
 1

 

 
  

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

 số 590 29 tháng 10 năm 2006 
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 
 

 
Bình Minh 

Bình minh saùng toûa duyeân tình ñeïp 
Thöùc giaùc bình taâm höôùng nheï khuynh 

Ban raõi tình thöông cuøng caùc giôùi 
Trí taâm tu luyeän töï mình minh 

 
Vĩ Kiên 

 
 
 

Mục Bé Tám từ 12/01/97 đến 18/01/97 
Copyright 2006 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) Biết được phần hồn là vô sanh bất diệt có ích gì không  ? 
2) Do đâu tạo ra thần kinh bất ổn  ? 
3) Lập trường là gì  ? 
4) Muốn quân bình tâm thức thì phải làm sao  ? 
5) Buông bỏ nghiệp tâm thì phải làm sao  ? 
6) Sự thật là gì  ? 
7) Tuổi trẻ có nên cờ bạc hay không  ? 
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1) Manila, 12-01-97 2  : 55 AM 
Hỏi  : Biết được phần hồn là vô sanh bất 
diệt có ích gì không  ? 
 
Ðáp  : Thưa biết được phần hồn vô sanh 
bất diệt thì mới dũng mãnh hành pháp, thực 
hiện nguyên lý tự tu tự tiến, thì tương lai sẽ 
mới thành sự, khôi phục chơn giác 
  Kệ  : 
 Biết mình rõ  rệt thâm tâm tiến 
 Giải quyết tâm linh giải nỗi phiền 
 Thức giác tâm lành tâm đạt đạo 
 Về không thanh nhẹ thật là yên 
 

2) Manila, 13-01-97 5  : 20 AM 
Hỏi  : Do đâu tạo ra thần kinh bất ổn  ? 
 
Ðáp  : Thưa do nghiệp lực từ tiền kiếp vấn 
vương không dứt khoát hình thành, tạo 
động và không tiến 
  Kệ  : 
 Say sưa đời tạm tánh không hiền 
 Khó khổ do tâm chẳng có yên 
 Mối đạo không thành gieo độc ác 
 Thành tâm hành pháp trí tâm hiền 
 

3) Manila, 14-01-97 4  : 0 0 AM 
Hỏi  : Lập trường là gì  ? 
 
Ðáp  : Thưa lập trường là sự quyết tâm của 
chính mình trước sau như một không bao 
giờ thay đổi, nhiên hậu mới có cơ hội khai 
thông trí tuệ 
 
  Kệ  : 
 Tâm linh dứt khoát tiến thân tùy 
 Dứt khoát lập trường tự tiến ghi 
 Phát triển không ngừng trong thức 
giác 
 Bền lâu vững tiến tự hành truy 
 

4) Manila, 15-01-97 2  : 45 AM 
Hỏi  : Muốn quân bình tâm thức thì phải 
làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn quân bình tâm thức thì 
phải siêng năng thực hành đúng pháp, tâm 
thức sẽ được khai triển theo chiều hướng 
thượng, hội nhập với ánh sáng của đại bi, 
thì mới thật sự quân bình vô hình vô tướng 
 
  Kệ  : 
 Thực hành phát triển tâm tu tiến 
 Giải tỏa cực hình tự tiến xuyên 
 Minh đạo hiểu đời càng thấm thía 
 Thực hành chất phát cảm tâm yên 
 

5) Manila, 16-01-97 3  : 42 AM 
Hỏi  : Buông bỏ nghiệp tâm thì phải làm 
sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn buông bỏ nghiệp tâm thì 
phải hướng về thanh tịnh mà tu, thì mọi 
việc sẽ được ổn định 
  Kệ  : 
 Không tiền không bạc không tình 
dính 
 Khó khổ không lo rõ chính mình 
 Thanh tịnh chào đời nay ngộ khổ 
 Dày công tu luyện rõ hành trình 
 

6) Perth Australia, 17-01-97 3  : 45 AM 
Hỏi  : Sự thật là gì  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự hội tụ hồn nhiên là thật 
  Kệ  : 
 Hội tụ hồn nhiên thẳng tiến vào 
 Chơn tâm rực rỡ lệ tuôn trào 
 Tâm thành tương ngộ tưởng nam mô 
 Thức giác chính mình rõ nhiệm mầu 
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7) Perth, 18-01-97 5  : 30 AM 
Hỏi  : Tuổi trẻ có nên cờ bạc hay không  ? 
 
Ðáp  : Thưa tuổi trẻ không nên cờ bạc, cần sức khỏe và tâm linh, tinh thần phục vụ là mức tiến 
trong bình đẳng và xây dựng 
  Kệ  : 
 Tu tâm cơ thể đạt quân bình 
 Dứt khoát tình duyên tự cứu mình 
 Trí tuệ chung hành trong trí thức 
 Cùng tu cùng tiến tự phân minh 
 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Hỏi: Ai mà điều khiển, quyết định cái chuyện hồn phải luân hồi như thế nào? 
Ðáp: Cái đó là cái sự sắp đặt ở dưới đó, thì tôi thấy có vua Diêm Vương, kêu bằng Ma Vương đó, 
coi hết những cái chỗ đó, thì sau xuống đó, người ta cùm có, bị xử tội có, đủ thứ ở trong đó, nó có 
những cái sự sắp đặt. Nhưng mà những người chúng ta ở đây, đi xuống âm phủ tại sao không bị Vua 
Diêm Vương bắt mà lại còn kéo ghế cho chúng ta ngồi? Thì nó khác hết trọi, nó nhẹ rồi, bởi vì 
chúng ta đã ăn năn trước khi xuất khỏi bản thể, chúng ta sửa chữa những cái tội trạng của chúng ta 
trước khi rời thế gian, thì nó khác. Còn những người đó họ không ăn năn, họ liên lụy và họ nhớ 
những cái chuyện thế gian trần tục, họ đòi hỏi nhiều cái chuyện bất chánh, thì bắt buộc... hễ vô cái 
giới đó là kiềm kẹp, thì cái sự kiềm kẹp đó nó sẽ kiềm kẹp và nó xử mình. 
Hỏi: Trong cái cuộc đời của mình, thỉnh thoảng tại sao cái người đó, họ thương cái cô đó, mà 
chính họ cũng không hiểu cái gì hết, ông Tám cắt nghĩa rằng cái đó là cái vía, mà có lẽ kiếp 
trước cái phần hồn nó cũng ở chung với cái vía đó, sau rồi nó phân ra đi nơi khác, rồi cái cuộc 
đời sau cái hồn nó gặp lại, gặp lại nó nhớ cái tình cũ nghĩa xưa, thì hỏi vậy, khi mà mình có 
cảm tình với cái vía đó, thì giữa cái vía đó và cái vía hiện thời của mình có sự xung đột không? 
Nói cách khác, nó có ghen không? 
Ðáp: Khi mà ông tu cái pháp này, cái hồn và cái vía tương hội thì tự nhiên nó ghen, cô Tiên cổ cản, 
cổ cản nên nhờ đó mà chúng ta không bị đa thê là vậy đó. Tu cái pháp này nó không có bị đa thê là 
vậy. Nó cản nó phân lý cho ông nghe trong lỗ tai. Nếu mình không có tu là phải đa thê, người ta lấy 
vợ bé là vậy đó, ở thế gian họ lấy vợ bé là vậy. Cái vía nó ghen với người tu mà thôi, mà cái ghen đó 
nó giúp chúng ta không có làm bậy, còn trái lại, với người không tu, cái vía mình nó không có ghen, 
nó để cho mình làm bậy, nó không có ghen, nó lu bù, nó đâu có biết gì, nó không biết. 

THƠ 
             CHƠN-TÂM 
Hòa cùng điển giới sống cho chơn 
Gấp rút lo tu không giận hờn 
Gần phật cận tiên còn chẳng dể 
Tự tu tự tiến khó khăn hơn 
Tâm mình kiểm thảo còn tham dục 
Chấp nhận quả nhồi chẳng thọ ơn 
Trí tuệ bần cùng nhờ cậy đạo 
Tự tu tự cứu mới sanh tồn 
             ========= 
Sáu mươi năm không dài đâu quí bạn 
Tham lường gạt chỉ rước nạn mà thôi 
Ráng lo tu mau thoát khỏi luân hồi 
Tâm thức giác  mới là nơi chánh quả 

Ảnh hưởng ai-sửa chính mình trước đả 
Người tâm chơn chẳng nhờ vả một ai 
thành tâm luyện về thẳng chốn thiên đài 
Hồn - vía  tu nhẹ  thanh bai mải mải 
       Kính-Bái   Minh-nghỉa - BT 
       Ngày 24-8-2006 
              =====  
      THIỀN ĐƯỜNG 
Cuối cùng nhớ đến thiền đường 
Cho tôi gởi gấm tình thương tràn trề 
Ngỏ vào nguyên vẹn thôn quê 
Bao năm cửa pháp bồ đề mải xanh 
Bên hồ bạn đạo vây quanh 
Trái cây ngon ngọt mát lành đón tôi 



 4

Tu tiên tu phật đây rồi 
Tu lâu mới hiểu đạo trời không xa 
Thực hành cái pháp sửa ta 
Tu hành đạo đức mới ra thánh hiền 
Duyên lành phật độ triền miên 
Không thành chánh quả củng thiêng hơn 
người 
Vui tu hành pháp bạn ơi  
Cuối tuần lại nhớ về nơi thiền đường 
       Kính-Bái        
Minh-Nghỉa  bình-tân 
      ngày-12-10-2006 
        ==== 
      TU-CHƠN 
Tu  chơn nào ngại họ chê cười 
Chỉ sợ công phu quá biếng lười 
Hờn giận thân tâm sanh uất khí 
An vui niệm phật  mến thương trời 
Tu tâm giử giới  gìn thanh tịnh 
dưởng tánh hòa đồng với mọi người 
ứng xử tình đời theo tiến thoái 
Tuỳ duyên đạo khởi ý ngôn lời 
        =========== 
    KHỬ TRƯỢC LƯU  THANH 
Thường chuyển pháp luân giải trược tà 
Thông kinh đái mạch điển thăng hoa 
Dụng hơi ép khí đầy lư nội 
Khí trụ  thượng điền trí sáng  ra 
Thuỷ điển xung theo đường đốc mạch 
Đủ ngày nảo bộ  hoá hà xa 
Mâu ni chuyển hoá kim thân hiện 
Hạnh đức viên thành diện kiến CHA 
Ngày-16-10-2006  Nguyển-Hiền  Bình-Dương 
                  ==== 
      THƯỜNG-NIỆM 
Thường xuyên niệm Phật để thanh tâm 
Khai triển lý chơn đạo chẳng lầm 
Nam hoả bính đinh nơi hiệp hoả 
Mô vô hình dạng đạo huyền thâm 
A hoà  thuỷ điển khai nhâm - đốc 
Di giử  khí thần dưởng tinh âm 
Đà ánh sắc vàng gìn bản thể 
Phật linh tại ngả bổn lai tầm 
        ============= 
             THẦY-TRÒ 
Thầy thương bạn đạo  ở  quê nhà 
Trò vẩn dủng hành học nhẩn hoà 
Thầy quí con hiền luôn giử hạnh 
Trò luôn hành pháp để thăng hoa 
Thầy vì phật sự đi truyền pháp 
Trò gắng sửa tâm sống thật thà 

Thầy chúc đàng tu con tiến hoá 
Trò nguyền đắc đạo trả ơn Thầy 
ngày-15-10-2006  Nguyển-Hiền  bình-dương 
                 ==== 
       LỜI THẦY DẠY 
Lời thầy dạy bảo bấy lâu nay 
Chỉ có mình sai chẳng ai sai 
ỷ  lại cái  TA  nhiều hiểu biết 
quên đi đức hạnh đứng đầu bài 
Hạ mình để hiểu lòng nhân thế 
Diệt tánh phàm phu giải nạn tai 
Giúp bạn không cần nhiều triết lý 
Mở ngay caí gút mới  là tài 
      ============= 
     ĐƯỜNG-TRẦN-VẠN-NẺO 
Đường trần vạn nẻo biết về đâu 
Thế sự đa đoan lắm khổ sầu 
Danh lợi đua chen sanh ác nghiệp 
Tình tiền duyên nghiệp mải lo âu 
Sông mê bao phủ mờ sương khói 
Biển khổ mây giăng phủ ngập đầu 
Thức tỉnh ngày đêm lo niệm phật 
May ra kịp lúc để lên tầu 
 ngày-17-10-2006    Nguyển-Hiền  
      BÌNH-DƯƠNG 
              ==== 
        HEÏN GAËP BAÏN CHUNG THIEÀN 2007 
MÖØNG THAÁY ÑÖÔÏC  
THIEÀN ÑÖÔØNG XAÂY DÖÏNG  
BAÏN VOÂ VI  
TUÏ HOÄI GAÀN XA  
CHUNG THIEÀN  
PHAÙP LYÙ VOÂ VI  
VUI THAÛO LUAÄN  
TAÂM KHOÂNG BEÙ TAÙM  
ÑÔØI THEÂM VUI  
THIEÀN CA CHO TAËNG  
THÖÙC GIAÙC NGÖÔØI  
TU SÖÛA TAÂM LINH  
MOÅI TUAÀN  
BEÂN BAÏN  
QUYÙ THÖÔNG  
AÊN UOÁNG VUI CÖÔØI  
THAÄT SÖÔÙNG VUI  
HEÏN GAËP NHAU  
CHUÙC THOÏ ÑÖÙC THAÀY  
VUI NAÊM MÔÙI  
BEÂN THAÀY BEÂN BAÏN  
XÖA LAÕNG TÖÛ  
GIANG HOÀ HAØNH HIEÄP  
NAY HOØA BÌNH SÖÙ GIAÛ VOÂ VI  
       5 THAØNH CUÛ CHI 20-10-2006 
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Hướng Tâm Cầu Nguyện 
 

1} Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của bạn đạo Võ Thị Trang, Võ Thị 
Ảnh và nhạc mẫu của bạn đạo Khổng Văn Cúc là bà Nguyễn Thị Vân đã từ trần ngày 27 tháng 10 
năm 2006, nhằm ngày 6 tháng 9 năm Bính Tuất, tại Mỹ Tho, Việt Nam, hưởng thọ 99 tuổi sớm được 
siêu thăng tịnh độ. 
Xin thành thật cám ơn quý bạn đạo. 
Thiền đường Portland, Oregon, Hoa Kỳ 
 
2} Kính xin quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho nhạc mẫu của bạn đạo Lê Cảnh Từ là cụ Trần 
thị Tươi đã mất ngày 24.10.2006 ( nhằm ngày 3 tháng 9 Âm Lịch) tại Köln, Đức Quốc, hưởng thọ 
83 tuổi, sớm được siêu thăng Tịnh Độ 
Thành thật cám ơn quý bạn đạo 
Hội AHVV Đức Quốc 
 
Thông Báo về  Lễ Mừng Thượng Thọ Đức Thầy, Giáng Sinh Vô-Vi 2006 & 
trình chiếu DVD thiền ca Hội Tụ Vinh Quang tại Hyatt, Irvine từ 

ngày 22/12/2006 đến 25/12/2006 
 
Để tỏ lòng biết ơn và hiếu thảo với Đức Thầy lúc tuổi già, chúng 
tôi kính mời quý bạn tham dự lễ Mừng Thượng Thọ của Đức Thầy lần 
thứ 84 để  chúng ta đồng cầu chúc cho Đức Thầy được vạn an và sống 
lâu trăm tuổi. Chúng tôi,  HAHVV & VMC kính mời quí bạn đạo tham dự 
“Lễ Mừng Thượng Thọ, Giáng Sinh Vô-Vi và trình chiếu DVD thiền ca 
Hội Tụ Vinh Quang từ ngày 22 tháng 12  đến 25 tháng 12 năm 2006. Sự 
có mặt vô cùng quan trọng và cao quí của quí bạn, sẽ mang đến niềm 
vui cho Đức Thầy. 
 
Đây là cơ hội để các bạn đạo được gặp gở và tâm tình với Đức Thầy, 
vì theo dự trù, đại hội Vô-Vi lần thứ 26 có thể tổ chức tại Mỹ vào 
cuối năm 2007. 
 
1/  Đóng góp vào chương trình Khóa Sống Chung: 
 
Ban tổ chức sẽ  có  những buổi thiền chung để hướng tâm cầu nguyện 
cho sự bình an và trường thọ của Đức Thầy. Ngoài ra chương trình 
còn chú trọng thêm về phần Tu Học để  các bạn đạo có nhiều cơ hội 
đóng góp chung tu dưới mái ấm từ quang của Đức Thầy, giúp cho 
chương trình sống chung được phong phú, và nói lên tấm lòng của bạn 
đạo hướng về Đức Thầy. Ban tổ chức yêu cầu các bạn đạo đóng góp vào 
chương trình sống chung thiền với chủ đề Mừng Vui Chúc Thọ Đức Thầy 
& Giáng Sinh Vô-Vi 2006. 
 
Mỗi địa phương, thiền đường, hay cá nhân đến dự buổi Chúc Thọ và 
Sinh Hoạt Chung Thiền lần này xin chuẩn bị một tiết mục để đóng góp 
cho chương trình với các chủ đề nêu trên.  Đặc biệt trong khóa học 
này sẽ có nhiều tiết mục:  Thuyết Trình, Hội Thảo  và Văn Nghệ. 
 
Trong phần Thuyết Trình, chủ đề sẽ là:  Sức Khỏe, Tâm Linh, Dưỡng 
Sinh, Kinh Nghiệm Tu Học, Kinh Nghiệm và Thành Quả Làm Sao Ảnh 
Hưởng Tốt Tới Người Chung Quanh. 
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Trong phần Hội Thảo,  chủ đề sẽ là: Ôn và kiểm soát lại Phương Pháp 
Công Phu, Kỹ Thuật Tu Tiến, Thể Thao, Dưỡng Sinh. 
 
Trong phần Văn Nghệ Chúc Thọ & Giáng Sinh Vô-Vi 2006, yêu cầu quí 
bạn đạo, nhất là các bạn đạo trẻ  tham gia đóng góp tạo cho buổi 
văn nghệ có nhiều sắc thái và sống động. 
 
Ngày chung vui sắp tới và thời gian chỉ còn khoảng 2 tháng, xin bạn 
đạo hưởng ứng, đóng góp, và gởi chủ đề thuyết trình, hội thảo, văn 
nghệ  về cho ban tổ chức trước ngày 1 tháng 12 năm 2006 để ban tổ 
chức có thể sắp xếp cho được hoàn hảo.  Mọi chi tiết  tham dự về 
các tiết mục như Thuyết Trình, Hội Thảo, Văn Nghệ vv.. kể trên, ban 
tổ chức sẽ xin thông báo sau. 
 
Kính xin quý  bạn ủng hộ và phát tâm xây dựng cho chương trình Sum 
Họp Chung Thiền, Chúc Thọ & Giáng Sinh 2006 thêm phần long trọng. 
Mọi tiết mục đóng góp cho chương trình, xin gởi email về địa chỉ 
sau đây: 
 
Email:  vovimedia@vovi.org 
Website:  www.vovi.org   
 
Xin chân thành cảm tạ sự cộng tác của các bạn đạo. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và  
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái 
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 Phiếu Ghi Danh – Application Form                       VN/ENG   

KHOÁ SỐNG CHUNG THIỀN GIÁNG SINH 22/12/2006- 25/12/2006 
  

Christmas Seminar 22/12/2006 - 25/12/2006   
 

Họ & Tên /Last & First Name  :                                                                                             
 

Địa Chỉ/Address :                                                                                             
  
 

Điện thoại/Telephone: [Home]  ________________    [Cell]  _______________      Email: ___________________  
 

Xin được xếp phòng chung với / Same room with: 
 

1)                                                                                       2)                                                                                        
  

3)                                                                                        4)                                                                                            
  

 

A : Giá tiền ở trong khách sạn/Inside hotel fees ;  
B: Giá tiền ở ngoài khách sạn/Outside hotel fees;  
C: Trẻ em/Children  
 

 

Giá tiền cho 1 người 
Price for 1 person 

 

Phòng 4 người 
Quad. Occ. 

 

Phòng 3 người 
Triple Occ. 

 

Phòng 2 người 
Double Occ 

 

Phòng 1 người 
Single Occ. 

 

Tổng Cộng Giá Tiền   
Total Package Price 

 

A) Người Lớn/Adult  
 

255  $US 
 

280  $US 
 

325  $US 
 

4 65 $US  
 

.......... $US 
 

Giá tiền khách sạn ở thêm trước và sau ngày KSC cho 1 người /  Extra night hotel fees before & after Seminar 
Đêm / night   21/22/25/26 35   $US 42 $US 59 $US 107  $US  .......... $US 
      
 

Tổng Cộng Lệ Phí (A) / Total (A) Price                                                                                     .......... $US 
  

B) Người Lớn/Adult                                                                                       [ 150 $US       x …….   Người  ] 
 

                

                   .......... $US 

C) Trẻ em dưới 12 tuổi nếu dự tiệc/Child under 12 years if attending party  [   $US  30 x ……. Trẻ em  ]   .......... $US 
 
Tổng cộng Lệ Phí (A+B+C)   / Grand Total   Price (A+B+C)    
   

                                                         
                                                                            ..........  $US 

Đặt cọc :  50%, hết hạn ngày 30/10/2006   
Deposit :  50%,  due before  October 30th, 2006 

                                                           
                                                                          .......... $US 

Trả hết lệ phí còn lại, hết hạn ngày 30/11/2006 
Final Payment due before November 30th, 2006 

                                                           
                                                                            .......... $US 

 

(A) gồm có /  (A) includes : 
 

- Tiền khách sạn cho 3 đêm / Hotel fees for 3 nights   
- 3 Buổi ăn sáng tại khách sạn / 3 breakfasts at hotel 
- Bus từ phi trường John Wayne/ Free shuttle from John Wayne airport 
- Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy / Master’s Birthday party 
- Lệ phí hội trường  / Meeting room fees 
 

  

(B) gồm có / (B) includes : 
 

- Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy / Master’s Birthday party 
- Lệ phí hội trường  / Meeting room fees 
 
  

1) Quí Bạn Đạo tại California, xin liên lạc ghi danh  với:  
Kim Anh , email: AnnCA00@gmail.com, đt : 1 (714) 580-5388 
Huệ Mai, email: maioro@yahoo.com, đt : 1 (530) 589-6972, PO Box 5234, Oroville, CA 95966 
2) Quí Bạn Đạo tại các nơi khác, xin liên lạc ghi danh với : 
Nguyễn Hữu Lâm, email : lamtruc@comcast.net, đt : 1(503)380-9307, 1522 SE 139th Avenue 
Portland, OR 97233-2307.  Riêng các bạn Âu Châu, vẫn liên hệ với anh Dominique Santelli như mọi 
năm. 
CHECK payable to: 
VO-VI ASSOCIATION OF USA, 7622 -  23rd ST # A/B, Westminster, CA 92683, 1(714)891-0889 
XIN LƯU Ý: Valet Parking: 16$/1 đêm – US 10$ valet parking ban ngày/ 
Lệ phí  self-parking ban ngày: US 5$ / self-parking ban đêm: special discount $6.00  
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Thông Báo về Vận Chuyển và Ẩm Thực cho Khóa Sống Chung tại Nam California 
 
Quý bạn đạo tham dự KSC đến phi trường JohnWayne sẽ có Shuttle Bus đưa đón đến Khách Sạn 
Hyatt Regency miễn phí,  Shuttle Bus sẽ có chuyến đi và về mỗi 30 phút. 
 
Nếu quý bạn đạo đến phi trường LAX, Ban Vận Chuyển (BVC) sẽ sắp xếp danh sách ngày giờ của 
quý bạn đến và đi. BVC sẽ hợp đồng với dịch vụ đưa đón của người VN, với lệ phí là $10 USD và 
$2 cho tiền lệ phí đậu xe khi chờ bạn đạo tại phi trường cho mỗi người cho mỗi chuyến đi .  Dịch 
vụ đưa đón cần tối thiểu là 4 người cho một chuyến xe, nếu không đủ túc số chúng ta phải trả $48 
cho mỗi chuyến xe đó. 
 
Xin quý bạn điền và gởi phiếu ghi danh này lại để BVC giao lại cho dịch vụ vì hạn cuối là ngày 8 
tháng 12 năm 2006. BVC sẽ không chịu trách nhiệm nếu không nhận được đơn ghi danh của các 
bạn. 
 
*** Yêu cầu quý bạn trả thẳng tiền xe cho tài xế khi sử dụng dịch vụ này va`xin giữ số điện 
thọai miễn phí 1(866)336-6429 khi đến phi trường nếu không gặp xin dùng đ/ t công cộng gọi 
trực tiê’p cho tài xế.***   
 
Ghi danh vận chuyển: 
 
Tên Họ______________________Tel:___________________E-Mail:_______________   
 
Ngày Đến_______   Giờ _____ Hãng Máy Bay__________Chuyến Bay______________ 
 
Ngày Về________   Giờ______Hãng Máy Bay__________Quốc Gia nào đến_________ 
 
Về phần ẩm thực quý bạn ghi danh ở trong khách sạn sẽ được bao gồm 3 buổi ăn sáng.  
Hai bữa ăn trưa và 2 bữa ăn tối quý bạn phải tự túc.  Chung quanh khách sạn có những nhà hàng Mỹ, 
Tàu, Mễ, Ý (chay và mặn) mà các bạn có thể đi bộ khoản 5-10 phút đến được. Ban Ẩm Thực sẽ 
cung cấp danh sách địa chỉ của những nhà hàng vào ngày quý bạn check-in. 
  
Nếu quý bạn muốn dùng cơm chay Việt Nam, yêu cầu quý bạn gởi đơn về ban ẩm thực trước 8 
tháng 12 năm 2006 để chúng tôi có thể đặt trước nhà hàng.  Mỗi phần ăn là $6 USD.  Ban Ẩm Thực 
sẽ phát phiếu ăn cho bạn đạo đã ghi danh và đóng tiền vào ngày check-in. 
 
Ghi Danh Ẩm Thực: 
 
Phần ăn chiều ngày 22/12/2006  ______  
Phần ăn trưa ngày 23/12/2006   _______  Phần ăn chiều 23/12/2006 ________ 
Phần ăn trưa ngày 24/12/2006   _______ 
 
Xin gởi đến: Trụ Sở Xây Dựng Vô-Vi :  7622  23rd St., Westminster, CA 92683.  
ĐT: (714) 891-0889,   Hoặc E-Mail đến:  tung_lax008@yahoo.com 
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