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Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca 
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 số 622 10 tháng 6 năm 2007 
Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
 

Duõng Haønh 
 

Duõng haønh töï ñaït lyù thaâm saâu 
Roõ leõ Trôøi ban raát nhieäm maàu 

Thöïc haønh chôn phaùp chung haønh tieán 
Taâm ñaïo quang minh roõ chung taàu 

 
Vĩ Kiên 

 
 

 
Mục Bé Tám từ 23/8/97 đến 29/08/97 

Copyright 2007 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị 
tâm bệnh và giải tỏa 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) Sự tiến triển của tâm linh là tiến triển cách nào  ? 
2) Làm người có hạnh phúc không  ? 
3) Tâm người thích tham dâm do đâu xảy ra   điều này? 
4) Tuệ giác khai mở từ đâu đến đâu  ? 
5) Muốn được thanh thì phải làm sao  ? 
6) Sanh tồn là sao  ? 
7) Khai minh là khai làm sao  ? 
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1) Atlantic city, 23/08/97 2 :20 AM 
Hỏi  : Sự tiến triển của tâm linh là tiến triển cách 
nào  ? 
 

Ðáp  : Thưa sự tiến triển của tâm linh trước hết tánh 
tình thay đổi hẳn, từ sự suy nghĩ cho đến hành động, 
mỗi mỗi đều dễ dãi, dập tắt tất cả sự sân si và buồn 
bực, nhạy cảm, đáp ứng nhanh chóng và không có 
hiểm độc 
  Kệ  : 
 Chẳng còn vọng động trí thong dong 
 Thức giác bình tâm dễ tiến tòng 
 Phát triển chiều sâu không dụ dự 
 Tâm lành thức giác chẳng còn trông 
 

2) Atlantic city, 24/08/97 4  :10 AM 
Hỏi  : Làm người có hạnh phúc không  ? 
 

Ðáp  : Thưa ai ai cũng có hạnh phúc mới được làm 
người. Sự sống còn được sự ban chiếu của Trời Ðất, 
trong nội tâm đều có lãnh vực thanh tịnh, nhưng 
chịu tu giải bằng một chơn pháp hòa hợp với 
nguyên khí của càn khôn vũ trụ mà hành triển, thì 
mới đạt được nguyên lý sống động của Trời Ðất có 
một không hai, thì mới đạt được sự thanh tịnh và 
sáng suốt, tự dứt bỏ tập tục ngoại lai, từ lúc chào đời 
tớI bây giờ, thì mới cảm thức được nguyên lý vô 
sanh của Trời Ðất, thì mới thấy được hạnh phúc và 
tâm thức sáng lạng, hành một pháp cho tất cả mọi 
pháp, tự giảm bớt sự dài dòng trong cuộc sống, trực 
giác không thông, hạnh đức dồi dào, biết mình hiểu 
họ, tự bước vào tâm linh điển giới mà phát triển, 
nhiên hậu mới cảm thức được hạnh phúc là gì  ? Cơ 
hội được làm người là quí giá vô cùng, tiến tới vô 
cùng thì mới hiểu được đấng toàn năng ở nơi nào  ? 
Dứt khoát tu tiến thì mới thấy rõ chính mình hơn, 
nhiên hậu mới dấn thân độ đời vô quái ngại 
  Kệ  : 
 Cảm thông nguyên lý rõ thanh đài 
 Cấu trúc siêu nhiên chẳng có hai 
 Khối óc thông minh xoay chuyển tiến 
 Bình minh sáng tỏa tự phân bài 

3) Atlantic city, 25/08/97 6  :20 AM 
Hỏi  : Tâm người thích tham dâm do đâu xảy ra  
điều này? 
 

Ðáp  : Thưa sự tham dâm cũng nằm trong luật tiến 
hóa như  : người điếc muốn nghe, người câm muốn 
nói, người đui muốn thấy. Ðó là luật tự nhiên của 
cuộc sống. Người tu thiền cần khai triển trực giác, 
sẽ được thấy gốc gát cũa toàn diện, nhiên hậu mới 
thấy rõ khả năng nhịn nhục của chính mình 
  Kệ  : 
 Câm mồm thực hiện tự làm thinh 
 Trực giác khai minh rõ tiến trình 
 Duyên nợ không còn tâm tự tiến 
 Minh tâm kiến tánh lại càng minh 
 

4) Atlantic city, 26/08/97 3  :30 AM 
Hỏi  : Tuệ giác khai mở từ đâu đến đâu  ? 
 

Ðáp  : Thưa tuệ giác khai mở từ trí thức gom tụ hình 
thành, hòa hợp với thiên tánh chơn như tự đạt thành, 
qua những chuỗi ngày hành pháp hình thành, thật sự 
tự nhiên và hồn nhiên, tỏa sáng tâm từ bi, quí xác 
giữ hồn lo tu tiến 
  Kệ  : 
 Thực hành tuệ giác tự phân hành 
 Mở trí khai tâm hướng cõi thanh 
 Quí pháp chơn hành tâm đạt đạo 
 Bền lâu vững tiến tự mình thanh 
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5) Atlantic city, 27/08/97 5  :10 AM 
Hỏi  : Muốn được thanh thì phải làm sao  ? 
 

Ðáp  : Thưa muốn được thanh thì phải dứt khoát sự 
tính toán, sự hơn thua với ngườI đời, nhiên hậu mớI 
hiểu được khả năng của tâm linh là sâu rộng vô 
cùng 
  Kệ  : 
 Thức hồn khai triển sống ôn tồn 
 Dẹp bỏ ác ôn chẳng tự tôn 
 Tình đạo tình đời không luyến tiếc 
 Tự mình sáng suốt vẫn sanh tồn 
 

6) Washington D.C, 28/08/97 2  :54 AM 
Hỏi  : Sanh tồn là sao  ? 
 

Ðáp  : Thưa sanh tồn là vẫn hiểu biết lấy chính mình 
và sửa tiến 
  Kệ  : 
 Tự minh tự giác chẳng lo phiền 
 Chết sống vô can vẫn tiến xuyên 
 Ðời đạo song hành qui một mốI 
 Giữ phần thanh tịnh tạm sống yên 
 

7) Washington D.C, 29/08/97 3  :00 AM 
Hỏi  : Khai minh là khai làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa khai minh là mở tâm mở trí, bằng lòng phục vụ cho nhau, vui hòa tốt đẹp, hạnh đức dồi dào, 
tự động dẹp phần tính toán so đo, quí thương nhau, thực hành tốt cho đại sự chung 
  Kệ  : 
 Chung vui chung sống lại càng mừng 
 Giải quyết tâm linh mở tiến trình 
 Qui hội chơn hồn tâm thức giác 
 Thực hành phát triển lại càng minh 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Hỏi: Thưa ông Tám, theo quan niệm của tôi, nếu đức Thích Ca mà nói: “Tương lai hạ sanh Di Lạc ” 
thì có lẽ Ðức Thích Ca hơi chủ quan. Tại sao nói Di Lạc Tôn Phật mà không nói Jêsu Christ không 
nói Mohanet?. 
Ðáp: “Ðương lai hạ sinh Di Lạc ”, nếu con chịu tu, từ bi hỷ xả, tứ đại giai không, thì đương lai hạ sinh di 
lạc, con chứ ai, vui à đâu có gì. Ổng nói rất rõ ràng, nhưng mà người ta nói: “Còn có Di Lạc xuống đây”. 
Ông nào mập mập mập mà nghĩa là đi hổng được, ông đó là Di Lạc. Ông tu nó mở rồi như tôi nói cái câu 
hồi nảy đó: “biển cho lặng minh châu mới phát”, cái luồng điển bộ đầu ông khai thông trong trắng rõ ràng, 
thấy rõ ràng, rồi cái bồn mới xuất lên. À, “lòng cho riêng mới gọi là thần”, lúc đó mình mới trở về bố hóa, 
ở trong này lục căn trần nó nghe hết rồi, nó vui vẻ rồi, nó không có động loạn, không có thất tình lục dục 
nữa, đâu đó nó không có con ruồi con muỗi như hồi xưa nữa, nó mới thành cái xá vệ quốc. À! lúc đó mới 
kêu bằng di-thiện. Thiện là thập thiện thập ác dĩ hòa bình, kêu bằng thiện-giả. Lúc đó mới thấy cái hào 
quang ở chỗ nào. Cho nên đằng này tôi nói các bạn đọc hai cái câu đó (khi cầu nguyện) là điển không hà, 
nhưng mà sau này sẽ thấy, thấy hông? Bởi vì tại sao? Nhiều người đang mê tín, nhưng mà để cho nó có 
những cái vấn đề đó rồi nó tiến qua, tiến qua nó có điển rồi nó bắt cái điển nó giải được. 

THƯ TỪ LAI VÃNG 
4/25/07 

Thầy kính yêu 
 
Con là V  ở K. thuộc thiền đường TH, con mạo muội email thăm Thầy, xin Thầy thứ lỗi vì sợ làm phiền 
Thầy, Lạy Thầy, con buồn tủi khổ nhục quá. Hai anh em chúng con V và K theo Vô Vi, nhưng không tu 
thiền được tốt nên bây giờ tâm thân bất an.Riêng con thấy con có thể cố gằng nhịn nhục vươn lên. Riêng 
em con thấy em không thể nào bình thường được. Con còn nhớ, lúc gặp Thầy lần đầu tiên ở TH, cách đây 
khoảng 13 năm, Thầy nói hai đứa bây mai mốt sẽ khổ lắm, con thấy đúng quá! 
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Lạy Thầy em K của con đã bị phần âm xâm nhập nên bây giờ không còn biết cha mẹ anh em gì hết. Nó bị 
uất ức nên rất ghét người trong nhà, mà chỉ thích nói chuyện vời người ngoài. Em đã bị nghe voice của 
người cõi âm, nên uống thuốc tây thì thần kinh sẽ yếu thêm. Thì gia đình con cố gắng kiếm mọi cách để 
chữa trị, nhưng không làm gì hơn là chấp nhận, thấy cuộc đời của em con sẽ không bao giờ vươn lên 
được. Con chỉ biết cố gắng tu làm việc thiện theo khả năng của mình, để hướng tâm xin Bề Trên cứu em 
con. Lạy Thầy cho con ý kiến để con thấy được một con đường sáng để đi tới. 
Kính chào Thầy 
Thầy trả lời: 
V con, 
Ðể thấy con đường sáng đi tới, con cần thật tâm niệm Phật để giải nghiệp tâm Và cũng nên cho K nghe 
băng niệm Phật thường xuyên và tập cho K niệm Phật để tự cứu thoát khỏi nạn tai. Các con cần liên tục 
niệm Phật thì mới giải hết. Con cố gắng thực hành đứng đắn thì được. 

=== 

23-4-2007 

Kính thưa Thầy Vĩ KiênHôm nay con có câu hỏi kính mong Thầy minh giải: 
Khi con ngồi niệm phật ý con có nên phát nguyện sẻ vãng sanh về cỏi Phật không ? 
Con kính  

Thầy trả lời 

DT,  

Con niệm Nam Mô A Di Ðà Phật là đủ rồi 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Quách Kim Muội, là con của bà Hà Cúc Thu và là em của bạn 
đạo Quách Kim Lý, Quách kim Liên, Quách kim Cúc, và Quách Hồng Chí.  Quách Kim Muội sinh ngày 7 
tháng 8 năm 1968,  đã từ trần ngày 4 tháng 6 năm 2007. 
Chân thành cám ơn quí bạn đạo, 
Hà Cúc Thu 
Quách Kim Lý 
Quách Kim Liên 
Quách Kim Cúc 
Quách Hồng Chí 

THƠ 
 
        ÐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT ! 
Ðường về xứ Phật chẳng bao xa 
Nếu biết công phu, nhớ Phật Ðà 
Thân tâm gột rửa, ngày đêm nhớ 
Xứ Phật cận kề, chỉ sát-na ! 
         Tân Phú, 14-04-2007 
               Thanh Dũng. 
                     === 
              CUỘC ÐỜI ! 
Cuộc đời động loạn biết bao nhiêu 
Thời thế đổi thay đủ các chiều 
Nay thương mai nhớ, kia thù ghét 

Chẳng có khi nào được phiêu diêu ! 
 
Nếu ai muốn thoát đời đau khổ 
Chẳng có buồn đau, chẳng có thù 
Hãy hành Pháp Lý Vô Vi đó 
Chỉ thấy thương yêu, thoát ngục tù ! 
          Tân Phú, 14-04-2007 
                Thanh Dũng. 
                       == 
                   VUI THIỀN VÔ VI 
SAO KHÔNG ĂN MẶN ?  VUI ĂN CHAY 
ÐỪNG HỎI TẠI SAO ! –- TỚ NGỌ CHAY 
CHẲNG TẠI SAO CẢ –- CHÁN RƯỢU THỊT 
TƯƠNG –- CÀ –- RAU–- TRÁI –- MUỐI –- DƯA –- NHAI 
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ĂN GÌ CŨNG ÐƯỢC –- TÂM THIỀN ÐỊNH 
ÂN ÐIỂN THIÊNG LIÊNG –- GIỚI SÁT NAY 
KHỨ TRƯỢC LƯU THANH NGƯỜI TU TIẾN 
VÔ VI MUÔN THUỞ THIỀN TRƯỜNG CHAY 
             5 THÀNH CỦ CHI 1-6-2007 

=== 
      THIỀN = CÓ TIỀN TU ÐẠO TU ÐỜI ÐẸP 
NHẸ DẠ THAM THIỀN NẶNG THAM TIỀN 
LIM DIM NIỆM PHẬT TÚI VÔ TIỀN 
THƯỢNG THỪA MẤY KẼ NGỘ TRẦN DUYÊN 
ÐẠO ÐỨC TRAU GIỒI SÁNG ÐẢO ÐIÊN 
MẠNH ÐƯỢC YẾU THUA NGƯỜI ÐẠI ÐỊNH 
SẮC TÀI DANH LỢI KHỈ TÂM CHUYỀN 
CÓ TIỀN TU ÐẠO TU ÐỜI ÐẸP 
TRỌN DẠ TU THIỀN KHÔNG TU TIỀN 
           5 THÀNH CỦ CHI 2-6-2007 
                       === 
       MÁY NHỎ  NIỆM PHẬT 
Chiếc máy niệm niêm nhỏ thật xinh  

Âm ba lục tự tiếng thanh thiên 
Nhân hiền thanh thản du cực lạc  
Nở rộ sen lòng trí sáng minh   
Phúc Tâm Cà Mau 19/5/2007 
                    === 
              TRỪ DIỆT 
Vì đạo lòng đầy tha thiết  
Buông lõng trong tâm hiểu biết 
Khử trược lưu lại thanh khiết 
Giác thức học Thầy minh triết  
Ma chướng dũng hành tiêu triệt  
Tu hành nhẫn nhục chịu thiệt  
Bóng tối xua tan biền biệt 
Sanh tử luân hồi trừ diệt 
      Phúc Tâm Cà Mau 17/5/2007 
      

 
Danh sách bạn đạo đóng góp cho Thiền Viện Quy Hội Tình Người tới ngày 08/06/2007 

 
Số Bạn đạo Quốc gia Đóng góp Thu nhập 

90 
TKN (2513 Lionel Gioux 
H35 156 Montreal 
(Quebec) 

Canada-
Quebec ủng hộ $1,300 AUD 

91 Nguyễn Thị Nương Aus-Melb ủng hộ $1,000 AUD 

92 Banh Chi Steve USA-CA, 
Hemet ủng hộ $80 USD 

93 Trịnh Thị Diệu USA-N 
Charleston, SC ủng hộ $100 USD 

94 Ẩn Danh USA-Santa 
Rosa ủng hộ $100 USD 

95 Hà, Cúc & Thu USA-
Philadelphia ủng hộ $500 USD 

96 Châu Thiếu Du USA – CA, 
Oakland ủng hộ $500 USD 

11 Võ Anh Aus - Melb 1m2 $200 AUD 

57 Ẩn Danh USA-Bắc Cali 1m2 $900 USD 

68 Lê Thị Thông USA – San 
Jose 1m2 $800 USD 

71 Phan Văn Cam & Nguyễn 
Thị Thúy Phương Aus - Perth 1m2 $600 AUD 

90 

Bạn đạo Thiền Viện Vô Vi 
Hội Tụ Tâm Linh Cùng 
Tiến Tới (Lê Thị Phúc 
$100CAD, Ẩn Danh 
$250USD, Nguyễn Thị Mỹ 
Kim phần còn lại) 

Canada-TV Vô 
Vi Hội Tụ Tâm 
Linh Cùng Tiến 

Tới 
 

1m2 $1,200 USD 

110 Ẩn Danh USA-Dallas 1m2 $400 USD 
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114 Lâm Cam Duyen, Phung 
Thi Sieu, Doan Thuy Hang Aus- Melb 1m2 $200 AUD 

115 Doan Tan Thai, Mai Thanh 
Truc Aus- Melb 1m2 $200 AUD 

116 Lam Van Dung, Kim 
Tuyen Aus- Melb 1m2 $100 AUD 

145 Ẩn Danh  1m2 $1,200 USD 

146 Chị Triêm USA –Houston 1m2 $1,200 USD 

147 Trần Minh Hùng USA – KY, 
Bowling Green 1m2 $200 USD 

     
 
Tổng cộng số tiền ủng hộ:  
$44,481 AUD + $17,550USD + $100 CAD 
 
Tổng cộng số mét vuông: 153.5m2 
 
Thành thật cảm ơn sự phát tâm và lưu ý của Quý Bạn Đạo. 
Kính bái, 
 
Lê Tấn Quốc 
Người phụ trách công trình xây cất Thiền Viện Quy Hội Tình Người. 
E-mail: letanquoc@gmail.com 
WWW: http://www.mareeba.vovi.org/ 
 

Đại Hội & Thiền Ca THỰC HÀNH CHẤT PHÁC 
Từ ngày 22/12/2007 đến ngày  26/12/2007 

 tại SHERATON PHILADELPHIA CITY CENTER HOTEL, 
17th & Race Street, Philadelphia, PA 19103, USA 

 

50 NĂM KỶ NIỆM HOẰNG PHÁP (1957-2007) 
 

Sau “những kích động và phản động là luật sanh tồn”, 
sau những ngày bươn chải, mệt nhọc cho cái sống là 
những giây phút an bình dưới mái ấm gia đình Vô-Vi.  
 

Mùa lễ Giáng Sinh 2007, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 
12, là một dịp vui hiếm có mà Đức Thầy đã cho phép 
những người con Vô Vi của Người có cơ hội quây quần 
dưới thanh điển đạo mùi suốt 4 ngày trong một không 
gian Đại Hội Vô Vi thường niên để cùng Người thưởng 
thức một đêm Thiền Ca đong đầy màu sắc nghệ thuật tâm 
linh. Đây là một Đại Hội đánh dấu và là một Thiền Ca 
vinh danh Đức Thầy đã hoằng pháp suốt nửa thế kỷ:  
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Thực Hành Chất Phác,  
Khởi Trống Qui Nguyên – Người Tu Tiến Tới  
 

Chúng tôi chân thành kính mời quí bạn đạo trong gia 
đình Vô-Vi cùng nhau qui tụ về thành phố 
Philadelphia, thủ phủ lịch sử của một trong 13 tiểu 
bang đầu tiên lập quốc Hoa Kỳ. Tại đây, chúng ta cùng 
nhau thắp sáng ngọn nến hồng kính yêu dâng lên Người 
Cha Già đã dành trọn đời cho Vô Vi trong ngày Lễ ĐẠI 
THỌ thứ 84 của Người. Đây là dịp cho bạn đạo chúng ta 
cùng nhau ôn học, trao đổi đạo pháp mà chúng ta đã 
một mình âm thầm trui luyện hằng đêm. Và đây cũng là 
dịp cho chúng ta thưởng thức một đêm Thiền Ca chủ đề 
kỷ niệm nửa thế kỷ hành pháp của Đức Thầy. 
 

Trân trọng kính mời,  
 

Xin vui lòng liên lạc với BAN GHI DANH: 
 

BAN GHI DANH: VÙNG PHỤ TRÁCH:  ĐIỆN THOẠI  EMAIL 
Huệ Mai 
PO Box 5234 
Oroville, CA 95966 

Bắc Cali + Đông HK 530-589-6972 maioro@yahoo.com 

Nguyễn Hữu Lâm 
PO Box 92062 
Portland, OR 97292-2062 

Tây Bắc & Trung & 
Nam Mỹ  + Canada  

503-380-9307 lamtruc@comcast.net 
 
 

Kim Anh Nguyễn 
7622 – 23rd St. 
Westminster, CA 92683 

Nam Cali  714-580-5388 annca00@gmail.com 

Dominique Santelli 
220 Le Senaillet 
74500 Amphion-Les-
Bains 
France 

Âu Châu 011-33-450 
708 355 

santelli.dominique01@tele2.
fr 
 

Xuân Thu 
Fresennius Str. 6 
60320 Frankfurt 

Đức Quốc (Germany) 069-5978195 vovi-fv-germany@arcor.de 

Lê Tấn Quốc 
4 New Ross Lane 
Waterford, WA 6152 

Úc Châu (Australia) 08 9450 7416 / 
0422 091358 

maxle@iinet.net.au 
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ĐẠI HỘI & THIỀN CA THỰC HÀNH CHẤT PHÁC 

Giá tiền cho 1 người Phòng 4 Phòng 3 Phòng 2 Phòng 1 Trẻ Em Tổng Cộng 
Người lớn $587 US $629 US $712 US $962 US
Xtra Nights (no breakfast) $39 US $48 US $66 US $125 US
Trẻ Em   $255 US
Chương trình của năm ngày, bốn đêm  bao gồm:   
+ Đại Hội 2007: Check-in ngày 22 và check-out ngày 26. 
+ Thiền Ca: tối ngày 22/12/2007 
+ 4 đêm tại khách sạn Sheraton với ăn sáng & dùng cơm trưa tại khách sạn ngày 23, 24, 25.   
+ 2 buổi tiệc tối Giáng Sinh chung vui tại khách sạn tối 24 và 25/12/2007 
+ vị trí của Sheraton : ngay trung tâm thành phố PA &  phía sau lưng của khách sạn là phố Trung Hoa. 

Cách trả tiền: 
• Check payable to: VO-VI Multimedia Communication. 
• Xin gởi check/money order cho các đại diện trong Ban Ghi Danh thuộc vùng của mình. 
 

Thời Hạn 
Đóng Tiền: 

Ngày Hết Hạn: Phần 
Trăm: 

Phòng 4 Ng Phòng 3 Ng Phòng 2 Ng Phòng 1 Ng 

Đặt cọc 1: 18/03/2007 15% $88 $94 $107 $144 
Đặt cọc 2: 13/05/2007 25% $147 $157 $178 $241 
Đặt cọc 3: 15/07/2007 35% $205 $220 $249 $337 
Còn Lại : 18/11/2007 25% $147 $157 $178 $241 

Tổng Cộng:  100% $587 $629 $712 $962 
 
Điều Lệ giữa khách sạn và BTC về vấn đề hoàn tiền lại nếu có sự  hủy bỏ vào giờ chót như sau: 

A: Ngày Hết Hạn: B: Số tiền phải đóng C: Tiền hoàn lại (refund) từ cột B 
Sau 18/03/2007 và 
Trước 13/05/2007 

40% Trả lại tiền  100%  

Sau 13/05/2007 và 
Trước 15/07/2007 

60% Trả lại 75% hoặc thay thế bằng người khác 

Sau 15/07/2007 và 
Trước 18/11/2007 

80% Trả lại 50% hoặc thay thế bằng 1 người khác 

Sau 18/11/2007 Đóng trọn  Không trả tiền lại và không thể thay thế bằng người khác 
Vô-Vi  Multimedia Communication & Hội Ái Hữu Philadelphia  kinh bái, 

 

Đơn Ghi Danh 
ÐÐạạii  HHộộii  VVôô  VVii  22000077  

TT HHỰỰCC   HH ÀÀ NN HH   CC HHẤẤTT   PP HH ÁÁ CC   
PP hh ii ll aa dd ee ll pp hh ii aa ,,   UU SS AA  

22.12.2007  đến  26.12.2007

Họ & Tên (giống sổ thông hành):  Nam   Nữ Ngày sanh: 
Ðịa Chỉ: Quốc tịch: 
Thành phố: Tiểu Bang: Zip Code: Quốc gia: 
Điện thoại nhà: Điện thoại di động (cell) 
Điện thoại hãng: Email: 
T-Shirt :    S      M      L      XL       Cần giúp đỡ  thêm: 

Xin được xếp chung phòng với: 

Họ & Tên 1:   Nam     Nữ 

Họ & Tên 2:   Nam     Nữ 
Họ & Tên 3:   Nam     Nữ 


