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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

Quán Thông
Maét nhaém tai nghe ñöôøng phaùt trieån
Du döông soáng ñoäng thaân taâm hieàn
Thöïc haønh ñôøi ñaïo taâm minh tieán
Giaûi toûa phieàn öu töï hieåu lieàn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 24/07/99 đến 30/07/99
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) Nghiêm luật tu học là phải làm sao ?
2) Sự tranh chấp có lợi ích gì giữa người tu và người tu không ?
3) Miệng nói quí yêu Thầy, tâm lập thế phản trắc hậu quả sẽ ra sao ?
4) Người tu cao có bị nhồi quả không ?
5) Ma quỉ hay tự ái và thích phá hoại tại sao ?
6) Tại sao ma quỉ lộng hành, trong lúc mọi người thích tu ?
7) Nhiều người tu khôn mà thiếu ngoan là tại sao ?
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1) Montréal, 24/07/99 8 : 24 AM
Hỏi : Nghiêm luật tu học là phải làm sao ?
Ðáp : Thưa nghiêm luật tu học là phải thực hành
đúng, không nên rủ ren và làm điều bất chánh
Kệ :
Chuyên tâm tự giác tu tâm hành
Giải bỏ trần tâm tiến tới nhanh
Thanh sạch do mình không dấy động
Thanh tâm tu luyện tự mình thanh

2) Montréal, 25/07/99 4 : 54 AM
Hỏi : Sự tranh chấp có lợi ích gì giữa người tu và
người tu không ?
Ðáp : Thưa giữa người tu và người tu chỉ có hòa là
quí và sẽ thật sự tiến hơn, còn ngược lại là chỉ phá
hoại tâm thức của hành giả mà thôi
Kệ :
Tâm tu chẳng có sang tồi động
Tự thức hướng thượng chẳng ước mong
Qui hội tình người trong sự thật
Bình tâm tu luyện triển ngoài trong

3) Montréal, 26/07/99 5 : 10 AM
Hỏi : Miệng nói quí yêu Thầy, tâm lập thế phản trắc
hậu quả sẽ ra sao ?

4) Montréal, 27/07/99 4 : 46 AM
Hỏi : Người tu cao có bị nhồi quả không ?

5) Montréal, 28/07/99 5 : 15 AM
Hỏi : Ma quỉ hay tự ái và thích phá hoại tại sao ?

6) Montréal, 29/07/99 7 : 03 AM
Hỏi : Tại sao ma quỉ lộng hành, trong lúc mọi người
thích tu ?

Ðáp : Thưa người tu đạt tới sự thanh nhẹ chức vị cao
Ðáp : Thưa làm người không có hậu, căn cứ theo luật thì phải bị nhồi quả nhiều hơn, sóng đập dập dồn,
nhân quả thì sẽ bị đọa lạc trong khổ nghiệp triền miên mức chịu đựng ngày càng gia tăng, dũng mãnh thực
hiện từ bi và cứu độ nhiều hơn
Kệ :
Trần gian khó có nhơn hiền
Kệ :
Chưa thức triền miên xây dựng tiến
Miệng nói lăng xăng trí chẳng yên
Thương yêu phân giải khắp nơi nơi
Xão trá văn xuôi mong chạy tội
Tình Trời qui một lòng tha thiết
Cơ hàn mới thấy tội triền miên
Xây dựng bình tâm tự tiến xuyên

Ðáp : Thưa ma quỉ là loại hạ cấp rất thích hơn thua để
tiến hóa. Cho nên lúc nào cũng tỏa ra mùi tanh và
khét. Người tu chơn ngưởi được mùi nầy thì muốn ói
mữa và sợ gần
Kệ :
Hôi tanh mà tưởng mình thanh tịnh
Múa máy la lô diễn tiến trình
Tạo động tạo hôi cùng các giới
Lâu ngày bệnh hoại hại thân hình

Ðáp : Thưa ma quỉ lộng hành trong lúc mọi người
thích tu và muốn hòa bình vì trình độ của ma quỉ chỉ
biết phá khuấy để đụng chạm và học thêm. Sau
những chuỗi ngày cực nhọc, nếu tiếp tục sẽ bị đọa lạc
thêm sâu
Kệ :
Tan đi tánh chất nhiệm mầu động
Khó khổ gian nan tự tréo trồng
Rẽ mối bèo ngang tâm xách nhiễu
Lún sâu tâm thức vẫn lòng vòng

7) Montréal, 30/07/99 5 : 04 AM
Hỏi : Nhiều người tu khôn mà thiếu ngoan là tại sao ?
Ðáp : Thưa nhiều người tu khôn mà thiếu ngoan là vì còn nhớ sự tư lợi cá nhơn và thiếu tinh thần phục vụ cho
chung
Kệ :
Thiếu trí khó tu khó chuyển cùng
An ninh không có khó bao dung
Khó vui hiệp nhứt thêm đau khổ
Quan hệ tâm linh hiếu với trung
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1. Hỏi: Sau khi gom góp các câu hỏi trong những cuốn Vấn đạo, trong khóa học và trong băng giảng
của Thầy thì hành giả khi thở PLTC có 3 cách: Có lúc Thầy giảng hít phải mạnh, hít tới vô cùng, hít đến
lúc không còn hít được nữa. Như vậy cho những người mới tu, mới bắt đầu vô trong 6 tháng đầu đến 1
năm đầu phải hít mạnh, có đúng như vậy không?
Ðáp: Vô thì phải hít, khi mà tu lâu cũng hít mà càng nhẹ là càng mạnh. Ban đầu không hít vô mạnh nó
không có gây được tập quán hít vô. Hít vô đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, cho nên người tu giới hạn đầy
rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu chứ không hít quá dưới đan điền như học nội công, cái đó là tập thể tháo thôi.
Còn cái này hít vô đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, luồng điển nhè nhẹ nó khai mở cái luân xa ngay trung
tim trái cật, thì cái thủy khí nó mới dẫn tiến thẳng từ xương sống lên tới khối óc tới môi trên là Ðốc mạch, nó
chuyển chạy rõ ràng như vậy đó.
Hỏi: Như vậy sau khi thở thông rồi thì mình không nên dùng bắp thịt mà hít. Những người đã từng
hít mạnh một thời gian rồi phải hít nhẹ lại, như vậy có phải không?
Ðáp: Tự nhiên khi mà nó đúng rồi, nó muốn hít mạnh cũng không hít mạnh được. Nó dùng ý hít, ý
chuyển, vừa nhắm mắt là nó ríu ríu, ríu ríu. Hít vô nhè nhẹ và thở ra cũng thật nhẹ mới là mạnh, chứ không
phải hít cái ào là không có mạnh đâu. Hít vô nhè nhẹ và thở ra thật nhẹ, nhẹ chừng nào thì nó sáng chừng nấy.
Hơi thở, lỗ mũi ta cũng thấy sáng, nhẹ tới vậy đó.
2.

THƠ
BUỔI TIỂN ÐƯA
1. Sân bay buổi tiển đưa Thầy
Chúng con tề tựu tiển Thầy nhớ mong
Thầy về như nước dòng sông
Thầy đi như Biển về lòng Ðại Dương.
2. Thầy mang theo những quí thương
Chúng con xin gởi lên đường bay cao
Không gian tình thắm dạt dào
Thầy trò vương vấn biết sao cạn lời.
3. Chúng con là những kiếp đời
Thầy trao Thiên Pháp cứu đời long đong
Nếu không tu sửa không xong !
Nếu không biết quý tấm lòng Thầy ban.
4. Tập thiền để đặng Thiên Ðàng
Tập thiền để nhập Niết Bàn trần gian
Biển đời biển khổ miên man
Nếu không nhờ pháp chứa chan anh lành.
5. Lòng vòng đời kiếp chúng sanh
Quanh đi quẩn lại giựt giành trần gian
Thầy dìu trò bước Thiên Ðàng
Bên đời nghiệt ngã khúc hoan ca Thầy.
6. Sum vầy mấy chốc Thầy ban
Thầy về bên ấy bên nầy nhớ mong
Thầy về để lại mặn nồng
Sang năm Thầy sẽ sang sông qyê nhà.
7. Lời Thầy: nhịn nhục ! tối đa !
Mới là kết quả ! mới là thiền sinh !
Mỗi người mỗi một hành trình
Có tu có hưởng triết minh Ðạo Ðời.

8. Chưa tu ! Chưa thắm ! Biển đời.
Chưa tu ! Chưa quí từng lời Thầy ban !
Chưa tu buồn trách thế gian
Chính Thầy tìm được Niết Bàn từ đây !
9. Theo Thầy học hỏi sum vầy
Âm dương hồn vía học bài thăng hoa
Theo Thầy tình nghĩa thiệt thà
Yêu đời hành Ðạo mặn mà ngày đêm.
10. Thầy đi để lại êm đềm
Nhớ Thầy tôn kính ngày đêm tu trì
Kiếp này xin trọn Vô Vi
Thương Thầy con quyết đường đi Quê Trời.
Hiệp Bình Phước, 30-03-2009
Từ Hùng.
===
VÔ THỦY VÔ CHUNG
Ðời vốn vô thường, đâu thủy chung
Thủy chung là lạc chốn mê cung
Tiến là tự tánh luôn thường chuyển
Ngưng nghỉ là rồi, gọi mệnh chung.
TÐ. Phú Nhuận, 13-10-2008
Thiền Ðăng.
===
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Trợ con tiến hoá, thơ duyên giúp đời
ÐẠO BẤT HƯ
“Nghe Rằng” hai chữ tuyệt vời
Nhân hư chớ đạo bất hư
Theo người đạt đạo như như tu hành
Thi ca ngôn ngữ, phổ lời Thánh Tiên
Buổi đầu chưa biết chưa rành
Nhất thời học Ðạo chăm chuyên
Nhờ kinh hữu tự chân thành tập tu
Trong vòng trật tự, an yên thực hành
Sửa mình niệm Phật, công phu
Duyên Lành học hỏi tiến nhanh
Mười diều Tâm Niệm giải mù nội tâm
Thơ văn lý đạo, tập tành khai minh
Tu hành khẩu thuyết tâm linh
Sách, băng điển giới truy tầm
Ðem lời hiểu biết phổ truyền hậu lai
Quy về nội thức vun mầm Phật Tiên
Học Kinh Vô Tự phước duyên
Nhân xưa muốn biết hỏi ai ?
Minh tâm kiến tánh diệu huyền điển quang
Hãy xem số phận rũi may kiếp này
Vọng cầu hướng ngoại không màng
Kiếp này nhân quả tương lai
Thì xem những việc ngày nay đang làm.
Chuyện đời buông bỏ lại càng yên thân
Vô Vi Thiền Pháp Thiên Ân
Tân Phú, 03-05-2009
Minh Vô Vi.
Tình tiền duyên nghiệp giải lần cũng xong
====
Quy nguyên nguồn cội tâm không
Âm Dương tương hội thong dong suốt đời
NGÀY VÔ ÐỊNH
Một ngày vô định sẽ ra đi !
Dù cho vật đổi sao dời
Quyết tâm tu tiến kịp thời về Cha.
Bỏ lại trần gian cả những gì !?
Năm tháng dày công, lo tích lũy
Cà Mau, 02-05-2009
Suốt đời dành dụm, chẳng còn chi
Út Hoa.
Bạc tiền ký cóp, hườn tay trắng
====
Con, vợ âm dương, rẻ cách ly
LÀM THƠ
Bắt vần Lục Bát làm thơ
Nhà cửa, ruộng vườn, đời giả tạo
Có không, còn mất, thạnh rồi suy.
Mấy câu ghi lại, giấc mơ nhiệm mầu
TÐ. Phú Nhuận, 02-05-2009
Ðêm nằm nghe tiếng ở đâu
Thì ra trong mộng, cơ cầu thiêng liêng
Huệ Tâm (Thủ Ðức)
Cha Trời Thầy Tổ dạy khuyên
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin Quý Bạn Đạo Hướng Tâm Cầu Nguyện cho Ông :
NGUYỄN ĐỨC THỌ từ trần ngày 01-05-09 (May 1-09) tại Arlington VIRGINIA USA. Hưởng thọ 86 tuổi.
Thân phụ của Bạn Đạo Nguyễn Nga được siêu thăng tịnh độ.
Toàn Thể Bạn Đạo vùng VIRGINIA & Hoa Thịnh Đốn
TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE

10 thói quen “huỷ hoại” sức khoẻ
(Dân tri) - Mặc dù chú trọng dinh dưỡng nhưng vẫn hay ốm vặt. Bạn cho rằng “thể chất” của mình không tốt nhưng trên
thực tế, các chứng bệnh “nhỏ nhặt” đó thường là do những tiểu tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày gây ra.
Bạn hãy suy nghĩ xem liệu mình có mắc phải một trong những thói quen “vặt vãnh” sau đây không nhé. Nếu có, hãy
điều chỉnh lại nhịp điệu cuộc sống của bạn, tìm ra quy tắc giữ gìn sức khoẻ đúng đắn hơn.
1. Hàng ngày đi một đôi giày không thay
Do chân và các bộ phận khác trong cơ thể chúng ta có thể ra mồ hôi, vì vậy giày sau khi đi một ngày đều trở nên ẩm
ướt và ít nhất cần 24 tiếng sau mới có thể hoàn toàn khô ráo, thông thoáng. Mỗi ngày bạn chỉ đi một đôi giày sẽ làm cho
chân trong một thời gian dài ở trong trạng thái ẩm ướt, và cũng sẽ dễ sinh ra vi khuẩn gây bệnh.
Khuyến nghị: Nên chuẩn bị 2 - 3 đôi giày thay đổi. Khi về nhà cần đi dép thông thoáng để cho giày có cơ hội “nghỉ ngơi”
sau một ngày “làm việc” mệt mỏi và để cho chân thoáng khí.
2. Mặc quần áo bó sát
Quần áo bó sát giúp “khoe” đường cong hoàn mỹ của cơ thể nhưng nếu vẫn mặc bộ cũ khi cơ thể đã lên "size" thì sẽ dễ
xuất hiện tình trạng chèn ép các cơ quan nội tạng, gây ra đau bụng, chướng bụng, tăng thêm gánh nặng cho tim, từ đó
gây ra cảm giác mệt mỏi và không thoải mái.
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Nếu mặc quần quá chật sẽ làm cho vị toan chạy ngược trở lại. Vị toan chảy ngược sẽ kích thích thực quản, gây ra tức
ngực, đau ngực. Đồng thời, mặc quần bó sát trong thời gian dài không có lợi cho việc vận hành đào thải khí thể trong
cơ thể, gây ra chướng bụng, và các triệu chứng được gọi là “không thông gây ra đau”.
Khuyến nghị: Ngoài mục đích giảm béo, bạn nên mua sắm cho mình những bộ quần áo rộng rãi thoáng mát để thay thế
với những bộ quần áo bó sát.
3. Giặt quần áo tiết kiệm nước
Mặc dù tiết kiệm nước là một hành động bảo vệ môi trường rất tốt nhưng nếu khi giặt quần áo quá tiết kiệm nước,
không gột hết bột giặt và chất bẩn trên quần áo sẽ dẫn tới các bệnh về da.
Khuyến nghị: khi giặt quần áo, nên dùng nước thì dùng nước, phải giặt sạch hết các chất bẩn và xà phòng trên quần áo,
đừng nên “nhắm mắt” tiết kiệm nước để gây nguy hại cho sức khoẻ của bạn.
4. Xách đồ quá nặng
Xã hội hiện đại ngày nay “nam nữ bình đẳng” trong tất cả mọi thứ, những việc lao động chân tay nặng nhọc trước đây
chỉ dành cho nam giới bây giờ phụ nữ yếu ớt cũng có thể đảm nhận được. Nhưng chị em phụ nữ đừng nên “gánh vác
trách nhiệm” mà không chú ý đến sức lực của mình, đi làm những việc vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể.
Các bác sỹ cho biết rất nhiều trường hợp gãy xương, trật xương thậm chí sái hàm đều do gánh, xách vác đồ quá nặng
gây ra.
Khuyến nghị: Đừng nên “đày đọa” cơ thể. Những đồ vật quá nặng không xách được thì không nên xách. Khi xách, vác
đồ vật nặng thì cố gắng hết sức để cho vật nặng gần với cơ thể.
5. Đi chân trần khi thức giấc
Rất nhiều bệnh về chân xuất phát từ đây. Mỗi ngày chân chúng ta phải “chịu đựng” trọng lượng nặng của toàn bộ cơ
thể, vì vậy hàng ngày đều có một số bộ phận trên chân chịu tổn thương ở một mức độ nhất định. Những tổn thương này
đều cần thông qua thời gian nghỉ ngơi buổi tối để phục hồi. Nếu buổi sáng thức dậy đi chân trần, sẽ tăng thêm gánh
nặng của gót chân, những “tổ chức” vừa được khôi phục vào ban đêm cũng vì đó mà thêm một lần nữa bị tổn thương
và tổn thương nặng thêm.
Khuyến nghị: Buổi sáng ngủ dậy hoặc buổi tối khi ở nhà nên đi dép đế bằng.
6. Kẹp tai nghe ở vai để nghe điện thoại
Động tác này rất dễ gây ra đau cơ bắp phần cổ và lưng. Để tránh tai nghe bị trơn tuột, nhiều người rất “tự nhiên” kẹp
chặt ống nghe, điều này sẽ làm tăng thêm gánh nặng cơ bắp phần cổ và lưng. Hơn nưa, cơ bắp giữa cổ và lưng trong
thời gian dài chịu “căng thẳng” sẽ xuất hiện hiện tượng co rút cơ bắp.
Động tác “tụ nhiên” này còn có thể gây ra các bệnh nặng hơn. Một người bệnh ở Pháp do thời gian dài kẹp điện thoại
giữa cằm và vai để nghe đã bịa mù mắt trái và nói chuyện cũng gặp nhiều khó khăn.
Khuyến nghị: Khi nghe điện thoại bạn nên sử dụng tai nghe, dùng chế độ không cần nhấc máy hoặc giữ tư thế ngồi
đúng.
7. Tuỳ tiện gục đầu ngủ
Do công việc bận rộn, hoặc do điều kiện hạn chế, rất nhiều người “bạ đâu ngủ đấy”. Trên ghế, trên xe, bất cứ chỗ nào
tiện lợi là có thể gục đầu xuống ngủ được ngay.
Ngủ là một quá trình khôi phục thể lực, tiêu trừ mệt mỏi. Nếu không để cho cơ thể thư giãnmột cách thoải mái, đầy đủ,
ngủ sẽ không thể phát huy tác dụng vốn có của nó, mà còn có thể gây ra nhức mỏi thậm chí tê mỏi cơ bắp.
Khuyến nghị: Bạn nên tránh ngủ ở nơi không phải là giường. Nếu điều kiện thực sự không có thì nên ngủ một lúc rồi
dậy một lúc, như thế cũng tốt hơn là ngủ ở một nơi không thoải mái.
8. Không rửa bàn chải đánh răng
Bàn chải đánh răng cần phải rửa sao? Đúng như thế. Bàn chải đánh răng mỗi ngày đều đến “tham quan” miệng của
chúng ta 1 - 2 lần, đương nhiên không nên xem nhẹ vệ sinh của nó. Trên thực tế, khi bàn chải đánh răng “rửa” khoang
miệng cho chúng ta, sẽ lây nhiễm các loại chất bẩn bao gồm vi khuẩn, thêm vào đó là bàn chải đánh răng ở trong môi
trường vệ sinh ẩm ướt, vi khuẩn càng dễ sinh trưởng. Một nghiên cứu cho thấy bàn chải đánh răng sau khi sử dụng 15
ngày, nếu không “tắm rửa” cho nó sẽ sinh ra vi khuẩn.
Khuyến nghị: Sau khi đánh răng cần phải rửa sạch bàn chải, đặc biệt chú ý rửa sạch thức ăn và kem đánh răng còn lưu
lại bên trên. Người vừa hết bệnh cảm nhất định phải nhớ thay bàn chải đánh răng mới.
9. Ngồi “bất động” trên máy bay
Thời gian dài ngồi “giữ ghế” sẽ tăng thêm áp lực cho cơ khớp chân và phần lưng, thậm chí sẽ gây ra tụ máu, máu vón
cục. Ngồi lâu “bất động” ở trên máy bay lại càng nguy hiểm. Sức hút của quả đất làm cho huyết dịch chảy vào tim
nhưng trên máy bay, lực hút của trái đất yếu đi rõ rệt, máu dễ chảy vào phần phổi. Nếu bị hiện tượng máu vón cục thì
sẽ có thể dẫn tới chết người do tắc nghẽn phổi.
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Khuyến nghị: Khi ngồi trên máy bay, không nên ngồi yên một chỗ, nên đứng dậy đi lại vận động.
10. Thời gian dài không chớp mắt
Đây là thói quen phổ biến ở “dân” văn phòng, thường xuyên tiếp xúc với máy tính, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào màn
hình máy tính, cả mấy phút liền cũng không chớp mắt. Điều này có thể gây ra hội chứng ở mắt do máy tính như hay
chảy nước mắt, thị lực sút giảm, cảm giác không thoải mái khi đeo kính áp tròng...
Khuyến nghị: Mắt nhìn trong một thời gian ngắn cần phải chú ý nghỉ ngơi, chớp chớp mắt là cách đơn giản và hữu hiệu
nhất.
Việt Anh

BẠN ÐẠO VIẾT
THẦY VỀ VIỆT NAM
Trưa nay trên đường đi làm về, ghé quán cà phê như thường lệ thì đã thấy 2 anh bạn đạo đang ngồi sẳn,
một anh cho mình 2 tấm hình của Thầy chụp ở phi trường Tân Sơn Nhứt, chính tay ảnh quay chụp và còn cho
mình một cái đĩa phim nữa, ảnh chép vô đĩa để công quả.
Trong hình thấy Thầy ngồi trên xe lăn, mặt mày chù ụ thật tội nghiệp hết sức, già rồi cơ thể lại bệnh
hoạn, hẳn trong người còn ê ẩm, khó chịu lắm sau một chuyến đi xa, đã vậy mà bạn đạo lại bu đông quanh
Thầy nghẹt cứng, làm cho Thầy nghẹt thở và khó chịu thêm.
Cơ thể con người đều nằm trong luật định Sanh Lão Bệnh Tử, Thầy cũng đâu có ngoại lệ, có điều phần
hồn của Thầy đã lên tận cõi thanh cao pháp giới rồi, chỉ có bạn đạo chân tu thì mới cảm nhận được luồng điển
của Thầy. Theo mình thì ta nên để Thầy yên để giải quyết chuyện gia cang, giải thoát ngũ hành khi xác phàm
vẫn còn một ít vương vấn, để lúc ra đi đâu đó được vuông tròn, chớ nếu mình không tinh ý mà bu bám theo
Thầy thì chỉ làm trở ngại thêm quá trình giải tỏa nghiệp duyên trước lúc lâm chung mà thôi.
Cái chuyện Thầy về nước để hoàn trả nghiệp duyên cho xác phàm, cái đó, việc làm đó, từ ngàn xưa tới
ngày nay mình cũng đã học hỏi và biết các vị Tổ Thầy sau khi ngộ đắc huyền cơ rồi lưu truyền hoằng pháp, tới
lúc tuổi già đều làm thủ tục hoàn trả thân xác cho ngũ hành, cát bụi phải trả về cát bụi là thế! Mình là đệ tử của
Thầy, phải có nhiệm vụ dốc tâm tu hành, tinh tấn công phu hàm dưỡng phát triển điển quang để phần hồn hòa
vào pháp giới của Tổ Thầy, đó mới thật là một đệ tử biết thương Thầy Tổ.
Nổi khát khao của một đệ tử đã xa vắng Thầy mấy mươi năm trời, nay được đoàn tụ thì vui mừng khôn
xiết, có những thứ tình cảm mà ta không thể diễn đạt bằng lời, nó như một người đang khát khao giọt nước
trong một sa mạc mênh mông, khi gặp được một vũng nước trong khi ấy, thôi thì cũng đủ mừng đến cở nào,
mà nay gặp lại chân sư, người đã trao trọn cuộc đời trên con đường hoằng pháp để cứu độ những chúng sanh
còn đang đắm chìm trong vòng mê muội như mình, thì niềm hân hoan đó làm cho các anh em bạn đạo cuống
cuồng là lẽ đương nhiên.
Thật ra, nói cho hay nhưng trong lòng mình cũng muốn gặp Thầy ghê lắm, nhưng mình tỉnh trí lại thấy
nên thôi, không gặp thì hay hơn !!! Mình đã được Chư Tiên hộ trì nhiều rồi thì mình khởi ý là luồng điển của
Thầy sẽ đến tức khắc, chớ đừng có cảm ứng qua tình cảm thất tình của cuộc sống thế nhân thì tâm thức sẽ yếu
đi, lúc đó mình không thể hòa pháp lực vào pháp giới của Thầy được, là chính thức xa Thầy vĩnh viễn, đời đời
kiếp kiếp đó vậy.
Năm nay trời mưa sớm, lúc mình đang viết đây trời cũng đang chuyển mưa, mây đen vầng vũ trên bầu
trời cũng làm dịu đi bao oi bức của nắng nóng mùa hè. Thầy về cũng là một hiệu ứng để quy hội bao tâm hồn
còn nhiều trăn trở, bao phần hồn tăm tối mê muội có dịp hồi sinh và đoàn tụ lại, vượt thoát sông mê mà tìm về
nẻo giác, con đường đó là đường mà Thầy Tổ đã đi qua và đó cũng là con đường mà Ðệ Tử như mình cũng
phải đi à theo chân Ðức Thầy.
Phật pháp khai minh chuyển độ người
Dũng hành chơn pháp ý hòa tươi
Phước duyên Thầy Tổ trao cho đó
Mật niệm hằng chuyên chẳng biếng lười.
TÐ. Phú Nhuận, 17-03-2009
Thiền Sinh Phương.
6

Phiếu Ghi Danh – Version 1

(xin điền mỗi người một phiếu)
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 “Khai Triển”
và Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy
Hotel GAYLORD TEXAN Resort & Convention Center – Dallas, Texas, USA
22/11/2009 - 26/11/2009

Họ và Tên (theo giấy thông hành/passport):
Địa chỉ :
Thành Phố/ Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Tuổi:

Nam/Nữ

Quốc Gia:
Điện thoại di-động :
Điện thoại

Ghi Danh Đại Hội :
Lệ Phí Đại Hội cho 1 người

Phòng
Phòng 4 người

Người Lớn

575 USD (445 EUR)

Phòng 3 người

Người Lớn

635 USD (490 EUR)

Phòng 2 người

Người Lớn

720 USD (555 EUR)

Người Lớn

4. 960 USD (740 EUR)

Trẻ em 4-12 t
*Chung phòng với 2 người lớn

280 USD (215 EUR)

3. Phòng 1 người

Tổng Cộng

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau

**Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Gaylord Texan Resort
1 Đêm
mỗi người
Phòng 4 người

Phòng 3
người
Phòng 2
người
Phòng 1
người

Đêm
20/11/09

Đêm
21/11/09

Đêm
26/11/09

Đêm
27/11/09

Tổng Cộng

35 USD (27 EUR)
47 USD (37 EUR)
70 USD (54 EUR)
130 USD (100 EUR)

Tổng Cộng Lệ Phí

Đóng đợt 1 (300 USD/người lớn hoặc 100 USD/ trẻ em)
Đóng hết lệ phí trước 01 tháng 9, năm 2009
** Lệ phí khách sạn bao gồm thuế và 15 USD Resort Fee cho mỗi phòng để sử dụng Hi-Speed Internet trong phòng ngủ,
Fitness Center (có steam/sauna), nhật báo hằng ngày, sử dụng xe bus chuyên chở đến shopping mall gần đó, v..v… Vì số
phòng ở trước và sau có giới hạn với giá đặc biệt này, xin quý bạn đạo đặt chỗ sớm.

Xin chọn loại
phòng

King Room (1 giường đôi lớn)

Double Room (2 giường đôi)
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Xin xếp phòng chung với : Họ và Tên
1
2
3

1. Ghi Danh Đại Hội
¾ Lệ Phí Đại Hội Trẻ Em 12 tuổi trở xuống ở chung phòng 2 người lớn
Trẻ em trên 12 tuổi, tính giá người lớn.
Trẻ em 12 tuổi trở xuống ở chung với phòng 2 người lớn (tối đa 2 em) tính giá theo bản dưới đây.
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người.
Phòng
2 người lớn
2 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
1 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
2 trẻ em dưới 4 t
2 người lớn
1 trẻ em dưới 4 t

Giá tiền/ Mỗi người lớn

Giá tiền / Mổi trẻ em

720 USD

280 USD

720 USD

280 USD

720 USD

miển phí

720 USD

miển phí

Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 2 người lớn trước và sau Đại Hội được miển phí. 2 người lớn trả tiền phòng
theo giá phòng 2 người lớn.
Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 1 người lớn trước và sau Đại Hội được miển phí. Người lớn trả tiền phòng theo
giá phòng 1 người lớn.
¾ Cách Đóng Lệ Phí
Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn.
Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.

Phòng

Đợt 1

Đợt 2 đóng trước
01/09/2009
275 USD hay phần còn lai

Người Lớn

300 USD (230 EUR)
300 USD (230 EUR)
300 USD (230 EUR)
500 USD (390 EUR)

Trẻ em 4-12 t

100 USD (75 EUR)

180 USD hay phần còn lai

Phòng 4 người

Người Lớn

Phòng 3 người

Người Lớn

Phòng 2 người

Người Lớn

5. Phòng 1 người

335 USD hay phần còn lai
420 USD hay phần còn lai
460 USD hay phần còn lai

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: 01 tháng 9 năm 2009
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 01/09/2009.
¾ Chương trình sơ lược
Ngày
Chương Trình Sơ Lược
Chủ Nhật 22/11/2009 Nhận Phòng sau 3 giờ chiều. Bắt đầu sinh hoạt
chung vào lúc 8 giờ tối.

Bữa ăn
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Thứ hai
Thứ ba

23/11/2009 Khai mạc, Đại Hội ngày 1
24/11/2009 Đại Hội ngày 2 và Mừng Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật
Đức Thầy
Thứ tư
25/11/2009 Đại Hội ngày 3 và bế mạc Đại Hội vào buổi tối
Thứ năm 26/11/2009 Trả phòng trước 11 giờ sáng

3 bữa ăn sáng, trưa, chiều
3 bữa ăn sáng, trưa, chiều
Lễ Mừng Sinh Nhựt Thầy
3 bữa ăn sáng, trưa, chiều
1 bữa ăn sáng

¾ Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về
Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD) (Giá EUR chỉ phỏng chừng, sẽ điều chỉnh sau khi
chuyễn ngân)
International Money Order [ ] Postal money order [ ] hay Cashier’s check [ ]
Bạn đạo tại Mỹ, Canada, Úc Châu
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi Friendship Association of Northern California
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966
Tel: (530) 589-1517
USA
Email: huemai00@gmail.com
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
6. Xin liên lạc với anh Lâm Mừng để nhận giấy chứng nhận tham dự Đại Hội giúp xin visa vào Mỹ và đóng lệ phí Đại
Hội:

Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211
Tel: (214) 957-0465
USA
Email: lammung@yahoo.com
Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro)
7. Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:
8.
9. Huỳnh Kim Phụng
10. 178, rue de l’Université,
11. 75007 Paris
12. France

Tél : (0)1 45 50 29 12

Email: kimphung.huynh@free.fr

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance

2. Vận Chuyển
Ban Vận Chuyễn sẽ đưa đón các bạn đạo đến và đi từ phi trường Dallas-Fortworth International Airport (DFW) về
khách sạn Gaylord Texan Resort vào các ngày 20, 21, 22 và 26, 27, 28 tháng 11 2009.
Ngoài phi trường DFW và các ngày đưa đón kể trên, xin quý bạn đạo vui lòng tự túc. Quý bạn có thể sử dụng Super
Shuttle từ phi trường DFW về Khách Sạn hoặc từ Khách Sạn ra phi trường DFW, giá tiền 12 USD/1 người/1 chuyến.
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THƠ GỬI CỦA ANH NGUYỄN HỮU LÂM
Thông Báo Của Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
Về Việc: Đổi Trương Mục của Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp”
Ban Tổ Chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” đã có một trương mục mới cho Đại Hội. Chúng tôi đã gởi một
lá thư trình bày việc này lên Đức Thầy, là người đứng ra tổ chức Đại Hội, để xin chỉ dạy. Và qua điện
thoại, Đức Thầy nói: “Các con đã làm đúng rồi, đúng rồi “.
Do đó, chúng tôi xin thông báo đến quý bạn đạo một vài chi tiết như sau:
1. Hội Ái Hữu Vô Vi New York đã cho mượn tên Hội và mở một trương mục với số account riêng biệt dành
cho Đại Hội Du Hành Đạo Pháp, cho nên tất cả những Chi Phiếu, Cashier Check, Money Order, xin ghi
trả cho: VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF NEW YORK. Riêng các bạn đạo chuyển tiền thẳng
vào ngân hàng (wire transfer), chúng tôi sẽ liên lạc riêng với các bạn đạo đó để cho biết thêm chi tiết.
2. Xin quý bạn đạo vui lòng đóng tiền đợt chót trước ngày 16 tháng 5 để chúng tôi có thì giờ tổng kết
sổ sách với hãng tàu.
3. Lưu Ý: Về dịch cúm heo tại Mexico hiện nay. Xin các bạn yên tâm. Vì để bảo đảm an toàn tối đa bvề
sức khoẻ của hành khách, hãng tàu Carnival Cruise sẽ thay đổi lộ trình cho các chuyến du thuyền
Carnival Splendor tùy theo trường hợp và tình trạng y tế trong thời điểm đó. Xin quý bạn đạo vào
mạng sau đây để biết thêm chi tiết:
http://www.carnival.com/cms/fun/cruise_control/itinerary_updates.aspx
Thành thật cám ơn quý bạn đạo.
Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
Đính kèm: Thư của Ban Tổ Chức Đại Hội gởi Đức Thầy về việc đổi trương mục Đại Hội.
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