Số: 763 Ngày: 21 tháng 02 năm 2010
Qui Hoäi
Qui hoäi chôn hoàn chung moät moái
Thaønh taâm tu luyeän tieán töø hoài
Qui nguyeân hôïp nhöùt ñoàng taâm tieán
Trí trieån taâm thaønh töï ñaït ngoâi
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 06/05/04/2000 đến 12/05/2000
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) Ðiển trụ nghẹt không thông thì phải làm sao?
2) Thanh trược phân minh ra sao?
3) Quí yêu ánh sáng của kim loại thì phải chọn làm sao?
4) Ðiển giới qui luật thì phải qui làm sao?
5) Làm sao tránh đụng chạm?
6) Cấu trúc hòa hợp với tự nhiên hình thành thì phải làm sao?
7) Làm sao mới có thể xưng danh là người liêm sĩ?
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1) Oroville, 06-05-2000 3: 30 AM
Hỏi: Ðiển trụ nghẹt không thông thì phải làm sao?

2) Oroville, 07-05-2000 4: 20 AM
Hỏi: Thanh trược phân minh ra sao?

Ðáp: Thưa điển trụ nghẹt ngay trung tim bộ đầu thì
phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Ðà Phật giải nó ra,
thì mới khôi phục tự nhiên và hồn nhiên
Kệ:
Trí tâm giải giới minh đường đạo
Nguyên khí tương giao tỏa sắc màu
Quân bình tâm thức trong tiến giác
Thâm niên tận độ chuyển nhiệm mầu

Ðáp: Thưa muốn phân minh ra thanh trược thì phải
tập trung luồng điển thanh trược vượt qua mọi trạng
thái xuất phát từ trung tâm bộ đầu trở đi nhắm mắt
phân ra thanh trược mà xuất
Kệ:
Thanh trược phân minh rõ tiến trình
Thân tâm thanh nhẹ tự phân minh
Thế tình vẫn tiến chung hành tiến
Ánh sáng ban hành trong giới luật
4) Oroville, 09-05-2000 4: 45 AM
Hỏi: Ðiển giới qui luật thì phải qui làm sao?

3) Oroville, 08-05-2000 4: 30 AM
Hỏi: Quí yêu ánh sáng của kim loại thì phải chọn
làm sao?
Ðáp: Thưa quí yêu ánh sáng của kim loại thì phải
biết chọn màu sắc thích hợp với ngũ quang của
chính mình
Kệ:
Ngũ quang ngũ sắc Trời ban chiếu
Phối hợp từ quang tự mình yêu
Duyên đẹp tình Trời xuyên cảm nhận
Thanh tâm gìn giữ thức tình siêu
5) Oroville, 10-05-2000 5: 55 AM
Hỏi: Làm sao tránh đụng chạm?
Ðáp: Giữ thái độ vô tư hướng về không sẽ tránh
đụng chạm
Kệ:
Quang cảnh Trời ban chung sức sống
Dũng hành thanh tịnh tự ngoài trong
Duyên đẹp tình đời chung sức sống
Thành tâm tu luyện lại càng thông

Ðáp: Thưa điển quang qui luật thì phải thật sự hòa
đồng thanh nhẹ
Kệ:
Siêu giác tâm linh tự tiến hành
Chơn tâm không động chẳng cạnh tranh
Giao du thanh nhẹ tình giao cảm
Giao cảm thành tâm khắp các nghành
6) Oroville,11-05-2000 5: 10 AM
Hỏi: Cấu trúc hòa hợp với tự nhiên hình thành thì
phải làm sao?
Ðáp: Thưa không âm thanh sắc tướng đạt thành siêu
nhiên
Kệ:
Duyên đạo tình đời sáng chiếu ban
Ham thích tự tu tự vui bàn
Ðời là tạm cảnh cùng chung đạo
Triết lý vui hành lại sáng choang

7) Oroville, 12-05-2000 2: 55 AM
Hỏi: Làm sao mới có thể xưng danh là người liêm sĩ?
Ðáp: Thưa người thượng trí và đại trượng phu thì mới dám xưng danh là người liêm sĩ, còn ngược lại tà tánh
vô lễ tiểu nhơn là người mất trí, thừa cơ hãm hiếp người hiền và gian lận cướp của không đủ tư cách xưng
danh là người liêm sĩ, mượn đạo tạo đời mưu tìm danh lợi là một tội hồn tại thế chỉ chờ luật nhân quả xử tội
mà thôi
Kệ:
Mưu tìm chỗ đứng để hại người
Khổ trí cực tâm chẳng được tươi
Khó khổ do mình tâm động loạn
Thực hành không có chẳng vui cười
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1. Hỏi: Ba của con vừa qua đời ngày 5-5-96. Con đã và đang tu theo PLVVKHHBPP đến

hôm nay cũng gần trọn một năm. Trong tình trạng này con phải làm như thế nào để hỗ trợ cho
phần hồn của Ba con trong thời gian đầu và những thời gian sau?
Ðáp: Sự xa cách giữa cha con thế nào cũng có sự xúc động. Vậy con nên tinh tấn thực hành
PLVVKHBPPP để giải tỏa sự phiền muộn có thể xâm nhập trí óc của con. Cố gắng làm PLTC nhiều và
cầu nguyện cho cha được sớm siêu thăng tịnh độ. Lòng thành sẽ sưởi ấm hồn cha con được sớm thăng
hoa tịnh độ.
2. Hỏi: Mỗi tối khi ngồi thiền, con ngồi không nhiều như trước kia, cở chừng 30 phút là

con gục ngay. Nhiều khi con có cảm giác như là kiến bò xung quanh vùng cổ và phía sau gáy?
Ông Tám thường dạy là đóng cửa thế gian để mở cửa đạo. Con không hiểu câu này. Tối qua
trong một cuốn “Phụ Mẫu Ái” ông Tám khuyên nên cởi mở với mọi người và nên xem người
chửi mình là Thầy của mình. Vậy nên làm thế nào mới gọi là “cởi mở” thưa Ông Tám?
Ðáp: Con cố gắng làm PLTC nhiều hơn. Ngứa ngáy là điển trược bắt đầu giải ra, không sao
đâu. Con niệm Phật tức là giải trược trở về không. Không tức là mở, mở tâm mới học hỏi được, cứ tiếp
tục giải mở, giải mở như vậy thì tương lai mới biết được sự chơn không là gì. Ðóng cửa thế gian, mở
cửa thiên đàng, câm mồm niệm Phật tức là đóng cửa, trí tâm thanh nhẹ hướng về không, bắt đầu cảm
thức nơi thanh nhẹ mà hành. Dũng mãnh tiến tới, từ cõi thanh nhẹ đi lên, tâm thức phát sáng mới cảm
thức được thiên đàng, không có sự trói buộc, chỉ có khai thông và thanh tịnh mà thôi.
THƠ
CHÚC XUÂN 2010
KHAI NGỘ
Xuân mới Canh Dần đã đến nơi
Thanh tịnh do mình pháp siêng hành
Chúc Huynh Đệ Tỷ Muội khắp nơi
Điển quang giải trược nhẹ hồn thanh
Tình thương đạo đức điều tâm niệm
Chuyển giải bộ đầu tâm thức sáng
Duyên Đạo duyên đời vẹn kiếp người
Tu thời hành triển chớ vọng cầu
Tu hành tinh tấn tâm bền vững
Thiền giác đo lường tâm thức tánh
Vô thường cỏi tạm chớ mê hồn
Thân tâm an lạc sống vui đời
Ngày đêm hành luyện công phu đạt
Vi hành chơn pháp sẽ đắc thành.
Hẹn về quê củ gặp Cha Trời
TVLT 01.01.10
Minh Thạnh
TVLT 03.02.10
Minh Thạnh
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính nhờ bạn đạo cầu nguyện cho cháu ngoại của chị Hoàng Kim ở Arizona là cháu RYAN
JAMES TRANG vừa mới qua đời vào lúc 23 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2010 tại Arizona ,hưởng
thọ 9 tuổi ,sớm được siêu thăng tịnh độ .
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TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE

Thực phẩm... hạ huyết áp
Một bữa ăn nhiều chất xơ rất có hiệu quả trong việc dự phòng và điều trị nhiều dạng bệnh
tim mạch trong đó có tăng huyết áp. Các loại thực phẩm như rau, yến mạch, pectin trong
táo, đậu đỗ, củ gừng, bột hạt ca-ri... có tác dụng cung cấp chất xơ cho cơ thể.
Các chất xơ này, ngoài lợi ích chống tăng huyết áp, còn giúp giảm cân, chúng gắn với các kim
loại nặng có hại trong cơ thể để thải ra ngoài. Vì vậy, chúng ta cũng cần chú ý đến những thực
phẩm có lợi với bệnh tăng huyết áp.
Cần tây: Y học cổ truyền đã sử dụng cần tây trong điều trị tăng huyết áp từ xa xưa. Có một số
bằng chứng thực nghiệm cho thấy cần tây rất hữu dụng trong việc làm giảm huyết áp, qua thử
nghiệm bằng cách tiêm dịch chiết xuất cần tây vào động vật đã thấy tác dụng hạ huyết áp rõ rệt.
Ở người, hiệu quả thấy được trên huyết áp sau một thời gian sử dụng ít nhất bốn cây cần tây mỗi
ngày. Hãy thử với cần tây xào thịt bò, nước ép cần tây.
Tỏi: Tỏi là một thứ thuốc diệu kỳ cho tim. Nó có tác dụng có lợi trên hệ tim mạch bao gồm
huyết áp. Tỏi có công dụng hạ mỡ máu và hạ huyết áp. Hằng ngày nếu kiên trì ăn đều đặn 2 tép
tỏi sống hoặc đã ngâm giấm, hay uống 5ml dấm ngâm tỏi thì có thể duy trì huyết áp ổn định ở
mức bình thường. Tỏi tương đối dễ sử dụng: cho vào đồ nấu, nước chấm và đặc biệt là tỏi ngâm
giấm.
Hành: Hành rất có lợi đối với người tăng huyết áp. Hãy dùng hành với các món: hành ngâm dầu
ăn, hành xào cần tây... Hiệu quả trên huyết áp của hành cũng dễ hiểu bởi nó là "anh em họ" với
tỏi.
Đậu Hà Lan và đậu xanh: Là hai loại thực phẩm rất có lợi cho người tăng huyết áp. Hằng ngày
nên dùng một nắm giá đậu Hà Lan rửa sạch rồi ép lấy nước uống, hoặc dùng làm rau ăn thường
xuyên. Dân gian thường dùng đậu xanh hầm với hải đới; hoặc đậu xanh và vừng đen sao thơm,
tán bột, ăn mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 50g để phòng chống tăng huyết áp.
Cà rốt: Cà rốt có nhiều chất xơ và một phức hợp các chất có lợi cho huyết áp. Nếu uống 100ml
nước ép cà rốt tươi, hai lần mỗi ngày trong 30 ngày sẽ thấy được tác dụng làm hạ huyết áp của
nó. Ngoài ra, trong cà rốt còn có một chất bổ mắt là beta-caroten.
Cà chua: Có công dụng thanh nhiệt, giải độc, làm mát máu và hạ áp. Nó là thực phẩm rất giàu
vitamin C và P. Nếu ăn thường xuyên mỗi ngày 1- 2 quả cà chua sống, bạn sẽ có khả năng phòng
chống tăng huyết áp, đặc biệt là khi có biến chứng xuất huyết đáy mắt.
Cà chua có thể làm được nhiều món, nhưng người bị tăng huyết áp không nên dùng xốt cà chua
(cà chua hộp) vì có nhiều muối.
Gia vị hỗn hợp: Gia vị hỗn hợp như thì là, hạt thì là, kinh giới (họ bạc hà), tiêu đen, húng quế,
gừng,... có chứa những hoạt chất có lợi cho huyết áp. Tùy món ăn, hãy chế biến chúng cho hợp
khẩu vị.
Theo Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân
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BẠN ÐẠO VIẾT
Sớ Táo Quân 2010
Ba Táo cùng tâu:
Thần táo Vô Vi kính tâu Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế:
Táo 1
Thần Táo Vô Vi
Vừa đi vừa thở
Về đây hơi trể
Cũng tại Táo Bà
Shopping ối cha!
Đồ sale xối xả
Táo Bà thong thả
Dạo chục cửa hàng
Đi tới đi lui
Đi xuôi đi ngược
Kiếm đồ không được
Mới chịu đi về
Thần Táo thật quê
Xin trời tha tội à
Táo 2
Thần xin trình qua
Thế gian quá đổi
Thiên tai địa ách
Khủng bố vô chừng
Kinh tế tiêu tan
Dân càng thất nghiệp
Việt Nam bị ép
Trung Quốc lấn ranh
Dân lành bất mãn
Mong Trời cứu nạn.
Cứu nạn cái mà cứu nạn à
Táo Bà
Pháp Lý Vô Vi
Mấy chục năm qua
Thầy còn tại thế
Vui hết chổ chê
Bạn đạo Ô Hê
Trên đà phát triển

Nhờ có Đức Thầy
Nhắc nhở đêm ngày
Có ngàn bài giảng
Đi đâu cũng nghe
Tiếng Thầy niệm phật
Có người chân chất
Thực dụng lắng nghe
Có kẽ thì khoe
Mở băng để đó
Chẳng bỏ vào tâm
Có người trầm ngâm
Tự mình lo niệm à
Táo 1
Bạn đạo Vô Vi
Ca Li sống động
Bầu cử Hội Trưởng
Kẻ chống người thuận
Cãi tới cãi lui
Nói xuôi nói ngược
Du Thuyền lấn lướt
Đại Hội Vô Vi
Bạn đạo dự thi
Vàng thau lẫn lộn
Đức Thầy trọng bệnh
Về lại Canada
Nói gần nói xa
Thầy là giám khảo
Bài thi độc đáo
Có một không hai
Tuyển chọn nhân tài
Đố ai thanh tịnh à ?
Táo 2
Thiền viện Vĩ Kiên
Trên núi tuyết rơi
Tu sinh chạy nạn
Mùa đông xúc tuyết

Mưa bão thổi qua
Đường đi trắng xóa
Chờ đến mùa Xuân
Bông hoa đua nở
Bạn đạo về thở
Pháp Luân nhẹ nhàng
Uất khí tiêu tan
Sân si cũng hết
Giổ Tổ Ông Tư
Thầy về tham dự
Bạn đạo ngỡ ngàng
Mừng vui khôn tả
Vào đầu tháng 9
Có khóa tu học
Hội tụ bạn hiền
Không đi Du Thuyền
Hướng về Thiền Viện
Đúng bờ đúng bến à
Táo Bà
Trụ Sở tu bổ
Kiến trúc vẽ xong
Giấy tờ lòng vòng
Phép mầu chờ đợi
Hội Trưởng cầu nguyện
Thủ tục đầu tiên
Tiền đâu đúng lúc
Xoay trở kịp thời
Có lúc nín hơi
Có khi thót bụng
Rồi cũng qua truông
Trụ Sở luôn luôn
Có Thầy quang chiếu à
Táo 1
Cuối tuần đông đủ
Chủ nhật gom về
Có già có trẻ
Học Mục Bé Tám
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Bạn đạo thật thà
Mấy bác thông minh
Hỏi đâu đáp đó
Chẳng có suy nghĩ
Lúc nào thấy bí
Mật pháp đem ra
Ý tôi cũng vậy
Giống y người trước
Chung thiền giờ ngọ
Rồi đến thọ trai
Mấy bác thật tài
Nấu ăn nhanh chóng à
Táo 2
Miền Nam Ca li
Ái Hữu Vô Vi
Nhân tài có đủ
Thủ quỹ thật thà
Một cắc không tha
Lệ phí hội viên
Thâu vào đầy đủ
Chan qua chổ thiếu
Thâu ngân thì yếu
Chi phí thì nhiều
Có lúc tưởng tiêu
Cuối cùng cũng có
Quí nhân giúp sức
Ngày ngày khó qua
ngày ngày qua khỏi à
Táo Bà
Cô Tổng Thư Ký
Họa Đồ tỉ mĩ
Trụ Sở Vô Vi
Treo tường chờ quỹ
City đăng ký
Xây cất khởi công
Một lầu một trệt
Trên lầu rộng rãi
Thiền định thoải mái
Phía dưới bạc bàn
Vãng lai làm việc
Năm nay cương quyết
Xây cất Phải xong
Bạn đạo một lòng
Muốn gì cũng có à
Táo 1

Trở lại nhà bếp
Trụ Sở rộn rịp
Đồ ăn liên tiếp
Chỉ được cuối tuần
Thần đây ấm bụng
Ngày thường lúng túng
Bềp núc lạnh tanh
Thần Táo chạy quanh
Nên đành đai ếch
Nhưng mà không chết
Vì có Chiếu Minh
Hít vô bụng phình
Cả tuần no ấm
Chờ đến đầu năm
Tết về rộn rã
Bánh chưng giò chã
Dưa giá đủ đầy
Táo thần hưởng xấy à..
Táo 2
Cũng vào dịp Tết
Có Thầy về đây
Ôi vui quá cở
Bạn đạo làm thơ
Chúc Thầy rộn rã
Pháo nỗ rộn ràng
Lâng nhẩy tưng bừng
Cùng Thầy dự tiệc
Cùng đi chợ Tết
Lại có gian hàng
Vô Vi phát sách
Ba ngày treo bãng
Chờ đón người hiền
Giúp kẻ hữu duyên
Tìm về Pháp Lý à
Táo Bà
Thầy đã hoàn tất
Nhiệm vụ thế gian
23 tháng 9
Về lại thiên đàng
Tang lễ nghiêm trang
Canada giá lạnh
Vô Vi toàn trắng
Cảm động lòng Trời
Đang mưa trở nắng
Đưa tiển áo quan

Bạn đạo ngậm ngùi
Đưa Thầy lần cuối
Tro rãi biển khơi
Boston biển động
Long Thần dậy sống
Cùng tiển đưa Thầy
Bạn đạo ngất ngây
Ngã nghiêng say sóng à
Táo 1
Thầy đà dặn rõ
Pháp Lý Vô Vi
Khoa Học Huyền Bí
Phật pháp của trời
Không được đổi dời
Trước sau như một
Có người thề thốt
Sống chết một lòng
Lại dông đường khác
Tình đời đen bạc
Đen bạc cái mà đen bạc...
Táo 2
Thần đây tỉ mỉ
Trình tấu mọi điều
Trụ Sở năm nay
Thiếu vắng bóng Ngài
Bé Tám dễ thương
Nhớ lại năm xưa
Bé về hội ngộ
Bé thường ít nói
Mắt bé theo dõi
Từng đứa con thơ
Có lúc làm ngơ
Có khi giả khờ
Có khi giả dại
Kẽ mù thấy khoái
To nhỏ đủ điều
Thầy vẫn cứ chìu
Kẽ gian mắc bẩy
Đứa nào đưa đẩy
Ngài cũng đưa theo
Ai muốn leo trèo
Thầy cho tới bến à
Táo Bà
Chúng thần tạm biệt
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Trở lại trần gian
Nhiệm vụ vai mang
Trời giao trọng trách
Ghi chép minh bạch
Những chuyện trần gian
Thiệt khó bạc bàn
Kẽ gian người thật
Càng bàn càng trật
Kẽ trược người thanh
Khó mà phân ranh
Trời cao có mắt
Thêm luật nhân quả
Khó mà tránh tội
Xin Trời ân xá
Xin Trời ân xá à.
Táo 1

Thần đây cầu mong
Bạn đạo tu hành
Giải trược lưu thanh
Cầu xin ơn trên
Ngọc Hoàng Thượng Đế
Ban bố phước lành
Bạn đạo Vô Vi
Đi cùng một hướng
Cùng một Đại Hội
Phân Minh Đời Đạo
Năm nay tổ chức
Tại Las vegas
Hotel Encore
Sang trọng bật nhất
Vào giữa tháng chín
Bạn đạo suy tính
Không có bạc bài

Chẳng dám lai rai
Machine Slots à
Ba Táo cùng tâu
Chúng thần bái tạ
Từ giã Ngọc Hoàng
Trở lại trần gian
Chờ sang năm tới
Đáo lại thiên cung
Trình tâu chuyện mới
Kính bái kính bái
Nguyễn Hoàng Long
TSVV 02-04-10

BẠN ÐẠO VIẾT (2)
Bạn đạo Atlanta viết:
Năm nay bạn đạo Atlanta tổ chức biếu Kinh Sách, băng giảng của Đức Thầy nhằm vào ngày mùng 1 năm
Canh Dần 2010 tại Hội chợ Xuân Atlanta.
Vào lúc 12 giờ trưa, bạn đạo Dương Thủy, đến hội chợ xin được một bàn dài, các bạn đạo Vô Vi cùng
nhau sắp xếp tất cả các Kinh Sách, băng giảng của Đức Thầy chật hết cả bàn. Trên bàn Kinh Sách có tấm
bảng nhỏ được ghi: “Kính Biếu – Free”. Trên cao, phía sau bàn Kinh Sách các bạn đạo treo một băng vải
với nội dung:”Pháp Thiền Vô Vi Kính Chào Quí Khách”.
Túc trực ngay bàn Kinh Sách có các bạn đạo cao niên như: Bác Hà, Bác Chính, Bác Đậm. Các bạn đạo
khác chào đón, giới thiệu, phân phát Kinh Sách như: Bác Huệ - Ngảnh, Bác Chi, Chú Thế, Cô Duyên, anh
Thủy,Thái, Minh, Hiệp, chị Thảo, Mai, anh chị Hùng, Cô Đào là một bạn đạo mới cũng đến để học hỏi
thêm về Thiền Vô Vi, ngoài ra còn có hai bạn đạo “tí hon” là Eric 4 tuổi và Jenny 1 tuổi. Có một số bạn
đạo không thể tham dự được vì lý do gia đình, sức khỏe hay vì công ăn việc làm như: Bác Hòa bị ốm, Chú
Thím Hoài, Chú Thím Ngôn, Vinh, Linh, Dũng, Bình, Thinh. Tuy nhiên các bạn đạo này đã đóng góp cho
việc chuẩn bị Kinh Sách rất chu đáo.
Để chuẩn bị cho ngày này, các bạn đạo Atlanta đã cùng nhau in ấn thêm nhiều DVD, CD, MP3 băng giảng
của Đức thầy. Bên cạnh đó, có các bạn đạo Dallas-TX cũng ủng hộ thêm nhiều DVD, CD, như Cô Phượng
và Chú Trị …Cô Xuân Mai ở Bắc Cali đã gởi tặng một thùng Kinh Sách ,Cô Thanh Truyền từ Montréal
cũng gởi bạn đạo Thủy mang về Atlanta nhiều Kinh Sách từ vài tháng trước. Có rất nhiều kinh sách, DVD,
CD do bạn đạo Atlanta và bạn đạo bốn phương đóng góp nên các bạn đạo Atlanta cũng lo lắng là không
phân phát được hết các số tài liệu Vô Vi đó. Tuy nhiên vào giờ chót của Hội Chợ Xuân thì các tài liệu Vô
Vi cũng đã được phân phát trọn vẹn. Hầu hết các tài liệu Vô Vi đều được đặt bên trong các túi quà xinh
xắn. Người nhận cũng dễ dàng chọn lựa và cầm đi, bảo đảm được sự tôn kính đối với Kinh Sách của Vô
Vi.
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Trong suốt thời gian phân phát Kinh Sách Vô Vi, các bạn đạo luôn hướng tâm đến Đức Thầy và Đức Ông
Tư đã khổ cực hy sinh để phổ truyền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cho tất cả các bạn đạo
trên Thế Giới cũng như Việt Nam.
Chúng con xin Tạ Ơn Đức Thầy và Đức Ông Tư cùng các Chư Vị Bề Trên.
Kính Bái
Minh – Mai
Atlanta
Giới Thiệu Hệ Thống Ghi Danh Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo” Trực Tiếp Trên Website.
Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống để các bạn gởi đơn ghi danh tham dự Đại Hội 2010 “Phân Minh Đời
Đạo” trực tiếp trên mạng (on line). Các bạn vào trang dưới đây để ghi danh:
http://www.vovitravel.com/convention2010/Register2010VoViConvention.cfm
Hệ thống ghi danh này được thành lập để các bạn tiện việc ghi danh và xem hồ sơ của bạn sau khi đã
ghi danh, để theo dõi chi tiết của ban ghi danh ghi vào hồ sơ của bạn.

Cách xử dụng hệ thống:
Khi lần đầu tiên xử dụng hệ thống này các bạn cần phải vào hệ thống để ghi email và mật mã của bạn
chọn. Hệ thống giữ những dữ kiện này và kiểm sóat mỗi lần bạn muốn vào hệ thống để ghi danh hoặc
xem các hồ sơ của bạn đã gởi vô.
Ghi Danh: Sau khi bạn bấm chọn (Function) “Register” các bạn đánh vào email và mật mã của bạn đã
chọn rồi bấm nút “LOGIN / VÀO”. Các bạn sẽ vào trang ghi danh. Sau khi điền vào tên, địa chỉ và các
dữ kiện của bạn cần ghi danh, các bạn bấm nút “NEXT”. Các bạn sẽ đến trang để các bạn xét lại những
dữ kiện mà các bạn đã điền vào. Nếu tất cả đều đúng thì các bạn bấm nút “SUBMIT”. Hồ sơ của bạn
được gởi vào hệ thống và các bạn trong ban ghi danh sẽ nhận hồ sơ của bạn. Trường hợp nếu các dữ
kiện của bạn không đúng thì các bạn trở lại trang ghi danh để sửa lại, rồi gởi đơn ghi danh lại.
Sau khi gởi đơn vào hệ thống thì các bạn sẽ nhận được email xác nhận là bạn đã ghi danh và có số hồ
sơ (Record ID). Các bạn nên lưu trử số hồ sơ (Record ID) này.
Xem Hồ Sơ: Sau khi đã gởi đơn vào thì các bạn có thể trở lại xem hồ sơ cuả bạn trên hệ thống này. Các
bạn bấm chọn (Function) “View Your Record” rồi đánh email và mật mã của bạn rồi bấm “LOGIN / VÀO”.
Các bạn sẽ thấy hồ sơ của bạn. Nếu ban ghi danh có ghi chú gì trong hồ sơ của bạn thì bạn sẽ thấy ở
phần ghi chú (màu vàng). Trường hợp bạn nào không có email thì các bạn có email có thể ghi danh dùm
cho các bạn không có email. Hồ sơ của các bạn này sẽ được thấy khi “LOGIN” qua email của bạn ghi
danh dùm.
Vì muốn tiết kiệm cho các bạn nên hội không có nhận tiền lệ phí Đại Hội bằng credit card vì phải trả thêm
3% trên số tiền lệ phí mổi lần trả bằng credit card. Cho nên sau khi đã ghi danh, các bạn gởi “check” kèm
theo số hồ sơ (Record ID) của bạn hoặc liên lạc đến các anh chị đảm trách phần ghi danh cho Đại Hội.
Địa chỉ, emails và điện thọai của các anh chị này được tìm thấy dưới trang:
http://www.vovitravel.com/convention2010/VoViCenterAddresses.cfm
Mong các bạn ghi danh sớm,
Chúc các bạn thân tâm an lạc,
Ban Ghi Danh Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo”
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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 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

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 11/12

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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