Số: 971 Ngày: 16 tháng 2 năm 2014

Hoøa Hôïp
Hoøa hôïp chung vui cuøng thöùc tænh
Thöïc haønh chôn phaùp trieån taâm linh
Ñaát Trôøi soáng ñoäng taâm thaønh tieán
Giaûi giôùi tröôïc oâ hieåu chính mình
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 29/04/2004 đến 5/5/2004
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) Tiên giới từ đâu đến đâu?
2) Vô cùng là nơi nào?
3) Tu mãi tu hoài óc sáng choang để làm gì?
4) Nhân loại có hưởng được tình trời hay không?
5) Du ngoạn có hữu ích gì không?
6) Tình Trời ban bằng cách nào?
7) Sự sống động của Trời Ðất ở đâu?
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1) Sydney, 29-04-04 3: 11 AM
Hỏi: Tiên giới từ đâu đến đâu?

2) Sydney, 30-04-04 4:30 AM
Hỏi: Vô cùng là nơi nào?

Ðáp: Thưa tiên giới từ ý chuyển thâm sâu đến vô
cùng
Kệ:
Ý chuyển thâm sâu tự thức hồn
Qui nguyên thiền giác lý sanh tồn
Giải phân đời đạo tự khai hồn
Pháp giới phân minh rõ tiến trình

Ðáp: Thưa vô cùng là không giới hạn
Kệ:
Vô cùng thanh tịnh vui bàn tiến
Giải tỏa phiền ưu tự tiến bàn
Trí tuệ vô cùng thanh giới hưởng
Chiều sâu tâm đạo tự hành thương

3) Singapore, 01-05-04 8:00 AM
Hỏi: Tu mãi tu hoài óc sáng choang để làm gì?

4) Singapore, 02-05-04 6: 53 AM
Hỏi: Nhân loại có hưởng được tình trời hay không?

Ðáp: Thưa tu mãi tu hoài óc sáng choang để phục
vụ nhân loại
Kệ:
Trí sáng tâm minh dìu tiến bước
Khai thông trí tuệ tự quân bình
Qui nguyên thiền giác hướng tâm linh
Hội hợp tình người tiếp hành trình

Ðáp: Thưa nhân loại chịu tu đúng pháp sẽ tận
hưởng được tình trời
Kệ:
Thành thật tu tâm sống với Trời
Qui nguyên thiền giác khắp nơi nơi
Trời cao bể rộng chiếu do Trời
Học hỏi không ngừng rất thảnh thơi

5) Star Cruise, 03-05-04 6: 05 AM
Hỏi: Du ngoạn có hữu ích gì không?

6) Star Cruise, 04-05-04 7:00 AM
Hỏi: Tình Trời ban bằng cách nào?

Ðáp: Thưa du ngoạn rất hữu ích cho tâm lẫn thân
Kệ:
Du hành thanh tịnh rất chuyên cần
Giữ giới thân tâm qui một mối
Hướng thượng bình tâm trong lĩnh hội
Tình Trời tận độ tiến từ hồi

Ðáp: Thưa tình Trời ban bằng nguyên khí của Trời
Ðất
Kệ:
Yêu thương tận độ quí hơn vàng
Sáng suốt ban ơn tự cảm an
Học Hỏi không ngừng gieo ý tốt
Trí tâm thanh nhẹ tự phân bàn

7) Star Cruise, 05-05-04 6: 20 AM
Hỏi: Sự sống động của Trời Ðất ở đâu?
Ðáp: Thưa sự sống động của Trời Ðất liên hệ với chấn động của vũ trụ
Kệ:
Qui hội tìnhTrời chuyển pháp luân
Minh tâm kiến tánh pháp môn huân
Tình Trời ban chiếu trên muôn nẽo
Tiến hóa không ngừng pháp giới theo
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Phát Tâm Tu Thiền
Phát đạt tâm linh thấu cảnh huyền
Tâm hành chơn pháp tự tầm xuyên
Tu thân sửa tiến vào chơn thức
Thiền định triền miên ngộ pháp truyền.
Pháp truyền chơn lý siêu nhiên
Tâm không tự đạt giải phiền giải mơ
Chẳng còn lý luận giấc giờ
Thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần
Thực hành tự nguyện góp phần
Qui không chánh pháp lần lần tiến lên
Thanh không hòa cảm vững bền
Qui nguyên giềng mối tạo nền vững tu
Dẹp mê phá chấp giải mù
Bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài
Càn khôn vũ trụ miệt mài
Giải thông đời đạo tiến hoài không ngưng
Thực hành khai mở tưng bừng
Trong không mà có tiến từng phút giây
Cảm thông nguyên khí mưa mây
Dày công luyện tập đêm ngày thăng hoa
Chẳng còn lý luận ta bà
Giải thông đời đạo chan hòa tình thương
Mặt mày lóng lánh như gương
Cảnh đài quang chiếu yêu thương muôn loài
Bình tâm học hỏi hoài hoài
Minh tâm kiến tánh trần ai chẳng còn.
Thầy Tám
Nhẫn Hòa, 13-09-1987
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Thiên Quốc (Chơn Kinh 9)
Chúng ta biết gốc gác đến và đi, không còn gây phiền nữa, bằng lòng đến để học nhịn nhục và thuận chiều
trở về Thiên Quốc. Không còn phiền muộn nữa, liên tục học hỏi và liên tục thăng hoa thanh nhẹ.
Chỉ có tu thanh tịnh mới có cơ hội phát triển, tự đạt tới sự quân bình trong nội thức. Tâm thức khai triển
huyền bí nhờ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà khai triển huyền bí trong nội tâm. Càng thực hành càng
xán lạn, càng sáng suốt minh tâm kiến tánh mới thấy hồn là chủ của thể xác, không phải xác là chủ của
hồn. Xác là chỉ tạo sóng sông mê bên ngoài mà thôi. Ăn mặc, thoa son, đánh phấn là tạo sóng sông mê mà
thôi. Tiền tài danh vọng cũng tạo sóng sông mê mà thôi. Trong nội thức chúng ta phát triển huyền bí, thấy
cái cảnh vô cùng của Trời Đất, siêu diệu vô cùng. Tự xây dựng niềm tin và phát triển khả năng sẵn có của
chính mình trong chu trình tiến hóa. Khai triển thực chất hướng về thanh tịnh mà hành sự thì mọi việc
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sẽ được tốt đẹp, gia cang sẽ yên ổn, khôi phục lại những gì chúng ta đã mất mát từ khi giáng lâm xuống
thế gian. Bây giờ thức tâm, chúng ta thấy mang xác trần truồng xuống thế gian. Bây giờ thức tâm, gọt
bỏ tất cả nghiệp duyên tại thế gian, thì phần hồn mới được tiến nhanh về Thiên Quốc.
Càng tu càng thấy rõ đất dừng chân ở tương lai của chính chúng ta là Thiên Quốc. Cõi vô sanh bất diệt,
lộng lẫy sáng lạn tươi tốt, không có một gì héo hon cả, mỗi mỗi đều sáng lạn, khai triển tới vô cùng. Cái
hoa cũng tươi đẹp có tiên ứng hầu.
Một con sông cũng trong lành tốt đẹp, thanh nhẹ vô cùng. Phần hồn chúng ta được thanh nhẹ chúng ta
được giao du nơi cảnh đó, thấy cuộc sống trật tự Như Lai rõ rệt, không có một cây nào méo mó, đâu đó có
hàng ngũ tươi tốt, bông hoa đua nở mừng vui đón chào những phần hồn thức giác trong xây dựng. Cảnh
đẹp độc nhất vô song, không có nơi nào sánh bằng Thiên Quốc, nơi an lành không có sự động chạm, chỉ có
xây dựng thăng tiến mà thôi.
Người thế gian tu được về nơi đó, trở lại thế gian nó là một đại trượng phu, dứt khoát không còn mê chấp,
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quý bđ hướng tâm cầu nguyện cho Ông LÊ VĂN THỚI (là thân sinh bđ Lê Thanh Bình). Sinh
năm 1934.
Mất ngày 08.02.2014 (nhằm ngày mùng 9.1 Giáp Ngọ).
Thọ 81 tuổi tại Sóc Trăng. Được siêu thăng tinh độ.
Xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo.
Vương Việt Hồng kính báo
2)Kính xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Lê Văn Châu là em của bạn đạo Lê Thị Lớn thuộc
Thiền Đường Dũng Hành, mất ngày 12 tháng 2 năm 2014 tại phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức,
Thành Phố Hồ Chí Minh. Thọ 64 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Thiền Đường Dũng Hành kính báo.
3) Xin quý bạn đạo hướng tâm cho bạn đạo Cao Thị Hường, sinh ngày 8 tháng 11 năm 1925, qua đời lúc
12 giờ 50 ngày 12 tháng 2 năm 2014, hưởng thọ 89 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
Thiền Đường Quy Hội Người Già Kính Báo
2)Kính mong tất cả các bạn đạo Vô Vi trên thế giới giúp cầu nguyện cho Mẹ của các bạn đạo tại Đức
Quốc Đặng Ngọc Tấn, cùng vợ là Nguyễn Thị Thủy cùng 2 cháu là Đặng Mỹ Linh và Đặng Khánh Linh.
là Bà Đinh thị Bảng , sinh năm 1927 tại làng Bồ Đình ,xã Gia Vượng, Huyện Gia Viễn ,tỉnh Ninh Bình.
Đã qua đời và từ giã cõi trần tại thôn Liên Thành, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang,
vào lúc 20 giờ 45 phút ( 20:45) , ngày 11.02.2014, hưởng thọ dương thế 86 tuổi.
Được sớm siêu thăng tịnh độ, về cõi trời thanh nhẹ để tiếp tục tu tiến.
Bạn Đạo Viết
Bài viết 1
Kính thưa Đức Thầy cùng quí bạn đạo gần xa.
MINH tâm kiến tánh, tâm bất di.
CHÁNH pháp thực thi, chẳng phân bì.
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ĐẠO mầu siêu diệu, quy nguyên khí.
PHÁP Lý Vô Vi, thực tâm đi.
Nhớ hồi từ Việt Nam mới qua, gia đình chúng tôi được phép đi lên Alantic City kính thăm Đức Thầy cùng
Bà Tám. Khi đó, Đức Thầy trao tận tay chúng tôi 2 cuốn Cassettes Đạo Tâm và Tình Thương Vô Tận. Gia
đình chúng tôi đón nhận trân trọng như một lời giáo huấn phải sửa Tâm, sửa Tánh.
Sau này, các bạn đạo đến Chung Thiền hàng tuần tại nhà chúng tôi và Chung Thiền lưu động tại nhà các
bạn đạo Atlanta. Cùng nhau học Led Weekly đúng theo trình tự của Led Weekly. Led Weekly không chỉ
giáo huấn trong phạm vi Vô Vi, mà còn được mở rộng ra cả cho trường đời nghịch ngã đầy động loạn. Vì
thế những khó khăn trong vấn đề giử Đạo Tâm luôn được chia sẻ sôi nổi trong các buổi học, có khi đi xa
quá, có bạn đạo gọi là Exit highway, là sẽ được "kéo" về ngay không thì lạc đề, lạc đường. Học Led
Weekly cũng như khi Thiền vậy, cũng có khi phân tâm do ban ngày Ta động loạn, cũng có khi bị tâm đời
dẫn dắt đến các ý tưởng miên mang mà mất đi sự Thanh Tịnh lý ra phải có. Trụ Đạo Tâm, giáo huấn Lục
Căn Lục Trần hầu trở về con đường sẳn có là Tâm Điển một đường Ta thẳng tiến, bỏ mặc phù du nặng
nhọc để mà vươn tới Nguyên Khí thanh nhẹ nơi Cội Nguồn. Học Led Weekly vui là vậy, học động, học
tịnh rồi cùng nhau trở về với cái Thanh là Chung Thiền.
Gia đình chúng tôi may mắn được diện kiến Đức Thầy từ những năm giửa thập niên 70, khi đó Thiền thì
Thiền, nhưng để thấu hiểu kỹ thuật thực hành và nguyên lý sâu xa thì không. Ngày nay chúng ta có gần
4000 băng giảng, các lớp học, khóa học và Đại Hội là quí lắm. Từ khi Đức Thầy mở rộng Vô Vi ở Hải
Ngoại, chúng tôi ít có cơ hội diện kiến trực tiếp với Đức Thầy, vì thế chúng tôi rất quí các lời căn dặn của
Đức Thầy dành riêng cho gia đình. Đạo Tâm và Tình Thương Vô Tận là những gì chúng tôi đón nhận từ
Thầy khi mới chân ướt chân ráo bôn ba nơi hải ngoại.
Từ Đời cho đến Đạo, chúng ta luôn dùng Đạo Tâm để cư xữ với nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau
tận hưởng trong Tình Thương Vô Tận.
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình
Kính bái
Mộng Chi - Atlanta.
Bài viết 2
Kính gởi anh Ngô văn Hoài cùng bạn đạo Atlanta,
Trước có vài lời thăm hỏi anh cùng b/đ bên đó và sẵn đây Bành Chí cũng xin được tâm tình cùng anh và
b/đ về cái tên mà Ðức Thầy đã cho
Minh Chánh Ðạo Pháp
Minh di Thiện trong ngoài tỏa sáng
Chánh nhi Trung chẳng có 2 lòng
Ðạo đời 2 mối cùng xây dựng
Pháp lý thực hành Ðiển giải tâm
Minh là do chữ Nhựt và Nguyệt hợp lại thành ra chữ Minh. Cái sáng này là cái sáng của Nguyệt Quang
Phất và Nhựt Quang Phất hợp lại mới có. Cho nên cái sáng này là cái sáng trọn lành, sáng cả trong lẫn
ngoài, sáng cả ngày lẫn đêm, cũng như tên gọi của anh Ngô Văn Hoài sáng hoài mới gọi là Minh.
Còn Chánh là như thế nầy:
“Ðạo lý trong thiên hạ tuy có nhiều việc nếu cho là chánh thì vẫn chánh, nhưng bởi vì hoặc bất cập hoặc
thái quá mà thành ra “bất trung” vì “bất trung” nên trở thành “bất chánh” cho nên “đắc chánh” chưa hẳn là
“đắc trung” mà “đắc trung” thì không bao giờ không chánh (Dịch học tinh hoa)
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Ðạo thì có Ðời có Ðạo 2 mối cũng phải xây dựng.Ðạo là con đường ánh sáng dẫn tiến tâm linh tới vô cùng
(lời của Ðức Thầy)
Còn chữ Ðạo của đời là Nhân đạo gồm bốn chử: Hiếu Lễ Trung Tín.
Pháp lý thực hành điển giải tâm
Cấu này rõ ràng không cần bàn thêm. Còn việc làm đạo của Ðức Thấy thì cho cả 3 cõi trong tam giới.
Chúng ta đã quá hiểu và thông cảm giới nào hiểu theo giới đó. Sự hiểu biết và cảm thức thế nào thì Bành
chí nói thế ấy, nếu có gì không phải không đúng thì xin quí bạn đạo lượng tình thứ cho. Cám ơn
Sẵn đây cũng có bài thơ Xuân của Mãn Giác thiền sư gởi đến anh cùng bạn đạo đọc cho vui trong
3 ngày Tết
Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục trặc nhãn tiền quá
Lão tùng đầu thượng lại
Mạc Vị Xuân tàn hoa lạc tận
Ðình tiền tác dạ nhứt chi Mai
tạm dịch:
Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Việc đời qua trước mắt
Cái già đến từ trên đầu
Ðừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Ðêm qua sân trước 1 cánh mai
(Mãn Giác thiền sư)
Từ đây ta mới đề huề
Anh em bậu bạn dựa kề dạy nhau
Tu thời kẻ trước người sau
Trí tâm cố ý Phật nào không thương
Việc tu không phải thương trường
Hơn thua vô ích là đường thế gian
(Sấm tu hành quyển I)
Quí thương và kính chào
Bành Chí San Diego
Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33, năm 2014
“Không Còn Lưu Luyến”
Ngày 14 tháng 2 năm 2014
Kính gởi quý bạn đạo,
Với sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý bạn đạo khắp nơi, chúng tôi hiện nay chỉ còn 50% loại phòng
2 giường riêng (TWIN Beds). Xin quý bạn nên ghi danh càng sớm càng tốt nếu quý bạn muốn chọn loại
phòng này. Trong trường hợp hết loại phòng TWIN BEDS, chúng tôi sẽ phải xếp quý bạn ở loại phòng
KING BED.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
BAN GHI DANH
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Phiếu Ghi Danh – V1
(xin điền mỗi người một phiếu)

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 33 “KHÔNG CÒN LƯU LUYẾN”
Hotel PARKROYAL, Kuala Lumpur, Malaysia
22.09.2014 – 28.09.2014
Họ / Tên (theo passport):
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :
Passport số :
Hết hạn 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 : [ ]
Quốc Tịch :

Nữ : [ ]

Thành Phố :
Quốc Gia:
Đ.T. di-động :
Điện thoại:

Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại Hotel PARKROYAL 22.09.2014 - 26.09.2014 cộng với 4 bữa ăn sáng,
3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối)
Lệ Phí Đại Hội cho 1 người

Phòng
Phòng 2 người

Người Lớn

550 USD

Phòng 1 người

Người Lớn

780 USD

Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t.
*Chung phòng với 2 người
lớn

200 USD

Tổng
Cộng

Thứ

Ghi Danh Đại Hội Và Du Ngoạn (7 ngày 6 đêm tại Hotel PARKROYAL 22.09.2014 - 28.09.2014 cộng với 6
bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối)
Lệ Phí Đại Hội & Tours
cho 1 người

Phòng
Phòng 2 người

Người Lớn

750 USD

Phòng 1 người

Người Lớn

1100 USD

Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t.
*Chung phòng với 2 người
lớn

300 USD

Tổng Cộng

Thứ

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau

Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn PARKROYAL (giá phòng đã tính 16% thuế, bao gồm ăn sáng)
1 Đêm
mỗi người

Phòng 2 người
Phòng 1 người
Tối đa 1 Trẻ

Đêm

Đêm

Đêm

Đêm

19.09.2014

20.09.2014

21.09.2014

28.09.2014

Tổng Cộng

66 USD
125 USD
8 USD
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em dưới 12 t.
*Chung phòng
với 2 người lớn
Tổng Cộng Lệ Phí

Đóng lệ phí đợt 1 trước 15.03.2014
Đóng hết lệ phí trước 15.05.2014
Xin chọn loại
phòng

King Room (1 giường đôi
lớn)

Twin Bed Room (2 giường nhỏ)

Xin xếp chung với: Lưu ý: Bạn đạo ở cùng phòng phải chọn cùng một package ( đi tour hoặc
không đi tour).
1
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 1 em) tính giá theo bản dưới đây.
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người.
Phòng
2 người lớn
1 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
1 trẻ em dưới 4 t

Giá tiền/ Mỗi người lớn
550 USD

Giá tiền / Mỗi trẻ em

550 USD

Miễn Phí

200 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 2 người
Phòng 1 người

Người Lớn
Người Lớn
Trẻ em 4-12 t

Đợt 1 đóng trước
15.03.2014

Đợt 2 đóng hết trước
15.05.2014

200 USD
500 USD
100 USD

Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 15.05.2014 (hoặc sớm hơn nếu hết chỗ)
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 15 tháng 5
năm 2014. Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 15.05.2014, chúng tôi
không bảo đảm còn chỗ và giữ được giá đặc biệt này.
¾ Chương trình sơ lược
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Ngày
22.09.2014

27.09.2014

Chương Trình Sơ Lược
Nhận Phòng sau 2 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: Tu Học;
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 cho b/đ ra về
Bạn đạo ra về nếu không tham gia du ngoạn
Du Ngoạn Genting Highlands
Du Ngoạn trong KUL

28.09.2014

Trả phòng trước 12 giờ trưa

23.09.2014

24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014

Bữa ăn

3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
sạn
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
sạn
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
sạn
Ăn sáng tại khách sạn
Ăn trưa, chiều tự túc
Trà đàm buối tối
Ăn sáng tại khách sạn
Ăn trưa, chiều tự túc
Trà đàm buối tối
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)
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi DFW Friendship Association
tại Nam Cali
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc :
Trần Lệ Quyên (Tel: 714-414-2849 / Email: myquyen11@yahoo.com)
Lê Nguyễn Bạch Liên (Tel: 714-210-9601 / Email: lienle008@gmail.com)
Địa chỉ : Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
P.O. Box 2045, 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 (Tel: (408) 937-1664 / Email : lthumail@gmail.com
c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158- U.S.A.
Bạn đạo tại Mỹ (ngoài Cali), Canada
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Mai Nguyen

PO BOX 406
OROVILLE- CA 95965- USA
Tel: (714) 598-7291

Email: huemai00@gmail.com

Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro)
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Bạn
đạo

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 Úc Châu
Và Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
Chị Wan Thi Bích Liễu

39 Glenmore Street
Macleod, Victoria 3085, Australia
Email: ihsanlie@tpg.com.au
Tel. 61 3 9432 2690
Tel. di động 61434144976
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
Chị Trần Thị Ngọc Thủy
Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com
2. Chuyển Vận
Xin xem phiếu chuyển vận.
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Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 7, 2014)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 33 “Không Còn Lưu Luyến”
Hotel PARKROYAL, Kuala Lumpur, Malaysia
Từ Phi trường Kuala Lumpur đến khách sạn di chuyển trung bình 1 tiếng đồng hồ xe hơi. Ban Tổ Chức có thuê
nhiều chiếc xe bus để đón quý bạn về khách sạn. Chuyến đầu tiên khởi hành lúc 8:30 sáng. Chuyến cuối cùng là 9
giờ tối. Quý bạn nào đến quá sớm hoặc quá khuya xin vui lòng đi tự túc bằng taxi. Nếu đuợc xin quý bạn đi từng
nhóm, trước nhất là vì vấn đề an ninh, sau là để tiện việc đưa đón.
Phi Trường Kuala Lumpur có 2 terminals : Kuala Lumpur International Airport (KLIA), và Low Cost Carrier
Terminal (LCCT). Xin quý bạn ghi rõ sẽ đến terminal nào.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối và ghi rõ
đến terminal nào, tỉ dụ KLIA hay LCCT.
Giờ đến: Vì chuyến bus đầu tiên khởi hành 8:30 am, và chuyến cuối cùng là 9 pm, khi mua vé máy bay xin quý
bạn chọn chuyến bay đáp xuống phi trường Mã Lai trong khoảng thời gian từ 6 am đến 8 pm. Ngoài những giờ
trên xin quý bạn vui lòng đi tự túc bằng taxi.

Ngày

Giờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay
(Chuyến bay cuối
cùng nếu bay
không trực tiếp)

Khởi Hành
Terminal
Từ Thành
KLIA hoặc
Phố
LCCT
(Thành phố
cuối cùng nếu
bay không
trực tiếp)

Đến
Đi

Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón quý bạn vào những ngày sau đây vì nhân lực giới hạn:
Ngày đến 20, 21, và 22 tháng 09 năm 2014: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường KLIA hoặc
LCCT về khách sạn PARKROYAL Kuala Lumpur.
¾ Ngày về 26 tháng 09 năm 2014: Chúng tôi có tổ chức xe bus để đưa những bạn không đi tour sau Đại Hội
ra phi trường.
¾ Ngày về 28 tháng 09 năm 2014: Chúng tôi có tổ chức xe bus để đưa những bạn đi tours ngày 26 và 27
tháng 9 ra phi trường.
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