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Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVINET.ORG 

 số 742 27 tháng 09 năm 2009 
           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 
 

 
Chuyeån Thöùc 

 
Chuyeån thöùc qui nguyeân vía vôùi hoàn 

Bình taâm tu luyeän töï mình minh 
Quí yeâu muoân loaïi cuøng giao caûm 

Thaønh thaät chính mình phaùt trieån minh 
 
 

Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 11/12/09 /99 đến 17/12/99 

 
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 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) Khuyến tu thì phải khuyến tu làm sao ? 
2) Sự liên hệ của người thật tâm tu có khó khăn hay không ? 
3) Hào quang thoát khỏi khối óc thanh nhẹ là sao ? 
4) Lấy cái gì giải quyết chuyện của người khác ? 
5) Duyên điển tái hồi là sao ? 
6) Tiềm thức của con người nằm ở đâu ? 
7) Do đâu cảm động lòng người được ? 
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1) Montréal, 11/12/99 9 : 40 AM 
Hỏi : Khuyến tu thì phải khuyến tu làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa khuyến tu thì phải tự tu trước có kết quả 
nhiên hậu mới khuyến người kế tiếp 
 
  Kệ : 
 Khuyến tu thực hiện hình thành 
 Tự giải phiền ưu tự thực hành 
 Kết quả chính mình không gián đoạn 
 Thực hành liên tục tự phân hành 
 

2) Atlantic city, 12/12/99 5 : 25 AM 
Hỏi : Sự liên hệ của người thật tâm tu có khó khăn 
hay không ? 
 
Ðáp : Thưa người thật tâm tu luồng điển thanh nhẹ 
liên hệ không khó khăn vì nó là chung đường tiến hóa 
 
  Kệ : 
 Thanh giao tận gốc qui hình đạt 
 Dứt khoát chung vui xây hạnh đức 
 Qui hội tâm lành chung một cội 
 Dày công tu luyện cảm giao tầng 

3) Atlantic city, 13/12/99 8 : 20 AM 
Hỏi : Hào quang thoát khỏi khối óc thanh nhẹ là sao ?
 
Ðáp : Thưa hào quang thoát khỏi khối óc thanh nhẹ 
hòa hợp với đại tự nhiên sẽ tiến tới vô cùng trật tự của 
đại thanh tịnh 
 
  Kệ : 
 Sáng choang minh cảm triển nhiều màn 
 Ý thức nguyên căn tự bạc bàn 
 Trí đạo thâm tình duyên tận độ 
 Thanh tâm bừng sáng chẳng mơ màng 
 

4) Atlantic city, 14/12/99 4 : 50 AM 
Hỏi : Lấy cái gì giải quyết chuyện của người khác ? 
 
Ðáp : Thưa xử dụng trực giác của chính mình để giải 
quyết chuyện của người khác 
 
  Kệ : 
 Khai thông trực giác tự phân cùng 
 Phân tách rõ rệt đường trí chung 
 Sự thật không cần gieo nợ điển 
 Âm thầm tự hiểu lý bao dung 
 

5) Atlantic city, 15/12/99 7 : 55 AM 
Hỏi : Duyên điển tái hồi là sao ? 
 
Ðáp : Thưa duyên điển tái hồi là một sự gặp gỡ bất 
ngờ không thể dự định trước được 
 
  Kệ : 
 Tình cờ hội nhập thức tâm duyên 
 Giải quyết tâm linh chẳng có phiền 
 Phát triển tâm linh trong tiến hóa 
 Tình thương đạo đức đạt duyên tiền 
 

6) Atlantic city, 16/12/99 4 : 55 AM 
Hỏi : Tiềm thức của con người nằm ở đâu ? 
 
Ðáp : Thưa tiềm thức của con người ẩn tàng trong 
thần kinh khối óc tạo thành một ký ức nhớ nhớ thương 
thương gây thành một tập quán hướng tâm sanh giặc 
 
  Kệ : 
 Xác người giới hạn trí không thông 
 Nghiệp lực kéo lôi tự tiến thầm 
 Tưởng đạt sai lầm mà không biết 
 Bình tâm thanh tịnh cảm giao liền 
 

7) Atlantic city, 17/12/99 9 : 40 AM 
Hỏi : Do đâu cảm động lòng người được ? 
 
Ðáp : Thưa cảm động lòng người do từ trường thanh tịnh hòa tan chấn động với nội khoa tâm lý 
 
  Kệ : 
 Duyên tình khai sáng trí tâm linh 

Cảm thức chung nhau một mối tình 
Nước mắt không ngừng rơi chuyển động 
Tình thương dào dạt tự mình minh 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
1) Hỏi: Tu thiền theo vô vi có cần tập thêm Thái Cực Quyền hay không? 
Ðáp: Thái Cực Quyền là làm cho thần kinh thân xác khỏe mạnh, cái đó là làm cho gia tăng sức khỏe, nhưng mà 
phải chú trọng cái thiền ở bên trong, khỏe bên ngoài nhưng mà cần khỏe bên trong, ta cần PLTC nó mới khỏe 
bên trong. Thái Cực Quyền không có hại, TCQ tốt chứ không có hại. 
 
2) Hỏi: Trong lúc ngồi thiền cảm nhận như có luồng điển kéo lưng thẳng ra, như vậy là sao? 
Ðáp: Khi chúng ta làm PLTC đúng đắn là xương sống nó thông suốt, kéo thẳng đi lên, luồng điển chúng ta xuất 
phát hòa hợp với luồng điển bên trên nó mới kéo rút đi lên được, chớ không có luồng điển nào chun vô thể xác 
chúng ta kéo đi lên đâu. Chúng ta hành triển mở ra, hòa hợp hội nhập với bên trên nó mới rút chúng ta đi lên. 
Cho nên, nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút, nó nhẹ vô cùng là vậy. 
 

Thông Báo về Hậu Sự của Đức Thầy 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
 Trong thời gian ngắn ngủi, chúng tôi đã tìm được địa điểm nơi thăm viếng và hoả táng tại một nhà quàn 
khang trang cho Đức Thầy và kính thông báo quý bạn giờ giấc như sau: 
 
 Ngày 1 tháng 10 năm 2009 
 Thời gian viếng thăm: 9 giờ sáng – 10 giờ tối 
 
  Ngày 2 tháng 10 năm 2009 (14 tháng 8 âm lịch) 
  Tang Lễ : 9:00 giờ sáng – 12:00 giờ trưa 
   Hỏa táng : 12 giờ 15 trưa 
 
Quý bạn tham dự tang lễ xin vui lòng mặc toàn áo quần màu trắng. Quý bạn nhớ mang theo áo lạnh và dù vì trời 
bắt đầu lạnh và phòng hờ trời mưa. Quý bạn phải di chuyển ngoài trời từ nhà quàn đến địa điểm hỏa táng. 
 
Chúng tôi có xin thêm ngày 30 tháng 09 để bạn đạo viếng thăm Thầy, nhưng nhà quàn không còn chỗ ngày đó 
nên chúng tôi đành xin nới rộng giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối ngày 1.10.2009 cho bạn đạo có 
nhiều giờ hơn.  
  
 Địa điểm nhà quàn: 
 Magnus Poirier  
 6825 Rue Sherbrooke Est 
 Montreal, Quebec H1N 1C7 - Métro Langelier 
 Tel. 514.256.5533 
 
 Ngày 18 tháng 10 năm 2009 (Mồng 1 tháng 9 âm lịch) 
 Rải tro tại biển Boston (Mỹ Quốc) lúc 12 giờ 15. 
 
Chúng tôi phải chọn ngày mồng một hay rằm và coi ngày giờ tốt theo lời dặn của Đức Thầy nên không thể tổ 
chức rải tro cận ngày hỏa táng. Lý do chọn biển Boston vì đó là biển gần Montreal nhất. Biển ở Canada xa hơn 
và  tàu không còn chở đi rải tro sau ngày 11 tháng 10 vì bắt đầu qua mùa lạnh.  
Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết về việc rải tro sau.   
 
Tại Montreal, chúng tôi có thương lượng khách sạn cho nhóm Vô-Vi như sau: 
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Holiday Inn Express Hotel & Suites 
MONTREAL CENTRE-VILLE DOWNTOWN  

155 BLVD RENE-LEVESQUE EAST  
MONTREAL, QC H2X3Z8 CANADA  

Gọi trực tiếp Hotel Front Desk: 1(866) 719-7666  or 1-514-4487100  

Khi đặt phòng thì phải cho khách sạn (code): VOVI  (hiện tại khách sạn chỉ bảo đảm giá này cho 30 phòng). 

Nếu cần giúp đở để ghi danh phòng ngủ tại khách sạn này thì xin lien lạc với Hội Ái Hữu Vô Vi Nam 
California tại email: tonycali951@yahoo.com 

Từ Ngày thứ Tư 30 thang 9, 2009 cho đến Ngày Chủ Nhật 04 thang 10, 2009 nếu cần ở sớm hay lâu hơn thì hỏi 
khách sạn cho thêm ngày (thùy theo số phòng mà khách sạn còn ttrống) 

Giá: $99.00 + thuế $16 = $115.00 / 1 ngày   (Phòng ở  được từ 1 đến 4 người) bao gồm ăn sáng 
(breakfast buffet).  Các lọai phòng là Studio Suite with 2 Queen Beds, hoặc là 1 Bedroom Suite 
with 1 King Bed vớI 1 ghế Sofa kéo ra thành giường. 

Tất cả các phòng đều có phòng khách, bếp nhỏ và tủ lạnh. 

Địa điểm cách Metro là 2 block đi bộ, (1/3 mile hay 0.48 Km)  : Metro Saint Laurent 

Xe Valet Parking tai khách sạn: $10.00/ 1ngày 

Internet : Miễn Phí 

Điện thọai gọi địa phương và gọi số 800: Miễn Phí 

Hotel có địa điểm rất tốt vì ở Ngay Phố Tàu nên rất thuận tiện nếu cần đi ăn .  

Hotel sạch sẽ, thỏai mái,  phòng  rộng rãi, nhân viên giúp việc vui vẻ. 

Hình ảnh và địa điểm khách sạn; Đia điểm Metro: 

http://www.ichotelsgroup.com/h/d/ex/1/en/hotel/yulrl?rpb=hotel&crUrl=/h/d/ex/1/en/hotelsearchresults 
http://www.expedia.com/pub/agent.dll/qscr=dspv/htid=1971447/crti=4/hotel-
pictureshttp://www.expedia.com/pub/agent.dll/qscr=dspv/htid=1971447 
http://www.expedia.com/pub/agent.dll/qscr=dspv/htid=1971447/crti=1/hotel-location-map 
                                                                                    ----- 
 
HOLIDAY INN Chinatown 
99 Viger Avenue West 
Montreal, QC H2Z 1E9 – Métro Place des Arts 
(514) 878-9888 
Toll free: 1.888.878.9888 
 
Xin cho khách sạn code: VOV 
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Giá phòng: 129 CAD + Tax (phòng từ 1 đến 4 người) / 1 đêm 
 
Yêu cầu quý bạn vui lòng tự túc về vấn đề di chuyển và mướn khách sạn. 
Từ khách dạn đến nhà quàn, quý bạn có thể sử dụng xe điện ngầm (Métro). 
 
Vì chúng tôi cần biết số người tham gia chuyến ra biển rải tro để tiện việc tổ chức, xin quý bạn liên lạc và 
ghi danh trước: 
 
Chị Thanh :514.933.2106 
 
Xin quý bạn lưu ý vì số chỗ trên thuyền có hạn, nên chúng tôi chỉ có thể nhận một số bạn đạo mà thôi. 
Bạn đạo ghi danh sớm sẽ được sắp chỗ ưu tiên. 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Kính thư, 
 
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 Nam California : Huỳnh Tấn Lộc 
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  

Thông báo phát hình qua internet 
Các bạn thân mến 
 
 Lễ an táng của Ðức Thầy sẽ được phát hình qua internet vào cuối tuầntới (cho bạnđạo Vô Vi mà thôi). Các bạn 
nào muốn vào xem trực tiếp buổi tang lễ thì xin liên lạc vớ itôi tại  email: Thanhba_nguyen@ yahoo.com. để tự 
giới thiệu và cho email của các bạn. Vì sợ đường dây câu vào có giới hạn là 25 chỗ nên các bạn nên tổ chức 
chung cho các bạn đạo điạ phương cùng tam dự. Ngày giờ sẽ được thông báo trên diễnđàn này. 
Nghe các anh chị bên Canada cho biết là Thầy ra đi rất nhẹ nhàng vào 8:50 tối ngày hôm nay 
Bá Nguyễn 
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ÐỌC THƠ THẦY VIẾT NĂM 1996 

Tôi sống mãi 
  

Lúc nào cũng sống trong lòng 

Nhớ tôi phát triễn tự phòng tự tu 

Cảm như đang ở dưới dù 

Tình thương bảo bộc trùng tu hoài hoài 
  

Dù cho đêm ngắn hay dài 
Giữ tâm thanh tịnh tiến hoài không ngưng 

  
Tôi người chẳng phải người dưng 

Cùng chung sống động tiến từng phút giây 

Thương yêu cảm thức vui vầy 

Vui say đời đạo tâm này cảm an 

  
Say sưa tự thức bạc bàn 

Sửa sai tiến hoá đàng hoàng hơn xưa 

  
Không sanh không tử không thưa 

Tình người cao đẹp mãi ưa luật Trời 
Nhớ tôi tiến hóa hợp thời 

Tôi còn sống mãi trong đời thương yêu. 
  

Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên 1/1996 

 

THƠ 
               THẦY ĐÃ RA ĐI 

Thầy đã đi rồi, thầy đã đi ! 

Lòng con chợt dấy động sầu bi 

Hồn linh Thầy ngự nơi Thiên cõi 

Thể xác xa lìa chốn hữu vi 

Công đức mãi còn lưu tại thế 

Thanh quang thường trụ cõi vô vi 

Tình thầy con mãi ghi trong dạ 

Thiền định nhớ Thầy con thực thi. 

                VN, 09:30’ ngày 24-09-2009 

                    Thiền Đăng. 

                            ----- 
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       CÂY NGUYÊN SINH 
Vun quén từng cây, Đức tánh linh 
Cho xanh màu lá, Đạo nguyên sinh 
Cầu vòng Bác Ái, cầu nhân ái 
Ánh sáng tình thương, sáng nghĩa tình 
Giọt nước cành dương, thân tế độ 
Cơn mưa pháp đạo, thiện tâm minh 
Hoà tan màu khổ, chung linh tử 
Hạn chế tiêu sa, sống ngoại hình. 
                Thủ Đức, 20-09-2009 
                 Huệ Tâm. 
                     ----- 
              CHIỀU CHIỀU 
1. Chiều chiều mây trắng giăng ngang 
Mây đen xa lắc ngỡ ngàng mây bay 
Chiều chiều nhìn ánh mây bay 
Nhớ trời nhớ đất nhớ cây nhớ rừng. 
2. Con sông nhớ nước rưng rưng 
Con đò nhớ khách đã từng qua sông 
Chim bay mõi cánh lòng vòng 
Đại dương có nhớ mấy con sông dài. 
3. Áo cơm kết nối trần ai 
Hởi người quân tử có hay vẫy vùng 
Yêu đời, ngoan đạo trung dung 
Thiện lành minh triết sống cùng thời gian. 
4. Chiều chiều mây vẫn bay sang 
Bay qua bay lại tìm đàng đi đâu 
Bay về đến đỉnh non đầu 
Hay là bay mãi nghìn sau vẫn còn. 
5. Chớ ai chờ đến mõi mòn 
Khi còn son trẻ đến mon men già 
Chiều chiều những áng mây qua 
Tuổi xuân đã muộn tuổi già đợi tôi. 
6. Chiều chiều cứ thấy mây trôi 
Nhớ nhung tôi với Đạo Đời sao đây ? 
Đêm ngày tu học sửa sai 
Cứ hành cứ niệm đêm ngày vậy thôi. 
7. Hình như không giống mây trôi 
Có đi có đến có rồi lại không 
Có thanh nhẹ có động lòng 

Có tiềm ẩn ở trong không vậy mà. 
8. Biết đâu trong cõi đời ta 
Có con chim trắng tìm nhà chốn xưa 
Biết đâu sáng nắng chiều mưa 
Có người nhắc cổ tích xưa cảm lòng. 
9. Biết còn tìm kiếm gì không 
Ngoài đời vật chất, cõi lòng tâm linh 
Một đời tìm đến Diệu Linh 
Vì trong động loạn yên bình đâu đây. 
10. Chút lòng chút sức dựng xây 
Chút tâm tình Đạo cho ngày tương lai 
Chiều chiều lại nhớ mây bay 
Chín tầng nhẹ cõi sum vầy đợi nhau… 
               TB. 20-03-2009 
                    Từ Hùng. 
                        ------ 
                    TỰ ĐỘ 
Tự độ sửa liền, ý mình sai 
Độ tâm an lạc, tự thức hoài 
Giúp mình tự độ, quân bình tánh 
Sửa sai phục thiện, chẳng cầu ai 
Gặp người đối diện, hay lỗi phải 
Tự ái sân si, chẳng dụng xài 
Ban ngày thường độ, tiểu vũ trụ 
Đêm về Thiền định, thanh nhẹ thay ! 
              Củ Chi, 31-01-2009 
                     Bá Tùng. 
                      ----- 
 
           TỰ TU TỰ TIẾN 
Tự tu tự tiến, ý nói gì? 
Lời thơ nhắc lại để khắc ghi 
Đêm đêm hành pháp, ngày thả lỏng 
Nhiều đêm không ngủ, vẫn còn y! 
Tự tu tự tiến, chuyển phiền não 
Chuyển thành lục tự dứt sân si 
Trở người quân tử, tánh như thủy 
Trợ lực đêm thiền, thẳng đường đi. 
                Củ Chi, 30-01-2009 
                       Bá Tùng. 

 
THÔNG BÁO THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ 

 
Thiền Đường Dũng Chí xin trân trọng thông báo. 
Chương trình hưóng tâm cho Đức Thầy tại Thiền Đường Dũng Chí được tổ chức như sau: 
- Từ ngàỵ 25-9-09 đến 18-10-09 Bạn Đạo và Thân Hữu 
sẽ thiền chung thời gian 8.00 tối - 9.00 tối. 
- Trong ngày hỏa táng Đức Thầy, Bạn Đạo sẽ thiền chung    từ 12.00 giờ khuya (2-10-09) đến 5.00 sáng (3-10-
09) cùng hướng tâm tiển đưa Linh cửu của Đức Thầy. 
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- 4-10-09 từ 10.00AM – 13.00PM tiếp đón Bạn Đạo và Thân Hữu đến thăm viếng Thiền Đường và hướng tâm 
về Đức Thầy. 
Kính mong Bạn Đạo và Thân Hữu cùng tham dự. 
Kính báo, 
Thái Phúc Hải 

HT HAHVV Syney-TĐ Dũng Chí   

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cháu của chị Huỳnh Thị Ánh, bạn đạo Bình dương là anh 
Trương Hữu Kiều đã từ trần vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 16-08-2009 nhằm ngày 26 tháng 06 năm Kỷ Sửu) 43 
tuổi , tại xã Tân Phước Khánh, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được « siêu thăng tịnh đ65o » 
Bạn đạo Bình Dương kính báo 
 

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

CÒN ĐÓ 
Ngày 25 tháng 09 năm 2009. 

 
Thầy đã ra đi ngày 23 tháng 09 năm 2009 lúc 20g 50 ( giờ Montreal) tức khoảng 8g50 ngày 24 tháng 09 năm 
2009 giờ Viêt Nam. 
 
Tin Lan nhanh và thật nhanh, chẳng mấy chốc cả thế giới đều nhận Ai Tin này. Không khỏi bồi hồi, xúc động, 
buồn đau và mọi vật như đứng lại, đồng cảm với chúng ta- Những người kính yêu Đức Thầy, có nhiều người đã 
bật khóc..... 
 
Thầy chỉ bỏ xác thôi, phần hồn vẫn bàn bạc mãi trong chúng ta. Biết thế nhưng ai nấy đều biết mình bị mất mát 
quá lớn, bị hụt hẫn kéo dài nhưng còn đó niềm tin của chúng ta. 
 
Ở nơi xa xôi này, chúng con đồng tịnh tâm hướng về Đức Thầy để tiển Thầy và cùng hứa sẽ tinh tấn hơn cho 
chúng con và để Thầy an dạ. 
 
Trước bối cảnh đau lòng này, Thầy đã biết trước và dặn chúng ta phải "giữ tâm vui vẽ". Thiết nghĩ chúng ta 
nên nghe lời dạy của Thầy, sát cánh với người kế thừa  ( nếu có). 
 
Hơn bao giờ hết, lúc này chúng ta cần đến tinh thần đoàn kết, sáng suốt cho cộng đồng vô vi và cho người ngoài 
nhìn vào thấy được Vô Vi của chúng ta. 
 
Kính bút 
Thiên Nghi 
TV Tâm Linh Tự Cứu VN 
 

-------------------------------------------------------- 
BÀI VIẾT CỦA ANH VƯƠNG THANH PHÚ 

Kính chào quí bạn đạo: 
 
Bài thơ dưới đây trong Mục Bé 8 (www.mucbe8.org), Đức Thầy có nói với gđ tôi sau khi thân phụ mất vào năm 
1992 là để nhắc nhở người còn “lưu tại thế hay ra đi” đều đồng trong một “đại nguyện tiến hóa thanh hòa”.   
 
        Tình thâm nguyên lý đậm đà độ 
       Thượng lộ bình an hồn tiến hóa 
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       Sống động vô cùng trong đại nguyện 
       Bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa 
                            Vĩ Kiên                 
 
Đức Thầy cũng cùng đi trong một đại nguyện như chúng ta để lại một gương soi sáng sưởi ấm trong lòng bạn 
đạo Vô Vi mãi mãi. 
                                                                                           
Sắp tới đây chúng ta không tránh được những cảnh bùi ngùi xúc động. Thầy có nhắn nhủ với Anh Trần Ngọc 
Dũng rằng chúng ta khi đến tham dự hay không đều giữ “Thanh Tịnh Tâm Vui" trong những ngày “Lễ Tiển 
Biệt” vào đầu tháng 10/2009 tại Montreal. Đó là một món quà thanh nhẹ dâng đến Đức Thầy thương yêu. 
 
V.T. Phú – NMADĐP Vạn Vật Thái Bình 

 

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI KHAI TRIỂN 2009 DALLAS, TEXAS 
  

Kính thưa quý Bạn Đạo,  

Đại Hội Vô Vi kỳ thứ 28 nay đã là Đại Hội Vô Vi cuối cùng được Đức Thầy chính thức đặt tên tại Đại Hội, và 
đã được Thầy chọn logo.   

Đại Hội KHAI TRIỂN sẽ tiến hành như thường lệ với sự thay đổi như sau:   

Lễ mừng sinh nhật Đức Thầy sẽ được đổi thành Lễ Tạ Ơn Đức Thầy. Trong dịp này, chúng ta sẽ ôn lại những 
giây phút được sống bên Thầy, chia sẻ những kỷ niệm, và nhất là những lời căn dặn, những lời chỉ dạy về Đời 
và Đạo của Thầy.   

Xin Bạn Đạo tham dự đông đủ, chúng tôi đã triển hạn việc ghi danh đến ngày 15 tháng 10, năm 2009.  

Xin hẹn gặp lại quý Bạn Đạo tại Đại Hội. 

BTC Đại Hội Khai Triển kính tường. 

Ghi chú: Vì Đức Thầy đã ra đi sau khi chúng tôi in cẩm nang, chương trình Đại Hội cập nhật hóa sẽ được 
thông báo vào ngày đầu tiên của Đại Hội. Ngoài ra, BTC không thể hoàn trả tiền lệ phí đại hội sau ngày 
1.10.2009 cho quý bạn đạo đã ghi danh tham dự Đại Hội, 

Thành thật cảm ơn quý bạn. 


