Số: 802 Ngày: 21 tháng 11 năm 2010

Quaân Bình
Quaân bình xem xeùt lyù chôn tu
Uyeån chuyeån phaân minh töï giaûi muø
Trí tueä phaân haønh duyeân ñaït toát
Bình taâm xaây döïng trí an du
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 03/02/2001 đến 09/02/2001
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) Thế nhân có gì lạ?
2) Tiến trình tu học phải làm sao?
3) Trời sanh ra rất dễ hòa hợp tại sao làm người lại kích bác lẫn nhau?
4) Làm người tại sao phải bệnh?
5) Làm phước sẽ được phước là sao?
6) Thâm tình xuất phát từ đâu?
7) Làm người có gì lạ không?
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1) Atlantic city, 03-02-2001 6 : 25 AM
Hỏi : Thế nhân có gì lạ?

2) Atlantic city, 04-02-2001 8 : 40 AM
Hỏi : Tiến trình tu học phải làm sao?

Ðáp : Thế nhân đụng nhau mà không hay, cãi nhau
không được lại đánh nhau
Kệ :
Ðánh nhau đau đớn mới hiểu mình sai
Khổ! Khổ! Khổ! đớn đau chẳng có tài
Ðộc ác sân si khó tiến bước
Khổ tâm cực trí hại thâm tình

Ðáp : Thưa tiến trình tu học phải thực hành pháp
môn tốt
Kệ :
Chơn tu cố thực hành pháp môn giải
Trần trược không nuôi tự dũa mài
Tâm tưởng sự thành chẳng có sai
Qui y chơn pháp tạo thanh đài

3) Atlantic city, 05-02-2001 3 : 15 AM
Hỏi : Trời sanh ra rất dễ hòa hợp tại sao làm
người lại kích bác lẫn nhau?

4) Atlantic city, 06-02-2001 4 : 10 AM
Hỏi : Làm người tại sao phải bệnh?

Ðáp : Thưa làm người ăn uống mất trật tự, máu
Ðáp : Thưa làm người kích bác lẫn nhau là sẽ có cơ huyết sẽ không được điều hòa rất dễ sanh bệnh
hội gần nhau
Kệ :
Vận hành không thông bệnh làm phiền
Kệ :
Kích bác lẫn nhau cần tự tiến
Trật tự không còn xác chẳng yên
Phân ra đời đạo tự phân huyền
Nguyên khí không thông thành độc tố
Thâm sâu duyên cớ người đang đợi
Thực hành chơn pháp tự mình xuyên
Tâm tiến do ta tự tham thiền
5) Atlantic city, 07-02-2001 8 : 45 AM
Hỏi : Làm phước sẽ được phước là sao?

6) Atlantic city, 08-02-2001 4 : 00 AM
Hỏi : Thâm tình xuất phát từ đâu?

Ðáp : Thưa giúp người là người sẽ giúp mình khi
hoạn nạn
Kệ :
Cứu người là tự cứu mình qua
Thực hiện tâm tu tự cảm hòa
Ðời đạo song hành duyên đạt tịnh
Quí yêu Trời Phật đạt tâm không

Ðáp : Thưa thâm tình xuất phát từ nơi hội tụ tâm
linh bộ đầu
Kệ :
Chung hội nguyên linh tạo thâm tình
Thực hành chất phát lại càng minh
Tình đời phân giải càng minh chánh
Tự sửa qui nguyên rõ chính mình

7) Atlantic city, 09-02-2001 3 : 05 AM
Hỏi : Làm người có gì lạ không?
Ðáp : Thưa làm người mà không biết được mình là ai?
Kệ :
Thân hồn đã có tâm linh chuyển
Khó khổ tâm thân rất ảo huyền
Sống động tình Trời nay được hiểu
Về không chánh pháp chuyển giây chuyền
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại hội Kỳ Quan (Lake Louise – 1994)
10.- Vấn: Có thể nào người ta vừa tin tưởng Chúa vừa tin tưởng Phật hay không? Nói cách khác, có
nghĩa là có thể nào người vừa là Thiên Chúa Giáo vừa là Phật Giáo cùng một lúc hay không?
Đáp: Cái theo Phật Giáo hay theo Thiên Chúa Giáo là do tâm thức của mọi người. Chớ không phải nói tôi
theo hai bên để được thuận lợi, tôi theo hai bên để mạnh hơn, cái đó là không có được, Phật là Phật. Theo
đường lối Chúa là đường lối Chúa. Vì Chúa cũng phải hy sinh, bác ái từ bi. Chúa đâu có dạy người hổn
láo đâu, phải từ bi phát triển. Mà Phật cũng từ bi bác ái mà tự phát triển tâm thức của chính họ, chớ không
một lần mà nắm hai cái đạo. Bị vì tâm thức thô thiển của người thế gian không thể chứa đựng nhiều chân
lý. Nắm hai chơn lý cùng một lúc rồi tạo động cho khối óc không phát triển được. Một lòng một dạ đi tới.
Nói Phật cũng từ bi, mà Chúa cũng từ bi, chúng ta phát triển một đường cũng như nhau. Đường nào một
đường, cũng trở về tới đó thôi. Xe thế gian nhiều hiệu nhưng cũng đi tới đích. Hiệu Toyota cũng đi tới,
mà Mercedes cũng đi tới, nhưng mà chạy nhanh hay chậm thôi.
11.- Vấn: Sinh bịnh tử lão khổ là luật trời. Tìm cách ngừa bịnh, hoặc giử cho sống lâu, khỏi già, khỏi
chết, hoặc vui sướng ít khổ có phải là nghịch luật trời không?
Đáp: Luật trời cho con người xuống, đem cái óc con người ánh sáng xuống trần gian, phải biết cách thông
minh trật tự để hưởng cuộc sống ít nhất một trăm năm của trời ban, mà chúng ta làm sai là tự hủy thôi.
Cho nên ở xứ Mỹ, xứ Canađa, người ta sống một trăm tuổi, chín mươi mấy tuổi chuyện thường. Là vì
người ta sống trong cái xã hội có trật tự, và họ chịu trật tự. Họ tin Chúa họ chịu trật tự, thì đâu có thể sửa
được, cái xác chúng ta không có thể sửa. Sống không biết, cha mẹ nói lại ngày sanh tháng đẻ, chết không
biết giờ nào. Chúng ta không có lo âu sự sanh tử nữa. Sống các bạn đâu có biết. Má nói lại con sanh ngày
nào tháng nào đâu có biết, và bây giờ chết cũng không hay. Tại sao chúng ta phải lo sống chết làm cái gì.
Đã mất thanh tịnh thiền không định là vậy. Sợ chết thiền không định. Sợ thiếu tiền thiền không định, sợ
thiếu áo quần cũng thiền không định. Phải có tâm thì cái gì cũng có. Các bạn ra đây đâu có xu nào, nhiều
người vượt biên ra đây đâu có xu nào, nhờ người có tâm tu học, có tâm thương yêu gia đình, xây dựng
ngày nay có nhà có cửa, cũng không thua người ngoại quốc. Thì bây giờ chúng ta vun bồi cái tốt đẹp của
trời ban, là cái tâm của chúng ta ngày càng sáng lạng, thì quần sanh sẽ được sáng lạng. Vì chúng ta may
mắn được tới chổ an cư lạc nghiệp tốt đẹp thì chúng ta phải tìm một cái gì để sửa chữa cho chính mình
càng ngày càng tốt hơn, để độ cho những người kế tiếp. Đó là điều cần thiết của nhân sinh
12.- Vấn: Ngồi thiền mỗi đêm ráng ngồi lâu hơn một chút là có ý chí cầu tiến, hay là không tự nhiên và
hồn nhiên?
Đáp: Cố gắng thiền lâu hơn thì nó mới sửa đỏi cái tập quán của tình đời, nó sửa đổi, càng ngày nó càng
sửa đổi. Mặt mày nó cũng sửa đổi, tâm thức nó cũng sửa đổi. Mà phải nhờ ngồi lâu nó thanh tịnh. Biển
cho lặng minh châu mới phát. Lòng cho yên mới gọi là thần. Là phải thanh tịnh nhiều hơn. Ngồi cố gắng
tu nhiều hơn, nằm đó suy tư những chuyện tranh chấp không có lợi. Rồi chúng ta nghĩ tới chuyện đi về
trời; Nghĩ cho nhiều nó sẽ đi đến tới. Như quý vị từ hồi nào tới giờ đâu có biết Anh Văn. Ra đây bây giờ
nói tiếng Anh lẽo lẽo, tại học nhiều ngày, nhiều giờ mới nói được. Người ta tu thiền cũng phải nhiều ngày
nhiều giờ mới có kết quả. Muốn rút ngắn phải hành lâu một chút. Luyện võ thuật cũng vậy, phải luyện cho
nhiều thường xuyên mới tốt khỏe mạnh.
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13.-Vấn: Con nghe nói nước đá ở Canbury hay vùng phụ cận gần đây, có nước đá ngàn năm chửa được
nhiều bịnh nan y. Có phải đây là một sự mê tín dị đoan mờ ảo hay không?
Đáp: Nếu mà chửa được bịnh nan y thì không còn luật trời nữa, không còn luật nhân quả nữa. Cho nên
nhiều người không hiểu cái luật nhân quả. Đó là tùy duyên của người. Có người đang bệnh nóng mình ra
nắm cục tuyết nuốt vô thấy khỏe. Có nhiều người đang bịnh nằm nơi giường, có người có âm đức múc ly
nước cho họ uống thấy khỏe, cái đó không thể nói được. Như tôi ở Bangkok, có một ông đi Nhựt Bổn
buôn bán mà ông có miếng đất, cái xứ đó kỳ lạ lắm, một năm chỉ ra có 18 lít nước thôi, mà uống vô bịnh gì
cũng tiêu hết. Ông về ông đưa tay, mắt ông mờ mà bây giờ mắt sáng lên. Rồi tôi kêu ông liên lạc cho
Georges Capps ở Bangkok. Liên lạc tới bây giờ mà cũng chưa thấy kết quả. Tôi mới đi tìm tới đó, tại
Nhật Bổn, cái xứ đó một năm có 18 lít thôi mà uống vô nó bài tiết ra những gì hôi thúi trong người, uống
bốn ngày là con người khỏe mạnh. Cái đó là tôi thấy trước mắt, đó là một ông người Thái. Nhưng cho
đến ngày nay chưa liên lạc được. Ông nói sắp qua Bangkok mà chưa thấy.
CÙNG ÐỌC THƠ THẦY
Tứ cố bơ vơ thân
Một mình học cách kiểm thân
Nghe lời Phật giảng tự lần tiến lên
Một mình sống với cái mền
Thấy mình thanh nhẹ tạm quên nợ trần.
Âm thanh lảng vảng rất gần
Ai đây không thấy góp phần dựng xây
Tâm ta ôm ấp nhớ Thầy
Thấy mình sáng suốt ngày ngày dưỡng tâm
Cha lành ban bố siêu âm
Kêu Trời, Trời biết, tự thầm hòa tan.
Do đâu mới được sáng an
Do đâu có Cảnh Cơ Hàn sửa tâm
Thương người tại thế đang lầm
Tưởng là cảnh tạm đã tầm đến nơi
Luật sanh sanh hóa của Trời
Nhờ đời học hỏi đạt nơi dung hòa
Chồng con rồi cũng phải xa
Cha Trời không vắng mới là đến nơi.
Khuyên người đa cảm ai ơi
Hòa Tan Tâm Thức đạo đời không ly
Hồn ta thức giác một khi
Bền tâm vững chí ta thì đạt thông.
Lương Sĩ Hằng
Trên không trung American Airlines, 21/7/1981
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THƠ
QUY HỘI
Tu hành tiến đạt vào thanh tịnh
Thanh tịnh, Thượng ,trung, ha phân minh
Họp nhất khai minh giềng mối đạo
Pháp luân thấy rõ bổ tánh mình
Lý thuyết không hành sao đạt pháp
Thực hành chất phác đạo quân bình
Long tin ngộ pháp trì hành luyện
Hành thông ba tạng rõ lòng tin
Trật tự trong mình cơ hội tiến
Muốn vào đại định tìm thanh tịnh
Đạo hành tịnh, định thông hoà cảm
Qui hội tình người cứu độ sinh.
TVTLTC 23.10.2010
Minh Thạnh
-----ĐƯỜNG ĐẠO
Đường đạo một đường gắng luyện hành
Đạo hành thông đạt trược thành thanh
Thẳng pháp một đường hành chất phác
Băng thành chấn động lực tinh anh
Có tinh anh khai mở chơn tâm
Một đường rút thẳng Hà Đào Thành
Đường điển trụ thông, khai đuốc huệ
Tới tâm thanh tịnh đường chơn chánh
TVTLTC 26.10.2010
Minh Thạnh
----NHỚ CHA THẦY
Hai kỳ Đại hội vắng Thầy Cha
Tôn vinh thương nhớ Phật Thầy ta
Thâm ân truyền dạy vô vi pháp
Mở khai thức giác lánh ta bà
Giáp một năm Thầy về Phật quốc
Khắp năm châu giổ tưởng Thầy Cha
Hình dung nhớ mãi Thầy thương quí
Giảng độ chúng con tu ,tiến, hoà
Nhớ Thầy thiền , luyện, hành tinh tấn
Nối bước chân Thầy kiến Phật Đà
Vô Vi sống mải lòng hành giả
Pháp luyện minh tâm theo bước Cha.
TVTLTC 23.9.10
Minh Thạnh.
-----

TU SAO ĐẠT PHÁP
TU thật tâm tu thanh lọc mình
HÀNH chơn thanh tịnh tự mình minh
LUYỆN thâm, trí ngộ, ý tâm chuyển
KHAI thông thức giác đạo quân bình
MỞ được thất trùng tâm đạt thức
PHÁ tan ngộ nhận rỏ chơn linh
CHẤP mà phá giải ngộ thanh trí
MÊ lầm thức giác ngộ lý minh
MỚI trong ngoại sửa hoà chơn pháp
LÀ kết quả thành đạt đức tin
ĐẠT thức hoà đồng trong bản thể
PHÁP giềng mối đạo ở nơi mình
II
MUỐN tu đạt pháp tinh tấn hành
TU luyện chơn hành đạt tịnh thanh
ĐẠT thanh ý triển công phu ngộ
PHÁP hoà an định thức tâm lành
PHẢI duyên đạt thức thất trùng mở
HÀNH thông giềng mối thâm sâu thành
TINH đầy khí đủ không mê chấp
TẤN tới hoà đồng pháp đạt thành.
TVTLTC 30.09.10
Minh Thạnh.
-----NHỚ THẦY
Nhớ mãi lần đầu gặp Đức Thầy
Duyên lành ngộ kiến Thầy về đây
Được nhìn lần cuối duyên đưa đẩy
Đàm thoại sau cùng bịnh hỏi Thầy
Thầy đã ra đi ai được thấy
Hồn về ánh sáng tận trời mây
Linh thiêng ứng hiện thức nhìn thấy
Mầu nhiệm vô cùng bày tỏ đây.
Sài Gòn, 19-11-2010
Minh Vô Vi.
-----CHÚNG SANH TÁNH TÔI.
Thế gian trần tánh, dành cho mình.
Tự ái sân si, tạo bất minh.
Bản ngã thường trú, luôn có mặt.
Xét ra dụng tánh, của trần tình.
Trời sinh ai cũng giác minh mẩn.
Tự thức soi tâm, sửa tánh linh.
Trần tánh hành pháp, chuyển Phật tánh.
Thương yêu tha thứ, đạt quân bình.
Củ Chi, 2/10/2010
Bá Tùng
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---LONG THỂ
Bao năm nguyện chú di đà
Hòa đời có đạo biết bao hành trình.
Học qua bài vở thân chinh
Long vân trôi nổi nghiệp hình cho minh.
Pháp hành giác ngộ cho mình
Duyên thiền khai lộ long hình chuyển lên.
Nam mô lục tự vững bền
Hồn nhiên tâm thức dựng nền mai sau.
Hiểu thâu nguyên lý nhiệm mầu
Siêu quyền hội tụ bắc cầu nghi châu.
Long hoa nở nhụy sen đầu
Quy về tột đỉnh hà đào nam mô.
Cà Mau 15/112010
Văn Phong
----TUỆ MINH
Vạn lý thâu đêm vọng ý cầu
Huyền huyền ảo ảo ẩn thâm sâu
Hữu duyên nội điện âm dương cấu
Chuyển hóa càn khôn pháp nhiệm mầu.
Long thể hồn nhiên tâm ý nguyện
Sen đài an tọa điển triền miên
Lạc thông hợp nhất quy trên đỉnh
Thiền giác ngộ trong trí tuệ minh.
Cà Mau 16/11/2010
Văn Phong
-----

AO VÔ VI – AO ĐIỂN
Cùng nhau đi tắm ao Cha
Ao nhà Phật Tám ngọt và sạch trong
Thủy quang diệu cảnh phiêu bồng
Siêng năng tắm gội hòa đồng âm dương
Đồng môn (1) ai cũng dễ thương
Tâm hồn rạng ánh Thái Dương mỹ miều
Quang hành tự cứu quá siêu
Khai tâm mở trí hiểu nhiều điều hay
Thành tâm gội rửa đêm ngày
Quê xưa chốn cũ ai ai cũng về./.
Cà Mau, 12 - 11 - 2010
Út Hoa
(1) cùng thực hành 1 Pháp VV, không lý thuyết suông
------

DŨNG
***
Thầy đi để lại bài thi sống động
ở giữa giao thời sàn lọc có hay
Vui hòa,có phúc nhận biết đúng sai
Khổ tiến ,quả nhồi , không than oán trách
danh lợi,vinh đồi trước lời cảm dổ
Âm ba lục tự vượt tiếng âm vang
Tâm rộng từ bi đường thuận dễ dàng
Đường về bến giác sang lòa xuyên tiến
V.N 6/11/2010
Văn Phật Tử
-----

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách và DVD Vô-Vi
19.11.2010
Kính thưa quý bạn,
Chúng tôi đang in lại cuốn sách “Thực Hành Tự Cứu” loại bìa mỏng (100 trang) nhân dịp sắp đến Tết
Nguyên Đán, để quý HAHVV, quý trung tâm hoặc thiền đường có thể phân phối nếu có tổ chức phát tài
liệu Vô-Vi vào dịp chợ Tết hoặc tùy theo nhu cầu của địa phương.
Chúng tôi cũng đang sọạn và sẽ tái bản 4 cuốn sách của Cụ Đỗ Thuần Hâu (Đức Ông Tư) tức các cuốn
Phép Xuất Hồn, Đời Đạo Song Tu, Quái Mộng Kỳ Duyên và Tình Trong Bốn Bể.
Quý HAHVV, trung-tâm, hoặc thiền đường nào cần các sách trên, xin liên lạc với Ban Kinh Sách qua điện
thư vovikinhsach@gmail.com, để chúng tôi có thể gởi đến quý bạn sau khi sách in xong.
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Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã phát tâm ấn tống kinh sách và tài liệu DVD. Sau đây là
danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 30 tháng 9 năm 2010 đến ngày 18 tháng 11 năm
2010
Tên
Trần Thị Hồng (Florida)
Nguyễn Lâm (Florida)
Thiền Đường San Jose (California)

Số tiền nhận
100 USD
100 USD
135 USD

Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, để chúng tôi có phương tiện tiếp tục thực
hiện các tài liệu kinh sách Vô-Vi.
Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về:
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California (HAHVVBC)
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
(Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên
“Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về địa chỉ trên.)
Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách
Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu
19.11.2010
Kính gởi quý bạn,
I- Du Ngoạn
Chúng tôi đã liên lạc với hãng tàu để tổ chức 2 buổi du ngoạn tại Ý và xin thông báo các chi tiết cho quý
bạn như sau:
1-Du ngoạn thành phố La-Mã (Rome), ngày thứ ba 20 tháng 9 năm 2011:
Tàu sẽ cập bến Civitavecchia vào lúc 7 giờ sáng.
Du ngoạn thành phố La-Mã (Roma)
Khởi hành: 7:45 sáng
Thời gian: khoảng 10 tiếng 15 phút, trở về tàu lúc 6 giờ chiều.
(Lưu ý: Tàu sẽ rời bến lúc 7 giờ tối).
Hãng tàu sẽ cung cấp xe bus và người hướng dẫn nói tiếng Anh trong nửa ngày, và các bạn sẽ có
khoảng 2 tiếng rưỡi thời gian tự do khi ngừng tại các thắng cảnh. Ăn trưa tự túc.
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Xe bus di chuyển 1 tiếng rưỡi (đi 1 chiều) mới đến thành phố Roma. Đi và về là 3 tiếng. Viếng
thăm nhà thờ St Peter’s Basilica tại thành phố Vatican, xem những tác phẩm nổi tiếng của ông
Michel Angelo, bức tượng của Ông Moses tại Chains Cathedral, tiếp tục đến Roman Colosseum,
được xây cất vào khoảng năm 70 dương lịch, là một di tích lịch sử quan trọng của thành phố Roma,
và sau cùng viếng thăm Piazza Navona. Các bạn sẽ đi bộ khoảng 3.2 cây số (2 miles) trên các con
đường cổ lót đá và leo tam cấp, và sẽ có nhiều cơ hội chụp hình lưu niệm.
Lưu ý: Quý bạn lớn tuổi không đi bộ được không nên chọn tour này, và có thể chọn các tour khác
của tàu chở đến Roma, và xem phong cảnh từ xe bus, hoặc không đi tour thì có thể nghỉ ngơi và
dùng cơm trưa trên du thuyền.
Giá Tour: Người lớn: 105 USD, Trẻ em (4 -12 tuổi): 82 USD, dưới 4 tuổi: Miễn phí.

A Taste of Rome - CV13 with stop at Piazza Navona
Once in Rome, you are dropped at designated point to explore on your own. Guide
advises meeting time to continue tour. Visit St. Peter's Basilica. Guide provides
explanation. At St. Peter's In Chains Cathedral, admire masterpiece of Michelangelo,
statue of Moses. Continue with walk to Roman Colosseum for photos of exterior. Reboard
coach for return drive to ship. Lunch is at guest's own expense. Note: escort on coach
during trip to/from Rome & guide met once in Rome for half day guided portion. Tour
includes approx 2.5 hrs of free time. Must walk approx 2 miles (3.2 kms) over even &
cobblestone surfaces with steps.
2-Du ngoạn thành phố Florence và ngừng tại Pisa, ngày thứ tư 21 tháng 9 năm 2011:
Tàu sẽ cập bến Livorno (Italy) vào lúc 7 giờ sáng.
Du ngoạn thành phố Firenze (Florence) và ghé thăm Pisa Tower.
Khởi hành: 8:30 sáng
Thời gian: khoảng 9 tiếng, trở về tàu lúc 5 giờ 30 chiều. Tàu sẽ rời bến khoảng 7 giờ chiều.
Hãng tàu sẽ cung cấp xe bus và người hướng dẫn nói tiếng Anh trên xe bus, và các bạn sẽ ngừng tại
Florence 3 tiếng 45 phút để viếng thăm các thắng cảnh của Florence. (Viếng thăm và ăn trưa tự túc).
Giá tiền Tour Florence: Người lớn 99 USD, Trẻ em (4-12 tuổi): 66 USD, dưới 4 tuổi: Miễn phí.
Lưu Ý: Quý bạn không đi tour có thể nghỉ ngơi và dùng cơn trưa trên du thuyền.

Explore Florence & Pisa On Your Own - LV20
On 1½-hr ride into Florence, drive thru Tuscan countryside. Upon arrival, you are escorted
to Santa Croce Square. Escort designates meeting time & place before you are on your
own for about 3.45 hrs in Florence. In afternoon, reboard coach for drive to Pisa. Short
walk takes you to Field of Miracles & Leaning Tower of Pisa for about 30 mins free time.
Entrances to venues on Field of Miracles are not included. Note: Escort on coach to/ from
Florence to answer questions. Tour is non-guided, does not include lunch or entrance
fees. Miss return coach, transportation back to ship is own responsibility & expense.
Walking distance between Field of Miracles & parking area is about 15 mins each way.
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Chúng tôi chọn du ngoạn từ hãng tàu thay vì chọn các hãng tour ở địa phương vì khi đi tour qua
hãng tàu, họ sẽ giúp phần disembarkation (xuống tàu) và embarkation (lên tàu) cho cả nhóm Vô-Vi
theo như lịch trình đi chơi và sẽ không sợ bị xe bus trễ nải không về kịp trước khi tàu rời bến. Tuy
nhiên, nếu quý bạn không lên xe bus về lại tàu đúng giờ, quý bạn sẽ phải tự túc tìm phương
tiện di chuyển về tàu cho đúng giờ trước khi tàu rời bến.
Vì số chỗ có giới hạn, xin quý bạn ghi danh sớm để BTC tiện việc sắp xếp.
Xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh địa phương để ghi danh trước ngày 31 tháng 12 năm 2010
và đóng tiền trước thời hạn 15 tháng 5 năm 2011. Sau thời hạn trên, chúng tôi không thể hoàn tiền
lại nếu quý bạn huỷ bỏ.
II- Khách Sạn ở trước và sau Du Thuyền
Chúng tôi sẽ thông báo giá tiền phòng khách sạn ở trước và sau Du Thuyền vào tuần tới sau khi thương
lượng xong với khách sạn địa phương tại Valencia.
III-Vé máy bay từ Mỹ sang Valencia
Vì du thuyền khởi hành từ thành phố Malaga, sau đó đến Valencia đón thêm khách, nên hãng tàu không có
chương trình TRANSFER từ phi trường Valencia đến bến cảng Valencia. Vì lý do trên, chúng tôi thấy nếu
mua vé máy bay tự túc, quý bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn là mua vé máy bay của hãng tàu.
Hiện nay, các hãng máy bay đã có giá vé cho tháng 9 năm 2011, và quý bạn có thể theo dõi thêm, vì giá cả
có thể thay đổi.
Vé máy bay khứ hồi (Round-trip) đi ngày thứ sáu 16 tháng 9, về ngày thứ hai 26 tháng 9 năm 2011:
San Francisco (SFO) – Valencia (VLC): 965 USD
Los Angeles (LAX) – Valencia (VLC): 958 USD
Houston (IAH) – Valencia (VLC): 856 USD
Washington DC – Valencia (VLC): 823 USD
New York (JFK) – Valencia (VLC): 712 USD
Các giá trên có thể thay đổi tùy theo quý bạn chọn đi ngày nào và tùy theo hãng máy bay và số vé giá rẻ
còn lại. Nếu được giá tốt quý bạn nên mua sớm vì đầu mùa thu vẩn còn là mùa cao điểm. Quý bạn ở
phương xa nên đến Valencia trễ nhất là thứ bảy 17 tháng 9 2011 (1 ngày trước) để khỏi sợ trễ tàu.
IV-Thay đổi sau thời hạn chót ghi danh Du Thuyền
Xin quý bạn lưu ý nếu quý bạn muốn thay đổi tên họ, hoặc các loại phòng trên Du Thuyền sau ngày 1
tháng 12 năm 2010, quý bạn sẽ phải trả lệ phí là 25 USD mỗi lần thay đổi.
Cảm ơn sự lưu ý của quý bạn,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

**************************************************************************
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Liên Lạc Ban Ghi Danh Đại Hội Trí Tâm Tự Thức 2011
Bạn đạo tại Pháp
Association Vovifrance
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris- France
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr
Bạn đạo tại Đức
Thu TRAN
Freseniusstr. 6,
60320 Frankfurt/ Main - Germany
Tel : 069-5978195, Email: vovi-fv-germany@arcor.de
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 Nam Cali
Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng)
7622 23rd St,
Westminster, CA 92683, USA
Tél. di động (714)414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
Bạn đạo ở Bắc Cali, các tiểu bang Tây Bắc (Washington State, Oregon State):
Tôn Thu
Tel. (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com
Bạn đạo các nơi khác (Australia, Canada, các tiểu bang Mỹ còn lại):
Mai Nguyen
Tel. (714) 598.7291, Email: : ghidanhdh2011@gmail.com
Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu:
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
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Phiếu Ghi Danh- Du Ngoạn
(xin điền mỗi người một phiếu)

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 30 “TRÍ TÂM TỰ THỨC”
Du Thuyền Adventure Of The Seas / Valencia, Spain
18.09.2011 - 25.09.2011

Họ / Tên (theo passport):

Thành Phố :

Lệ Phí Du Ngoạn cho 1 người :
Du Ngoạn
1- Rome
2- Florence & Pisa

Người lớn
105 USD
81 EUR
99 USD
76 EUR

Trẻ em (4 – 12 tuổi)
82 USD
63 EUR
66 USD
51 EUR

Tổng Cộng
Trè em dưới 4 tuổi miễn phí.
Trẻ em trên 12 tuổi trả giá như người lớn
Giá bằng Euro chia theo hối xuất tạm 1 euro = 1,30 USD

Thời hạn chót ghi danh
Thời hạn đóng hết lệ phí

: 31/12/2010 (Tùy theo còn chỗ hay không)
: 15/05/2011

Nếu hủy bỏ sau ngày 15/05/2011 sẽ không được hoàn tiền lại
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THÔNG BÁO LỄ KHÁNH THÀNH VÀ KHÓA
SỐNG CHUNG Ở THIỀN ĐƯỜNG QUI HỘI NGƯỜI GIÀ
TẠI ORLANDO, FLORIDA
16/04/2011 – 21/04/2011
Bạn đạo Florida xin trân trọng kính mời bạn đạo khắp nơi về dự lễ khánh thành của Thiền Đường Qui Hội
Người Già mà Đức Thầy đã cho phép xây cất trước khi Ngài qui thiên. Cùng thời các bạn có thể tham gia
khóa sống chung, “Dũng Hành.” Tên này đã từng dùng cho Đại Hội lần chót tại Florida mà có sự hiện
diện của Đức Thầy. Lễ khánh thành sẽ bắt đầu vào ngày 17, tháng 4 năm 2011.

Phiếu Ghi Danh
Khánh Thành và Khóa Sống Chung “Dũng Hành”
Tại Thiền Đường Qui Hội Người Già, Orlando, Florida, USA
16/04/2011 – 21/04/2011
[Xin điền mỗi người một phiếu]
Họ và Tên :
Tuổi :
Địa chỉ :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Nam : [ ]
Quốc Tịch :
Thành Phố :
Quốc Gia:
Đ.T. di-động :

Nữ : [ ]

Điện thoại:

Chọn một:
[ ] Sẽ Đem theo bị ngũ

[ ] Nhờ BTC đặt mua giùm ($20)
[ ] Sẽ liên lạc BTC
Ghi danh ở Thiền Đường Qui Hội Người Già:

Lệ phí ăn ở tùy tâm và khả năng đóng góp của bạn đạo.
Xin qúỵ bạn đạo đem theo bị ngủ và vật dụng cá nhân. Nếu không có phương tiện hoặc cần bạn đạo địa
phương đặt mua giùm xin liên lạc với ban ghi danh.
Hạn chót ghi danh: Ngày 31 tháng 1 năm 2011 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ.
Liên lạc Ban Ghi Danh:
Email: quihoinguoigia@gmail.com
Hoặc gởi đơn ghi danh về địa chỉ: Trinh Tran, 7642 Milano Drive, Orlando, FL 32835
Hoặc qua điện thoại: Cô Mỹ: Tel: [407] 982-1147
Cô Tươi: Tel: [407] 412-5324
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Phương Tiện Di Chuyển:
Quí bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường ORLANDO International Airport [viết tắt MCO]. Từ phi trường
đến Thiền Đường lái xe khoảng 20 phút. Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin qúy bạn sắp xếp đi
chung nhóm và chọn phi trường ̣Orlando [MCO], vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác. Xin
quí bạn nhớ đến phi trường trể nhất là ngày 16 tháng 4, 2011, để có thể tham gia buổi lễ khánh thành TD
vào ngày 17-04-2011. Chúng tôi có thể đưa dón trong 2 ngày: 16 tháng 4 và 21 tháng 4, 2011 vì nhân
sự có giới hạn. Trước và sau đó, xin liên lạc với BTC để sắp xếp nhưng tùy nhân sự lúc đó. Sau ngày 20,
tháng 4, mọi phương tiện sẽ tự túc nhưng có thể lưu lại ở Thiền Đường hoặc khách sạn tùy quí bạn.

Xin quí bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho
Ban Chuyển Vận.
Khởi hành từ
phi trường
Đến
Đi

Ngày

Giờ

Hãng hàng
không

Số chuyến bay

Di Chuyển Tự Túc:
Địa Chỉ Thiền Đường “Qui Hội Người Già”: 20223 Sheldon Street, Orlando, FL 32833.
Quí bạn đi xe hơi đến Orlando có thể liên lạc Ban Ghi Danh để được hướng dẫn đến Thiền Đường nếu cần
thiết.

Other Comments
1

2

3
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