Số: 839 Ngày: 7 tháng 8 năm 2011

Chuyeâïn Ñôøi
Chuyeâïn ñôøi laém chuyeän loâi thoâi
Haønh chaùnh phaùp ñöùng ngoài vaãn yeân
Doàn daâïp laém chuyeän vaãn töï xuyeân
Khai minh trí tueâï töï tham thiềâøn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám 18/09/2001 đến 24/10/2001
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và
giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu
của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:
1) Thế gian làm sao có hòa bình?
2) Sự biến chuyển của thế giới do đâu hình thành?
3) Hành sự trong trật tự có hữu ích gì không?
4) Chung vui hội ngộ có ích gì không?
5) Chiến tranh xảy ra từ đâu hình thành?
6) Thế gian làm sao có thái bình?
7) Thượng Ðế là ai?
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1) Atlantic city, 18-10-2001 3: 15 AM
Hỏi: Thế gian làm sao có hòa bình?
Ðáp: Thưa tại thế cần tu sửa mới có hòa bình
Kệ:
Thân tâm ổn định mới hòa bình
Thế thái nhơn tình khổ khó minh
Tham dục tràn đầy tâm khó dứt
Bình tâm tu sửa rõ hành trình

2) Atlantic city, 19-10-2001 4: 30 AM
Hỏi: Sự biến chuyển của thế giới do đâu hình
thành?
Ðáp: Thưa sự biến chuyển của thế giới do sự phân
chuyển của nguyên năng chuyển động của toàn cầu
Kệ:
Thế giới thiếu tâm tự sửa mình
Tham lam động loạn lấn cùng nhau
Qui nguyên một mối gieo tâm động
Thực hiện nghi ngờ tự trách nhau

3) Atlantic city, 20-10-2001 2: 50 AM
Hỏi: Hành sự trong trật tự có hữu ích gì không?

4) Florida, 21-10-2001 3: 15 AM
Hỏi: Chung vui hội ngộ có ích gì không?

Ðáp: Thưa hành sự trong trật tự rất hữu ích cho tâm
linh hướng thượng
Kệ:
Thực hành chất phát triển tâm linh
Dứt khoát chung hành trong trí tuệ
Thấu triệt bền lâu không chuyển đổi
Thân tâm ổn định giải mê phần hồn

Ðáp: Thưa chung vui hội ngộ rất mừng khi tương
ngộ
Kệ:
Nhìn nhau thông cảm ý chờ mong
Xây dựng thương yêu trí tuệ thông
Ðiển giới tận độ qui một mối
Bình tâm xây dựng tiến từ hồi

5) Florida, 22-10-2001 1: 55 AM
Hỏi: Chiến tranh xảy ra từ đâu hình thành?

6) Orlando, 23-10-2001 2: 15 AM
Hỏi: Thế gian làm sao có thái bình?

Ðáp: Thưa chiến tranh xảy ra từ sự bất đồng đã
hình thành
Kệ:
Chiến tranh bất ổn đã hình thành
Ác mộng ác diễn tự cạnh tranh
Qui hội tình người trong ác độc
Quân bình đánh mất tự giao tranh

Ðáp: Thưa thái bình đã có sẵn trong tâm thức mọi
người, chỉ có hành trật tự thì sẽ đạt
Kệ:
Trật tự cấu thành một xác thân
Bình tâm tu sửa chẳng sai lầm
Qui nguyên giềng mối tâm thành đạt
Giải khổ giải mê tự khổ tầm

7) Orlando, 24-10-2001 9: 00 AM
Hỏi: Thượng Ðế là ai?
Ðáp: Thưa Thượng Ðế là thanh tịnh nhứt, cao cả và sáng suốt nhứt
Kệ:
Phân giải anh minh đó là Ngài
Bền lâu dũng tiến chuyển hai vai
Ðại bi rộng mở đường tu tiến
Minh triết nhiệm mầu chẳng có sai
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Trích băng Ðức Thầy thuyết giảng
Vấn đạo tại đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998
42.- Vấn: Kính thưa ông Tám, tại sao có những người thực hành công phu rất chăm chỉ, nhưng lại không
được đi tham dự đại hội kỳ này, trong khi con nhận thấy mình không thiền nhiều như họ, nhưng lại có duyên
may đi dự đại hội. Xin ông Tám giải đáp giùm con.
Đáp: Như khi con biết có duyên may thì người đó chưa có duyên, phải tu một thời gian nữa mới có duyên
đi dự đại hội.
43.- Vấn: Kính chúc sức khỏe Đức Thầy cũng như đại hội lần thứ 17 Hùng Vĩ Giao Liên. Xin Thầy minh
giải cho con, Việt Nam khi nào hoa Đạo nở, cho đàn con thơ được núp bóng cha già? Con Lý Vĩnh Văn,
VN.
Đáp: Việt Nam càng khổ, cũng như cái bông muốn tốt phải chôn sâu. Phải có phân bón, phải kích động nó
mới tiến hóa tốt, trăm hoa đua nở. Nó khổ nhưng mà sau này nó lại tốt. Sau cái khổ nó thức tâm, cùng nhau
kéo một đường đi tu để giải thoát. Vì nó thấy nó là một của quý của càn khôn vũ trụ. Nó đã là một khối óc
cấu trúc tinh vi của siêu nhiên mà hình thành thì nó khám phá được khả năng của chính nó và nó khai triển
đến vô cùng thì nước giàu dân mạnh. Mà dân chỉ có xài phí thì nước phải nghèo, không có phát triển. Xài
phí chừng nào thí lưu manh, hối lộ lường gạt đủ chuyện hết thì làm sao quốc thái dân an được. Sửa tiến
nhịn nhục, thấy của Trời đất là vô cùng, an lòng tu tiến trong thanh tịnh mới ảnh hưỡng khắp thế giới cùng
tu cùng tiến và thấy giá trị của người khổ mới đạt thành. Mới thấy giá trị của vị Phật cũng đã khổ mới
thành. Chúa cũng khổ dấn thân khắp các nơi độ chúng sanh, mà chúng sanh nào biết chúa khổ. Tưởng Chúa
sướng hơn nên mới cầu xin mà không thực hành dũng mãnh với ý chí quyết tâm độ quần sanh như Chúa và
Phật được, thành nó khổ hoài nó không tiến.
44.- Vấn: Xin Đức Thầy giảng tính chất từ bi của Vô Vi.
Đáp: Từ bi. Muốn biết tính chất từ bi của điển Vô Vi thì chúng ta nhìn mặt trời có phải từ bi không? Không
có điển mặt trời thì chúng ta làm sao sống? Ban chiếu khắp mọi nơi. Tâm từ bi của chúng ta phát triển bừng
sáng rồi chúng ta muốn làm gì, như tận độ vạn linh trong bản thể, hay ảnh hưởng chúng sanh tại thế. Đó là
thực hiện từ bi và tiếp tục học phát triển từ bi ngày càng lớn rộng hơn. Mọi người cùng tu cùng tiến càng
ngày càng lớn rộng hơn.
45.- Vấn: Con rất nhạy cảm, đi đến đâu cũng cảm nhận thấy nặng nhẹ. Gần người có bịnh thì cảm thấy
bịnh ấy qua mình. Sự nhạy cảm đó có lợi gì không?
Đáp: Con có cái pháp trong tay, niệm Phật để giải nó đi. Niệm Phật, ở bất cứ trường hợp nào cũng phải
niệm Phật để giải, rồi con sẽ thấy sự huyền diệu của pháp niệm Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tận
giải tất cả nghiệp căn của nội tâm.
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Cha Tôi
Cha tôi cực khổ nuôi tôi
Ngày nay thức giác đắp bồi tự tu
Cha tôi chấp nhận khờ ngu
Mến thương Trời Phật trùng tu thực hành
Bỏ qua thế sự đấu tranh
Tự lo sửa tiến giữ dành tình thương
Cha tôi rõ lý phi thường
Cha tôi thức giác mở đường tự đi
Cha tôi thực hiện gắng ghi
Trở về chơn giác thức thì nội tâm
Nam mô lục tự niệm thầm
Ðạt nền qui thức tự tầm sửa sai
Chẳng còn dự liệu tranh tài
Quê xưa chờ đợi tiến hoài đến nơi
Cha tôi cảm thức thảnh thơi
Người không tranh chấp mở lời khuyến tu
Cha tôi tự giải mê mù
Cha tôi thanh tịnh an du tâm hồn
Si mê chẳng có sanh tồn
Cha tôi buông bỏ dự hồn tự tu
Cha tôi minh cảm khờ ngu
Qui không chánh pháp an du đời đời
Minh tâm kiến tánh hợp thời
Cha tôi tự sửa mở lời nhủ khuyên
Khuyên người thức giác tiền duyên
Tự lo giải nghiệp vượt xuyên thế tình
Ði đi lại lại một mình

Cha tôi vẫn tiến vẫn trình càn khôn
Cha tôi gạt bỏ ác ôn
Trở về thiện giác rõ hồn trường sanh
Cha trời dìu tiến thực hành
Sanh sanh hóa hóa thực hành đến nơi
Si mê động loạn tự rời
Qui hồn chơn giác hợp thời tiến thăng
Chẳng còn cô động khó khăn
Thực hành chơn pháp giải tầng khổ đau
Cha tôi thấu đáo nhiệm mầu
Trong tâm có sẵn đối đầu thiên cơ
Chẳng còn ảo tưởng tạo mơ
Cha tôi qui hội rõ cơ thiên đình
Thế gian tạm bợ chút tình
Trong bài vay trả chính mình phải lo
Cha tôi chẳng thuyết quanh co
Một đàng đến đích dặn dò tự đi
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si
Cha tôi minh cảm trường thi của đời
Cha tôi phân giải hợp thời
Giúp cho các giới tự rời tham sân
Cha tôi thanh tịnh xét phân
Thương yêu tha thứ tối cần thực thi
Thực hành mến cảm hợp thì
Giúp cho muôn loại tùy nghi tiến hành
Tự tu tự đạt Tam Thanh.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Ý NGHĨA LỤC TỰ (tiếp theo ) kỳ 4 :
Ông Tám giảng tiếp …ĐÀ, PHẬT
ĐÀ
“Ðà ấy sắc vàng muôn kiếp ghi”
“Tròn vo che phủ núi Tu Di”, núi Tu Di là bộ đầu chúng ta, là hào quang.
“Càn khôn bao bọc vô hình dạng”
“Thế giới phủ giăng chẳng hướng gì”, nơi nào chúng ta cũng phát triển được.
“Sắc tốt mình vàng nào hoại nát”, không bao giờ hoại nát được kim thân, phần hồn.
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“Công phu thuần thục lên bờ giác”
“Ðắc quả may ra vẫn kịp thì”.
Cho nên cái công phu là cái quan trọng, cái thực hành là cái quan trọng. Tu Vô Vi là phải thực hành.
Còn người nào bám vào lý thuyết, người đó không đi tới đâu hết! Phải thực hành, chúng ta làm được cái gì
nói cái nấy. Trước kia tôi nóng tánh, bây giờ tôi bớt nóng tánh. Trước kia những chuyện gì tôi phải hỏi cho
thiệt ra lẽ, bây giờ tôi không cần hỏi, tôi biết, tôi nói, tôi nói bao nhiêu đó thôi! Nhờ cái gì biết? Nhờ tôi học,
tôi biết. Trước kia tôi chọt chẹt, cái gì thắc mắc tôi cũng hỏi ra lẽ. Hỏi ra lẽ rồi, tánh tôi là tánh tôi, cái lẽ đó
không có giúp tôi thấy chưa? Thì tôi cũng vẫn ở cái chỗ cô động, chậm tiến. Còn tôi hành rồi tôi có kết quả!
Hồi trước tôi cô động, tôi chậm tiến, tôi hay chấp, tôi nghe cái gì tôi thắc mắc liền ở trong này, tôi không để
ngoài tai và tôi không thể thấy cái đó là thật! Mà ngày nay tôi nghe người ta nói cái gì tôi thấy rõ cái đó là
không, thì tôi cần hỏi làm chi nữa! Khi mà tôi cảm thức cái đó là không và luồng điển tôi có thể hòa cảm với
luồng điển của đối phương, mà luồng điển của đối phương mà còn chậm trễ đi nữa, còn tăm tối, cái luồng
thanh điển, từ điển của tôi lại độ cho đối phương mà tôi không có nói là tôi độ. Tôi ngồi trước mặt họ, nghe
họ nói chuyện nhưng mà tâm tôi đã độ họ và giúp họ. Giúp cái chỗ nào? Giúp thẳng về phần hồn, giúp cho
phần hồn mà hành giả không hay. Nhiều khi các bạn tu rồi, tại sao người này nó thích nói chuyện với tôi! Là
luồng điển của mình đã độ được đối phương. Cho nên có sự hiện diện mình nó thích, mà không có sự hiện
diện mình nó buồn! Nó cũng người ta mình cũng người ta, mà người kia cũng người ta. Người kia tới chơi
với nó không được! Là mình độ thẳng phần hồn mà không hay! Cho nên những cái câu chữ này, những cái
bài kinh kệ này, khi các bạn thiền các bạn lấy ý nghiền ngẫm và nó sẽ chạy lọt vô trong tâm các bạn. Cái
đấy là một cái hành trang tiến hóa và xây dựng trở về một triết lý sống động để cứu độ quần sanh ở tương
lai.
PHẬT
“Phật hiệu Kim Cang ở giữa mình”, Phật hiệu, cái chữ Phật hiệu nó ở giữa mình đây, chữ Vạn.
“Hư không thân tịnh hóa nên hình”,
“Khuyên người sớm bỏ tham sân bịnh”,
“Thần khí phải gìn giữ rất tinh”,
“Mười tháng công phu năng luyện tập”,
“Ba năm công quả khá kiên thành”. Chịu tu trong ba năm mình thấy tánh rồi.
“Trống lòng đầy bụng là giềng mối”. Mình làm Pháp Luân, cái bụng của mình... cái lòng của mình ở trong
này không có nữa. Không, chỉ giữ cái hơi ở đây thôi... là giềng mối.
“Vạn sự quy về một chữ thanh”. Cho nên cái Lục Tự Di Ðà, người tu Vô Vi là chỉ có quan trọng 6 chữ này
thôi. Tôi nói, lúc tôi tu và tôi ngộ được 6 chữ này, còn những cái gì mà ông Tư nói những “cảnh Tiên nhà
Phật”, không bao giờ tôi để ý. Tôi tìm cái giềng mối để tôi đi tới. Từ ngày mà tôi nghe ông nói: “Nam, thật
phương Nam lửa Bính Ðinh” tự nhiên tôi ghi chép cái đó hoài trong óc tôi. Bính Ðinh là cái gì, mà Nam là
phương Nam mới thật là có lửa mà làm sao có lửa? Tôi đã nghĩ ngay tới chiếc xe hơi, có cái vis platiné nó
đập. Bính Ðinh, nói, quái tại sao mà hiểu cái này, mình không học qua thầy bói, mà mình là người của thời
đại làm sao tôi hiểu, tôi thấy đó là cái “Mát” điển rõ ràng, rồi từ đó tôi mới Soi Hồn, tôi Soi Hồn không có
nhiều, tôi soi từ 5 phút tới 15 phút tôi bỏ xuống theo lời ông Tư giảng, rồi tôi thiền đã nó mỏi rồi. Tôi nằm
xuống, tôi trở lộn dậy tôi thiền từ 5 phút tới 15 phút. Tôi làm thét, làm thét, nó nặng trì ở đây (trung tim hai
chân mày) tôi chỉ có nhắm mắt... ngồi nhắm mắt, nhắm mắt... rồi trong này nó bắt niệm Phật. Dùng ý niệm
từ từ niệm Nam Mô A Di Ðà Phật... Nam Mô A Di Ðà Phật, thấy cái tâm hồn nó thanh thản vô cùng, rồi tôi
mới nghĩ ra, tại sao mình không nói một hai ba bốn tới năm sáu tới một trăm nó hay hơn mà nói Nam Mô A
Di Ðà Phật có 6 chữ thôi!
(còn tiếp )
Hồ Huệ trích
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN.
Bà NGÔ THỊ HIẾU 74 Tuổi. Mất lúc 20h00. Vào ngày 30 tháng 06 năm 2011 tại THỪA THIÊN
HUẾ. Là thân mẫu của bạn đạo Nguyễn Đình Huyên và Nguyễn Thị Phương. Xin quý bạn đạo cùng hướng
tâm cầu nguyện cho bà được siêu thăng tịnh độ.
Đình Huyên chân thành cảm tạ.
THƠ

Điễn-Quang Pháp-Giới
Chánh-Pháp Tu Thiền là Pháp gì ?
- Thưa rằng là Pháp-Lý Vô-Vi.
Mấy ngàn năm Phật lưu truyền thế :
Nhân-loại nay chưa hay biết chi !
Dưới cội bồ-đề Phật lặng-thinh,
Mà trần-thế đọc quá nhiều Kinh !
Môn Thiền nghe giảng bao nhiêu Pháp :
- Hỏi Pháp nào Tu biết chính mình ?
Xác thân cơ-tạng hiển linh-thông :
Lục-Tự Luân-Xa phải đả-thông ;
Đâu phải hôn-trầm mê Điễn rút :
Ngồi Thiền luyện Đạo chẳng ngồi không.
Soi-Hồn khai-khiếu mở Nê-Huờn,
Thường-Chuyển Pháp-Luân giải nghiệp-ương,
Nhập-Định xuất Thần học Cõi Tịnh :
- Điễn-Quang Pháp-Giới Pháp nào đương ?
Pháp Thiền chẳng phải để dương-danh,
Chẳng để đầu-cơ chính-trị hành,
Chẳng để gạt đời buôn bán Đạo :
- Việc chi cần phải cố tranh-giành ?!

KHAI TÂM MỞ TRÍ
Tâm trí mở khai nhiều lãnh vực
Trì niệm phát quang tâm linh thức
May mắn thức tâm khai lục tự
Dịu hoà thông tiến tâm quy nhất
Thanh tịnh bề trên tới định an
Định an thanh nhẹ đầu sáng rực
Khai tâm mở trí niệm Di đà
Chấn động lực Di Đà đúng mức
Tam tạng khai thông quy bổ nguyên
Nghiệp tâm giải được nhờ hành thực
Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu)05.06.11
----

TRỞ VỀ CHƠN GIÁC
Thầy giảng rỏ ràng cuộc cách mạng
Tâm linh quy hội bừng hào quang
Nội tâm an lạc về chơn giác
Tiếp độ mở khai chẳng ngở ngàn
Cơ duyên chiếu điển Bề trên độ
A Di Đà thức tâm tinh tấn
Hửu tâm có điển giao thanh giới
Chơn lý sẵn sàng Thiên Địa Nhãn
Ân hưởng thanh quang tuỳ hướng độ
Thanh nhẹ trung tim sinh lực sáng
Mỗi người mỗi trí cố vươn lên
Chơn giác quy nguyên ánh đạo vàng.
Minh Thạnh( TV Tâm Linh Tự Cứu) 08.06.11
----

Pháp Thiền là để luyện Tâm-Linh,
Thấy biết Càn-Khôn Vũ-Trụ mình,
Luyện Ngoại-Hữu-Thân thoát thế-nghiệp…
Cứu mình mới giúp đặng sanh-linh.
Tu Thiền để tiến tới vô-cùng ;
Đóng góp bao-la xây-dựng chung.
Chánh-Pháp Tu Thiền qui Điễn-Giới,
Thoát phàm-thân, thoát khỏi không-trung.

HÀNH CA
Tâm bình thanh nhẹ ý chan hòa
Vui cùng điệp khúc pháp hành ca
Hòa uyển hồn nhiên tâm trí sáng
Thiên tình cảnh đẹp ở sâu xa
Quân bình nội tức sâu thăm thẳm
Huyền bí kho tàng tìm thấy ra
Hư cảnh tuy không không lại có
Niềm tin mãi mãi đẹp bao la.
Văn Phong
Cà Mau 13/10/2010

Toulouse, ngày 28-07-201
Trịnh Quang Thắng
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ĐẠO Ở TÂM TÔI
Nghe qua suy ngẫm cũng thấy buồn cười
Dã ngoại vui xuân trao đổi mọi nơi
Tôn Ngộ phá trách hái đào kính phật
Thần thông biến hóa trêu ghẹo mọi người
Ánh đèn khai phá quang quyền sáng chói
Thoát cảnh trần đời vượt khỏi đạo tôi
Tôn lão khi xưa thiên đình náo loạn
Đố ai đạt tốt xuân quyền thanh tươi
Nhớ lời giảng dạy Khổng lời lễ độ
Kính trên trọng dưới ấy đạo làm người
Địa lợi nhân hòa tiên thiên chân khí
Thiền quyền tri thức đạo ở tâm tôi.
Văn Phong
Cà Mau 17/02/2011
----KHÓA SỐNG CHUNG NHẪN HÒA 2011
Nhớ ngày khóa học sống chung
Học hành trao đổi trí tâm bạc bàn
Ánh dương quang chiếu NHẪN HÒA
Nhắc nhau nhớ mãi khóa này tình thương
Học hòai tiến hóa không ngừng
Ôn bài nhẫn nhục hoà tan đạo đời
An vui khai triển hợp bàn
Tình thương đạo đức khai đàng tự tu
Chúc cho tất cả thiền tu
Cùng nhau tiến hóa tâm linh bên Thầy
Thầy ban ân hưởng NHẪN HÒA
Hòa đồng tiến hóa lời vàng dựng xây
Dựng xây thực hiện rèn trui
Về nơi chốn cũ chung nhau cội nguồn
Kính bái
Nguyễn Hồng Đức
Đan Mạch ngày 3.8.2011
Nam Mô A Di Ðà Phật Vạn vật thái bình
---THI
SẮC thể ngủ hành hóa chúng sinh
BẤT sanh bất diệt cõi vô hình
DỊ đoan mê tín đọa ngu muội
KHÔNG biết linh hồn kẻ bất minh
KHÔNG mẹ không cha sao có mình
BẤT hành đạo pháp kẻ vô minh
DỊ nhân sáng suốt tức tâm Phật
SẮC hữu vô không tạo hữu hình.
TPHCM, ngày 3-8-2011
Thiền Đường TL&SK

---Mặt hồ tỉnh lặng thanh tịnh
Tuỳ Duyên -Thuận Pháp
Vô ngã vị tha
Trong lành - Định tỉnh -Sáng suốt
Thận trọng -Chú Tâm - Quan sát
Tinh Tấn - Chánh niệm - Tỉnh giác
Tánh Biết chổ đang là
ngay tại đây bây giờ
Không đắm chìm quá khứ
không đắm chìm tương lai
không đắm chìm hiện tại
Hiện tại trôi chảy không ngừng
Một bước đi trọn vẹn
Đất - Nước - Gió - Lửa - Hư không - Tánh Biết
không bước tới - không dừng lại
Một bước chân an lạc
từng giây phút an lạc -hạnh phúc
nụ cười trí tuệ ba la mật
mặt hồ tỉnh lặng thanh tịnh
5 thành củ chi 1-8-2011 sài gòN
---THẦN THÁNH TIÊN PHẬT
THẦN Hồn sắc tướng chính nơi ta
THÁNH chỉ chiếu hành như Thích Ca
TIÊN Phật Thiêng Liêng luôn hộ độ
PHẬT nơi tâm tánh chẳng đâu xa.
TPHCM. 1-8-2011
Minh Vô-Vi
-----TIÊN CĂN
Xuống đây vì bởi tiền căn
Tầm đường chánh pháp góp phần độ tha
Ngồi thiền chỉ niệm Di Đà
Năng hành chuyển hóa đặng hòa vạn linh
Thấy mình thấy họ làm thinh
Nói ra đụng chạm người khinh tự hào
Đêm nằm lại thấy chiêm bao
Hư hư thực thực cảnh nào thật đây?
Vô Vi Phật pháp cao dầy
Ai mà luyện tới như Thầy mới hay.
TPHCM,1-8-2011
Minh Vô Vi
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Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu
Ngày 6 tháng 8 năm 2011
Kính gởi quý bạn,
Thấm thoát chỉ còn 42 ngày là đến Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” trên du thuyền Âu Châu. Đã 7 năm qua, kể
từ Đại Hội “Tình Trời Tận Độ” 2004 trên du thuyền Hawaii, nay chúng ta mới có duyên may hội ngộ 7
ngày sống chung và tu thiền trên mặt biển.
Để giúp BTC phục vụ quý bạn được hoàn hảo hơn, kính mong quý bạn lưu ý các điểm sau đây:
• Nếu quý bạn chưa làm SET SAIL PASS (tương đương như boarding pass) để lên du thuyền, xin quý
bạn sớm làm thủ tục ghi danh này trước ngày 15 tháng 8 2011. (Xin xem Thông Báo trên TBPTĐN
số 837). Trong trường hợp tên quý bạn trên SET SAIL PASS không giống tên trong passport (thông
hành), xin quý bạn thông báo cho Ban Ghi Danh qua email ghidanhdh2011@gmail.com hoặc liên
lạc điện thoại 714.598.7291 (Xuân Mai) để chúng tôi kịp thời điều chỉnh tên quý bạn.
o Phiếu Hành Lý: Khi in SET SAIL PASS, quý bạn nhận luôn mẫu phiếu hành lý. Quý bạn di
chuyển tự túc ra bến tàu có thể giao mẫu này cho nhân viên bến tàu để lãnh phiếu hành lý.
Quý bạn ở KS Melia sẽ nhận phiếu hành lý khi lãnh bảng tên tại KS Melia vào ngày 17 tháng
9 2011.
• Nếu quý bạn chưa thông báo phần chuyển vận cho Ban Ghi Danh, xin quý bạn gởi các chi tiết về
chuyến bay của quý bạn càng sớm càng tốt để BTC kịp thời sắp xếp phần chuyên chở.
Vào 2 ngày 16 và 17 tháng 9, có nhiều bạn sẽ đến phi trường Valencia vào các giờ tương tự, nên
chúng tôi sẽ tổ chức thuê xe Bus để chuyên chở quý bạn từ phi trường về Khách Sạn Melia (cho các
bạn ghi danh ở Khách Sạn Melia) thay vì phải đi taxi riêng rẽ, để tiết kiệm cho bạn đạo. Quý bạn
nào đi ít người vào các giờ quá khác biệt mới cần đi taxi. Phi trường VALENCIA là phi trường nhỏ
điạ phương, chỉ có một Terminal, nên quý bạn chỉ cần lưu ý Ban Chuyển Vận sẽ có bảng Vô-Vi
đứng chờ.
Vào ngày 25 và 26 tháng 9, chúng tôi cũng sẽ tổ chức xe Bus chuyên chở quý bạn ra phi trường,
ngoại trừ các giờ quá khác biệt, không gom thành chuyến bus được.
• Cẩm Nang Đại Hội:
Cẩm nang Đại Hội đã gởi ưu tiên đến quý bạn cư ngụ tại Úc, Canada, Pháp, Bỉ, HongKong và Đức.
Các bạn cư ngụ tại Mỹ sẽ nhận cẩm nang trong vòng trung tuần tháng 8. Trong trường hợp quý bạn
chưa nhận cẩm nang hoặc chưa có SET SAIL PASS sau ngày 26 tháng 8, xin liên lạc qua email
ghidanhdh2011@gmail.com hoặc liên lạc điện thoại 714.598.7291 (Xuân Mai) để được giúp đỡ.
• Du Thuyền:
o Mỗi phòng (Cabin) trên du thuyền được nhận 50 USD On-Board-Credit, chia đồng đều cho
các bạn ở cùng phòng (Tỉ dụ ở 2 người, mỗi người được 25 USD credit trên SET SAIL Pass
của mình). Số tiền này của hãng tàu tặng cho nhóm Vô-Vi, và chúng ta phải chi dùng trong
thời gian du thuyền.
o Quý bạn nên nhớ mang theo một đôi giày thấp, hoặc có đế cao-su, để đi bộ trên du thuyền
không bị trơn trợt.
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• Vài điểm xin quý bạn lưu ý về kinh nghiệm du lịch nước ngoài:
o Quý bạn nên làm photocopy Passport (Thông Hành) của quý bạn. Khi đi chơi Tour tại
Valencia hay viếng thăm những thành phố Du Thuyền cập bến, quý bạn chỉ cần đem
Photocopy Passport (và Driver’s License / bằng lái xe) cho bạn đạo ở Mỹ, không cần đem
giấy tờ chánh và nên cất passport trên phòng (safe deposit) của hotel hay du thuyền, đề
phòng việc mất giấy tờ.
o Quý bạn sử dụng tiền Euro (tiền Âu Châu) khi ở Valencia, và khi xuống tham quan các nơi
du thuyền cập bến, nhưng trên du thuyền chỉ sử dụng US Dollar.
Khi đi ăn ở tiệm ăn, nên trả tiền mặt thay vì dùng thẻ tín dụng.
o Bạn đạo ở Mỹ, Úc hay Canada, khi sang Âu Châu, đồ cắm điện khác ở Mỹ và Úc, Tỉ dụ cho
bạn đạo ở Mỹ: Nên mua US to Europe Plug Adapter, có bán ở các tiệm như Radio Shack,
nếu cần charge điện máy điện thoại cầm tay, iPod, Computer, v..v…
o Nếu muốn sử dụng điện thoại cầm tay của quý bạn khi ở Âu Châu, quý bạn nên mua trước
chương trình viễn liên với hãng điện thoại cầm tay để tránh trả chi phí rất cao khi ra nước
ngoài. Tỉ dụ cho bạn đạo ở Mỹ: Hãng AT&T, có chương trình World Traveler ($5.99 / 1
tháng) giá tiền 99 cents/1 phút gọi điện thoại ở Spain, France, và Italy, là các nước Du
Thuyền sẽ cập bến.
Xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Trí Tâm Tự Thức 2011,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Liên lạc Ban Ghi Danh:
Bạn đạo tại Pháp
Association Vovifrance
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris- France
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr
Bạn đạo tại Đức
Thu TRAN
Freseniusstr. 6,
60320 Frankfurt/ Main - Germany
Tel : 069-5978195, Email: vovi-fv-germany@arcor.de
Bạn đạo tại Bỉ
Lê Thị Kim Phụng
Rue des Palais, #49
Bruxelles, 1030 - Belgique
Tel : (02)-219-1016 , Email : lekim49@yahoo.fr
Bạn đạo Nam Cali
Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng)
7622 23rd St,
Westminster, CA 92683, USA
Tél. di động (714)414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
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Bạn đạo ở Bắc Cali
Tôn Thu
Tel. (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com
Bạn đạo các nơi khác (Australia, Canada, các tiểu bang Mỹ còn lại):
Mai Nguyen
Tel. (714) 598.7291, Email: : ghidanhdh2011@gmail.com
Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu:
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211, USA
Tel: (214) 957-0465, Email: lammung@yahoo.com
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