Số: 749 Ngày: 15 tháng 11 năm 2009
Bình Tâm
Bình taâm tu luyeän thaân haønh trieån
Nguyeân lyù Trôøi ban töï caûm hieàn
Trí tueä phaân minh taâm ñaït toát
Qui nguyeân thieàn giaùc trí phaân huyeàn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 29/01/2000 đến 04/02/2000
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) Tại sao người tu lại còn nhớ thương?
2) Bệnh hoạn có phải nghiệp thân không?
3) Hướng tâm thanh tịnh điều hòa có hữu ích hay không?
4) Duyên Trời giúp đỡ bình an có gì lạ?
5) Tự nhiên và hồn nhiên là sao?
6) Minh chánh lúc nào cũng thiệt thòi tại sao?
7) Tu chung đường có hữu ích gì không?
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1) Las Vegas, 29-01-00 7: 31 AM
Hỏi: Tại sao người tu lại còn nhớ thương?

2) Fountain Valley, 30-01-00 7: 35 AM
Hỏi: Bệnh hoạn có phải nghiệp thân không?

Ðáp: Thưa người tu thường nhớ thương là tâm lúc nào
cũng nhớ thương Trời Phật, gương trong lành phản
chiếu lấy hành giả chung đường tu tiến
Kệ:
Chung đường chẳng có phải riêng
Cùng tiến cùng tu tự giải phiền
Mê muội không còn gieo ác hại
Thành tâm dìu tiến chung hành hiền

Ðáp: Thưa bệnh hoạn do sự ăn uống bất cẩn tạo thành
nghiệp thân
Kệ:
Tích tụ nhiều năm vì bất cẩn
Tạo thành ầm ỉ chuyển bao lần
Tâm thân bất ổn vì tham thực
Tạo động lu mờ trí lẫn thân

3) Fountain Valley, 31-01-00 4: 55 AM
Hỏi: Hướng tâm thanh tịnh điều hòa có hữu ích hay
không?

4) Sydney, 01-02-2000 11: 00 AM
Hỏi: Duyên Trời giúp đỡ bình an có gì lạ?

Ðáp: Thưa hướng tâm thanh tịnh điều hòa rất hữu ích
Kệ:
Tâm thân thanh tịnh diễn thật thà
Tiến hóa không ngưng tự vượt qua
Xây dựng tâm linh hành tiến hóa
Vượt khỏi trần gian học chữ hòa

Ðáp: Thưa duyên Trời giúp đỡ bình an không khí điều
hòa
Kệ:
Tình Trời có thật chẳng hành xa
Giúp trí khai tâm tự nhẫn hòa
Tuệ giác không ngừng chơn phát triển
An bình thanh nhẹ chẳng còn xa

5) Sydney, 02-02-2000 8:05 AM
Hỏi: Tự nhiên và hồn nhiên là sao?

6) Sydney, 03-02-2000 2: 10 AM
Hỏi: Minh chánh lúc nào cũng thiệt thòi tại sao?

Dáp: Thưa tự nhiên và hồn nhiên là tham thiền nhập
định tự nhiên luồng điển đi lên cảm thấy rút từ trung
tim bộ đầu
Kệ:
Trung tâm hòa hợp với thiên nhiên
Cảm thức an vui tự giải phiền
Thiên giới phân minh tùy duyên thức
Không ngừng giao cảm lại càng yên

Ðáp: Thưa miệng nói minh chánh nhưng tâm muốn
lèo lái và gian trá thì lúc nào cũng rắc rối
Kệ:
Lý thuyết không thông vẫn uổng công
Thực hành liên tục tránh lòng vòng
Dày công đóng góp chẳng mưu lược
Thực hiện chơn chánh sẽ được thông

7) Sydney, 04-02-2000 6: 20 AM
Hỏi: Tu chung đường có hữu ích gì không?
Ðáp: Thưa tu chung đường rất hữu ích, thương quí nhau hơn ruột thịt
Kệ:
Nhớ nhung không bỏ chung đường tiến
Nhắn nhủ thương yêu chẳng có phiền
Chung quyết chung hành trong tiến bước
Bình tâm thanh tịnh lại càng hiền
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Ðầu con 24/24 lúc nào cũng có cái gì chụp lên đầu, cảm thấy nặng. Sự nặng đó chạy dài xuống
xương sống rồi dồn cục ở chỗ hai thận thủy.
Ðáp: Cần làm PL nhiều. Tôi nhắc về PL, phải làm nhiều để cho nó thủy điển tương giao, bộ thận và bộ óc nó
hợp nhất thì nó không có bị nặng trịch, nó bị phân tán rồi nó rút xuống nó nặng, mà chúng ta giải đi lên không
có bị nặng.
Hỏi: Trong lúc bắt ấn Tam Muội, có khi hai cái tay con nó bắt cứng lại là tại sao?
Ðáp: Cái đó là luồng điển ở trong cơ tạng nó chạy không có đều. Ðâu có dính chặt được, đó là trược, luồng
điển nó chưa có thông suốt, phải làm PL để giải ra cho hết thì đâu đó nó nhẹ nhàng, không có dính kéo gì hết
đó.
THƠ
***
MỪNG ĐẠI HỘI KHAI TRIỂN
Bón
phân
gieo
hạt đúng muà mưa
ĐỒNG ĐẠO HƯỞNG TIỆC CHAY
Nuôi dưỡng đàn con ấm đại thừa
*****
Rơi lệ hướng nhìn công đức ấy
Hai ngàn lẻ chín
Chúng con nguyện niệm tiến trời xưa
Đại hội khai triển
***
Lễ tạ ơn Thầy
Miếng xuơng không giữ để danh biên
Cùng thọ thực chay
Đại hạnh siêu sinh bậc đại hiền
Chung một niềm say
Nhẫn nhục suốt đời không vướn bụi
Khởi đầu năm nay
Dung hoà nước lửa cửa trời xuyên
Thầy vẫn về đây
Phúc Tâm Cà Mau 27/10/2009
Tâm truyền tâm ứng
--------***
NHỚ THẦY
Linh tánh ẩn tảng khắp các nơi
Ôm pháp lo tu vẫn nhớ Thầy
Cùng chung tiến hoá thuận ý Trời
Dẫn đường chỉ lối vượt trời mây
Chọn ăn những món nhẹ nhàng nhất
Ráng về nướcViệt thăm lần cuối
Nhẹ tội hội Trời được thảnh thơi
Thương nhớ khôn nguôi hình dáng Thầy
***
Giảng pháp âm thinh văng vẳng đó
Cúi đầu trước Bé bông hoa chào
Lời vàng tiếng ngọc dạy con đây
Vạn vật biết vui biết sót đau
Tam công đạt chuẩn về nguồn cội
Thật chứng chơn tu không dám hái
Dứt khoát lo tu đáp nghĩa Thầy.
Ăn chay nhẹ tội được lên cao
Cà Mau, 10-11-2009
Út Hoa
***
---Ông Tám khởi đầu qui Phật Đà
DÁNG THẦY
Hùng tâm dũng chí như Thích Ca
Mường
tượng
Hồn còn ở cố hương
Âm thầm tu ẩn trên lầu nhỏ
Lòng man mác nhớ cách đôi đường
Mỗi bữa dùng cơm một trái cà
Cửa thiền rộng mở vô tư gió
Phúc Tâm Cà Mau 27/10/2009
Khi sắp lìa đời nuối tiếc thương.
--------Bình Tân, 13-11-2009
ĐẠI HẠNH VĨ KIÊN
Minh Nghĩa
Thầy nguyện làm phân rãi đất này
----Nhiều mần hoa trổ toả hương bay
DIỆT NGÃ
Ơn trời mưa mát mau thành quả
Pháp
Lý
Vô
Vi hành diệt ngã
Đại hội Phật quang bạn đủ đầy
Thầy
còn
xưng
“BÉ” ai còn ta ?
***
KHÔNG KHÔNG số “TÁM” đề thi giải (thoát)
Tro Thầy theo gió biển hoà thâu
Hạnh đức vun bồi đảnh lễ Cha.
Đại nguyện bón phân đất đạt mầu
Cà Mau, 10-11-2009
Chấn động hư không mây phủ mát
Út Hoa
Mưa nhiều hạt nở hướng Trời thâu
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MÊ CHẤP
Bao năm tu học để lo xa
Đạo đời học hỏi ta tầm ta
Hơn thua lời nói thêm sân giận
Uổng bao công sức khó hiểu ra
Danh là giả tạm chớ mê chấp
Buông bỏ tự nhiên mới thật thà
Cùng nhau trao đổi thêm tân tiến
Văn minh tự thức kiến Di Đà.
Cà Mau 02-11-09
VĂN PHONG
---CHUYỂN XOAY XOAY CHUYỂN
Nhân chi sơ tánh bổn thiện
Khi bần tiện mọi cách chuyển để xoay
Chuyển xoay xoay chuyển thời nay
Dở hay tất lưỡi thật hay ở đời
Tùy theo sự thể sự thời
Chuyển xoay hợp lý sự thời cho thông
Học đi lực kích nó công
Hiểu thâu lực phản hiểu thông thật thà
Học trong thực tế đó nha
Nhẫn hòa cảm thức tự ta đó mà
Gương xưa phật thánh thích ca
Buông xa trần thế tầm ta độ đời
Văn minh phát triển hiện thời
Tùy theo công thức học đời mà đi
Đạo đời song tiễn mà thi
Học đời học đạo ta ghi tận tình
Thiền sao hiểu thấu bình minh
Hồn nhiên sáng lạng chân minh chân lành.
Cà Mau 06-11-09
VĂN PHONG
----Bài 3: NGU THỜI
Ngu thời dễ tiến dể tu,
Khôn thời ảo vọng:khư khư ta tài !
Ngu thời chỉ có ta sai,
Ngu thời hướng nội sửa thâu,
khôn thời ta lớn ta thanh hơn người (!)
Ngu thời chỉ biết pháp thôi,
Khôn thời mê chấp huyền vi ảo huyền.
Tịnh tâm chỉ có pháp thiền
Vô vi tự giác tự đi ta tầm
Thiền sao khai mở chân tâm,
Hiểu thâu đạo thấu ngu tầm tiến tu.
Cà Mau 05/11/2009
VĂN PHONG
------

KHÓA SỐNG CHUNG THƯƠNG YÊU VÀ XÂY
DỰNG – VN.
(23-27/11/2009)
Thầy để lại tên cho Việt Nam sống mãi,
Thương Yêu người, và Xây Dựng lại mai sau.
Khóa học nầy giúp bá tánh hồi đầu,
Thức tỉnh dậy, cho mau mau tiến đạo.
Đoàn kết, yêu thương, đẹp tình người lai đáo.
Sống nhu hòa đến giai lão bình sinh,
Cốt cách Vô Vi dụng Điễn: Dạo huỳnh đình,
Xây dựng tốt, cơ đồ: Kinh Vô Tự.
Tịch mặc miên man, cho Vía Hồn lưu trú,
Lục Tự an bài, xa cuốn lũ trần mê.
Tánh vía nghiêm minh, mới sáng tõ lối về.
Gắng Thiền thức, đưa Tam Huê tụ đãnh.
Nhào nặn Tam Thừa, cho chim bằng chấp cánh,
Triệt thoái tham trần, theo gương ánh Thầy soi.
Hòa ái tương giao giúp đường trần tắm gội,
Rũ bỏ lợi quyền, lời Tổ gọi triều dương.
Cha trên cao, mở rộng cữa Thiên Đường,
Mẹ nức nỡ, vòng tay thương chờ đợi.
Còn đeo mang, còn trệ trì u tối,
Chờ bao giờ, được lội suối yêu thương.
Thầy đi rồi, ai nhắc nhỡ lối đường,
Đừng hủy hoại mà tơ vương nghiệt ngã.
Hãy cùng nhau xây thành trì sang cả.
Đây Hội Chung Thiền cho vạn ngã an khương.
Tổ đãi nhân sanh bằng Phướng gọi lên đường,
Thầy dìu tiến khắp bốn phương trần hạ.
Năm mươi năm, bao nhọc nhằn vất vả.
Cha gọi mời bao: Ân Xá Hạ Ngươn.
Bạn Đạo ta mau gom hơi ấm vương cường,
Để vun bồi cho âm dương hợp nhất,
Thầy để lại sáng đường về xứ Phật,
Ta sao đành để đánh mất hương xưa!
Cho thăng hoa đường dưa muối sớm trưa,
Để ảnh hưởng Phước Thừa cho mai hậu.
Cõi Di Đà: Đây đất lành chim đậu,
Kỹ niệm lần đầu: Năm Kỹ Sửu Thầy đi.
Bạn Đạo ba miền tiếp nối gót vinh quy,
Mang tình thương, dựng xây vì dân Việt,
Đem Vô Vi cho mọi người cùng biết,
Thế Giới Hòa Bình và Minh Triết hậu lai .
Nơi Bình Châu, cố gắng vượt Linh Đài,
Cho Thầy-Tổ hòa liên khai Phước Huệ…
Tp. HCM, ngày 07-11-2009.
TRẦN KIÊN HOA.
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\

Ðại-Hội Vô-Vi
Ngâm nhớ Ðức Thầy
và thân tặng Ðồng-Ðạo.
T.Q.T.

Hàng năm vào dịp hè
Bạn-đạo khắp nơi về
Sớng chung kỳÐại-Hội
Ba ngày thật vui ghê.
\
Hôm đầu tiên bồi-hồi
Vừa đến gặp Thầy rồi
Mọi người vui cảm-động
Nói sao chẳng hết lời...
\
Thầy bước vào hội-trường
Ánh mắt đầy tình-thương
Uy-nghi ngồi thuyết Pháp
Ðiễn-quang chiếu khác thường.
\
Lời thuyết-giảng Thầy vang
Trong hội-truờng thênh-thang
Như hồi chuông cảnh-tỉnh
Bao người các nước sang.
\
Bạn Ðạo từng người lên
Tâm-sự bày hồn-nhiên
Trong tình thâm Ðạo-Pháp
Nghĩa Thầy Trò siêu-nhiên.
\
Ðến giờ ăn sắp hàng
Cười nói chuyện ồn vang
Mọi người vui Ðại-Hội
Quên hết chuyện trần-gian.

Buổi trưa chiều hẹn-hò
Vào hội-trường đúng giờ
Ðổi-trao về tu-học
Nữa mừng nữa âu-lo...
\
Tới chừng lên vi-âm
Lệ ứa chẳng đặng cầm
Trước Thầy cùng các bạn...
Ôi ! Nghĩa nặng tình thâm !
\
Ðêm về ăn tối xong
Bao nguời lại phập-phồng
Chuẫn-bị đêm văn-nghệ
Nhạc kịch bạn Thầy mong.
\
Ðến khuya chung tham-thiền
Trong khung-cảnh linh-thiêng
Cùng nhau ngồi Luyện Ðạo...
Ôi ! Cuộc sống Thần Tiên !
\
Ðồng-đạo thật vui thay
Ấm-áp sống bên Thầy
Bạn-thiền lâu mới gặp
Tiếc sớm vội chia tay.
\
Ba ngày thoáng lướt trôi
Như khoảnh-khắc mà thôi
Gặp Thầy mừng chưa nói
Ðại-Hội bế-mạc rồi !...
\
Năm nay hè lại sang
Bạn-đạo lại rộn-ràng
Tổ-chức kỳ Ðại-Hội
Nhớ trông Thầy mênh-mang...

Toulouse, ngày 27-03-2001.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Ông Lê văn Liêm sinh năm 1922, là thân phụ của Anh bạn đạo tu
sinh Lê Ngọc Mỹ, đã qua đời vào 6:40 AM, ngày 11 tháng 11 năm 2009 tại Bến Tre, VN, hưởng thọ 88 tuổi.
Chân thành cám ơn quý bạn đạo – NMADDP Vạn Vật Thái Bình
Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 25 /10/ 2009 tôi đã nhận cho đến 15/11/2009 từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban
vui như sau:
Người gửi

US$

Hoi Thanh Hai Vo Thuong Su
Ly Bich Tran (Ca)
Lam Van Bon (Mtl)
Lam Tuyet Nga (Belgium)
Do Thi Van (Santa Rosa)
An danh San Jose
Ton Nu Luong Thu (San Jose)
Dam Hoa Le (San Jose)
Vo Thi Nhanh (tu Huong) (Los Angleles)
Le Mai (San Diego)
Nguyen Thi Phung & Luu (CA)
Nguyen Minh Tri (CA)
Trinh & Quy (CA)
An danh CA
Mai Kim Khue (Ca)
Le Thi Yen (Ca)
Nguyen thi Ngoc Hao (Mtl)
Phung Thi Thi (Mtl)
Vo danh (Mtl)
Pham Anh Tuan (Mtl)
Ba`Ta'm (Mtl)
Lam Minh My Phuong (ON)
Linda Vo Minh Thong (Ca)
Kimberly Duong (MS)

Currency$

5000.00
200.00
100.00
400.00
150.00
200.00
100.00
60.00
200.00
200.00
1000.00
1000.00
100.00
100.00
200.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1400.00
50.00
100
300.00

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui đã thực hiện như sau :
- tiếp tục giúp các em khuyết tật câm điếc
- giúp dưỡng lão các sơ già và những người già neo đơn
- Tủ thuốc phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại các tỉnh
- Giúp các chùa nuôi các em sơ sinh bị bỏ rơi
- Học bổng cho ca’c em học sinh &sinh viên nghèo tại nhiều tỉnh gần biên giới (kampuchia…) nam Bắc, miền
Trung được tiếp tục đi học cho có nghề tự sinh sống
- Giúp trẻ mồ côi lang thang & hoàn cảnh khó khăn
- Phát gạo cho ngưới nghèo đói (1 gia đình 5.6$US mua 10kg gạo + xì dầu)
- Giúp nạn nhân bão lụt ở Ðà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Qui Nhơn, Bình Ðịnh, Kontum vì họ đang cần sự giúp đỡ
rất nhiều (cứu đói, sửa lại nhà bị hư hỏng nặng…)
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ
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Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng

Thư của sơ N. gửi quí ân nhân
Chúng con cúi đầu cám ơn Quý Vị Ân Nhân thương tình giúp đỡ chúng con trong cơn hoạn nạn bão lụt, nghèo
đói.
Số tiền của cậu gởi cho tôi đưa cho sơ K. để kịp đi cứu trợ lũ lụt Ðà Nẵng, còn lại phân chia được 213 gia
đình.Mỗi gia đình nhận 100.000 đồng đủ để mua 10kg gạo. Còn chút ít thì mua xì dầu, muối, nước mắm.
Chúng con xin lạy Cám Ơn Cậu và Quý Vị ân nhân.
Thưa cậu chắc tận thế đến vì dịch này chưa hết thì đến dịch nọ. Dân chúng đang mắc bệnh đau mắt đỏ, các em
chạy chữa không kịp thì kéo mây. Xin cậu thương cho chúng con thêm để chữa bệnh lạ đang xãy ra trên quê
hưong VN.
Có 4 xã nhận tiền, gạo: xã Tân Phú, Thanh An, Cầu Mống và xã Tân Hương.
Con xin thay mặt những người đau khổ lạy cám ơn cậu và những đại Ân Nhân.
Trong lời cầu nguyện chúng con tha thiết xin Chúa thương ban cho Quý Vị bình an
TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE

Bưởi có thể giúp giảm béo
Ăn bưởi hoặc uống nước bưởi có thể giúp những người béo phì giảm cân. Bổ sung bưởi vào thực đơn hàng ngày
còn giúp phòng chống căn bệnh đái đường. Đó là kết quả nghiên cứu trên 100 người béo phì tại Mỹ.

Ken Fujioka và cộng sự tại Bệnh viện Scripps tại San Diego California đã tuyển 100 bệnh nhân béo phì có cân
nặng trung bình 100 kg. Một nhóm ăn nửa quả bưởi trước mỗi bữa 3 lần một ngày, trong khi một nhóm khác
uống một cốc nước bưởi trước khi ăn. Nhóm thứ 3 không có chút bưởi nào trong thực đơn.
Sau 12 tuần, nhóm ăn bưởi giảm được trung bình 1,6 kg, một số còn bớt được tới 4,5 kg. Nhóm uống nước bưởi
giảm trung bình 1,5 kg. Nhưng nhóm không ăn tí bưởi nào thì chỉ giảm được trung bình 0,2 kg.
Các nhà nghiên cứu cho rằng việc giảm cân là có liên quan tới hàm lượng insulin thấp, khiến người ta ít đói
hơn. Hàm lượng hoóc môn này cao thường kích thích vùng hypothalamus trong não, gây ra cảm giác đói.
Chúng còn kích thích gan sản xuất chất béo có thể làm co bóp động mạch, dẫn đến bị đột quỵ hoặc đau tim.
Emma Bunn, tại Hiệp hội Tiểu đường của Anh, nhận định: "Nếu bưởi thực sự làm giảm đáng kể hàm lượng
insulin, đây có thể là một phát hiện thú vị. Chúng ta biết giảm cân đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn
và điều trị bệnh tiểu đường. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những lợi ích thiết thực của loại quả
này".
Minh Thi (theo BBC)
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THÔNG BÁO VỀ
ĐẠI HỘI KHAI TRIỂN 2009 DALLAS, TEXAS
Kính thưa quý Bạn Đạo,
I.

Chuyển Vận

Quý bạn đã mua vé máy bay nhưng chưa thông báo lịch trình bay, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi càng
sớm càng tốt. (email: huemai00@gmail.com)
Kể từ ngày 18.11.2009, nếu có thay đổi lịch trình máy bay, xin quý bạn gọi điện thoại cho ban chuyển vận:
số: 972-365-8417 (Anh Phan Cao Thăng) hoặc số 214-684-3925 (Anh Lê Tuấn)
Quý bạn nào có phương tiện di chuyển tự túc (không cần đưa đón) sau khi đã ghi danh đưa đón, xin vui
lòng thông báo cho chúng tôi (BCV) để xoá tên trong danh sách để tránh trường hợp bạn đạo phải chờ
quý bạn tại phi trường mà không ai đến, và đồng thời tiết kiệm cho quỹ đại hội.
II.

Webcast – Truyền hình trực tiếp trong đại hội

Chúng tôi sẽ có phần truyền hình trực tiếp cho quý bạn đạo không thể tham dự đại hội. Trong thời gian truyền
hình, xin quý bạn bấm vào link sau đây để xem:

http://www.ustream.tv/channel/sinh-hoat-vovi
Ngày 22.11.2009: Chúng tôi sẽ phát sóng trung bình 30 phút ngay tại hội trường để hoàn tất phần kỹ thuật.
Xin quý bạn đón xem tin tức cập nhật hoá trên mạng: www.vovinet.org về thời gian chuẩn bị.
Trong các ngày đại hội Khai Triển từ 23.11.09 đến 25.11.09, chúng tôi sẽ có chương trình phát sóng liên
tục khi có sinh hoạt.
III.

Khí Hậu Tại Dallas

Hiện nay tin tức khí tượng tại Dallas cho biết nhiệt độ trung bình ban ngày khoảng 65 đến 70 độ Fahrenheit
(18 đến 20 độ Celsius) và ban đêm khoảng 50 độ Fahrenheit (10 độ Celsius).
Kính chúc quý Bạn thượng lộ bình an.
Xin hẹn gặp lại quý Bạn Đạo tại Đại Hội.
BTC Đại Hội Khai Triển kính báo.
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