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

Trì Taâm
Trì taâm tu luyeän phaùp phaân huyeàn
Nguyeân lyù Trôøi ban xaây döïng tieán
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï giaùc minh
Trì taâm tu luyeän roõ haønh trình
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 08/05/99 đến 14/05/99
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị
tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo
Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông
chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:
1) Cám ơn giữ luật có hữu ích gì không ?
2) Người tu Vô Vi không tôn sư trọng đạo thì sẽ ra sao ?
3) Người tu Vô Vi không dấn thân làm việc hay phê phán và chỉ trích tại sao ?
4) Mọi sự khởi đầu nan là sao ?
5) Chán chê thế sự đen bạc mới tu có phải không ?
6) Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu là sao ?
7) Uất khí là sao ?
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1) Montréal, 08/05/99 3 : 20 AM
Hỏi : Cám ơn giữ luật có hữu ích gì không ?

2) Montréal, 09/05/99 9 : 16 AM
Hỏi : Người tu Vô Vi không tôn sư trọng đạo thì sẽ ra sao ?

Ðáp : Nhịn nhục hướng tâm thanh tịnh rất hữu
ích cho phần hồn
Kệ :
Lý thanh tiến triển tự phân hành
Hằn học khó tu khó hướng thanh
Ðời đạo không thành gieo ác ý
Cộng đồng giải trược lại hành nhanh

Ðáp : Thưa người tu Vô Vi không tôn sư trọng đạo, mưu lợi
cá nhân thì sẽ tự động loại khỏi Vô Vi
Kệ :
Thương yêu xây dựng tránh hồ đồ
Quí tưởng Trời cao ý thật vô
Quyết định chung hành tâm dứt khoát
Thành tâm thực hiện ý chung vô

3) Montréal, 10/05/99 8 : 25 AM
Hỏi : Người tu Vô Vi không dấn thân làm việc
hay phê phán và chỉ trích tại sao ?

4) Montréal, 11/05/99 7 : 48 AM
Hỏi : Mọi sự khởi đầu nan là sao ?

Ðáp : Thưa người ngoại cuộc có quyền phê
phán theo hiểu biết của chính họ. Còn người
dấn thân làm việc không cần lưu ý chuyện
không cần thiết
Kệ :
Thực hành phát triển chẳng mê lầm
Phá khuấy loạn ngôn tự hại thân
Gieo nợ không cần minh nhân quả
Bất định không tiến chẳng giải tâm
5) Montréal, 12/05/99 7 : 52 AM
Hỏi : Chán chê thế sự đen bạc mới tu có phải
không ?
Ðáp : Thưa đúng, tình đời đen bạc dảy đầy
tranh chấp, cuối cùng không đi tới đâu cả,
càng mưu sự lại càng lún sâu, không khác gì
người đứng giữa bùn lầy
Kệ :
Tìm cách hại nhau chẳng đến đâu
Luật Trời nhân quả rõ trước sau
Ác hại mưu tâm thành độc tố
Cùng chung xây dựng giải tâm sầu

Ðáp : Thưa lúc khởi đầu đều khó khăn, khi thành sự rồi thì
không nên phá rối, mà tiếp tục xây dựng cho nó hình thành
tốt, thay vì đả phá
Kệ :
Thực hành đại sự đều gian nan
Gánh vác chung vui sẽ mở màn
Ðạo hạnh cởi mở duyên tận độ
Chung vui sum hợp niệm Nam Mô

6) Montréal, 13/05/99 2 : 24 AM
Hỏi : Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu là sao ?
Ðáp : Thưa duyên tình tan vỡ, hành tu để tự cứu, ngộ pháp
chơn tâm phát triển tới vô cùng, đạt tới toàn giác toàn tịnh
và dễ dứt khoát hơn
Kệ :
Qui nguyên chơn giác diễn thâm tình
Học hỏi không ngừng tự giác minh
Trí tuệ khai minh duyên tự thức
Trì tâm tu luyện r hành trình

7) Montréal, 14/05/99 5 : 03 AM
Hỏi : Uất khí là sao ?
Ðáp : Thưa uất khí là những gì quan trọng muốn bài tiết và bài tiết không được, điện năng cơ thể có thể xáo
trộn, đi đến chỗ điên khùng
Kệ :
Cơ thể nội loạn khó hiếu trung
Thần kinh bất ổn tạo điên khùng
Lòng tham dấy động đầy ham muốn
Khó tưởng Trời cao khó hưởng đời
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Thường con bắt đầu ngồi thiền, luôn luôn đầu bị cúi về đàng trước. Tối ngủ ngồi cũng
vậy. Nhưng sáng xả thiền rất khỏe và minh mẫn. Còn nếu con ngủ ngồi, lại ngủ nằm thì rất mệt mỏi
và đau khắp cả người, điển không có rút nữa. VẬy con nên ngủ ngồi và sửa nắn dần dần không?
Ðáp: Ngủ ngồi gia tăng Pháp Luân Thường Chuyển cho nó quy hội tâm linh, nội tâm nội tạng rút
lên. Khi nó rút đều thì cái thể xác ta ngay ngắn, không có méo mó được. Rất cần Pháp Luân Thường
Chuyển nếu bằng lòng ngủ ngồi. Nên làm Pháp Luân Thường Chuyển. Tiếp tục làm đâu có sao. Mình cứ
lấy nguyên khí của Trời Ðất, của báo của nhơn sinh, mà không có áp dụng để khai mở tâm thức là cơ thể
nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, không có làm được việc gì hết.
2.
Hỏi: Khi con ngồi thiền trong thời gian một hai tiếng đầu, thở pháp luân thấy rất nhiệt
trong người, không cần mền nữa. Sau đó thì trở lại mát. Có phải là trược khí không?
Ðáp: Khi chúng ta giải được sức nóng trong cái gan ra thì toàn thân nó phải ấm. Khi mùa đông cũng
toát mồ hôi. Ðó là nó đem độc tố ra ngoài, mặt mày ngày mai sẽ tươi tốt hơn.
THƠ
1.

CÀ MAU CHUNG THIỀN
ANH em hội tụ kết thanh quang
HOA điển bừng khai tỏ Phật đàng
MAI nở hoa vàng vui hội ngộ
ÐIỆU đàn huyền diệu trổi âm vang
TỐT lành Tâm Hạnh luôn khai triển
CHUNG họp Ðệ Huynh mãi bạc bàn
THIỀN định Ðiển Thanh cùng hướng thượng
CÀ MAU phát triển đẹp vô vàn.
TÐ. Phú Nhuận, 13/02/2009
Thiền Tâm
====
MỪNG XUÂN
Mừng Xuân vui chúc bạn hiền
Tu hành tinh tấn triền miên lặng lòng
Từng giờ trọn vẹn tâm KHÔNG
Hào quang rộng toả, non bồng thênh thang
Bay cao thanh điển nhẹ nhàng
Vô sanh bất tử, vinh quang đời đời
Tu tâm tiến hoá kịp thời
Bên Thầy Di Lạc, Cha Trời…diệu siêu.
Mồng 2 Tết Kỷ Sửu 2009
Tư Ếch chợ đời
====
TU THIỀN
Học đạo tu thiền Pháp Vĩ Kiên
Hằng đêm luyện đạo Tý thời siêng
Hoà thanh xã trược, ý niệm Phật
Khai triển triền miên, tâm trí kiền
Kỳ thật luyện đạo nhờ tiếp Ðiển
Ðức Thầy trợ giúp tự hành xuyên
Tham thiền nhập định hòa thanh giới
Mộng kiến Ðức Thầy tạo phước duyên.
Tân Phú, 15-02-2009
Minh Vô Vi.
OAN
(Thân tặng Út Nhãnh TÐ. Duyên Lành)

Tiền Ðạo không tham, chẳng cảm thông
Nghi oan ngờ vực kẻ lòng vòng
Trải thân mưa nắng ngoài đồng nội
Cơm áo náo nương chẳng phập phồng
Xây dựng Thiền Ðường công đóng góp
Vật tư xây dựng chẳng dư đồng
Ngợi ca thán phục tu chơn chất
Chẳng hiểu mấy ai biết mặn nồng
Cho nên học đạo là tu tánh
Tiền bạc không tham Cha hiểu lòng
Lôi cuốn vượt qua, có bản liƯnh
Ðạp trên dư luận, tu thong dong.
Bình Tân, 09-02-2009
Minh Nghĩa.
===
TẶNG HUYNH NHƯ NHÀN
NGUYỄN sĩ hành trì đạo Thích Ca
NHƯ nhiên thanh tịnh rõ chơn tà
NHÀN du cõi tục tâm vô nhiễm
Tự độ xong rồi, nguyện độ tha.
TÐ. Phú Nhuận, 10-02-2009
Thiền Ðăng.
====
VỢ CHỒNG ÐỒNG TU
PHAN, chính phương danh của báu thân
VĂN chương lý luận Ðạo không cần
SINH thời trả nghiệp không vay nữa
NGUYỄN Chúa lưu truyền bậc thiện nhân
THỊ giả Phật Ðà nhiều hạnh đức
HOA Vô Vi phục vụ ân cần
ÐỒNG chồng đồng vợ, tình siêu thoát
TU đúng Pháp Thiền ngộ lý chân.
Cà Mau, 10-02-2009
Út Hoa Thân tặng.
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CÓ MỘT DÒNG SÔNG
Về rồi nhớ một dòng sông
Hoa còn nở thắm, đừng hòng quên tu !
Nhìn sông về mãi khơi mù
Nơi nầy núi đứng ngà thu nhìn trời
Mặn mà sông đã đầy vơi
Chảy mau chảy chậm theo Ðời Ðạo Tâm
Sông ơi, mấy tuổi ngàn năm
Sông qua mấy nẻo thăng trầm biết chăng ?
Ðường về xứ phật ân cần
Nước sông rạo rực cuốn phăng tủi buồn
Nhớ hành, nhớ niệm, tiến vươn
Nhớ đường Lục Tự, nhớ đường Quê Cha
Thầy khuyên Lục Tự Di Ðà
Sông trôi về hướng bao la Trời này
Vòng vo cõi tạm bấy nay
Giờ Tiên ! Giờ Phật ! Ðắm say lòng người
Ðêm đêm khấn nguyện Phật Trời
Hoàn thành nghĩa vụ Ðạo Ðời thế thôi
Nước sông trong trắng sáng ngời
Xin sông giữ mãi Ðạo Ðời Phật Tiên
Mối giềng Thầy gởi Tổ truyền
Vang cùng sông núi lời khuyên Tổ Thầy
Ngoan hiền tu học đêm ngày
Trả ơn Thầy Tổ dựng xây thái bình
Hoàng hôn rồi đến bình minh
Núi sông chào đón tâm bình tâm an
Nhớ về nguồn cội Thiên Ðàng
Sông bao nhiêu nhánh núi mang bao tình
Tình Trời ân độ chúng sinh
Nhờ đừng phụ quí biển tình Trời ban
Học tu học tiến Thiên Ðàng
Học thanh học tịnh giải oan tội hồn
Thất tình lục dục vùi chôn
Ai về mở ngục cho hồn chui ra
Ðây tình tha thứ chan hòa
Phát tâm rộng mở, Ta Bà ấm êm
Ðêm đêm sông nước êm đềm
Khai tâm mở trí hiểu thêm sự tình
Ngọc còn ẩn đá châu minh
Sống còn trữ nước trữ tình Trời ban
Thế nào cũng phải Thiên Ðàng
Lụy tình Trời Phật mở mang kiếp người
Núi mòn sông cạn người ơi
Giả từ Trần Thế mong đời tiến thăng.

Dự Tết Nguyên Tiêu Xuân Kỷ Sửu
Chợ Ðời Gặp Gỡ Ðạo Huynh Hiền
TÂN tiến thời nay Pháp Lý Thiền
HƯỜNG-xanh-vàng sáng những tâm hiền
HẰNG thường thanh tịnh lo tu tiến
LIỄU thoát phàm tâm, dạo các miền
NGUYÊN điển thân thương ban mọi giới
HOÀNG huynh tướng soái thuyết Thiên Huyền
CHẤT thơ sóng cuộn duyên Thiền Giác
MƯỜI dứt trần mê đến thượng miền
SỆT chuyển văn thi yêu Pháp Lý
HOÀNH phi mầu nhiệm giữ lưu truyền.
Thanh Ða, Rằm tháng Giêng Kỷ Sửu 2009
Tư Ếch Chợ Ðời.
==
NGỌC NỮ THỊ ANH
NGỌC Trời xuống thế học tình trần
NỮ sĩ tầm tu thấu nghĩa ân
THỊ cảnh tự minh đời tạm giả
ANH linh khai sáng rõ căn phần.
TÐ. Phú Nhuận, 13-02-2009
Thiền Ðăng.
====
NHÂN QUẢ NHIỆM MÀU
NHÂN cứ gieo đi rồi sẽ rõ
QUẢ hay là xấu sẽ giành cho
NHIỆM niên học hỏi cho nhuần nhuyễn
MÀU sáng tỏ tâm sẽ hết lo
NHÂN đức gắng gieo nhiều hạt giống
QUẢ may hạnh phúc sống thong dong
NHIỆM kỳ thi tốt,Trời ban phước
MÀU Thiên phủ kín khắp ngoài trong
NHÂN duyên tiền kiếp tự ngàn xưa
QUẢ phúc sẻ chia,chuyến đò đưa
NHIỆM linh đồng tiến, quy nhất thể
MÀU hoà vui đáo cõi Tròi xưa
Tân Phú ngày 13 tết Kỷ Sửu
(07-02-2009)
Thanh Dũng
=====

====
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VỌNG CẦU
Ánh sáng thiền công chớ vọng cầu
Ngồi thiền đừng cố ý gom thâu
Vô Vi có có, không không có
Vạn pháp thông hành, Ðạo tiến sâu
Lý tự, chơn kinh bất khả lý

Tự thành, hiển lộ Mâu ni châu
Ðiển trông, điển sợ, điển còn mất
Vọng tưởng, diệt mầm điển nhiệm mầu.
TÐ. Phú Nhuận, 12-02-2009
HUỆ TÂM (Thủ Ðức)
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin Bạn Đạo Hướng Tâm Cầu Nguyện cho bà :
PHẠM THỊ TIẾN HOA từ trần ngày 11-2-09 tại VIRGINIA USA. Hưởng thọ 99 tuổi. Mẹ của Bạn Đạo
NGUYỄN THỊ NGỌC LÀI được siêu thăng tịnh độ.
Toàn thể Bạn Đạo vùng VIRGINIA & Hoa Thịnh Đốn
2) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện chơ bạn đạo Nguyễn Ngọc Ánh đã từ trần ngày 11-02-2009 tại
Perth, TÂy Ức vào lúc 5:30 sáng hưởng thọ được 74 tuổi (10-01-1935). Cầu chúc hương hồn của ông sớm
được siêu thăng tịnh độ.
HAHVV Tây Ức thành kính phân ưu cùng gia quyến của ông.Thành thật cám ơn các bạn đạo
Kính bái
HAHVV Tây Úc
BẠN ÐẠO VIẾT
SẮC TƯỚNG
Cũng lâu rồi mình không có dịp viết bài trở lại, cũng vì nghiệp lực quay cuồng khi sống trong bể
khổ trần gian. ngọn gió vô thường chi phối toàn bộ chúng sanh mà mình cũng như mọi người, đều đảo
điên theo cơn lốc xoáy đó.
Kể cũng ngộ! Tự nhiên mình cảm thấy thích dứt bỏ tình cảm ái dục trai gái để được trở về với
Trời Phật, với tất cả lòng thành của một người tu chơn thật.
Tới lúc phải dứt khoát với chính mình và nghiêm chỉnh trên con đường tu học, còn Cữu Huyền
Thất Tổ đang chờ mình, còn nghiệp lực của bà mẹ cũng đang chờ mình.
Mình sắp có được 2 cái áo nhà chùa của những người tu tại gia, đâu mặc thử coi có sợ không?
1/. Sợ khi mặc vào mọi người thấy mình là người tu có màu áo hẳn hòi thì sẽ có một cái nhìn khác
hơn bây giờ, và bản thân mình muốn dê một em út nào đó trẻ đẹp là hết được rồi. Ði ăn nhậu linh tinh
cũng khó, cho nên mình có dám mặc không ?
2/. Sợ: về mặt chân lý là không phải lắm vì Vô Vi lấy Tâm Không làm gốc, không cần phải tạo âm
thanh sắc tướng, nhưng sẳn dịp có 2 cái áo này mình mặc thử coi tâm có động không ? Có dám chấp nhận
là người tu Vô Vi không ? Dám dứt khoát tình đời không ? Nó cũng là điều tốt để thử tâm.
Chớ cũng có nhiều lúc mình tự gạt, chẳng hạn như tu về Vô Vi thì không lệ thuộc âm thanh sắc
tướng, vì nó còn kẹt trong vòng mê chấp của tánh đời, nên còn bị ràng buộc vào thất tình lục dục của kiếp
sống sinh ly tử biệt mà thường gọi là kẹt trong ngũ hành sinh khắc. Rồi lấy cái lý đạo mà đi làm chuyện
đắm nhiễm tình đời, mượn danh tu hành mà hưởng thụ lợi ích cá nhân, không dám hy sinh cái thói hư tật
xấu của bản chất phàm phu, không dám quên mình để thanh lọc luồng điển, chỉ đem cái hiểu biết đạo
pháp ra lý luận gạt gẩm bản thân và người đời mà thôi, và tới khi gặp cảnh ngộ mất mát thì ta la làng lên,
than ván tùm lum mà miệng thì cứ nói không mê không chấp, thường hằng vô ngã, chán ghê!!!
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Trở lại bản thân, mình dám chấp nhận những cái hình thức để làm cái đà tiến hóa tâm linh dễ
buông bỏ tình đời thế gian thì thật là tốt.
Ði đứng nằm ngồi cũng dễ định tâm niệm Phật, công phu lại vững vàng vì rõ ràng tâm ý chỉ còn
một con đường duy nhất là đường đạo mà thôi, có muốn quay về hưởng thụ chuyện đời cũng không còn
kịp, quá muộn rồi!!!
Âm thanh sắc tướng ý do mình
Thanh tĩnh dứt tình diệt bất minh
Không vướng nghiệp duyên đời huyển ảo
Tu hành lập hạnh chuyển tâm linh.
Tao Ðàn Phú Nhuận, 02/09/2008
Thiền Sinh Phương.
THÔNG BÁO CỦA ANH CHI BÁ & LAN ANH VỀ HOTEL TRƯỚC & SAU DU THUYỀN
Kính thưa các anh chị bạn đạo ,
Theo lời yêu cầu cuả các bạn đạo tham dự chuyến du thuyền ngày 30 tháng 8, năm 2009, chúng tôi đã
thương lượng được chương trình rất tốt với Hotel Marriott Suites ở Anaheim, California để các bạn có thể
đến ở trước và sau chuyến du thuyền với giá đặc biệt bên dưới đây. Chúng tôi đã đến viếng khách sạn và
rất hài lòng. Khách sạn mới cất dưới 5 năm, các phòng suites rất sang trọng và thoải mái . Tất cả các
phòng đều là Suite, gồm có 1 phòng ngủ với 2 giường Full Size (hoặc 1 King bed) và 1 phòng khách với 1
Sofa bed. Mỗi phòng có 2 tivi , 1 tủ lạnh, ở được từ 1 đến 4 người lớn. Ðậu xe miễn phi'. Wireless
internet miễn phí .
Giá tiên cho mỗi phòng Suite là $140 gồm có tiền thuế và gồm luôn Ăn Sáng mỗi ngày (Marriott Full
American Breakfast Buffet) cho tối đa 4 người (Nếu ở chung và chia giá ra thì: Phòng 4 người : $35/
1người . Phòng 3 người: $47/ 1người . Phòng 2 người : $70/ 1 người .)
Khách sạn ở gần Disney Land (1 mile). Từ khách sạn đến khu Viet Nam Little Saigon/Phúc Lộc Thọ
khoảng 15 - 20 phút. Ðến bến tàu khoảng 25 phút . Sáng chú nhật 30/8/09 sau khi ăn sáng chúng ta sẽ
khởi hành từ khách sạn vào lúc 11 giờ sáng (Tàu mở cửa cho khách lên tàu bắt đầu từ 12 giờ trưa và rời
bến lúc 5 giờ chiều). Chi tiết về phương tiện và giá cả chuyển vận sẽ được thông báo sau trên website
www.Jovitravel.com .
Giá đặc biệt dành cho nhóm chúng ta có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8, 2009 đến ngày 10 tháng 9, 2009 cho
nên các bạn và gia đình có thể đến chơi nghĩ hè trước hoặc ở lại thêm nhiều ngày tại vùng nam Cali nếu
muốn. Từ khách sạn Marriott này đến khu Viet Nam Little Saigon/ Phước Lộc Thọ và Disney Land có xe
buýt công cộng.
Các khách sạn tại long Beach cạnh bến tàu không tiện lợi lắm cho các bạn muốn đến ở nhiều ngày trước
và sau du thuyền vì đi ăn uống hoặc vào phố khá xa xôi và bất tiện .
Chúng tôi vẫn có thể giúp các bạn không ghi danh du thuyền với chúng tôi để các bạn và gia đình có thể
thuận tiện ở tại khách sạn Marriott này trong những ngày đến trước và sau chuyến du thuyền để nghĩ hè .
Các bạn có thể vào trang www.jovitravel.com để xem thêm chi tiết và ghi danh trực tiếp .
Thân mến,
Bá & Lan Anh
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Thông Báo Của Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
1. Ban Ghi Danh:
Ban Tổ Chức Đại Hội chúng tôi xin thông báo cùng quý bạn đạo là chị Phan Thị Thanh Vân ở Paris,
Pháp, đã đồng ý giúp phần ghi danh cho các bạn đạo tại Pháp thay thế anh Lê Đình Bảo. Quý bạn
đạo tại Pháp xin liên lạc với chị Thanh Vân như sau:
Ban Ghi Danh
Phan Thị
Thanh Vân

Vùng Phụ
Trách
Pháp

Địa Chỉ Liên Lạc
44 rue de Tourtille,
75020 Paris
France

Điện thoại/Email
33-618-623-700
marinevan@free.fr

Chúng tôi chân thành cảm tạ chị Thanh Vân phát tâm tham gia vào Ban Ghi Danh để giúp cho việc
ghi danh các bạn đạo tại Pháp được dễ dàng và thuận tiện hơn.
2. Tên của trương mục ngân hàng của Đại Hội:
Khi trả tiền Đại Hội bằng Chi Phiếu (Check), Cashier Check hoặc Money Order hoặc Chuyển Ngân
(wire transfer) xin quý bạn đạo ghi trả cho: VO VI DU HANH DAO PHAP không phải là tên
trưởng ban ghi danh của vùng bạn.
3. Chuyển ngân từ các ngân hàng ngoại quốc vào trương mục của Đại Hội (VO VI DU HANH DAO
PHAP):
Bạn đạo ngoài Hoa Kỳ muốn gởi thẳng tiền Đại Hội vào trương mục ngân hàng của Đại Hội xin liên
lạc với Ban Ghi Danh để lấy chi tiết về việc chuyển ngân (wire transfer). Vì ngân hàng của quỹ Đại
Hội sẽ tính tiền lệ phí khoảng $20 cho mỗi lần nhận bất kể số tiền gởi, và bạn đạo phải chịu tiền lệ
phí này cho nên khi gởi tiền xin quý bạn đạo gởi đúng số tiền Đại Hội cộng với tiền lệ phí. Hoặc
quý bạn có thể hỏi ngân hàng tại địa phương của mình tính thêm trước lệ phí nhận này và để ngân
hàng của quỹ Đại Hội không phải trừ lệ phí này vào quỹ của Đại Hội. Sau khi chuyển ngân xin quý
bạn đạo gởi một bản sao của việc chuyển ngân về Ban Ghi Danh để chúng tôi theo dõi và làm sổ
sách hồ sơ ghi danh Đại Hội của quý bạn.
Thành thật cám ơn quý bạn đạo.
Kính bút,
Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
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Đại Hội VÔ-VI Quốc Tế kỳ thứ 28 - “DU HÀNH ĐẠO PHÁP”
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
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:
714-725-1496
Nguyễn Như Hoàng: 408-889-3437
Dương Như Tùng:
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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