Số: 776 Ngày: 23 tháng 05 năm 2010
Chôn Tình
Chôn tình tieán hoaù tôùi voâ cuøng
Hoïc hoœi chính mình taâm chuyeån tieán
Trí trieån taâm yeân duyeân taän ñoä
Daøy coâng tu luyeän phaùp coâng thaønh
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 04/08/2000 đến 10/08/2000
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị
tâm bệnh và giải toả 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) Thương nhớ nhau trong tâm tình đạo pháp thì phải làm sao ?
2) Lòng đất nóng thì mặt đất phải ra thế nào ?
3) Có duyên mới có cơ hội sống gần nhau phải không?
4) Niềm tin giúp đỡ mình buông thả thay vì lý luận việc nào quí hơn?
5) Trí tâm không mở thì sẽ tiến về đâu?
6) Thử thách quá lớn thì người tu Vô Vi phải làm sao?
7) Sự ước mơ có thể thành công hay không?
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1) KARLOVY VARY, 04-08-2000 3:15 AM

Hỏi : Thương nhớ nhau trong tâm tình đạo
pháp thì phải làm sao ?

2) KARLOVY VARY, 05-08-2000 3:00 AM
Hỏi : Lòng đất nóng thì mặt đất phải ra thế nào
?

Ðáp : Thưa thương nhớ nhau trong thâm tình
đạo pháp thì phải tỉnh thức tu nhiều và ăn năn
sám hối
Kệ:
Tu tâm mới rõ đạo mầu tiến
Thức tỉnh minh tâm rõ ý tiền
Khai thác chơn hồn qui một mối
Bình minh sáng tỏa chẳng lo phiền.

Ðáp : Thưa lòng đất nóng thì mặt đất phải cháy
rừng
Kệ :
Quá nóng mặt đất vẫn chẳng yên
Lửa lòng phát cháy nơi nơi loạn
Thế thái nhơn tình vẫn đảo điên
Hừng hực chực chờ thiêu lửa đoàn

3) Karlovy Vary, 06-08-2000 3: 20 AM
Hỏi: Có duyên mới có cơ hội sống gần nhau
phải không?

4) Montréal, 07-08-2000 8: 0%AM
Hỏi: Niềm tin giúp đỡ mình buông thả thay vì
lý luận việc nào quí hơn?

Ðáp: Thưa có duyên mới có cơ hội sống gần
nhau
Kệ:
Có duyên mới có cơ hội gặp nhau
Mắt thấy tai nghe rất nhiệm mầu
Ði đâu cũng có tình thương nhớ
Hổ trợ cho nhau sống chung tàu

Ðáp: Thưa niềm tin trong xây dựng hơn nắm
bắt
Kệ:
Ðại sự tiến chung chẳng sang tồi
Chỉ trích u mê không được tiến
Lo âu tạo nghiệp không tiến bước
Cùng chung xây dựng chẳng lo phiền

5) Montréal, 08-08-2000 12:00 AM
Hỏi: Trí tâm không mở thì sẽ tiến về đâu?

6) Montréal, 09-08-2000 12: 10 AM
Hỏi: Thử thách quá lớn thì người tu Vô Vi phải
làm sao?

Ðáp: Thưa trí tâm không mở thì tiếp tục trong
Ðáp: Thưa thử thách quá lớn thì người tu Vô
vòng mê chấp
Vi được cơ hội học nhịn nhục và kiên nhẫn tối
Kệ:
đa, mọi việc sẽ được vượt qua
Khổ không lối thoát tự mình ngu
Bít bùng động loạn hồn vía khó tu
Kệ:
Tự mình khai triển chẳng khờ ngu
Thành tâm tu luyện chẳng u mê
Nguyên lý Trời ban sớm dự trù
Cương quyết thăng hoa tự giải hòa
Mê loạn không còn không rắc rối
Dấn thân thanh tịnh tự vượt qua
7) Montréal, 10-08-2000 3: 45 AM
Hỏi: Sự ước mơ có thể thành công hay không?
Ðáp: Thưa tâm đời ước mơ phải hết sức cố gắng mới thành
Kệ:
Tâm tu dứt khoát tự tiến hành
Ðạt thức thanh cao tự tiến nhanh
Thức tỉnh tâm thành duyên hội nhập
Thành tâm tự đạt trí tâm thành

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng-Trang
2/18

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Cho nên tôi đã nhắc các bạn mỗi buổi sáng đứng ra ngoài trời, tưởng một chút dưỡng thanh khí của
càn khôn vũ trụ. Dùng trung tim bộ đầu và lỗ mũi hít một lượt, 3 lần như vậy để tập quen và tương
lai chúng ta dùng ý chuyển điển, dùng ý để hít, để khai thông ngũ tạng của chúng ta. Cho nên nó có
giờ giấc. Khi mà trung tim bộ đầu cảm ứng được điều này thì luôn luôn các bạn làm việc tứ thời: 6
giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, giờ tý ban đêm là ngay chỗ đó nó có mát lạnh và chuyển chạy.
Cho đến lúc chúng ta làm PLTC bằng ý, vừa chuyển ý tôi muốn: “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ
đầu” thì tự nhiên nó chuyển và nó qui hội lên trung tim bộ đầu. Qui hội lên trung tim bộ đầu để chi?
Ðể học đạo, hòa với thanh giới, rồi nó mới đi tới sáng suốt, tạo cái Hào Quang tự vệ, tự tiến. Cho
nên con đường tu của chúng ta phải đi về trong chánh giác chớ không có lý luận bên ngoài nữa.
Thậm chí thể xác chúng ta chúng ta cũng cho là cái vỏ phương tiện tạm mà thôi. Còn cái chánh của
nó là siêu nhiên, là khí điển, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có.
Khi mà tâm trí của các bạn tập trung rồi, tất cả mọi sự việc đều dễ dãi. Rồi các bạn nhìn thấy khó do
tôi tạo ra, bệnh do tánh sanh, thấy rõ ràng. Tánh tôi khó chịu chừng nào thì cái bệnh tôi nó tràn lan
và làm ảnh hưởng cho người khác và truyền cái bệnh cho người khác. Ðó chỉ là làm tai hại cho xã
hội nhơn sinh, chớ không có lợi ích cho xã hội nhơn sinh.
Cho nên chúng ta khép về siêu nhiên thì tánh tôi lúc nào cũng tròn đầy. Nên nói chơn lý là tròn đầy,
không dư không thiếu. Khi các bạn cảm thức rồi, các bạn làm thơ các bạn không thấy dư, không
thấy thiếu, cách nào cũng tròn và cắt nghĩa được và cứu vớt được. Chúng ta qui về điển giới, chúng
ta học được cái khóa điển tâm này để thức tâm ở trong sơ cấp điển giới, chớ không phải trung cấp, ý
thức rõ Thượng Ðế ở trong ta, Ngài trong ta, Phật trong ta, mà chính địa ngục là ta tạo mà thôi! Nếu
chúng ta còn nuôi dưỡng bản chất sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục đó mà hướng phàm để tranh chấp thì ta
đóng cửa chớ không có tiến. Chúng ta nghĩ về tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục về siêu nhiên, thì
chúng ta chỉ có thăng hoa mà thôi. Tham đạo mở tất cả những bản chất tham sân si tăm tối mà để
hòa hợp khai triển ở bên trên.

KHÓA SỐNG CHUNG "QUI HỘI DUYÊN LÀNH"
KHÓA SỐNG CHUNG "QUI HỘI DUYÊN LÀNH"
TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC)
NGÀY 27.05.2010 ĐẾN NGÀY 31.05.2010
QUI HỘI DUYÊN LÀNH
Thành tâm hướng thượng
Phật Pháp qui nguyên
Thành tâm tu tiến
Nguyên khí tận độ
Vĩ Kiên
Kính gởi quý bạn,
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Chúng tôi rất vui mừng sẽ được đón tiếp một số đông quý bạn đạo từ khắp nơi qui
tụ về Thiền -Viện Hai Không nhân dịp Khóa Sống Chung và Lễ Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập
Thiền-Viện.
Vì thời tiết thay đổi, quý bạn tham dự Khoá Sống Chung xin nhớ đem vừa áo ấm vừa áo
mát, và bị ngủ cá nhân (nếu có), hoặc quý bạn muốn ở lều, xin nhớ đem theo lều cá nhân. Những
vật dụng cá nhân như thuốc men thường dùng hàng ngày, đèn pin, nón, v..v… Năm nay Khoá
Sống Chung sẽ vào dịp Rằm Tháng 4, có trăng sáng rất đẹp.
Quý bạn cần được đưa đón xin nhớ cho biết ngày giờ đến, số chuyến bay, hãng máy bay,
và số điên thoại di động để Ban Chuyển Vận có thể liên lạc khi đợi đón ở phi trường Sacramento
(SMF) (liên lạc điện thư ksc.haikhong@gmail.com). Quý bạn đi xe tự túc, nếu cần hướng dẫn
khi đến thành phố Oroville, xin gọi điện thoại số 530.589.2533 hoặc gởi điện thư về
ksc.haikhong@gmail.com, để nhận bản hướng dẫn.
Cảm ơn quý bạn và kính chúc quý bạn thượng lộ bình an,
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Chương Trình Khóa Sống Chung “Qui Hội Duyên Lành”:
Thứ năm 27.05.2010: Đưa rước bạn đạo về Thiền Viện.
Thứ sáu 28.05.2010: Khai Mạc Khóa Sống Chung, Ngày 1
Thứ bảy 29.05.2010: Khóa Sống Chung, Ngày 2
Chủ Nhật 30.05.2010: Khóa Sống Chung, Ngày 3
Thứ hai 31.05.2010: Đưa tiễn bạn đạo ra về.
Thông Báo về Trại Hè Nhẫn Hòa
Kính thưa quý Bạn Đạo,
Trại hè Nhẫn Hòa thường niên năm nay sẽ được tổ chức vào đầu Tháng Bẩy, 2010, từ ngày 3
đến ngày 10.
Tuy nhiên lúc nào Thiền Viện Nhẫn Hòa cũng sẵn sàng đón tiếp bạn đạo, trong không khí gia
đình khi quý vị có cơ hội thuận tiện như trước hoặc sau Khóa Sống Chung, Đại Hội, hoặc vãng
lai để hành thiền v.v.
Xin quý bạn đạo vui lòng liên lạc trước để chúng tôi để tiện việc thu xếp các phương tiện.
Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Thư từ xin gởi về:
TV Nhẫn Hòa:
4514 Gold Ridge Lane SW
Olympia, WA 98512
Điện Thoại: 360-357-5675 (xin nhắn lại trong máy nếu cần);
360-956-7038;
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360‐459‐2405 và 360‐402‐4401.
E‐mail: tvnhanhoa@gmail.com hoặc nguyenvg@comcast.net

THƠ
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TRƯỢC THANH
Khử trược lưu thanh mở tánh nù
Tâm sáng thanh nhàn đáng bực tu
Vận trù điều tức lưu thanh điển
Thanh lưu khí điển hồi quy tụ
Trược giải lưu thanh bổn tánh tu
Tâm đăng thức giác thần khí trụ
Lóng đục, dò trong bày tâm sáng
Rỏ trong rỏ trược, chắc đường tu.
TVTLTC 07-03-10
Minh Thạnh
--KHÍ
Khí có hậu thiên, có tiên thiên
Nhiễm trần khí trược , ấy hậu thiên
Khí vô ra ,gốc tại đơn điền
Pháp luân thường chuyển thở tiên thiên
Tiên thiên, tròn đủ, hoà diêu hóng
Thượng hạ phân minh rõ diệu huyền
Khí thông Nhâm Đốc bày quang khiếu
Khí đủ thai tròn, thở tiên thiên
TVTLTC 12-03-10
Minh Thạnh

---PHƯỢNG NỞ SÂN TRƯỜNG
Cánh phượng hồng đang rơi theo gió
Đưa mùa hè sang ngỏ hư vô
Sân trường thầm niệm Nam Mô
Hòa thêm lời tiễn Thầy Cô với trò
Nhớ năm trước mùa hè còn đó
Mà năm nay Phượng đỏ sân trường
Mây bay bãng lãng muôn phương
Vận hành một kiếp vô thường bể dâu
Người tu học chẳng sầu ngoại cảnh
Chỉ phụng hành Kiến Tánh Vô Vi
Nương đời thực hiện từ bi
Đi qua khổ nạn nghĩ suy dứt lần.
Trong nguyên ý định thần qui nhứt
Khai đỉnh đầu thường trực chuyển phân
Lôi Âm chẳng thấy xa gần
Sân trường một cõi pháp luân Di Đà.
PN. 15-05-2010
TS. Phương.
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BÁO CÁO và KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
của THƯ VIỆN VÔ VI (VOVILIB)
www.vovilibrary.net
---------- oOo ---------Ý niệm về dự án Thư Viện Vô Vi bắt đầu vào khoảng năm 2003, 2004 khi một số bạn đạo tại Trụ Sở
Xây Dựng Vô Vi có ý sang hàng ngàn các băng giảng của Đức Thầy qua các dạng digital, để giữ gìn và
tiện quảng bá. Với số lượng bài giảng lớn, nhu cầu cần phải có một database được hình thành, và đã dẫn
đến sự thành lập của VoViLib và website vovilax.org. Vạn sự khởi đầu nan, từ những bước thô sơ, vừa
học vừa làm, đến nay VoViLib đã có khả năng đón nhận mọi sự đóng góp của quý bạn đạo nào có tâm
đóng góp, mặc dầu nội dung tài liệu của Thư Viện chưa được phong phú.
Đầu tiên, VoViLib được đặt tại vovilax.org, rồi library.vovi.org - một 'subdomain' của vovi.org - và
hiện tại đang được tiếp tục xây dựng tại www.vovilibrary.net. Những anh chị em đã từng đóng góp cho
Thư Viện trong những năm qua, không nhiều thì ít, có thể kể đến các bạn đạo sau đây: Angela Quynh,
Đỗ Xuân Phong, Lâm Hoàn, Hà Văn Thanh, Trần Quốc Ái, Kim Anh, Nguyễn Thị Xuân An, Nguyễn
Tấn Thái, "Thọ Nguyễn", Nguyễn Minh Châu, Kim Hoàng, Tô Hồng Vân, Huệ Tuyết, Lương Sĩ
Thường, Dương Thế Hào, Huỳnh Minh Bảo, Huệ Mai, Huỳnh Thiếu Tường, Helene Quach, Pui Lan,
Trần Hải Tân, và nhiều bạn đạo khác.
Chủ trương của Thư Viện Vô Vi luôn luôn là mở cửa cho mọi người đóng góp, không phải một vài
người "độc quyền đóng góp", và luôn luôn trong phục tinh thần phục vụ miễn phí cho người tu. Kỹ thuật
của VoViLib dành nhiều phương tiện làm việc cho bất cứ bạn đạo nào thật tâm tham đóng góp cho
chung, trong tinh thần vô quái ngại, không phải vì lợi lộc cá nhân hay mục tiêu chính trị. Quý bạn đạo
có thể đóng góp bằng cách tham gia vào ban quản trị (administrators) để giúp quản lý Thư Viện, hay trở
thành một thành viên có login account để tải tài liệu lên Thư Viện. Xin liên lạc với chúng tôi qua email
tại info@vovilibrary.net.
Về tài chánh, từ lúc hình thành cho đến nay, VoViLib chưa bao giờ có ngân quỹ, hay kêu gọi ai đóng
góp tài chánh, vì phần lớn công việc được thực hiện bởi chính công sức của bạn đạo chúng ta. Trong
những bước đầu tiên, có một bạn đạo phát tâm tặng cho chương trình này USD500 để nhờ một người
programmer trẻ, mặc dầu việc làm đó không hiệu quả và anh em bạn đạo cũng phải tự làm lấy.

1. Khả năng và Tình Trạng Hiện Tại của Thư Viện
Tuy rằng Thư Viện chưa được hoàn hảo, vì nội dung còn rất khiêm nhường, hình thức trình bày chưa
phải là mỹ thuật nhất và dễ dùng nhất; và chúng tôi đang cố gắng liên tục để cải tiến trong khả năng cho
phép. Tuy nhiên, Thư Viện đã có đủ những khả năng sau đây để quý bạn đạo tham gia phát triển thêm.
1.1 Nội dung hiện có của Thư Viện
Thư Viện hiện có những tài liệu căn bản về Phương Pháp Công Phu, 207 bài giảng (có âm thanh
mp3), 22 bài chép, 6 tài liệu bản văn, và trên 190 bài thơ của Đức Thầy, Đức Tổ Sư, và Đức Kim Thân.
Thư Viện chưa có tài liệu video nào.
1.2 Dụng Cụ Truy Cập
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Thư Viện có các dụng cụ truy cập (tìm kiếm) tài liệu tương đối đầy đủ, mặc dầu cần phải cải tiến
thêm về cách trình bày. Bạn có thể tìm bằng vài chữ của tựa, bằng thời điểm hay địa danh, tên tác giả,
trình độ phổ thông cho đại chúng hay dành cho những vị đã tu thâm niên, hay bằng nhân dịp xuất xứ của
tài liệu (đại hội, khóa sống chung, hay tại thiền đường), v.v..
Bạn cũng có thể display (hiển thị) một tài liệu nào đó, nghe âm thanh, đọc trên mạng, hay để tải
xuống (download) máy của bạn.
1.3 Khả năng tải lên
Thư Viện có nhiều 'form' có thể dùng để tải audio hay bài chép lên Thư Viện, sau khi login vào.
Ngoài ra, cũng có 'logbook' để hội viên biết mình đã làm việc gì trên Thư Viện và vào lúc nào.
Chúng tôi có thể dành những buổi hướng dẫn trên Skype hay Yahoo Messenger về cách dùng
VoViLib, nếu có bạn đạo nào có nhu cầu cần biết rõ hơn về cách dùng các khả năng của VoViLib.
1.4 Khả năng sắp xếp chia xẻ trách nhiệm quản trị Ban Quản Trị Viên
Khả năng này chưa bao giờ được sử dụng đúng mức, nhưng đã có trên VoViLib. Bằng phương tiện
này, các quản trị viên (admin) có thể chia công việc dễ dàng. Chẳng hạn như một admin lo về những bài
giảng của Đức Thầy tại Sài Gòn, một admin chỉ lo về các bài giảng tại Cali từ năm 1985 đến 1990 chẳng
hạn, một admin khác đặc biệt phụ trách về bài chép, v.v. Khi có một bài được hội viên tải lên và nằm
trong phận sự của mình, admin đó sẽ nhận được email báo cho biết và chỉ có admin đó mới có thể xử lý
upload đó của hội viên.

2. Kế Hoạch Phát Triển Tiếp Tục cho Thư Viện
Trong thời gian sắp tới đây, Thư Viện sẽ được thay đổi hoàn toàn, từ nội dung phong phú, chất
lượng, và đầy đủ hơn cho đến cách trình bày sao cho dễ dùng nhất và trang nhã nhất.
2.1 Nội dung của Thư Viện
Tùy theo khả năng và thời giờ của nhóm thực hiện và sự hưởng ứng của bạn đạo, nội dung của Thư
Viện dự trù sẽ bao gồm các phần sau đây:
1. Tài liệu thiền Vô Vi căn bản;
2. Thuyết Pháp (trong đó có những trang đặc biệt để nghe băng hoặc xem video của Đức Thầy).
3. Những Đặc Trang (dành cho Thơ, Thư Từ Lai Vãng, v.v.);
4. Thư Viện Vấn Đáp (cả về text lẫn audio. Cũng có những trang chỉ đặc biệt để nghe vấn đáp.)
5. Thiền Ca Vô Vi (Tân nhạc, cải lương, của các nhạc sĩ chuyên nghiệp cũng như của nhạc sĩ bạn
đạo)
6. Trang Chia Xẻ Kinh Nghiệm Tu Học của Hành Giả Vô Vi. (Một hình thức blog)
2.2 Một số trong thành phần nhân sự hiện tại
• Admin về Audio: anh Hà Văn Thanh.
• Admin về Chép Băng: Chị Xuân An.
• Tiếp tục xây dựng Bộ Sưu Tập của anh Lê Văn Vinh: Anh Dương Thế Hào (?).
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• Các Admin Tổng Quát về Kỹ Thuật: Trần Hải Tân, Nguyễn Tấn Thái, và Steven Đỗ Đức Quang.
• Admin về Trang Thiền Ca: Anh Lương Sĩ Thường.

cùng nhiều bạn đạo khác. Như đã nói ở trên, nhóm thực hiện Thư Viện luôn luôn mở cửa đón nhận đóng
góp của quý bạn đạo, trong trật tự.1
2.3 Hội Đồng Điều Hành Thư Viện
Nếu được sự đồng thuận và ủng hộ của đông đảo bạn đạo, và nhất là sự soi sáng của Bề Trên, chúng
ta có thể có một Hội Đồng Điều Hành Thư Viện, bao gồm nhiều thành viên từ nhiều nơi, được đề cử và
bầu cử trong những dịp đại hội, để Thư Viện thật sự có được tiếng nói và sự đóng góp mạnh mẽ nhất của
cộng động bạn đạo Vô Vi thế giới.

Liên lạc
Mọi ý kiến, xin thư về email: info@vovilibrary.net. Chân thành cảm tạ.
Ngày 20, Tháng 5, 2010
THT

Hình Ảnh Khóa sống chung Âu Châu 2010
Ban dao khap noi xem hinh anh Khoa Song Chung Au Chau qua link sau đây:
Thành thật cảm ơn
Ban Ky Thuat Hoi AHVV Duc
http://s593.photobucket.com/albums/tt18/Tran-dai/NEU/?action=view&current=203.jpg
http://s593.photobucket.com/albums/tt18/Tran-dai/NEU/?action=view&current=203.jpg
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Thông Báo Ghi Danh Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo”
Giới Thiệu Hệ Thống Ghi Danh Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo” Trực Tiếp Trên Website.
Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống để các bạn gởi đơn ghi danh tham dự Đại Hội 2010 “Phân Minh
Đời Đạo” trực tiếp trên mạng (on line). Các bạn vào trang dưới đây để ghi danh:

http://www.vovitravel.com/ghidanhDaihoi.cfm
Hệ thống ghi danh này được thành lập để các bạn tiện việc ghi danh và xem hồ sơ của bạn sau
khi đã ghi danh, để theo dõi chi tiết của ban ghi danh ghi vào hồ sơ của bạn.

Cách xử dụng hệ thống:
Khi lần đầu tiên xử dụng hệ thống này các bạn cần phải vào hệ thống để ghi email và mật mã của bạn
chọn. Hệ thống giữ những dữ kiện này và kiểm sóat mỗi lần bạn muốn vào hệ thống để ghi danh hoặc
xem các hồ sơ của bạn đã gởi vô.
Ghi Danh: Sau khi bạn bấm chọn (Function) “Register” các bạn đánh vào email và mật mã của bạn đã
chọn rồi bấm nút “LOGIN / VÀO”. Các bạn sẽ vào trang ghi danh. Sau khi điền vào tên, địa chỉ và các
dữ kiện của bạn cần ghi danh, các bạn bấm nút “NEXT”. Các bạn sẽ đến trang để các bạn xét lại
những dữ kiện mà các bạn đã điền vào. Nếu tất cả đều đúng thì các bạn bấm nút “SUBMIT”. Hồ sơ
của bạn được gởi vào hệ thống và các bạn trong ban ghi danh sẽ nhận hồ sơ của bạn. Trường hợp
nếu các dữ kiện của bạn không đúng thì các bạn trở lại trang ghi danh để sửa lại, rồi gởi đơn ghi danh
lại.
Sau khi gởi đơn vào hệ thống thì các bạn sẽ nhận được email xác nhận là bạn đã ghi danh và có số hồ
sơ (Record ID). Các bạn nên lưu trử số hồ sơ (Record ID) này.
Xem Hồ Sơ: Sau khi đã gởi đơn vào thì các bạn có thể trở lại xem hồ sơ cuả bạn trên hệ thống này.
Các bạn bấm chọn (Function) “View Your Record” rồi đánh email và mật mã của bạn rồi bấm “LOGIN /
VÀO”. Các bạn sẽ thấy hồ sơ của bạn. Nếu ban ghi danh có ghi chú gì trong hồ sơ của bạn thì bạn sẽ
thấy ở phần ghi chú (màu vàng). Trường hợp bạn nào không có email thì các bạn có email có thể ghi
danh dùm cho các bạn không có email. Hồ sơ của các bạn này sẽ được thấy khi “LOGIN” qua email
của bạn ghi danh dùm.
Vì muốn tiết kiệm cho các bạn nên hội không có nhận tiền lệ phí Đại Hội bằng credit card vì phải trả
thêm 3% trên số tiền lệ phí mổi lần trả bằng credit card. Cho nên sau khi đã ghi danh, các bạn gởi
“check” kèm theo số hồ sơ (Record ID) của bạn hoặc liên lạc đến các anh chị đảm trách phần ghi danh
cho Đại Hội. Địa chỉ, emails và điện thọai của các anh chị này được tìm thấy dưới trang:
http://www.vovitravel.com/convention2010/VoViCenterAddresses.cfm
Mong các bạn ghi danh sớm,
Chúc các bạn thân tâm an lạc,
Ban Ghi Danh Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo”
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Phiếu Chuyễn Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 8 2010)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29 “Phân Minh Đời Đạo”
Hotel Resort ENCORE at Wynn Las Vegas, Nevada, USA
20.09.2010 - 24.09.2010
Phi trường Las Vegas (LAV) (xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối.

Ngày

Gìờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay

Khởi Hành Từ Thành Phố

Đến
Đi

Lưu Ý:
¾ Ngày đến 17, 18, 19 và 20 tháng 9 năm 2010: Ban Chuyễn Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường Las
Vegas (LAS) về Khách Sạn Encore.
¾ Ngày về 24 và 25 tháng 9 năm 2010: Ban Chuyễn Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn Encore ra
phi trường.
Ngoài những ngày kể trên, xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh nếu cần được giúp đỡ.
Nếu quý bạn đi TAXI từ Khách Sạn ENCORE ra phi trường Las Vegas khoảng từ 15 USD đến 20 USD
một chuyến.
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Thông Báo Khóa Sống Chung Âu Châu 2011
“Du Thuyền Ổn Định”
23/05/2011 – 28/05/2011

Thưa các Bạn,
Thấm thoát đã trãi qua 3 Khóa Sống Chung Âu Châu không có sự tham dự qua thể hữu vi của Đức
Thầy. Và năm nay, lần đầu tiên không còn sự hiện diện của Đức Thầy tại thế. Tuy nhiên như mọi lần,
thanh điển của Thầy vẫn tràn ngập và luôn ôm ấp các đứa con hội tụ trong tinh thần thương yêu xây
dựng. Sau 3 ngày được chung vui tu học trong vòng thanh điển, vào ngày mãn khóa bạn đạo nao nức
muốn biết là Khóa Sống Chung 2011 sẽ được tổ chức nơi nào.
Nhân dịp này, Ban Tổ Chức đã tuyên bố Khóa Sống Chung Âu Châu kế tiếp và đã nhận được sự hưởng
ứng nồng nhiệt của các bạn.
Khóa Sống Chung Âu Châu 2011 sẽ được tổ chức trên du thuyền vào ngày 23, tháng 5, năm 2011.
Tháng 5 ở Âu Châu là lúc có thời tiết lý tưởng để đi bạn đạo dự Khóa Sống Chung trên du thuyền vì
mùa đó mặt biển ổn định, nhu hòa. Khí hậu tại các nước Tây Ban Nha, Pháp, Monaco và Ý là các nơi
mà du thuyền sẽ ghé, lại mát mẻ, thỏai mái :

Du Thuyền Ổn Định
Sống chung kết hợp trí thân hình
Biển cả Trời cao rõ chính mình
Trời độ thân hình nay được sống
Cùng chung du ngoạn rõ hành trình
*****
Hành trình chuyển hóa tâm linh
Cuộc vui sống động rõ mình tạm thôi
Trí người hợp tác tạo ngôi
Giúp hồn tiến hóa sang tồi như nhau
Dù cho kẻ trước người sau
Cùng chung học hỏi cùng tàu tiến chung
Tham thiền nhập định trung dung
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Hướng Trời thanh nhẹ bảo bùng chẳng lo
Trì tâm phát triển điển kho
Cùng Trời cùng biển so đo chẳng còn
Khí Trời trong sạch nỉ non
Gieo duyên tận độ đường mòn tiến tu
Xác hồn thanh nhẹ ngao du
Gốc hồn sáng suốt trùng tu hoài hoài
Sống chung tạm cảnh ba ngày
Vui say mùi đạo đổi thay thế tình
Tâm là nguyên lý địa linh
Giữ hồn trật tự hành trình quang khai
Chung hành mới biết chẳng hai
Cùng chung Trời Đất chẳng sai chỗ nào
Càn khôn qui một bước vào
Về Trời tận hưởng thanh cao
Vĩ Kiên
¾ Thời điểm
Từ ngày 23/05/2011 đến ngày 28/05/2011 (Sáu ngày năm đêm).
¾ Du Thuyền “Liberty of The Seas” 5 sao *****
của hãng Royal Caribbean International, nặng 160.000 tấn, khánh thành năm 2007. Đây là chiếc
thuyền lớn nhất thế giới tính cho đến năm 2009, chở được 3600 khách. Tàu càng lớn thì hải trình
càng êm.
¾ Hành trình
Ngày
Thứ Hai 23/05/2011
Thứ Ba 24/05/2011
Thứ Tư 25/05/2011
Thứ năm 26/05/2011
Thứ Sáu 27/05/2011
Thứ Bảy 28/05/2011

Hải Cảng
Barcelona, Tây Ban Nha
Cannes / Monte Carlo, Pháp
Florence/Pisa (Livorno), Ý
Rome (Civitavecchia), Ý
Trên biển
Barcelona, Tây Ban Nha

Đến
08:30
07:00
07:00

Đi
17:00
18:30
19:00
19:00

6:00
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Chương trình Khóa Sống Chung sẽ được sắp xếp cho bạn đạo vừa tu học vừa có thì giờ du ngoạn.
Thầy thường nói : “Trời cho thì hưởng, Trời kêu thì dạ”
Nay Trời ân ban cho bạn đạo duyên lành tiếp tục được hội tụ để học hỏi và cộng hưởng thanh quang
điển lành trong mấy ngày sống chung tu học. Chúng ta hãy cùng nhau nắm lấy duyên may đến với
chung ta trên hành trình trở về thiên quốc.
Quý bạn có thể ghi danh với phiếu ghi danh dưới đây hoặc ghi danh trực tiếp trên mạng
http://www.vovitravel.com/KSCEurope2011/Ghidanh.cfm
Hy vọng gặp lại quý bạn đông đủ trong Khóa Sống Chung 2011.
Kính tường,
Huỳnh Minh Bảo
Đại diện Ban Tổ Chức KSC Âu Châu
***************************************************
Hình ảnh trên Web
36 hình trên tàu
http://cruises.about.com/od/royalcaribbeancruiseline/ig/Liberty-of-the-Seas/RCI-Liberty-Main-DiningRoom.htm
Cầu thang/ Staircase
http://travel.webshots.com/photo/2775133750048908256vfUIRK
http://travel.webshots.com/photo/2146517760048908256ngQOhY
Conference room
http://travel.webshots.com/photo/2329823940048908256dunASr
Elevator Lobby
http://travel.webshots.com/photo/2108459900048908256pNkzwv
Dining room foyer
http://travel.webshots.com/photo/2201771690048908256hHEYPv
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Phòng ăn / Main Dining room
http://travel.webshots.com/photo/2440971040048908256VNbwkV
Bolero
http://travel.webshots.com/photo/2549137290048908256CkLZYu
Teen Center
http://travel.webshots.com/photo/2859353640048908256tLYmlE
Hồ Bơi / Solarium Pool
http://travel.webshots.com/photo/2883730850048908256KMAztx
Exercise /ship shape center
http://travel.webshots.com/photo/2612176310048908256OVidsw
Spa
http://travel.webshots.com/photo/2414517830048908256WgsYtG
Cafe Promenade
http://travel.webshots.com/photo/2002545550048908256envDDg
Royal promenade
http://travel.webshots.com/photo/2591125550048908256ucNYhZ
Phòng ăn gần hồ bơi / Windjammer
http://travel.webshots.com/photo/2591125550048908256ucNYhZ
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Phiếu Ghi Danh
(xin điền mỗi người một phiếu)

Khóa Sống Chung Âu Châu 2011 “Du Thuyền Ổn Định”
Du Thuyền Liberty Of The Seas / Barcelona, Spain
23.05.2011 - 28.05.2011
Họ và Tên (theo passport):
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :
Passport số :
Cấp ngày :
Địa chỉ :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Nam : [ ]

Nữ : [ ]

Hết hạn ngày :
Thành Phố :
Quốc Gia:
Đ.T. di-động :
Điện thoại:

Lệ Phí KSC cho 1 người:
Phòng
(Cabin)
Phòng 4 người
Phòng 3 người
Phòng 2 người

Phòng bên trong
(không cửa sổ)
535 USD (Cat. K)
428 EUR
595 USD (Cat. K)
475 EUR
665 USD (Cat. N)
532 EUR

Phòng bên ngòai
(có cửa sổ)
575 USD(Cat. H)
460 EUR
655 USD (Cat. H)
525 EUR
815 USD (Cat. H)
652 EUR

1 Euro=1.25 USD

Phòng Balcony
(có veranda)

Giá Phòng
Chọn

695 USD (Cat. D1)
555 EUR
815 USD (Cat. D1)
652 EUR
965 USD (Cat. E1)
772 EUR
1050 USD (Cat.D1)
840 EUR

Giá đã cộng luôn tất cả tiền thuế
Giá bằng Euro tính theo hối xuất tạm 1 euro = 1,25 USD

Đóng lệ phí đợt 1 trước 01.06.2010 (tối thiểu 40 euros)
Đóng hết lệ phí 2 trước 15.01.2011

Xin xếp phòng chung với ( Họ và Tên)
1
2
3
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ :

Bạn đạo tại Đức
Nguyễn Văn Quan
Kanstr 18
6354 Hanau - GERMANY
Tel : 0618128988, Email:vqnguyen@gmx.de
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Bạn đạo tại Pháp
Huỳnh Minh Bảo
178, rue de l’Université,

75007 Paris- FRANCE
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance
Bạn đạo tại Bỉ
Lê Thị Kim Phụng
Rue des Palais, #49
Bruxelles, 1030 - BELGIQUE
Tel : (02)-219-1016
Email : lekim49@yahoo.fr

Bạn đạo các quốc gia khác
Chị Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng)
7622 23rd St, Westminster, CA 92683, USA
Tél. di động (714)414-2849,
Email: myquyen11@yahoo.com
¾

Thời hạn ghi danh

Trên tàu có rất nhiều hạng phòng, cho nên Ban Tổ Chức cần phải giữ chổ sớm để được phòng
hạng tốt và giá rẻ, nhứt là phòng 4 người.
Hãng tàu đòi hỏi phải đặt cọc trước ngày 10/06/2011 để được giá này, nhưng các bạn có thể
hủy bỏ trước ngày 01/03/2011 mà không mất tiền đã đóng.
Thời hạn chót ghi danh

: 10/06/2010

Thời hạn đóng tiền cọc 40 euros

: 10/06/2010

Thời hạn đóng trọn lệ phí

: 01/02/2011

Hủy bỏ sau ngày 01/03/2011, sẽ không hoàn tiền lại.
¾

Phi trường Barcelona
Phi trường quốc tế gần trung tâm thành phố nhứt là phi trường Barcelona (viết tắt là BCN).
Aeropuerto de Barcelona
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona
Espagne
Khi mua vé máy bay, các bạn nên kiểm lại coi phải phi trường BCN hay không (bận đi và về)
Phi trường này cách trung tâm thành phố 15 km.
Mua vé đến Barcelone trước 12 giờ (Sau 15h30, hãng tàu không nhận khách nữa), nếu đến
cùng ngày, phòng trục trặc máy bay bị trể.
Mua vé bận về sau 13 giờ trưa để có thì giờ thong thả ra phi trường.
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Lấy Taxi từ phi trường đến bến tàu, mất từ 30 dến 40 phút và tốn khoảng 25 euros (giá Taxi
là 1.1 Euro/ 1 km + 1 Euro/ 1 valise + 2.10 tiền chở tới bến). Taxi có thể chở từ 3 đến 4
người.
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