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Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Töï Giaùc
Thaønh taâm tu luyeän töï khai minh
Nghòch caûnh lieân hoài chuyeån haønh trình
Khoù khoå bình taâm uyeån chuyeån tieán
Ñaïo laønh ñöa röôùc hoàn thanh hieàn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 13/03/99 đến 19/03/99
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 gi
ai 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) Luồng điển thành tựu vươn lên ở chỗ nào ?
2) Người tu mưu đồ phá đám có lợi gì không ?
3) Người tu không chịu dấn thân hành pháp mà nói chuyện lập lại trong sách vở thì sao ?
4) Tánh xấu xâm chiếm tư tưởng bằng cách nào ?
5) Tại sao gọi là quần sanh ?
6) Nguyên lý thâm sâu nằm ở chỗ nào ?
7) Làm sao biết được mình hội nhập tình Trời ?
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1) Monaco, 13/03/99 1 : 40 AM
Hỏi : Luồng điển thành tựu vươn lên ở chỗ nào ?

2) Monaco, 14/03/99 12 : 50 AM
Hỏi : Người tu mưu đồ phá đám có lợi gì không ?

Ðáp : Thưa luồng điển vươn lên thành tựu nơi
trung tim bộ đầu, trí sáng tâm minh
Kệ :
Xuất phát phát triển tâm linh tiến
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền
Trí tuệ không ngừng xoay phát triển
Bình tâm tu luyện sống an yên

Ðáp : Thưa người tu mưu đồ phá đám có tội tự
hủy diệt tâm thân, bất chấp sự lợi ích chung, tự
tạo sự cô đơn chẳng ai dám liên lạc nữa
Kệ :
Tánh hư tật xấu chẳng lo chừa
Tự hại tâm thân tạo khóc mưa
Trí tuệ không ngừng trong giao động
Tạo mê cố chấp chẳng ai ưa

3) Monaco, 15/03/99 1 : 30 PM
Hỏi : Người tu không chịu dấn thân hành pháp
mà nói chuyện lập lại trong sách vở thì sao ?

4) Monaco, 16/03/99 12 : 00 AM
Hỏi : Tánh xấu xâm chiếm tư tưởng bằng cách
nào ?

Ðáp : Thưa người tu thiền thực hành chỉ nói
chuyện ở bên ngoài, không khác gì người đi lạc
đường, lòng vòng không lối thoát
Kệ :
Ðạo tâm không mở trí không khai
Tuệ giác không minh trí định sai
Tâm trí bất minh tình khó mở
Luận hoài không thoát tạo bi ai

Ðáp : Thưa tánh xấu xâm chiếm tư tưởng bằng
tập quán xấu, hành động không tốt, gian dối lừa
đảo người khác
Kệ :
Khó tu thất tín mưu mô động
Khó giải khó minh sống phập phồng
Lý trí không còn duyên tốt đẹp
Lầm sai tự hại chẳng trường tồn

5) Monaco, 17/03/99 5 : 40 AM
Hỏi : Tại sao gọi là quần sanh ?

6) Monaco, 18/03/99 8 : 15 AM
Hỏi : Nguyên lý thâm sâu nằm ở chỗ nào ?

Ðáp : Thưa quần sanh là chung hưởng bao la
Ðáp : Thưa nguyên lý thâm sâu ở nơi sự thật
nguyên khí của Trời Ðất mà sống, tất cả đều sống
như nhau, đều trong luật hóa hóa sanh sanh của
Kệ :
Trời Ðất
Trở về thực chất thâm sâu hiểu
Kệ :
Giải tiến tâm linh hiểu được nhiều
Quây quần tiến hóa như nhau tiến
Hội nhập tình Trời trong nhập định
Chẳng biết gốc gát nơi nao lại tức phiền
Càn khôn ổn định thật là siêu
Gieo họa cho mình không tiến bước
Quần sanh loạn động khó tái duyên tiền
7) Monaco, 19/03/99 2 : 00 AM
Hỏi : Làm sao biết được mình hội nhập tình Trời ?
Ðáp : Thưa khi được hội nhập tình Trời thì tâm rất khoan dung, chỉ biết tha thứ và thương yêu là
quan trọng
Kệ :
Trạng thái minh tâm rất dễ dàng
Bình tâm thanh tịnh óc phát quang
Quí yêu muôn loại tình giao cảm
Trật tự liên hồi tự sáng ban
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi:Cái pháp môn tu theo pháp lý, cái chuyện quan trọng nhất là Pháp Luân Thường Chuyển.
Xin Ông Tám giảng cho bạn đạo nghe rõ lại cái vận chuyển từ đâu tới đâu, về cái Pháp Luân
Thường Chuyển nó bốc như thế nào? (Câu này do thiếu tá Tấn vấn năm 1973)
Ðáp: Cái Pháp Luân Thường Chuyển đó, những người coi sách mới tu hay sai. Người thế gian
muốn cũng cố cho cái bản thể nó mạnh, hít hơi vô ngực cho nó mạnh, nín hơi để cho nó xuất cái hơi
điển để cho tứ chi nó ấm và để bảo vệ cơ thể. Còn cái pháp ở đàng này nó khác. Cái Pháp Luân ở đây
là co lưỡi răng kề răng, rồi mình lấy cái lỗ mũi hít cho nhè nhẹ nhè nhẹ, cái ý mình nói: “đầy rún” thì
tức nhiên cái bụng mình nó phình lên, phình cho hết phình được, rồi kế mình nói: “đầy ngực”. Tại sao
mình nói “đầy rún” cái bụng phình? Chúng ta để đầy rún nó phình, còn nếu chúng ta nín mà nuốt, đè
nó xuống dưới, nó mới động cái Hỏa Tam Muội, nó làm cho con mắt mình đỏ và làm tánh mình nóng.
Cho nên đàng này người ta không chấp nhận. Bởi vì cái Hỏa Tam Muội ở dưới nó thuộc về cái sân
điển, nó chỉ ở lại thế gian, không có đem đi được. À, nó nuôi cái bản thể vậy thôi. Còn chúng ta hít
vô, nói: “đầy rún” thì tự nhiên cái rún nó đầy rồi nó mới xoáy cái luồng điển ra phía sau trái cật. Trái
cật đó nó có cái luân xa. Cái luân xa đó nó thông cái đường xương sống là cái vũ trụ của bản thể, nó
thông tuốt lên trên bộ đầu. Nhưng mà trong lúc mới làm thì các bạn hít nhẹ nhẹ nói: “đầy rún, đầy
ngực, tung lên bộ đầu”, hít cho nó ngộp, hít hết thở được rồi các bạn thở ra, thở cho cái bụng xẹp hết
không còn cái gì ở trong đáy bụng, rồi tái hít trở lại liên tục như vậy đó.
Nhưng mà ban đầu nó có hơi è ạch khó khăn, bạn làm đúng rồi nó toát mồ hôi ra, làm 5, 6 lần thấy nó
hứng thú. Ban đầu mới tập, cái hơi nó còn nặng làm lần lần, 5 lần, 10 lần, nhiều người ham làm 20 lần
cái đó cũng không sao.
Nhưng mà đúng của nó, làm 6 lần là mệt lắm rồi và nó đã nhẹ nhàng lắm rồi.
THƠ
Giáng Sinh Quy Nhứt
Giáng Sinh về, tuyết điểm thông
Trên không tuyết rụng ngàn thông bạc đầu
Nơi nơi trắng xóa một màu
Ngàn thông đứng lặng đỉnh đầu hướng không
Thiền nhân đứng tựa gốc thông
Nghe trong gió thoảng tiếng thông thầm thì:
“Thông-tôi đang học bài thi
Ngày qua tháng lại đề thi dũa mài
Người may, có sẵn hình hài
Tấm thân tứ đại linh đài sáng trong
Còn tôi, thân thẳng chẳng cong
Dù mưa nắng gió tự tòng tự vươn
Còn người có sẵn đạo đường
Mong người cố gắng thiên đường hoàn nguyên
Người tu tâm phải chính chuyên
Không nghiêng không ngã chèo thuyền vượt lên
Tâm thân quy nhứt tạo nền
Thượng trung hạ giới hướng lên đỉnh đầu
Từ đây quy thức bắt cầu
Giải thông khai ngộ lên tàu về quê
Còn tôi thức ngộ cơn mê
Làm thông học nhẫn mong về với Cha
Ngàn xưa chủng tử một nhà
Ngày nay giao cảm cùng hòa tiến lên!”

Thông đứng đó, càn khôn thường chuyển
Thông nhập vào tự chuyển tiến lên
Ngàn thông tu sửa vững bền
Vị lai thông đến hầu bên Phật Trời!
Trong bão tuyết tại Seattle, WA
Nguyễn Quang Hải-Cơ
===
GIÁNG SINH VUI HÀNH
GIÁNG bút đề thơ chúc tặng người
SINH trong Ðời mạt, Ðạo không rời
VUI cùng Chánh Pháp, bồi Linh Ðiển
HÀNH Ðạo Trời Cha, mãi sáng ngời.
TÐ. Phú-Nhuận, 24-12-2008
Thiền Ðăng.
===
QUANG ÐIỂN KHAI
NGUYỄN đời phiêu bạt cõi nhân gian
QUANG điển khai thông tỏ Ðạo Vàng
HẢI thệ sơn nguyền theo gót Phật
CƠ Trời thông suốt đáo Tây Phang.
Phú Nhuận, 23-12-2008
Thiền Ðăng.

===
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AI CHO MÌNH HƯỞNG MÙA XUÂN
ĐEM DUYÊN ĐỔI LẤY NHỮNG VẦN THƠ YÊU

Những tuồng tại thế đều giả ảo
Những tích lưu đời dạy chúng sanh

AI biết xuân này ta nhớ ai
Ai mang xuân đến nỗi u hoài
Ai người tri kỷ tìm đâu tá
Ai hẹn xuân về gợi nhớ ai

VẦN yêu, yêu trọn cả muôn đời
Vần ghét không tha khổ một đời
Vần say tục lụy bao giờ tỉnh
Vần hướng về KHÔNG sướng đời đời

CHO ta gom hết những xuân sầu
Cho đời giảm bớt cảnh thương đau
Cho ai hâm nóng tình ly cách
Cho ấm xuân về vẫn có nhau

THƠ đời thơ đạo vẫn thơ yêu
Thơ rải ngàn phương nước thủy triều
Thơ gieo tình đẹp cho muôn loại
Thơ đưa hồn viếng cõi cao siêu

MÌNH chờ xuân đến mãi không thôi
Mình mang khắc khoải trong tim tôi
Mình thương xuân ấm bên thềm ngọc
Mình nhớ xuân cười đậm nét môi

YÊU lắm yêu hoài lúc xuân sang
Yêu thương nhân thế khổ vô vàn
Yêu chân thiện mỹ tình bát ngát
Yêu mãi Việt Nam giống da vàng.

HƯỞNG mấy xuân chưa thỏa thích lòng
Hưởng hồn xuân nhẹ mãi cầu mong
Hưởng xuân thật đẹp ngàn hoa thắm
Hưởng vẹn xuân tình thỏa thích không?
MÙA trước xuân hành thanh thoát chưa
Mùa sau xuân cảm thức không chừa
Mùa xuân thương phát tình nhân loại
Mùa đến xuân về lắm khách ưa
XUÂN đến dân Nam đâu biết xuân
Xuân buồn chinh chiến loạn tưng bừng
Xuân trình Thượng Đế giùm dân Việt
Xuân ngắm cờ nêu bước ngập ngừng
ĐEM tơ xuân giăng khắp ngả đường
Đem hồn xuân dệt rắc muôn phương
Đem tình xuân tặng đàn em nhỏ
Đem hết xuân lành khắp quê hương
DUYÊN phước ai hay ở kiếp này
Duyên may đạt pháp thoát trả vay
Duyên tình thế sự luôn xoay chuyển
Duyên nợ trần gian thoáng gió bay
ĐỔI danh thì chẳng khá gì nhiều
Đổi cả thuần phong lắm trớ trêu
Đổi đời vẫn giữ tình quê Mẹ
Đổi được tình Trời hết trớ trêu
LẤY Bi làm gốc sửa tâm linh
Lấy Trí an bài việc phải minh
Lấy Dũng rèn trui tài đức chí
Lấy Hòa học nhẫn chẳng chê khinh
NHỮNG xuân chiến thắng sử lưu
danh
Những vị vì dân cái thế anh

Thanh Nguyên-Nguyễn Quang Hải-Cơ
Jacksonville, Florida

=====
Hoa Tình Thương Vô-Vi
(Qũy CKBV)
Trong vườn hoa Vô-Vi
Cây tình thương đâm chồi
Từ bốn phương tụ hội
Góp bàn tay vun xới
Cây vươn cao trên đồi
Như sáng soi đêm tối
Gửi về quê xa xôi
Xoa dịu lòng mong đợi
Người còn nhớ đến tôi
Chút thân thương gói ghém
Thay một lời xin lỗi
Lành đau nhức trong tôi
Nụ cười lâu đã chết
Lại nở rộ trên môi
Giọt lệ tràn nóng hổi
Ấm lại cõi lòng tôi
Ôi tình thương Vô-Vi
Biết người không quên tôi
Dù tháng năm trôi nổi
Và đã lâu lắm rồi
Nay hoa thương đua nở
Thân tình đưa lên ngôi
Để cùng nhau nhắc nhở
Chân tình thương giữ mối
Vẫn nhớ hoài không thôi…
Nguyễn Quang Hải-Cơ
Jacksonville, Florida
====
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NGỘ THẦY
Kiếp này con ngộ được Thầy
Phước duyên, hạnh đức ơn này nặng mang
Lòng con quyết chí tầm phang
Về nơi thanh tịnh vấn an Ðức Thầy
Ðường đời lắm nẻo chông gai
Nhờ ơn dẫn dắt chẳng sai chẳng lầm
Lời Thầy vang vội thinh âm
Hoà cùng nguyên lý sống trong cõi đời
Tâm thân, ánh mắt rạng ngời
Ban cho trần thế những lời chơn ngôn
Lý kinh bền vững trường tồn
Tâm kinh vô tự Thầy ôn lại bài
Học cho minh cảm trần ai
Trung dung đời đạo đạt ngày vinh quang
Lý chơn thầy dạy tâm an
Hồn con vững bước tiến sang cõi trời.
TÐ.Phú-Nhuận, 20-12/2008
Tuyết Mai.
====
THIỆN Ý DỰNG XÂY
KHEN thay lời thẳng, với tâm thành
ÐOÀN kết dựng xây khai nẻo thanh
MỘNG ước sửa đời, hưng mối Ðạo
ÐIỆP trùng chơn ý thắm duyên lành
THIỀN môn Thế Giới đồng thăng tiến
ÐƯỜNG đến Tây Phang thoát tử sanh
DŨNG chí vun bồi thanh khí điển
HÀNH thông Chơn Pháp đáo Thiên thanh.
TÐ. Phú Nhuận, 23/12/2008
Thiền Ðăng.
===
TÔI NGÀY XƯA
VÀ TÔI BÂY GIỜ
“Khủng hoảng viễn ly điên đảo,
mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn”
Kinh Nhật Tụng.

Tôi về trời đổ mưa mây
Tình tôi sống sót đến ngày chia tay
Mai rồi tôi sống sao đây
Tìm đâu lại những tháng ngày vấn vương
Ngó lên tôi thấy Thiên Ðường
Nhớ người mà cảm xót thương nổi buồn
Sống như một kẻ tha phương
Lang thang thơ thẩn khắp đường trần gian
Thiên Ðường tắt lịm thở than
Dở dang ai muốn bẻ bàng cho ai
Tôi đưa lưỡi liếm đắng cay
Trời ơi, tình phụ thế này hay sao?
Ông Trời ơi, ở trên cao
Cho con xin hỏi một câu đau lòng

Ðời con đáng ghét hay không
Sao mà dang dở tréo tròng tình con?
Trần gian đâu mãi vuông tròn
Sanh, trụ, hoại, diệt héo hon đời người
Ngôi sao may mắn xa rời
Ðời tôi là những nụ cười bất an
Tháng ngày khủng hoảng gian nan
“Khủng hoảng viễn ly điên đảo
Mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn”
Từ trần gian, hướng Niết Bàn
Ðể tìm hàn gắn nát tan đời mình
Tôi nghe cổ tích Diêu Linh
Gặp Tiên, gặp Bụt, ngỡ mình chiêm bao
Phật Tiên, viết sách, nhiệm mầu
Ông Tư, Ông Tám ở đâu đời này !
Chứng lòng con đau khổ! Ðắng cay
Tìm phương giải thoát ngày ngày mới an
Vì tôi chưa hiểu Niết Bàn
Niết Bàn tại thế là an lòng mình
Tập thiền để nhận thông minh
Hiểu mình hơn nữa, tự mình vượt qua !
Bề Trên không bỏ chúng ta !
Trong cơn khủng hoảng ! Thiết tha cứu nàn !
Ai từng nguy khốn ! Gian nan !
Mới hay mới nhận, ân ban Ðất Trời
Qua rồi thời khắc tả tơi
Tôi như khôi phục lại thời tuổi xanh
Tôi ngày xưa, đã trôi nhanh
Tôi ngày nay đã trở thành thiền sinh.
Tân Bình, 27-10-2008
Từ Hùng.
====
GIÓ ÐÔNG
Ta đã về đây sưỡi ấm lòng
Ðã lâu giá lạnh lắm mùa đông
Ðưa tay trụ thẳng soi hồn lửa
Dõi mắt nhìn ngay thấy ánh hồng
Cởi tánh lụy trần xa sắc giới
Gìn tâm vui đạo lại hư không
Ðôi bờ mê giác xa tăm tắp
Ðò vững tay chèo vượt gió đông.
TÐ. Phú Nhuận, 20/12/2008
Thiền sinh Phương.
====
CHIA BUỒN
(Thân gởi bạn Luận )

CHIA buồn cùng bạn chuyện gia cang
BUỒN tiễn phụ thân biệt thế gian
TANG tế, con tròn hạnh hiếu đạo,
LỄ cha, thượng lộ đặng bình an.
TÐ. Phú Nhuận, 22-12-2008
Thiền Ðăng.
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HƯƠNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho ba của bạn đạo Ðỗ Văn Luận là cụ ông ÐỖ QUÝ
CHANH, sanh năm 1942, qua cơn bệnh nặng đã từ trần vào lúc 19g00 ngày 20-12-2008 (nhằm ngày
24 tháng 11 năm Mậu Tý). Hưởng thọ 66 tuổi.
Ðã làm lễ nhập quan lúc 06g 30 ngày 21-12-2008 (nhằm ngày 25 tháng 11 năm Mậu Tý) tại nhà riêng
số : 393 Ðường Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM. Lễ động quan lúc 07g00 ngày 24-122008 (nhằm ngày28 tháng 11 năm Mậu Tý) và an táng tại nghĩa trang Tp. HCM, VN.
Kính cầu nguyện hương hồn cụ được siêu thăng tịnh độ.
TÐ. Phú-Nhuận thành thật phân ưu và kính báo.
VN, 22-12-2008 - MVC.
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Đúc Kết Bình Phẩm và Góp Ý Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 27.Viễn Tiến 2008
Đây là bảng Đúc Kết Bình Phẩm và bảng liệt kê những ý kiến của Bạn Đạo, sắp theo đề tài,
trích dẫn trong 274 PHIẾU BÌNH PHẨM nhận được tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 27
« Viễn Tiến ».
Ý kiến xây dựng của quý bạn rất quý. Chúng tôi sẽ lưu ý và cố gắng sửa đổi để Đại Hội
Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 « Khai Triển », năm 2009, được hoàn chỉnh hơn.
Xin cảm ơn quý bạn đạo,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida : Nguyễn Văn An
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas : Đỗ Trung Hiếu
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas : Lâm Mừng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State : Nguyễn Trí Vượng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California : Nguyễn Xuân Mai
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii : Trịnh Cẩm Tú
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc : Huỳnh Minh Bảo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada : Phan Cao Thăng
Hoạt Động

Rất Tốt

Tốt

Tạm Được

Không Tốt

1- Chuyển Vận
2- Phòng Ngũ
3- Phòng Họp
4- Ăn Sáng
5- Ăn Trưa
6- Ăn Tối
7- Lý Thuyết PPCP
8- Chia Nhóm Tu Học
9- Văn Nghệ

85%
61%
72%
42%
51%
51%
61%
64%
56%

8%
34%
24%
36%
30%
25%
30%
25%
33%

1%
4%
3%
18%
15%
15%
4%
7%
6%

0%
0%
0%
3%
1%
5%
0%
0%
0%
2- Phòng ngủ

1- Chuyển vận

Tạm được
1%

Khg tốt
0%

Khg ý kiến
6%

Tốt
8%

Không
Ý Kiến
6%
1%
1%
2%
2%
4%
5%
4%
5%

Tạm được
4%

Khg tốt
0%

Khg ý kiến
1%

Tốt
34%
Rất tốt
61%
Rất tốt
85%

7

3- Phòng họp
Khg tốt
0%

Tạm được
3%

4- Ăn sáng

Khg tốt
3%

Khg ý kiến
1%

Tốt
24%

Khg ý kiến
2%

Tạm được
18%

Rất tốt
72%

Rất tốt
41%

Tốt
36%

5- Ăn trưa

Khg tốt
1%
Tạm được
16%

6- Ăn tối

Khg ý kiến
2%

Khg tốt
5%

Khg ý kiến
4%

Tạm được
15%

Rất tốt
51%
Tốt
30%

Rất tốt
51%

Tốt
25%

7- Lý thuyết PPCP

Khg tốt
0%

8- Chia nhóm tu học

Khg ý kiến
5%

Tạm được
4%

Khg tốt
0%

Khg ý kiến
4%

Tạm được
7%
Tốt
25%

Tốt
30%
Rất tốt
61%

Rất tốt
64%
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9- Văn nghệ

Khg tốt
0%
Tạm được
6%

Tốt
33%

ĐỀ TÀI

Khg ý kiến
5%

Rất tốt
56%

Nguyên văn lời Bạn Đạo trong PHIẾU GÓP Ý KIẾN Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 27 « Viễn Tiến », 2008

Tổng Quát

1. Lâu lắm mới có 1 Đại Hội vui như vậy
2. Tôi rất vui tham dự ĐH đầy ý nghiã và học đạo nơi bạn rất nhiều. Rất
cám ơn Đức Thầy cho con cơ hội.
3. Rất cám ơn tất cả quý bạn trong BTC, Merci et encore Merci
4. Rất hài lòng. Cám ơn.
5. Rất hài lòng.
6. Tất cà đều tốt.
7. Tất cà đều tốt đẹp. Xin cảm ơn BTC rất nhiều. Đã tận tâm giúp đỡ BD
và tổ chức khoá ĐH. Thanks.
8. Em xin chân thành cảm ơn BTC Đại Hội đã phục vụ tận tâm nhiệt tình.
9. BTC hoàn hảo
10. Đại Hội kỳ này rất thoải mái, chị em bạn đạo chúng tôi rất là vui vẻ, và
cảm ơn BTC rát là chu đáo, hẹn kỳ tới
Bê, cô Năm Riverside, USA.
11. Rất thanh tịnh kỳ H 2008. Anh chị em vui vẻ với nhau. Hy vọng kỳ
2009 sẽ tốt đẹp hơn nửa.
12. Tất cả đều tốt.
13. OK
14. Rất tốt
15. Tiếp tục như vậy
16. OK tốt
17. Gần như hoàn hảo
18. Đại Hội rất vui vẻ & rất tốt Xin cám ơn Thầy và BTC ĐH
19. Tổ chức tiếp
20. Đại hội hơi ngắn. 1 tuần tốt hơn.
21. Rất tốt.
22. Cảm ơn BTC đã làm việc tận tình
23. Nói chung về ĐH. Rất thành tâm về mọi mặt.
24. Nói chung mọi mặt đều tốt đẹp
9

Chương trình

25. BTC rất chu đáo trong công việc
26. BTC rất chu đáo, nói chung tât cả mọi mặt đều rất tốt.
27. Cần điều chỉnh vài việc như những việc không cần thiết.
28. Rất tốt (Võ Gấm)
29. Everything OK (Lan Huynh)
30. Hy vọng Đại Hội tới sẽ tổ chức tốt hơn
31. Tất cả đều tốt
***Tài chánh: Hình như lệ phí ĐH kỳ này khá rẻ: BTC cũng nên nói
cho BĐ biết cho họ đừng than phiền đồ ăn không ngon!
BTC nên gửi cẩm nang/chương trình ĐH trước 1 tháng hoặc hơn đế BĐ
quốc tế có đủ chi tiết đề book vé máy bay (ngày đi và ngày về) sát sao
hơn. Cám ơn BTC thật nhiều. Xin tặng chị Xuân Mai (flower).
32. Đại Hội năm tới nên là do bạn đạo thế giới cùng đề nghị và Thấy quyết
định, hoặc tự Thầy đề nghị và quyết định.
33. Bạn đạo lên khán đài dảnh lễ Thầy xong, nên nhắn bạn đạo quay xuống
hội trường để thu hình cho mọi người biết mặt. Cám ơn
Rất hy vọng được đóng góp trong ĐH kỳ sắp tới (Hồ Ngọc Thanh FL)
1. Đại Hội năm nay rất hữu ích khi ôn lại Phương pháp tu học là điều rất
cần cho việc tu hành. Kinh nghiệm tu học cũng rất hữu ích và cũng là
điều khuyến khích cho các bạn đạo.
2. Chương trình tu học cần tăng thêm; trao đổi tu học rất cần thêm
3. Xin BTC vui lòng tiếp tục chương trình kiểm soát PPCP và lý thuyết
PPCP mỗi lần có ĐH
4. Xin được thêm thời gian để học hỏi thêm PPCP hoặc trao đổi kinh
nghiệm tu học. Thơì gian văn nghệ giúp vui rất tốt nhưng không quan
trọng bằng thời gian được học hỏi. Cám ơn.
5. Nên tiếp tục dành nhiều thời gian cho PPCP trao đổi kinh nghiệm về tu
học
6. Xin được thêm thời gian học hỏi thêm về PPCP nếu có thể rút ngắn
chương trình văn nghệ bởi vì việc tu học em cảm thấy rất quan trọng,
hơn nữa bạn đạo 1 năm mới có việc học hỏi thêm với nhau. Cám ơn.
7. Hôtel + repas+ transport+ spectacles Tout était très bien Merci
infiniment aux organisateurs.
La révision de la méthode était très bien organisée. Il aurait fallu un peu
plus de temps pour compléter le tout.
(Tạm dịch : Khách sạn + bửa ăn + chuyển vận + văn nghệ. Tất cả đều
rất tốt. Cảm ơn vô cùng BTC.
Ôn lại PPCP tổ chức rất chu đáo. Cần nhiều thời gian hơn để bổ tức)
8. Anh Huỳnh Minh Bảo người điều khiển chương trình không nên trả lời
luôn câu hỏi quá nhiều. Làm như vầy anh lạm dụng cái role & privilege
của người facilitator during group discussion & not giving the
contributors the chance of contributing.
9. Chương trình năm nay nói chung rất phong phú và hữu ích, không như
năm ngoái. Cám ơn BTC lo việc ăn trưa và tối cho các bạn đạo tránh
việc lăng xăng và lộn xộn như năm ngoái. Văn nghệ cây nhà lá vườn ấm
cúng và hay hơn Thiền ca (mướn nghệ sĩ ngoài) Hy vọng ĐH năm sau
tổ chức vào dịp hè để mọi người có dịp đến dự
10. Người điều khiễn chương trình nên biết ngăn chận những người lên nói
những chuyện ngoài Vô-Vi hoặc chỉ trích những lối thiền khác, hướng
dẫn lại đề tài đã nói.
11. Số người trong mỗi nhóm tu học nên có giới hạn, ví dụ giới hạn tối đa
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Phòng Họp

Bừa ăn

50 nguời thì trong phòng chỉ để tối đa 50 ghế (vừa qua có 2 nhóm trên
100 người)
12. Xin kêu gọi thêm sự phát tâm của nhiều bạn trẻ. Chia nhóm tu học rất
tốt, nên dành thêm nhiều giờ.
13. Lúc chia nhóm tu học người hướng dẫn cần có sự hiễu biết vững chắc
để điều khiển chương trình một cách chặt chẻ tránh sự nhàm chán cho
người nghe vì rất nhiêù người có khuynh hướng kể lể những chuyện
riêng tư không ăn nhằm gì đến đề tài đang nêu ra.
14. Nên cho chương trình tu học nhiều hơn nói ấn chứng, trao đổi kinh
nghiệm, năm nay nghỉ ngơi nhiều quá
15. Khi trao đổi về việc tu học không nên đưa lên internet bởi vì có bạn đạo
học hoặc nghe không chính xác, người ta sẽ hiễu lầm về sự giảng dạy
của Thầy.
16. Thêm thời gian sinh hoạt trao đổi tu học. Dành cơ hội cho b/đ tu có kết
quả chia xẻ kinh nghiệm tu
a. Dành cơ hội cho B/đ làm công quả có cơ hội chia xẻ kinh
nghiệm để tạo thông cảm và làm tốt hơn.
b. Tổ chức để b/đ tham dự lễ bế mạc và đến ngày hôm sau mới chia
tay. Tránh sự xáo trộn và ban chuyển vận có thể dự buổi bế mạc.
17. Nên tổ chức về tu học và cho phép bạn đạo tham gia để chúng ta học hỏi
(ký tên Đạo)
18. Cho thêm phòng cho sinh hoạt Trà Đàm, cám ơn.
1. Phòng họp: Các hàng ghế xếp dài quá làm cho ngưòi đi phải len luồng
đoạn đường dài mới đến chỗ ngồi, và nhứt là đụng chân người đang
ngồi trong khi họ đang tỉnh tâm niêm Phật.
1. Buổi ăn sáng xin cho thêm oatmeal
2. Xin cho bữa ăn sáng thêm oatmeal. Xin bỏ chương trình chụp hình với
Đức Thầy
3. Ăn sáng /tối: Không uyển chuyển cho người Á Châu. Sau này BTC có
thể yêu cầu cho cháo oatmeal thay vì chỉ có croissants.
4. Ăn sáng nếu có trứng thì rất tốt
5. Ăn sáng chỉ có đồ ngọt. Không vệ sinh. Nguời lớn tuổi nhiều người
bệnh tiểu đường.
6. Ăn tối: ăn nhiều quá, văn nghệ rất vui, nên bỏ chụp hình với Thầy, Thầy
mệt quá
7. Buổi tối nên cho ăn ít hơn để dễ thiền
8. Đồ ăn tiệm Tàu nhiều dầu mỡ quá !
9. Nên ăn các thức ăn it dầu mỡ, và có thể ăn tại HOTEL, chỉ cần ăn nhẹ.
Cần nhiều thời gian để tu học (Lần này thời gian hơi ít).
Ăn Tối: Bạn đạo phải di chuyển đến nhà hàng bất tiện.
10. Cần uyển chuyển hơn về việc tổ chức phần ăn chiều và giá cả thích hợp
hơn cho các bạn đạo.
11. Ăn tối too much food
12. Đồ ăn không nên chiên lâu quá, không nên đặt đồ chiên nhiều ăn không
tốt.
13. Cho toàn thễ ăn chay và ăn ít hơn vì tối ăn nhiều quá đêm không thiền
được. cám ơn
14. Ăn chiều bớt đi, nhiều quá
15. Ăn tối ở tiệm Trung hoa làm nhiều món xào gần giống nhau.
16. Đặt đồ ăn ít lại bỏ phí không tốt
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17. Ăn tối nên ăn thử những món nhà trước, không nên chiên nhiều và đồ ăn
cứng bạn đạo không nhai được. Nhiều bạn đạo không ăn trứng nên cẩn
thận.
18. Repas du soir trop copieux. Bravo et merci (Bửa cơm tối quá nhiều.
Hoan nghênh và cảm ơn)
19. Ăn tối ngày đầu tiên không tốt
20. Ăn tối 10 món nhiều quá, rất phí thức ăn phí $$ khó thiền khó thở mất
thì giờ trể giờ văn nghệ.
Sinh Nhật
Thầy

1. Sinh nhật Thầy xin đề nghị đừng chụp hình nhiều, Thầy mệt, cám ơn.
2. Không nên dùng nhạc đời quá ồn đối với Thầy.
3. Âm thanh quá to, kéo dài quá, Thầy bị mệt. Những BĐ lớn tuổi cảm
thấy mệt mỏi. BTC làm việc hết mình hết sức, xin đa tạ.
4. Chương trình mừng sinh nhật Đức Thầy nên ngắn gọn bớt, phần chụp
hình chung làm Thầy mệt nhiều.
Ban Trật Tự nên trực tiếp giới hạn việc bạn đạo đến gần chụp hình
Thầy, vì BĐ không tôn trọng lời BTC đã dặn dò cứ tới gần chen nhau
chụp hình riêng, che hết những bạn đạo ngồi xa không được nhìn thấy
Thầy.
Ăn chiều trong nhà hàng và sinh nhật Thầy bàn ghế xếp quá chật.
5. Xin hủy bỏ chương trình chụp hình với Đức thầy
6. Xin bỏ chương trình chụp hình với Thầy.
7. Tôi xin đề nghị BTC nên rút ngắn và gọn hơn trong buổi sinh nhật Thầy
để bạn đạo ra về có thì giờ nghỉ và tham thiền tiếp v..v..
8. Nên để băng Thầy giảng PPCP thường xuyên. Không nên cho BĐ chụp
hình với Thầy.
9. Xin nên bỏ chương trình chụp hình chung với Đức Thầy.

Văn Nghệ

1. Vì sức khỏe của Thầy, không nên quá nhiều ồn áo, náo động trong
không khí trong những đêm văn nghệ tốt hơn.
2. Chương trình văn nghệ quá dài 1 tíếng sẽ là phù hợp hơn, vì tối còn thời
gian để thiền không bị quá mệt mỏi.

Trật Tự

1. Xin quí bạn đạo không nên tự ý bỏ phòng ngủ đã đồng ý theo cẩm nang
đi qua phòng khác, làm dư thêm người trong phòng.

Hẹn gặp lại Quý Bạn Đạo tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 « Khai Triển » 2009
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Vài Hàng Giới Thiệu Khách Sạn Gaylord Texan Resort & Convention Center
27/12/2008
Kính gửi quý bạn đạo,
Trên khắp nước Mỹ, chỉ có 5 khách sạn Gaylord (tạm dịch là THIÊN HỶ vì “gay” có nghĩa là
vui tươi, “lord” là Trời, Thượng Đế), 4 khách sạn đang hoạt động và một khách sạn sẽ xây trong
tương lai tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona. Các khách sạn Gaylord không phải là khách sạn
thông thường gọi là “Hotel”, mà họ lấy tên “Resort” là nơi nghỉ mát, vì tất cả các khách sạn Gaylord
chú trọng đến việc khách hàng muốn vừa dự hội nghị vừa vui chơi, nên khách sạn nào cũng lớn rộng
như một thành phố nhỏ, với tất cả các dịch vụ cần thiết trong khách sạn.
Gaylord Texan Resort tượng trưng cho “Lone Star” (Vì Sao Duy Nhất), cũng là biểu tượng
của lá cờ tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Đây là một nơi được du khách khắp nước Mỹ, cùng với khách từ
các vùng lân cận, rất ưa chuộng và viếng thăm quanh năm, vì Khách Sạn có một nơi nghỉ ngơi
“Relâche Spa” rộng 25 ngàn square feet (2 322 thước vuông) cho du khách thư giãn sau những ngày
làm việc mệt nhọc. Khách Sạn nằm trong khuôn viên một nhà kính rất rộng rãi (Atrium) bằng 4 acres
rưỡi (tức khoảng 18 210 thước vuông), trồng đủ loại bông hoa, cây cỏ xanh tươi. Trong Atrium, nhiệt
độ lúc nào cũng vừa mát trung bình, dù khí hậu bên ngoài có nóng bức hay lạnh lẽo.
Ngoài những cây cảnh, khách sạn còn tạo thêm những thắng cảnh đặc sắc của tiểu bang Texas
như khu “Riverwalk Café” của thành phố San Antonio với con sông nhỏ uốn quanh, cảnh sa mạc của
xứ Texas “cao-bồi”, và nhất là kể từ giữa tháng 11 trở đi, hoa đèn và cây thông Nô-en được trang
hoàng rực rỡ, ban đêm cũng như ban ngày, khách bộ hành xem không chán mắt, và quý bạn có dịp
sửa soạn máy ảnh để chụp phong cảnh hữu tình trong những ngày Tết Vô-Vi sắp tới.
Hình Atrium của Gaylord Texan:
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Kể từ trung tuần tháng 11 đến đầu tháng giêng, Khách sạn Gaylord có tổ chức một Show đặc biệt vời
những hình tưọng điêu khắc bằng nước đá (ICE SHOW). Chương trình này tốn kém trên 1 triệu rưỡi
Mỹ Kim và các nhà điêu khắc gia từ nhiều nước đã phải bỏ mấy tháng trời để soạn những tác phẩm
tinh vi toàn bằng nước đá. Họ phải điêu khắc 1 triệu kí lô (kg) băng đá bằng tay. Sau đây là tấm hình
chụp cảnh Đức Chúa chào đời và 3 vị Vua đến thăm Ngài.

Bên ngoài khách sạn, có đường đi bộ hoặc chạy bộ (jogging trail), và nhất là khách sạn tọa lạc
ngay cạnh bờ hồ Grapevine, chiều chiều quý bạn có thể tản bộ, hóng gió mát và ngắm những cánh
buồm trắng lướt nhè nhẹ trong tiết mùa Thu mát mẻ, trên mặt hồ xanh biếc thơ mộng.
Quý bạn ưa chuộng thể thao có thể sử dụng 2 hồ bơi, một hồ bơi trong nhà (indoor pool) và
một hồ bơi ngoài trời, chưa kể một khu Fitness Center với đủ loại máy tập thể dục, và một phòng Spa
(có steam/sauna) riêng biệt cho Nam và Nữ.
Khách sạn có dịch vụ xe buýt chở khách cư ngụ tại đây đến khu Shopping “Grapevine Mills”
với trên 180 tiệm bán đủ loại áo quần (Như Nike, Saks Fifth Avenue, v..v..) và thăm viếng thành phố
cổ Grapevine với những di tích thời xưa của các di dân đầu tiên đến lập nghiệp tại tiểu bang Texas.
Nói về giá cả tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 “Khai Triển”, năm 2009, chúng tôi đã cố
gắng tối đa để giữ giá cả tương đương với năm ngoái. Đặc biệt, trong thời gian Đại hội Vô Vi Quốc
Tế 2009, tất cả các buổi ăn sẽ được tổ chức trong Khách Sạn thay vì phải di chuyển ra nhà hàng bên
ngoài vào buổi chiều tối, nên quý bạn sẽ có nhiều thì giờ hàn huyên với nhau trong các bữa ăn chung,
và chúng ta sẽ có nhiều thời gian sinh hoạt tu học hơn. Tuy là ăn trong Khách sạn giá đắt hơn ở nhà
hàng bên ngoài nhưng có nơi ăn uống rộng rãi hơn, không phải chia thành nhiều nhóm và thuận tiện
thời gian vì ở Dallas giờ buổi chiều là cao điểm,hay bị kẹt xe. Phòng 4 người ở có 2 giường đôi
(Queen Size) rộng rãi, và phòng rửa mặt có hai bồn rữa mặt thuận tiện cho bạn đạo khi chia phòng 4
người. Tuy nhiên, vì khách sạn rất đông khách, xin quý bạn lưu ý thời gian ghi danh để không bỏ lỡ
cơ hội tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 28 tại Khách Sạn đặc biệt này.
Nếu có thời gian, quý bạn đến sớm, ở trước hoặc sau Đại Hội, nên mướn xe để thăm viếng
thêm các thắng cảnh khác của vùng Dallas. Đặc biệt quý bạn có thể ghé thăm Thiền Đường Dallas,
nơi quý bạn có thể thưởng thức những món ăn bất hủ đượm tình quê hương của các vị đầu bếp
Houston và Dallas, ngắm rặng trúc xinh tươi của Bạn Lâm Mừng đã sưu tầm và chăm sóc trong nhiều
năm qua, nhìn cốc Thầy xinh xinh với kiến trúc kiểu Nhật Bổn…..Và nhận tấm lòng hiếu khách của
BĐ Dallas đang hân hoan chờ đón quý bạn từ khắp năm châu về thăm. Quý bạn đến từ Việt-Nam sẽ
được ưu tiên lưu trú trước và sau Đại Hội tại thiền đường Dallas.
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Chúng tôi đang nghiên cứu thêm chương trình đi chơi vào ngày 26 tháng 11 (nhằm ngày Lễ
Thanksgiving – Lễ Tạ Ơn của Mỹ), như ghé các khu phố Á Châu và viếng thăm thiền đường, cho các
bạn không có phương tiện di chuyển và còn ở lại Khách Sạn Gaylord Texan vào ngày 26.11.2009.
Xin quý bạn đón chờ thêm tin tức về tiết mục này trên TBPTĐN.
Hy vọng sẽ gặp lại tất cả quý bạn tại thành phố Grapevine và Dallas vào dịp Đại Hội Vô Vi
Quốc Tế Kỳ 28 “Khai Triển” và Lễ Mừng Thượng Thọ Đức Thầy trong năm 2009.
Thành thật kính mời,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida : Nguyễn Văn An
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas : Đỗ Trung Hiếu
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas : Lâm Mừng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State : Nguyễn Trí Vượng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California : Nguyễn Xuân Mai
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii : Trịnh Cẩm Tú
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc : Huỳnh Minh Bảo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada : Phan Cao Thăng
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THƯ TỪ LAI VÃNG
Dallas 8/12/2008
Kính gửi Ðức Thầy
Kính thưa Thầy,
Con cùng toàn thể bạn đạo Dallas kính thăm sức khõe Ðức Thầy và thành kính cảm tạ Ðức Thầy đã
cho và chọn Dallas làm nơi tổ chức Ðại Hội Tâm Linh kỳ 28 năm 2009. Niềm hân hoan của chúng
con không diễn tả nổi, chúng con chỉ biết cố gắng tinh
tấn và chuẩn bị chu đáo đễ đón tiếp Ðức Thầy, bà Tám cùng bạn đạo Năm Châu.
Niềm vui này không những chỉ riêng của bạn đạo Dallas chúng con mà bạn đạo Houston cũng mừng
và phấn khởi không kém, bạn đạo Houston xung phong mang hết nhân lực cùng nồi, niêu, soong,
chão lên thiền đường Dallas trước Ðại Hội 1 tuần để nấu ăn phục vụ bạn đạo phương xa về Dallas dư
Ðại Hội.
Một lần nữa chúng con thành kính cảm tạ sự ân độ và ban chiếu của Ðức Thầy
Chúng con xin kính chúc Ðức Thầy và bà Tám vui khõe, vạn an.
Thay mặt bạn đạo Dallas
Kính thư
Con
Lâm Mừng
========
Thư trả lời của Thầy
Montreal 11 dec 2008
Lâm Mừng,
Thầy vui nhận được thơ của con, được biết tất cả bạn đạo đều hoan hỷ từ Houston cho đến Dallas. Kỳ
này chắc vui nhộn. Thầy sẽ chuẩn bị đầy đủ tinh thần để phục vụ các bạn đạo.
Quí thương
Lương Vĩ Kiên – Sĩ Hằng
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Phiếu Ghi Danh

(xin điền mỗi người một phiếu)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 “Khai Triển” và Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy
Hotel GAYLORD TEXAN Resort & Convention Center – Dallas, Texas, USA
22/11/2009 - 26/11/2009

Họ và Tên (theo giấy thông hành/passport):
Địa chỉ :
Thành Phố/ Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Tuổi:
Quốc Gia:
Điện thoại di-động :
Điện thoại

Ghi Danh Đại Hội :
Lệ Phí Đại Hội cho 1 người

Phòng
Phòng 4 người

Người Lớn

575 USD (445 EUR)

Phòng 3 người

Người Lớn

635 USD (490 EUR)

Phòng 2 người

Người Lớn

720 USD (555 EUR)

Phòng 1 người

Người Lớn

Tổng Cộng

960 USD (740 EUR)

Trẻ em 4-12 t
*Chung phòng với 2 người lớn

280 USD (215 EUR)

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau

**Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Gaylord Texan Resort
1 Đêm
mỗi người
Phòng
người

4

Đêm
20/11/09

Đêm
21/11/09

Đêm
26/11/09

Đêm
27/11/09

Tổng Cộng

35 USD (27 EUR)

47 USD (37 EUR)
Phòng
3
người
70 USD (54 EUR)
Phòng
2
người
130 USD (100 EUR)
Phòng
1
người
Tổng Cộng Lệ Phí
Đóng lệ phí đợt 1 trước 01/04/2009
Đóng hết lệ phí trước 1/09/2009
** Lệ phí khách sạn bao gồm thuế và 15 USD Resort Fee cho mỗi phòng để sử dụng Hi-Speed Internet trong phòng
ngủ, Fitness Center (có steam/sauna), nhật báo hằng ngày, sử dụng xe bus chuyên chở đến shopping mall gần đó,
v..v… Vì số phòng ở trước và sau có giới hạn với giá đặc biệt này, xin quý bạn đạo đặt chỗ sớm.

Xin chọn loại
phòng

King Room (1 giường đôi lớn)

Double Room (2 giường đôi)
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Xin xếp phòng chung với : Họ và Tên
1
2
3

1. Ghi Danh Đại Hội
¾ Lệ Phí Đại Hội Trẻ Em 12 tuổi trở xuống ở chung phòng 2 người lớn
Trẻ em trên 12 tuổi, tính giá người lớn.
Trẻ em 12 tuổi trở xuống ở chung với phòng 2 người lớn (tối đa 2 em) tính giá theo bản dưới đây.
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người.
Phòng
2 người lớn
2 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
1 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
2 trẻ em dưới 4 t
2 người lớn
1 trẻ em dưới 4 t

Giá tiền/ Mỗi người
lớn

Giá tiền / Mổi trẻ
em

720 USD

280 USD

720 USD

280 USD

720 USD

miển phí

720 USD

miển phí

Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 2 người lớn trước và sau Đại Hội được miển phí. 2 người lớn trả tiền
phòng theo giá phòng 2 người lớn.
Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 1 người lớn trước và sau Đại Hội được miển phí. Người lớn trả tiền
phòng theo giá phòng 1 người lớn.
¾ Cách Đóng Lệ Phí
Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn.
Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.

Phòng
Phòng 4 người

Người Lớn

Đợt 1 đóng trước
1/5/2009
300 USD (230 EUR)

Phòng 3 người

Người Lớn

300 USD (230 EUR)

335 USD hay phần còn lai

Phòng 2 người

Người Lớn

300 USD (230 EUR)

420 USD hay phần còn lai

Người Lớn

500 USD (390 EUR)

460 USD hay phần còn lai

Trẻ em 4-12 t

100 USD (75 EUR)

180 USD hay phần còn lai

Phòng 1 người

Đợt 2 đóng trước
15/9/2009

275 USD hay phần còn lai

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 1/09/2009
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1/09/2009.
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¾ Chương trình sơ lược
Ngày
Chương Trình Sơ Lược
Chủ
Nhật Nhận Phòng sau 3 giờ chiều. Bắt đầu sinh hoạt
22/11/2009
chung vào lúc 8 giờ tối.
Thứ
hai Khai mạc, Đại Hội ngày 1
23/11/2009
Thứ
ba Đại Hội ngày 2 và Mừng Lễ Thượng Thọ Sinh
24/11/2009
Nhật Đức Thầy
Thứ tư
25/11/2009 Đại Hội ngày 3 và bế mạc Đại Hội vào buổi tối
Thứ
năm Trả phòng trước 11 giờ sáng
26/11/2009

Bữa ăn
3 bữa ăn sáng, trưa, chiều
3 bữa ăn sáng, trưa, chiều
Lễ Mừng Sinh Nhựt Thầy
3 bữa ăn sáng, trưa, chiều
1 bữa ăn sáng

¾ Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về
Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD) (Giá EUR chỉ phỏng chừng, sẽ điều chỉnh
sau khi chuyễn ngân)
International Money Order [ ] Postal money order [ ] hay Cashier’s check [ ]
Bạn đạo tại Mỹ, Canada, Úc Châu
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi Friendship Association of Northern California
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966
USA

Tel: (530) 589-1517
Email: huemai00@gmail.com

Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
Xin liên lạc với anh Lâm Mừng để nhận giấy chứng nhận tham dự Đại Hội giúp xin visa vào Mỹ và đóng lệ phí
Đại Hội:
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211
USA

Tel: (214) 957-0465
Email: lammung@yahoo.com

Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro)
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:
Huỳnh Kim Phụng
178, rue de l’Université,
75007 Paris
-France

Tél : (0)1 45 50 29 12
Email: kimphung.huynh@free.fr

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovi France
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2. Vận Chuyển
Ban Vận Chuyễn sẽ đưa đón các bạn đạo đến và đi từ phi trường Dallas-Fortworth International Airport
(DFW) về khách sạn Gaylord Texan Resort vào các ngày 20, 21, 22 và 26, 27, 28 tháng 11 2009.
Ngoài phi trường DFW và các ngày đưa đón kể trên, xin quý bạn đạo vui lòng tự túc. Quý bạn có thể sử dụng
Super Shuttle từ phi trường DFW về Khách Sạn hoặc từ Khách Sạn ra phi trường DFW, giá tiền 12 USD/1
người/1 chuyến.

THEO BƯỚC CHÂN THẦY
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 27 “Viễn Tiến” vừa xong thì lại chuẩn bị cho Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ
28 “Khai Triển”.
Nhìn thời gian trôi qua, ta thấy quá nhanh, nhìn lại kiếp người ta thấy quá ngắn ngủi,
vui chẳng bao nhiêu nhưng buồn thì thôi không đếm xuể. Anh em bạn Đạo chúng ta rất may mắn là
gặp được Pháp quý, có Thầy mến yêu không ngừng nghỉ dìu dắt và sưởi ấm chúng ta hằng đêm hằng
ngày, trên đường tầm Chân lý, qua cuộc sống hằng ngày, và công phu thiền định.
Qua bao năm tháng bước theo chân Thầy, ta thấy công ơn của Thầy thật to lớn, không biết làm sao
để đền đáp cho xứng đáng. Càng đi với Thầy ta thấy mình càng thiếu nợ Thầy nhiều hơn! Vì càng đi
với Thầy, ta thấy đời ta càng thêm vui, bớt đi bao nổi lo âu buồn phiền, không tạo thêm những phiền
toái vô ích, thấy mình tự tin hơn trong hiện tại cũng như trong tương lai. Tóm lại đường của Thầy
đi, Đạo của Thầy chỉ, là đường an lạc là Đạo an lành, càng đi càng rạng rỡ, cuộc đời càng thêm tươi,
tôi cảm thấy một tương lai sáng lạng lấp lánh xa xa, réo gọi tự bao giờ. Càng đi tâm càng an, càng
hành bóng tối càng biến mất nhanh. Ta có thể nói Đạo An Lành Là Ánh Sáng (viết tắt là: DALLAS
!!!)
Bởi lòng từ bi bao la, bởi tấm gương ngời sáng, sau bước chân của Thầy là một đoàn người giác ngộ
càng ngày càng thêm đông. Năm 2009 Thầy và đoàn lữ hành giác ngộ này sẽ nghỉ chân tại vùng
DALLAS để chung vui và chia sẽ ngọt bùi qua đoạn đường đã đi được, hầu chuẩn bị thêm nghị lực
mới, hành trang mới để tiến tới chân trời sáng vô tận. Trong đoàn lữ hành này và trong cuộc dừng
chân sum họp này, chắc hẳn là phải có bạn. Vì Trí và Dũng, những người giác ngộ trong anh em bạn
đạo chúng ta, sẽ không một ai vì một viên sỏi bên đường mà cản được bước chân hiên ngang, để phải
vắng bóng trong cuộc họp mặt này.
Huynh đệ tỉ muội sẽ được thiện duyên tương hội để cùng nhau tiếp tục “Khai Triển” về đường lối tu
học, trở về tìm hiểu mình, mà Đức Thầy đã trao. Đức Thầy đã viết : “Thầy sẽ chuẩn bị đầy đủ tinh
thần để phục vụ các bạn đạo” . Vậy, các bạn cũng nên chuẩn bị tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ
28 sắp tới tại Dallas và tu hành tinh tấn để tận hưởng cơ duyên đặc biệt này.
Đi, đi với Thầy học bài mới mẻ
Cùng chung vui trong Khai Triển kỳ này
Quyết không để phụ lòng Thầy
Đã “Chuẩn bị tinh thần phục vụ”
Đi, đi, đi theo bước chân Thầy ….
22/ 12 /2008
Kính bút
Lâm Mừng,
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas
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Thông Báo của Hội Aí Hữu Vô Vi Nam Cali (đăng nguyên văn)
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