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Chánh Tà
Chánh tà lẫn lộn nhơn gian có
Thanh lọc chính mình chẳng cần lo
Siêng hành tự giác tự lần mò
Ðời đạo song hành Trời ban phước
Vĩ Kiên
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Thưa các bạn,
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị
tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo
Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông
chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

1) Ðụng chạm có hữu ích gì không?
2) Tình Trời nằm ở đâu?
3) Tình Trời ban chiếu từ đâu đến đâu ?
4) Thức giác là sao?
5) Chịu sửa sai có hại không?
6) Muốn khai triển phải làm sao?
7) Trung thiên thế giới có những gì?
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1) San Diego, 28-10-2005 1: 55 AM
Hỏi: Ðụng chạm có hữu ích gì không?

2) San Diego, 29-10-2005 6: 01 PM
Hỏi: Tình Trời nằm ở đâu?

Ðáp: Thưa đụng chạm mới tự sửa
Kệ:
Ðụng chạm học hỏi tự tiến thân
Học hỏi chung vui nguyện góp phần
Thực hành chánh pháp duyên Trời độ
Qui nguyên thiền giác tự sửa mình

Ðáp: Thưa tình Trời nằm ở nơi thanh nhẹ
Kệ:
Tình Trời cao cả chiếu nơi nơi
Chuyển hóa vô cùng gieo ý niệm
Khai triển tâm thân qui hội tụ
Dìu nhau học hỏi thuyết vinh quang

3) San Diego, 30-10-2005 6 : 07 PM
Hỏi : Tình Trời ban chiếu từ đâu đến đâu ?

4) San Diego, 31-10-2005 6 : 21 PM
Hỏi : Thức giác là sao?

Ðáp : Thưa tình Trời chiếu khắp nơi nơi
Kệ :
Thực hành nhận được nguyên lý tốt
Chuyển hóa thâm sâu rõ nhiệm mầu
Qui hội tình người trong chốc lát
Thành tâm tu học rõ đuôi đầu

Ðáp: Thưa thức giác là hiểu được sự sai lầm của
chính mình
Kệ:
Ăn năn sám hối tự hành tu
Tiếp tục thăng hoa giải mê mù
Chẳng còn động loạn trong mờ ảo
Thực hành chánh pháp phát triển vào

5) San Diego, 1-11-2005 6: 229 PM
Hỏi: Chịu sửa sai có hại không?

6) San Diego, 02-11-2005 6: 37 PM
Hỏi: Muốn khai triển phải làm sao?

Ðáp: Thưa chịu sửa sai chỉ có tiến
Kệ:
Ăn năn tự tiến tự thân hành
Niệm Phật khai minh tâm ý đạo
Khai triển vô cùng tự tiến xuyên
Xuyên qua trở ngại lập thanh đài

Ðáp: Thưa thành tâm phục vụ thức công khai
Kệ:
Cảm thông thiên địa tự tiến hoài
Giải mê phá chấp nhẹ hai vai
Phân minh đời đạo tự giải sai
Hành pháp không ngừng giải bi ai

7) San Diego, 03-11-2005 6: 45 PM
Hỏi: Trung thiên thế giới có những gì?
Ðáp: Thưa trung thiên thế giới siêu hình
Kệ:
Trung thiên thế giới hoa nở xinh
Có tiên ứng hầu trong trật tự
Chư tiên múa hát khuyến người tu
Tay chưn đẹp đẽ ngoắc người tu

2

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
MẸ VIỆT NAM
Bây giờ chúng ta bước qua xem lại, xét lại khắp bầu trời thế giới trên quả địa cầu này, những cái
gì vĩ đại, anh hùng, từ bi và cởi mở nhất? Chúng ta xét lại ở Việt Nam, chúng ta có người mẹ Việt Nam
rất anh hùng. Người mẹ Việt Nam đã bước qua nhiều thời đại đau khổ, chiến tranh, trong sự tranh đấu
sống còn hằng ngày nuôi dưỡng trẻ thơ chúng ta, kẻ hậu sanh, rất khổ nhưng Người vẫn từ tâm. Bất cứ
hoàn cảnh nào, chiều hướng nào Người cũng tiến, tiến trong sự dìu dắt mọi người hậu sanh để họ tiến
lên đạo đức, chứ không phải nuôi con trở nên một người ăn cướp.
Người mẹ Việt Nam chịu tất cả những sự đau khổ. Có Người thậm chí ngủ ở dưới đất, muỗi cắn,
chỉ có một miếng chăn hay miếng mốp để bảo vệ cho người con qua một đêm ngủ ngon lành, nhưng mà
vẫn chấp nhận mọi sự việc, phần lương thực ăn uống của Người cũng thiếu. Thời chiến chúng ta thấy,
Người dành dụm từng miếng khoai, miếng bánh tét hay cái gì có thể có. Người cũng nuôi con ở trong
đơn vị chiến đấu, đem lại sự thành công vĩ đại cho toàn dân, thì sự mong muốn đó là gì? Sự từ bi cởi mở
để bỏ tất cả những cái gì kêu bằng hiểu lầm, đem lại sự đau khổ cho nội tâm.
Chính người mẹ Việt Nam đã làm, đã nhúng tay rất nhiều. Từ bao nhiêu thời đại tới ngày nay,
Người vẫn kiên nhẫn chấp nhận để tiến. Tiến trong cái đạo đức, tiến trong cái hòa bình thật sự của nội
tâm, chứ Người không bao giờ tiến trong cái sự giết chóc nữa, quá nhiều rồi! Cho nên chúng ta ở Việt
Nam có Quan Âm, có tình thương, có từ bi. Cho nên những người đã đau khổ, hỏi chứ người hướng về
đâu? Ðại đa số hướng về cái từ bi bác ái của Quan Âm mà tu hành, lập cái hạnh tốt. Người ăn chay! Tại
sao Người có cá có thịt ăn sung sướng cho mập mạp mà Người không ăn? Bởi vì người không biết làm
gì hơn để cho “tôi” được nhẹ nhàng, để tư tưởng “tôi” được sáng suốt, để dìu dắt đứa con thơ tôi khỏi
lầm lạc, cái đó cũng là cái thiên ý để cởi mở.
Cho nên chúng ta là người hậu sanh, bây giờ chúng ta được ngày nay sống mà ngồi gần với nhau,
chúng ta cũng nhớ rằng cái từ bi của người mẹ rất nhiều, rất vĩ đại, rất anh hùng, rất kiên nhẫn. Người đã
ở trong cái gì? Bi Trí Dũng, đạt được mọi sự thanh cao để lại sự sung sướng cho chúng ta ở ngày nay.
Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tiếp tục cái phận sự từ bi bác ái, kiên nhẫn sửa chữa mình
để hóa giải tất cả những cái nội tạng xấu xa, ô trược, mọi rợ trong đầu óc này, vứt bỏ nó đi để tiến thẳng
về con đường đạo đức của mọi người, của vạn linh đã chung kết đem lại, cho chúng ta thấy rõ ràng đạo
đức thắng tất cả, chúng ta phải tiến thẳng con đường đó. Cho nên muốn thương người khác, muốn giúp
đỡ người khác chúng ta phải biết được cái đường lối: “thương ở trong thương”, mà biết thương nó mới
là đại bi. Còn “tin ở trong tin”, tin mà biết tin kìa, cái đó mới là đại từ. Tại sao biết tin? Mẹ chúng ta đã
tin chúng ta rất nhiều, tin quá nhiều rồi! Sanh con ra biết sự cấu tạo của con cũng không ngoài cái sự
nhiễu động của vũ trụ, thương yêu con, dìu dắt con, không muốn làm con mất sự tự ái và không muốn
làm mích lòng con. Khổ cách mấy, chịu tồi chịu cực, nhưng mà tin nơi con một ngày kia con sẽ thành
công, con sẽ trở về phản bổn huờn nguyên cũng như những vị tiền bối đã thành công, Phật Tiên và
những nhà cách mạng trước đây, không nói rằng con sẽ trở về ma vương quỉ quái. Cái lòng tin của
Người rất vĩ đại, tin biết tin mới là đại từ. Rốt cuộc cái thời cuộc và sự chuyển biến trong nội tâm của
Người tiến tới và đạt tới cái hạnh tốt.
Cười trong cười, nhưng mà Người cười biết cười. Bởi vì sự khổ, Người đã ở trong khổ và đạt được
cái hạnh tốt, sung sướng và kinh nghiệm, kiên nhẫn, vĩ đại. Vui trong cảnh vui mà hiểu được cái bề trái
của sự vui. Nụ cười của Người luôn luôn không làm phiền một người nào, nhưng mà cười biết cười để
dẫn tiến người tu tiến được. Ghét biết ghét, cha mẹ lúc nào cũng thương con, nhưng mà tỏ vẻ những
hành động ghét, ghét trong tinh thần xây dựng, ghét biết ghét, ghét nói một câu đây rồi nó sẽ tiến tới cái
điều tốt thì nên ghét trong xây dựng. Trời Ðất cho chúng ta thấy nắng rất gắt, mưa rất gắt, hạn hán rất
gắt. Ghét biết ghét, Trời Ðất đã ghét biết ghét, cha mẹ chúng ta đã ghét biết ghét mới để cho chúng ta có
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cơ hội nảy nở sinh tồn cái đầu óc sáng tạo, chống chọi những cái hạn hán, chống chọi những cái nghịch
cảnh đau khổ, một cái tiến hóa tuần tự trong cái tình thương vĩ đại. Ðó, tôi thấy người mẹ Việt Nam anh
hùng rất quí báu, đi đúng trong cái đạo đức lượng độ của những đấng từ bi, của Quan Âm, đã làm những
hành động rất cao quí, gánh một gánh rất nặng. Chính những người mẹ ở thế gian bây giờ sang trọng, ăn
mặc sung sướng, lên xe xuống ngựa, ai chịu để cái gánh lên vai? Ai chịu gánh mấy chục đôi nước cho
con tắm rửa hằng ngày?
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Đạo hữu DƯƠNG VĂN BA (tức bác Ba Tỉnh), sinh năm 1919 tại Bến Tre, đã từ trần ngày 02-122005 (nhằm ngày Mùng 2 tháng 11 năm Ất Dậu) tại Cư xá Thanh Đa, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí
Minh. Hưởng thọ 86 tuổi. Tang lễ sẽ được hỏa thiêu vào ngày 06-12-2005 tại Bình Hưng Hòa. Kính
mong quí đạo hữu Vô Vi hướng tâm cầu nguyện cho Bác Ba được siêu thăng về miền thanh tịnh.
Xin thành thật phân ưu và kính báo.
2) Xin quí đạo hữu Vô Vi hướng tâm cầu nguyện cho cháu của đạo hữu Lê Thị Yến là em TRẦN
QUANG TUẤN VINH, sinh năm 1974, đã từ trần lúc 19h50 ngày 02-12-2005 (nhằm ngày Mùng 2
tháng 11 năm Ất Dậu). hưởng dương 32 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. Tang lễ sẽ hỏa thiêu tại Bình
Hưng Hòa và được thủy táng tại Vũng Tàu vào ngày 06-12-2005.
Xin thành thật phân ưu và kính báo.
T/Đ. Phú-Nhuận, 04-12-2005.

THƠ
LAÏY KÍNH KIEÁNG VOÂ VI
Löôøi bieáng buoâng lung ngaõ töï cao ,
Ñau löng –thaáp khôùp - -huyeát aùp cao…
Laøm sao chöûa khoûi nan y bònh ?
Laïy kính voâ vi vui thích sao
Thaàm nieäm DI ÑAØ naêm möôi laïy . . .
Höôùng taâm caàu nguyeän Phaät Trôøi cao
Thanh quang vuõ truï Ñieãn naêng HOAØ
Tinh taán VUI töôi ÑEÏP bieát bao
5 thaønh cuû chi TÑVVVN 26-11-2004
=======
TU LAØ GIAÛI NGHIEÄP
(hoïa y vaän thô 5 Thaønh)
Löôøi bieáng laøm sao ñaït vò cao?
Phaùp löïc chöa troøn naïn phaûi cao
Taâm khoâng giaûi nghieäp thaân sanh beänh
Moät kieáp saàu bi uoång laøm sao!
Töø nay thöùc tænh lo tu Ñaïo
Quyeát theo Thaày Phaät vöôït trôøi cao
Ñôøi vui soáng taïm naêng Hoaø Nhaãn

Ñaïo ñaït huyeàn vi “söôùng “ bieát bao
(Trí Hueä_ Chôï Lôùn)
=======
KHÔNG THI SĨ CHẲNG THIỀN SƯ
(Tặng Hội Thơ Vô Vi Phú Nhuận)
Không phải “Ngôi Sao” hội Tao Ðàn
Vui sao thêm bạn Thiền Ca vang
Thiền đường Phú Nhuận ai Nguyên soái?
Thi sĩ - Thiền sư xướng họa tràn.
Ngẫu hứng vài hàng sai chớ nệ
Xin lìa ngỏ ý tỏ lòng vàng
Am tranh lặng lẽ Kinh Vô Tự
Không nói, làm thơ Ðiển rõ ràng.
Củ Chi, 22-11-2004
5 THÀNH.
====
TAO ÐÀN PHÚ NHUẬN
(Hoạ y vận bài “Không Thi Sĩ Chẳng Thiền Sư”
thân tặng huynh 5 Thành, Củ Chi)

Không “Ngôi Sao” ở Hội Tao Ðàn
Thơ Ðạo Vô Vi vẫn vọng vang
Mỗi một nhà thơ là Tướng soái
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Vung tay múa bút văn thơ tràn.
Có hay có dỡ - không câu nệ
Nhờ Ðiển HóaVăn đẹp ý vàng
Bàn bạc phổ truyền ra khắp xứ
Dựng xây Cơ Ðạo chẳng buộc ràng.
TÐ. PN, 25-11-2004
THIỀN ÐĂNG.
======
Taëng thaày Hoa Sen
Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn cao,
Nghiaõ meï nhö nöôùc trong nguoàn traøo.
Ôn Thaày nhö nuùi Thanh Sôn naëng,
Löông y cöùu khoå chuùng sanh ñau.
Giaùo duïc taêng taøi cho Hueä maïng,
Thieàn sö Toå aán Hueä Naêng trao.
Lôùp hoïc tình thöông ñaøn treû nho,
Nhö Lai söù giaû giaùo lyù giao.
Quaûng Thieät chung cö Coâ Giang 20-11-2004
=====
Coâng Cha nghóa Meï ôn Thaày
(hoa y vaän)
Coâng Cha vôøi vôïi vöôït non cao
Nghóa Meï tình daâng tôï bieån traøo
Ôn Thaày dìu daét tình saâu naëng
Baùo döôõng chöa troøn_daï cöù ñau
Coâng Cha nghóa Meï cho nhaân maïng
Laøm neân thaân Hueä_Phaät Thaày (oâng Taùm)
trao
Thöông yeâu dìu tieán ñaøn con nhoû
Thuaàn moät tình thöông maõi veïn giao.
Trí Hueä _(Chôï Lôùn 22-11-04 )
======
HẸN NGÀY TƯƠNG HỘI
(Ðáp tặng huynh Bữu, Sài Gòn)

Nhận được thơ huynh lý rất siêu
Nội ngoại phân minh hiểu biết nhiều
Mừng huynh trụ vững đường tu học
Kiến tánh minh tâm vượt ải Kiều
Yêu cho thoát tục lưu thanh sử

Ðiển giới cao tầng phá tánh kiêu
Long Hoa hội ngộ người huynh tốt
“Ngọa Hổ Tàng Long” hạ độc chiêu!
Dĩ An, 02-09-2004
NGUYỄN HIỀN.
========
THỨC TỈNH
(Họa bài “Hẹn Ngày Tương Hội”mến tặng Nguyễn
Hiền, Dĩ An)

Ðức Phật khổ hành mới đạt siêu
Nhơn sinh thức tỉnh gắng tu nhiều
Hồn chuyên trì niệm thường thanh thản
Vía chịu chiếu minh hóa diễm kiều
Nhìn kẻ khôn lanh toàn lãnh khổ
Biết mình khờ dại chẳng còn kiêu
Luyện đui câm điếc cho nhuần nhuyển
Giải quyết trận đồ bởi nhất chiêu.
Sài Gòn, 24-09-2004
PHAN VĂN BỮU
======
THẾ GIAN ÐA SỰ
CHẢ BIẾT MÔ TÊ CŨNG BẠC BÀN
NGHIỆP NGƯỜI KHOÁI TRÁ TỰ ÐEO MANG
THỊ PHI CHUỐC LẤY ÐIỀU NGU DẠI
ÐÀM TIẾU TRƯỢC TÀ TỰ RƯỚC SANG
CHỈ THẤY SÂN NGƯỜI SAO LẮM TUYẾT
NÀO DÈ MẮT TỚ BỤI XỐN XANG
TU THIỀN HƯỚNG NGOẠI, QUÊN TU SỬA
RỐT CUỘC HOÀN KHÔNG THẬT BẺ BÀNG!
PHÚ-NHUẬN, 27-09-2004
THIỀN ÐĂNG.

=======
SỐNG ÐẠM BẠC
Người tu ở kiệm với ăn cần.
Hoang phí tiêu xài phải cực thân.
Trầu thuốc, cà-phê thêm mắc nghiện.
Cơm rau đạm bạc, khoẻ tinh thần.
Rượu chè kích thích sanh vọng niệm.
Gạo cơm hóa khí, khí hóa thần.
Không cuốn vào sông mê bể khổ.
Trì tâm, luyện tánh, lánh Hồng-Trần.
Minh Nghĩa
(Bình Tân, ngày 23 -09-2004)
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Đại Hội Vô Vi 2006
HỘI TỤ VINH QUANG
Bangkok, Thailand
Từ ngày 17 tháng 8 đến 22 tháng 8 năm 2006
Do sự yêu cầu của nhiều bạn đạo xin Đức Thầy cho phép thời gian tổ chức đại hội được dài thêm để bạn
đạo có cơ hội chung sống và trao đổi tu học, Ban Tổ Chức (BTC) đại hội đã tăng thêm một ngày, thay vì
theo thông lệ là 5 ngày 4 đêm, đại hội 2006 được ấn định là 6 ngày 5 đêm.
Đức Thầy đã đặt tên đại hội kỳ thứ 25 tại Bangkok là:
Hội Tụ Vinh Quang
với ý thơ chỉ đạo như sau:
….
“Gần xa sum hợp cảm vui hòa
Mắt sáng mặt tươi tự vượt qua
Đường đời đường đạo sống an hòa
Thiên địa nhơn nhập cuộc chẳng xa
Nhứt trí nhứt tâm hành tới đích
Sửa tánh vinh quang người người hưởng
Gặp nhau bàn luận chuyện đang hành” ….
Vĩ Kiên
BTC đã nghiên cứu mấy phương tiện cho quý bạn đạo. Quý bạn chỉ cần chọn sau đây những trọn
gói nào thích hợp với mình. Mọi thắc mắc xin liên lạc với các đại diện trong Ban Ghi Danh thuộc
vùng của mình hay email về: info@vovi.org
Ban Ghi Danh và địa chỉ
Huệ Mai
PO Box 5234
Oroville, CA 95966
Nguyễn Hữu Lâm
PO Box 92062
Portland, OR 97292-2062
Nguyễn Kim Anh
7622 23rd St. # A/B
Wesminster, CA 92683
Phan Thanh Trúc
7622 23rd St. # A/B
Wesminster, CA 92683
Dominique Santelli
220 Le Senaillet
74500 Amphion-Les-Bains
Xuân Thu
Fresenius Str. 6
60320 Frankfurt, Germany
Lê Tấn Quốc
4 New Ross Lane
Waterford, WA 6152, Australia

Vùng phụ trách
Bắc California và các tiểu
bang miền đông USA
Tây Bắc, Trung, Nam USA
và Canada

Điện thoại và email
(1)530-589-6972
maioro@yahoo.com
(1)503-380-9307

Nam California

lamtruc@comcast.net
(1)714-580-5388

Nam California

anguyen30003@yahoo.com
(1)909-896-3081

Âu Châu

phan1957@aol.com
(33) 450708355

Đức Quốc

santelli.dominique@wanadoo.fr
(49)69 597 8195 / 069-597-8195

Úc Châu

vovi-fv-germany@arcor.de
(61)8 9450 7416 / 08-9450 7416
maxle@iinet.net.au
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Đơn Ghi Danh
Ðại Hội Vô Vi 2006 – H ội Tụ V i n h Q u a n g
BANGKOK, THAILAND
Họ & Tên
(giống sổ thông hành):

17.08.2006 đến 22.08.2006
Nam

Ðịa Chỉ:
Thành phố:

Ngày sanh:

Quốc tịch:
Tiểu Bang:

Zip Code:

Ðiện thoại nhà:

Ðiện thoại di động (cell):

Ðiện thoại hãng:

Email:

Tên người liên lạc khi cần:

Ðiện thoại:

T-Shirt :  S  M  L  XL
Xin được xếp chung phòng với:
Họ & Tên 1:
Họ & Tên 2:

Nữ

Quốc gia:

Email:

Cần giúp đỡ thêm:
Nam
Nam

Nữ
Nữ

Package 1: Lệ phí bao gồm máy bay từ LAX/SFO - Bangkok + Hotel + Ðại Hội + Thiền Ca
Phòng 2
Phòng 1
@Trẻ em
Tổng cộng
Giá tiền cho 1 người
Phòng 3 (*)
Người lớn
$1,788
$1,838
$2,178
$898
$
Lệ phí máy bay nếu đi cuối tuần
$25
$25
$25
$20
$
Lệ phí phòng ở thêm 1 đêm
$80
$90
$160
0
$
Thêm lệ phí từ các thành phố sau đây (add-on airfares excluding US domestic taxes)(**)
(**) Albuquerque, Boston, Buffalo, Chicago, Houston, Dallas – Ft. Worth,
$300
$
(**) Orlando, Tampa
$250
$
(**) Phoenix
$125
$
(**) Portland, Sacramento

$100

$

Tổng cộng lệ phí Package 1 $
Ghi danh và đặt cọc từ 11 đến 31 tháng 12 năm 2005 $ 200 USD
Trả hết lệ phí còn lại (ngày hết hạn: 1 tháng 5 năm 2006) $
Package 2: Lệ phí bao gồm máy bay từ LAX/SFO – Bangkok – Hanoi/HCM + Hotel + Ðại Hội + TC
$2,038
$ 2,088
$2,428
$1,008
Giá tiền cho 1 người
$
Lệ phí máy bay nếu đi cuối tuần
$25
$25
$25
$20
$
Lệ phí phòng ở thêm 1 đêm
$80
$90
$160
0
Thêm lệ phí visa cho người sinh ở ngoại quốc
$45
$
Thêm lệ phí từ các thành phố sau đây (add-on airfares excluding US domestic taxes)(**)
(**) Albuquerque, Boston, Buffalo, Chicago, Houston, Dallas-Ft. Worth,
$300
$
(**) Orlando, Tampa
$250
$
(**) Phoenix
$125
$
(**) Portland, Sacramento
$100
$
Tổng cộng lệ phí Package 2 $
Ghi danh và đặt cọc từ 11 đến 31 tháng 12 năm 2005 $ 200 USD
Trả hết lệ phí còn lại (ngày hết hạn: 1 tháng 5 năm 2006) $
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Giá tiền cho 1 người
Khách sạn + đại hội + thiền ca
Lệ phí phòng ở thêm 1 đêm

Package 3: Hotel + Ðại Hội + Thiền Ca
Phòng 2
Phòng 1
@Trẻ Em
Phòng 3 (*)
$838
$888
$1228
$168
$80
$90
$160
0
Tổng cộng lệ phí Package 3
Ghi danh và đặt cọc từ 11 đến 31 tháng 12 năm 2005
Trả hết lệ phí còn lại (ngày hết hạn: 1 tháng 5 năm 2006)

Tổng cộng
$
$
$
$ 200 USD
$

Cách trả tiền:
• Check payable to: VO-VI Multimedia Communication.
• Xin gởi check/money order cho các đại diện trong Ban Ghi Danh thuộc vùng của mình.
Package 1, 2 gồm có :
• Vé máy bay khứ hồi từ LAX/SFO đến Bangkok & HaNoi/HCM với Cathay Pacific (bao gồm thuế nội địa)
• Ðưa đón từ phi trường đến khách sạn
• Lệ phí khách sạn cho 5 đêm với ăn sáng (buffet)
• Tham dự sinh hoạt Ðại Hội
• 1 vé Thiền Ca đồng hạng
• 1 buổi tiệc tối
• ½ ngày thăm viếng thành phố Bangkok
• Kit đón chào với bản đồ thành phố & địa điểm những cuộc biểu diển và thương mại
• Bảo hiểm nhân thọ trị giá 200,000 $US, nếu mua vé máy bay khứ hồi với Vô Vi Multimedia
Lưu ý:
(*) Loại phòng 3 người chỉ có 50 phòng. Ưu tiên cho quý bạn đạo ghi danh sớm (First come, first served )
(**) Chỉ những add-on fares là chưa tính thuế US domestic surcharges, sẽ thay đổi vào đầu năm, (ước tính
dưới $30), còn những packages đều đã bao gồm thuế nội địa.
(@) Trẻ em ở với cha mẹ, không thêm giường, không ăn sáng
Package 3 gồm có :
• Ðưa đón từ phi trường đến khách sạn
• Lệ phí khách sạn cho 5 đêm với ăn sáng (buffet)
• Tham dự sinh hoạt Ðại Hội
• 1 vé Thiền Ca đồng hạng
• 1 buổi tiệc tối
• ½ ngày thăm viếng thành phố Bangkok
• Kit đón chào với bản đồ thành phố & địa điểm những cuộc biểu diển và thương mại
Lưu ý:
(*) Loại phòng 3 người chỉ có 50 phòng. Ưu tiên cho quý bạn đạo ghi danh sớm (First come, first serve)
(@) Trẻ em ở với cha mẹ, không thêm giường, không ăn sáng
Lưu Ý Quan Trọng:
Vấn đề mướn khách sạn 5 sao và hội trường tại Bangkok có nhiều khó khăn, xin yêu cầu
bạn đạo ghi danh và đặt chỗ ngay trước ngày 31/12/2005 để BTC biết được số người
tham dự để có thể lo thu xếp hội trường. Quá hạn ấn định nói trên, BTC không có thể bảo
đảm được tiện nghi tham dự đại hội cho các bạn.
Riêng các bạn đạo ở Bắc Mỹ, nên lấy ngày nghỉ vào hai tuần cuối của tháng 8, vì ngày thứ
hai đầu tuần của tháng là lễ Lao Động (Labor Day), nên các bạn sẽ nghỉ được thêm vài
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ngày cuối tuần. Những bạn đạo dự định về VN, có thể đi từ Bangkok về Hà Nội hay TP Hồ
Chí Minh, rồi trở về Bắc Mỹ vào tuần lễ Labor Day.
Ban Tổ Chức Đại Hội sẽ không chấp nhận ghi danh tự túc và không giải quyết ghi
danh vào giờ chót.
Sự cộng tác của quý bạn là một sự đóng góp quý báu và giúp cho đại hội Hội Tụ Vinh
Quang được thành công.
Vô-Vi Multimedia Communication kinh bái,

Dưới đây là lịch trình của những chuyến bay được chọn lọc, dành cho nhóm Vô-Vi,
packages 1 & 2. Mỗi chuyến bay cần có 20 người trở lên. Có thể thay đổi tùy nhu cầu.
*Flight Schedule from LAX – BKK via Cathay Pacific
#1 Leave August 15 Tuesday evening
CX 881 Aug.16
LAX HKG 155A
CX 713 Aug 17
HKG BKK 855A

740A
1030A

Arrive August 17

#2 Evening Cathay would like us to promote this flight
CX 885
CX 709

#3

Aug 16
Aug 17

LAX HKG 120P 705P
HKG BKK 1010P 1150P

Arrive August 17

Leave August 15 Tuesday

CX 883 Aug 15
CX 713 Aug 17

LAX HKG 1155P
HKG BKK 855A

540A
1030A

Arrive August 17

*Flight Schedule from BKK-LAX via Cathay Pacific
#1
CX 702 Aug 22
CX 880 Aug 22

BKK HKG 640P
HKG LAX 1135P

1030P
945P

#2
CX 708 Aug 22
CX 882 Aug 22

BKK HKG
HKG LAX

140P
230P

950A
415P

** Chuyến bay về VN sau đại hội: **

*Flight from BKK-Saigon
#1
VN 850 Aug 22 BKK SGN
#2
VN 852 Aug 22 BKK SGN

or BKK - Hanoi
100P 230P
600P

Or

730P

*Flight from Saigon -LAX or Hanoi - LAX
#1
CX 764
CX 880
#2
CX 766
CX 882

VN 830 Aug 22 BKK HAN 1220P 205P

(Sep. 02 or Sep. 03)

Sep 02 SGN HKG 655P 1035P or CX 792 Sep 02 HAN HKG 710P
Sep 02 HKG LAX 1135P 945P
CX 880 Sep 02 HKG LAX 1135P
Sep 02 SGN HKG 1125A 310P
Sep 02 HKG LAX 415P 230P

or CX 790 Sep 02 HAN HKG
CX 882 Sep 02 HKG LAX

1000P
945P

1105A 155P
415P 230P
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NOTE: The early bird registration has priority with flight schedule.
FIRST COME FIRST SERVED

Khóa Sống Chung Thiền TÂN NIÊN 2006
từ ngày 31/12/2005 đến ngày 2/1/2006.
Thông Báo của Ban Vận Chuyển:
1) Bạn đạo tại địa phương vùng Little Saigon rất hân hoan được đón tiếp quý bạn đạo nơi xa
về dự khóa sống chung Tân Niên và Chúc Thọ Đức Thầy. Khi đến vùng Orange County, xin
các bạn lưu ý đáp máy bay đến phi trường John Wayne Airport.
Nơi đây sẽ có free shuttle bus của khách sạn Hyatt đưa đón các bạn từ phi trường về khách
sạn và ngược lại.
2) Trường hợp các bạn phải đáp xuống phi trường LAX, thì xin tự túc đón xe
Super Shuttle tại phi trường với giá tiền là:
- người đầu tiên là : 32$, người kế tiếp là: 9$. Tối đa là: 7 người/một xe .
Các bạn có thể giữ chỗ trước cho lúc đi cũng như lúc về qua: www.supershuttle.com
Và nhớ mang theo địa chỉ của Hotel là:
Hyatt Regency Irvine
17900 Jamboree Road
Irvine, CA 92614-6211.
Riêng các bác lớn tuổi, đi một mình, đặc biệt cần sự giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với
Ban Vận Chuyển, để chúng tôi cử người ra đón tiếp các bác tại phi trường.
Các bác cần liên lạc trước với chúng tôi để cho biết tất cả chi tiết lúc đến và về như sau:
Tên Họ, địa chỉ, số điện thọai nhà, số điện thọai cầm tay (cell phone), đến từ đâu, đến
phi trường nào, ngày và giờ đến, hãng máy bay (Airline), chuyến máy bay (Flight #),
ngày và giờ về, về từ phi trường nào, hãng máy bay nào, chuyến máy bay.
Xin ghi danh tới Dương Như Tùng E-mail: tung_lax008@yahoo.com
hay gọi phone đến Trụ Sở Xây Dựng Vô-Vi : (714) 891-0889
Khi các bác đến Phi Trường các bác nên lấy hành lý và đi ra ngoài để chúng tôi dễ
kiếm. Nếu các bác có điện thọai di động thi gọi cho chúng tôi biết là bác đã đến và đang
đứng tại Terminal # nào ? Cổng số mấy ? (vì hãng máy bay lớn có nhiều Terminal để ra).
Các bác đến từ nước ngoài thì cứ lấy hành lý rồi đi ra ngoài kiếm bạn đạo cầm bãng Vô-Vi.
Nếu không gặp sau nữa tiếng đồng hồ thì xin bác gọi cho chúng tôi biết.
Vì lúc đó là New Year weekend, cho nên xe có thể bị kẹt. Nếu thời tiết xấu thì xe sẽ đi
chậm hơn. Xin các bác kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi không bao giờ bỏ ai hết. Kinh nghiệm
kỳ rồi, có người không thấy chúng tôi rồi tự túc đi về, làm chúng tôi phải tìm kiếm mất mấy
tiếng đồng hồ.
Khi gọi điện thọai thì xin các bác gọi trong thứ tự như sau để chúng tôi dễ làm việc.
1) Dương Như Tùng ………….(714) 715-5635
2) Nguyễn Như Hoàng…………(408) 889-3437
3) Trụ Sở Xây Dựng Vô-Vi……(714) 891-0889
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Xin thay mặt Ban Chuyển Vận thành thật cám ơn sự lưu ý của các bạn.
Dương Như Tùng
E-mail: tung_lax008@yahoo.com
NHẮN TIN QUAN TRỌNG:
CA ĐOÀN VÔ-VI & ĐOÀN MÚA LÂN QUANG MINH
Nhắn tin đoàn múa lân Vô Vi – Quang Minh cần chuẩn bị thật sôi nổi và thiện nghệ để ra
mắt DVD thiền ca Tiếng Trống Dựng Xây tại La Mirada vào đúng 2 giờ PM ngày
31/12/2005.
Tiếp theo là ca đoàn Vô Vi cũng sẽ có những tiết mục đặc biệt đóng góp cho buổi ra mắt
thiền ca Vô-Vi với cộng đồng người Việt tại nam Cali.
Xin nhắn cùng các anh chị đã tham gia trong ca đoàn Vô-Vi 2002 2004-2005 nhớ đem theo
áo dài đồng phục của mình, và xin liên lạc email về : vvidol2005@yahoo.com để ghi danh
tham gia ca đoàn Vô-Vi 2005. Xin các anh chị tập hát thuộc lòng những bài như sau để
trình diễn trong ngày ra mắt thiền ca Tiếng Trống Dựng Xây & Chúc Thọ Đức Thầy

1) Nước Việt-Nam
Nhạc & Lời: Châu Phố
Nước VN ngàn năm quí yêu
Nước VN của giống dòng Tiên Rồng Lạc Long
Dân VN yêu đất nước
Dân VN yêu tiếng nói
ViệtNam yêu muôn loài, yêu hòa bình
Nước ViệtNam ngàn năm quí yêu
ViệtNam! ViệtNam chan hoà thương yêu
Nước ViệtNam ngàn năm quí yêu
Nước ViệtNam của giống dòng Tiên Rồng Lạc Long
Dân ViệtNam yêu đất nước
Dân ViệtNam yêu tiếng nói
ViệtNam yêu muôn loài, yêu hòa bình
Nước ViệtNam ngàn năm quí yêu
ViệtNam! ViệtNam chan hoà thương yêu
2) Giây Phút Tuyệt Vời
Nhạc & Lời: Châu Phố
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Giây phút tuyệt vời
Trời ban cho ta
Phút giây qua
Ta còn bên ta
Giây phút này
Thầy đang bên ta
Phút giây qua
Con còn bên Cha
Ôi! Giây phút tuyệt vời
Biết bao giờ phôi pha
Công đức Thầy
Sánh như Đông Hải
Nghĩa ân Cha
Ví tợ Nam Sơn

Giây phút này
Trời ban cho ta
Phút giây qua
Ta còn bên ta
Giây phút này
Thầy đang bên ta
Phút giây qua
Con còn bên Cha
Ôi, Giây phút tuyệt vời
Biết bao giờ phôi pha
Công đức Thầy
Sánh như Đông Hải
Nghĩa ân Cha
Ví tợ Nam Sơn

Ôi Giây phút tuyệt vời
Phút giây tuyệt vời
Biết bao giờ phôi pha
Cung chúc Thầy
Phúc như Đông Hải
Chúc tụng Cha
Thọ tợ Nam Sơn

Ôi! Giây phút tuyệt vời
Phút giây tuyệt vời
Biết bao giờ phôi pha
Cung chúc Thầy
Phúc như Đông Hải
Chúc tụng Cha

3) Diệu Pháp Vô Vi
Nhạc: Hoàng Thi Thơ
Lời: t/s Lương Sĩ Hằng
Lời dành cho ca đoàn:
Vô-Vi, Vô-Vi, Vô-Vi
Quyết chí tu sao đạt quân bình
Chánh pháp tu tâm đạt quân bình
Vô-Vi, Vô-Vi, Vô-Vi
Pháp định thần đời đạo song tu
Thực hành nhanh
Thực hành cho, thực hành cho
…Tự mình tu
Hồ hồ hồ hồ hồ hồ hồ
Hồ hồ hồ hồ hồ hồ
Hồ hồ hồ hồ hồ hồ
Hồ hồ hồ hồ hồ
….AAA AAA
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Đời vô thường
Nguyện hành tu không cầu
Đạo đời, đạo đời
Nhớ là giữ lòng trung mới thành
Hồ hồ hồ hồ hồ hồ hồ
Hồ hồ hồ hồ hồ hồ
Người thiền tu
Diệt lòng tham
Lòng từ bi
Dồi mài cho
Phúc điền càng thêm tươi
Càng thêm tươi mát aaaaa tươi mát
Chánh đạo là, chánh đạo là, chánh đạo là về cội hồn nhiên.
4) Chúc Thọ Đức Thầy
Nhạc & Lời: Hoàng Thi Thơ
5) Vui Hát Thiền Ca
Nhạc: Phạm Vinh
Cùng nhau ngân nga,
Nhạc thiền tỏa hương ngát Trời
Tình thương Cha ban
Mang câu hát ca cho muôn người
Nhạc thiền du dương,
Diù hồn về cõi Niết Bàn
Đạo tâm thức dần
Về với hư không
Hãy hát vui thiền ca
Về với cõi Di Đà
Song tu ta sẵn sàng mang tin vui đi mọi nơi
Hãy hát vui thiền ca
Cùng hướng đến đấng Cha lành
Hồn thiêng ngất ngây
Say câu ca vui tu thiền
Cùng nhau ca vang
Tình Trời soi sáng ngời
Độ trì nhân gian
Tu cho đức yêu thương chan hòa
Trọn đòi an vui
Lòng thành luyện tâm thức hòa
Hồn thiêng sống đời hợp thức thăng hoa.
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