Số: 758 Ngày: 17 tháng 1 năm 2010
Chôn Phaùp
Chôn phaùp qui taâm quí ñaïo lôøi
Thaân hình phaùt trieån duyeân trôøi ñoä
Khai thoâng trí tueä thaân ñôøi oån
Giaûi quyeát chính mình nieäm Nam Moâ
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 01/04/2000 đến 07/04/2000
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) Tin chuyển từ điển quang của Trời đất có hữu ích gì không ?
2) Tu đến lúc nào đến nhiệm vụ ban chiếu?
3) Thực hành chất phát có hữu ích gì không ?
4) Trí tịnh phân minh ra thế nào ?
5) Tình người có hữu ích gì không ?
6) Tâm thức bất quân bình là sao ?
7) Nguyên khí chuyển giám bằng cách nào ?
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1) Melbourne 1-4-2000 2:35AM
Hỏi: Tin chuyển từ điển quang của Trời đất có
hữu ích gì không ?
Ðáp: Thưa tin điển chuyển từ nguyên lý của Trời
đất trực tiếp và rất hữu ích cho người hành thiền,
tự nhiên hiểu được nhiều việc tức là khai triển
được trực giác, sẽ chấp nhận được những sự thanh
nhẹ của Ðấng Toàn Năng
Kệ:
Nguyên lý chung hành tâm thức giác
Thâm sâu chung giải tự tâm bàn
Tạo duyên tận độ hành chung tiến
Phát triển chơn hành tự cảm an

2) Melbourne 2-4-2000 3:25AM
Hỏi: Tu đến lúc nào đến nhiệm vụ ban chiếu?
Ðáp: Thưa tu đến tột cùng thì mới đến nhiệm vụ
ban chiếu
Kệ:
Tu sáng tỏa quang chiếu chuyển độ
Quang minh chánh đại đạt hư vô
Vô cùng tiến hóa không giờ thối
Xây dựng trường lưu rõ hư vô

3) Melbourne 3-4-2000 3:40AM
Hỏi: Thực hành chất phát có hữu ích gì không ?

4) Melbourne 4-4-2000 2:30AM
Hỏi: Trí tịnh phân minh ra thế nào ?

Ðáp: Thưa thực hành chất phát rất hữu ích thì mới
hợp với chơn lý
Kệ:
Cao tầng thực chất trong thực hành
Giải tỏa tu tiến định phân nhanh
Thức giác chơn hồn qui tự tiến
Bền lâu tự tiến pháp tâm hành

Ðáp: Thưa trí tịnh phân minh rất rõ ràng
Kệ:
Trí tịnh phân minh điển phát quang
Phân minh đời đạo tự phân bàn
Giao liên tức khắc tình giao cảm
Trí tuệ luân lưu tự sáng ban

5) Melbourne 5-4-2000 2:55AM
Hỏi: Tình người có hữu ích gì không ?

6) Melbourne 6-4-2000 1:30AM
Hỏi: Tâm thức bất quân bình là sao ?

Ðáp: Thưa tình người là thực chất của nhân quyền
Kệ:
Bao dung phát triển tình người tiến
Xây dựng tâm linh tự tiến xuyên
Ðại nguyện không thành tâm thức giác
Tình thương đạo đức sống an yên

Ðáp: Thưa tâm thức bất quân bình là lúc nào cũng
nghĩ đông nghĩ tây không có giờ nào ổn định cả
Kệ:
Ðông tây kích động không giờ dứt
Tạo loạn tâm tư vẫn mập mờ
Tâm trí không yên tâm động loạn
Trong ngoài bất ổn sống trong khờ

7) Melbourne 7-4-2000 4:15AM
Hỏi: Nguyên khí chuyển giám bằng cách nào ?
Ðáp: Thưa hướng thượng tâm thanh khai tâm mở trí
Kệ:
Mở rộng tâm thanh tự nhận hành
Cảm thông đời đạo tự phân ranh
Qui nguyên giềng mối không động loạn
Toàn năng ban ơn tự thực hành
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1. Hỏi: Sống vui theo nguyên lý thanh tịnh của càn khôn vũ trụ là sao?
Ðáp: PLTC, khối óc thần kinh phát triển, cơ tạng thanh nhẹ chấn động hòa hợp với vũ trụ
quang, tâm thức mới vui tiến trong thanh tịnh được. Cho nên người tu càng ngày càng thiền nhiều
thì mặt mày sẽ được tươi sáng hơn, ngược lại không tu, lo âu thì mặt mày không vui tươi.
2. Hỏi: Lúc con làm PLTC, con cảm thấy cả thân mình con bị mất đi, chỉ còn một vật tròn
nhỏ và sáng. Tại vì run con cảm thấy sợ quá bèn mở mắt ra thì thấy mình còn ngồi đó. Xin Thầy
minh luận dùm cho con.
Ðáp: Ðó là cơ hội tiến hóa của tâm linh. Nên tiếp tục hành tiến tới vô cùng. Nếu còn sợ tức là
ham sống sợ chết, đạo sẽ bất thành. Dũng mãnh tiến hóa mới có đường tu.

THƠ
Giáng Sinh nhớ Thầy
Nhớ Thầy ta phải lo tu
Tu cho khai mở trí ngu mê trần
Thầy thường nhắc nhở bao lần
Siêng năng tu tập về gần Mẹ Cha
Chạy theo danh lợi ta bà
Cõi trần tạm cảnh khó mà về mau
Niệm Phật, thiền định đêm thâu
Khai mở trí óc minh châu hiện dần
Ngày đêm tu tập chuyên cần
Phân minh đời đạo cân phân rõ ràng
Vô Vi pháp lý thẳng hàng
Trung dung chính giữa không sang bên nào
Dạy luc trần chớ lãng xao
Nếu ta lơ đãng xen vào phá ta
Tu thì tâm tánh thật thà
Một lòng ngay thẳng ba hoa loại trừ
Luyện tập ba pháp khư khư
Phản Thầy lừa bạn loại trừ ra ngay
Ðã theo học đạo với Thầy
Những lời Thầy dạy tỏ bày nhớ ghi
Giờ đây Thầy đã ra đi
Nhớ Thầy ta phải khắc khi vào lòng
Tuyết rơi thánh lễ đêm đông
Nhớ Thầy vương vấn mà lòng nao nao
Hạnh Lưu
Dallas
12-25-09
-----Chúc mừng năm mới
Canh Dần năm mới sắp bước sang
Bao nhiêu động loạn phải xóa tan
Quyết lòng đạt được tâm thanh tịnh
Ðể mau tiến bước đến Thiên Ðàng
12-24-09
Huỳnh Văn Khanh (Texas)

-------PHÁP LÝ VÔ VI
PHÁP thân tạo được vượt trùng khơi
LÝ đạo thực hành giải nghiệp đời
VÔ thực không vào được điển giới
VI trần bất nhiễm mới về Trời
KHOA nào khoa nấy luôn ghi nhớ
HỌC tập, tham thiền khỏe thảnh thơi
HUYỀN bí ẩn tàng trong bản thể
BÍ truyền tâm điển khắp nơi nơi
PHẬT hay thanh tịnh giàu thanh điển
PHÁP Lý Vô Vi thật tuyệt vời.
Cà Mau, 31-12-2009
Út Hoa
---------KHÔNG KỊP.
Không kịp hỏi Thầy, Thầy đã đi !
Vì không kịp lúc, chẳng kịp thì.
Từ đây cố tiến không lùi bước,
Tự tìm lối thoát ! tự mình đi !
THIÊN ÂN
Missisauga, Ontario
10-01-10
---HỎI AI ?
Thầy đã đi rồi ta hỏi ai ?
Trầm luân bể khổ chốn Trần Ai,
Chỉ biết nghe băng Thầy để lại,
Gia tăng niệm Phật suốt đêm ngày !
THIÊN ÂN
Missisauga, Ontario
10-01-10
-----
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CĂN DUYÊN
Tu hành do thức tạo hồn nhiên
Tà chánh do tâm tu ngộ liền
Học đạo mở mang nhờ tiếp điển
Lưu thanh khử trược lúc sanh tiền.
Sanh tiền tiến hóa hóa sanh duyên
Tiền định căn duyên kiếp nối liền
Tu luyện kịp thời Trời Phật chuyển
Thiêng liêng trợ giúp lúc tu thiền.
Tu thiền hướng thượng thân tâm yên
Tự thiến tham sân buông bỏ liền
Thanh nhẹ thảnh thơi hành tự tiến
Tham thiền thanh tịnh tỏ tình thiêng.
Tình thiêng cao cả Thầy trao truyền
Tu học hiện tiền pháp Vĩ Kiên
Nối tiếp hành trình nhân quả hiện
Sớm ngày đắc đạo đáo Tiên Thiên.
Tiên Thiên tha lực độ nhân thiền
Tự lực hành thiền thoát đảo điên
Nhẫn nhịn yêu thương chơn tánh hiển
Thể hiện nhân hòa Tổ Thầy khuyên.
Thầy khuyên giờ Tý tự hành siêng
Thanh tịnh hồn nhiên khi tọa thiền
Phẳng lặng đêm thiền hòa thượng điển
Luyện Hồn xuất thế trở về Thiên.
TPHCM, 10-1-2010
Minh Vô Vi
-----

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
CHÚC mừng năm mới năm Canh Dần
MỪNG bạn hoàn thành buông bỏ sân
NĂM cũ sửa lần chơn tánh hiển
MỚI hòa điển giới độ tâm thân.
TPHCM, 11-01-2010
Minh Vô Vi
---CHẤP MÊ
Đời là cõi tạm sao còn mê ?
Ham bạc lợi danh đạo rẻ rề
Tình đẹp Trời ban sanh chuyển hóa
Về không thanh nhẹ chẳng còn chê
Khai thông có điển đồng trao đổi
Chất phác tu hành tách bến mê
Yêu quí muôn loài tu vững tiến
Còn mê còn chấp, kẻ hay phê.!!!
TPHCM, 11-01-2010
Minh Nghĩa

-----PHÁP THIỀN (3)
PHÁP đạt do hành, dứt khoát thôi.
LÝ cần buông bỏ, cái ta tôi.
VÔ ra tạp ý, tự thâu trược.
VI niệm khởi lên, nghiệp tạo rồi.
KHOA cứu Thầy truyền, tu đúng pháp.
HỌC trong hoà nhẩn, tránh than ôi.
HUYỀN năng khảo tiến, mọi trình độ.
BÍ quyết đạt thiền, siêng tịnh ngồi.
PHẬT tại nơi tâm, khai triển mở.
PHÁP thiền đời đạo, hạnh song đôi.
Củ Chi, 31-12-2009
BÁ TÙNG
---SÁM HỐI
Quỳ lạy trước Minh Kính đài
Công phu sám hối sửa sai mỗi ngày
Biết mình có tật nói dai
Tự kiềm tự sửa, đổi thay nhiều lần
Nhưng mà tánh xấu quen thân
Nói nhiều, nói nhảm, chuyện gần, chuyện xa
Chủ quan mãi nói ý ta
Ta phải, ta đúng, ta là tối ưu
Từ đây con nguyện tịnh tu
Tịnh khẩu, niệm Phật, phá ngu trược trần
Huệ tâm, huệ tánh, huệ thần
Huệ trí, huệ thức, lớp tầng triển khai.
Thủ Đức, 12-01-2010
Huệ Tâm.
----

TẠM VUI CHƠI
Mọi sự trong đời chỉ cuộc chơi
Kẻ mê, mê mẫn mãi không rời
Còn người tỉnh, tạm vui tu học
Để thấu càn khôn, rõ Đạo Đời.
PN. 18-10-2007
TS. Không Không
----

THUẬN THIÊN (2)
Hãy để sự đời xảy tự nhiên
Có vui có khổ có ưu phiền
Đẩy thân hành giả về chơn pháp
Bỏ nghiệp dương trần đến cảnh Tiên
Chớ đóng vai tuồng mê ngoại cảnh
Mà quên vỡ diễn thức tâm thiền
Có sinh có diệt là chơn lý
Hãy để sự đời xảy tự nhiên.
PN. 29/10/2009
TS Phương.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin Quí Bạn Đạo Hướng Tâm cầu nguyện cho thân phụ của đạo hữu Nguyễn Thanh Truyền
(Montréal, Canada ) là:
Ông NGUYỄN THÀNH NIỆM,
hưởng thọ 95 tuổi,
ra đi ngày 10 tháng giêng 2010
tại Brossard, Canada
sớm được siêu thăng tịnh độ!
Hội Ái Hữu Vô Vi Canada
2) Xin Quí Bạn Đạo Hướng Tâm cầu nguyện cho Bà Lê Thị Thềm (là Thân mẫu của Bạn Đạo Lê Thanh
Bình),Sinh năm 1935,mất ngày 14 tháng 11năm Kỷ Sửu (Âm lịch),Tại Đông Anh Hà Nội ,Hưởng thọ 75
tuổi ,được siêu thăng tịnh độ.
Hội AHVV Đức Quốc và Gia đình xin chân thành cảm ơn Quí bạn Đạo.
BẠN ÐẠO VIẾT
KỂ CHUYỆN BÊN THẦY
Một buổi sáng đẹp trời, đi ăn sáng và uống cà phê với một anh bạn,đến tiệm cà phê thì anh bạn của tôi
lại gặp người bạn của anh, thế là chúng tôi ngồi chung bàn ăn sáng, uống cà phê và trò chuyện.
Nhưng cái ông bạn, quen với anh bạn của tôi, cứ khăn khăn đòi chữa bệnh cho tôi, mà trong khi tôi
chẳng có bệnh gì đâu?
Tôi hỏi ông học trị bệnh với ai? Ở đâu? Trong môn phái nào? Thiếu Lâm Tư hay Nga Mi?
Ông cáu lên và nói:
-Anh mà nghe tôi nói chuyện học chữa bệnh với ai, ở đâu, chưa nghe hết chuyện thì anh đã chết rồi,
không còn kịp nữa, thôi qua đây để tôi trị bệnh cho.
Và ổng nói là không có học với ông bà thầy nào hết. Tự mình biết trị bệnh vậy thôi!
Xong màng một, bây giờ qua đến màng hai: Chữa Bệnh.
Ông xách ghế, bắt ngồi đối diện, rồi dùng ngón chân cái của ông đè lên ngón chân cái của mình, xong
rồi nhấn lên đó một cái hỏi mình có cảm thấy gì không? Tôi trả lời không!
Lập lại lần thứ hai, rồi hỏi tôi có cảm thấy gì không? Tôi trả lời không!
Lập lại lần thứ ba, hỏi tôi có cảm thấy gì không?Tôi trả lời không, không thấy gì hết! Mỗi lần lập lại
càng nhấn, càng mạnh,tôi chỉ cảm thấy hơi đau nơi đầu ngón chân cái.
Sau đó ông lại nói với tôi:
- Dù sao đi nữa, tôi cũng đã phóng ba luồng điện vào người anh rồi, tối nay về nhà ngủ, anh sẽ thấy !
(lúc đó tôi cũng hơi run)
Sau này có dịp.gặp lại Ðức Thầy, ông Tám, tôi có kể lại cho Thầy nghe chuyện đã xãy ra như thế. Thầy
Tám dạy:
- Sau này gặp mấy thằng ba xạo đó con hỏi nó:
- Luồng điện thứ nhất của anh màu gì?
- Luồng điện thứ nhì của anh màu gì?
- Luồng điện thứ ba của anh màu gì?
Ðợi cho nó nói xong rồi, con cho nó biết:
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-Tôi chỉ có MỘT LUỒNG ÐIỆN MẠNH NHẤT CAI TRỊ THẾ GIAN NÀY, MÀU XANH, HIỆU ÐÔ
LA!
Nói xong Thầy nhìn tôi thầy cười, tôi cũng cười ha!.ha!.ha! ...Luồng điện mạnh nhất cai trị thế gian!
Thầy nói: <<Gặp thứ ngang tàng mình phải ngược ngạo, như vậy mới xứng!>>
Cám ơn Thầy và kính chào các bạn!
Bành Chí

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 12 2009 chúng tôi đã nhận cho đến 15/1/2010 từ quý bạn đạo cho
quỹ cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi

US$

HAHVV Florida (do Huong Nguyen chuyển)
Vo danh (CA)
Vo danh (CA)
Lam Minh My Phuong (ON)
Phung thi Thu (Mtl)
Tiền Ðại Hội Khai Triển dư (do lấy lại sale tax do HAHVV Northern Cali chuyển)
Gia dinh Trinh Cam Tu (HI)
Gia dinh Chien & Hien (HI)
Ngo Thi Dang (CA)
Phung Thi Thoa (PA)
Steve Banh (CA)

CAD$

1916.36
500.00
100.00
50.00
100.00
5000.00
300.00
200.00
1000.00
200.00
100.00

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 các em mồ côi hay sơ sinh bị bỏ rơi
- giúp các bạn đạo tại VN khi cần
- 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 nếu không sẽ bị bỏ học
- Giúp trẻ mồ côi lang thang & hoàn cảnh khó khăn
- Phát gạo cho ngưới nghèo đói
- Giúp nạn nhân bão lụt ở Ðà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Qui Nhơn, Bình Ðịnh, Kontum đang cần sự giúp đỡ
rất nhiều (cứu đói, sửa chữa lại nhà bị hư hỏng nặng…)
Trước cuối tháng 1 2010 chúng tôi sẽ gửi giấy trừ thuế lợi tức cho các bạn đạo tại Hoa Kỳ hay Canada đã đóng
góp vào quỹ này
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
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
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THÔNG BÁO VỀ ÐẠI HỘI VÔVI QUỐC TẾ KỲ 29 PHÂN MINH ÐỜI ÐẠO
Vài Hàng Giới Thiệu Las Vegas và Khách Sạn ENCORE
15/01/2010
Kính gởi quý bạn đạo,
Trong dịp Đại Hội Vô-Vi Quốc Tế kỳ 28 “Khai Triển” tại Dallas, Texas, bạn đạo tham dự Đại
Hội đã nô nức trông chờ một Đại Hội Vô-Vi Quốc Tế kỳ 29, để tiếp tục truyền thống Tết Vô-Vi hằng
năm. Ai ai cũng mong chờ dịp cùng nhau tu học và tưởng nhớ đến Đức Thầy kính yêu trong bầu không
khí ấm áp tràn đầy tình thương và thanh quang điển lành. Vui thay, mọi người đã hoan hỷ bầu điạ điểm,
và cuối cùng thành phố Las Vegas đã được tuyển chọn cho năm 2010!
Chúng tôi đã ráo riết đi tìm một địa điểm thích hợp đầy đủ tiêu chuẩn để tổ chức một Đại Hội
Quốc Tế. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của anh Bá, chị Lan Anh, sự đóng góp ý kiến nồng nhiệt của anh chị
em bạn đạo Nam Cali, chúng tôi đã chọn được Khách Sạn ENCORE at Wynn Las Vegas Resort là địa
điểm tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29.
Khách Sạn ENCORE thuộc về Wynn Las Vegas Resort, đã liên tục đoạt các giải 5 sao của hãng
Forbes về phương diện Hotel, Restaurant và Spa trong 2 năm liên tục. ENCORE mới được khánh thành
vào cuối năm 2008. Công trình xây cất Khách Sạn Encore và Wynn tổng cộng là 4.9 tỷ mỹ kim. Tổng
cộng diện tích của Wynn và Encore là 215 acres (87 ha) (= 870,000 m2). Nơi nơi đều trang trí lộng lẫy,
như chúng ta đang lạc vào cung ngà điện ngọc. Vì thế, Khách Sạn ENCORE at Wynn Las Vegas được
xem như một trong những khách sạn nổi tiếng nhất trên đất Mỹ và thế giới.
Đặc biệt một công trình kiến trúc tối tân và đắt tiền nhất cuả công ty tư nhân trong lịch sử Hoa
Kỳ là City Center vừa mới được khánh thành vào dịp đầu năm nay tại Las Vegas, với giá 8.5 tỷ mỹ kim.
Theo lời các bạn đã đến thành phố Dubai cho biết thì City Center đẹp và sang vượt hơn cả Dubai, vì
City Center mới hơn và cũng do Dubai World Company xây cất.
Thật là duyên may không ngờ cho chúng ta, bạn đạo Vô-Vi, được đặt chân vào nơi này để học
hỏi “Phân Minh Đời Đạo”, văn minh vật chất vô cùng tân tiến, cùng với Pháp Lý Vô Vi Khoa Học
Huyền Bí Phật Pháp vô cùng siêu diệu.
Chúng tôi ước mong quý bạn sẽ có dịp đến tận nơi, xem tận mắt, để chúng ta cùng học hỏi mở
mang trí tâm,
Phân Minh Đời Đạo
Phân Minh Đời Đạo tự nghiêm minh
Xuất phát tâm tu rõ chính mình
Duyên đạo tình đời trong chốc lát
Thực hành thanh tịnh rõ hành trình
Vĩ Kiên
Trân trọng kính mời,
BTC Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo”
Kính mời quý bạn vào xem phim giới thiệu Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2010 tại trang :

http://www.vovimeditation.net/DaiHoi2010.cfm
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Phiếu Ghi Danh (xin điền mỗi người một phiếu)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29 “Phân Minh Đời Đạo”
Hotel Resort ENCORE at Wynn Las Vegas, Nevada, USA
20.09.2010 - 24.09.2010
Họ và Tên (theo passport):
Địa chỉ :
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 :[ ]
Thành Phố :
Quốc Gia:
Đ.T. di-động :

Nữ :[ ]

Điện thoại:

Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại ENCORE Resort at Wynn 20/09/2010 - 24/09/2010) :
Lệ Phí Đại Hội cho 1 người

Phòng
(Resort Suite)
Phòng 4 người

Người Lớn

498 USD

Phòng 3 người

Người Lớn

549 USD

Phòng 2 người

Người Lớn

599 USD

Phòng 1 người

Người Lớn

879 USD

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

199 USD

Tổng Cộng

Thứ

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau

**Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Wynn/Encore Resort (giá phòng đã tính 12% thuế)
1 Đêm
mỗi người

Phòng 4 người

Đêm

Đêm

Đêm

Đêm

17.09.10
Thứ Sáu

18.09.10
Thứ Bảy

19.09.10
Chủ Nhật

24.09.10
Thứ Sáu

Tổng Cộng

40 USD
54 USD
80 USD
160 USD

Phòng 3 người
Phòng 2 người
Phòng 1 người
Tổng Cộng Lệ Phí

Đóng lệ phí đợt 1 trước 1.03.2010
Đóng hết lệ phí trước 1.07.2010
Xin chọn loại
phòng

King Room (1 giường đôi
lớn)

Double Room (2 giường đôi)

Xin xếp phòng chung với ( Họ và Tên) và xin chọn 1 Trưởng Phòng để đứng tên Credit Card.
Khách sạn Encore yêu cầu giữ (hol) số tiền 150 USD/1 đêm (tổng cộng 600 USD 4 đêm Đại Hội)
trên thẻ tín dụng của người trưởng phòng và sẽ hoàn trả lại khi trả phòng (check-out) trong trường
hợp quý bạn không có chi phí nào thêm (incidentals). Quý bạn nên chọn 1 người trong phòng cỏ thẻ
tín dụng để check-in dễ dàng hơn.
1
2
3

Trưởng Phòng:
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[**] Số phòng ở trước và sau đại hội tại Khách sạn Encore rất giới hạn vì là những
ngày cuối tuần nên khách sạn luôn đông khách. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý bạn
ghi danh sớm. Sau khi hết phòng ở trước và sau Đại Hội tại Encore, chúng tôi sẽ
chuyển quý bạn sang Khách Sạn Hyatt Place hoặc khách sạn tương đương. Chúng tôi
sẽ thông báo sau về phần này trên TBPTĐN.

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
599 USD

Giá tiền / Mỗi trẻ em

599 USD

199 USD

599 USD

Miễn Phí

599 USD

Miễn Phí

199 USD

¾ Cách Đóng Lệ Phí
Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn nếu cần thiết.
Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí. Quý bạn cũng
có thể đóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.

Phòng
Phòng 4 người
Phòng 3 người
Phòng 2 người
Phòng 1 người

Người Lớn
Người Lớn
Người Lớn
Người Lớn
Trẻ em 4-12 t

Đợt 1 đóng trước
1.03.2010

Đợt 2 đóng hết trước
1.07.2010

300 USD
300 USD
300 USD
500 USD
100 USD

198 USD hay phần còn lại
249 USD hay phần còn lại
299 USD hay phần còn lại
379 USD hay phần còn lại
99 USD hay phần còn lại

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 1.07.2010
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 7
năm 2010. Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1.07.2010, chúng
tôi không bảo đảm còn chỗ và giữ được giá đặc biệt này.
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¾
¾ Chương trình sơ lược
Ngày
Thứ hai 20.09.2010

Thứ ba 21.09.2010

Thứ tư 22.09.2010
Thứ năm
23.09.2010
Thứ sáu 24.09.2010

Chương Trình Sơ Lược
Bữa ăn
Nhận Phòng sau 3 giờ chiều. Bắt đầu sinh hoạt
chung vào lúc 5 giờ chiều. Hướng dẫn tổng quát
(Orientation). Ôn tập Phương Pháp Công Phu. Bạn
đạo chia sẻ kinh nghiệm tu học.
Tối: Thiền chung
2 bữa ăn sáng, trưa.
Khai mạc; Lễ Tạ Ơn Đức Thầy;
Ăn chiều tự túc tại phố
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
tàu/Việt nam ***.
Tối: Văn Nghệ; Thiền chung.
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối : Tiếp tục chương trình tu học;
Thiền chung
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Bế mạc Đại Hội, Tiệc và Văn Nghệ.
Thiền chung
Trả phòng trước 11 giờ sáng
Quý bạn ở lại thêm ngày thứ sáu sẽ có chương trình
Du Ngoạn “Grand Canyon” là một trong 7 kỳ quan
thế giới. Xin ghi danh riêng phần du ngoạn.

2 bữa ăn sáng, trưa.
Ăn chiều tự túc tại phố
tàu/Việt nam ***.
3 bữa ăn sáng, trưa, và chiều
(Tiệc)

[***] Las Vegas là nơi có rất nhiều lựa chọn về ăn uống vừa ngon vừa rẻ, và phương tiện di chuyển ra phố tàu và việt
rất giản tiện. Trung bình đi taxi một chuyến ra phố Tàu chỉ khoảng từ 5 đến 10 USD tối đa.
Theo lời yêu cầu cuả bạn đạo, BTC xin dành ra 2 buổi ăn chiều cho bạn đạo cùng đến phố Tàu & VN ăn chung tiệm
nhưng được tự do và tự túc tuỳ theo khẩu vị và sở thích cá nhân muốn ăn ít hay nhiều. Trung bình, giá tiền một người có
thể ăn tối ở Phố Tàu và Việt khoảng từ 8 đến 15 USD. Trong khi đó, nếu BTC đặt trước các phần ăn cho một nhóm đông
thì nhà hàng sẽ đòi hỏi giá rất cao như giá đặt tiệc cưới. Vì lý do trên, chúng tôi để bạn đạo tự túc lựa chọn, để tiết kiệm
cho bạn đạo hơn.

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, USA Tel: (530) 589-1517
Email: huemai00@gmail.com
Bạn đạo tại Nam Cali :
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc :
Anh Huỳnh Tấn Lộc
Đ.t. di động (714)725-1496, Email : <lochuynh007@yahoo.com>
Hoặc
Chị Trần Quyên
Đ.t. di động (714)414-2849 , Email: myquyen11@yahoo.com
Địa chỉ : Trụ Sở Xây Dựng
7622 23rd St, Westminster, CA 92683, Tel. (trụ sở): (714) 891-0889
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Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
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, USA Tel: (214) 957-0465 Email: lammung@yahoo.com
Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro)
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:
Huỳnh Minh Bảo
178, rue de l’Université,
75007 Paris, FRANCE
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance
2. Chuyển Vận
Ban Chuyển Vận sẽ hướng dẫn đưa đón các bạn đạo đến và đi từ phi trường Las Vegas International
Airport (LAS) về khách sạn Encore vào các ngày 17,18,19, 20 và 24,25 tháng 9 năm 2010.
Ngoài ra, Khách Sạn ENCORE chỉ cách phi trường 15 phút, giá taxi thông thường là 15 USD một chuyến, có
thể ngồi 3 người chung chuyến.
Trường hợp không còn chỗ tại Khách Sạn ENCORE, Khách sạn Hyatt Place (ở trước và sau đại hội) có Free
Shuttle (xe buýt miễn phí) đưa và đón từ phi trường (rước về khách sạn ngày đến và đưa ra phi trường ngày
về).
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