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Ðiện thư : aphancao@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVI.ORG 

 số 545 18 tháng 12 năm 2005 
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 

 
 

Chuyển Hóa 
 

Chuyển hoá thâm sâu rõ nhiệm mầu 
Duyên đạo tình đời nay rõ rệt 

Tự tu tự tiến tự nhiên hiền 
Thành tâm tu tiến tự vượt xuyên 

 
Vĩ Kiên 

 
Mục Bé Tám từ  04/11/2005 đến 10/11/2005 

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
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) Bề Trên từ đâu tới đâu? 
2) Siêu hình ra sao? 
3) Trời độ bằng cách nào? 
4) Sáng tạo bằng cách nào? 
5) Trời độ bằng cách nào? 
6) Hành tiến tới đâu? 
7) Quí yêu Thầy bằng cách nào? 
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1) San Diego, 04-11-2005  7: 06 PM 
Hỏi:  Bề Trên từ đâu tới đâu? 
 
Ðáp:  Thưa từ trung tim bộ đầu trở lên 
 
  Kệ: 
 Thuận hành tiến hóa chuyển tâm linh 
 Tự cảm minh thông qui đường đạo 
 Tiến hóa thâm sâu rõ nhiệm mầu 
 Thực hành chánh pháp rõ chiều sâu 
 

2) San Diego, 05-11-2005  6: 50 AM 
Hỏi:  Siêu hình ra sao? 
 
Ðáp:  Thưa siêu hình gom gọn rất thanh nhẹ 
 
  Kệ: 
 Siêu hình cảm thức nhơn sinh tiến 
 Chuyển hóa thâm sâu tự cảm hiền 
 Uyển chuyển vô cùng tự tiến xuyên 
 Thực hành chánh pháp duyên Trời độ 
 

3) San Diego, 06-11-2005  7: 00 AM 
Hỏi:  Trời độ bằng cách nào? 
 
Ðáp:  Thưa Trời độ bằng thay đổi cảnh 
 
  Kệ: 
 Duyên Trời tận độ tiến không lo 
 Học hỏi không ngừng tâm tự thức 
 Hành thông chơn pháp sống vững bền
 Qui y Phật Pháp sáng tạo nền 
 

4) San Diego, 07-11-2005  7 : 10 AM 
Hỏi :  Sáng tạo bằng cách nào? 
 
Ðáp:  Thưa sáng tạo bằng cách dày công 
 
  Kệ: 
 Dày công hành pháp đổi tâm linh 
 Tiến hóa thâm sâu duyên Trời độ 
 Thành tâm học hỏi tự tiến vô 
 Giải tỏa ưu phiền tâm được độ 
 

5) San Diego, 08-11-2005  7: 15 AM 
Hỏi:  Trời độ bằng cách nào? 
 
Ðáp:  Thưa Trời độ bằng cách ban chiếu 
 
  Kệ: 
 Ban chiếu tâm linh hành tiến tới 
 Cảm thông thiên địa tiến hợp thời 
 Thực hành sáng suốt chuyển thành lời
 Khai thông trí tuệ sống thảnh thơi 
 

6) San Diego, 09-11-2005  7: 20 AM 
Hỏi:  Hành tiến tới đâu? 
 
Ðáp:  Thưa hành tiến tới vô cùng 
 
  Kệ: 
 Qui y Phật Pháp tâm thành đạt 
 Giải tỏa phiền ưu duyên sớm thức 
 Cảm thông thiên địa chẳng buồn phiền 
 Thành tâm hành pháp tự tâm yên 
 

7) San Diego, 10-11-2005  7 : 30 AM 
Hỏi :  Quí yêu Thầy bằng cách nào? 
 
Ðáp:  Thưa quí yêu Thầy bằng cách hành pháp đứng đắn 
 
  Kệ: 
 Thực hành chánh pháp quí yêu Trời 
 Khai triển vô cùng tự thảnh thơi 
 Tâm linh hướng thượng chỉ nhớ Trời 
 Thành tâm tu tiến học chơn lời 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT G IẢNG  

MẸ VIỆT NAM 
Người mẹ Việt Nam đã gánh từng gánh phân thúi để trồng cọng rau, để bán, đổi chác lấy 

đồng tiền cho con ăn học. Người mẹ Việt Nam đã làm! Ai đã gánh một gánh bánh canh để nuôi 
tướng lãnh Việt Nam ăn học? Chính người mẹ Việt Nam đã làm. Cho nên sự cao quí đó lần lượt 
đây thế giới sẽ ca tụng người mẹ Việt Nam. Nhưng Người vẫn tiếp tục kiên nhẫn để tiến. Một 
ngày nào đó đem lại sự no ấm cho toàn dân và cái ảnh hưởng vĩ đại của nhân loại sau này. Tôi 
thấy duyên lành ở Việt Nam lần lượt đây rồi các bạn sẽ thấy rõ cái tình thương và sự kiên nhẫn 
của một người yếu, phái yếu, là Người mẹ Việt Nam, đã yếu, đã chịu đựng, trong lúc ở khắp thế 
giới họ đem ra so sánh không lại cái mức chịu đựng của Người. 

Rồi một ngày kia chúng ta đạt tới văn minh như thế giới, vật chất tiến bộ dồi dào như thế 
giới, hỏi người mẹ Việt Nam sẽ đứng ở dung điểm nào? Vừa đạo đức, vừa vật chất, Người sẽ đi 
trên cái xe, đạp hai bánh xe, không phải một bánh xe nữa, cái sự rất vui tươi, nhưng mà phải có 
kiên nhẫn để đi tới. 

Chúng ta tu đây cũng vậy, chúng ta tu Vô Vi đây cũng vậy, chúng ta đi trong cái tình 
thương của người mẹ nung nấu từ thuở nhỏ tới lớn, chúng ta phải biết nung nấu huyền cơ của 
Tạo Hóa giao phó cho chúng ta là bản thể này, chúng ta phải sửa một cách hoàn mỹ, sửa chữa 
một cách kiên nhẫn, sửa một cách rất từ tốn, khai mở trong cái liêm chính chứ không có làm điều 
sái. Các bạn từ từ, bạn nào giữ được sự liêm chính đó mà tu tịnh, các bạn thấy các bạn tiến bộ, 
các bạn không buồn phiền nữa, các bạn rất vui vẻ, bạn có những nụ cười cho mọi người mến, các 
bạn có những lòng tin bộc lộ từ trong cặp mắt, trong lòng của các bạn, các bạn có nhiều hành 
động rất hay để dìu dắt mọi người. Mà lòng tin tiến bộ của các bạn nó đưa các bạn ngày càng nhẹ 
nhàng, thanh cao, cởi mở, thì cái sự sáng suốt đó chúng ta đã có sẵn một kho tàng đạo đức ở Việt 
Nam. Chúng ta có một tình thương không có thể cắt đứt được, dù những Người mẹ Việt Nam ở 
xa Việt Nam, xa nơi khác cũng là trìu mến trở lại xứ sở, vì chính họ đã đóng góp rất nhiều, tuy 
rằng họ ở đất nước người nhưng mà họ làm việc rất nhiều. 

Cho nên tôi thấy chúng ta tu đây phải hướng về căn bản cội nguồn mà chúng ta sanh tồn 
tới ngày nay, chính bàn tay người mẹ Việt Nam anh hùng đã đóng góp quá nhiều. Cho nên chúng 
ta tu đây, mọi người nên nắm cái duyên lành đó mà tiến. Ðó là một vị Phật, đó là một sự thanh 
cao, đó là một sự từ bi vô hạn để đưa chúng ta tiến tới bến giác, và mọi sự thành công sẽ về với 
chúng ta. 

THƠ 
              Hồi sinh 
Lặng lẽ trầm tư lúc tịnh thiền 
Cảnh trần gác lại dưỡng tâm yên 
Pháp luân thường chuyển trong hơi thở 
Lạy kính soi hồn hết nghiệp phiền 
Thể lặng tâm an thần hội tựu 
YÔ dừng vọng tưởng dức phan duyên 
Nhân lành gieo đúng vào ruộng phước 
Hương thơm quả ngọt hưởng nhản tiền 
             Ngọc Y 21-8-2005  
          LONG THÀNH ÐỒNG NAI 
                          ===== 

      HỌP MẶT THƯỜNG KỲ 
Thiền viện tâm linh rộng cữa từ 
Ðón đưa bạn đạo khắp mọi nơi 
Nửa tháng một lần đều đông đủ 
Phân chia lao động khắp nơi nơi 
Ðến trưa chay lạt vui đạm bạc 
Xế qua nhà mát hội xum vầy 
Năm mươi ba chương cùng trao đổi 
Ôn băng Thầy giảng gắng trau giồi 
             Ngọc Tấn (T/V TLTC) 
                  19/06/05 
                            ========== 



 4

HOÀI-SINH  SUM-VAÀY  
 VAÏN-VAÄT THAÙI-BÌNH NGÖÔØI TU TÒNH  
SÖÙC-SOÁNG MUOÂN LOAØI  VUI HOÀI-SINH 
BUÏI TRAÀN LAÉNG ÑOÏNG ÑIEÂN-ÑAÛO MOÄNG  
MUØA-XUAÂN VÓNH-CÖÛU CHO CHUÙNG-SINH 
PHAÙP-LUAÂN THÖÔØNG-CHUYEÅN HÍT THÔÛ ÑAÀY  
HOÀI-SINH NÔI CON SAÙNG PHAÄT THAÀY  
GIEO MAÀM VOÂ-VI CHO NHAÂN-LOAÏI 
NGUYEÄN SÔÙM HOÀI-SINH TÆNH THÖÙC MÌNH  
MUOÂN NGÖÔØI TRAÀN-GIAN THEO LEÛ THIEÄN  
DUYEÂN-LAØNH HOÀI-SINH MOÄNG BAN ÑAÀU  
TÌNH-THÖÔNG NUOÂI DÖÔÕNG KHAÉP NAÊM 
CHAÂU  
NGÖÔØI COØN KEÛ MAÁT HOÀI-SINH ÑAÂU ? 
ÑAÁT TRÔØI MEÂNH-MOÂNG HÖ-KHOÂNG TAÄN  
VAÏN-VAÄT HOÀI-SINH MÌNH TU THIEÀN  
SUM-VAÀY QUANG-CHIEÁU SAÙNG ÑÖÙC THAÀY . 
   5 THÀNH CỦ-CHI 8-8-2005  TÐVVVN 
                          ======= 
            SẮC KHÔNG 
Sống giữa bụi trần mà không động 
Danh lợi tình tiền: có như không 
Nhắm mắt xuôi tay: đời hư huyễn 
Mới xã sự đời: một chữ “Không”. 
 
Sắc Sắc, Không Không lại Sắc Không 
Mấy chục năm qua bế với bồng 
Mê lầm chẳng thấy “sân” một đống 
Buồn, giận, hờn, ghen chất mấy chồng. 
 
Nay nhờ duyên phước trở về Không 
Gặp Pháp Vô Vi thoát cái còng 
Nhìn đời ta thấy như bong bóng 
Có đó, rồi không: chuyển một vòng. 
 
Vô Vi đem đến cái Không Không 
Nghe qua chưa hiểu cứ tưởng “Khùng” 
Hành đi rồi thấy tham “Không” ấy 
Hạnh phúc ngàn năm một chữ “Không”. 
       Tân Phú, 12h30 ngày 01-09-2005 
             THANH DŨNG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ÐỊNH TÂM 
              **** 
“Biển cho lặng Minh-Châu mới hiện. 
Lòng cho riêng mới gọi là thần”. 
Thành tâm chí thiện chuyên cần. 
Soi hồn, luân pháp, gom thần định tâm. 
Nhiều dục vọng bị lâm lục đạo. 
Giữ tâm không, tự tạo, lo chi. 
Mới mong học đạo Vô-Vi. 
Tham thiền định tánh thấu tri diệu huyền. 
Sát lục căn, tâm yên, rất khó. 
Danh lợi tình đừng có “dây dưa”. 
Nay có Thầy, Tổ, dắt đưa. 
Giúp đàn con trẻ quê xưa thẳng về. 
           Kính bái. 
         Minh-Nghĩa. 
  Bình-Tân ngày 11-9-200 
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Hướng Tâm Cầu Nguyện: 
  
Xin quí đạo hữu vui lòng hướng tâm cầu nguyện cho Ông NGUYỄN VĂN NAM, sinh năm 1925, là chồng 
của đạo hữu Trần Thị Liễu, là cha của các đạo hữu Kim Mão và Thanh Thủy, đã từ trần lúc 09h15 ngày 04-
12-2005 (nhằm ngày Mùng 4 tháng 12 năm Ất Dậu) tại TP.HCM, VN. Hưởng thọ 80 tuổi. Xin cầu nguyện 
cho linh hồn Cụ được siêu thăng tịnh độ. 
Tang lễ sẽ được hỏa thiêu tại Bình Dương ngày 08-12-2005. Chân thành phân ưu và kính báo. 
T/Ð. Phú-Nhuận, ngày 05-12-2005. 

 
Khóa Sống Chung Thiền TÂN NIÊN 2006 

từ 31/12/05 đến 2/1/2006. 
Thông Báo của Ban Vận Chuyển: 

 
 
1)John Wayne Airport (SNA): Các bạn đáp máy bay đến phi trường nầy sẽ có free (miễn phí) shuttle bus 
của khách sạn Hyatt đưa đón các bạn từ phi trường về khách sạn và ngược lại.  Sau khi lấy hành lý, các bạn 
đi ra ngoài giữa  Terminal A và Terminal B, băng qua đường tới “Ground Transportion Center”,  chờ đón 
“Courtesy Shuttle” cua Hyatt Regency Irvine Từ phi trường tới Hyatt Hotel là 3 phút lái xe và khoảng 1.53 
miles cách xa.  Mỗi  nữa tiếng sẽ  có xe đưa đón qua lại mỗi ½ tiếng đồng hồ. ( mỗi 15 phút sau mỗi  giờ  và 
15 phút trước  mỗi giờ = thí dụ như 1.15 pm hay 12.45pm .  Từ Hyatt Hotel ra phi trường SNA thì đúng mỗi 
giờ và nữa giờ sẽ có free shuttle or van ride.  
 
2) Los Angeles Airport (LAX): Từ phi trường tới Hyatt Hotel thì không cần lấy hẹn trước.  Sau khi lấy 
hành lý, bạn nên ra ngoài,  kiếm bản mầu cam để “Shared  ride van ” và có người đại diện của Super-Shuttle 
bận áo  màu xanh đậm (blue) sẽ hướng dẫn các bạn lên “Super Shuttle” (Blue van).  Giá tiền là:  người đầu 
tiên là $32, mỗi người kế tiếp cùng chuyến là $9.  Tối đa là 7 người một xe van.   
 
Từ Hyatt về phi trường LAX ,  bạn cần reservation với concierge để đón xe  Super Shuttle hoặc có thể lấy 
hẹn trước qua:  www.supershuttle.com, hoặc  gọi (800) 258-3826  (1-800-BLUEVAN). ).  Khi ghi danh on-
line thì dùng discount code #8Q72S. Các bạn đi riêng một mình, thì cần đem theo coupon.  Còn nếu đi 
group thì không cần coupon vì giá group sẽ rẽ hơn nếu  đi trên hai người. 
 
Địa chỉ cần biết:   Hyatt Regency Irvine 
                                                     17900 Jamboree Road 
         Irvine, CA 92614   
                 
Số điện thoại cần liên lạc:       1)Hyatt Regency Irvine:………(949) 975-1234 
     2) Dương Như Tùng cellular:…(714) 715-5635 LA/OC   
     3) Nguyễn Như Hoàng cellular..(408) 889-3437 San Jose 
     4) Trụ Sỡ Xây Dựng Vô-Vi…(714) 891-0889 Westminster 
 
Nếu ở tiểu bang  ngoài California hoạc nước ngoài có thê’ e-mail tung_lax008@yahoo.com 
 
Ban Vận Chuyển kính chào các bạn và kính chúc quý bạn thượng lộ bình an,  
Hội Ái Hữu Vô Vi & VVMC kính bái, 
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Đại Hội Vô Vi 2006 

HỘI TỤ VINH QUANG 
Bangkok, Thailand 

Từ ngày 17 tháng 8 đến 22 tháng 8 năm 2006 
 
Do sự yêu cầu của nhiều bạn đạo xin Đức Thầy cho phép thời gian tổ chức đại hội được dài thêm để bạn đạo có cơ hội 
chung sống và trao đổi tu học, Ban Tổ Chức (BTC) đại hội đã tăng thêm một ngày, thay vì theo thông lệ là 5 ngày 4 
đêm, đại hội 2006 được ấn định là 6 ngày 5 đêm.  
Đức Thầy đã đặt tên đại hội kỳ thứ 25 tại Bangkok là:  
 

Hội Tụ Vinh Quang 
với ý thơ chỉ đạo như sau: 

…. 
“Gần xa sum hợp cảm vui hòa 
Mắt sáng mặt tươi tự vượt qua 

Đường đời đường đạo sống an hòa 
Thiên địa nhơn nhập cuộc chẳng xa 

Nhứt trí nhứt tâm hành tới đích 
Sửa tánh vinh quang người người hưởng 

Gặp nhau bàn luận chuyện đang hành” …. 
 

Vĩ Kiên 
 
 
BTC đã nghiên cứu mấy  phương tiện cho quý bạn đạo. Quý bạn chỉ cần chọn sau đây những trọn gói nào thích 
hợp với mình. Mọi thắc mắc xin liên lạc với các đại diện trong Ban Ghi Danh thuộc vùng của mình hay email 
về: info@vovi.org  
 
Ban Ghi Danh và địa chỉ Vùng phụ trách Điện thoại và email 
Huệ Mai 
PO Box 5234 
Oroville, CA 95966 

Bắc California và các tiểu bang 
miền đông USA 

(1)530-589-6972 
 
maioro@yahoo.com 

Nguyễn Hữu Lâm 
PO Box 92062 
Portland, OR 97292-2062 

Tây Bắc, Trung, Nam USA  và 
Canada  

(1)503-380-9307 
 
lamtruc@comcast.net 

Nguyễn Kim Anh 
7622   23rd St. # A/B 

Wesminster, CA 92683 

Nam California  (1)714-580-5388 
 
anguyen30003@yahoo.com 

Phan Thanh Trúc 
7622   23rd St. # A/B 

Wesminster, CA 92683 

Nam California (1)909-896-3081 
 
phan1957@aol.com  

Dominique Santelli 
220 Le Senaillet 

74500 Amphion-Les-Bains 

Âu Châu (33) 450708355  
 
santelli.dominique@wanadoo.fr 

Xuân Thu  
Fresenius Str. 6 

60320 Frankfurt, Germany 

Đức Quốc  (49)69 597 8195 / 069-597-8195 
 
vovi-fv-germany@arcor.de 

Lê Tấn Quốc  
4 New Ross Lane 

Waterford, WA 6152, Australia 

Úc Châu  (61)8 9450 7416 / 08-9450 7416 
 
maxle@iinet.net.au 
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Đơn Ghi Danh 
ÐÐạạii  HHộộii  VVôô  VVii  22000066  ––  HHội Tụ  VV ii nn hh   QQ uu aa nn gg   

BANGKOK, THAILAND 
17.08.2006 ĐếN 22.08.2006

Họ & Tên (giống sổ thông hành):   Nam     Nữ Ngày sanh:
Ðịa Chỉ:  Quốc tịch:
Thành phố: Tiểu Bang: Zip Code: Quốc gia:
Ðiện thoại nhà:  Ðiện thoại di động (cell):  
Ðiện thoại hãng:  Email:

TÊN NGƯờI LIÊN LạC KHI CầN:  ÐIệN THOạI: Email: 

T-Shirt :    S      M      L      XL      CầN GIÚP Đỡ  THÊM: 

XIN ĐƯợC XếP CHUNG PHÒNG VớI: 
Họ & Tên 1:    Nam     Nữ 
Họ & Tên 2:    Nam     Nữ 

Package 1:  Lệ phí bao gồm máy bay từ LAX/SFO - Bangkok + Hotel + Ðại Hội + Thiền Ca 
Giá tiền cho 1 người Phòng 3  (*) Phòng 2 Phòng 1 @Trẻ em Tổng cộng 
Người lớn $1,788 $1,838 $2,178 $898 $
Lệ phí máy bay nếu đi cuối tuần     $25    $25    $25 $20 $
Lệ phí phòng ở thêm 1 đêm     $80    $90   $160 0 $
Thêm lệ phí từ các thành phố sau đây (add-on airfares excluding US domestic taxes)(**) 
(**) Albuquerque, Boston, Buffalo, Chicago, Houston, Dallas – Ft. Worth, $300 $
(**) Orlando, Tampa $250 $
(**) Phoenix $125 $
(**) Portland, Sacramento $100 $

Tổng cộng  lệ phí  Package  1 $
Ghi danh và đặt cọc từ 11 đến 31 tháng 12 năm 2005 $ 200 USD

Trả hết lệ phí còn lại (ngày hết hạn: 1 tháng 5 năm 2006) $

Package 2:  Lệ phí bao gồm máy bay từ  LAX/SFO – Bangkok – Hanoi/HCM + Hotel + Ðại Hội + TC  Visa VN 
Giá tiền cho 1 người Phòng 3  (*) Phòng 2 Phòng 1 @Trẻ em Tổng cộng 
Người lớn $2,038 $ 2,088 $2,428 $1,008 $
Lệ phí máy bay nếu đi cuối tuần (1     $25    $25    $25 $20 $
Lệ phí phòng ở thêm 1 đêm     $80    $90   $160     0 
Thêm lệ phí visa cho người sinh ở ngoại quốc     $45 $
Thêm lệ phí từ các thành phố sau đây (add-on airfares excluding US domestic taxes)(**) 
(**) Albuquerque, Boston, Buffalo, Chicago, Houston, Dallas-Ft. Worth, Philadelphia    $300 $
(**) Orlando, Tampa    $250 $
(**) Phoenix    $125 $
(**) Portland, Sacramento    $100 $

Tổng cộng  lệ phí  Package  2 $
Ghi danh và đặt cọc từ 11 đến 31 tháng 12 năm 2005 $ 200 USD

Trả hết lệ phí còn lại (ngày hết hạn: 1 tháng 5 năm 2006) $

Package 3:  Hotel + Ðại Hội + Thiền Ca 
Giá tiền cho 1 người Phòng 3 (*) Phòng 2 Phòng 1 @Trẻ Em Tổng cộng 
Khách sạn + đại hội + thiền ca  $838 $888 $1228  $168  $
Lệ phí phòng ở thêm 1 đêm  $80 $90  $160     0 $

Tổng cộng  lệ phí  Package  3 $
Ghi danh và đặt cọc từ 11 đến 31 tháng 12 năm 2005 $ 200 USD

Trả hết lệ phí còn lại (ngày hết hạn: 1 tháng 5 năm 2006) $
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Cách trả tiền: 
 
• Check payable to: VO-VI Multimedia Communication. 
• Xin gởi check/money order cho các đại diện trong Ban Ghi Danh thuộc vùng của mình. 
 
Package 1, 2  gồm có : 
 
• Vé máy bay khứ hồi từ LAX/SFO đến Bangkok & HaNoi/HCM với Cathay Pacific (bao gồm thuế nội địa) 
• Ðưa đón từ phi trường đến khách sạn 
• Lệ phí khách sạn cho 5 đêm với ăn sáng (buffet) 
• Tham dự sinh hoạt Ðại Hội 
• 1 vé Thiền Ca đồng hạng 
• 1 buổi tiệc tối 
• ½ ngày thăm viếng thành phố Bangkok 
• Kit đón chào với bản đồ thành phố & địa điểm những cuộc biểu diển và thương mại 
• Bảo hiểm nhân thọ trị giá 200,000 $US, nếu mua vé máy bay khứ  hồi với Vô Vi Multimedia 
 
Lưu ý: 
(*) Loại phòng 3 người chỉ có 50 phòng. Ưu tiên cho quý bạn đạo ghi danh sớm (First come, first served ) 
(**) Chỉ những add-on fares là chưa tính thuế US domestic surcharges, sẽ thay đổi vào đầu năm,  (ước tính dưới $30), 
còn những packages đều đã bao gồm thuế nội địa.  
(@) Trẻ em ở với cha mẹ, không thêm giường, không ăn sáng 
 
Package 3 gồm có : 
 
• Ðưa đón từ phi trường đến khách sạn 
• Lệ phí khách sạn cho 5 đêm với ăn sáng (buffet) 
• Tham dự sinh hoạt Ðại Hội 
• 1 vé Thiền Ca đồng hạng 
• 1 buổi tiệc tối 
• ½ ngày thăm viếng thành phố Bangkok 
• Kit đón chào với bản đồ thành phố & địa điểm những cuộc biểu diển và thương mại 
 
Lưu ý: 
(*) Loại phòng 3 người chỉ có 50 phòng. Ưu tiên cho quý bạn đạo ghi danh sớm (First come, first serve) 
 (@) Trẻ em ở với cha mẹ, không thêm giường, không ăn sáng 
 

 
Lưu Ý Quan Trọng: 
Vấn đề mướn khách sạn 5 sao  và hội trường tại Bangkok có nhiều khó khăn, xin yêu cầu bạn đạo 
ghi danh và đặt chỗ ngay trước ngày 31/12/2005 để BTC biết được số người tham dự để có thể 
lo thu xếp hội trường. Quá hạn ấn định nói trên, BTC không có thể bảo đảm được tiện nghi tham 
dự đại hội cho các bạn.  
-   
Riêng các bạn đạo ở Bắc Mỹ, nên lấy ngày nghỉ vào hai tuần cuối của tháng 8, vì ngày thứ hai 
đầu tuần của tháng là lễ Lao Động (Labor Day), nên các bạn sẽ nghỉ được thêm vài ngày cuối 
tuần. Những bạn đạo dự định về VN, có thể đi từ Bangkok về Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, rồi  
trở về Bắc Mỹ vào tuần lễ Labor Day. 
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Ban Tổ Chức Đại Hội sẽ không chấp nhận ghi danh tự túc và không giải quyết ghi danh vào 
giờ chót. 
 
Sự cộng tác của quý bạn là một sự đóng góp quý báu và giúp cho đại hội Hội Tụ Vinh 
Quang được thành công. Vô-Vi Multimedia Communication kinh bái,  
 
Dưới đây là lịch trình của những chuyến bay được chọn lọc, dành cho nhóm Vô-Vi, 
packages 1 & 2. Mỗi chuyến bay cần có 20 người trở lên. Có thể thay đổi tùy nhu 
cầu. 
*Flight Schedule from LAX – BKK via Cathay Pacific  
#1   Leave August 15 Tuesday evening 
CX 881   Aug.16      LAXHKG   155A     740A  
CX 713   Aug 17      HKGBKK   855A     1030A             Arrive August 17  
 
#2   Evening  
CX 885    Aug 16     LAXHKG    120P     705P  
CX 709    Aug 17     HKGBKK   1010P    1150P            Arrive August 17 
 
#3      Leave August 15 Tuesday  
CX 883  Aug 15      LAXHKG    1155P     540A          
CX 713  Aug 17       HKGBKK    855A     1030A        Arrive August 17   
 
*Flight Schedule from BKK-LAX via Cathay Pacific              
#1 
CX 702  Aug 22     BKKHKG     640P      1030P 
CX 880  Aug 22     HKGLAX    1135P      945P 
 
#2 
CX 708  Aug 22     BKKHKG     950A      140P 
CX 882  Aug 22     HKGLAX     415P       230P 
 
** Chuyến bay về VN sau đại hội: ** 
*Flight from BKK-Saigon   or  BKK - Hanoi 
#1  
VN 850   Aug 22  BKKSGN    100P      230P        Or    VN 830 Aug 22  BKKHAN   
1220P  205P 
 
#2 
VN 852    Aug 22  BKKSGN    600P     730P 
 
*Flight from Saigon -LAX or Hanoi - LAX  (Sep. 02 or Sep. 03) 
#1 
CX 764  Sep 02  SGNHKG   655P      1035P     or     CX 792   Sep 02   HANHKG    
710P     1000P 
CX 880  Sep 02  HKGLAX  1135P     945P                CX 880   Sep 02  HKGLAX   
1135P     945P 
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#2 
CX 766  Sep 02   SGNHKG      1125A   310P     or    CX 790  Sep 02   HANHKG    
1105A     155P 
CX 882  Sep 02   HKGLAX     415P      230P             CX 882  Sep 02   HKGLAX     
415P       230P 
 

NOTE:  The early bird registration has priority with flight schedule. 
FIRST COME FIRST SERVED  

 
THÔNG BÁO VỀ QUỸ TƯƠNG TRỢ 2006 
 
Với mục đích để giúp đỡ các bạn đạo VN thiếu thốn có điều 
kiện tham dự đại hội 2006, VVMC có phát động một quỹ thiện 
nguyện do sự đóng góp của toàn thể bạn đạo thế giới. Việc 
gây quỹ bắt đầu kể từ ngày 23/12/2005 đến 1/5/2006. Số tiền 
gây quỹ sẽ lần lượt được báo cáo trên tuần báo Phát Triển 
Điện Năng.  
 
Với tinh thần tương trợ, lá lành đùm là rách, Quỹ Tương Trợ 
đã được Đức Thầy chỉ đạo như sau: 
 
  “Quí nhau tương trợ lẫn nhau 
   Tình thương đạo đức đón đường trước sau 
   Cùng chung phát triển hợp hòa 
   Phước duyên Trời độ chan hòa tình thương” 
 
Phương thức tương trợ sẽ tùy thuộc vào số tiền của các bạn 
đạo đóng góp. Vì vậy VVMC sẽ thông báo sau phương thức này. 
 
Chúng tôi ước mong quý vị có điều kiện, xin hưởng ứng ủng 
hộ cho quỹ tương trợ, đó cũng là cơ hội tạo phước duyên cho 
chính mình và gia đình. 
 
Mọi sự đóng góp tại Âu Châu, Á Châu & Úc Châu, xin gởi về 
Đại Diện Ghi danh tại địa phương của mình. Vấn đề đóng góp 
tại Bắc Mỹ, xin gởi về: 
 
Check payable to:  
Vo-Vi Multimedia Communication 
P.O. Box 741324 
Dallas, TX 75374-1324 
 
Xin ghi rõ, dành riêng cho quỹ Tương Trợ. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
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VẤN ĐÁP DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI 2006: 
Soạn ngày 16/12/05 

 
1) Hỏi: Có những bạn đạo muốn về VN trước ngày 15/8 thì vé máy bay sẽ khác biệt 
là bao nhiêu? 
 
Đáp: Vé máy bay đi từ LAX/SFO qua Bangkok,về VN trước ngày 15/8/2006 sẽ là :  
 

Package 1: Lệ phí bao gồm máy bay từ LAX/SFO - Bangkok + Hotel + Ðại Hội + Thiền Ca
Giá tiền cho 1 người Phòng 3  (*) Phòng 2 Phòng 1 @Trẻ em Tổng cộng
Người lớn $1,988 $2,038 $2,378 $1066 $

Package 2: Lệ phí bao gồm máy bay từ  LAX/SFO – Bangkok – Hanoi/HCM + Hotel + Ðại Hội + 
Giá tiền cho 1 người Phòng 3  (*) Phòng 2 Phòng 1 @Trẻ em Tổng cộng
Người lớn $2,238 $ 2,288 $2,628 $1,168  $ 

** Cần phải đi theo nhóm trên 20 người trở lên, nếu không thì phải áp dụng trường hợp 
của vấn đáp #4.  
 
2) Hỏi: Visa về VN có thể xin gia hạn quá ba tháng được không? 
Đáp: Đối với bạn có khai sanh tại VN, thì visa tối đa là 3 tháng. Với người sanh tại nước 
ngoài là 1 tháng. Hoặc có thể xin multiple visas có hạn trong 6 tháng.  
 
3) Hỏi: BTC có tổ chức tour sau đại hội như mọi năm không? 
Đáp: BTC đang nghiên cứu tour sau đại hội, dự tính trong vòng 2 ngày, vào ngày 23/8 & 
24/8/05. Dự tính sau tour, các bạn có thể rời Bangkok là ngày 25/8/05 
 
4) Hỏi: Trong trường hợp, bạn đạo muốn đi về VN, nhưng sẽ ở lại VN trong một 
thời gian lâu, vậy vé máy bay có giới hạn là bao lâu? 
Đáp: Vé máy bay có giới hạn tối đa là 6 tháng. Loại vé này không phải là vé group, nên 
một khi chọn ngày, đặt vé, thì bạn đạo cần phải đặt cọc 50% ngay dựa trên package 2. 
Sau khi đặt vé, cần phải lấy vé sau ba tuần, nếu không thì việc giữ vé không còn hiệu lực. 
 
5) Hỏi: Tại sao BTC lại đòi hỏi đặt cọc trước ngày 31/12/2005?  
Đáp: Thưa, vì ở Thái Lan khách sạn có phòng họp lớn khoảng hơn 1000 người trở lên rất 
ít, do đó muốn có được loại phòng họp như vậy BTC sẽ phải đặt cọc ngay để giữ chỗ cho 
hội trường, cũng như cho số phòng ngủ cần thiết cho bạn đạo. Vì vậy việc đặt cọc trước 
ngày 31/12/2005 sẽ giúp cho BTC biết số người tham dự để thỏa mãn điều kiện của 
khách sạn. Tháng 8 là mùa cao điểm, nếu BTC không có tiền để đặt cọc giữ chỗ, thì sẽ 
không có chỗ cho bạn đạo.  
 
Cũng như việc mua vé máy bay (package 1 & 2), BTC cũng cần biết sớm để giữ chỗ, 
nếu không thì BTC không thể bảo đảm giá vé máy bay & chỗ cho group tour nếu ghi 
danh trễ hạn. 
 
6) Hỏi: Tiền đặt cọc có được hoàn trả lại nếu trường hợp không đi được? 
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Đáp: Tiền đặt cọc không thể hoàn lại được, nhưng có thể kiếm người  thay thế trước ngày 
1/5/2006. Sau thời gian này, thì sẽ không thay đổi thay thế tên được nữa.  
 
7) Hỏi: Năm nay BTC thông báo việc ghi danh phòng 3 người chỉ có 50 phòng. Như 
vậy những bạn đạo chưa nhận kịp hoặc chưa đọc LED 544, mà khi xin ghi danh thì 
không còn loại phòng đó thì họ bị thiệt thòi quá. BTC đã có những dự định nào để 
tăng thêm số phòng loại này không? 
Đáp: Khách sạn tại Bangkok hay Á Châu đa số là phòng hai người, và họ chỉ có một số 
phòng lớn giới hạn dành cho ba người mà thôi.  
- 
8) Hỏi: Hành lý từ Bắc Mỹ đi Á Châu được bao nhiêu ký? 
Đáp: Mỗi người đi theo package #1 &  #2 có thể  đem theo được 2 hành lý. Mỗi hành lý 
là 50 lbs từ Mỹ sang Bangkok về VN, rồi trở về Mỹ. Đối với vài hãng máy bay  từ 
Bangkok về VN, đôi khi các bạn có thể gặp khó khăn. Trường hợp này, các bạn cần đưa 
cho họ xem giấy vé máy bay bao gồm lộ trình đi từ Mỹ và trở về lại Mỹ, như là một lộ 
trình toàn bộ theo package #2 thì được. Đây là luật quốc tế về hành lý, mà BTC đã điều 
đình được với hãng máy bay Cathay Pacific Airlines. 
 
9) Hỏi: Lệ phí Đại Hội có thể trả thành nhiều kỳ như Đại Hội năm rồi được không? 
Đáp: Bạn đạo nên trả nhiều kỳ như các đại hội trước. Đây là thời gian đề nghị: 
A- 31/12/05: đặt cọc 200$ 
B- 15/02/06: 40% 
C- 1/05/06: phần còn lại  
 
10) Hỏi: BTC có nhận thẻ tín dụng (credit card) được không? vì với một số tiền lớn 
như vậy sẽ giúp cho bạn đạo trả dần tiền với các công ty tín dụng được nhẹ nhàng 
hơn. Hãng du lịch của BTC có nhận credit card không? 
Đáp: BTC đã nghiên cứu vấn đề trả bằng tín dụng nhưng nhận thấy rằng trả bằng cách 
này, BTC sẽ phải tốn thêm 3% số tiền. Để tiết kiệm vấn đề, BTC đã bãi bỏ vấn đề này.  
 
11) Hỏi: Tại sạo BTC lại phải chọn những khách sạn 5 sao, thay vì có thể  chọn 
những khách sạn  rẻ tiền  hơn, để nhiều bạn đạo có thể tham dự được hơn? 
Đáp: Gần đây số bạn đạo tham dự đại hội gia tăng, đại hội cần mướn hội trường thích 
ứng theo nhu cầu. Thông thường, các khách sạn nhỏ hay rẻ tiền hơn đều không có phòng 
họp lớn. Những khách sạn có hội trường thích hợp để tổ chức đại hội thường là những 
khách sạn lớn, được thiết kế đầy đủ  để tổ chức những hội họp quốc tế là những khách 
sạn 5 sao. Ngoài ra những khách sạn nhỏ, rẻ tiền hơn là chỉ để nghỉ ngơi mà thôi. 
- 
12) Hỏi: Nếu ghi danh package 1 hoặc 2 và muốn đến trước 1, 2 ngày thì có phải 
đóng thêm như câu 1? 
Đáp: Trường hợp các bạn muốn đi trước ngày 15/8/2006 với package 1 & 2 đều cần phải 
đóng thêm như câu 1 theo yêu cầu của hãng máy bay, vì thời gian này là cao điểm. 
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13) Hỏi: Có những bạn đạo muốn về VN trong một thời gian lâu hơn thì sao? 
Đáp: BTC dự trù những thời điểm như sau để các bạn đạo có thể chọn lựa dễ dàng. Xin 
các bạn phúc đáp sớm để BTC có thể giữ chỗ sớm cho các bạn, nếu không có nhu cầu thì 
BTC sẽ dồn lại hoặc bãi bỏ những thời điểm không cần thiết: 
 
A. Thời điểm dự trù cho các chuyến bay khởi hành/Tentative Departure Dates 
1) Khởi hành chủ nhật ngày 30th or thứ hai 31/7/06 / July 30th or 31st, 2006  
2) Khởi hành thứ bảy 12th, 2006 / Saturday 12th, 2006 : 
3) Nhóm Chánh khởi hành ngày 15 & 16/8/06 / Main Group: 15th or 16th 
 
B. Thời diểm trở về từ Bangkok-Mỹ hay VN / Possible Returning Dates from 
Bangkok to USA & VN: 
1) Ngày 22 tháng 8, 2006 / August 22nd, 2006 
2) Ngày 25 tháng 8 năm 2006 / August 25th, 2006 
 
Thời diểm từ VN trở về Mỹ / Possible Returning Dates from VN back to US 
1) Ngày 3 tháng 9 năm 2006 / September 3rd, 2006  
2) Ngày 17 tháng 9 năm 2006 / September 17th, 2006  
3) Ngày 30 tháng 9 năm 2006 / September 30th, 2006  
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
 


