Số: 798 Ngày: 24 tháng 10 năm 2010

Qui Hoäi
Qui hoäi chôn tình minh ñaïo phaùp
Quí yeâu Trôøi Phaät taâm haønh tieán
Haønh trình khai trieån quí taâm hieàn
Khai trieån chính mình soáng töï yeân
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 05/01/2001 đến 11/01/2001
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và
giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu
của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:
1) Người tu thiền phát triển điện năng bằng cách nào?
2) Thiếu liên lạc với trung tâm sinh lực có hại hay không?
3) Thành tâm tu cảm thấy ra sao?
4) Người chơn tu không cần khen tại sao?
5) Tâm thân hướng dục thì sẽ ra sao?
6) Người chơn tu cần sự khen tặng và phô trương không?
7) Cương quyết tu sẽ được đến đâu?
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1) Atlantic city, 05-01-2001 3 :45 AM
Hỏi : Người tu thiền phát triển điện năng bằng
cách nào?

2) Atlanti city, 06-01-2001 5 :47 AM
Hỏi : Thiếu liên lạc với trung tâm sinh lực có hại
hay không?

Ðáp : Thưa người tu thiền thực hành tự lập lại trật
tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ bộ óc càng ngày
càng sáng suốt
Kệ :
Siêu thức chuyển khuynh tự cứu mình
Bình tâm học hỏi rõ hành trình
Qui nguyên giềng mối không mê tiếc
Thanh tịnh an vui tự sửa mình

Ðáp : Thưa trung tâm bộ đầu thiếu liên lạc với
trung tâm sinh lực thì vạn sự bất thành
Kệ :
Sân si vắng điển trung ương giải
Khó tiến khó tu vẫn miệt mài
Tâm đạo không có không thống nhứt
Tu không đạt phước khó thanh đài

3) Atlantic city, 07-01-2001 5 :08 AM
Hỏi : Thành tâm tu cảm thấy ra sao?

4) Atlantic city, 08-01-2001 5 :00 AM
Hỏi : Người chơn tu không cần khen tại sao?

Ðáp : Thưa thành tâm sẽ đạt kết quả nhanh hơn tu
thử
Kệ :
Thành tâm cảm thấy đường tu tiến
Giải quyết tâm linh tự giải phiền
Qui nguyên một mối tình khai mở
Trí tuệ phân minh rõ mối giềng

Ðáp : Thưa người chơn tu dày công thực hành
pháp môn là đủ rồi, không thích khen tặng và phô
trương
Kệ :
Thực hành chất phát tự tâm phân
Chánh đại đào sâu hành dũng tiến
Quyết chí thực hành tự xét phân
Qui nguyên giềng mối chẳng lo phiền

5) Atlantic city, 09-01-2001 2 :30 AM
Hỏi : Tâm thân hướng dục thì sẽ ra sao?

6) Atlantic city, 10-01-2001 5 :20 AM
Hỏi : Người chơn tu cần sự khen tặng và phô
trương không?

Ðáp : Thưa tâm thân hướng dục thì tự hại, ý dục
phát triển sẽ tạo nghiệp lực, trí thông minh sẽ
không còn
Kệ :
Nghiệp lực thần kinh bất ổn
Tràn đầy dục tính khó tồn
Hóa sanh sanh hóa không tồn tại
Giết chết chính mình ý ác ôn

Ðáp : Thưa người chơn tu không cần sự phô
trương và khen tặng
Kệ :
Phát triển vô cùng chẳng luyến tiếc
Thế gian động loạn khắp nơi nơi
Duyên Trời có sẵn không giao cảm
Tạo khổ cho nhau lại nhớ Trời

7) Atlantic city, 11-01-2001 7 :55 AM
Hỏi : Cương quyết tu sẽ được đến đâu?
Ðáp : Thưa cương quyết tu sẽ có duyên may đạt được kết quả tốt
Kệ :
Duyên may tự đạt xuyên tầm tiến
Giải tỏa phiền ưu chẳng có phiền
Duyên đẹp tình Trời qui một mối
Từ bi mở rộng tại các miền
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Thanh Tinh (Prague -2000)
56. - Vấn: Thưa Thầy, đây là câu hỏi của một bạn đạo người Đức: Thưa Thầy làm thế nào con có thể chế
ngự được sự sợ hải và đạt được sự hài lòng trong cuộc sống?
Đáp: Vô Vi có cái phương pháp “Niệm Phật” xây dựng cho thần kinh càng ngày càng mạnh dạng, thức
hòa đồng nó mới mở thì lúc đó mình mới mạnh dạng không có lộn xộn, quyết định rõ rệt. Dùng ý niệm
“Nam Mô A Di Đà Phật” chấn động lực cho thần kinh càng ngày càng tốt và thanh tịnh.
57. - Vấn: Kính thưa Đức Thầy, con có nghe Đức Thầy đã dặn thêm, sau này để niệm Phật, nên niệm theo
nguyên lý của lục tự Di Đà.
Nam thật phương nam lửa bính đinh.
Mô chỉ rõ vật vô hình
A nhâm quý gồm thâu nơi thận
Di giữ bền ba báu linh tinh khí thần
Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả
Phật hay thân tịnh ở nơi mình
Niệm như vậy mà vẫn cắn răng co lưỡi, nhìn thẳng và nhớ trên trung tim bộ đầu. Niệm như thế hay niệm
từng chữ theo mỗi luân xa. Con kính xin Đức Thầy giải cho chúng con được rõ.
Đáp: Nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật”, chấn động lực của nó đều phát triển nếu niệm đúng. Niệm
cho có chừng, niệm cho Phật nghe, niệm cho bạn đạo nghe, cái đó nó giới hạn và nó không phát triển. Co
lưỡi răng kề răng, âm thầm ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thì cái nguyên lý đó nó phát triển, càng ngày
càng rộng ra hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì cái nhìn của chúng ta phải thay đổi, thấy khác. Chuyện gì
cũng nằm trong nguyên lý đó chúng ta mới cảm thấy thanh tịnh mà nhẹ nhỏm được.
58. - Vấn: Thưa Thầy, đạo pháp ở trong hay ở ngoài. Đứng ở hàng ngũ nào mới bảo vệ đạo pháp được?
Đáp: Chỉ có tu, thật tâm tu, dứt khoát tâm tu mới bảo vệ được đạo pháp. Nếu mà không dứt khoát không
bao giờ bảo vệ được đạo pháp. Đọc sách nói hay lắm, triết lý hay lắm, nhà này nhà nọ hay lắm, nhưng
chính chúng ta làm không được một cái gì hết bước tiến đó. Đọc để hiểu mà hành không được một cái gì
hết thì nó cũng ô trược như xưa thôi.
59. - Vấn: Thưa Thầy, tại sao Thầy dạy người nào muốn mở thiền đường phải biết xử dụng cánh cửa nhân
quả và làm người?
Đáp: Thì luật nhân quả là chúng ta phải gieo cái nhân lành. Chúng ta lập thiền đường phải tu thiền nhiều,
tự thức mới cống hiến cho người kế tiếp được.Nếu chúng ta lập thiền đường mà nói chuyện đời, làm chính
trị hơn thua thì không bao giờ ảnh hưởng được. Các bạn đã thấy, có nhiều thiền đường nói chuyện hơn
thua không ai thèm tới. Tự nhiên không cấm cản mà không ai thèm tới nữa. Mà nhiều người không nói
năng gì mà thực tâm tu được nhiều người quý mến, hợp tác xây dựng để ảnh hưởng người kế tiếp.
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CÙNG ÐỌC THƠ THẦY
MƯỜI THƯƠNG
MỘT THƯƠNG:
Thương con tại thế lúc ban đầu
Bỡ ngỡ trường đời lún lún sâu
Cựa quậy không thành nay phải thuận
Tu cho hiểu Đạo rõ chiều sâu.

SÁU THƯƠNG:
Thương con tự minh diệt sanh tiến
Chẳng có lầm than chẳng có phiền
Khai triển từ từ chơn đạo pháp
Minh tâm kiến tánh học triền miên.

HAI THƯƠNG:
Thương con hồn vía chưa quy tụ
Ngộ cảnh trần gian tạo lý mù
Thức giác thực hành tâm ngộ Pháp
Tu hành tự luyện lý trùng tu.

BẢY THƯƠNG:
Thương con quy hàng Hồn Chơn Lý
Biết cõi Cha Lành vĩnh bất ly
Triển hạn đời đời Thanh Phước Huệ
Công bằng Thượng Đế chuyển phân thì.

BA THƯƠNG:
Thương con khổ cảnh đang dồn dập
Học hết bài này, kia lại đến
Chực sẵn chờ con tiến tiến lên
Cực hình khai trí, diệu thâm bền.

TÁM THƯƠNG:
Thương con tạm sống tạm ghi hành
Đạo pháp quy nguyên một giới thanh
Đời đạo song hành tâm thức giác
Quy về Nguồn Cội trí lành thanh.

BỐN THƯƠNG:
Thương con đang cực vì thân xác
Giải tỏa nỗi phiền trí lãng quên
Chẳng hận chẳng thù người phá hoại
Từ bi cứu độ hợp lòng Trên.

CHÍN THƯƠNG:
Thương con trăm đắng ngàn cay luyện
Luyện Pháp Chơn Hành lý trí xuyên
Minh đạo giải đời tâm miễn chấp
Thăng hoa tự tiến đạt duyên tiền.

NĂM THƯƠNG:
Thương con quý mến ơn Trời Phật
Mở trí khai tâm tự tiến lần
Phước Huệ hai đường đang lập hạnh
Trần gian nghiệp lực xét bàn phân.

MƯỜI THƯƠNG:
Thương con khổ hạnh từ đây chuyển
Giác trí giác tâm thực triển xuyên
Một cõi quy về không động loạn
Lấy Không làm đích, lý phân Huyền.
Lương Sĩ Hằng
Montreal, 28-04-1980

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 4/12

THƠ
TU SỬA
***
Tu hành sửa tánh sửa tâm
Sửa thân lập hạnh âm thầm công phu
Sửa hung trở lại hiền nhu
Sửa tà thành chánh lu bu không còn
Sửa khờ sửa dại thành khôn
Sửa mê ra giác vía hồn thăng hoa
Sửa sao nhớ niệm Di Đà
Sửa hờn sửa giận ra mà thương yêu
Sửa làm tội phước phải tiêu
Sửa cho đến đổi chẳng còn sợ chi
Bền lòng tu sửa một khi
Nếu tu không sửa sao thành ngừơi tu
Chẳng cần cạo tóc ở chùa
Sửa xong tâm tánh tại gia vẫn thành
Phùng Văn Tân
Cà Mau 16/10/2010
------HƯ ẢO
Ta buồn vì đời lắm đổi thay
Nay vầy mai khác mấy ai hay ?
Mới qua lủng lẳng tiền đầy túi,
Nay lại bần cùng tay trắng tay.
Xưa lớn chức quyền như lụa gấm,
Giờ không địa vị tựa bèo mây.
Ai người đã thấy đời hư huyễn,
Ắt sẽ xa lìa nỗi đắng cay.
PN. 18-10-2010
-----------LẠC ĐƯỜNG
Sa mạc hoang vu dễ lạc đường
Rừng thiêng hiểm trở khó tìm phương.
Trên đường đi tắt nhờ người dẫn.
Chỉ rõ hướng đi tránh khó lường .
Tự ý phiêu lưu, dễ bị lạc,
Chưa quen cơ địa, ắt thê lương.
Lạc đường đối diện, nhiều nguy hiểm.
Tốt nhất đi theo, người dẫn đường.
Củ Chi, 29/9/2010
Bá Tùng

THỬ HÒA THANH TRƯỢC
Lâu lâu cũng thử mơ màng,
Để xem tâm vọng ngổn ngang thế nào?
Hoà cùng lạc lỏng trăng sao,
Để cảm thông được niềm đau thế trần.
Đã minh nào có ngại ngần,
Đi trong trần trược đạt phần thanh cao.
Cũng như sen mọc giữa ao,
Lấm bùn nhưng vẫn tự hào hương sen !
PN. 18-10-2010
Thiền Đăng.
----HIỆN THANH
Chỉ thoáng rồi qua tuổi xế tà,
Mong cho thanh nhẹ nỗi lòng ta
Thức đời giả tạm không mê trách
Nơi chốn hư không đó định tầm.
Tu học bao năm khai kiến thức
Đạt tường hiểu thấu là chân lành
Thanh quang điển sáng trí minh suốt
Mọi lối quân bình tất thiện thanh.
Cà Mau, 18-10-2010
Văn Phong
----HÀNH CA
Tâm bình thanh nhẹ ý chan hòa
Vui cùng điệp khúc pháp hành ca
Hòa uyển hồn nhiên tâm trí sáng
Thiên tình cảnh đẹp ở sâu xa.
Quân bình nội tức sâu thăm thẳm
Huyền bí kho tàng tìm thấu ra
Hư cảnh tuy không không lại có
Niềm tin mãi mãi đẹp bao la.
Cà Mau, 13-10-2010
Văn Phong
----GIẬN TÔI
Thơ ca văn bút tả theo đời
Biết bao sự việc diễn vui tươi
Tu học cho ta mà thực nghiệm
Hồn thơ lay láng ra nhiều lời.
Thông thông uyển uyển cho nên chuyên
Hiểu hiểu khai khai ta tự minh
Ngôn lời lui tới thêm sân giận
Mệt hơi lao lực khó tầm ngơi.
Cà Mau, 06-05-2010
Văn Phong
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ĐƯỢC nghĩ trong lòng tột chỗ không
XI
Tuỳ rằm, mồng một mang tro rải
NIỆM hành khai mở chuyển bộ đầu
Giải thoát luân hồi ngự cỏi không
PHẬT tại tâm ta há kiếm đâu
TVTLTC 28.03.2010
THÌ tâm tánh sáng hoà tam bảo
Minh Thạnh
BỀ trên tưởng nghỉ cứ lần thâu
----TRÊN không linh diệu lộ tâm thân
MỚI rõ bề trên rất nhiệm mầu
THẾ HUYỀN KINH
Trích trong băng giảng Nổi Khổ và Niềm Tin tại Manila
CHỨNG tâm thanh tịnh toả anh linh
ngày
10.04.1983 Trích đoạn lời Thầy đề cập tới ý nghĩa
CHỨ quên đạo gốc, đức làm đầu.
của danh từ này.
XII
BĐ L.Thu ngày 10.06.2010.
XƯNG bá xưng hùng tá giả thôi
DANH thơm hậu thế để lưu đời
Được vinh hạnh chủ thể quân bình
TÁ trong danh nghĩa đều hư ảo
Phải luôn gìn thế giữ thanh tịnh
DANH bất hư truyền vọng khắp nơi
Hiểu được thế này huyền diệu thấy
ĐIỀU hoà khí huyết người tinh tấn
Kinh mạch điều thông tiến hoá trình
LÀ biết hồi quang sáng rạng ngời
Đời nhân quả nghiệp trời ra luật
GỈA là vật chất không bền bỉ
Đạo, Phật từ bi độ chúng sinh
NÓ kẻ phàm phu dám đổi đời
Ảo thuật huyền vi người xác nhận
PHẢI đạo cả thấu nguồn cơn
Đời là quản sự luật nhà binh
Đạo như chính trị giúp an sinh
CHỊU mà bồi đắp chổ lưng vơi
TRÁCH ai hay lấy giả làm chơn
Lời Thầy siêu diệu tận tường giải
NHIỆM thâm rằng đạo chẳng màng đời
Triển khai tâm thức "kêu" Thế Huyền Kinh
TVTLTC 24.07.2010
CHỨ sợ quên rồi hết vấn vương
LỜI cuôi Phân Minh Đời Đạo hội
Minh Thạnh
THẦY luôn hoà điển trong mọi giới
-----VĨ KIÊN PHẬT tịch hiệp ngôi TRỜI
HẠNH BỒ TÁT
(Kính tri ân Bà Tám , chúc Bà Tám được Đức Thầy ân độ
XIII
thân tâm an lạc)
CÒN vướng bụi trần chưa thấy không
Hy sinh tạo cảnh Thầy hoằng pháp
MỘT thoáng vô tư nhẹ tợ bông
Sinh chúng trầm luân Thầy độ giác
MẢNH nhỏ cũng không màng giữ lại
VÌ đời đại sự Bà vui nhận
XƯƠNG thành mây trắng quyện hư không
ĐẠI
hôi 2009 Đức Thầy quy cảnh Phật
TRÊN không ràng buộc gìn xá lợi
SỰ đời năm ba năm Bà hy sinh
QUẢ trừ nghiệp giải chuyển thành không
HẠNH cao dày Đức như Bồ Tát
ĐỊA đàng đâu chứng người trần nhiểm
BỒ đề thanh tịnh Bà mỡ lời:
CẦU trên đảnh thượng cũng soi thông
" Tu là phải học chữ "Đức" "
NẦY nọ buộc ràng không giải thoát
TÁT động chơn tâm nhờ Phật Pháp
KHÔNG tường đạo cả tỏ nguồn cơn
TVTLTC 01.09.2010
GIẢI trừ nghiệp quả nhiệm vô song
Minh Thạnh
THOÁT kiếp luân hồi trong khẩu khuyết
Thông báo của Hội Ái Hửu Vô Vi Tây Úc
Thông báo về Ðịa chỉ của Hội Ái Hửu Vô Vi Tây Úc
Hội Ái Hửu Vô Vi Tây Úc
C/O Lê thị thanh Phượng (TĐ Qui Hội)
84 Yale Road, Thornlie WA 6108
Australia
Tel: +61 08 9459 0615
Mobile: 0431 885 691
Email: phuong00@gmail.com
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Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu
22.10.2010
Kính gởi quý bạn,
Chúng tôi cảm ơn sự hưởng ứng ghi danh nồng nhiệt của quý bạn trong tuần qua. Trong vòng vài
ngày, chúng tôi đã nhận ghi danh trên 220 bạn đạo từ khắp các quốc gia (Âu châu, Á châu, Úc châu, Mỹ
châu).
Đây là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi, và trong những tuần lễ tới, chúng tôi sẽ thông báo thêm
cho quý bạn về Khách Sạn ở trước và sau Du Thuyền, chương trình Đại Hội sơ khởi, v..v… Vì công việc
tổ chức rất nhiều, nên chúng tôi sẽ thông báo sau khi sắp xếp xong.
Trong thời gian du thuyền 7 ngày, sẽ có nhiều buổi sinh hoạt chung tương đương 3 ngày Đại Hội,
ngày tưởng niệm Đức Thầy (23 tháng 9 2011), và 7 đêm thiền chung. Chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm về 2
buổi du ngoạn chung để viếng thăm danh lam thắng cảnh của Ý Đại Lợi tức thành phố La-Mã (Roma) và
thành phố cổ điển nổi tiếng Florence. Những bạn không muốn đi du ngoạn vẫn có thể vui chơi và ăn uống
trên tàu trong thời gian tàu ngừng tại các bến cảng.
Hãng tàu vừa mới lên giá trong tuần qua. Các phòng còn lại mà chúng tôi đã giữ giá cũ chỉ hiệu lực
đến ngày 06 tháng 11 2010. Nếu hết phòng giá cũ, quý bạn phải lấy phòng giá mới. Quý bạn nên ghi danh
sớm và liên lạc với Ban Ghi Danh xem loại phòng mình muốn còn hay không (xin quý bạn xử dụng Phiếu
Ghi Danh V4).
Về phần vé máy bay từ Mỹ sang thành phố Valencia/ Spain (phi trường VLC) nơi du thuyền sẽ
khởi hành, vì thời gian còn quá sớm, chúng tôi chưa thông báo tin tức được. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông
báo cho quý bạn thêm tin tức sau khi các hãng máy bay cho biết giá cả (vào cuối năm 2010).
Về phần điều kiện nhập cảnh các nước châu Âu, xin quý bạn xem thông tin dưới đây để lo liệu
sớm, đặc biệt cho các bạn không có quốc tịch.
Chúng tôi cảm ơn sự lưu ý của quý bạn, và xin hẹn tái ngộ tại Valencia vào tháng 9 năm 2011,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô-Vi Quốc Tế
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Điều Lệ Nhập Cảnh Tây-Ban-Nha, Ý-Đại Lợi, Pháp Quốc
Du Thuyền Âu Châu sẽ ghé tất cả 3 nước: khởi hành từ Tây Ban Nha (Spain), sang Ý Đại Lợi
(Italy), Pháp (France), và trở về Tây Ban Nha (Spain).
Xin quý bạn lưu ý điều lệ du lịch sang các nước trên như sau:
1)
2)
3)
4)

Tất cả quý bạn đều phải có thông hành (Passport) với ít nhất là 6 tháng hiệu lực kể từ
ngày tàu trở về bến, tỉ dụ cho du thuyền 2011, xin quý bạn lưu ý thời hạn thông hành
phải có hiệu lực tối thiểu đến 1 tháng 4 năm 2012.
Quý bạn có quốc tịch như Mỹ, Canada, Australia, France, Belgium, Germany không cần
xin visa vô các nước trên.
Quý bạn không có quốc tịch, xin liên lạc với tòa lãnh sự của các nước Tây-Ban-Nha, Ý,
và Pháp để hỏi về điều lệ xin visa.
Sau đây là điều lệ cho bạn đạo ở Mỹ, có thẻ xanh (Green card/ Permanent Resident Alien
card) và không có quốc tịch Mỹ:
a. Địa chỉ Tòa Lãnh Sự Tây-Ban-Nha để liên lạc:
Consulate General of Spain
5055 Wilshire Boulevard, Suite 860
Los Angeles, California 90036
(323) 938-0158
http://www.greekembassy.org/Embassy/content/en/Root.aspx?office=8
b. Theo khế ước “Schengen Convention” đã ký giữa 15 nước châu Âu, quý bạn cần xin 1
visa loại “SCHENGEN Tourist Visa” để đi luôn cả 3 nước Pháp, Ý, Tây-Ban-Nha. Sau
đây là điều lệ xin visa Schengen cung cấp bởi tòa lãnh sự Tây-Ban-Nha
c. Cần có:
- Giấy điền Shengen Visa application (điền và ký tên)
- 3 copies của đơn xin visa.
- 4 tấm hình mới nhất
- Các giấy tờ bổ túc như: (Giấy tờ chánh và 2 bản copy)
- Passport/ Thông hành còn hiệu lực 6 tháng và còn giấy để đóng mộc xin visa
(tỉ dụ thông hành của Việt-Nam)
- Hoặc Re-entry Permit nếu không có thông hành (passport)
- Thẻ xanh (Alien card)
- Chứng nhận đủ tiền chi dùng trong thời hạn du lịch (giấy nhà bank trong 3
tháng chót)
- Lộ trình bay khứ hồi cho chuyến du lịch
- Giấy chứng nhận của khách sạn (hoặc chứng nhận đi du thuyền sau khi đóng
tiền)
- Giấy bảo hiểm sức khỏe du lịch với trị giá ít nhất 37 ngàn USD
- Giấy chứng nhận việc làm, hoặc nếu không có, giấy chứng nhận lợi tức cá
nhân.
Xin quý bạn xem nguyên văn bảng tiếng Anh dưới đây:
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Spain Tourist Visa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shengen visa application form filled out, print and signed
3 photocopies of the application + original form
4 recent photographs, one original picture per form
ALL DOCUMENTS LISTED BELOW MUST BE SUBMITTED ORIGINALS AND TWO PHOTO COPIES:
Regular passport valid for at least 6 months with one blank page for the visa
Alien registration card or notarized copy of it, Valid visa, reentry permit or other valid document allowing return to the
US
Proof of financial support for length of stay, minimum rate of $120/day (i.e. bank statement for the last 3 months)
Official itinerary for airplane ticket for the entire trip
Confirmed hotel reservations or written notarized invitation from legal resident in Spain or proof of housing
Valid health/accidental insurance with full international coverage in Spain and rest of Schengen countries with a
minimum coverage of $37,000
Notarized letter of employment in the US (with salary and dates of employment). If self employed provide a business
license and tax return. If unemployed, proof and source of steady income.
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Phiếu Ghi Danh- V4
(xin điền mỗi người một phiếu)

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 30 “TRÍ TÂM TỰ THỨC”
Du Thuyền Adventure Of The Seas / Valencia, Spain
18.09.2011 - 25.09.2011
Họ / Tên (theo passport):
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :
Passport số :
Cấp ngày :
Địa chỉ :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Nam : [ ]
Nữ : [ ]
Quốc Tịch :
Hết hạn ngày :
Thành Phố :
Quốc Gia:
Đ.T. di-động :
Điện thoại:

Lệ Phí Đại Hội cho 1 người :
Phòng
(Cabin)
Phòng 4 người

Phòng bên trong
(không cửa sổ)

Phòng bên ngòai
Phòng Balcony
(có cửa sổ)
(có veranda)
920 USD (Cat. G)* 1060 USD (Cat. D1)

Phòng 3 người

1055 USD(Cat. E1)*

Phòng 2 người 965 USD (Cat. M)

1150 USD(Cat. E1)
1230 USD (Cat. E2)*

970 USD (Cat. PR)*

Giá Phòng
Chọn

1290 USD (Cat. D2)*

Giá đã cộng luôn tất cả tiền thuế hải cảng (159 USD) và các tiền thuế khác (56.21 USD), chi phí chuyên chở từ Khách
Sạn đến Bến Tàu ngày 18 tháng 9 2011 và từ Bến Tàu về Khách Sạn ngày 25 tháng 9 2011.
Giá mới : Hãng tàu vừa mới tăng giá, khi hết phòng giá củ thì phải lấy phòng giá mới.
* Sau ngày 7 tháng 11 2010, chúng tôi không còn giữ được giá cũ cho Category PR, G, E1và D2
Giá bằng Euro chia theo hối xuất tạm 1 euro = 1,30 USD

Đóng lệ phí đợt 1 trước 15.11.2010 (tối thiểu 150 USD)
Đóng hết lệ phí 2 trước 15.05.2011
Xin xếp phòng chung với ( Họ và Tên)
1
2
3

Thời hạn chót ghi danh
: 15/11/2010 (Tùy theo còn phòng hay không)
Thời hạn đóng tiền cọc 150 USD : 15/11/2010
Thời hạn đóng trọn lệ phí
: 15/05/2011
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CATEGORY

TYPE

D1

BALCONY

6, 7, 8, 9, 10

D2

BALCONY

7, 8, 9

E1

BALCONY

6, 7, 8, 9, 10

E2

BALCONY

6, 7

DIỆN TÍCH
17,46 m2, balcony
188 sq.ft.,
4,64 m2
sq.ft.
17,46 m2, balcony
188 sq.ft.,
4,64 m2
sq.ft.
16,07 m2, balcony
173 sq.ft.,
4,36 m2
sq.ft.
16,07 m2, balcony
173 sq.ft.,
4,36 m2
sq.ft.

G
H

OCEAN VIEW
OCEAN VIEW

3, 6, 7, 9
2

16,72 m2
16,72 m2

180 sq.ft.,
180 sq.ft.,

15,51 m2

167 sq.ft.,

14,86 m2
14,86 m2
14,86 m2

160 sq.ft.,
160 sq.ft.,
160 sq.ft.,

PR
K
M
N

DECK (TẦNG)

INTERIOR
Nhìn ra Mall (Royal Promenade)
Ở trung tâm thuyền
6, 7, 8
INTERIOR
6, 7, 8, 9, 10
INTERIOR
8, 9
INTERIOR
6, 7

balcony 50
balcony 50
balcony 47
balcony 47

Ghi Danh
Việc ghi danh Đại Hội trên du thuyền khác với việc ghi danh Đại Hội trên đất liền.
Vấn đề thứ nhứt là phòng họp trên du thuyền giới hạn cho nên chúng tôi khóa sổ khi số bạn đạo ghi danh
đủ số 400.
Chúng tôi chỉ giữ được một số phòng trên du thuyền với giá hiện tại. Tuy nhiên, hãng tàu có thể lên giá bất
cứ lúc nào và càng cận ngày khởi hành thì giá có thể càng tăng tùy theo số phòng còn lại.
Cho nên quý bạn đạo có ý định tham dự Đại Hội nên ghi danh càng sớm càng tốt để chọn được loại phòng
mình muốn và được giá ấn định. Và nếu hết loại phòng quý bạn muốn, chúng tôi sẽ cố gắng xin thêm,
nhưng giá cũng có thể tăng.
Quý bạn có thể ghi danh qua điện thư (xin xem phần ghi danh và liên lạc với đại diện ghi danh địa
phương) và lấy phiếu ghi danh từ website: www.vovinet.org.
Điều Kiện Hủy Bỏ
Nếu quý bạn hủy bỏ :
- trước ngày 1 tháng 6 năm 2011 sẽ được hoàn tiền lại 100%
- từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 sẽ được hoàn tiền sau khi trừ 250 USD tiền phạt.
- từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 sẽ được hoàn tiền lại 50%
- từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 sẽ được hoàn tiền lại 25%
- sau ngày 15 tháng 8 năm 2011 sẽ không được hoàn tiền lại
Điều kiện đổi tên hay đổi loại phòng cabin:
Quý bạn phải trả lệ phí 25 USD mỗi khi đổi tên (điền tên người khác) hoặc
đổi loại cabin sau khi đã đóng tiền đợt 1 và ghi danh rồi.
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1- Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ :
Bạn đạo tại Pháp
Association Vovifrance
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris- France
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr
Bạn đạo tại Đức
Thu TRAN
Freseniusstr. 6,
60320 Frankfurt/ Main - Germany
Tel : 069-5978195, Email: vovi-fv-germany@arcor.de
Bạn đạo tại Bỉ
Lê Thị Kim Phụng
Rue des Palais, #49
Bruxelles, 1030 - Belgique
Tel : (02)-219-1016 , Email : lekim49@yahoo.fr
Bạn đạo Nam Cali
Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng)
7622 23rd St,
Westminster, CA 92683, USA
Tél. di động (714)414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
Bạn đạo ở Bắc Cali, các tiểu bang Tây Bắc (Washington State, Oregon State):
Tôn Thu
Tel. (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com
Bạn đạo các nơi khác (Australia, Canada, các tiểu bang Mỹ còn lại):
Mai Nguyen
Tel. (714) 598.7291, Email: : ghidanhdh2011@gmail.com
Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu:
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211, USA
Tel: (214) 957-0465, Email: lammung@yahoo.com

Phiếu Ghi Danh và lệ phí đại hội cho bạn đạo ngoài Âu Châu xin gởi về địa chỉ:
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
Attn : GHI DANH Đại Hội 2011
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158, USA
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi Friendship Association of Northern California
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