Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca
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số 707

25 tháng 01 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

Thieáu Trí
Thieáu trí hoàn thieâng khoâng tieán böôùc
Caûm thoâng ñôøi ñaïo töï phaân baøn
An laønh tieán hoùa thanh caàn tieán
Giaûi toûa phieàn öu taâm tònh hieàn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 10/04/99 đến 16/04/99
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) Ðiển hình xuất hiện nào ?
2) Trong không mà không nữa là sao ?
3) Thức giác là sao ?
4) Tâm tu là tâm làm sao ?
5) Ðiện năng của Trời Ðất trụ ở nơi nào ?
6) Muốn được sự công bằng thì phải làm sao ?
7) Bè phái là gì ?
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1) Monaco, 10/04/99 5 : 00 AM
Hỏi : Ðiển hình xuất hiện nào ?

2) Monaco, 11/04/99 5 : 45 AM
Hỏi : Trong không mà không nữa là sao ?

Ðáp : Thưa điển hình xuất hiện nơi sự cố gắng
công phu tu học hòa hợp với tự nhiên và hồn
nhiên
Kệ :
Giải tỏa phiền ưu tạo mối giềng
Tâm linh tiến hóa tự mình xuyên
Xác tâm minh chánh tìm phương tiến
Gặt hái nhơn duyên tự giải phiền

Ðáp : Trong không mà không nữa là người tu Vô Vi phải
dứt khoát thực hành nhiên hậu mới trụ nơi luồng điển thanh
nhẹ và tiến hóa nhanh hơn xưa, từng số điển quang rõ rệt và
thực tế hơn
Kệ :
Bước sang thế giới rõ chơn tình
Tiến hóa thâm sâu rõ chính mình
Ðời đạo song hành trong thức giác
Dày công tu luyện rõ hành trình
4) Monaco, 13/04/99 4 : 40 AM
Hỏi : Tâm tu là tâm làm sao ?

3) Monaco, 12/04/99 5 : 05 AM
Hỏi : Thức giác là sao ?
Ðáp : Thưa thức giác là việc làm đó không cần
thiết cho tâm lẫn thân, tức là thức giác và không
tiếp tục nữa
Kệ :
Nhu cầu cần thiết trong chơn thành
Giải bỏ trần tâm chẳng cạnh tranh
Thức giác thực hành trong dứt khoát
Bình tâm thanh tịnh hướng về thanh

Ðáp : Thưa tâm tu là tâm không nhận bất cứ chuyện đời nào
gieo trồng trong óc
Kệ :
Tu thực hành dứt bỏ phàm tâm
Tâm trí anh minh tự giác thầm
Rõ lẽ trời ban qui một mối
Hành thông tận độ chẳng sai lầm

5) Monaco, 14/04/99 9 : 15 AM
Hỏi : Ðiện năng của Trời Ðất trụ ở nơi nào ?

6) Monaco, 15/04/99 1 : 20 AM
Hỏi : Muốn được sự công bằng thì phải làm sao ?

Ðáp : Thưa điện năng của Trời và đất trụ ở nơi
máu của vạn linh tại thế, lúc nào cũng hoạt động
theo trí ý sẵn có
Kệ :
Ðường máu khai thông uyển chuyển dò
Ðộ tha tiến hóa tránh quanh co
Trong đời có đạo tâm minh triết
Pháp giới môn huân trực chuyển mò

Ðáp : Thưa muốn có sự công bằng thì phải có sự đóng góp
của nhiều người, ví dụ như muốn bầu một vị hội trưởng đại
diện cho bạn đạo thì phải do lá phiếu của bạn đạo quyết định,
lá phiếu là niềm tin và xây dựng. Ðại đa số bạn đạo nhờ
người nào thì người đó sẽ làm, không nên vì lý do tranh chấp
mà từ chối là không đúng
Kệ :
Không tâm lại muốn làm trời khiển
Ðâm thọc kể công không phải hiền
Giành dựt thâm hiểm tâm hại bạn
Khổ hành không đạt chẳng còn duyên

7) Monaco, 16/04/99 5 : 25 AM
Hỏi : Bè phái là gì ?
Ðáp : Thưa thu hút một số người bất chánh vạch lá tìm sâu, làm phiền các giới
Kệ :
Chiều sâu không có hướng bên ngoài
Ðảo lộn tình hình phá hoại sai
Khổ hạnh không còn gieo hạnh đức
Thóa mạ đấu tranh lý chẳng tài
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1.
Hỏi: Con đang ngồi thiền, lỗ tai trái con nghe “cắc cắc” như dế kêu. Có khi bình thường
cũng kêu. Như vậy là sao?
Ðáp: Phải làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều để nó giải luôn ra. Nó mở được giai đoạn đầu.
Tiếp tục làm nữa cho nó giải rồi mở trọn lành. Mở chưa hết thì nó còn hoài, chỉ có Pháp Luân Thường
Chuyển lập lại trật tự trong bộ gan, không có trở ngại gì khi ngồi thiền hết.
2.
Hỏi: Con hành Pháp Luân Thường Chuyển vài tháng nay, nhưng con cảm thấy có nhiều
điểm kẹt bên trong. Có phải con làm sai vì muốn tự giải quá mau không?
Ðáp: Cảm thấy bị kẹt là không đúng. Làm đúng đâu có kẹt. Làm đúng chỉ có thông thôi. Hít vô đầy rún,
đầy ngực, tung lên bộ đầu. Cứ làm như vậy nó sẽ mở ra. Bên trong không phải nhỏ đâu, nó lớn rộng lắm.
Phải làm nhiều nó mới mở đều, làm ít nó không có mở đều được. Nói về đạo muốn cho người ta hiểu phải
nói cả triệu lần nhiều khi người ta chưa hiểu. Còn cái Pháp Luân Thường Chuyển mình làm bao nhiêu lần
mình không có tính. Nhưng mà sau này nó mở ra trong nháy mắt tự nhiên mình hiểu chuyện. Lúc đó mới
quý cái Pháp Luân Thường Chuyển ở chỗ đó.
THƠ
Thụy-Giác

===
CUNG CHÚC TÂN XUÂN KỶ-SỬU

Ngâm nhớ Không-Lộ Thiền-Sư.
Ngư ông thụy trước, vô nhân hoán ;
Quá ngọ tinh lai, tuyết mãn thuyền.
Không-Lộ Thiền-Sư
Ai ngũ say trên một chiếc thuyền,
Không người đánh thức ngủ triền-miên…
Xuân sang tuyết muộn bay rơi xuống ;
Tỉnh dậy quá trưa tuyết ngập thuyền.
Thế-sự đa-đoan thế-sự chuyển ;
Nội-tâm bỏ phế nội-tâm quên.
Phải chi sớm thức mùa xuân đến,
Đâu bị tuyết trần rơi phủ lên !

Tết đến mừng Xuân khai bút đào
Trời Âu tuyết muộn đẹp làm sao !
Nhẹ-nhàng rơi xuống nhìn siêu-thoát
Lất-phất tung bay thấy rạt-rào.
Nâng chén hoàng-hoa mừng Đạo-Hữu
Bút đề thi-tứ chúc thanh-cao
Một năm Kỷ-Sửu thường an-lạc
Mã đáo công thành thỏa ước-ao !
Toulouse, Xuân Kỷ-Sửu 2009.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.

Toulouse, ngày 13-01-2009.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.
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Dấn thân tận độ
Vì thương đàn trẻ bất hòa
Cạnh tranh cắt xẻ thân gìa tám mươi
Lệ tuôn miệng vẫn tươi cười
Dìu con dẫn tiến giúp người thiếu tu
Con khoe con đã hết mù
Ai hay thầy khổ giải mù giúp con
Còng lưng vì trẻ còn non
Trăm năm vẫn cứ vì con mà hành
Mong sao con hiểu, tu nhanh
Giữ tâm thanh tịnh kiến hành thăng hoa
Du hành, hốt trược, thân gìa
Dấn thân tận độ nhẫn hòa gieo gương…
Nguyễn Quang Hải-Cơ
JAX, Florida
===
Tịnh cầu
Kiết gìa định giấc thiền hoa
Nghe trong chơn thức thiết tha tình Trời
Hồn trong điển giới ra khơi
Bay trong vũ trụ tuyệt vời ngát hương
Thôi nay giã biệt vô thường
Vẫy tay rời bến, thiên đường tịnh siêu
Trăm năm đời có bao nhiêu
Chiêm bao hư gỉa bồng phiêu đủ rồi
Ta về quê cũ thảnh thơi
Diệu không chơn điển ngọt lời Cha trao
Ta về thiền thất ngàn sao
Thanh thanh diệu diệu hồn vào thiên nhai
Điển quang chiếu sáng linh đài
Trong không mà có chẳng sai chút nào!
Nguyễn Quang Hải-Cơ
Jacksonville, Florida
====
CHÚC TẾT
Ðầu năm vui chúc Bạn Thiền
An nhàn, khỏe mạnh, bạc tiền đủ chi
Kỹ Sửu, bài học dự thi
Ðẹp lòng Thầy Tổ, kịp kỳ thăng hoa
Tịnh tâm nhớ Phật, nhớ Cha
Niệm trì Lục Tự thanh hoà cùng thanh
Mở tâm rước thiện trọn lành
Theo Thầy Di Lạc vui hành thiền tu.
Thanh Ða, Xuân Kỹ Sửu 2009
Tư Ếch Chợ Ðời.

CHÚC MỪNG NGỌC MAI
CHÚC cô bạn mới, học tu thiền,
MỪNG Tổ, Ðức Thầy độ hữu duyên;
NGỌC báu Vô Vi trao đến bạn,
MAI nầy tiến hóa, phước triền miên.
Cà Mau, 29-12-2008
Út Hoa thân tặng.
====
VÔ VI CÀ MAU MỪNG SINH NHẬT
ÐỨC THẦY LƯƠNG SĨ HẰNG - VĨ KIÊN
Ðất Mũi chúng con Sinh Nhật Thầy,
Tám mươi sáu tuổi, đạo tròn đầy.
Hai ngàn lẻ tám Trời gia hộ,
Thầy được an vui suốt kiếp này.
Dự lễ Giáng Sinh long trọng lắm,
Tham thiền, nhập định hướng về thầy.
Vĩ Kiên thị hiện vì nhân loại,
Phổ hóa pháp hành, đạo quá hay.
Nam Mô A Di Ðà Phật-Vạn Vật Thái Bình.
Cà Mau, 24-12-2008
Út Hoa kính bái,
====
CHUYỂN Ý
Ở giữa đỉnh đầu nơi chuyển ý
Thành tâm an trụ điển huyền vi
Nơi này khởi ý sanh tà niệm
Thay thế Di Ðà tạo chánh tri
Phải tập thường ngày gìn nhứt bổn
Cần chuyên hằng bửa tránh tàn suy
Lâu dần nhìn thế tâm vô sự
Ðạp pháp khai mầm hạnh đức bi.
Tao Ðàn PN, 08/01/2009
Thiền sinh Phương.
====
HỌC HÒA
Cùng nhau luyện đạo Thầy trao
Người nam, kẻ bắc, trước sau một nhà
Nhân hòa học nhẫn thăng hoa
Cùng Thiền tiếp điển, gần xa nhiệm mầu
Thầy khuyên cố gắng buổi đầu
Nam Mô sáu chữ, tiếp thâu điển lành
Siêng năng dũng chí thực hành
Mười Ðiều Tâm Niệm, hoàn thành trước tiên.
Bình Tân, 07-01-2009
Minh Vô Vi.
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NGƯỜI TRONG MỘNG ẤY CẦU CỒNG

THÂN TẶNG NGỌC MAI CÀ MAU

Làm sao để gặp người trong mộng
Ðể thấy chờ trông của tấm lòng
Làm sao nói hết lòng dạ ấy
Từ đấy sang đây một cầu vồng.

NGUYỄN nữ xuống trần học chánh tà,
THỊ đời giả tạm, quyết thăng hoa;
NGỌC tâm tự thức truy nguồn đạo,
MAI đạt nhiệm mầu kiến Phật, Cha.

Cầu vồng xa lắc chờ mong
Xa như nỗi nhớ, gần không xong rồi
Chỉ còn tìm cách nào thôi
Lỡ làng thương nhớ, tình đời không xong
Một ngày quyết chí của lòng
Xoá tình yêu ấy mới mong an lòng
Ta về nhớ lắm dòng sông
Làm sao nỗi nhớ của lòng ta trao
Ta về chạy trốn khổ đau
Ðã bao thời khắc xoáy bào trong ta
Ðời thì tha thiết mặn mà
Ðơn phương là vậy hay là thế thôi
Buồn thương sống với đơn côi
Bơ vơ trần thế không người ủi an
Ðời đâu dễ chịu phủ phàng
Nương theo nghịch cảnh lỡ làng học tu
Rồi thời gian sẽ đền bù
Siêng năng hành giải tiếp thu an nhàn
Nhờ đời gặp cảnh dở dang
Nhờ lòng tu học mở mang thiện lành
Thế rồi, lánh trược tìm thanh
Học điều dẫn tiến chúng sanh thoát phàm
Thiện lành phát triển Ðạo Tâm
Sáng lòng sáng suốt thoát trầm luân ta
Ngày ngày trắc trở khó qua
Ngày ngày Lục Tự Di Ðà trợ duyên
Tìm an vượt cảnh não phiền
Tìm về sáng lạng bao niên xa mờ
Tình yêu trần thế chợ đời
Tình yêu chật hẹp hai người thế thôi
Tu rồi yêu cả Ðất Trời
Núi cao, biển rộng người người mênh mông
Khác nhau ở một tấm lòng
Ðời không được ổn chuyển vòng sống yên
Nhờ Thiền đã bén thành duyên
Vì buồn phiền đã thuận thiên tu hành.

Tao Ðàn PN. 16-01-2009
Thiền Tâm.
====
THÂN TẶNG THÀNH ÐIỆU CÀ MAU
NGUYỄN nam thọ ký pháp tu thiền
THÀNH đạt cũng nhờ có thiện duyên
ÐIỆU nhạc Thiền Ca khai điển giới
Hiền nhân khai ngộ thấu căn tiền.
Tao Ðàn PN. 16-01-2009
Thiền Tâm.
=====
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Thiền Ðăng thi sĩ có cơ duyên
Hành đạo Vô Vi, pháp Vĩ Kiên
Kỹ Sửu tràn đầy phước, lộc, thọ
Một năm thăng tiến, vui bình yên.
Cà Mau, 12-01-2009
Út Hoa thân chúc.
====
THANH KHÍ ÐIỂN
Một bầu vô cực chốn hư không
Hít thở Pháp-luân ấm cả lòng
Thanh lọc tánh trần trừ bệnh khổ
Tịnh lòng trong sáng đạo đời thông
Mượn tinh hóa khí, thần nuôi dưỡng
Ðủ tháng thai hình đẹp sáng trong
Lập hạnh từ bi ly nghiệp quả
Cư trần hết hạn tự về Không.
Tao Ðàn PN, 28-12-2008
Nguyễn Hiền (Dĩ An)
====

Hiệp Bình Chánh, 04-12-2008
Từ Hùng.
===
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MỪNG XUÂN ĐẠI AN
********
Năm mới đầu xuân Thượng Đế ban
Muôn hoa đua nở rộ nguyên sang
Xuân xuân kết nối ngày ngày ngắn
Tâm định ngọc đình xuân đại an
Phúc Tâm Cà Mau 1/1/2009
====
LỤC TỰ LÀ HỘ PHÁP
***********
Hướng Nam là lửa bính đinh
Sơn đình nhen nhúm điển bình nhiệt sinh
Chữ Mô chỉ rõ vô hình
Thực hành tiến hoá chơn linh hồi đầu
Chữ A nhâm quí gồm thâu
Qui về nơi thận lực khâu dứt sầu
Chữ Di chuyễn chạy bền lâu
Giữ bền tinh khí thần thâu thượng đàng
Chữ Đà phát sáng ánh vàng
Bao trùm bản thể áo choàng sáng minh
Chữ Phật ngự ở nơi mình
Trở về thanh tịnh qui vinh linh đài
Âm ba hộ pháp là đây
Thực hành tự cứu pháp này độ ta
Đêm ngày mật niệm chẳng xa
Chan hoà lan toả nối qua Phật Đà
Âm dương nội thể trung hoà
Không cần cầu vọng trong nhà vẫn linh
Quỷ thần nhìn thấy quý kinh
Phước hoà tam giới quy trình trời cao
Phúc Tâm Cà Mau 2/1/2009
=====
KÍNH CHÚC ÐẤT MŨI CÀ MAU
THIỀN Ðăng khai sáng hạnh vuông tròn
TÂM giữ đường tu dạ sắc son
KÍNH Phật vững lòng xây dựng Ðạo
CHÚC người bền chí Ðiển vun bòn
ÐẤT lành chim đâu, người yêu Mến
MŨI dại thuyền chinh, lái chịu đòn
CÀ giũa phê bình luôn phát triển
MAU hồi Thanh Ðiển rõ Chơn Hồn.
(TÐ. 04:40’ - 21/01/09)
=====

VUI XUÂN
Xuân này thanh trúc trổ hoa
Xuân vui may mắn nhà nhà an khang
Xuân thương thanh điển nhẹ nhàng
Thiền gia Pháp lý hân hoan đón chào
Xuân lòng Thiền thức bay cao
Xuân đem tươi thắm ngọt ngào thiện chơn
Bạn bè thiền giả thị sơn
Họp vui bàn bạc keo sơn mặn nồng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Sen lòng thơm ngát tưng bừng nở hoa
Ðầu năm cúng lạy Ông Bà
Lạy Trời lạy Phật, thiết tha cội nguồn
Dâng lên Thầy Tổ, tạ ơn
Hoa lòng tu tịnh, nghĩa nhân đạo vàng
Mồng hai trẩy hội điển quang
Trao nhau thanh điển trang hoàng hồn linh
Bốc thăm hái lộc đầu Xuân
Hồ Gia Trang ấy xin đừng bỏ qua
Niềm vui Xuân đến thăng hoa
Thơ Thầy điểm đạo tâm ta nhiệm mầu.
Thanh Ða giáp Tết Kỹ Sửu 2009
Tư Ếch Chợ Ðời.
=====
CHƠN PHÁP THẦY TRUYỀN
Tu hành Chánh Pháp Vĩ Kiên
Ông Tư khai sáng ban truyền thế gian
Vĩ Kiên tiếp nối truyền ban
Kiên truyền các nước, lập đàng Cơ Thiên
Lương Thầy thuyết giảng Pháp Thiền
Sĩ nhân minh triết, triền miên tu hồn
Hằng đêm tu luyện sinh tồn
Ðệ Thầy cùng tiến, tạo hồn Như Lai
Nhất thời giáo đạo hậu khai
Thế Thiên truyền pháp góp tay cứu đời
Ai mà thức tỉnh kịp thời
Hành thông bản thể, sáng ngời Tâm Linh
Thì trong luyện đạo quân bình
Chơn tâm thanh tịnh, tự mình triển khai
Ai mà quyết chí đổi thay
Minh tâm kiến tánh, đêm ngày nhàn du
Tự hành giác ngộ giải mù
Ðạt thông nguyên lý, thiên thu thoát trần.
Bình Tân, 13-01-2009
Minh Vô Vi
====
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CHÚC MỪNG NĂM MỚI
******
Chúc mừng năm mới an khang
Công phu tinh tấn điển quang tròn đầu
Càn khôn vũ trụ nối thâu
Chiếu yên nội điện một bầu tình thương
Chúc mừng năm mới bốn phương
Phát tâm công quả yêu thương mối giềng
Móng nền bền vững toạ thiền
Lập nhà thượng đỉnh hoà hiền vạn linh

Tập Đi
Theo bước chân Thầy con đây chỉ biết
Bước chân theo dấu tích yêu thương
Chân không mổi trên đường tha thứ
Thầy vẫn đi, con bước theo Thầy.
Lâm Mừng
28/1/2009
====
Cung Chúc Tân Xuân

Chúc mừng năm mới sáng sinh
Công phu xây dựng tâm linh hội này
Anh em duyên hợp hằng ngày
Trung hoà báo đáp ơn Thầy Vĩ Kiên
Phúc Tâm Cà Mau 11/1/2009
TIỆC XUÂN KHAI TRIỂN
*****
Mừng xuân khai triển đỉnh hà đào
Chung hợp điển lành tiệc thanh cao
Nguyện ước cúng dường tiến cỏi Phật
Duy thiền thiện lạc sáng trời sao
Phúc Tâm Cà Mau 15/1/2009
====

Cung kính quí thương Thầy và Bạn
Chúc tụng nhà nhà vạn sự An
Tân niên chuyển hoá tâm thức giác
Xuân Trời tươi thắm ánh đạo vàng
Vạn nhà nhận được mầu nhiệm Pháp
Sự nghiệp tâm linh quí hơn vàng
Như Lai hằng hữu trong tâm thức
Ý niệm Nam Mô vạn vật an .
Kính chúc Ðức Thầy và các Bạn một năm mới an
vui,
mạnh khoẻ và tràn đầy ân phước .
Anna Nguyễn
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Thông Báo về DVD Đại Hội Vô-Vi Quốc Tế Kỳ 27
“Viễn Tiến” 2008
23.01.2009
Kính thưa quý đạo hữu,
Chúng tôi đã hoàn tất việc soạn video DVD Đại Hội Viễn Tiến và đang lo phần phát hành. Đến đầu
tháng 2, 2009 thì xong phần phát hành, và chúng tôi sẽ bắt đầu gửi đến quý bạn đạo đã đặt phiếu order trước.
DVD Video Đại Hội Vô-Vi Quốc Tế Kỳ 27 “Viễn Tiến” 2008 bao gồm 4 điã DVD với label màu và đựng trong
hộp có bià màu.
Đồng thời, Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế sẽ gửi kính biếu mỗi thiền đường một bộ DVD (hoàn
toàn miễn phí). Để tránh bưu kiện bị thất lạc, xin quý thiền đường muốn nhận 1 bộ DVD vui lòng liên lạc với
chúng tôi để cập nhật hoá địa chỉ.
(liên lạc email: huemai00@gmail.com , đ.t. 530.589.1517, hoặc điạ chỉ HAHVV Bắc California).
Chúng tôi xin cập nhật hóa lại danh sách bạn đạo phát tâm (nhận đến ngày 22.01.2009) như sau:
Tên
Thái Hồng Huệ (Georgia)
Bùi Thu Thủy (Missouri)
Trịnh Cẩm Tú (Hawaii)
Thiền đường DALLAS (T/Đ Thông Hải)
Thiền đường HOUSTON (T/Đ Tứ Thông)
Huynh Don (Texas)
HAHVV Florida
Võ Nhàn Thanh (Texas)
Bạn đạo Maryland
Nguyễn Xuân Mai
Tỗng Cộng

Số tiền nhận
100 USD
220 USD
2000 USD
200 USD
130 USD
150 USD
260 USD
100 USD
100 USD
300 USD
3560 USD

Mọi phát tâm ấn tống, xin quý bạn gửi về:
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
(check xin đề VO-VI Friendship Association of Northern California)
Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã phát tâm ấn tống và Ban Kỹ Thuật đã làm việc không
ngừng nghỉ để các bạn đạo thân thương có thể sớm nhận được món quà tâm linh DVD Đại Hội này.
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
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BẠN ÐẠO VIẾT

Thực chất
Chiếc máy bay 737 của hãng hàng không Southwest di chuyển ra vị trí số 1 để cất cánh. Tiếng động cơ nổ lớn
rồi phi cơ phóng về phía trước với tốc độ nhanh. Tôi nhìn cảnh vật phủ đầy tuyết chạy ngược chiều ở bên ngoài
cửa sổ. Đoán rằng phi cơ đã đủ tốc độ để rời phi đạo, tôi méo mó nghề nghiệp, đưa tay phải ra làm như đang
cầm cần lái điều khiển phi cơ, tôi kéo cần lái về phía sau và phi cơ hướng mũi lên bay vào không gian. Đưa tay
trái ra làm động tác nhấc cần để xếp bánh đáp của phi cơ, tôi nghe tiếng bánh đáp đang xếp mạnh vào trong hộc
sắt. Tôi lơi tay phải một tí để mũi phi cơ hạ xuống cho phi tốc tăng nhanh, tay trái lại đưa ra bấm nút xếp hai
cánh phụ của máy bay, tiếng động thủy điều xếp cánh phụ nghe sắc lạnh. Tôi làm bộ tăng cơ chế, tiếng động cơ
nổ lớn hơn và tăng độ leo để phi cơ lấy cao độ.
“Người từ vô lượng tái sanh
đi qua trần thế mang tình thế gian
để từ cuộc mộng vỡ tan
quê hương một độ bàng hoàng ra đi…”
Tháng Tư năm 75, tôi “Bẻ kiếm lưng trời” bỏ thời làm phi sĩ đi mây về gió, để bây giờ nhiều lúc nhớ về “Vùng
trời ngày đó” vào những đêm khuya:
đêm tàn nguyệt tận về đâu
dưới đèn ngồi đếm giọt sầu trên tay
tự tình đêm nhớ, đêm say
nhớ phương trời cũ, đường bay thuở nào
đêm tàn thổi một khúc tiêu
vành trăng lơ lửng cô liêu phận người
đêm lặng lờ, đêm buồn thiu
dưới sông trăng vỡ, đổ xiêu cuộc đời
thâu đêm nhớ một khung trời
người phi công cũ tiếc thời xa xưa…
đường dài qua những nắng mưa
co ro cánh thép vắng thưa tiếng cười
một thời để nhớ một đời
đêm khuya mắt lệ lăn rơi lũng buồn
ai về xin đánh hồi chuông
nơi ngôi tháp cổ cho buồn bay đi
33 năm chớ ít gì!...
Đến đây người đọc có thể đặt câu hỏi, “Tại sao anh chàng nầy đã xưng danh tu mà còn kẹt dữ thế nầy?”
thì xin cứ đọc tiếp đi…
Hôm nay tôi từ Seattle, Washington, đang trên đường về nhà ở Jacksonville, Florida. Từ tháng 5 năm
1996, nhà chúng tôi ở Seattle, nay vợ tôi được thuyên chuyển về Jacksonville, FL. Cũng như bốn năm vừa
qua bả đã bị đưa xuống làm ở Sacramento, CA. Tôi cứ bay tới bay lui đi làm. Trước đó chúng tôi định cư
ở Eugene, Oregon 21 năm. Nhớ lại “cái thưở ban đầu lưu luyến ấy” khi mới sang Mỹ buồn nản không
chịu được, tôi cứ thầm nhủ trong đầu, phải có một pháp tu nào đó để giải tỏa cái tâm-khổ của tôi. Một
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hôm từ Eugene lái xe hai tiếng rưởi đồng hồ lên Portland để đi chợ Việt Nam. Trong khi vợ tôi đi mua các
thức ăn thì tôi lại quày sách và nhìn thấy cuốn sách “PLVVHBPP một báu vật của thời đại” do Bác Mẫn
biên soạn. Tôi cầm lên đọc và vui như bắt được vàng. Tôi thầm nhủ, Đây là cái pháp mà lâu nay tôi đang
đi tìm mặc dù lúc đó trong đầu óc không biết là mình muốn tìm cái gì, nhưng biết rằng tôi sẽ nhận ra khi
thấy được. Sau đó tôi tìm hiểu và biết rằng sách do anh chị KVC phát tâm đem ra chợ để cho người có
duyên gặp pháp. Tôi vẫn luôn nhớ ơn Bác Mẫn và anh chị KVC tạo duyên. Tôi liên lạc với anh chị và
chúng tôi cùng nhau tu từ dạo đấy và sau đó đã có duyên để hội ngộ với Thầy và các bạn tu khác tại nhà
anh chi KVC.
Năm tám hai hữu duyên kỳ ngộ
được Phật Thầy ân độ khai tâm
trở về sung sướng mừng thầm
tự tòng chơn pháp âm thầm tự tu…
Có những lúc hồn du thiên giới
Nghe hồn mình phơi phới diệu thanh
Có những lúc càng hành càng tuột
Mới biết rằng ma bụt trong ta
Có những lúc hung hăng xảo trá
Cũng có khi bị đá vẫn cười…
Phi cơ bình phi ở 33 ngàn bộ, ánh sáng mặt trời chói chan soi rõ một biển mây trắng xóa như tuyết. Bầu
trời trong xanh như thấp xuống gần chúng tôi hơn. Nhìn chiếc phi cơ lướt qua các cụm mây vừa lớn vừa
nhỏ, đủ cả thấp cao. Đẹp quá! Tôi không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Cảnh vật yên tĩnh lạ thường.
Tôi nghe lòng mình êm ả. Tâm thanh tịnh tự nhiên như nhiên, không vướng bận, chỉ muốn bước ra trên
nền mây để đi dạo đó đây:
“Trời trong thanh thản sáng trong trong
Mây trắng thiên thanh chuyển một vòng
Không khí trong lành không dấy động
Quân bình thanh nhẹ tự ngoài trong”.
Chỉ cách nhau một tầng mây mà hai cảnh trời sái biệt. Bên dưới, trên mặt đất, cảnh đời đang diễn ra trong
muôn vàn đau khổ vì chiến tranh. Chia cách hận thù, tranh hùng đoạt lợi. Còn nơi đây, bên trên trần mây
trắng tuyết, nắng chan hòa không biên giới đường bay. Hoa mây đua nở nối dài. Cho tâm an tịnh thanh
đài lộ quang. Tôi ghi nhận một điều là khi ngồi ở cao độ như thế nầy mà niệm lục tự thì điển rút mạnh
hơn thường lệ và cứ thế mà tôi hay chìm vô trong mật niệm và thấy thanh thoát vô vùng, nên tôi mới viết
ra được câu thơ:
Tâm thanh tịnh tự nhiên như nhiên
Chẳng trụ vào đâu chẳng đảo điên…
Tôi mê cái pháp nầy là vậy!
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Nhớ lại chuyện “Mười năm tình cũ” tức là từ năm 1982 đến 1992, gia đình tôi cùng sinh hoạt hăng say và
thật thân thương với các bạn ở Portland, OR và Vancouver, Longview, WA. Nhứt là các anh chị đã không
ngại đường xá xa xôi đến nhà chúng tôi chung thiền vào dịp lễ Memorial Day hàng năm. Có một năm bạn
đạo từ CA lái xe từng đoàn theo Thầy ghé vô nửa đêm ở lại nhà chúng tôi trên đường đi Vancouver BC,
Canada để dự đại hội, đông ơi là đông cho một ngôi nhà nhỏ xíu. Sau hai đêm một ngày, chúng tôi tháp
tùng phái đoàn đi dự hội. Cứ nhớ lại đúng nửa đêm Thầy gõ cửa bước vô nhà mà bây giờ lòng còn thấy
nghẹn. Trước đó một thời gian lâu anh NPY cùng với anh Thúy từ CA, cũng nửa đêm lạc vào chung
thiền. Tại sao chúng tôi nhận được những duyên lành tái ngộ nầy? Hỏi Thầy thì Ngài cười, “Hữu xạ tự
nhiên hương!” Phải tu từ trong thực chất mà ra. Bây giờ ai còn tu, ai tu hướng khác, tôi không biết, nhưng
những thân thương vẫn còn đó, xét tâm, tôi vẫn quý mọi người.
Chơn Tình Cảm Tạ
Ba ngày tương hội thoáng vù qua
Chư hiền đạo hữu đã chia xa
Ai về nhà nấy lo tu sửa
Cố gắng thực hành nhẫn với hòa
Thương yêu vô tận tình bạn đạo
Lưu luyến không rời nhưng phải xa
Cơ-Hải đôi lời xin cảm tạ
Chơn tình bạn đạo khắp gần xa
Quang lâm tệ xá trao thanh điển
Cơm nấu xôi cầm miệng cười xòa
Thâm tình thổ lộ không dấu diếm
Chơn thức hòa đồng đã thăng hoa
Phượng –Trừ vui vẻ luôn hòa nhã
Lâm-Trúc diễu cười dội gần xa
Anh chị Long tỏ tình huynh trưởng
Cúc-Trang hiền với những thiết tha
Thái-Châu hăng thâu hình với cảnh
Bác gái buồn cũng gắng vui hòa
Cụ Thoa vui hết lòng giúp đỡ
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Bế Thiên-Hương thu dọn trong nhà
Mai khiêm cung với tâm cầu tiến
Nhét bông gòn SOI thấu HỒN ta
Yên với Đào đường xa ghé lại
Cũng ngọt bùi gói ghém làm qùa
Pat Mahoney dù bất đồng ngôn ngữ
Vẫn chung thiền góp ý qua loa
Bé gái bé trai đùa hòa ái
Quên hẳn xa nhà với mẹ cha
Những bạn đạo đã không đến dự
Cũng gọi về thăm hỏi thiết tha…
Cố gắng quy tâm lo tịnh khẩu
Tam công tinh tấn đẹp lòng Cha
Xin tất cả hãy cùng Cơ-Hải
Nở nụ cười thay một đoá hoa
Để thế lòng biết ơn sâu đậm
Kính dâng lên chư Phật Thầy Cha
Với cả chơn tình xin cảm tạ

Phi cơ bay vào đám mây lớn chòng chành kéo tôi về thực tại. Nhìn những trụ cột mây cao lớn đẹp nhưng
rất nguy hiểm cho máy bay nếu lở bay xuyên qua, tôi lại nhớ khung trời quê hương:
Nắng Thơm Trên Trần Mây
Khi đường bay rộn ràng
Nắng hồng vờn hoa mây
Lung linh màu tuyết trắng
Lâng lâng hồn đắm say
Không trung lưới đạn dày
Khói cánh dấu đường bay
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Thân tàu quay trong nắng
Hào hùng đáng đời trai
Nâng cao chí tang bồng
Hiểm nguy không chán gờm
Can đảm hừng như nắng
Cánh lượn nhào trên không
Tình yêu Quê hòa nắng
Một lòng nợ núi sông
Ngàn năm không thay đổi
Mây nắng mãi đơm bông
Theo tôi không ai hiểu rõ sự quân bình khi nghe Thầy nhắc nhở bằng những người đã từng lái phi cơ như
tôi. Máy bay có bình phi được hay không là đều do người phi công có điều chỉnh 4 lực đối kháng cho hài
hòa với nhau hay là không. Sức nâng ngược với sức hút của qủa đất. Sức phóng đối kháng với sức cản.
Tôi tu đem kinh nghiệm học trường đời áp dụng vào và khai triển kinh vô tự lồng bên trong để tự giải tự
tiến. Từ trong thực chất giải dần ra…trật tự đưa tới quân bình đưa tới sáng suốt rồi từ sự quy thức nầy tôi
mới quán thông để đi đến thanh tịnh và từ đây tôi mới có đủ khả năng để học từ bi (thiện ác đúng thời
điểm) rồi mới thực hiện từ bi.
Bao nhiêu năm nay, tôi làm việc trong bệnh viện, đối diện và thu hút những nặng trược do bệnh nhân đưa
tới và do mình tự tạo, luồng điển tu tụ được không còn nhẹ như xưa. Tôi tự hỏi phải chăng mình đã thụt
lùi quá xa trên hành trình tu hành? Hay là lúc trước mình đã tu trong một môi trường nhẹ hơn? Hay chính
Thầy đã cõng mình đi suốt đoạn đường mười mấy năm? Cách đây hơn mười năm, có hỏi Ngài thì Ngài
cười, “Tiếp tục làm nghề đó đi!” Tôi tự hỏi cho đến bao giờ Thầy? Hay tại mình khi xưa tạo nhiều nghiệp
sát khi còn là một phi công khu trục tác chiến và bây giờ thay vì trả nợ bằng thân xác thì Thầy đã thương
và cho mình trả nợ bằng điển? Trong bệnh viện, tôi chứng kiến không sót một chứng bệnh nào từ A tới Z,
tôi nhiều lúc đã cảm nhận được cái đau của bệnh nhân truyền qua thân thể mình. Thầy có nhắc, “Không
nên để như vậy vì chưa đủ trình độ giải!” Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Mài miệt trong môi trường
nầy không nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng. Khai triển và quán thông rồi thì chỉ còn cố gắng đi trong thanh
tịnh được chừng nào hay chừng đó. Từ trong thực chất mà ra. Đã mấy năm rồi không gặp Thầy, lại làm
quá nhiều lỗi nên ngại không dám gặp Ngài như một đứa con làm lỗi sợ bị cha mẹ la rầy dẫu biết đó là lời
đầy thương yêu xây dựng. Thầy ơi! Chúng con vẫn còn chưa tự mình đi được. Như các con của chúng con
dù đã lớn có gia đình riêng vẫn còn kêu réo chúng con khi cần. Ôi! Đúng là, đi qua trần thế mang tình thế
gian… nên vẫn thương lo cho chúng nó như Thầy vẫn luôn lo lắng quang chiếu cho chúng con với biển
yêu lai láng và hằng hữu của Thầy!...
Nguyễn Quang Hải-Cơ
Sau một vòng niệm hành quanh Hồ Xanh (Green Lake) ở Seattle, WA
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Một con sông lững lờ
Một dòng sông bâng quơ
Một hạt nước vào muôn hạt nước
Một lòng khuôn chứa nước suôi dòng
Cũng là một trong muôn vàn cái một
Mà mình ta chỉ một mình ta
Đi phải đi hay phải đi về
Ta mình ta lặng bước hiên ngang
Hồn và Vía luôn là một thức
Đêm khuya về ta lắng nghe ta
Chợt tỉnh thức ta là chỉ một.

Hạt Mưa …. Dưới Chân Trởi
…...tiếng rào rạt từng giọt nhỏ rơi theo nhau để trở thành cơn mưa đổ xuống đường…trời Cali ấm lạnh
thay đổi mỗi khắc thời … nhưng lòng tôi ấm áp triền miên và xao xuyến lạ thường … À! Thì ra Thầy về
lại Cali này.
Mưa là những giọt nước trong lành tinh khiết nước luôn về nguồn dù thể tích lớn nhỏ là bao cũng phải trở
về… trời sanh vạn vật như hạt sương pha lê, và giọt nước pha lê này…Ai đã từng lắng nghe và nghe từng
giọt nước tí tách rơi ngoài hiên đến khi đổ hạt mưa sa và rơi dưới chân trời… bầu trời… lặng thinh trong
màu xám tinh khiết vần vũ, ánh sáng sẽ ló dạng sau khi trời trong tinh khiết, mình sẽ nhìn thấy hạt long
lanh đọng lại trên cành cây kẽ lá ánh sáng này sẽ chan hòa long lanh với giọt nước còn đọng lại nơi đây
rồi sẽ dần tan biến theo khoảnh khắc thời gian… nó đi …đi mãi vào không khí, không không gian, không
hồi trở lại, nhưng thật ra… nó đã trở về nguồn hư không… vì mình không thấy, nó đã tan biến, lên rồi
xuống từ giọt nước rồi lại là không khí trong lành cho chúng ta đang nương theo từng hơi thở trong cuộc
sống…
…tôi nhìn giọt nước triền miên trong đáy lòng mình, thì hình ảnh thương yêu của Thầy luôn có nụ cười
tươi đẹp kia…
Nhớ thương Thầy vô biên
Biển cạn núi mòn con vẫn nhớ
Hạnh nguyện trở về con vẫn nguyện
Lưu lạc thăng trầm Thầy dắt con.
Ngoài hiên giọt mưa rơi và không biết cảnh vật sẽ thay đổi ra sao? Nhưng nơi này đã đón chân Thầy và
các bạn đạo từ bao năm nay, tôi chạnh lòng cảm xúc thương khi nhìn những khuôn viên đã có từ bao năm
nay, nhìn những cây thông nơi góc đường, đến nhìn những cây đào và chậu mai đơn thuần nhỏ bé… tôi
trụ mình trong thế giới tình thương ầm thầm này vì không riêng lòng tôi mà còn nhiều những tinh thương
khác đang âm thầm gởi đến nơi góc đường Trụ Sở này những tình thương trìu mến mà ai đã từng đến qua
… Tôi trong lòng luôn nghĩ:…một huyền diệu mà ơn trên luôn dành cho Trụ Sở này vượt được nhiều theo
thời gian, vì chỉ là 2 mái nhà chung một vách chỉ có một sân rộng với kích này xe vẫn đậu la liệt có trật tự
mà không làm phiền hàng xóm đâu đó, mà cũng không gặp phải chuyện nguy hiểm nào để Hội phải khó
cư xử….
…Tôi vấn vương là thương Trụ Sở điểm này, và nơi này vì chưa hợp thức hóa nên đành phải hạn hẹp
lại những nhu cầu khác, vì tránh những tình trạng luật pháp xãy ra…..
Ai biết ai bên thềm vắng
Canh khuya vắng lặng chỉ riêng mình
Đi vào trong thức luôn tìm thức
Vạn vật quy hình cảnh trong linh.
Ngọc Dung
Hồi ký California
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Duyên hay Dại
Lễ Vu Lan của Phật Giáo đã qua. Vô Vi cũng có nhấn mạnh đến chữ Hiếu. Báo Hiếu Bố Mẹ lúc hai người
còn sống và sau khi Bố Mẹ đã chết.
Trích băng giảng của Ðức Thầy Vĩ Kiên : « Có Cha có Mẹ mới có mình, do sự liên hệ với ba cõi Thiên
Ðịa Nhơn thì mình phải giữ trọn chũ Hiếu và Trung thành với Pháp. Nhận được Pháp phải Trung Thàn
với Pháp và Hiếu Nghĩa với gia đình. Trung Hiếu đầy đủ, không có sự lo âu nữa.
Trung với cái Pháp mà thực hành cho đến nơi đến chốn. Thực hành cho đứng đắn, mọi việc phát triển
trăm hoa đua nở »
Vào giữa tuần tháng 6, 2008, sẵn dịp qua Santa Ana dự đám cưới và thăm người anh bị tai biến mạch máu
não đã 8 năm mà vẫn còn bị liệt nửa người và vẫn chưa nói được. Ngày 28 tháng 6 tôi phải trở về
Honolulu thì được tin Thầy đặt tên cho Khóa sống chung nhân dịp Lễ Ðộc Lập Mỹ là : « CHUNG SỐNG
và THAM THIỀN ». Tại Thiền Viện Vĩ Kiên, có xe đưa đón, bao ăn ở, tùy tâm đóng góp. Tôi vội gọi về
Honolư, xin đổi ngày về, chịu trả tiền phạt 100 đô la. Hai vợ chồng bạn đạo Huỳnh Khánh & Lan ở
Houston cũng muốn tham dự Khóa Sống Chung bất ngờ đó, nhưng không có $600 đô la để trả tiền phạt,
nếu đổi ngày, vì vé mua giá đặc biệt.
Bạn đạo ở Trụ sở Vô Vi lo chuẩn bị các món cần thiết cho nhà bếp, phòng ngủ. Nào là giặt chăn mền cá
nhân, nào là đi mua thêm món này món kia. người tí, nhưng phân công, chịu trách nhiệm ra cho mọi
người, rồi đâu cũng vào đấy. Những món cồng kềnh như mấy cái bàn ăn xếp lại được, nồi niêu to cho vào
xe Van 15 chỗ ngồi (may mắn vừa đúng lúc có một bạn đạo ở Dallas phát tâm mua cho trụ sở xử dụng
chiếc xe Van để bạn đạo có phương tiện di chuyển đường xa, lên núi xuống núi một ngày mấy lần cũng
không sao). Nhưng may hơn nữa là có Dương Như Tùng và Vinh (biệt danh là « Con Gấu », vì to con)
thay phiên nhau lái xe và khiêng những món nặng. Ngoài hai người trẻ này ra, tôi không yên tâm nếu môt
trong bạo đạo ở Trự Sở lài chiếc xe to đó.
Chương trình ba ngày có soạn ra theo giờ giấc như thời khóa biểu cho bạn đạo biết mình sẽ có những tiết
mục gì, phải làm gì, nhưng ban tổ chức cũng uyển chuyển, thả lỏng vài mục. ngày thứ nhất, bạn đạo lên
Thiền Viện được mấy chục người, ngày thứ nhì, số bạn đạo lên gấp đôi, ngày thứ ba số bạn đạo lên gấp
ba, hơn một trăm người. bác Bảy, anhThầy Tám cũng lên dự Khóa Sống Chung từ ngày đầu… Bác Bảy
vẫn vui khỏe, bạn đạo thăm hỏi bác và xin chụp hình chung. Có mấy bạn đạo ở Việt Nam qua, cũng giúp
nhà bếp đắc lực.
Gặp lại mấy bạn đạo nam cũng tại Thiền Viện Vĩ Kiên này, từ khóa súc ruột…gần 20 năm rồi! Tôi rất
vui, thấy các vẫn còn khỏe, mặt tươi, mắt sáng, giọng nói vẫn như xưa. Rất tiếc, tôi không thấy anh chị Lê
Văn Lạc và Xuân An. Ngày chót có anh chị Ðoàn Ngọc Toàn và cô Ðoàn Mộng Ðiệp làm cho…Khóa
Sống Chung thêm phần hào hứng. Không khí ngày hôm ấy sôi nổi, làm tôi liên tưởng đế Ma Vương Bùi
Ðức Long, Vân Khanh và Trịnh Quang Thắng. Ðặc biệt, người tôi ngạc nhiên nhất là gặp lại chị Nhi
(Liên). Hai chị em ôm nhau khóc, mừng chảy nước mắt, vì tôi không được gặp lại chị từ Ðại Hội Ngươn
Sinh ở thiền viện Nhẫn Hòa. Trông thấy chị từ xa, tôi đã nhận ra chị, vẫn khuôn mặt, mái tóc, dáng người
nhỏ nhắn đó. Vẫn nụ cười, ánh mắt đó, mà chị đã hơn 70 còn tôi cũng hơn 60 tuổi.
Thiền viện Vĩ Kiên được nhận ra ngay ở khúc đường quẹo vào, nhờ mái xanh vách đỏ. Bây giờ lại còn
đẹp, thấy vững vàng hơn từ trong ra ngoài. Nhất là cái bếp, thật rộng và tiện nghi, đẹp đến nổi các bạn đạo
nam cũng muốn phụ làm bếp, mà không ai yêu cầu, vì bạn đạo nữ tranh nhau làm bếp phụ cô Bích . Nhờ
cô Bích phải xuống núi đi làm, tủ lạnh hư, chẩy nước mà Thiền Viện có cái tủ lạnh to và đẹp như nhà
hàng năm sao. Ước gì ở Trụ Sở Vô Vi cũng có một cái tủ lạnh giống như vậy,
Khi thấy bạn đạo rửa cà rốt, vừa chà bằng bàn chải cho sạch ngoài vỏ vừa để nước chảy qua những củ cà
rốt, cô Bích nói : « Thầy Tám dặn phải tiết kiệm nước, vì nước ở khu vực này rất tinh khiết, không nên
phí phạm, mấy chị chứa nước trong chậu rồi rửa.
Ngày đầu của khóa học, tôi có nhắc đến con gấu, thì trưa hôm ấy lúc đang nằm nghỉ, tôi nghe cô Trúc nói
« Kêu chị Mát ra coi con gấu, chị mới nhắc là nó xuống ». Tôi chạy vội ra, mọi người cũng chạy ra phía
sau Thiền Viện nhìn cho rõ, ơ kìa, nó đến gần hơn, rõ quá, tiếc là không có máy chụp hình.
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Ba ngày bạn đạo đều có học Mục Bé Tám, Bàn Bạc, Hội Thảo. Càng chung sống với bạn đạo chúng ta
càng thắm thía những lời Thầy Tám đã dạy : « Anh em phát tâm, tự động phát tâm làm việc…cho mọi
người tới đây hướng thượng trong hòa khí. Chúng ta ăn chay và với tình thương của bạn đạo, thì cái hòa
khí đó phải giữ…Khi muốn làm việc phát tâm cho nhân loại chúng ta phải nuôi dưỡng cái hòa khí. Nhứt
khí sanh ra chúng ta, mà chúng ta không hòa với thiên khí, thì không có việc gì thành. Chúng ta là vô
sanh, có khối óc, khối óc là vô cùng, mọi người nghe, mọi người hiểu trong sự cộng tiến đó chúng ta sẽ
tiến hóa tới vô cùng, nên giữ cái niềm tin hòa khí đó trong khi làm việc. Từ kẻ lớn, người nhỏ đểu là môt
khối óc khai triển chung nhau, dùng nguyên lý thanh cao bàn bạc thì việc gì cũng sẽ xong, từ tiểu sự cho
đến đại sự, đất của Trời mà, mà tình của người. Tình người liên hệ với đất trời mà tình người thiếu sáng
suốt thì bất cứ cái hội hè gì cũng sẽ tan rã. Tình chúng ta biết sự sâu đậm, chiều sâu sanh tồn của phần
hồn nằm trong nguyên khí vô sanh thì việc gì chúng ta cũng dấn thân giúp đỡ lẫn nhau, trên nói dưới
nghe, dưới nói trên nghe, bàn bạc tạo ra một hòa khí cho chung thì chữ bằng an nhiên tự tại từ bi khai
triển sức mạnh của vũ trụ chỉ có bao nhiêu đó »
Mặc dú không có sự hiện diện của đức Thầy trong 3 ngày của Khóa Sống Chung, chúng ta vẫn được nghe
lời giảng của Thầy mà bạn đạo trong Ban Tổ Chức đã chọn lọc và cho phát thanh, bạn đạo làm ở nhà bếp
cũng được nghe lời dạy bảo của Thầy.Mọi người đều cảm nhận được thanh điển Thầy chiếu khắp vùng
Big Bear. Chúng ta được hít thở không khí trong sạch, thưởng thức những món ăn chay do chính tâm các
bạn đạo phát và chính tay các bạn đạo nấu. Nét mặt tất cả các bạn đạo đều sáng láng vui tươi.
Cách đây hơn 15 năm, chị Lan Anh còn mua bán nhà cửa. Tôi có một ông bạn hứa sẽ trở lại đặt tiền mua
căn nhà mà tôi đã đi xem cùng. Sau khi trở về Honolulu, nói chuyện với tôi, ông ấy trả lời chị Lan Anh
rằng ông ấy có thể mua một căn nhà, nhưng tôi là người đem lại sự ấm áp, hạnh phúc cho ông ấy trong
căn nhà đó : « I can bay a house but she is the only that can make it a home »
Xin các bạn tha lỗi cho nếu tôi dùng thí dụ trên để khuyên các bạn nên suy nghĩ thêm rằng : « Thầy Tám
và các bạn đạo đi trước cách nay hơn hai chục năm, tù một khu rừng cheo leo đó, một khu đất đã biến
thành một thiền viện độc đáo nhất ở vùng Big Bear như ngày hôm nay cho chúng ta hưởng. Bạn đạo đã cố
gắng tu sửa, bỏ công và của để duy trì một nơi thiêng liêng mà Thầy đã đặt tên là Thiền Viện Vĩ Kiên,
điển quang Thầy luôn luôn chiếu, bao bọc, che chở. Thiền Việc lúc nào cũng mở cửa chào đón các bạn,
mà các bạn…ở nhà, để cho một mình cô Bích…sum vầy và tạo hòa khí hay sao???
Khóa sống Chung sắp tới sẽ được tổ chức từ ngày thứ bảy 30 tháng 8, 2008 đến thứ hai 01 tây tháng 9,
nhân dịp lể Lao động, tại thiền viện Vĩ Kiên, khóa học đã được Ðức Thầy đặt tên : « Thực HànhTới
Ðích ».
Thầy Tám nói : « Những người phát tâm không tính toán tôi rất kính trọng…Ðó là tấm lòng cảm động
thiêng liêng của Trời Phất cho chúng ta có duyên tái ngộ ở đây nung nấu cái tình thương sâu đậm của
nhơn sinh và không nên bỏ nhau, phải yêu thương yêu nhau, bất cứ cái trở lực nào, chúng ta phải cố gắng
hàn gắn lại tình thương trong nguyên khí của Trời Ðất đã tạo thành chúng ta. Chúng ta phải bền bỉ và
không nên phản trắc lẫn nhau thì việc gì cũng sẽ thành và đem lại an vui cho mặt đất »
« Mười điều tôi đề ra đó là hoàn toàn nhịn nhục. Tất cả các thiền viện chỉ nung nấu có hai chữ nhịn nhục.
Nhịn nhục tối đa đi rồi cái gì cũng có. Tôi không phải khùng đâu…Tôi không nhờ nhịn nhục ngày nay
không đối diện với các bạn được, nhịn nhục tối đa, tôi không kể tôi còn sống ở thế gian. Bất cứ chuyện gì
đến tôi củng là nhịn nhục để tôi học hỏi và tôi tiến hóa. Ðó cũng là một kỳ công thanh tịnh tiến hóa, nhịn
nhục là nhẹ, hung hăng là nặng »
Tôi rất tiếc mình không tham dự được Khóa Sống Chung thứ nhì này, vì ở xa quá, phải thu xếp nhiều thứ!
Ước gì tôi ở Cali như các bạn, tôi sẽ là người ghi tên trước!
Ngày chót của Khóa Sống Chung vừa qua các bạn đạo lần lượt ra về, còn lại có 6 người thu dọn dàn máy
âm thanh, hút bụi (Cô Hương và cậu Khanh). Thu dọn lau chùi dưới bếp. Bạn đạo nam lại khệ nệ khuân
vác bàn và những thùng nồi, chảo, chăn mền, đem trở về Trụ Sở Vô Vi.
Người sau chót rời Thiền Việc là một bạn đạo nữ có dáng dấp như Cô Gái Ðồ Long trong phim kiếm
hiệp : Cô ấy cao, ốm, khuôn mặt xương xương, tóc dài, khỏe mạnh. Tôi nói khỏe mạnh, vì cô ấy lái cái xe
truck to chở đầy những bao đựng rác căng phồng chất đầy sau khoang xe. Cô ấy bao chót công việc mà
không một bạn đạo nam nào xin việc. Tôi không biết cô ấy đem rác đi đâu bỏ, vì nếu để lại qua đêm…con
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gấu sẽ xuống tha mấy túi rác đi, làm sao một mình cô Bích đuổi theo kịp!!! Các bạn có thấy…thương học
trò của Ðức Thầy không?
Ðức Thầy Lương Sĩ Hằng dạy : « Tất cả Thiền Viện chỉ có một chương trình nhịn nhục thôi hà. Một
chương trình nhịn nhục tối đa, là cứu được chúng sanh, sẽ biết thiền viện ta và học tánh ta, lập lại đời mới
cho nhân loại được an lạc. Những người bước vào thiền viện phải hiểu. Ta phải học nhịn nhục tối đa, yếu
hơn con tép mà người ta mới thương bạn. Chứ bạn đến thiền viện mà bạn múa võ thì ai cần tới thiền viện
làm gì.. »
Khóa sống chung vừa rồi tôi thấy có anh chị Lý Vĩnh, mà không thấy anh chị Thanh Hòa. Vì hai cặp anh
chị bạn đạo ở Bắc Cali này phài đi đôi với nhau mới vui, phải không các bạn?
Trên đường về tôi cảm thấy tâm hồn thanh cao, vui, cảm động, hòa đồng nhau, lại được bạn đạo khen là
thấy mặt tôi đẹp hơn ngày đầu, lúc đến Trụ Sở. Tôi nhìn vào gương cũng nhận thấy vậy. Hàn huyên câu
chuyện với anh Lang, một bạn đạo mới, có cảm tình với anh Minh. Tôi nói : « ’Anh Lang may mắn, mới
biết pháp Vô Vi mà đã được lên Thiền viện Vĩ Kiên. Anh có thấy rằng ai không đi là …Dại không? ».
Anh Lang trả lời : « Không, cô đừng nói thế. Ai không đi là không có …Duyên.
Duyên, hay Dại, Các bạn cứ đi thử Khóa Sống Chung kỳ này đi, rồi tự mình sẽ biết câu trả lời. Các bạn
nhớ để ý xem lần này ai là…người đem rác đi đổ nhé. Và nhớ canh xem mặt con gấu của Thiền viện cũng
như « Con Gấu » của Dương Như Tùng nghen.
Kỷ niệm Khóa sống chung ngày 4 tháng 7, 2008 tại thiền viện Vĩ Kiên
Thị Mát
Hawaii

Biển Yêu
Tình thương của Ðức Thầy đối với chúng ta, tất cả bạn đạo Vô Vi thật là bao la, rộng hơn biển Thái Bình
Dương, không có biển nào trên trái đất này cho chúng ta so sánh được. đức Thầy chiều ý hết mọi bạn đạo.
Ðược tin Ðức Thầy cho chúng ta thêm một đặc ân nữa. Sau một đặc ân chúng ta được có hai đại hội ở
Hong Kong năm 19…. Rồi năm 2009 chúng ta lại có thêm hai đại hội nữa. Một đại hội « Du Hành Ðạo
Pháp » ở San Diego vào tháng tám, một đại hội « Khai Triển » vào tháng mười một ở Dallas. Có bạn đạo
thắc mắc là tại sao lại có hai đại hội, Vì Ðại Hội là Tết Vô Vi, đã gọi là Tết thì chỉ có một cái tết mà thôi.
Xin thưa rằng, đối với Mỹ Kin và người viết bài này cũng đồng ý là : « Ðại Hội Vô Vi là dịp để người tu
Vô Vi hội tụ, họp mặt cùng Cộng Ðồng Vô Vi ở cõi trên gồm có Thầy và Trời, Phật, Tiên, Thánh…vốn là
khối điển cực mạnh, cực thanh ban chiếu xuống thế gian. Cho nên Ðại Hội Vô Vi không có Thầy hợp tác
thì chỉ là cái Ðại Hội thế gian như những cuộc Hội nghị Thượng đỉnh hay là Hội họp về một vấn đề quan
trọng, cần phải có ý kiến chung của nhiều Hội viên để giải quyết (conference hay congress) vậy thôi.
Nếu bạn đạo làm nghề tự do, có thể tự lo cho chính nình đi dự Ðại Hội Vô Vi thì xin cứ thành tâm cầu xin
được đi. Vì « Thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ ». Chưa kể là…số phận của mình có được Ðức
Thầy và Bề Trên có đồng ý cho đi hay không. Chứ không phải bạn có tiền là bạn đi được đâu. Chúng ta
có …Duyên mới được đi, và còn tùy Duyên…Thầy mới độ nữa…
Trích băng giảng của Ðức Thầy Vĩ Kiên : « Các bạn tu về Pháp Lý này, không phải nó khôn hơn, nhưng
mà các bạn ăn năn trước khi xảy ra việc, thì tới cái ngày các bạn tu tu cũng như bây giờ những người tu ở
đây, hỏi tại sao mấy người này điên khùng sao mà xách tiền ra rồi đi làm chuyện gì, mà y vui vẻ chấp
nhận đi làm cái chuyện đạo này ;làm cái gì? Y đi trả nợ chớ y không làm cái gì hết, trả lần rồi tời cái ngày
mà đúng cái nạn của y, y được thoát khỏi trong một cái cơn bịnh tạm thôi chớ y không có bị những cái
kêu bằng khủng khiếp, bời vì y trả trước rồi, y ăn năn trước rồi, y tiến lên trước thay vì lưu lại cái điểm
đó, bị một cái khắc là nó đá nhào.
Thành ra cái phương pháp ở đàng nầy, các bạn là bước vô là chấp nhận sửa cái tội của các bạn để đi lên,
từ ở dưới đi lên trên, để tránh cái tai nạn có thể xảy ra ở sau nầy. Nhưng mà tôi nói mỗi người đều phải
thọ một cái nạn, trước khi ly khai ở thế gian, chứ không phải riêng ông đó thọ cái nạn, mọi người đều phải
thọ một cái nạn trước khi ly giáng cái cơ thể »
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Nếu ..có duyên, các bạn cứ vui vẻ đi dự Ðại Hội. Vì chúng ta đi…học bài cao cấp đó. Ðược học…trong
Biển Yêu của Ðức Thầy mà còn sợ gì nữa. TẤt cả dịp may sắp đến này sẽ không bao giờ có nữa đâu.
Thị Mát Hawaii
===

Cảm nghĩ về Đại Hội 2009
Năm nay thiên cơ biến chuyển không ngừng, tin tức trên TBPTĐN dồn dập còn hơn là tin chiến tranh
xứ Iraq, tuần nào cũng có tin mới sốt dẻo nóng bỏng và mang nhiều tính cách thời sự Vô Vi khiến bạn đạo
khắp năm châu theo dõi mệt nghỉ. Đi dự Đại Hội Viễn Tiến về tới nhà đã được đọc tin thông báo Đại Hội
Khai Triển ở Montreal vào tháng 9, 2009, nhưng tuần tiếp theo lại có tin Đại Hội Khai Triển ở Dallas TX
vào tháng 11, 2009, rồi tuần sau nữa lại với tin Đại Hội Du Hành Đạo Pháp trên Du Thuyền tháng 8,
2009. Đại Hội nào cũng được Đức Thầy cho phép, nhưng Đại Hội Du Hành Đạo Pháp do chính Đức Thầy
đứng ra tổ chức mới là đặc biệt “ Ngàn Năm Một Thuở ” đáng chú ý.
Năm nào chúng ta cũng có bài học để trau luyện tâm thân, dọn mình trước khi đi dự Đại Hội. Năm
nay bài học nhiều hơn vì có đến hai Đại Hội, nên có sự chọn lựa, chuyện này khó khăn nhưng mà cũng dễ
giải quyết. Những bạn đạo đã có niềm tin bất biến nơi Đức Thầy, khi nghe tin chính Đức Thầy đứng ra tổ
chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp thì khỏi suy nghĩ gì cả, họ vui mừng ghi danh liền. Những bạn đạo khác
cũng tin Thầy nhưng không tin người làm việc với Thầy thì cũng dứt khoát chọn lựa ngay con đường của
mình, theo óc lý luận phán xét của cá nhân riêng, cái nào cũng đúng cả.
Còn lại là những bạn đạo “trung dung” thì sao? Chắc là họ sẽ tham dự cả hai Đại Hội, lý do Đại Hội
Du Hành Đạo Pháp, chính Đức Thầy tổ chức, quá đặc biệt và quan trọng nên ai cũng muốn có mặt để làm
“nhân chứng lịch sử”. Và sẽ đi dự Đại Hội Khai Triển để được học thêm những bài học mới triển khai
tâm thức.
Hai Đại Hội đã là vấn đề. Năm nay hãng tàu mở rộng cửa nên chúng ta có thêm bài học ghi danh để
chọn lựa: “Ghi danh chánh thức” hay “Đi tự túc”? Ghi danh chính thức thì không phải suy nghĩ gì cả có
Ban Tổ Chức Đại Hội lo rồi, chúng ta chỉ thủ sẵn hầu bao rồi điền đơn gởi đi là xong, khỏe tâm khỏe trí
an nhiên dồn hết công lực vào việc niệm phật thường xuyên, hành thiền tinh tấn làm hành trang sẵn sàng
đợi ngày lên đường phó hội ... Long Hoa (?) vui gặp Thầy, gặp bạn học hỏi và học bài. Đi tự túc thì mình
lo cho mình, tự túc tự cường, ăn ngủ thế nào cũng không phàn nàn, khỏi đổ lỗi, khỏi mất công khen chê
ban tổ chức. Và lợi ích trước mắt là tiết kiệm được một số tiền nho nhỏ cho chính cá nhân mình.
Nói là thủ sẵn hầu bao, nhưng tiền bạc cũng là vấn đề lớn. Nên có người cũng suy tính hơn thua. Giá
cả 2 Đại Hội đã được 2 ban tổ chức đưa lên TBPTDN, giá cả Đại Hội trên bờ thì không có tổ chức thương
mại ở ngoài để so sánh nên tạm xem như ổn. Còn giá đi Đại Hội trên Du Thuyền quả là vấn đề lớn. Vì xét
ra tại sao cũng cùng đi trên một du thuyền, cùng loại phòng mà giá của hãng tàu (hay của các Công Ty Du
Lịch) và giá của ban tổ chức Đại Hội lại có sự sai biệt. Nói nôm na là bạn đạo chúng ta thắc mắc vì sao
giá của ban tổ chức Đại Hội trên Du Thuyền lại cao hơn? May mắn thay, tất cả bạn đạo Vô Vi với tâm
thành, có niềm tin nơi Thầy, có niềm tin thực hành chánh pháp đều dễ dàng hiểu được những ích lợi to
lớn và quý báu khi được tham dự Đại Hội nên nếu có phương tiện và đủ điều kiện, chúng ta không còn
suy nghĩ và thắc mắc. Kinh nghiệm chúng ta đã đi dự bao nhiêu Đại Hội Vô Vi, chúng ta đều biết số tiền
nho nhỏ sai biệt mà chúng ta đóng góp thêm là để giúp cho ban tổ chức có phương tiện để trang trải vào
những chi phí linh tinh trong việc tổ chức như thuê phòng họp, vận chuyển, trang trí, in CD, DVD, in kinh
sách, in Đặc San, quà kỷ niệm ..v..v.. Và Đại Hội nào cũng vậy, sau khi thanh toán tất cả chi phí cho Đại
Hội, số tiền còn lại đều được các ban tổ chức dâng lên Đức Thầy, sung vào “Quỹ Du Thuyết” để Đức
Thầy tùy nghi sử dụng vào chuyện hoằng dương đạo pháp. Hoàn toàn không có một cá nhân nào dám sai
trái trong công việc này, ban tổ chức đều là những bạn đạo phát tâm, đem công sức ra làm việc và mong
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đóng góp cho chung với tinh thần phục vụ vô vị lợi. Bạn đạo tham dự cũng trong chiều hướng hợp tác và
đóng góp để sinh hoạt của cộng đồng Vô Vi được phát triển tốt đẹp.
Đặc biệt năm nay trong lá thư của Đức Thầy gửi cho ban chấp hành Nam Cali Thầy đã viết câu: “Ước
mong các bạn cứu xét và cho phép chúng tôi thi hành ..”. Đức Thầy đã nhịn nhục và hạ mình mong mỏi
“sự hợp tác và thành tâm” của từng bạn đạo chúng ta nên thiết nghĩ chuyện ghi danh đi Đại Hội trong tinh
thần trật tự Vô Vi theo lời chỉ dạy của Đức Thầy là bổn phận của chúng ta để không làm phụ lòng Thầy.
Xin ghi thêm nhận định của Đức Thầy: “Những bạn đạo tham dự Đại Hội cần có tinh thần đóng góp và
xây dựng, nếu không thì chỉ là đi chơi thôi !”
Nghe lời Đức Thầy nhận định, rồi nhân Đại Hội Du Hành Đạo Pháp trên du thuyền năm nay, nhắc chúng
ta nhớ lại Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên trên du thuyền Alaska năm 1998. Có một số bạn đạo trên 20 người
đã đi ghi danh tự túc, có người tham dự đại hội với tinh thần so đo, chấp kiến, xách động bạn đạo trên du
thuyền, tạo hoang mang cho nhiều bạn đạo khác, khiến Đức Thầy đã phải gánh chịu sự nặng nề của các
luồng tư tưởng phóng ra, làm buồn lòng Đức Thầy và Bề Trên, vì vậy chiếc du thuyền kỳ đó bị sóng lớn,
khiến nhiều bạn đạo trên tàu bị say sóng. Lúc đó, Đức Thầy có cho biết rằng: “Bề Trên khiến sóng nhồi,
bởi vì một số bạn đạo đã thiếu hướng thượng, tạo so đo về đời”.
Người tham dự đại hội với tinh thần hướng thượng, chắc chắn sẽ gặt hái được sự nhẹ nhàng, cộng
hưởng được thanh quang điển lành của Bề Trên ân ban trong đại hội. Nếu thiếu hướng thượng, so đo, đố
kỵ, tị hiềm thì thật là một sự lãng phí không những cho tâm mình phải bị giao động, mà trí phải suy nghĩ
nghi ngờ, làm mất thì giờ của chính mình, quên lãng sự yên tĩnh để niệm Phật. Âu đó không phải là một
sự tính toán thiệt thòi lãng phí to tát lắm sao !
Thầy cũng đã từng dạy: “Người tu Vô Vi đi Đại Hội tổ chức trên du thuyền là đi học cung cách phục
vụ và trật tự của người ngoại quốc”. Chúng ta hãy nhận thức để tham dự Đại Hội trong vòng trật tự hầu
góp phần tô điểm cho tổ chức của Vô Vi nói riêng và cộng đồng Vô Vi nói chung được tốt đẹp, thì Đức
Thầy và tất cả đều vui mừng biết bao. Mong lắm thay !
Cao Thị Bạch Trúc
T/Đ Lưu động Portland, Oregon.
21/1/2009

20

Phiếu Ghi Danh
Đại Hội VÔ-VI Quốc Tế kỳ thứ 28

DU HÀNH ĐẠO PHÁP
Du Thuyền Carnival Splendor
(8 ngày 7 đêm) khứ hồi
Khởi hành từ Long Beach đi Mexican Riviera

Từ ngày 30.08.2009 – 06.09.2009

Xin điền mỗi người một phiếu

Họ và Tên: (giống như trong passport)

Ngày Sanh:

Số Passport:

Thá Ngà Nă
ng
y
m
Nam

Ngày Hết Hạn:



Nữ



Địa Chỉ:
Thành Phố:

Tiểu Bang:

Zip Code:

Điện Thoại:

Đ/T Di Động:

Email :

Quốc Gia:

Tên và điện thoại người liên lạc khi khẩn cấp:
Xin được sắp phòng chung với:
Họ và Tên

Nam

Nữ

1)
2)
3)
Giá tiền Cho 1 người ($ US Dollar)
Phòng 4 Người

Phòng 3 Người

Phòng 2 Người

Phòng 1 Người

Inside Cabin

DB

$589 USD

$665 USD

$739 USD

$ 1380 USD

Ocean View

CB

$742 USD

$799 USD

$914 USD

$ TBD

Balcony

BC

$849 USD

$999 USD

$1132 USD

$ TBD

Tổng Cộng

Tổng cộng Lệ phí ($US)
Tiền đặt cọc kỳ 1 trước ngày 27/1/2009:

$250

Trả hết số tiền còn lại: Trước ngày 30/5/2009
* Mọi chi phiếu, Cashier Check hay Money Order, xin đề: VO VI - DU HANH DAO PHAP

•

Hãng tàu chỉ dành một số phòng Inside Cabin cho Ban Tổ Chức trước ngày 27/1/2009. Vì vậy chúng tôi cần biết số Bạn
Đạo muốn ghi danh phòng Inside Cabin và đặt tiền cọc $250 sớm để giữ phòng. Xin quý Bạn Đạo gởi phiếu ghi danh và
đặt tiền cọc sớm.

•

Các Bạn Đạo đi chung với nhau xin chọn sẵn bạn cùng phòng trước và nếu có thay đổi Bạn Đạo cùng phòng thì xin đổi
trước ngày hết hạn đóng tiền đợt chót vào ngày 30/5/2009 vì sau ngày này khi hãng tàu nhận đủ tiền thì họ sẽ phát vé
tàu (voucher) và sau đó nếu thay đổi tên thì Bạn Đạo sẽ phải chịu lệ phí $50 cho một lần đổi.

•

Theo luật của hãng tàu, họ tính theo đầu người, nên tất cả trẻ em đều tính bằng giá như người lớn.

•

Nếu Bạn Đạo hủy bỏ Hợp Đồng:
o

Sau ngày 16 tháng 5 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả $250.00 US.
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o
o

Sau ngày 01 tháng 7 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả 50% tiền phòng.
Sau ngày 24 tháng 7 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả 100% tiền phòng.

Ban Ghi Danh Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
Ban Ghi Danh

Vùng Phụ Trách

Địa Chỉ Liên Lạc

Điện thoại/Email

Nguyễn Văn Minh

California, Hoa Kỳ

7622 23rd St.
Westminster, CA 92683

(714)837-4988
nvminh1@gmail.com

Nguyễn Hữu Lâm

Lê Đình Bảo

Pháp

Nguyễn Xuân Nhân

Âu Châu (ngoại trừ Pháp)

T/V
Quy Hội Tình Người
Lê Tấn Quốc

Úc Châu

PO Box 92062
Portland, OR 97292-2062
USA
828 Querbes, #305
Outremont,
PQ H2V-3X3, Canada
Lê Đình Bảo
1, rue des Bleuets
94240 L’Haÿ-Les-Roses
Kuefer 13
Rauheim 65479
Germany
4 New Ross Lane
Waterford, WA 6152

(503)380-9307
Lamn11@gmail.com

Lương Sĩ Ái Tuyết

Các tiểu bang tại Hoa Kỳ
(ngoại trừ California), Á Châu
và các quốc gia khác.
Canada

(514)276-4764
vovi008ht@gmail.com
(33) 607264372
ledinhbao83@gmail.com
(49)6142-929-361
nammoadidaphat@web.de
(61)8-94507416
Mobile: 0422-091-358
quyhoitinhnguoi@gmail.com

Lộ Trình của Du Thuyền Carnival Splendor
Ngày
Chủ Nhật, 30/8/2009
Thứ Hai
31/8/2009
Thứ Ba
1/9/2009
Thứ Tư
2/9/2009
Thứ Năm
3/9/2009
Thứ Sáu
4/9/2009
Thứ Bảy
5/9/2009
Chủ Nhật
6/9/2009

Hải Cảng

Giờ đến

Long Beach, LAX

Giờ đi
5:30pm (17:30)

Sinh hoạt trên du thuyền
Sinh hoạt trên du thuyền
Puerto Vallarta, Mexico

10:00am (10:00)

10:00pm (22:00)

Mazatlan, Mexico

9:00am (9:00)

6:00pm (18:00)

Cabo San Lucas, Mexico

7:00am (7:00)

3:00pm (15:00)

Sinh hoạt trên du thuyền
Long Beach, LAX

9:00am (9:00)

Xin mời quý Bạn Đạo vào xem website của hãng tàu
http://www.carnival.com/Itinerary.aspx?embkCode=LAX&itinCode=MR8&durDays=7&shipCode=SL&subRegionCode=MR
&rateCode=B&sailingID=45385&sailDate=8/30/2009
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Đại Hội VÔ-VI Quốc Tế kỳ thứ 28

DU HÀNH ĐẠO PHÁP
Du Thuyền Carnival Splendor (8 ngày 7 đêm)
Từ ngày 30.08.2009 – 06.09.2009

Đức Thầy đã đích thân đi tìm và chọn thời gian cùng địa điểm cho đại hội Du Hành Đạo Pháp trên du
thuyền Carnival Splendor. Du thuyền khứ hồi sẽ khởi hành từ Long Beach đi Mexican Riviera từ ngày
30/8/2009 đến ngày 06/09/09.
Thật là vạn hạnh cho tất cả bạn đạo được Đức Thầy tận tâm, tận tình, tận lực, lo lắng và phục vụ, dù
tuổi tác Đức Thầy đã cao trong giới hạn thường tình.
Sau đây là bài thơ Đức Thầy cho Đại Hội DU HÀNH ĐẠO PHÁP Quốc Tế kỳ thứ 28:
Đại Hội DU HÀNH ĐẠO PHÁP
Đại La xoay chuyển khắp năm châu
Pháp Lý Vô Vi rất nhiệm mầu
Xây dựng vô cùng trong Đạo Pháp
Quí tưởng Trời cao tâm hành triển
Học hỏi vô cùng tâm tự tiến
Phục vụ thành tâm, tâm tự giác
Quyết định tự tu chẳng đổi dời
Qui y Phật Pháp thành tâm tiến
Hướng về Trời Phật óc sáng choang
Dẹp bỏ thị phi tâm tánh hiền
Thực Hành Chánh Pháp tự đạt duyên.
San Diego, ngày 9 tháng 1 năm 2009
Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên

Kính bút,
Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
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Thông Báo Về Ghi Danh Đại Hội
Hãng tàu Carnival Splendor mới hạ thủy vào tháng 7 năm 2008 và là chiếc tàu lớn nhất đi về phía
Mexico cho nên khách hàng rất đông và số phòng có giới hạn. Vì thế kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2009,
theo luật của hãng tàu bắt buộc phải đặt cọc $250 USD một người mới được chính thức giữ phòng với giá
$589 USD cho phòng 4 người Inside Cabin kể cả thuế tiểu bang và thuế của bến tàu cùng 3 cảng ở Mễ
Tây Cơ.
Những Bạn Đạo nào đã đặt cọc $25 USD, xin quý Bạn Đạo đóng thêm $225 USD trước ngày 27
tháng 1 năm 2009 hoặc sớm hơn. Ban Tổ Chức đã đặt trước một số phòng, cho nên sau nếu khi số phòng
đã đầy đủ và nếu số bạn đạo ghi danh thêm sau ngày này thì Ban Tổ Chức sẽ đặt thêm phòng với hãng
tàu. Giá tiền sau này có thể thay đổi tùy theo hãng tàu, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng thương lượng để
giữ giá tiền như cũ.
Các Bạn Đạo đi chung với nhau xin chọn sẵn bạn cùng phòng trước và nếu có thay đổi Bạn Đạo cùng
phòng thì xin đổi trước ngày hết hạn đóng tiền đợt chót vào ngày 30/5/2009 vì sau ngày này khi hãng tàu
nhận đủ tiền thì họ sẽ phát vé tàu (voucher) và sau đó nếu thay đổi tên thì Bạn Đạo sẽ phải chịu lệ phí
$50 cho một lần đổi.
Mặc dù hãng tàu lấy giá đồng đều cho trẻ em và người lớn, nhưng để tạo cơ hội cho gia đình các bạn
đạo có trẻ em có được một kỳ nghĩ hè vui vẻ và cha mẹ được tham dự Đại Hội cho nên chúng tôi sẽ có giá
đặc biệt cho trẻ em dưới 8 tuổi. Quý bạn đạo với gia đình có trẻ em xin liên lạc về Ban Ghi Danh để biết
thêm chi tiết.
Phòng họp của Đại Hội Du Hành Đạo Pháp được dành riêng cho các sinh hoạt Vô Vi và cho các
bạn đạo ghi danh qua Ban Tổ Chức của Đại Hội. Bạn đạo cần phải có bảng tên để vào phòng họp
của Đại Hội.

Kính bút,
Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
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Thông Báo Về Ghi Danh Khách Sạn Trước và Sau Đại Hội
Ban Tổ Chức Đại Hội đã chọn được khách sạn Westin Hotel & Resort tại Long Beach rất gần bến tàu
đi du thuyền để các bạn đạo từ phương xa có thể đến ở trước và sau Đại Hội. Khách Sạn Westin Hotel &
Resort nằm ngay trung tâm khu du lịch tại bờ biển rất thơ mộng của thành phố Long Beach và cũng gần
bến tàu cho nên số phòng của khách sạn tại khu vực này rất giới hạn, nhất là vào mùa hè và số phòng có
giường đôi cũng giới hạn. Vì vậy xin quý bạn đạo ghi danh giữ phòng tại khách sạn sớm để được ưu tiên.
Từ khách sạn Westin Hotel ra bến tàu chỉ khoảng hơn 10 phút, và tại khách sạn sẽ có xe Red Passport
City Bus đưa đón miễn phí từ khách sạn đến bến tàu mỗi 15 phút, cho nên quý bạn đạo sẽ có đủ thời giờ
ra bến tàu mà không sợ đi xuống du thuyền trễ. Ban Chuyển Vận sẽ giúp hướng dẫn cho các bạn đạo đi xe
bus từ khách sạn xuống bến tàu.
Xin quý bạn đạo điền vào phiếu ghi danh khách sạn sau và gởi về cho Ban Ghi Danh càng sớm càng
tốt để chúng tôi đặt phòng với khách sạn.
Thành thật cám ơn quý bạn đạo.
Kính bút,
Ban Tổ Chức Du Hành Đạo Pháp
Ghi Danh Khách Sạn Trước và Sau Đại Hội
Giá tiền ($US)
cho 1 người

Đêm
27/8/09

Đêm
28/8/09

Đêm
29/8/09

Đêm
6/9/09

Đêm
7/9/09

Tổng Cộng

Phòng 4 người $45
Phòng 3 người $55
Phòng 2 người $80
Phòng 1 người $145
Suite 4 người
$55
Loại Phòng
1 giường đôi
2 giường đôi
Tổng cộng Lệ phí ($US)
* Tiền phòng xin trả trước ngày 30/5/2009. Sau ngày này nếu quý bạn hủy bỏ thì sẽ phải trả tiền
đêm đầu tiên.
* Trẻ em dưới 10 tuổi đi chung với cha mẹ được miễn phí.
* Mọi chi phiếu, Cashier Check hay Money Order, xin đề: VO VI - DU HANH DAO PHAP
Xin được xếp chung phòng với:
Họ và Tên
1)
2)
3)

Nam

Nữ

25
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Thông Báo Về Chuyển Vận
Kính thưa quí bạn đạo,
Đại-Hội Du Hành Đạo Pháp năm này được tổ chức trên du thuyền và rời bến khoảng 5:00 chiều, cho
nên nếu các bạn đến trễ, khi du thuyền đã nhổ neo ra khơi, thì các bạn sẽ không tham dự Đại-Hội được.
Vì vậy Ban Tổ Chức (BTC) chúng tôi đề nghị tất cả các bạn đạo ở phương xa nên đến trước ngày khởi
hành sớm 1 ngày tức là ngày thứ bảy 29/8/2009 hoặc sớm hơn, cho chắc chắn. Ban Chuyển Vận chỉ đón và
hướng dẫn bạn đạo lấy Super Shuttle Bus từ phi trường Quốc Tế Los Angeles (Los Angeles International
Airport) viết tắt là LAX, hay phi trường (nhỏ) Long Beach Airport (LGB) về khách sạn và ngược lại, cho
nên xin các bạn đạo mua vé máy bay đến phi trường Quốc-Tế Los Angeles LAX hay phi trường Long
Beach LGB.
Trong trường hợp các bạn mua vé đến ngay ngày du thuyền rời bến (30/8/2009) thì xin bạn đạo chọn giờ
đến là trước 9 giờ sáng đến phi trường Los Angeles. Vì phi trường Los Angeles là một phi trường quốc tế
lớn nhất của miền Tây Hoa Kỳ cho nên hành khách nội địa cũng như từ các quốc gia khác đến rất là đông,
do đó sau khi máy bay đến bạn phải xếp hàng chờ qua thủ tục di trú tại phi trường, rồi nhận hành lý và đến
khi ra khỏi cửa thì cũng gần 2, 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, thời gian chuyển hành lý lên xe shuttle bus, lái xe
về bến tàu (khoảng 30 phút) và đem hành lý xuống thì cũng khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Những bạn đạo
nào mua vé máy bay với giờ đến phi trường Los Angeles sau 9 giờ sáng thì sẽ có thể bị trễ du thuyền.
Ngoài ra các bạn cũng không có thể biết trước được là máy bay ở trạm chuyển tiếp trước khi đến phi trường
Quốc-Tế Los-Angeles có bay đúng giờ hay bị chậm trễ không. Do đó để phòng ngừa những việc trên các
bạn nên đến sớm một hay vài ngày trước để khỏi phải bận tâm. Bạn đạo đến sau giờ 12 giờ trưa ngày
Chủ Nhật 30/8/2009 xin tự túc ra bến tàu, bằng Taxi hay SuperShuttle Bus.
BTC đã đặt phòng tại khách-sạn Westin Hotels & Ressorts, nằm giữa phi trường Quốc-Tế Los Angeles
(LAX), và bến tàu Long Beach, nơi du thuyền đang đậu, để các bạn đến sớm có chỗ nghỉ ngơi rồi hôm sau
từ khách sạn này sẽ có xe Bus đưa ra bến tàu. Thời gian di chuyển từ phi trường Quốc-Tế Los Angeles
(LAX) về đến khách sạn khoảng 30 phút, và thời gian di chuyển từ phi trường Long Beach (LGB) về đến
khách sạn khoảng 15 phút. Từ khách sạn này ra bến tàu mất khoảng 10 phút. Nhưng vấn đề kẹt xe từ phi
trường sẽ có thể kéo dài thời gian hơn.
Chúng ta sẽ phải có mặt tại bến để lên tàu từ lúc 11 giờ trưa. Du thuyền sẽ khởi hành ra khơi lúc 5:00
chiều ngày 30/8/2009 và sẽ cặp bến lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật 06/9/2009. Nhưng chắc phải đến hơn
12 giờ trưa ngày hôm đó (06/9/2009) thì chúng ta mới có thể hoàn tất việc xuống tàu và lấy xong hành lý.
Do đó nếu các bạn đạo nào muốn ra phi trường Quốc-Tế Los Angeles (LAX) hay phi trường Long Beach
(LGB), để bay về cùng ngày hôm đó, thì nên mua vé máy bay với giờ đi sau 5 giờ chiều cho rộng rãi thời
gian.
Nếu các bạn đạo nào dự định ở lại thêm 1 đêm tại khách sạn (đêm Chủ Nhật 06/9/2009), hôm sau mới ra
phi trường, thì xin cho Ban Chuyển Vận biết để chúng tôi giữ phòng tại khách sạn cho các bạn.
Xin cám ơn quí bạn đạo,
Ban Chuyển Vận của Đại-Hội Du Hành Đạo Pháp
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Phiếu Chuyển Vận
Đại Hội VÔ-VI Quốc Tế kỳ thứ 28
DU HÀNH ĐẠO PHÁP
Du Thuyền Carnival Splendor
(8 ngày 7 đêm) khứ hồi
Khởi hành từ Long Beach đi Mexican Riviera

Từ ngày 30.08.2009 – 06.09.2009

Họ và Tên

Điện thoại di động

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Xin quý bạn đạo đi chung nhóm để Ban Chuyển Vận tiện đưa đón và chọn một người làm trưởng nhóm (người đầu tiên
trong danh sách) và có số điện thoại di động để Ban Chuyển Vận liên lạc khi cần.
Ngày Đến
Ngày đến

Giờ đến (AM/PM)

Hãng Máy Bay

Phi Trường Đến
Los Angeles (LAX) hay
Long Beach (LGB)

Ngày Đi
Ngày đi

Giờ đi (AM/PM)

Hãng Máy Bay

Phi Trường Đi
Los Angeles (LAX) hay
Long Beach (LGB)

Xin gởi phiếu chuyển vận, scan hoặc email về địa chỉ:

Xin liên lạc về Ban Chuyển Vận trong những ngày Đại Hội:

Nguyễn Như Hoàng
499 Venecia Drive
San Jose, CA 95133-1924
Email: john_hoang_nguyen@yahoo.com
Tel: (408) 272-1428

Huỳnh Tấn Lộc:
Nguyễn Như Hoàng:
Dương Như Tùng:

714-725-1496
408-889-3437
714-715-5635

Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón và hướng dẫn bạn đạo lấy Super Shuttle Bus trong ngày 28, 29, 30 tháng 8 và ngày 6, 7 tháng 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ngày 28 và 29 tháng 8, 2009: Ban Chuyển Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường Los Angeles (LAX) và phi trường Long Beach (LGB) về khách
sạn Westin Long Beach.
Ngày 30 tháng 8, 2009: Ban Chuyển Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường Los Angeles (LAX) và phi trường
Long Beach (LGB) trước 12 giờ trưa. Sau giờ này Ban Chuyển Vận cũng phải sửa soạn để lên du thuyền.
Bạn đạo đến sau 12 giờ trưa, xin vui lòng tự túc ra thẳng bến tàu bằng xe Taxi hay Super Shuttle Bus,
và xin có mặt tại bến tàu trước 3 giờ chiều vì du thuyền sẽ rời bến lúc 5:00 giờ chiều.
Ngày 6 tháng 9, 2009: Du thuyền cập bến vào lúc 10 giờ sáng và sau khi làm thủ tục xuống tàu và lấy hành lý xong thì cũng khoảng 12 giờ
trưa, vì vậy nếu bạn đạo muốn ra phi trường ngay sau khi tàu cập bến thì nên chọn giờ đi sau 5 hay 6 giờ chiều. Bạn đạo cần có nhiều thời giờ
để qua các thủ tục an ninh tại phi trường.
Ngày 6 và 7 tháng 9, 2009: Ban Chuyển Vận sẽ điều đình với hãng SuperShuttle Bus đưa bạn đạo từ bến tàu và từ khách sạn Westin Hotels &
Resorts ra phi trường Los Angeles (LAX) hay phi trường Long Beach (LGB)
Giá tiền xe Bus cho mỗi chuyến đi sẽ được thông báo sau.

Địa chỉ khách sạn:
The Westin Long Beach
333 E. Ocean Blvd.
Long Beach, CA 90802
Tel: 562-436-3000

Địa chỉ bến tàu:
Long Beach Cruise Terminal
231 Windsor Way
Long Beach, CA 90802
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Thông Báo Về Di Trú
1. Vào Hoa Kỳ (USA):
1.1.

Các quốc gia có tên trong chương trình “Visa Waiver Program”, tạm dịch “Chương
Trình Miễn Chiếu Khán” của Bộ Nội An:

Theo luật di trú của Bộ Nội An Hoa Kỳ kể từ ngày 12 tháng 1, 2009 các công dân của các
quốc gia có tên trong chương trình “Visa Waiver Program” sẽ phải điền một mẫu khai báo
điện tử trên mạng (online) để được chấp thuận. Mẫu khai báo này cũng có cùng những chi tiết
cần như mẫu I-94W mà bạn phải điền trên máy bay hoặc du thuyền khi vào Hoa Kỳ.
Bạn có thể vào website này để biết thêm tin tức:
http://www.travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html#countries
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/
Sau đây là một vài chi tiết về chương trình này.
- Công dân của các quốc gia là thành viên của “Visa Waiver Program”:
Andorra
Australia
Austria
Belgium
Brunei
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
-

-

France
Germany
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Latvia
Liechtenstein

Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
the Netherlands
NewZealand Norway
Portugal
San Marino

Singapore
Slovakia
Slovenia
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Thông hành cấp sau ngày 26 tháng 10, 2006 cần phải có chip điện tử để được đọc qua
máy.
Thông hành phải có hiệu lực 6 tháng sau ngày rời Hoa Kỳ. Thí dụ: nếu bạn rời Hoa Kỳ sau
ngày du thuyền cập bến (6 Sept, 2009) thì ngày hết hạn của thông hành sẽ là 6 March,
2010.
Thời gian ở tại Hoa Kỳ không quá 90 ngày cho khách du lịch.
Bạn cần phải điền mẫu khai báo điện tử để được chấp thuận càng sớm càng tốt sau khi bạn
đã có chương trình thăm viếng ở Hoa Kỳ.
Sau khi điền và gởi đi xong, bạn sẽ nhận được trả lời liền về quyết định chấp thuận hay
không trong hầu hết mọi trường hợp. Bạn sẽ nhận được trả lời là:
• “Authorization Approved” (Chấp Thuận)
• “Travel Not Authorized” (Không được chấp thuận). Trong trường hợp này bạn phải
đến Tòa Đại Sứ hoặc Lãnh Sự Hoa Kỳ để xin chiếu khán trước khi vào Hoa Kỳ.
• “Authorized Pending” (Đang Cứu Xét): Bạn cần phải vào lại website trong vòng 72
tiếng đồng hồ để xem kết quả cứu xét.
Sau khi được chấp thuận thì bạn sẽ được lên máy bay hoặc du thuyền không cần chiếu
khán để du lịch ở Hoa Kỳ.
Sau khi được chấp thuận bạn có thể vào Hoa Kỳ nhiều lần trong vòng 2 năm hoặc khi
thông hành hết hạn và không cần phải điền lại mẫu khai báo.
Bạn vào website sau đây để điền mẫu khai báo: https://esta.cbp.dhs.gov/
Chính phủ Hoa Kỳ không đòi hỏi lệ phí nào cho việc điền mẫu khai báo này qua mạng
(online). Nhưng nếu bạn nhờ một văn phòng du lịch nào điền dùm thì họ sẽ có thể đòi lệ
phí cho việc này. Vì vậy tốt nhất bạn (hoặc nhờ bạn bè) nên tự điền lấy.
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1.2

Các quốc gia còn lại phải làm theo thủ tục bình thường là đến Tòa Đại Sứ hoặc Tòa
Lãnh Sự tại quốc gia mình cư ngụ để xin chiếu khán vào Hoa Kỳ.

2. Vào Mễ Tây Cơ (Mexico):
2.1 Các quốc gia không cần chiếu khán (visa):
Theo website của Sở Di Trú Mễ, các bạn đạo có sổ thông hành (passport) của các quốc gia
sau đây không cần xin chiếu khán (visa) để được vào Mễ. Sau đây là một vài quốc gia có bạn
đạo cư ngụ đi dự Đại Hội Vô Vi trong nhiều năm qua:
Australia
Belgium
Brunei
Canada

Denmark
Finland
France
Germany

Hong Kong
Monaco
Norway
Switzerland

The Netherlands
United Kingdom
USA

Nếu bạn đạo không thấy tên quốc gia của mình thì xin vào website sau đây và để biết thêm
các chi tiết khác: http://www.inm.gob.mx/EN/index.php?page/not_need_visa
2.2

Các quốc gia cần phải xin chiếu khán (visa):

Theo website của Sở Di Trú Mễ, các bạn đạo có sổ thông hành (passport) của các quốc gia
sau đây cần phải xin chiếu khán (visa) để được vào Mễ. Sau đây là một vài quốc gia có bạn
đạo cư ngụ đi dự Đại Hội Vô Vi trong nhiều năm qua:
• Taiwan

• Thailand

• Viet Nam

Nếu bạn đạo không thấy tên quốc gia của mình thì xin vào website sau đây và để biết thêm
các chi tiết khác: http://www.inm.gob.mx/EN/index.php?page/need_visa
2.3

Công Dân và Thường Trú Nhân ở Hoa Kỳ và Gia Nã Đại (Canada):

Kể từ ngày 23 tháng 1, 2007 tất cả các công dân Hoa Kỳ cần phải có thông hành để vào
Mễ. Thường Trú Nhân tại Mỹ cần phải có Thẻ Xanh và Thông Hành của quốc gia nguyên
quán của mình.
Các bạn đạo là Thường Trú Nhân ở Hoa Kỳ hoặc Gia Nã Đại nếu có Thẻ Xanh có thể được
cấp Thẻ Du Lịch tại bến tàu để có thể vào Mễ như là khách du lịch.
Xin quý bạn đạo xem thêm chi tiết ở website:
http://mexico.visahq.com/
http://portal.sre.gob.mx/was_eng/index.php?option=displaypage&Itemid=55&op=page&Sub
Menu
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Hello Anh Thăng
Bạn đạo đang đợi chờ chúng tôi thông báo đơn ghi danh và giá vé tàu để các bạn có thể ghi danh để
cùng đi du lịch và sinh họat chung trên chuyến tàu Carnival-Splendor-Mexican Riviera đi Mexico từ
ngày 30 tháng 8 đếnn 6 tháng 9, 2009.
Xin nhờ anh đăng đơn ghi danh đính kèm theo email này trên tuần báo Phát Triển Điện Năng tuần này
để các bạn được biết để họ ghi danh cho kịp ngày ấn định .
Các bạn có thể vào trang web dưới đây để lấy đơn ghi danh
http://www.vovimeditation.net/JoviTravel/ghidanh.cfm
Cám ơn anh
Bá Nguyen
Ngày 15 tháng 1, 2009
Kính thưa Thầy kính thương cuả chúng con:
Trước hết chúng con xin gởi lời kính thăm Thầy được mạnh khoẻ . Được biết bà Tám nay đã
bình phục và sẽ qua San Diego với Thầy tuần này, tụi con cũng mừng lắm . Chúng con có đến
San Diego vài lần để thăm Thầy nhưng khó mà liên lạc được Thầy . Vì các anh chị dẫn Thầy
ra khỏi nhà và không chịu trả lời điện thoại mà cũng không gọi lại chúng con khi họ biết chúng
con đến tìm thăm Thầy.
Chúng con viết thư này và nhờ anh Dominique mang đến Thầy để chúng con trình với Thầy là
vào ngày chuá nhật 4 tháng 1, 2009, chúng con có gặp các anh chị Thanh Hòa, Tùng, Lộc và
Minh tại trụ sở. Chúng con có cho các anh chị này biết là chúng con sẽ sẵn sàng giúp các anh
chị thương lượng với hãng tàu để có giá tốt cho ban đạo đi du thuyền với Thầy, và chúng con
phát tâm sẽ tặng lại hết lợi tức từ huê hồng để đóng góp vào các quỹ sinh hoạt cuả Thầy, quỹ
phát triển Vô Vi và quỹ Từ Thiện. Vì chúng con là chủ 1 công ty du lịch, nên hãng tàu sẽ trả
tiền huê hồng cho hãng chúng con, chứ họ không trả cho khách hàng mua thẳng. Còn nếu nhờ
các hãng du lịch khác bên ngoài thì làm sao mà tìm ra được ai chịu cho lại hết lợi tức cuả họ .
Có sự giúp đỡ cuả chúng con, các bạn đạo sẽ không phải đóng tiền quá cao để trả chi phí cho
việc tổ chức du thuyền và có tiền tặng cho các quỹ.
Chúng con không hiểu tại sao mặc dầu biết được sự tiện lợi này, các anh chị đã không chịu hợp
tác với chúng con mà lại để bỏ qua cơ hội quá tốt như vầy để giúp cho bạn đạo và hội Vô Vi
chúng ta .
Sau đó chúng con biết được có nhiều bạn đạo muốn đi mà giá tàu do anh Thanh Hoà đăng ra
để bán cho bạn đạo quá cao nên họ không thể đi được. Cùng bằng 1 giá tiền mà nếu đăng ký
với anh Thanh Hoà thì bạn đạo phảI ở 4 người trong 1 phòng, trong khi chúng con có thể lo cho
bạn đạo chỉ ở 2 người 1 phòng với giá tiền tương đương như vậy . Như Thầy cũng biết, phòng
tàu rất nhỏ hẹp, 4 người ở chung không được thoải mái lắm, tội nghiệp bạn đạo . Giá 2 người 1
phòng cuả anh Thanh Hoà thì lại quá cao nên bạn đạo đành phải chịu ở phòng 4 người chật
chội, hoặc không đi tham dự được . Vì thương quí bạn đạo, chúng con có sáng kiến tạo cơ hội
để giúp nhiều người có thể đi được trên cùng chuyến tàu với Thầy. Chúng con đã đi thương
lượng được giá cho bạn đạo rất rẻ và có tiền tổ chức mà không hao tốn nhiều tiền cuả bạn đạo,
lại còn có tiền tặng vào các quỹ cho Thầy và cho Hội .
Trong thời buổi kinh tế khó khăn khắp hoàn cầu hiện nay, nhờ có được giá rất tốt này bạn đạo
mới có thể tham dự được cùng chuyến du thuyền với Thầy đi Mễ Tây Cơ từ ngày 30 tháng 8
đến ngày 6 tháng 9, 2009. Đây cũng là 1 dịp tốt cho các bạn đạo từ Việt Nam tham dự để học
hỏi nơi nước ngoài như Thầy mong muốn.
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Sau khi nghe được tin tốt đẹp này, chỉ trong vòng một ngày, đã có rất nhiều bạn đạo khắp nơi
rất vui mừng và phấn khởi hưởng ứng xin tham gia. Bạn đạo bên V.N cũng đã có người viết email liền cho chúng con rồi . Chúng con cũng rất vui nên xin trình Thầy biết . Anh Thanh Hoà
và các anh chị có thể hợp tác với chúng con nếu các anh chị ấy muốn, để giúp bạn đạo đi được
đông. Chúng con và các bạn đạo xin kính mời Thầy và bà Tám cùng đến sinh hoạt chung với
chúng con khi sức khoẻ Thầy cho phép.
Chúng con biết tất cả chúng con đều luôn có được sự ban chiếu và hổ trợ thương yêu cuả Thầy .
Chúng con luôn nhớ đến Thầy hàng ngày. Chúng con cầu chúc Thầy và bà Tám được sức khoẻ
dồi dào.
Kính thương ,
Hai con, Bá & Lan Anh
E-Mail: Thanhba_nguyen@yahoo.com
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Đơn Ghi Danh / Registration Form
(Xin điền mỗi ngườI 1 đơn ghi danh / 1 form for each person)
Gởi đơn qua email: vacation@JoviTravel.com hay bằng bưu điện
Sinh hoạt và du lịch chung trên du thuyền Carnival Splendor
30 tháng 8, 2009 - ngày 6 tháng 9, 2009
Long Beach, Califonia - Mexico - Long Beach, Califonia
Tên

Tên Lót

(First Name)

Họ

(Middle Name)

Số Passport

Ngày cấp

Passport Number
Địa Chỉ

Ngày Sanh (Tháng / Ngày / Năm
(Date Of Birth: MM/DD)/YYYY)

(Last Name)

Ngày Hết Hạng

Nam

Nữ

Expiration Date

Male

Female

Issued Date

(Address):

Tiểu Bang

Thành Phố

(City):

Điện ThoạI

(Telephone):

Zip Code:

(State):

Quốc Gia (Country):

Email:

Phòng 4 NgườI

Phòng 3 NgườI

Phòng 2 NgườI

Phòng 1 NgườI

Triple Occupancy

Double Occupancy

Single Occupancy

Quad Occupancy

Xin các bạn “khoanh tròn” vào loạI phòng nào đã chọn. (Please circle the type of room that you selected.)
Giá tiền cho 1 ngườI / Price for 1 person (in US Dollar)
Gía tuÿ theo
hång phòng

Phòng 4 NgườI

Phòng 3 NgườI

Phòng 2 NgườI

Phòng 1 NgườI

Quad Occupancy

Triple Occupancy

Double Occupancy

Single Occupancy

Inside Cabin
Ocean View
Balcony

$485 B-$500 F

$525 B-$545 F

$585 B-$620 F

$1115 B

$575 B-C

$650 B-C

$750 B-C

$1415 B

$685 B -$715 C

$775 B-C

$935 B-$955 C

$1815 B
Deposit:

•

•

Tiền đặt cọc kỳ 1 (Phòng 4 hay 3 ngườI : $250/ người trước ngày 5 tháng 2, 2009 )
Tiền đặt cọc kỳ 1 cho phòng 2 hay 1 người là $25/ người trước ngày 5 tháng 2,

2009 để giử gía như trên (và trã thêm $225 trước ngày 25 tháng 3, 2009).
Trả tiền bằng check: (

)

Trả tiền bằng credit card: (

)

Tên những ngườI ở cùng phòng / Names of persons who stay at the same cabin

1.
2.
3.
Sau khi gởi đơn ghi danh qua email: vacation@Jovitravel.com , Fax: 623 337-5678 hay bằng bưu điện
•
•

Quí vi gọI điện thoạI số: 602-539-6034 hay số 602-561-6034 để cho chúng tôi số credit card
Nếu quí vị muốn trã bằng chi phiếu, cashier check hay Money Order, xin đề tên Jovi Travel và gởI về địa chỉ:
Jovi Travel
PO Box 5696
GoodYear, Arizona 85338

•

Xin vào Website www.JoviTravel.com để xem tin tức

Form Date: January 15th, 2009. Các dữ kiện bên trên có thể thay đổI tùy theo số phòng có sẵn. (The above Information may be
changed without notice because the number of cabins available.)
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========================================================================
Hello anh Thang va` anh Quoc,
Nho+` 2 anh ddang du`m Thong Bao ve DVD Dai-Hoi 2007 tai Philadelphia
len tren TBPTDN va` TBQHTN tuan na`y cho Hoang.
Xin cam on 2 anh,
Nguyen Nhu Hoang

DVD Đại Hội “Thực Hành Chất Phác”
Năm 2007 Tại Philadelphia
Sau khi được sự chấp thuận của Đức Thầy và cũng nhân dịp xuân về, chúng tôi ban tổ chức đại hội
năm 2007 tại Philadelphia xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý bạn đạo khắp năm châu bộ DVD
Đại Hội “Thực Hành Chất Phác” (6 DVDs).
Đây là bộ DVD chất lượng với nhiều kỷ niệm, được thâu lại với nhiều chương trình tu học cùng
những sinh hoạt văn nghệ cộng đồng Vô Vi qua những khuôn mặt trẻ trung chứa đựng một tâm thức
Hồn Nhiên và Chất Phác.
Bộ DVD này sẽ là một món quà tinh thần mang đến nhiều kỷ niệm trong dịp đầu năm. Xem lại
DVD “Thực Hành Chất Phác” để nhắc nhở chúng ta hạnh nguyện và công đức lớn lao như Trời Biển
của Đức Thầy. Nhìn lại những hình ảnh trong DVD để cảm thông và xích lại gần nhau, yêu thương
nhau hơn trong tinh thần đoàn kết phục vụ một cách trung thực, không thêm, không bớt cho đúng với
ý nghĩa của tên Đại Hội Đức Thầy đã ban “Thực Hành Chất Phác ”.
Ban tổ chức Đại Hội năm 2007 xin chân thành tri ân Đức Thầy đã đồng ý và cho phép anh em
chúng con có cơ hội ra mắt bộ DVD “Thực Hành Chất Phác”.
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả các bạn đạo đã có mặt cũng như âm thầm phục vụ trong
ngày Đại Hội năm 2007. Hy vọng những hình ảnh thân thương này sẽ là niềm vui và món quà mừng
xuân đến với tất cả mọi người.
Cuối thư, chúng con xin kính chúc Đức Thầy, bà Tám và bạn đạo khắp năm châu cùng gia quyến
được hưởng một mùa xuân tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc.
Kính Thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội 2007
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