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Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVINET.ORG 

 số 724 24 tháng 05 năm 2009 
           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 
 

Caûm Giao 
 

Taâm thaân qui hoäi hôïp thanh cao 
Caùc giôùi höôùng taâm hôïp saéc maøu 

Qui hoäi chôn hoàn qui moät moái 
Vía hoàn thoâng caûm chaúng coøn ñau 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 08/08 /99 đến 14/08/99 
 
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) Làm người tu mà không hiểu được trật tự của Trời Phật là cần thiết thì sẽ ra sao ? 
2) Thiên cơ biến chuyển tạo thành cảnh lụt lội chết chóc đau khổ tại sao ? 
3) Người tu Vô Vi còn mưu cầu thắng thế có ích gì không ? 
4) Vận động quyên tiền vào túi cá nhân có hại hay không ? 
5) Mượn danh thầy quyên tiền có tội hay không ? 
6) Lập trường không thay đổi có ích lợi gì không ? 
7) Cảnh thiên nhiên thu hút có ích lợi gì không ? 
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1) Montréal, 08/08/99 7 : 03 AM 
Hỏi : Làm người tu mà không hiểu được trật tự của 
Trời Phật là cần thiết thì sẽ ra sao ? 
 
Ðáp : Làm người tu mà không hiểu được trật tự của 
Trời Phật là cần thiết thì không khác gì người hôn 
mê, thích địa vị, ham danh và vụ lợi làm mất niềm tin 
sẵn có của chính mình, tự tạo khổ cho tâm lẫn thân và 
tự ép xác không cần thiết thay vì xây dựng điển 
quang sẵn có của chính mình tiến tới quân bình và 
sáng suốt 
  Kệ : 
 Quê mùa mà tưởng là văn minh 
 Cúng bái lung tung tạo cực hình 
 Lo lắng không thành thêm tạo động 
 Khó minh đường đạo mất tâm linh 
 

2) Montréal, 09/08/99 3 : 48 AM 
Hỏi : Thiên cơ biến chuyển tạo thành cảnh lụt lội 
chết chóc đau khổ tại sao ? 
 
Ðáp : Thưa thiên cơ biến chuyển là để cảnh cáo 
những phần tử tham danh quí lợi quên hành trình tu 
tiến, tự thức giác là sẽ đi với hai bàn tay không, 
chẳng nắm được một vật gì trong tay khi lìa xác, như 
thú vật chết thôi. Ăn năn sám hối kịp kỳ tu tiến 
  Kệ : 
 Thân tâm tranh lụy tham phiền động 
 Có có không không chuyển một vòng 
 Ðộng loạn vô cùng tâm tự thức 
 Tham lam biến mất chẳng lòng vòng 
 

3) Montréal, 10/08/99 4 : 02 AM 
Hỏi : Người tu Vô Vi còn mưu cầu thắng thế có ích gì 
không ? 
 
Ðáp : Thưa người tu mà mưu cầu thắng thế sẽ không 
có hữu ích gì cả, chỉ tạo động cho chính mình mà thôi 
  Kệ : 
 Lập vị đặt ngôi chẳng ích gì 
 Dày công tu luyện giải sân si 
 Mưu đồ động loạn thêm đen tối 
 Thực hiện tâm tu tiến tự ghi 
 

4) Montréal, 11/08/99 5 : 47 AM 
Hỏi : Vận động quyên tiền vào túi cá nhân có hại hay 
không ? 
 
Ðáp : Thưa vụ lợi cá nhân đều có hại, gia tăng lòng 
tham lam vụ lợi cá nhân, mượn đạo tạo đời 
  Kệ : 
 Ðộng loạn tham lam gieo ý loạn 
 Quân bình không đạt khổ thân hoài 
 Tăng động tạo nghèo thêm ý động 
 Mượn đạo tạo đời lại khó cam 
 

5) Montréal, 12/08/99 6 : 23 AM 
Hỏi : Mượn danh thầy quyên tiền có tội hay không ? 
 
Ðáp : Thưa mượn đạo tạo đời thật sự có tội dẫn sai 
đường tu 
  Kệ : 
 Lập luận biểu bày thêm loạn động 
 Tuyên truyền tạo cảnh thuyết lòng vòng 
 Chơn tu khó có thêm rắc rối 
 Khó tiến khó tu khó được trong 
 

6) Montréal, 13/08/99 6 : 47 AM 
Hỏi : Lập trường không thay đổi có ích lợi gì không ?
 
Ðáp : Thưa lập trường không thay đổi rất có ích lợi là 
mọi người dễ cộng tác 
  Kệ : 
 Thực hành thanh tịnh vẫn tiến thân 
 Trí ý phân minh rõ tiến trình 
 Ðời đạo vuông tròn không méo mó 
 Thành tâm tu luyện lại càng minh 
 

7) Niagara Falls, 14/08/99 10 : 00 AM 
Hỏi : Cảnh thiên nhiên thu hút có ích lợi gì không ? 
 
Ðáp : Thưa cảnh thiên nhiên biểu hiện sự tự nhiên và hồn nhiên, mọi người cảm thấy rất dễ chịu 
  Kệ : 
 Qui nguyên chơn lý rõ thâm tình 
 Trời đất an vui rất đẹp xinh 
 Hỗn độn rồi đâu cũng được đẹp 
 Hùng hồn chất phác chuyển tiến trình 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
1. Hỏi: Thế nào là hít thở bằng ánh sáng? 
Ðáp: Hít thở bằng ánh sáng là luyện bằng ý, lúc đó là ánh sáng. Cái ý mình vừa nhắm mắt đầy rún, đầy 
ngực, tung lên bộ đầu thì mình thấy ánh sáng chạy từ lỗ mũi lên tới chỗ nào mình thấy cái đường điển nó chạy 
rõ ràng. Lúc nhắm mắt mình thấy vậy, bằng ý nó mới chạy. Ban đầu tập phải dùng hơi và tập quen là dùng ý 
chuyển là nó chạy. 

2. Hỏi: Khi thở PLTC hít thở 6 hơi, lồng ngực khó thở, vậy đúng hay sai ? 
Ðáp: Hít 6 hơi cho đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, mà liên tục như vậy là nó cũng mệt rồi. Còn hít 
một chút, nghỉà chút, nghỉà chút, nghỉà Cái đó nó không có liên tục và không mở được cái Nhâm Ðốc đâu, hít 
một hơi đáng một hơi, nhẹ chừng nào là mạnh chừng nấy, càng nhẹ nó càng sáng. Khi mình hít bằng ý, ý vừa 
tưởng là nó chạy đều, tức là sáng rồi. 

THƠ 
                    DŨNG HÀNH  
Đời Đạo Song Tu phải dũng hành 
Thực hành rốt ráo mới thông hanh 
An nhiên, Tâm định, vô sanh diệt 
Khai thức Huyền quang, trụ điển lành 
Đuốc tuệ tình thương, soi giới hạnh 
Thiền ca nhạc pháp chuyển âm thanh 
Vũng lầy vật chất, Địa tâm lực 
Trực giác Thiền sinh tu dũng hành. 
          TĐ. Phú Nhuận, 19-05-2009 
           Huệ Tâm (Thủ Đức) 
 
 
 
 
 

             THIÊN ĐẠO 
Đạo chính là cơ chuyển đất trời  
Luân lưu thanh trược khắp nơi nơi 
Nếu người biết thuận theo Thiên Luật 
Sống ở phương nào cũng thảnh thơi. 
      TĐ. Phú Nhuận, 18-05-2009 
              Thiền Tâm. 
                     ----- 
              Ý VÀ LỜI 
Phải lúc không lời, ta phụ người 
Dùng lời sai chỗ, người phụ ta 
Còn lời còn ý, còn nhân quả 
dứt ý dứt lời, thoát kiếp người. 
             TĐ. Phú Nhuận, 19-05-2009 
                Thiền Đăng. 
 

TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE 

BỆNH CAO HUYẾT ÁP 

Thực phẩm và tinh thần không chỉ giúp cải thiện tình trạng huyết áp cao đáng kể mà còn giúp những người có 
nguy cơ huyết áp cao phòng ngừa được chứng bệnh quái ác này. 

Ăn sôcôla mỗi ngày 

Các hạt cacao có chứa chất chống ôxy hóa flavanol làm tăng nitric oxide trong máu và kích thích tuần hoàn mạch máu. 
Những người ăn 1/3 thanh sôcôla mỗi ngày có thể giảm áp huyết và giảm nguy cơ tử vong tới 50% so với những người 
không ăn. Đây là thông tin mới mẻ cho những người nghiền kẹo sôcôla.Họ cũng nhận thấy rằng, những người ăn nhiều 
sản phẩm làm từ cacao không hề to béo hơn những người ít ăn. 

Còn phụ nữ thì sao? “Hiệu quả đối với nam giới và nữ giới là như nhau, kể cả người già hay còn trẻ”, ông Brian Buijsse, 
chuyên gia dinh dưỡng của trường đại học Wageningen của Hà Lan, người cùng tham gia nghiên cứu khẳng định. 
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Lạc quan hay cười 

Kết quả điều tra trên 25.000 người có độ tuổi từ 65 trở lên cho thấy, những người càng lạc quan thì nguy cơ mắc bệnh 
huyết áp ở họ càng giảm đi bởi tâm trạng lạc quan có thể tạo sự cân bằng giữa phản ứng của hệ thần kinh cũng như 
phản ứng hóa học, đồng thời giúp bạn giảm căng thẳng. 

Để có thể chứng minh được tâm trạng vui vẻ có liên quan tới huyết áp, các nhà nghiên cứu đã tiến hành điều tra trên 
2.654 người Mỹ gốc Mehicô, độ tuổi trung bình là 72,5. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người càng lạc 
quan thì nguy cơ mắc bệnh huyết ở họ càng giảm đi, đặc biệt là đối với những người không sử dụng thuốc hạ huyết áp. 
Tuy nhiên, tâm trạng lạc quan vẫn phát huy tác dụng đối với những người đang dùng dược phẩm chống tăng huyết áp. 

Thường xuyên ăn khoai tây 

Kết quả cuộc nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu thực phẩm (Anh) thực hiện cho thấy ăn 
khoai tây rất có lợi cho những người có huyết áp quá cao. 

Theo các nhà khoa học, chất kukoamine có trong khoai tây có thể cải thiện sức khỏe, giúp ngủ ngon hơn và giúp hạ 
huyết áp. Cũng theo kết quả nghiên cứu, khoai tây luộc tốt cho sức khỏe hơn so với khoai tây chiên. 

Ngủ đủ 

Những người ở độ tuổi trung niên chỉ ngủ 5 tiếng/ngày dễ có nguy cơ bị chứng huyết áp cao. Các nhà khoa học thuộc 
Đại học Columbia (Mỹ) đã khẳng định điều này sau khi nghiên cứu trên 4.810 người ở độ tuổi 32-86. Theo các chuyên 
gia, giấc ngủ giúp tim đập chậm lại và huyết áp giảm xuống. 

Uống sữa ít béo 

Nghiên cứu của TS Luc Djousse, Bệnh viện Brigham (Boston, Mỹ), với 4.797 người tham gia đã cho thấy mối liên quan 
giữa việc ăn các sản phẩm từ sữa (phô mai, sữa chua và sữa) với huyết áp. Đó là chỉ số áp suất máu tâm thu trung 
bình của nhóm người dùng nhiều sữa nhất là 2,6 mmHg, thấp hơn so với nhóm người dùng lượng sữa ít nhất. 

Nghiên cứu cũng phát hiện những người tiêu thụ nhiều sữa ít chất béo nhất ít có nguy cơ bị cao huyết áp (đến 54%) so 
với nhóm còn lại. 

Các sản phẩm từ đậu nành 

Dùng protein phụ chất đậu nành có thể giúp giảm huyết áp cao, đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc 
Trường Đại học Tulane ở New Orleans (Mỹ). 

Sau khi chọn 302 người lớn tuổi bị cao huyết áp và cho họ dùng phụ chất đậu nành hoặc carbon hydrat khử hoạt tính 
trong vòng 12 tuần, các nhà khoa học nhận thấy huyết áp giảm ở những ai dùng đậu nành và sự thay đổi rõ nhất là ở 
những người có huyết áp ít nhất là 140/90. 

NB - CP - TP 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
 

CÒN ĐÓ. 
 
Một nguồn tin, lại một nguồn tin nữa và những tin kế tiếp là Người sẽ về Việt Nam nhưng ngày giờ chính xác 
thì khó biết được . Rồi suy đoán theo ý thức từng người : Người về thăm quê hương sau nhiều năm xa vắng , đi 
du lịch 
- Người về vì sứ mệnh của Đạo- lo cho quê hương- lo cho bạn đạo .v.v.. 
Và Người đã về thật vào khoảng 10 giờ hơn tại phi trường T.S.N ngày 11.03.2009. Một ông cụ 86 tuổi đi xe 
lăn gương mặt hiền từ, đượm nét buồn thương mến, Người là Thầy Lương Sĩ Hằng Thiền sư đang dạy  tu 
Thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp.. Người ta đi đón Thầy  thật đông náo nhiệt,có ít người 
cảm xúc mạnh nên khó tránh khỏi cảnh ồn ào. 
Và từ đó không biết bao nhiêu người muốn gặp Thầy, thăm Thầy, muốn mời Thầy nhưng không gặp, không 
được vì không phải lúc, niềm tin của bạn đạo thật lạ lùng  nhưng hầu hết đều được ấm cúng trong tình thương 
đạo pháp. 
Thắm thoát hai tuần lễ qua nhanh và Thầy đã ra đi. Còn đó những luyến lưu thương tiếc không gặp được Thầy. 
Còn  đó những suy tư của từng bạn đạo. Thiền viện TLTC có gọi điện đến Thanh Hoà thăm sức khoẻ của Thầy 
và chúc đoàn về Thượng lộ bình an. 
Có người gặp Thầy rồi nhưng có nhiều người chưa một lần gặp, họ ước ao biết bao,. Còn đó những tấm lòng 
kính trọng tôn sư. Không biết là sự thiệt thòi hay động lực để họ tu tiến hơn? 
Hôm nay 31.03.2009 chúng tôi nhận được dĩa ĐH Diễn tiến 27 vừa xem vừa vui mừng như mình đang dự ĐH 
, nhìn Thầy , thấy bạn, những gương mặt rạng rở thông minh sáng suốt, tôi thấy hảnh diện vì minh cũng đang 
đồng hành với họ 
Đến phần phương pháp công phu  là hữu ích cho mọi người tu lâu, đang tu và sẽ tu, tôi theo dõi say mê va 
học hỏi nơi bạn đạo thật nhiều cám ơn bạn đạo.Những bạn đạo lên đóng góp phong thái đĩnh đạc toát ra sự 
trang nghiêm hành pháp khiêm nhường trong lời nói làm cho người xem phải cảm phục. 
Thưa qúy bạn. 
Mặc dù hành pháp chưa bao lâu, kết quả chưa nhiều,nhưng chúng xin mạo muội góp vài ý mọn mà quý huynh 
tỷ chưa đề cập đến để lớp người đi sau nghiên cứu , xin qúy bạn hoan hỷ. 
Đồng ý là chỉ bàn phần căn bản nhưng lý không sâu e rằng những bậc thức giả không vừa lòng. 
* Ngồi quay về hương Nam : để Tiểu vũ trụ thuận chiều với Đại vũ trụ điển dễ xuất phát hơn. 
* Lưởi co răng kề răng: đóng khớp xương phía sau Ngọc chẩm - cửa tà xâm nhập, dồn lực lượng về phía trước 
từ mỏ ác lên huyệt bách hội để mở Thiên môn. 
* Co lưởi để nối nhâm mạch và  đốc mạch hở ( đứt) tại miệng để nhâm đốc tương thông. 
*Câu nguyện : Định hướng đi Thầy nói:  Ngày xưa khi gặp ông Tư , nhờ câu nguyện mà Thầy biết giá trị của 
pháp, thành ra khi nguyện không được sai một chữ, nếu nguyện sai hay lộn thì xoa mặt nguyện lại Thầy dạy : " 
Câu nguyện mà loạn nguyện sai thì tu cái gì". 
* Soi Hồn : Soi là làm cho thông cho trống- Hồn là luồng điển dương đang bị trụ tại tim( vía là điển âm ở rún) 
- Soi hồn là phát huy chấn động lực cực động mới mở được chân kinh, là hệ thống thần kinh từ bộ não đến 
châu thân, mới mở được những đại huyệt ( luân xa) mới mở  Thượng Trí đươc. 
- Chận lổ tai để điển năng từ dưới xung lên bản thể không thoát ra lổ tai mà chạy vào ấn đường 
- Chận khoé mắt để điển năng không thoát ra mắt mà dồn vào ấn đường. 
- Chận ở màn tang mí tóc để điện không lên đầu mà dồn vào ấn đường., để mở  hoả luân xa trước, sau mới lên 
Thiên môn. 
Pháp Luân Thường Chuyển:  cũng phát huy chấn động lực cực động, nhằm gội rữa bên trong ( khử trược lưu 
thanh) Thầy dạy : " Thanh khí điển hoá sanh vạn vật" mà Thanh Khí điển là "Lưu Ly Quang Phật" nạn tai do 
khí trược ( tà khí) giải tà khí sẽ hết mọi nạn tai. Hành giả mới thiền phải thở nhẹ vừa phải, không được ráng. 
Vì pháp luân là gở rối bên trong. Soi hồn là tu bộ đầu pháp luân là sửa ngũ tạng  chúng ta hành pháp vô vi là 
mở sáu luân xa trên, sáu luân xa trên mở thì luân xa thứ bảy cũng mở không nguy hiểm, nên mỗi hơi thở phải 
đều ra lịnh " Đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu" để cho luồng điển đi lên, để không lọt xuống hoả hậu. Nếu 
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mới tu mà thở mạnh bộ đầu chưa mở, điển có thể lọt xuống luân xa 7 khiến hành giả nóng nảy, động dâm, 
nguy hiểm hơn là xuất tinh- sau thời gian bộ đầu nhẹ , mới thở mạnh hơn khi chúng ta thấy ổn định thì thở dài 
thở sâu mới mở tận đại não của chúng ta  Cực động sang thiền mới cực tịnh được. 
Chúng tôi rất đồng ý với Huynh Bảo " Để pháp sửa ta, chớ ta không sửa pháp"  " Sửa pháp là một đại tội" 
Thầy  khi còn ở bên nhà, Thầy pháp luân : hít vô 53 giây thở ra 45 giây. Sau này Thầy nói : Bành tổ có sống 
lại cũng thở không quá 2 phút, Thầy dạy pháp đã đụng trần nhà rồi không còn sửa gì nữa cả. 
Hồi mới tu ,tôi ham thở mạnh, run bộ đầu, đâm ra phản ứng nêu trên, đên gặp Thầy tại nhà ở chợ lơn Thầy rầy 
: " ai chỉ bạn vậy ? chưa điên là may" . Đây là kinh nghiệm đau thương của tôi, nhờ Thầy cứu mới tu ai cũng 
muốn mở huệ, xuât hồn Thầy dạy tôi " muốn xuất hồn phải có lịnh của Bề Trên" càng tu càng thấy minh sai 
nhiều, ráng tu sửa minh cho dễ coi hơn. 
Chỉ ta sai không ai sai  
Ta sai ta phải sửa ngay lấy mình"  ( Thầy) 
Mong rằng những dòng thô thiển này cũng giúp ích phần nào cho muội, đệ đi sau trong tinh thần xây dựng và 
học hỏi lẫn nhau. Còn mãi trong niềm tin xây dựng. 
Kính chào bạn đạo với tấm lòng quý trọng của tôi. 
Cẩn bút  31/03/09 
Thiên Nghi 
TV Tâm Linh Tự Cứu 
 

Thông Báo Của Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 
 
Trong dịp sang Montréal dự Sinh Nhật Bà Tám vào ngày 11 tháng 5 vừa qua, một số thành viên đại diện 

trong Ban Tổ Chức Du Hành Đạo Pháp đã được gặp Đức Thầy và đã trình lên Đức Thầy về tất cả các bài viết, 
bài thơ nói về sức khoẻ của Đức Thầy, tin Đức Thầy sẽ không đi Đại Hội và các tin tức liên quan đến Đại Hội 
“Du Hành Đạo Pháp” vô căn cứ, thiếu trung thật, làm xáo trộn điển năng của các bạn đạo khắp nơi trên thế 
giới. Đức Thầy đã xác định lại là sẽ đi Đại Hội Du Hành Đạo Pháp. 

 
Để tránh những nguồn tin thiếu trung thật, vô căn cứ và có thể làm hoang mang đến các bạn đạo ghi danh 

Đại Hội cho nên chúng tôi xin thông báo đến quý bạn một số tin tức như sau: 
 

1. Ban Tổ Chức Đại Hội đã mở một email chính thức dành riêng cho Đại Hội Du Hành Đạo Pháp như sau: 
voviduhanhdaophap@gmail.com . Tất cả các câu hỏi, thắc mắc liên quan đến Đại Hội Du Hành Đạo 
Pháp xin quý bạn gởi thẳng về cho Ban Tổ Chức qua email trên. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp các thắc 
mắc cho quý bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ chỉ trả lời những email có xuất xứ và có tính cách xây dựng 
hợp tác cho chung. 

 
2. Các bạn đạo ghi danh với Ban Tổ Chức Đại Hội, nếu có những thắc mắc hoặc thay đổi về việc ghi danh thì 

xin liên lạc với trưởng ban ghi danh của vùng mình. 
 
3. Địa chỉ để gởi chi phiếu, money order về Ban Tổ Chức Đại Hội: Xin quý bạn gởi về địa chỉ của các trưởng 

ban ghi danh vùng hoặc liên lạc với trưởng ban ghi danh vùng mình để biết thêm chi tiết. Chi phiếu, Money 
order xin ghi trả cho: VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF NEW YORK. 

 
4. Giá tiền Đại Hội sẽ không thay đổi. Tuy nhiên nếu quý bạn hủy bỏ và sau đó ghi danh lại thì chúng tôi 

không bảo đảm được là sẽ còn phòng vào thời điểm đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin thông báo lại là chỉ có 
bạn đạo ghi danh tham dự Đại Hội Du Hành Đạo Pháp mới được vào phòng họp của Đại Hội. 

 
5. Hiện nay, mặc dầu có những nguồn tin thiếu trung thực về Đại Hội, nhưng số bạn đạo vẫn ủng hộ ghi danh 

với con số khiêm nhường khoảng hơn 400 bạn đạo. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự tiếp tục ủng hộ ghi danh 
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của quý bạn để chúng ta cùng có một cơ hội Du Hành chung vui với Đức Thầy trên con đường Đạo Pháp 
trên chuyến du thuyền Carnival Splendor – Mexican Riviera. 

 
6. Về bệnh dịch cúm heo (swine flu): Ban Tổ Chức đã nhận được một email ngày 15/5 của hãng tàu từ văn 

phòng Sales Communications cho biết là sau ngày 15/6 các chuyến du thuyền sẽ đi lại các thành phố 
biển của Mexico như bình thường sau khi hãng tàu đã tham khảo ý kiến với Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh 
Dịch (Centers for Disease Control - CDC). Để bảo vệ sức khoẻ của hành khách, hãng tàu sẽ tiếp tục theo 
dõi sự hướng dẫn của CDC và cũng sẽ dự trữ một số thuốc ngừa về dịch cúm này. Ngoài ra, hãng tàu cũng 
lưu ý các hành khách là dịch cúm heo chỉ tập trung ở trong đất liền hơn là ở các thành phố biển Mễ Tây Cơ. 
Xin quý bạn đạo vào trang web sau để biết thêm chi tiết: 
http://www.carnival.com/cms/fun/cruise_control/Travel_Advisory.aspx?icid=CC_HMPG_21 

 
Thành thật cám ơn quý bạn đạo. 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 
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 PHIẾU GHI DANH 
 
 

ĐĐạạii  HHộộii  VVÔÔ  VVII  QQuuốốcc  TTếế  kkỳỳ  tthhứứ  2288  
  

DDUU  HHÀÀNNHH  ĐĐẠẠOO  PPHHÁÁPP  
  

Du Thuyền Carnival Splendor 
(8 ngày 7 đêm) khứ hồi 

Khởi hành từ Long Beach đi Mexican Riviera 
Từ ngày 30.08.2009 – 06.09.2009 

 

Xin điền mỗi người một phiếu  
                           

 

Họ, Tên, Tên Lót: (giống như trong passport) Ngày Sanh: 
Tháng 

 
Ngày 
 

Năm 
 

Số Passport: Ngày Hết Hạn: Nam     Nữ   

Địa Chỉ: 

Thành Phố: Tiểu Bang: Zip Code: Quốc Gia: 

Điện Thoại: Đ/T Di Động: Email : 

Tên và điện thoại người liên lạc khi khẩn cấp: 
 

Xin được sắp phòng chung với: 

 Họ và Tên Nam Nữ 

1)    

2)    

3)    
 

Giá tiền Cho 1 người ($ US Dollar) 

 Phòng 4 Người Phòng 3 Người Phòng 2 Người Phòng 1 Người Tổng Cộng  

Inside Cabin DB $545 $599 $675 TBD  

Ocean View CB $629 $695 $799 $1350  

Balcony         BC $765 $835 $999 $1699  

Giá tiền Cho 1 người ($ US Dollar) (Dành Cho Bạn Đạo VIỆT NAM) 

 Phòng 4 Người Phòng 3 Người Phòng 2 Người Phòng 1 Người Tổng Cộng  

Inside Cabin DB $475 $520 $580 ----  

Ocean View CB $570 $635 $745 ----  

Balcony         BC $680 $770 $930 ----  

Tổng cộng Lệ phí  ($US)  

* Mọi chi phiếu, Cashier Check hay Money Order, xin đề: VO VI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF NEW YORK và gởi 
về địa chỉ của trưởng ban ghi danh vùng. 

 
• Nếu Bạn Đạo hủy bỏ Hợp Đồng: 
 

- Sau ngày 16 tháng 5 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả $250 US. 
- Sau ngày 01 tháng 7 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả 50% tiền phòng 
- Sau ngày 24 tháng 7 năm 2009, hãng tàu không hoàn trả 100% tiền phòng. 

 


