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Mục Bé Tám từ  25/12/2005 đến 31/12/2005 

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
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) Mê lầm là sao? 
2) Quí yêu Thầy có ích gì không? 
3) Khai trí mở tâm có ích gì không? 
4) Sửa sao cho tốt? 
5) Qui một mối là sao? 
6) Ðồng tu chung tiến là sao? 
7) 
 
 Thật tâm tu hành để làm gì? 
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1) San Diego, 25-12-2005  2: 03 AM 
Hỏi:  Mê lầm là sao? 
 
Ðáp:  Thưa mê lầm là nghĩ sai 
  Kệ: 
 Mê lầm Trời Phật tự tạo sai 
 Kiếp kiếp luân lưu lẩn quẩn hoài 
 Thực hành chánh pháp thoát bi ai 
 Âm thầm tu tiến duyên Trời Phật 
 

2) San Diego, 26-12-20052: 13 AM 
Hỏi:  Quí yêu Thầy có ích gì không? 
 
Ðáp:  Thưa quí yêu Thầy đều được giúp ích 
  Kệ: 
 Hành thông tiến hóa tự giải mê 
 Khai triển muôn chiều tự thức tâm 
 Xây dựng cùng tu chung một lối 
 Thành tâm thực hành sẽ đạt duyên 
 

3) San Diego, 27-12-2005 
Hỏi:  Khai trí mở tâm có ích gì không? 
 
Ðáp:  Thưa khai trí mở tâm rất hữu ích 
  Kệ: 
 Nhận điển Trời ban không giờ dứt 
 Thực hành chánh pháp qui một mối 
 Uyển chuyển vô cùng lý trí minh 
 Tùy duyên Trời độ sửa chính mình 
 

4) San Diego, 28-12-2005  2: 26 AM 
Hỏi:  Sửa sao cho tốt? 
 
Ðáp:  Thưa sửa cho vừa là tốt 
  Kệ: 

Hành thông tự đạt chơn tâm sáng 
Qui hội tình người thức sáng ban 

 Thực hành chánh pháp dễ phân bàn 
 Từ tâm tiến hóa trong sống động 
 

5) San Diego, 29-12-2005  2: 39 AM 
Hỏi: Qui một mối là sao? 
 
Ðáp :  Thưa qui một mối là đạt tới chung 
hành 
  Kệ : 
 Duyên lành Trời độ quí hơn vàng 
 Tha thứ thương yêu khỏi bàng 
hoàng 
 Ðồng tu chung tiến cảm thấy an 
 Qui y Phật Pháp tự bạc bàn 
 

6) San Diego, 30-12-2005  2 :01 PM 
Hỏi :  Ðồng tu chung tiến là sao? 
 
Ðáp :  Thưa đồng tu chung tiến là thật sự thông 
minh 
  Kệ : 
 Tự hiểu tự minh chuyển thân mình 
 Quí trọng Trời cao không lùi ubớc 
 Tiến tới đạt thông chẳng lòng vòng 
 Chuyển thức thực hành tự quán thông 
 

7) San Diego, 31-12-2005  3 : 33 PM 
Hỏi : Thật tâm tu hành để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa thật tâm tu hành để sớm đạt pháp 
  Kệ: 
 Thật tâm tu tiến là qui luật 
 Sớm đạt tâm sẽ được an yên 
 Thanh tịnh vượt qua khổ nạn 
 Khổ hành tự tu tiến tốt 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

DŨNG TIẾN KHÔNG THAY ÐỔI 
(ÔNG TÁM GIẢI THÍCH CÂU: “BẠN LƯỠNG CHẤP NHẬN TỬ VÌ ÐẠO”) 

Bởi vì từ thiên thượng đến nhân gian, nó cũng có cái chuyện kêu bằng không đúng 
lẽ phải. Nhưng mà mỗi khi tôi thuyết pháp nó cũng có đụng chạm đến quyền lợi tu hành. 
Thế gian tu hành có cái quyền lợi tu hành, vì lẽ đó! Nhưng mà sự hiểu lầm có thể xảy 
đến. Nhưng mà tôi thấy rằng tôi đã tự “giải quyết”, tôi cũng không thành vấn đề, thì tôi 
chấp nhận, bởi tôi đem sự thật cho tất cả. 

Thượng, trung, hạ đều có cái sự gian trá ở trong đó. Tui không muốn có sự gian trá. 
Mà tui muốn có sự thành thật, cuộc đời mấy mươi năm tạm ở thế gian, chúng ta không 
chịu đem sự thật ra, không bao giờ sửa mình được. Vì lẽ đó tôi chấp nhận. 

Mà trước kia khi ông Tư còn sống ở thế gian, khi tôi nói đến đó là Ông Tư cản tôi, 
không cho nói. Mà nếu mà cản tôi đó, thì làm gì còn chân lý nữa. Cho nên tôi nói là tôi 
không ngưng, phải nói cho ra lẽ phải. Chính tôi không tin tôi, tôi mới tu được. Tôi thấy 
tôi cũng không phải nữa, tôi mới nói ra để tôi tìm ra lẽ phải. Nhưng mà thế gian, cái tà 
tâm ngoan cố luôn luôn còn hoài. Nhưng mà hồi tôi tu, tôi du côn lắm, không sợ những vị 
đó . Nhưng mà tôi biết những vị đó khao khát chân lý và sự thật. Thành ra tôi thấy những 
vị đó chẳng khác gì tôi. Và tôi chẳng làm gì họ. Tôi chỉ đem sự thật để nói cho mọi người 
được sự ảnh hưởng tốt thay vì âm u đau khổ không có lối thoát. Những vị tu hành tới bây 
giờ mấy chục năm, chưa có lối thoát. Vì lẽ đó, sự công bằng của Trời Phật, tôi nguyện 
đem ra sự thật để cho mọi người chung hưởng như tôi đã đạt được. Dù ngày mai đây mất 
thể xác này, tôi cũng vui mừng vì sự hòa đồng mà tôi đã đóng góp. 

Thành ra các bạn có tu cái pháp này, tôi cũng mong các bạn đem ra sự thật, không 
nên thêm bớt. Mỗi người phải chịu làm như vậy, thì cái chơn lý nó sẽ rõ ràng trước mắt ở 
nhơn gian. Cái đó tôi thấy, tôi tìm cái gì nữa bây giờ? Ðối với thế gian loạn động thì phần 
nào tôi cũng có rồi. Nói tới khao khát chân lý, thì tôi đang tiến, đang tầm, đang phải đi, 
chứ tôi không thể ngưng bước được, mà lấy cái đạo tạo cái đời, tôi không làm, không 
chấp nhận điều đó. 

Cho nên người tu chơn chánh, tà ma quỷ quái không xâm được, nhưng mà nó cũng 
tìm phương hại. Nhưng mà rốt cuộc cái chánh cũng vẫn thắng cái tà. 

Cho nên hôm nay tôi nói ra, nhưng mà Ông Tư vì tình thương mà muốn nhắc nhở 
cho các bạn biết, và nhắc nhở luôn cả tôi. Nhưng mà đường lối tôi trước sau như một, 
không bao giờ thay đổi. Ðứng trước mặt đức Phật cũng vậy, đứng trước mặt ma quỷ tôi 
cũng có một lời không thay đổi: “Tôi chỉ biết tu mà thôi, không đá động ai, không phá 
hoại ai, nhưng mà tôi biết rằng trên kia có ánh sáng, trên kia có sự không động.” Tôi chỉ 
biết nói bây nhiêu đó thôi. Nhưng mà họ lấy cái động che ánh sáng thì họ buộc, lấy họ, 
họ chịu lấy. Chứ còn tôi chỉ cho họ thấy rằng cái không động đang có ở trên đó. Người 
nào muốn tu thì đi tới, còn không tu thì thôi. 

Nhưng mà Ông Tư thường nhắc, thế gian họ hay phá phách. Sự thật khi Ông Tư 
chết rồi, đi rồi, thể xác bỏ rồi, thì tôi bị phá nhiều trận như tôi đã thuật cho các bạn biết. 
Bị phá nhiều trận, nhưng mà vô hiệu quả. Nếu nó có hiệu quả thì tôi đâu có ngày nay. Họ 
lấy thôi miên phá tôi, lấy bùa phép phá tôi. Lấy những nghịch cảnh phá tôi. Nhưng mà rồi 
tôi cũng qua. Thì tôi thấy cái dũng tiến của con người bất diệt. Cho nên các bạn tu về vô 
vi, bạn bỏ tất cả những cái trược điển xâm nhập do tư tưởng tới ngũ tạng, thì cái phần 
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thanh điển đó kêu bằng: “Dũng Tiến Không Thay Ðổi”. Cho nên trước kia Ông Tư có 
kêu tôi nên trở về với bản thể. Tôi nói một khi tôi đã đi được rồi, tôi không chịu trở về 
với bản thể. Nếu tôi trở về với bản thể, tôi còn phải sợ, sợ chết, sợ đủ thứ hết. Cho nên 
ngày hôm nay, tôi cũng vẫn nung nấu cái đường lối trước sau như một, không bao giờ 
thay đổi. 

Cho nên các bạn tu ở đây cũng vậy, sự cương quyết của các bạn sẽ chiến thắng tất 
cả. Các bạn đã ý thức rõ ràng. Tôi đã phân tách rõ ràng từ ly từ tí, cái hồn của các bạn 
không có ai chém giết được thì các bạn chỉ nắm cái tu là cái chìa khóa giải thoát, mà các 
bạn còn lo chuyện đời nữa thì các bạn sẽ bị hạ tầng công tác và chậm tiến mãi mãi cũng 
như Ông Tư đã nhắc nhở chúng ta. 

Thì hôm nay, tôi thấy cái chuyện rất quý báu đã đem lại cho qúy vị ở đây, thì chúng 
ta người nào tu có điển nên để ý một chút. Một chữ thôi là các bạn đạt thấu thiên đàng, 
chứ không phải nhiều chữ mới đạt được. Cho nên các bạn trở về, từ rày về sau, sau cái 
câu cuối cùng hai câu nguyện, các bạn có thể “Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”. Các 
bạn đã minh cảm chữ Phật chưa? Phật là vô danh, là thuộc về điển, thanh khí điển ở tam 
thập tam thiên chiếu xuống xương sống đứng là vũ trụ hấp thụ, cái cung Trời, bản thể các 
bạn cũng như là cái cung Trời, hai luồng điển giữa âm và dương nó điều hòa rồi nó mới 
định. Thì bắt các bạn phải trở về với cái điểm đó thì các bạn mới điều khiển được tất cả 
cái huyền năng trong tiểu thiên địa. Quy y Pháp là nắm đó để tiến. Ðiển mới là giải tất cả, 
lấy con mắt bạn tu. Quy y Tăng là trở về nguyên hình Thánh thai. Ðó là cái đường lối 
chính đáng mà từ hồi nào tới giờ, mấy ngàn năm nay chưa có ai giải thích câu này. Cho 
nên hôm nay có một cơ hội rõ rệt để tiến thân, thì nắm đó làm chìa khóa mà tu. . 

THƠ 
         CHÚC XUÂN BÍNH TUẤT 2006  
BÍNH TUẤT VUI XUÂN CHÚC ÐỆ 
HUYNH 
CÙNG NHAU XÂY DỰNG ÐẠT CHƠN 
TÌNH 
THỰC HÀNH CHƠN PHÁP TRỪ PHIỀN 
NÃO 
KHAI MỞ TÂM LINH THOÁT NGỤC 
HÌNH 
CHIA RẼ KHÔNG CÒN ố CHUNG DỰNG 
ÐẠO 
THƯƠNG YÊU ÐOÀN KẾT ố TỰ QUÂN 
BÌNH 
THẤM NHUẦN CHƠN LÝ THẦY MINH 
GIẢI 
TINH TẤN CÔNG PHU VỮNG TIẾN 
TRÌNH. 
                THIỀN TÂM 
       (Tao Ðàn Phú Nhuận, 01-01-2006) 
                    ======== 
                 CÕI PHÚC 
Hạnh phúc làm sao cảnh Niết Bàn 
Chẳng còn mộng ảo với thời gian 
Ðêm nay ta thức ố không hề ngủ 

Mà thấy vui sao ố chẳng phải bàn 
 
Tu là cõi phúc ! Ðúng rồi Cha ! 
Niềm vui ố hạnh phúc thật bao la 
Ðâu còn hạn hẹp như đời nữa 
Dại chi mà cứ mãi ta bà. 
 
Ngày đầu học Pháp con nào chắc 
Vô Vi mầu nhiệm: thật vậy chăng? 
Nay việc mười mươi đều đã rõ 
Con chẳng còn nghi “Rứa” với “Răng”. 
             Bình Tân, 04-12-2005 
             THANH DŨNG. 
                   ===== 
                HỌC NGU 
(Họa bài “Cõi Phúc” của Thanh Dũng) 
Gom góp Thanh Quang lập Niết Bàn 
Tu hành chẳng tính toán thời gian 
Còn trong thân xác còn ăn ngủ 
Hồn chịu học ngu chịu xét bàn 
Xét bàn lời dạy của Thầy Cha 
Dẫu khổ muôn phần chớ khóc la 
Nhẫn nhục đâu còn tranh chấp nữa 
Hòa vui mới quí cõi ta bà 
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Ta bà tầm đạo pháp siêu thăng 
Có mấy ai hành thấu đạt chăng !!! 
Tranh luận càng nhiều càng thấy rõ 
Khí thần tan bởi hở hàm răng. 
           Sài-Gòn, 02-01-2006 
            PHAN VĂN BỮU 
              ========== 
                 TU ÐIỂN 
(Họa bài “Cõi Phúc” của Thanh Dũng) 
Gom tụ Thanh Quang chẳng luận bàn 
Tham thiền nhập định phi thời gian 
Không màng hưởng thụ, mê ăn ngủ 
Không chấp thấp cao, khỏi bạc bàn 
 
Bạc bàn sao thấu ý Thầy Cha 
Phàm trí khó tường cõi Ðại La 
Hành luyện chuyên cần, hành luyện nữa !!! 
Mới mong giải thoát kiếp ta bà 
 
Ta bà hết nhiễm mới siêu thăng 
Hỏi kẻ tu hành thấu hiểu chăng? 
Hiệp điển Di Ðà ắt sẽ rõ 
Cần chi bàn luận “rứa” cùng “răng”! 
              Phú-Nhuận, 03-01-2006 
                MAI VĂN CHẤT. 

             ===== 
     THƯƠNG THẦY TUỔI 84 
Thương Thầy nay đã tám tư 
Vẫn còn truyền bá Chân Như độ trần 
Nhìn Thầy lụm cụm bước chân 
Lòng con chợt thấy rưng rưng giọt buồnà 
 
Tình Thầy biển cả trào tuôn 
Tận độ con trẻ về nguồn cội xưa 
Thời gian như thể thoi đưa 
Nửa đời dìu dắt, vẫn chưa đứa về ? 
 
Thương Thầy lặn lội biển mê 
Hy sinh cứu độ, mãi lê thân già 
Vì đàn con dại ta bà 
Cho nên Tâm Phật phải hòa Tánh Ma 
Tiếc thay! chúng vẫn đọa sa 
Trôi trong bể khổ, kêu la vang trời 
 
Thầy thương giảng dạy bao lời 
Từ còn răng ố đến bây giờ hết răng 
Mà nào ai thấu Lẽ Hằng 
Nào ai dứt khoát, tầm phăng lối về !? 
Vẫn còn lặn ngụp biển mê 
Vẫn còn rơi rớt bên lề Thiên Cơ 
 

Thương Thầy tận tụy cả đời 
Hạnh Lành cứu độ bao giờ mới xong !? 
Hay đến rồi lại về không, 
Bao nhiêu Công Ðức theo dòng đời trôi !? 
 
Tình Thầy vĩ đại Thầy ôi! 
Nhưng đời vốn dĩ như vôi bạc tình ! 
Chắc đành lỡ một công trình 
Chắc mai Thầy lại một mình hồi quê ? 
Bỏ đàn con giữa bến mê 
Tiếp tục học hỏi nhiêu khê cõi trần 
 
Nhìn Thầy lụm cụm bước chân 
Lòng con chợt thấy rưng rưng giọt buồn! 
     Ðầu Xuân Bính Tuất - 2006 
             MAI VĂN CHẤT 
           ======= 
          LỠ MỘT MÙA XUÂN 
Bính Tuất niên! Xuân lại về!... 
Người người hối hả, bộn bề lo toan 
Riêng ta lòng chợt héo hon 
Bởi thêm Xuân nữa, chưa tròn Ðạo Tâm 
Vẫn còn lạc lối mê lầm 
Vẫn còn chìm nổi xa xăm bể trần 
Bao năm gội rửa tâm, thân 
Vẫn chưa tẩy hết trược trần thế gian 
Cõi đời rộng lớn thênh thang 
Nẽo Ðạo chật hẹp, gian nan khó về 
Lại đón Xuân giữa bến mê 
Lại thêm Xuân mới bộn bề, nhiêu khê 
Một Xuân nữa lỡ nguyện thề 
Với bao trăn trở ố chẳng hề có Xuân! 
Xuân đời nhộn nhịp tưng bừng 
Âm thầm Xuân Ðạo, niệm từng phút giây 
Ăn năn tự kiểm dâng Thầy 
Con xin gia hạn tháng ngày luyện tu 
Vun bồi Ðạo Hạnh, Công Phu 
Mong Mùa Xuân tới nhàn du cõi lành. 
      Phú-Nhuận, 18-01-2006 
            MAI VĂN CHẤT. 
                    ===== 
      CHÚC XUÂN BÍNH TUẤT 
CHÚC cho Huynh Ðệ khắp gần xa 
XUÂN đến niềm vui trọn cả nhà 
BÍNH Ðinh Nam hỏa đều khai mở 
TUẤT Hợi từ đây sẽ tiến xa 
                TRÍ-HUỆ 
       (QN, 27-01-2006) 
                     ======= 
             TỰ THUẬT THI (3) 
Phận nghèo trong sạch chẳng lo âu 
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Giàu sang quyền tước được bao lâu 
Chi bằng giác ngộ lo tu học 
Hạnh nghệp lo tròn phước thâm sâu 
Chớ nên theo mãi đương gian ác 
Muôn kiếp trầm luân nghiệp khổ sầu 
Danh lợi bên mình đều tạm bợ 
Cuộc đời ngắn ngủi có gì đâu 
 
Gì đâu tồn tại để mà tranh 
Nghiệp quả còn mang nghiệp chẳng lành 
Quyền quý sang giàu rồi cũng chết 
Tu hành chơn chánh giữ cho thanh 
Phước tạo ngàn xưa nào hư hoại 
Vô vi về được cảnh trong lành 
Tây phương trực chỉ Di Ðà tiếp 
Cực lạc về trên chổ sẳn dành 
             Thanh Sữ (TVTLTC) 
                 ==== 
           TỰ THUẬT THI (4) 
Ðau khổ bởi đời suốt bao năm 
Phí công nhọc sức bởi vì lầm 
Tham mê danh lợi đua tranh mãi 
Ngoảnh lại càng thêm thấy tủi thầm 
Danh lợi thôi thôi như bọt nước 
Chạy theo sao tránh khỏi luân trầm 
Thôi nay một dạ tầm chơn lý 
Giải thoát cho rồi cảnh tối tăm 
 
Tối tăm lánh đặng mới là tiên 
Nhờ Pháp vô vi thật diệu huyền 
Niệm phật Soi hồn tâm khai mở 
Pháp luân thương chuyển mới định yên 
Bao la biển rộng thân nào ngại 
Vẫn có Thầy bên cứ lo thiền 
Ráng tu, tu mãi đừng lo nghĩ 
Thoát cảnh ưu phiền hiệp cỏi tiên. 
               Thanh Sữ (TVTLTC) 
                 ===== 
              TỰ THUẬT (5) 
Khôn lanh mưu trí chẳng phải tài 

Tạo nghiệp lâu dài khổ lắm thay 
Mộng ảo phù du nào ai biết 
Lặn hụp trong trần cuộc tỉnh say 
Bởi thấy rõ đời cơn ác mộng 
Thức tĩnh rồi đây chọn lối ngay 
Mau kịp quay về đường đạo hạnh 
Vô vi thiền được rõ thiên tài 
Thiên tài rõ được bởi vô vi 
Ðặng pháp tu rồi ráng mà đi 
Sáng tối công phu cho nhuần nhã 
Sẽ về cỏi Phật có khó chi 
Diệu pháp huyền thông nơi Thượng Ðế 
Ðường chánh nẻo tà chẳng còn nghi 
Minh triết đạo mầu nay thấy rõ 
Tây thiên trực chỉ được hồi quy 
               Thanh Sữ (TVTLTC) 
                    ========= 
           TỰ THUẬT THI (6) 
Soi hồn thấyrõ điển phát ra 
Luôn niệm tâm kinh dẹp ý tà 
Thường chuyển khai thông nhâm đốc mạch\ 
 
Huỳnh đình thơ thẩn hát ngân nga 
Lối đi vạch sẳn lòng đã quyết 
Thanh trược rồi đây cũng một nhà 
Nhập định thu gồm về một mối 
Xuất hồn đãnh lễ Phật Thích Ca 
 
Thích ca bất diệt khỏi phải tầm 
Có sẳn trong mình ngự tại tâm 
Sáng tối công phu Ngài chứng rõ 
Luôn giữ trong mình pháp diệu thâm 
Hành pháp giữ mình thôi sắc dục 
Nhớ đó ra đi khỏi lạc lầm 
Ba ngã đường về nào sai lạc 
Lần lên lối giữa tới Quan Âm 
          Thanh Sữ (TVTLTC) 

 
 

Một Món Quà Đầu Xuân 2006 
Kính thưa Qúy vị,  

- Với nhũng ai từng quan tâm đến tương lai, tiền đồ sáng lạng của con cháu chúng 
ta làm sao trẻ con chúng ta có thể đọc được quốc ngữ lưu loát và phát âm tiếng 
Việt đúng giọng khi chúng ta đang sinh sống tại hải ngoại, bận rộn với cái ăn cái 
sống hằng ngày không có thời gian dành riêng hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng, 

- Với những ai từng quan ngại con cháu chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi nền văn 
hóa hiện sinh, không tâm linh chỉ thuần sống với vật chất, 

- Với những ai đang tìm một món qùa Xuân giá trị để biếu tặng trong lúc viếng thăm 
chúc Tết thân nhân bạn bè ngày đầu năm, v.v… 
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Kính thưa Qúy vị, DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây I, hoàn tòan đáp ứng được 
những quan ngại vừa nêu trên. 
 

- DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây I sẽ giúp cho con em chúng ta tự đọc được 
quốc ngữ lưu loát, hát được tiếng Việt chính xác như những ca sĩ VOVI đã từng 
trình diễn được nhiệt liệt ngợi khen.  

- Nhạc Thiền VOVI là những thiền khúc với lời ca thấm nhuần triết lý đạo đức của 
Thiền sư Lương Sĩ Hằng như một kim chỉ nam cho chúng ta, cho con cháu chúng 
ta định hướng trong cuộc sống loạn động của thời nay.  

- DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây, chỉ với giá ủng hộ 10 Mỹ Kim mà là một 
món qùa giá trị tâm linh sẽ tăng niềm vui cho cuộc viếng thăm ngày đầu năm, để 
chúng ta cùng nhau hát như những Ca sĩ thượng hạng trong làng âm nhạc Việt 
Nam hiện đại. 

 
Kính thưa Qúy vị, chỉ với giá ủng hộ 10 Dollar một DVD mà Qúy vị sẽ tiếp tay cho Ban 
Thiền Ca VMC có thêm phương tiện tài chánh tiếp tục quảng bá Pháp Thiền VOVI đến 
với những đồng hương chưa duyên may gặp và hành pháp như chúng ta. 
 
Chỉ ủng hộ 10$ cho một DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây là cho một việc vạn năng, 
là trồng cây Hạnh Nhân cho chính mình, cho thân nhân, cho con cháu và cho đồng bào 
chúng ta. Rất mong thay và xin đừng ngại ngùng!   
 
1) DVD KARAOKE TIẾNG TRỐNG DỰNG XÂY 1, gồm 1 DVD (ủng hộ $10US) 
sẽ được phát hành vào đúng ngày mùng 1 âm lịch, 2006, tức là ngày chủ nhật 29 tháng 1 
năm 2006 chung với:  
 
2) Bộ DVD KHÓA SỐNG CHUNG TÂN NIÊN & CHÚC THỌ ĐỨC THẦY, gồm 3 DVD 
(ủng hộ $10) . 
 
3) 3 DVD Thiền Ca Tiếng Trống Dựng Xây: $20 US 
 

VẤN ĐÁP TIẾP THEO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI “HỘI 
TỤ VINH QUANG” TẠI BANGKOK 

(soạn ngày 3 tháng 2 năm 2006) 
25) Hỏi: Xin BTC cho biết thêm về tiến trình của Quỹ Tương Trợ: 
 
Đáp: BTC đang kêu gọi các bạn khắp năm châu ủng hộ QTT và việc kêu 
gọi này dự định sẽ được kết thúc vào ngày 28/2/2006. Song song với 
việc kêu gọi nói trên, BTC đang xin yêu cầu mỗi bạn đạo trong nước 
đăng ký QTT, xin báo cho BTC những chi tiết cần thiết như sau:  

- Tên họ 
- Ngày sanh 
- Nơi cư trú và phương tiện liên lạc khi cần (điện thoại, thơ, 

người trung gian vv…) 
- Thời gian thiền theo PLVVKHHBPP 
- Nghề nghiệp trong vòng 5 năm qua 
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- Tình trạng gia đình (độc thân, đã có gia đình, bao nhiêu 
cháu..) 

  
Xin các bạn đạo tại Á Châu sớm nộp đơn với ban ghi danh tại vùng 
của mình. Danh sách này sẽ được gom lại và trình lên Đức Thầy cứu 
xét. Sau ngày 28/2/2006 và sau khi tổng kết số tiền nhận được cho 
QTT, BTC sẽ tổ chức một buổi rút thăm. Việc rút thăm sẽ do chính 
Đức Thầy thực hiện. Số lượng các bạn được tuyển chọn tùy thuộc vào 
số tiền QTT nhận được và danh sách này sẽ được thông báo ngay sau 
buổi rút thăm. 
 

Tổng số tiền nhận được cho QTT cho đến ngày 3/2/2006 là như sau:  
 

1 A/C Lương Sĩ Thường & Ái Tuyết US$2300 
2 BD T/D Jolicoeur, Montreal, 

Canada 
$100 

3 Nguyễn Châu $750 
4 Võ Nhàn Thanh $50 
5 BD Atlanta $700 
6 Thanh Hòa  $200 
7 Lai Hưng Thịnh $100 
8 TD Lĩnh Tâm, $CND   $300
9 Đỗ Sở  $40 
10 Ẩn danh $500 
11 Berthe Lê Xuân, Franc $62 
12 Vô danh $100 
13 Sony Nguyễn Hữu Cao Sơn $200 
14 Annie Golob $100 
15 Maria Pierre  Mongiat $100 
16 Nguyễn Kim Hà  $200 
17 Ẫn danh, $ Úc Kim   $ 5000
18 Simon R.  Crotty $100 
19 Nguyễn Văn Phước, PA $100 
20 Ẩn Danh, N. CA $200 
21 B/Đ TĐ Tứ Thông, Houston $620 
22 Bác Bùi Thị Tý, Portland $100 
23 Sơn Loan, Las Vegas $200 
24 Huong McReynolds $1680 
25 Vũ Kim Xuân Thảo, NJ $100 
26 Trần Quang Lực, NY $400 
27 Lê Thành Lợi + Nguyễn Hồng Đức, Denmark $300 
28 Lieu Ngoc My, France      € 100
29 Nguyen Caroline, France  € 100
30 Panyasak Bounthong Marie, France  € 100
31 Ton Thi Kim Phuong, France  € 100
32 Phan Thi Thanh Van, France $200 
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26) Hỏi : Sau khi bế mạc đại hội ngày 22/8/2006, BTC có chắc chắn 
tổ chức tour không, vào thời điểm nào? 
 

Đáp: Do sự yêu cầu của các bạn đạo tham dự đại hội Bangkok 2006, 
BTC đang thu xếp một ngày tour cùng với Đức Thầy thăm viếng thành 
phố cổ Thái Lan. Tour sẽ khởi hành ngày 23/8/2006 lúc 7:30am và 
trở về Bangkok lúc 4:30pm. Sau đó sẽ có buổi ăn tối chung vui với 
Đức Thầy trước khi chia tay, rời Bangkok vào ngày 24/8/2006. 
Package Tour Du Thuyền bao gồm: 

- 2 đêm khách sạn 
- 1 cruise boat day tour đến thành phố cổ Ayutthaya 
(bao gồm 1 bữa ăn trưa) 
- 1 bữa tiệc tối  

Chi phí sẽ được thông báo rõ ràng trong một ngày gần đây. Chi phí 
ước tính sẽ dưới $200 US. 
 

27) Hỏi: Có tin cho biết mỗi bạn ghi danh tham dự đại hội cần nộp 
một tấm ảnh. Xin BTC cho biết thêm về việc này. 
 
Đáp: Mỗi bạn đạo tham dự đại hội Bangkok cần nộp trước ngày 
28/2/2006 một tấm ảnh cỡ 3x4 (passport) hay bằng digital mới nhất 
để BTC dễ nhận diện khi đưa đón tại phi trường cũng như làm thẻ 
vào cửa cho bạn. Những bạn nào về VN, đã gởi cho BTC 2 hình 
passport, thì không cần gởi thêm nữa. Rất mong các bạn vui lòng 
hợp tác. 
28) Hỏi: Xin hỏi khi nào BTC cần biết số hộ chiếu (passport) của 
các bạn ghi danh tham gia đại hội? 
 
Đáp: Về thủ tục khách sạn cũng như máy bay, BTC đều cần biết số hộ 
chiếu, ngày cấp cũng như ngày hết hạn. Đặc biệt, các bạn dự tính 
về VN, xin vui lòng gởi cho BTC một copy của passport và hai tấm 
hình để xin visa vào VN. Hình có thể bằng digital. 
 
29) Hỏi: Lệ phí Đại Hội có thể trả thành nhiều kỳ như Đại Hội năm 
rồi được không? 
 
Đáp: Bạn đạo nên trả nhiều kỳ như các đại hội trước. Đây là thời 
gian cần lưu ý:  
 

PAYMENT 
DUE DATES TOUR 1 

Deposit 
12/31/05 

First Installment 
Feb 15/06 

Final Payment    
May 1/06 TOTAL  

$2,178 Single $200 $871 $1,107 $2,178 
$1,838 Double $200 $735 $903 $1,838 
$1,788 Triple $200 $715 $873 $1,788 
$898 Child $200 $359 $339 $898 
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PAYMENT 
DUE DATES TOUR 2         

$2,428 Single $200 $971 $1,257 $2,428 
$2,088 Double $200 $835 $1,053 $2,088 
$2,038 Triple $200 $815 $1,023 $2,038 
$1,008 Child $200 $403 $405 $1,008 

           
PAYMENT 

DUE DATES TOUR 3         
$1,228 Single $200 $491 $537 $1,228 
$888 Double $200 $355 $333 $888 
$838 Triple $200 $335 $303 $838 
$168 Child $50 $67 $51 $168 

           
Xin lưu ý là các chuyến bay từ VN sang Bangkok rất có giới hạn cho 
VN Air và Thái Airlines, đặc biệt vào những ngày 15/8 – 16/8/2006. 
Để bảo đảm chuyến bay cho các bạn đạo vào những ngày này, xin các 
bạn vui lòng lấy quyết định càng sớm càng tốt.  
 

Kính chúc Quí Bạn một năm mới  thân tâm an lạc. 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
Để có các DVD  & tài liệu tu học, quý bạn đạo ở xa có thể liên lạc để  đặt hành với các 
Trưởng Ban Phân Phối: 
 
Trưởng Ban Phân Phối vùng Bắc Mỹ:  
1) Nguyễn Như Hoàng 
Tel: (408) 272-1428 
Email: john_hoang_nguyen@yahoo.com 
 
2) Võ Kim: 
Email: vnkdigital@yahoo.com 
 
3) Trưởng Ban Phân Phối tại Âu Châu:  
Đồng Trọng Trí: 
Leuchte 19, 60388 Frankfurt 
Tel 0049 - (0) 6109 - 375319 
Email: Tri.Dong@t-online.de    
 
4) Trưởng Ban Phân Phối tại Úc Châu:  
Lê Tấn Quốc 
4 New Ross Lane, Waterford, WA 6152 
Tel: (08) 9450 7416 
Email: letanquoc@gmail.com 
Check payable to: Vo-Vi Multimedia Communication 
Thành thật kính chúc Quý Bạn Đạo một năm mới an khang. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
 


