SỐNG CHUNG
Kính gửi quý bạn đạo,
Ban Tổ Chức xin thông báo đến quý bạn đạo chương trình của Khóa Sống Chung Tân Niên và Thiền Ca
Tiếng Trống Xây Dựng vào cuối năm nay. Kính mong quý bạn đaọ tham dự đầy đủ để cùng chung vui với Đức
Thầy của chúng ta.
Xin các bạn đóng góp thêm vào Chương Trình workshop để chương trình của chúng ta được phong phú
hơn. Thành thật cám ơn quý bạn đạo.

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và Vo-Vi Multimedia Communications kính bái.
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(Điện Thoại: 714.891.0889 hoặc email address nvminh1@yahoo.com)
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA SỐNG CHUNG
Thứ Năm, 30/12/04
1:00pm - 7:00pm

• Nhận phòng (check-in) tại front desk của khách sạn.
• Phân phát phần ăn tối đến phòng bạn đạo.
• Tham quan các gian hàng Vô Vi.

7:30pm-8:30pm

Grand Ballroom E&F:
• Thông Báo của Ban Tổ Chức, hội thảo về nội quy, giải thích các buổi hội thào và
thuyết trình, trà đàm v.v.
Vô Vi Idol bán kết.
Thiền chung. Grand Ballroom E&F.

8:30pm-11:00pm
11:00pm -1:00am

Thứ Sáu, 31/12/04
6:00am - 7:30am

Thiền chung.

7:30am - 8:40am

Ban Ẩm Thực phân phát phẩn ăn sáng.

8:50am - 9:00am

Thông Báo của BTC. Grand Ballroom.

9:00am-10:00am

• Đức Thầy ban huấn từ nhân dịp cuối năm và khai mạc Khóa Sống Chung Tân
Niên.
• Tâm Tình Với Đức Thầy.

10:00am -10:45am Trình chiếu những hình ảnh du thuyết trong 25 năm hoằng pháp của Đức Thầy.
11am-12:00pm

Thiền chung & chiếu video thuyết giảng của Đức Thầy, từ 1981-1984.

12:00pm-12:30pm Ban Ẩm Thực phân phát phần ăn trưa
12:30 -2:00pm

Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi

2:00pm-4:00pm
Grand Ballroom

Hội Thảo Tu Học: “Trao đổi Kỹ Thuật Thực Hành Thiền, Xây Dựng Tâm Linh
& Phát Triển Vô Vi” - Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Minh Châu, và một số đạo hữu
khác.

4:00pm-4:30pm
Grand Ballroom

Trình chiếu những hình ảnh video du thuyết trong 25 hoằng pháp của Đức Thầy (tiếp
theo).

4:30pm -5:30pm

Niệm Phật & chiếu phim Đức Thầy thuyết
giảng, từ 1985-1989 Grand Ballroom

7:30pm -10:30pm

• Tiệc Tân Niên - Marquis Center & South.
• Văn nghệ cuả mỗi địa phương.
• Trao đổi quà Tân Niên & lì xì có 4 câu thơ của Đức Thầy.

11:00pm – 1:00am Thiền Chung. Grand Ballroom.

Thứ Bảy, 1/1/05
6:00am -7:30am

Thiền chung.

7:30am -8:00am

Ban Ẩm Thực phân phát phần ăn sáng.

8:50am -9:00am

Thông Báo của BTC. Grand Ballroom.

9:00am -9:20am
Grand Ballroom

Hội thảo: “Kế hoạch phát triển Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi và Thiền Viện Vĩ Kiên”Đạo hữu Lê Văn Lạc và Nguyễn Thanh Thảo.

9:20am-9:40am

Tường trình của Đặc San Vô Vi - Đạo hữu Trần Bỉnh Kiệt & Lê Tấn Quốc.
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9:40am-10:00am

Xem các hình ảnh do các bạn đạo gửi về cho Đặc San Vô Vi.

10:00 - 10:15pm

Tường trình về chương trình “Cứu Khổ Ban Vui” & Tuần Báo Phát Triển Điển
Năng - Đạo hữu Phan Cao Thăng.

10:15am-10:30am Tường trình về Audio, Video, Kinh Sách và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật của VVMC.
10:30am-11am

Trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn thiền cho những người chưa biết về Vô Vi, và khi
tiếp xúc với cộng đồng.

11:00am-12:00pm Thiền chung & chiếu video thuyết giảng của Đức Thầy từ 1990 – 1994.
12:00pm-1:00pm

• Ban ẩm thực phân phát phần ăn trưa.
• Ăn trưa và nghỉ ngơi.

1:00pm -3:00pm

Xe bus đưa bạn đạo đến hí viện La Mirada.

3:00pm – 6:00pm

Thiền Ca tại hí viện La Mirada.

6:15pm -7:30pm

Xe bus đưa bạn đạo trở lại khách sạn.

7:30pm - 8pm

Ban ẩm thực phân phát phần ăn tối.

8:45pm -10:45pm

Grand Ballroom:
Trà Đàm và sinh hoạt Mục Bé Tám.

11:00pm -1:00am

Thiền chung - Grand Ballroom.

Chủ Nhật, 2/1/05
6:00am - 7:30am

Thiền chung. Grand Ballroom

7:30am – 8:00am

Ban ẩm thực phân phát phần ăn sáng.
Thuyết Trình: Chủ đề Sức Khỏe và Tâm Linh
Phòng #1 - Kỹ Thuật. Đạo hữu Phan Cao Thăng: “Cứu Khổ Ban Vui”.
Phòng #2 – Tu Học. Đạo hữu Nguyễn Thị Tuyết Mai: “Những bước thử thách trên
đường tu học”.

8:00am - 8:30am

Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Đạo hữu Ngô Văn Minh: “Thiền và Dưỡng
Sinh”.
Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin quý bạn đạo ghi danh thuyết trình.)
Phòng #5 - Mục Bé Tám. Mục Bé Tám 1995 – 1996.
Phòng #1 - Kỹ Thuật. Đạo hữu Trần Bỉnh Kiệt và Lê Tấn Quốc: “Đặc San Vô Vi”.
Phòng #2 – Tu Học. Đạo hữu Hoàng Văn Hoa: “Thể Xác và Tâm Linh”.

8:45am - 9:15am

Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Đạo hữu Hà Tu Hiền: “Ăn Uống Dưỡng Sinh
Theo Đông Y”.
Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh.
(Xin quý bạn đạo ghi danh thuyết trình.)
Phòng #5 - Mục Bé Tám.

Mục Bé Tám 1997 – 1998.

9:30am - 10:00am Phòng #1 - Kỹ Thuật. Đạo hữu Phạm Gia Tường và Nhóm “Webteam”: “Hệ Thống
Hóa Tài Liều Vô Vi”.
Phòng #2 – Tu Học. Đạo hữu Nguyễn Minh Châu, Thanh Truyền, và Nguyễn Văn
Công: “Xây dựng tâm linh và phát triển Vô Vi”.
Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Đạo hữu Xuân An: “Kinh nghiệm của một
người hành thiền Vô Vi học Đông Y”.
Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin quý bạn đạo ghi danh thuyết trình.)
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Phòng #5 - Mục Bé Tám.

Mục Bé Tám 1999 – 2000.

Phòng #1 - Kỹ Thuật. Đạo hữu Phạm Gia Tường và Nhóm “Webteam”: “Hệ Thống
Hóa Tài Liều Vô Vi” (tiếp theo).
10:15am -10:45am

Phòng #2 – Tu Học. (Xin bạn đạo ghi danh.)
Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Johan Taft: “Vô Vi & Nutrition”.
Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin quý bạn đạo ghi danh thuyết trình.)
Phòng #5 - Mục Bé Tám. Mục Bé Tám 2001 – 2004.

11:00am-12:00pm Thiền chung & chiếu video thuyết giảng của Đức Thầy từ 1995 – 1999.
12:00pm-2:00pm

• Ban ẩm thực phân phát phần ăn trưa
• Ăn trưa và nghỉ ngơi.
Hội Thảo: Chủ đề Sức Khỏe và Tâm Linh
Phòng #1 - Kỹ Thuật. Đạo hữu Phạm Gia Tường: “Tiêu Chuẩn VVMC và làm sao
sử dụng Unicode”
Phòng #2 – Tu Học. Đạo hữu Nguyễn Văn Mai: “Trao đổi kỹ thuật công phu”.
Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin quý bạn đạo ghi danh.)

2:00pm - 2:45pm

Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Đạo hữu Hà Tu Hiền: “Thể Dục Dưỡng
Sinh”.
Phòng #5 – Phòng cho bạn đạo Pháp. (Xin quý bạn đạo ghi danh.)
Phòng #6 (Grand Ballroom) – cho b/đ Mỹ.
Hồng Hoàng Sơn & Johan Taft: “Hướng dẫn thiền trong 6 tháng đầu bằng tiếng Anh.
Phòng #1 - Kỹ Thuật. Nhóm “Webteam”: “Phối hợp việc sang băng và chép kinh
sách.”
Phòng #2 – Tu Học. Đạo hữu Nguyễn Minh Châu: “Hướng dẫn phương pháp công
phu”.
Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin bạn đạo ghi danh.)

3:00pm -3:45pm

Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh.

Đạo hữu Ngô Minh: “Shiatsu”

Phòng #5 – Phòng cho bạn đạo Pháp.
(Xin bạn đạo ghi danh.)
Phòng #6 (Grand Ballroom) – cho b/đ Mỹ.
Joe Biring, Hynes Ann Carol, Lee Ann Mary, Johan Taft, Hong Hoang Son: share
experiences in Vo-Vi meditation.
Phòng #1 - Kỹ Thuật. (Xin b/đ ghi danh.)
Phòng #2 – Tu Học. (Xin b/đ ghi danh.)
3:45pm - 4:30pm

Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Hồng Hoàng Sơn: “Thể dục căn bản, đả
thông kinh mạch”.
Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Đạo hữu Nguyễn Đức Hạnh: “Diện Chẩn”.
Phòng #5 – phòng cho b/đ Pháp. (Xin b/đ ghi danh.)
Phòng #6 (Grand Ballroom) – cho b/đ Mỹ. (Xin b/đ ghi danh.)

4:30pm-5:30pm

Niệm Phật & chiếu phim Đức Thầy thuyết giảng từ 2000 – 2004.

6:30pm-10:00pm

• Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy – Marquis Center & South
• Xổ số gây quỹ
• Văn nghệ “Vô Vi Idol” chung kết
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• Văn nghệ của mỗi địa phương (tiếp theo.)
• Chiếu hình “10 Năm Kỷ Niệm Thiền Ca”
11:00pm - 1:00am Thiền chung – Grand Ballroom

Thứ Hai, 3/1/05
6:00am - 7:30am

Chung Thiền

7:30am – 8:00am

Ban Âm Thực phân phát phần ăn sáng.

9am -11am
Grand Ballroom

• Trao đổi cảm tưởng, kinh nghiệm chỉ pháp cho người chưa biết về Vô Vi, và tiếp
xúc với cộng đồng, dưới sự chủ tọa của Đức Thầy.
• Bạn đạo phát biểu cảm tưởng
• Thầy tuyên bố bế mạc.

11:00am -12:00am Trả phòng (check out), tạm biệt

.

HÖÔÙNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN
1) Xin baïn ñaïo Voâ Vi höôùng taâm caàu nguyeän cho con reå cuûa baïn ñaïo Nguyeãn thò Rôùt laø Döông quyù
Thoâng (Tomy Duong) sanh ngaøy 29 thaùng 11 naêm 1975, töø traàn ngaøy 22 thaùng 11 naêm 2004 luùc 9:59
AM taïi Phoenix ( Arizona ), höôûng döông 28 tuoåi, sôùm ñöôïc sieâu thaêng tònh ñoä.
Gia ñình chò Nguyeãn thi Rôùt thaønh thaät caûm ôn.
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Trần Thị Quý, là thân mẫu của bạn đạo Đỗ Văn
Anh và nhạc mẫu của bạn đạo Nguyễn Thị Lệ Xuân, sinh ngày 29. 03. 1929, mất ngày 06. 12. 2004 tại
Duisburg, Đức Quốc, hưởng thọ 73 tuổi, sớm được siêu thăng Tịnh Độ.
Hội AHVV Đức Quốc
Thoâng Baùo cuûa UBTCÑH Quang Minh Töï Thöùc Taïi Cairns, Queensland, UÙc Chaâu

Kính thöa Quyù Baïn Ñaïo,
1) Vì thaùng 8 laø muøa cao ñieåm du lòch, ñeå baûo ñaûm coù ñuû phoøng taïi caùc khaùch saïn Ñaïi Hoäi, xin quyù baïn nhôù
ghi roõ neáu muoán ôû theâm ngaøy khaùch saïn luùc ghi danh ñi TOUR ñeå BTC tieän vieäc saép xeáp. Tæ duï, neáu ñi
Tour ngaøy 19 thaùng 8 vaø 20 thaùng 8, vaø caàn ghi danh ôû theâm 2 ñeâm khaùch saïn ngaøy 19 thaùng 8 vaø 20 thaùng 8
2005.
Vì xe bus ñi chôi tour seõ khôûi haønh töø caùc khaùch saïn ñaïi hoäi vaø beán taøu ñi ra ñaûo Green Island ôû ngay gaàn
khaùch saïn ñaïi hoäi.
2) Hieän nay Tour ngaøy 20 thaùng 8 2005 treân chieác thuyeàn soá 1 (daønh cho Voâ-Vi) ñaõ heát choã vaø chuùng toâi seõ
tieáp tuïc ghi danh cho baïn ñaïo treân chieác thuyeàn soá 2 cho ñeán khi heát choã. Thuyeàn soá 2 seõ coù theâm du khaùch
beân ngoaøi, neân xin quyù baïn ñaïo ghi danh sôùm ñeå baûo ñaûm coøn choã.
3) Baïn ñaïo taïi Myõ (USA) xin vui loøng lieân laïc vôùi BTC neáu caàn ñöôïc giuùp ñôõ trong vieäc chuyeån tieàn Myõ
(USD) sang UÙc Kim (AUD) ñeå ñoùng tieàn ñaïi hoäi.
4)
Xin VISA sang UÙc :
A- ETA (Electronic Travel Authority) : Loaïi visa naøy thoâng thöôøng laø mieãn phí vaø ñöôïc caùc cô quan du lòch
(travel agencies) lo lieäu khi quyù baïn mua veù maùy bay. Visa coù hieäu löïc 1 naêm vaø coù theå ôû UÙc moãi laàn laø 3
thaùng (multiple entries)
Quyù baïn ñaïo coù caùc quoác tòch sau ñaây coù quyeàn xin ETA :
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Andorra, Austria, Belgium, Brunei, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland
Rep., Italy, Japan, Korea Rep., Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Malta, Monaco, Netherlands, Norway,
Portugal, San Marino, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, U.S.A. and
Vatican City; United Kingdom, Hong Kong (Must apply for ETA
in Hong Kong); Taiwan (must apply for ETA in Taipei)
B- Short stay visitor/tourist visa
Quyù baïn ñaïo chöa coù quoác tòch (US-Permanent-Resident) hay coù nhöõng
Quoác tòch nhö Vieät Nam, Cambodia, v..v… coù theå xin visa taïi toøa laõnh söï
UÙc taïi ñòa phöông mình cö nguï. Sau ñaây laø ñòa chæ lieân laïc:
Xin vao website : www.immi.gov.au neáu caàn theâm chi tieát.
Taïi Myû (USA):

United States of America
WASHINGTON
Australian Embassy, Washington, USA
1601 Massachusetts Ave NW
WASHINGTON DC 20036-2273
United States of America
Telephone 1888 990 8888 (North America & The Caribbean only - toll free),
1 202 797 3000 (Embassy)
Facsimile 1 202797 3100 (DIMIA) 1 202797 3040 (DIMIA)
Email Contact dimia-washington@dfat.gov.au
WWW Address www.austemb.org
Client Counter Hours 0900-1100 Monday - Friday
Client Telephone Hours 1000 - 1700EST Monday - Friday
France
Australian Embassy, Paris,
4 rue Jean Rey
75724 PARIS Cedex 15
Telephone 33 1 4059 3300 (Embassy) 33 1 4059 3306 (DIMIA Info) 33 1 4059 3490 (DIMIA Enquiry)
Facsimile 33 14059 3538 (DIMIA)
Email Contact Visa.Paris@dfat.gov.au (for public enquiries)
WWW Address www.austgov.fr
Germany
BERLIN

Australian Embassy, Berlin
Australian Embassy
Wallstrasse 76 - 79
10179 Berlin
Telephone 49 30 8800 880 (Embassy)
Facsimile 49 302248 9293 (DIMIA)
WWW Address www.australian-embassy.de
Client Counter Hours 0900-1100 Monday, Wednesday and Friday. Closed Tuesday and Thursday.
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1400 - 1700 Monday - Thursday. 1400 - 1600 Friday
Thaønh thaät caûm ôn söï löu yù cuûa quyù baïn,
Client Telephone Hours

UBTCDH
Thoâng Baùo Hoäi Aùi Höõu Voâ Vi Baéc California – VOVI LED Publications
Dö Thaûo AÁn Toáng Kinh Saùch Voâ-Vi trong naêm 2005
Chuùng con thaønh taâm tri aân Ñöùc Thaày, taát caû quyù anh chò thieän nguyeän ñaõ laøm vieäc trong aâm
thaàm, vaø quyù baïn ñaïo haûo taâm ñaõ lieân tuïc giuùp ñôõ cho VoVi LED Publications thöïc hieän moät soá kinh
saùch trong nhöõng naêm qua.
Ñeå tieáp noái coâng vieäc löu tröõ kinh saùch Voâ Vi cuûa caùc vò ñaõ ñi tröôùc, vaø coáng hieán taøi lieäu cho
caùc baïn môùi tu, chuùng toâi xin trình cho quyù baïn döï thaûo aán toáng kinh saùch trong naêm 2005 nhö sau:
1) Ñòa Nguïc Du Kyù (vôùi lôøi minh giaûi cuûa Ñöùc Thaày)
2) Thieân Ñaøng Du Kyù (vôùi lôøi minh giaûi cuûa Ñöùc Thaày)
3) Tham Gia Phaùt Trieån Trí Taâm ( Beù Taùm Baøn Baïc Cuøng Baïn Ñaïo Khaép Naêm Chaâu Naêm
2001) (Löông Só Haèng)
4) Tham Gia Phaùt Trieån Trí Taâm ( Beù Taùm Baøn Baïc Cuøng Baïn Ñaïo Khaép Naêm Chaâu Naêm
2002) (Löông Só Haèng)
Nhöõng kinh saùch treân seõ ñöôïc phaùt haønh vaøo dòp Ñaïi Hoäi 2005 “Quang Minh Töï Thöùc” ñeå kính bieáu
quyù baïn khaép naêm chaâu vaø phaân phoái cho caùc ñòa phöông tuøy theo lôøi yeâu caàu.
Chuùng con thaønh taâm ghi ôn söï quang chieáu cuûa Ñöùc Thaày vaø söï hoå trôï cuûa quyù baïn ñaïo ñaõ giuùp
chuùng con coù cô hoäi phuïc vuï toát.
Kính thö,
VOVI LED Publications kính töôøng
Baùo caùo veà Quyõ AÁn Toáng Kinh Saùch
Chuùng toâi thaønh taâm caœm ôn quyù ñaïo höõu ñaõ phaùt taâm aán toáng.
(danh saùch baïn ñaïo phaùt taâm aán toáng kinh saùch töø thaùng 9 naêm 2004 ñeán thaùng 12 naêm 2004, tieáp theo
danh saùch ñaõ ñaêng treân TBPTÑN soá 480):
1. Vöông Caåm Nhung
100 USD
San Jose, California
2. Nguyeãn Vaên Ninh
150 USD
Culver City, California
3. Thaùi Hoàng Hueä
50 USD
Georgia
4. Gia ñình Vuõ Lieãu
873.20 USD
Melbourne, Australia
5. AÅn danh
500 USD
Fremont, CA
6. Voõ Thò Minh Thoâng
100 USD
San Jose, CA
7. Nguyeãn Nhö Hoaøng
88 USD
San Jose, CA
8. Nguyeãn Xuaân Mai
200 USD
San Jose, CA
Moïi phaùt taâm veà quyõ aán toáng kinh saùch, xin quyù baïn göûi veà:
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VoVi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304, San Jose, CA 95158, USA

Ñeå thænh theâm kinh saùch, xin quyù baïn lieân laïc:
ñieän thö: vovipubs@yahoo.com
Tel. 408.272.1428 hoaëc bieân thô veà:
VoVi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304, San Jose, CA 95158, USA
Thaønh thaät caûm ôn quyù baïn,
HAHVVBC

THÔ
TÌNH THÔ AÂN ÑOÄ.

Chuyeån hoùa tình Thô ñeán Baïn Thieàn,
Baïn Ñaïo chuyeân caàn caûm nhaän duyeân,
Tình Thô, lyù Ñaïo, mình lo söõa,
Chôù phuï coâng Thaày thöùc soaïn bieân,
Coâng phu nieäm Phaät khai linh giaùc,
Nghieäp döõ,xa roài ñaùo caûnh Thieân.
Duyeân laønh chôù ñeå theo gioøng nöôùc,
Coá gaéng sieâng haønh baùi Vó Kieân.
Dó An, 09-10-2004.
NGUYEÃN HIEÀN.
=====

THÔ THIEÀN.

( Hoïa vaän baøi “Tình Thô AÂn Ñoä” cuûa Huynh Nguyeãn Hieàn).

Lôøi Thô xuaát phaùt töï Taâm Thieàn,
Trao ñoåi cuøng ngöôøi coù thieän duyeân,
Cuøng hoïc hoûi nhau cuøng töï söõa,
Cuøng haønh phaùt trieãn ñeán voâ bieân.
Xuaát Thô khai saùng minh traàn caûnh,
Luyeän Ñieãn thaêng hoa ñeán coõi Thieân,
Ñöôøng Ñaïo luaân löu, nhö nhöôùc chaûy,
Muoán veà nguoàn coäi phaûi trì kieân …
Phuù Nhuaän, 18-10-2004.
THIEÀN TAÂM.
=======
VOÂVI UÙC CHAÂU.
Beân UÙc Voâ Vi coù Ñaïo Traøng,
ÔÛ moâ, baïn Ñaïo cuõng tìm sang.
Gaàn Thaày Tu hoïc cho mau tieán,
Xa quaù tu haønh sôï laïc ñaøng.
Khoâng bieát Thaày mình nôi thöôïng ñaûnh,
Maõi lo tính keá ñeå sang Laøng (Voâ Vi).
Tham tình, chöa ñuû, nay tham Ñaïo,
Töôûng ñöôïc gaàn Thaày trí môû mang …

Dó An, 02-11-2004.
NGUYEÃN HIEÀN.
======

TRÌNH LAØNG VOÂ VI CAIRNS.

(Hoïa vaän baøi “Voâ Vi Uùc Chaâu” cuûa huynh NGUYEÃN HIEÀN).

ÔÛ xöù Vieät Nam coù Ñaïo Traøng,
Khai ñaøn thuyeát giaùo, trôï baïn sang.
Trôøi cao chuyeån ñoä Thaày “Du Hoùa”,
Cuõng quyeát ñöa ta heát chaëng ñaøng …
Bôõi cao tuoåi haïc, Thaày truï giaùo,
Quoác Teá Vieän Cairns, seõ trình Laøng (Voâ Vi).
Thaày daïy “taàm tu trong thaân baïn”,
Chaúng phaûi ñi ñaâu: Ñaïo môû mang ! …
SG, 06-11-2004.
TRAÀN KIEÂN HOA.
=====
THÔ AÊN KHOÂNG NGAÙN.
(Taëng huynh Traàn Kieân Hoa).
Thô Ñaïo anh trao “xöïc” quaù ngon,
Höông thôm quyeán ruõ, neáu anh coøn,
Laøm quaø cho baïn vaøi baøi nöõa,
Caûm kích tình anh quaù noùng gioøn.
Aên maõi, nuoát hoaøi, khoâng thaáy ngaùn,
Kieân Hoa soá daùch, taùnh Trôøi cho,
Vaøi haøng caûm taï, ngöôøi anh toát,
Hieàn vôùi Kieân Hoa, nghóa maõi troøn …
Dó An, 01-11-2004.
NGUYEÃN HIEÀN.

TÌNH MAÕI TRAÊNG TROØN

( Hoïa vaän baøi “Thô Aên Khoâng Ngaùn”, Thaân Taëng baïn Nguyeãn Hieàn)

Baïn Ñaïo Voâ Vi, chôù “Xöïc”ngon,
Thôm tho, quyeán ruõ, chaúng sôùm coøn.
Laøm quaø taëng baïn coù chi baän ,(taâm)
Chæ coù tình ta vaãn noùng gioøn,
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Mong maõi suoát ñôøi mang höông ngaùt,
Taëng baïn “Tu Thieàn”taám loøng son.
Mong sao, soáng maõi “Tình Thô Ñaïo”,
Kieân Hoa-Hieàn baïn: maõi traêng troøn …
SG, 06-112004.
TRAÀN KIEÂN HOA.
====

THIEÂN ÑÒA NHAÂN.

THIEÂN Toân: Thöôïng Ñeá toïa ngoâi cao,
Boà Taùt, Phaät, Tieân cuõng ngöï vaøo,
Hoøa moät, chung söùc naâng Traàn haï,
Höôùng ñöôøng Ñaïo Ñöùc, saùng muoân sao.
***
ÑÒA Taïng: coõi aâm, giaûng Phaùp saâu,
Toäi hoàn u uaát, chaät loái vaøo,
Bao giôø Ñòa Nguïc khoâng coøn toäi,
Phaät Soáng Teá Coâng haï sen nao?...
***
NHAÂN gian: sinh chuùng soáng traàn lao;
Cuoäc Traàn taïm bôï, gioáng chieâm bao,
Ñoùi khoå laàm than, chieán tranh khaûo
,
Sao khoâng tìm ñeán Voâ Vi naøo?...
***
THIEÂN Caûnh: Trôøi ban choán ñeïp laønh,
Ñöôøng Traàn muoán nheï: böôùc vaân haønh.
Phaät, Tieân, Thaùnh, Chuùa:töø Traàn haï,
Sao khoâng trôû goùt, höôûng Trôøi thanh.
***
ÑÒA Lôïi: chuùng sanh, choán Ñòa ñaøng,
Uoáng, aên, thôû, nguû :Meï(1) lo toan,
Ban ôn giaùo hoùa, nhö Trôøi bieån,
Ai sôùm ñoåi thay: höôùng Thieân Ñaøng?
***
NHAÂN söï: cuoäc Traàn, laém traùi ngang,
Oan khieân daøy xeùo, nôï cöu mang,
Xaùo troän ñaûo ñieân, luaân hoài kieáp,
Voâ Vi hoøa ñieäu: heát roän raøng…
SG, 05-11-2004.
TRAÀN KIEÂN HOA.
(1)-Ñòa Maåu (Thöôïng Ñeá).

====

NGUOÀN COÄI.

Baûy Chôn Nhôn coù naøng Toân Baát Nhò,
Ñeå baûo toaøn ñöôïc taùnh maïng bình sinh,

Muoán che maët, khoûi tai maét hoà linh,
Ñoã chaõo daàu, vaøo maët son trinh traéng.
***
Nay Thaày mình, saép tuoåi giaø, xeá naéng,
Duïc Thieàn sinh,haõy coá gaéng ñeâm thanh!
Gaït tuïc luïy, xa muøi oá hoâi tanh,
Giaûi nghieäp chöôùng , khoûi sa ñöôøng luïc ñaïo.
***
Ñaây Voâ Vi, vöôït xa côn moäng aûo,
Coá Thieàn Haønh, khi hoàn xaùc sinh tieàn,
Ñeå theo Thaày maø phaêng loái taàm Thieân,
Khoûi laïc loûng vaøo ñeâm daøi u toái.
***
Thieàn Voâ Vi vöôït xa ñöôøng toäi loãi,
Gaéng theo Thaày, maø Hoaèng Hoaù cöùu ngöôøi.
Chaúng ñeå Taâm nôi: keû nhaïo,ngöôøi cöôøi,
Mong taát caû,ñöôïc trôû veà “nguoàn coäi”…

(Hoïa Vaän baøi “GIAÛ CHÔN” cuûa huynh NGUYEÃN HIEÀN)

SG, 10-11-2004.
TRAÀN KIEÂN HOA.
====

GIAÕ CHÔN.

Truyeän Thaát Chôn coù Truøng Döông Sö Toå,
Giaû beänh ñau ñeå thöû daï moân sinh,
Ngöôøi giaû Tu cho Ñaïo chaúng huyeàn linh,
Neân khaên goùi, leân ñöôøng veà queâ cuõ.
***
Nay Aân Sö, saép hoài queâ qui aån,
Phaùp Tu Thieàn, baïn ñaïo gaéng ñaït thanh,
Giaûi tröôïc traàn, ñöøng ñeå xaùc hoâi tanh,
Sanh nghieäp chöôùng, hoàn sa vaøo luïc ñaïo.
***
Thaät uoång phí, ñôøi ngöôøi trong moäng aõo,
Maõi chaïy theo: duïc laïc vôùi kim tieàn,
Queân lôøi Thaày, chæ roõ loái veà Thieân,
Ñaønh oâm haän: trieàn mieân trong boùng toái.
***
Baûy öùc nieân, môùi hình thaønh chaân töû,
Toäi tình chi, uoång phí moät ñôøi ngöôøi,
Duø gian nan, khoå naïn vaãn luoân cöôøi,
Môùi thaáy roõ: haønh trình veà xöù Phaät …
Dó An, 17-10-2004.
NGUYEÃN HIEÀN.
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THOÂNG CAÙO VEÀ VIEÄC GHI DANH KHOÙA SOÁNG CHUNG
XIN ÂN CẦN NHẮC NHỞ CÁC BẠN ĐẠO LÀ VIỆC GHI DANH DỰ KHÓA SỐNG CHUNG
TÂN NIÊN SẼ HẾT HẠN NHẬN ĐƠN VÀO NGÀY THỨ TƯ 15/12/2004. BẠN ĐẠO NÀO
CHƯA GHI DANH, MÀ DỰ TÍNH THAM GIA, XIN VUI LÒNG LÀM GẤP, VÌ KHÁCH SẠN SẼ
KHÔNG CÓ CHỖ VÀO GIỜ PHÚT CHÓT.
A. GHI DANH daønh cho caùc baïn ñaïo ñòa phöông ôœ ngoaøi khaùch saïn, chæ döï caùc buoåi Sinh
Hoaït Chung Thieàn & Chuùc Thoï Ñöùc Thaày laø :195$/1 ngöôøi goàm:
Hai buoåi tieâïc toái ñoùn giao thöøa & caùc buoåi aên chay taïi phoøng nguœ, Chuùc Thoï Ñöùc Thaày &
buoåi tieäc Taân Nieân 2/1/05
Sinh hoaït chung töø thöù saùu 31/12/2004 ñeán ngaøy 2ø/1/2005
Treœ em döôùi 12 tuoåi: 100$/1 em. Caàn giöõ choã vaø ñoùng tieàn tröôùc ngaøy 15/12/2004

B. GHI DANH daønh cho caùc baïn ñaïo ñòa phöông vaø thaân höõu chæ muoán döï buoåi tieäc Chuùc
Thoï (theo ngày ta) cuœa Ñöùc Thaày, toái chủ nhật ngaøy 02/1/2005:
- 100$/1 ngöôøi lôùn, 50$/treœ em döôùi 12/ngöôøi. Caàn giöõ choã vaø ñoùng tieàn tröôùc ngaøy 15/12/2004
Ban Thiền Ca cũng xin đặc biệt cảm tạ các hội viên thiền ca đã ủng hộ những vé VIP trong năm
qua. Vì lý do riêng, nhiều hội viên thiền ca đã không thể tham dự thiền ca Tiếng Trống Dựng Xây
tại nam California kỳ này, nên đã gởi lại một số vé VIP. Hiện nay số vé VIP và hạng nhì vẫn còn
khá nhiều, một phần do hội viên đã nhường lại vì không dùng. Ban Tổ Chức xin thông báo cùng
các bạn đạo để các bạn có thể phát tâm mua cho chính mình hoặc tặng cho thân quyến và bằng
hữu. Mọi phát tâm và ủng hộ, xin liên lạc với Trụ Sở: (714)891-0889; email: info@vovilax.org.
- Chị Phan Thanh Trúc: (909)896-3081
- Chị Hồ Mỹ Hằng: (714)71-0931; email: Tay_thi66@yahoo.com. Xin chúc các bạn tâm thân
thường lạc.
Vô-Vi Multimedia Communication & Hội Aí Hữu Vô Vi Nam California chân thành cảm tạ sự
ủng hộ của các bạn đạo.
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http://thienmusic.free.fr/ChucThoThay.mp3
http://thienmusic.free.fr
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