Số: 879 Ngày: 13 tháng 05 năm 2012

TẬN ĐỘ
Tận độ qui nguyên tâm tự luyện
Thức giác chính mình tự vượt xuyên
Qui hội tình người chung một mối
Bình tâm thanh tịnh chẳng sang tồi
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 25/07/2001 đến 31/07/2002
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) Nhöõng kyû nieäm xa xöa hieän trong trí oùc thì phaûi laøm sao?
2) Töï mình tieán hoùa coù höõu ích gì khoâng?
3) Ñaïi söï chung laø gì?
4) Xaây döïng nieàm tin coù höõu ích gì khoâng?
5) Höôùng ngoaïi coù lôïi gì cho taâm laãn thaân hay khoâng?
6) Duyeân laønh ñeán baát cöù khoù khaên gì cuõng coù cô hoäi töông ngoä hay khoâng?
7) Muoán ñöôïc thoâng thöông thì phaûi laøm sao?
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1) Toronto, 25-07-2002 3 : 48 AM
2) Montreùal, 26-07-2002 8: 00 AM
Hoûi : Nhöõng kyû nieäm xa xöa hieän trong trí oùc thì Hoûi: Töï mình tieán hoùa coù höõu ích gì khoâng?
phaûi laøm sao?
Ñaùp: Thöa töï mình tieán hoùa caàn phaûi xeùt ñaïi söï
Ñaùp: Thöa nhöõng kyû nieäm xa xöa hieän trong trí oùc chung
thì phaûi töï xoùa boû
Keä:
Thöùc hoøa ñoàng khai môû ñaïi söï chung
Keä:
Kyû nieäm xa xöa töï hieän veà
Khai trieån chöùng minh khaép caùc vuøng
Voâ cuøng soáng ñoäng chaúng buoàn cheâ
Döùt khoaùt thöïc haønh khoâng daáy ñoäng
Töï mình thöùc giaùc töï mình queâ
Cuøng tu cuøng tieán chöùng minh cuøng
Taân cöïu vaãn coøn töï höôùng veà
3) Montreùal, 27-07-2002 9: 25 AM
Hoûi: Ñaïi söï chung laø gì?

4) Montreùal, 28-07-2002 11: 30 AM
Hoûi: Xaây döïng nieàm tin coù höõu ích gì khoâng?

Ñaùp: Thöa ñaïi söï chung laø coù söï lieân heä laãn nhau
Keä:
Ñaïi söï chung thaät söï tieán böôùc chung
Cuøng haønh cuøng tieán tôùi voâ cuøng
Ñöôøng ñôøi vui soáng thoâng cuøng loái
Hoïc hoûi khoâng ngöøng tieán vöõng hôn

Ñaùp: Ngöôøi tu thieàn thì phaûi töï xaây döïng nieàm tin
thoaùt tuïc
Keä:
Xaây döïng nieàm tin töï cöùu mình
Truøng tu töï tieán töï thaân yeân
Phaân minh ñôøi ñaïo bình taâm tieán
Caûi tieán chôn taâm töï taïo yeân

5) Montreùal, 29-07-2002 4: 40 AM
6) Montreùal, 30-07-2002 4: 55 AM
Hoûi: Höôùng ngoaïi coù lôïi gì cho taâm laãn thaân hay Hoûi: Duyeân laønh ñeán baát cöù khoù khaên gì cuõng coù
khoâng?
cô hoäi töông ngoä hay khoâng?
Ñaùp: Thöa höôùng ngoaïi seõ maát laäp tröôøng
Keä:
Höôùng ngoaïi seõ maát ñöôøng loái chính
Thöïc haønh chaát phaùt trieån taâm linh
Qui nguyeân thieàn giaùc cöùu thaân mình
Ñoäng loaïn khoù haønh khoù cöùu mình

Ñaùp: Thöa duyeân laønh ñeán baát cöù söï khoù khaên gì
cuõng coù cô hoäi töông ngoä
Keä:
Duyeân laønh ñeán ñeàu ñöôïc töông ngoä
Giaù trò taâm linh tieán tôùi voâ
Chuyeån thöùc minh taâm xaây döïng tieán
Thaønh taâm tu luyeän nieäm Nam Moâ

7) Montreùal, 31-07-2002 10: 05 AM
Hoûi: Muoán ñöôïc thoâng thöông thì phaûi laøm sao?
Ñaùp: Thöa muoán ñöôïc thoâng thöông thì phaûi thaät söï nhòn nhuïc vaø taän taâm tu söûa
Keä:
Nhòn nhuïc vaø taän taâm tu söûa
Thaân taâm oån ñònh chaúng sai laàm
Thöïc haønh chaùnh giaùc töï khai taàm
OÅn ñònh chính mình qui moät loái
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

VĂN TỰ VÔ VI

LUYỆN ĐAN :
Luyện đan cũng như luyện đơn đó. Các bạn tu mỗi đêm co lưỡi răng kề răng mà tuyệt dục,
đó là luyện đan.
LÝ LUẬN :
Lý luận ở thế gian, lý luận là luôn luôn bị giới hạn. Còn thanh tịnh là vô giới hạn. Cái
chuyện lý luận là giới hạn, cũng như hồi nảy giờ tôi nói chuyện này kia kia nọ cho các bạn,
cái phần tư tưởng của các bạn nó đã giới hạn làm sao hấp thụ được những gì tôi muốn nói?
Đó là trình độ, lý luận ở thế gian tùy theo trình độ mà hiểu biết lẫn nhau thôi. Nhưng mà
cũng nhờ cái lý luận đó để hiểu một phần nào để thức giác, chớ mà sự thật của nó là thanh
tịnh. Thanh tịnh là đủ rồi. Tôi nói bạn thanh tịnh, bạn không cần biết chữ nghĩa gì hết, trên
trời nó nổ cái đùng, các bạn cũng biết là sấm sét. Thấy không? Mà nhờ các bạn hiểu được
sấm sét thì các bạn lý luận được. Mà lý luận là tạm mà thôi, chớ cái thực chất nó không phải.
Thực chất của người tu là chỉ có thanh tịnh mà thôi.
MẬT NIỆM HƯỜN TINH :
Chúng ta mật niệm, chúng ta không có phung phí. Khẩu khai thần khí tán. Tinh khí thần có
trụ thì mới có ngôn ngữ, mà chúng ta cứ niệm hoài . La lô om sòm thì nó tán. Còn mật niệm
nó mới hườn tinh. Chúng ta mật niệm rồi chúng ta mới hườn cái chất tinh, tinh vi sáng suốt.
Hườn tinh não hải! Mật niệm rồi nó diệt dục, nó mới hườn tinh não hải, vun bồi cho cái bộ
óc thanh nhẹ và quân bình.
MẤT TÂM LINH :
Thế nào kêu là mất tâm linh? Cũng như con người rõ ràng mắt mũi tai miệng mà cứ oán
trách người ta không biết oán trách mình là nó mất tâm linh chứ gì? Thượng Đế cho nó
xuống sửa nó, chớ đâu kêu nó đi sửa người ta đâu?
Cho nên các bạn thấy rõ không? Chiến tranh, bom nguyên tử liệng rầm rầm đâu có sửa được
ai? Việt Nam, CBU nổ ầm ầm, súng ống bắn rầm rầm đâu có sửa được ai, tánh ai nấy giữ
chứ có gì đâu? Súng ống không có làm gì được. Mà tâm linh cho nó sửa, để cho nó tiến hóa,
chứ không phải người khác sửa nó được. Mà họ đem vật chất, họ đem đi sửa tâm linh làm
sao sửa được? Thấy không?
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Vui bàn tịnh động
Một mình ngồi ở thế gian
Ngồi xem thiên hạ luận bàn hơn thua
Thân hình chẳng trẻ già nua
Chờ ngày giải thoát làm vua cõi trời
Thế gian lý luận lắm lời
Thực hành không có có nơi ồn ào
Tranh trời vẽ đẹp làm sao!
Ðêm ngày tối sáng thấp cao siêu hình
Ði đi lại lại một mình
Gieo gương thanh tịnh, thân hình rã tan
Hồn tu vượt khỏi mở màn
An ninh sẵn có thẳng đàng cứ đi
Chẳng còn lý luận nghĩ suy
Thực hành chánh pháp kỳ ni đạt thành
Ngu khờ tự tạo cạnh tranh
Thanh thanh diệu diệu thực hành đến nơi
Luật sanh sanh diệt do Trời
Thiên cơ sẵn có mở lời tự khuyên
Khuyên hồn thức giác giải phiền
Vượt qua động loạn tạm yên cuộc đời
Hồn tu thanh nhẹ thảnh thơi
Dục thời biến mất cảm nơi an toàn
Xen chi thế sự nhiều màn
Một màn khai triển dọn đường độ tha

Trời sanh bản thể món quà
Hồn không tu học hồn là hồn điên
Mê lầm loạn động triền miên
Xen vào việc họ khó yên cõi lòng
Nam Mô Lục Tự tham tòng
Hòa mình các giới giải vòng tham sân
Thực hành điêu luyện tối cần
Dấn thân sửa tiến nghĩa ân tràn đầy
Khuyên đừng có vội làm thầy
Bao năm không tiến như mây che trời
Rồi đây tan rã tơi bời
Mê lầm một cục khổ vơi lòng sầu
Khôn hồn thức giác mau mau
Trở về chơn luật đổi trao tình Trời
Càn khôn vũ trụ hợp thời
Hóa sanh hành triển trường đời dậy ta
Bình tâm học lại chữ hòa
Hòa Trời hòa Phật thật thà thương yêu
Tự mình cảm thức mới siêu
Nhờ người đồ vẽ lại nhiều loạn tâm
Trong đầu có sẵn siêu âm
Lui về thanh tịnh tự tầm chơn như
Thân hình tạm bợ vui cười
Gieo duyên khắp xứ người người đạt yên.

Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Ông Tư giảng
Kim Hiện Tại Thuyết Pháp
Chữ KIM là loại Ngũ Sắc vàng cũng gọi là Ngũ Hành.
Theo khoa học, nó là năm thứ đèn của năm Tạng, hóa ra điển quang. Ðó là huyền diệu của ta để cho chúng
ngươi sai khiến.
Chữ THUYẾT PHÁP là tông chỉ nguồn cội nguyên chất của điển. Khi khoa học của ta chế tạo, thì trở
thành ra thứ hào quang chớp nhoáng vô cực vô biên. Những phẩm làm việc muốn chi được nấy, gọi là Khoa
học Huyền bí Pháp của Phật, để sanh sanh hóa hóa vạn vật biến hóa vô cực vô biên, ngày giờ phút khắc làm
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việc. Các phẩm Phật nhờ điển này có dưỡng khí trường sanh, lúc thâu phóng hơi ra vào thì sống kiếp kiếp
đời đời, lo chi đói cơm khát nước, lo chi chết chóc, lo chi quần áo mũ nón đều sẵn có đủ cho các phẩm, lo
chi là nghèo giàu như dưới thế gian mà phải cực lòng đổ mồ hôi xót con mắt, đó là phép của Phật.
Xá Lợi Phất! Bỉ Ðộ Hà Cố Danh Vị Cực Lạc
Lúc ấy Trưởng Lão Xá Lợi Phất quỳ đảnh lễ Phật Tổ, bạch Phật Tổ.
Chữ XÁ LỢI PHẤT có nghĩa là :
Chữ XÁ : Là bỏ hay là cho.
Chữ LỢI : Là Như Lai.
Chữ PHẤT : Là Gió, Ðiển, Lửa.
Chữ BỈ ÐỘ : Là trao đưa.
Chữ HÀ CỐ : Là nguyên chất, gốc gác của điển
Chữ DANH VỊ CỰC LẠC là:
Trên thiên đàng thì dung hai luồng điển cái nóng và lạnh để chiếu xuống thế gian, mỗi mỗi đều có đo lường
phân tích lực lượng của điển, làm cho thong thả vui vẻ, để nuôi những chúng sanh bầu trời thế giới các đẳng
nhơn vật. Nào là vi trùng, bò bay, máy cựa, cũng nhờ điển này làm căn bản tông chỉ của nó.
Xá Lợi ơi! Con có hiểu chưa? Ta chỉ rành rẽ đó, thì chốn thiên đàng gọi là Cực Lạc, có nghĩa là: Ðiển
này chạy thấu đáo bao trùm Trời Phật, mỗi mỗi đều hộ độ, cho đến ngọn rau cây cỏ cũng nhờ điển này, gọi
là chốn Cực Lạc là bao trùm vui vẻ, các chỗ cùng cơ sở hễ gặp điển này đều hưởng sự sanh sống vui vẻ gọi
là Cực Lạc.
• Ông Tám giảng
Chúng ta những bạn đạo Vô Vi, những người tu nhẹ, xuất đi nhẹ rồi, ra cây bông cũng muốn đứng nói
chuyện với nó, vì sự reo mừng của nó. Cọng cỏ cây đá cũng reo mừng, mà có thể nói một vài câu cho nó
nghe được. Chuyển điển cho nó, cho nên bạn cứ thử, bạn trồng một cây bông ở trong gia đình. Mỗi ngày
bạn thiền rồi, bạn lấy cái tay bạn vuốt nó thôi. Một cây bạn vuốt, một cây bạn không ngó nghĩ tới nó. Mỗi
cuối tháng bạn thấy cái cây mà bàn tay của bạn vuốt ve nó khác, nó tươi nhiều lắm. Lúc đó các bạn mới
chứng minh, các bạn mới thấy điển là cái gì, giá trị của điển là thế nào.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Phạm Ngọc Thích là thân phụ của bạn đạo Phạm
Ngọc Huệ và là nhạc phụ của đạo hữu Lê Thành Tâm (Lê Mun) ở Boston, Hoa Kỳ, đã mất lúc 4 giờ 30 sáng
ngày 5 tháng 7 năm 2012 tại Nha Trang, Việt Nam, hưởng thọ 78 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cảm ơn tình thương của quý bạn đạo,
Phạm Ngọc Huệ, Lê Thành Tâm, và gia đình.

THƠ BẠN ÐẠO
VÔ LƯỢNG GIÁC
Sàn lọc đãi còn lại mới trụ
Hành tu thấu suốt mới chơn tu
Thức giác lo tu về cội nguồn
Dày tu mới thức tánh chơn như
Trong tâm ý niệm A Di Đà Phật
Ý niệm thiện lành nhất tự cứu
Vô lượng giác A Di Đà Phật

Danh hiệu này gồm Thể Tướng Dụng
Mười phương ba đời chư Phật Như Lai
Tịnh nghiệpNiệm Phật là Nhân thành phật là Quả
Mỗi niệm A Di Đà Phật trụ
Chuyển biến nạn tai về chốn củ
Ở lại tương lai độ sanh tu.
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
19.04.12
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ĐẠO TÂM
Hành pháp quân bình thiện ác soi tâm
Thanh điển trung tim xuất phát chơn tâm
Càn khôn vũ trụ hòa trong các giới
Đạo tu hòa hợp hành tu thoát đời
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
22.04.12
---TU HÀNH GIÁC NGỘ
Biến chuyển không gian nhờ tinh thần định
Không gì tổn hại lục tự siêu linh
Thường niệm trụ xuyên tâm vô lượng giác
Thiên tai nạn giải quy lai cực lạc
Dày công tu luyện hoằng pháp lợi sanh
Vạn sự nhất không hành tu trọn lành
Nghiệp quả không còn trở về thanh tịnh
Nhờ pháp Phật thông giác ngộ tâm kinh
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
02.05.12
---NỘI TÌNH VƠI
Hồn nhiên khai bút dệt vần thơ
Tri thức thông qua thật bất ngờ
Tâm ý dựng hình bài vở tới !
Chính ta tu học chớ làm ngơ
Bài thi vô tự kinh thư đó?
Tự nghĩ ta suy sao lắm lời
Cảm nhận cảnh ngời do ý khởi
Nam mô mật niệm tận tường nơi.
Pháp tâm cần nguyện thanh như hội
Phàm tánh sửa lần thân xác tươi
Nghiệp đánh quả nhồi thêm giác thức
Vô thường ở chỗ tiềm tàng khơi
Trường đời thực tế cho bài vở
Học mãi một đời trong kiếp người
Đời đạo song tu vi pháp diệu
Quân bình thông lối nội tình vơi.
Cà Mau 06/05/2012
Văn Phong
-----

ĐIỂN
Hỏi này điển giới là nơi đâu
Vũ trụ bao la quá rộng nào
Cực lạc tây phương nơi phật ngự
Điểm nào định hướng để mà tâu
Có không không có hay hư ảo ?
Thật thật hư hư phép nhiệm màu
Chí dị liêu trai hay giả tưởng
Chân tình mở trí đó tầm thâu
Duyên lành đã nguyện Vô Vi pháp
Pháp lý thầy trao để kịp tàu
Giáo lý thông qua đầy cả tá
Chớ để thuộc lòng ấy tầm đâu?
Pháp hành định ý khai như đỉnh
Định thức nơi ta chớ chả xa
Trí sáng tâm minh là điểm chánh
Cân bằng thông suốt điển tâm giao.
Cà Mau 07/05/2012
---TU VÔ VI
"Tu đừng xuống Địa ngục kỳ lắm"
Lời Đức Thầy văng vẳng đâu đây
Sống không vì đạo đủ đầy
Chết sao tránh khỏi đọa đày cõi âm.
Tu phải biết ban vui cứu khổ
Đi nhầm đường cũng hóa Chó Heo
Con đường Thầy Tổ không theo
Ngũ hành tứ đại chết đeo gông cùm.
Tu phải biết trau dồi hạnh đức
Tình sum vầy bạn đạo một nhà
Yêu thương thật quí biết bao
Siêng năng hành pháp tiêu dao cõi Trời.
Chiếu minh luân pháp là cứu cánh
Soi hồn thông ít pháp so bì
Ta bà chấm dứt một khi
Vượt qua khổ nạn thẳng đường Tây Phương.
Kính bái
TPHCM,ngày 9-5-2012
Trọng-Nghĩa
----
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Dẫn tiến linh hồn lên bến bờ
TpHCM,11/05/2012
Minh Vô Vi
---VẺ VANG
Thêm bạn bớt thù tâm mở mang
Dạy đời khôn đạo chất sen vàng
Tu hành trí sáng tâm thanh nhẹ
Tâm đạo cố hành sau vẻ vang
TpHCM,11/05/2012
Minh Vô Vi

TÂM GIÁC
Cái ngã ẩn tang trong tánh ta
Không còn ưa ghét thích chan hòa
Tâm hồn hành đạo nay tâm giác
Thường niệm di đà tự độ ta
TpHCM,11/05/2012
Minh Vô Vi
---BẾN BỜ
Sức khỏe yếu dần mắt lại mờ
Không hành tu luyện chết bơ vơ
Ai ơi tỉnh thức nên hành đạo

Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012
“Chung Vui Hạnh Ngộ”
Từ ngày 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012
Thân gởi quý bạn,
Mỗi năm chúng ta có may mắn hội tụ hưởng một Tết Vô-Vi thanh nhẹ trong tình thương yêu huynh
đệ tỷ muội. Năm nay đại hội được tổ chức tại vùng Garden Grove, Nam California, là một địa diểm rất
thuận lợi cho số đông bạn đạo cư ngụ tại Bắc Mỹ.
Ước mong quý bạn không bỏ lỡ cơ hội quý báu này, cùng nhau hướng về đại hội, để có dịp cùng
nhau tu học và hàn huyên cùng các bạn khắp năm châu, và tham dự ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy vào
đúng ngày mùng 5 tháng 8 âm lịch sắp tới.
Xin quý bạn lưu ý hạn chót ghi danh và đóng tiền cho đại hội là ngày 1 tháng 7 năm 2012.
Mong gặp lại quý bạn vào tháng 9 này,
Kính bút,
Ban Tổ Chức ĐHVVQT
Lưu Ý: Quý bạn có thể lấy phiếu ghi danh MSWord từ mạng
(http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html) và gởi qua điện thư cho Ban Ghi Danh.
-----Kính chào quý bạn đạo,
Chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa là hết hạn ghi danh cho Đại Hội July 1, 2012. Và 4 tháng nữa là đến ngày Đại
Hội. Xin quý bạn đạo ai chưa ghi danh hãy ghi danh sớm kẻo trể.
Năm nay bạn đạo có dịp về vùng Nam California, khí hậu ấm áp, mát mẽ, và sẽ có dịp hội ngộ rất đông bạn
đạo vùng Nam Cali, Trụ Sở Vô Vi, và Thiền Viện Vĩ Kiên. Hy vọng sẽ là một năm Đại Hội thật vui tại
vùng Nam California.
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Bạn đạo có thể qua sớm để vui chơi những thắng cảnh vùng Nam Cali. Thưởng thức những nhà hàng phố
xá tại vùng Nam Cali nhưng đậm màu sắc quê hương.
Thiền Viện Vĩ Kiên cũng đang chuẩn bị để đón tiếp quý bạn đạo. Hiện nay đã có 40 người ghi danh ở tại
Thiền Viện trước 1 tuần và 1 số ở sau một tuần. Thiền Viện Vi Kiên sẽ sẳn sàng tiếp đón bạn đạo ghi danh
ở lại sau Đại Hội. Xin quý bạn đạo nào nếu muốn vãng lai thăm viếng nhân dịp Đại Hội, xin thông báo
Thiền Viện Vĩ Kiên ở số 909-338-6691 hoặc Trần Lệ Quyên 714-414-2849, hay Minh Đoàn 714-272-0374
để được sắp xếp.
Hẹn gặp tại Vĩ Kiên và Đại Hội, Kính chúc quý bạn đạo vui thiền thanh nhẹ.
Minh Đoàn
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Phiếu Ghi Danh (xin điền mỗi người một phiếu)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 31 “Chung Vui Hạnh Ngộ”
Anaheim Marriott Suites -12015 Harbor Boulevard, Garden Grove , CA 92840 - USA
19.09.2012 - 23.09.2012
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 Anaheim Marriott Suites 19/09/2012 - 23/09/2012 cộng với 4 bữa ăn
sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối)
Lệ Phí Đại Hội cho 1 người

Phòng
Phòng 4 người

Người Lớn

499 USD

Phòng 3 người

Người Lớn

549 USD

Phòng 2 người

Người Lớn

620 USD

Phòng 1 người

Người Lớn

845 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 Anaheim Marriott Suites (giá phòng đã tính thuế, không có ăn
sáng)
1 Đêm
mỗi người

Phòng 4 người

Phòng 3 người
Phòng 2 người
Phòng 1 người

Đêm

Đêm

Đêm

Đêm

16.09.12
Chúa Nhật

17.09.12
Thứ Hai

18.09.12
Thứ Ba

23.09.12
Chúa Nhật

Tổng Cộng

35 USD
45 USD
65 USD
115 USD

Tổng Cộng Lệ Phí

Đóng lệ phí đợt 1 trước 1.03.2012
Đóng hết lệ phí trước 1.07.2012
Xin chọn loại
phòng

King Room (1 giường đôi
lớn)

Double Room (2 giường đôi)

Xin xếp chung với:
1
2
3
Xin ghi danh đi Tour thăm viếng Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 18/09/2012 (chi phí tùy hỷ)
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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
620 USD

Giá tiền / Mỗi trẻ em

620 USD

199 USD

620 USD

Miễn Phí

620 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
1.03.2012

Đợt 2 đóng hết trước
1.07.2012

300 USD
300 USD
300 USD
500 USD
100 USD

Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 1.07.2012
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 7
năm 2012. Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1.07.2012, 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 tư 19.09.2012
Thứ năm 20.09.2012

Thứ sáu 21.09.2012
Thứ bảy 22.09.2012
Chúa nhật 23.09.2012

Chương Trình Sơ Lược
Nhận Phòng sau 4 giờ chiều
Tối : Hướng dẫn tổng quát
Thiền chung
Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy;
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Tu Học;
Thiền chung.
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối : Văn Nghệ;
Thiền chung
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Bế mạc Đại Hội và Văn Nghệ.
Thiền chung
Trả phòng trước 12 giờ trưa
Bạn đạo ra về

Bữa ăn

3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa tại khách sạn
Ăn chiều tại phố Việt Nam
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa tại khách sạn
Ăn chiều tại phố Việt Nam
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa tại khách sạn
Ăn chiều tại phố Việt Nam
Ăn sáng tại khách sạn

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)
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi DFW Friendship Association

Bạn đạo tại Nam Cali :
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc :
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
Bạn đạo tại Bắc Cali :
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Thu Ton
c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158- U.S.A.
Tel: (408) 937-1664
Email : thuton@yahoo.com
Bạn đạo tại Mỹ (ngoài Cali), Canada, Úc Châu, Âu Châu (ngoài Pháp)
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Mai Nguyen
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PO BOX 406
OROVILLE- CA 95965- USA
Tel: (714) 598-7291
Email: huemai00@gmail.com
Bạn đạo tại Pháp (có thể đóng tiền Euro)
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:
Association VOVIFRANCE
C/o HUYNH
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
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
2. Chuyển Vận
Ban Chuyển Vận sẽ hướng dẫn đưa đón các bạn đạo đến và đi từ phi trường Los Angeles International Airport
(LAX) và John Wayne Airport (SNA) về khách sạn Anaheim Marriott Suites vào các ngày 17,18,19 và 23,
24 tháng 9 năm 2012.
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