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

 số 739 6 tháng 09 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 
 

 
Daâm Taùnh 

Daâm taùnh taïo loaïn trí chaúng minh 
Tham daâm nguy bieán taêng tai hoïa 
Caàn tu töï giaûi chuyeån haønh trình 

Thoâng qua ñôøi ñaïo hieåu thaân mình 
 

Vĩ Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 20/11/09 /99 đến 26/11/99 

 
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) Tình thương tận độ là sao ? 
2) Phát triển tâm linh có hữu ích gì không ? 
3) Thương tình tái ngộ nó sẽ ra sao ? 
4) Quyền năng của Thượng Ðế nằm ở đâu ? 
5) Xử dụng tình người có hữu ích gì không ? 
6) Ðại hỷ đại xả có ích gì hay không ? 
7) Duyên nghiệp là sao ? 
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1) Montréal, 20/11/99 8 : 15 AM 
Hỏi : Tình thương tận độ là sao ? 
 
Ðáp : Thưa tình thương tận độ là lúc nào cũng ban 
chiếu từ quang thanh tịnh trong khối óc của người tu 
chơn 
  Kệ : 
 Ban ơn không ngớt tình giao cảm 
 Thổn thức chơn hồn tự thức cam 
 Quyến luyến tình Trời không hủy hoại 
 Thầm tu thầm tiến tự thân làm 
 

2) Montréal, 21/11/99 5 : 05 AM 
Hỏi : Phát triển tâm linh có hữu ích gì không ? 
 
Ðáp : Thưa phát triển tâm linh kết hợp bởi Trời Ðất, 
càng tu càng minh sự thật mà tiến hóa 
  Kệ : 
 Chơn lý nơi tâm tự sửa mình 
 Tiến lên thật sự hiểu tâm linh 
 Lâu ngày sẽ tiến trong chơn giác 
 Thực hiện tu tâm sửa chính mình 
 

3) Washington 22/11/99 12 : 40 AM 
Hỏi : Thương tình tái ngộ nó sẽ ra sao ? 
 
Ðáp : Thưa thương tình tái ngộ sẽ vui trong lòng 
  Kệ : 
 Ân điển chung vui rõ tiến trình 
 Quí yêu thân thiết rõ duyên tình 
 Không còn mê loạn với bực mình 
 Khai triển tâm tư tự quí mình 
 

4) Washington, 23/11/99 1 : 30 AM 
Hỏi : Quyền năng của Thượng Ðế nằm ở đâu ? 
 
Ðáp : Thưa quyền năng của Thượng Ðế nằm ở mọi 
trạng thái 
  Kệ : 
 Kích động tâm linh rõ tiến trình 
 Quyền năng Thượng Ðế vẫn bình minh 
 Quang minh chánh đại tùy duyên thức 
 Rõ  rệt phân minh ở nơi mình 
 
 

5) Atlantic city 24/11/99 6 : 45 AM 
Hỏi : Xử dụng tình người có hữu ích gì không ? 
 
Ðáp : Thưa xử dụng tình người để phát triển sự tri 
giác của nội tâm. Nếu ngược lại thì không khác gì vật 
vô tri 
  Kệ : 
 Không hành chỉ có dự thi hoài 
 Tranh chấp luân lưu tự ý đày 
 Khổ nghiệp vẫn tràn trong nội thức 
 Lo hoài cũng vẫn tự hành sai 
 

6) Atlantic city, 25/11/99 9 : 40 AM 
Hỏi : Ðại hỷ đại xả có ích gì hay không ? 
 
Ðáp : Thưa đại hỷ đại xả là sẽ không còn nghi ngờ và 
lo âu nữa 
  Kệ : 
 Qui nguyên thanh nhẹ trí thông minh 
 Giải tỏa nợ duyên rõ tâm minh 
 Thức giác chơn hồn qui một mối 
 Tự mình thức giác tự mình minh 
 

7) Montréal, 26/11/99 7 : 05 AM 
Hỏi : Duyên nghiệp là sao ? 
 
Ðáp : Thưa có duyên là phải có nghiệp, là lo âu những chuyện không cần thiết 
  Kệ : 
 Duyên Trời tái tạo lo âu khổ 
 Trách móc lẫn nhau tạo nấm mồ 
 Gieo họa cho người duyên đạt thức 
 Lo rầu trong khổ khó Nam Mô 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi: Làm cách nào phân biệt được xuất vía trong bản thể và xuất vía ngoài bản thể? 
Ðáp: Xuất trong bản thể là nằm xuống ngủ mới thấy đi. Còn xuất ra ngoài bản thể là ngồi thiền nhắm mắt 
thấy xuất ra đàng hoàng, có đi có về, đi được thì phải về được, kiểm chứng rõ ràng. Cho nên vô vi không có cho 
tin chiêm bao, thực hành để thấy chớ không có tin chiêm bao. Chiêm bao là chậm tiến rồi, thực hành để thấy 
đúng hơn. Cho nên càng là PLTC nhiều thì hơi thở chúng ta sáng, nhắm mắt thì toàn thân chúng ta sáng, cũng 
như cái tube néon (bóng đèn nê-ông) sáng làm sao, chúng ta sáng như vậy mới bằng lòng ngồi lâu được, mà 
không có gục lên gục xuống, thẳng lưng. Ngồi thiền như vậy mới là đúng. Rút bộ đầu, nó rút thẳng đi lên thì nó 
thẳng lưng thôi, không có méo được. Bộ đầu chưa có rút thì nó ngủ gà ngủ gật trong cái mê. Còn ta làm PLTC 
khai sáng cái chu lục trong cơ tạng, Nhâm-Ðốc tương thông, nhắm mắt xuất phát đi lên rõ ràng. 
 

THƠ 
             CHIỀU  
 
Hừng đông thoáng đã đến xế chiều 
Ngày đêm nhanh chuyển, tịch cô liêu 
Lá vàng xưa đã về gốc cũ 
Là xanh chồi mọc sức sống yêu 
Thời gian tan dần vào dĩ vãng 
Từng lớp chuyển xoay chuyển bao điều 
Thế gian đông đúc, lòng vắng vẻ 
Trăm năm nhìm lạim chẳng bao nhiêu. 
 
              Củ Chi, 19-07-2009 
                  Bá Tùng. 
                     ----- 
          ĐỐI DIỆN THẦY TÔI 
 
1. Thầy ngồi đó con đứng đây 
Thế gian là vậy, tầm tay Thầy trò 
Đời rồi cát bụi tàn tro 
May nhờ ân sủng lần mò trong đêm. 
2. Hôm nay hội ngộ êm đềm 
Có người rưng lệ nhìn xem dáng Thầy 
Thầy đem sức trẻ dựng xây 
Giờ đây nhìn lại sum vầy chúng con. 
3. Vì lòng trông đợi mỏi mòn 
Thầy là điểm tựa nét son thế trần 
Đời Thầy khó, khổ vượt băng… 
Đời Thầy là biết bao lần vượt qua. 
4. Cho ngày sum họp mặn mà 
Đội ơn Thầy Tổ và Cha trên trời 
Ân ban tận độ cứu đời 
Chúng con là những hoa đời vô vi. 
5. Thầm thì cố gắng mà đi 
Nằm trong biển khổ nhớ gì Phật Tiên 
Dặn lòng ôm ấp phước duyên 
Thần ban Tổ chứng mối giềng trời cho. 
6. Trong may mắn bước lần mò 

Kiếp đời ban tặng khổ cho thấy Trời 
Giờ thì buồn khổ lên ngôi 
Giờ thì biết được khổ thời sau nên. 
7. Khổ cho tâm đạo vững bền 
Khổ cho hồn vía được lên Đạo mầu 
Thì dù khổ đến biết bao 
Một đời một kiếp này vào thiên thu. 
8. An yên nhờ luật trừ bù 
An tâm tu học an du đời đời 
An lòng tu tập thảnh thơi 
Bước chân Thầy đã để đời chúng con. 
9. Bóng hình Thầy vẫn mãi còn 
Khắc sâu tâm trí chúng con đời này 
Vĩ Kiên thương kính còn đây 
Và còn sống mãi tình Thầy sáng soi. 
10. Ngày ngày bên đạo bên đời 
Ngày ngày sống với Tình Trời trao ban 
Học thế gian tạo Thiên Đàng 
Trong từng ngày tháng Thầy đang đợi chờ… 
 
          HBP. Ngày 15-03-2009 
                 Từ Hùng. 
                     ----- 
           NỔI NIỀM 
 
Tình nghĩa ngày xưa lặng lẻ bay… 
Người xưa cũng biền biệt trời mây. 
Phương này ta vẫn còn chìm nổi, 
Phương ấy người đà rõ dở hay. 
Ân đức Phật Trời, luôn tưởng tiếc, 
Tình thương nhân thế, mãi u hoài. 
Cảnh đời hư ảo như mây gió, 
Tâm sự riêng này, tỏ với ai ?! 
 
           Phú Nhuận, 31-08-2009 
                 Thiền Đăng. 
                     ------ 
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        VẬN HÀNH TÂM CHÍ 
 
Hành thiền bừng sáng Mô ni châu 
Pháp đạo Vô Vi điển nhiệm mầu 
Dấn bước thăng trầm, tu tự tiến 
Học Thầy băng điển, Huệ Tâm thâu 
Đêm thâu tinh kết , mạch nhâm đốc 
Ngày chuyển trung tâm, điển bộ đầu 
Từng phút sát na, Phật ý niệm 
Vận hành tâm chí, Điển cung cầu. 
  
            Thủ Đức, 01-09-2009 
                  Huệ Tâm. 
                     ----- 
             10 ĐIỀU TÂM NIỆM 
         (Ôn lời Thầy dạy lần thứ 6) 
 
Mười Điều Tâm Niệm, Đức Thầy ban 
Thước ngọc khuôn vàng để võ trang 
Bài học khai tâm, gương Nhẫn Nhục 
Siêng năng, Cần Mẫn, định tâm an. 
 
Lục Dục, Thất Tình lũ ngụy binh 
Thương Yêu Tha Thứ, khắp quần sinh 
Tối Đa Phục Vụ cho nhân thế 
Nuôi dưỡng tinh thần, chí thiện minh. 
 
Vị Tha Bố Thí, rãi tâm từ 
Cứu Khổ Ban Vui, chẳng để dư 
Đối Đãi Thực Tâm và Lễ Độ 
Không Tham Hưởng Thụ, chẳng riêng tư. 
 
Ý chí Vĩ Kiên, lửa thử vàng 

Giữ Tâm Thanh Tịnh vượt gian nan 
Luôn luôn Trì Niệm Di Đà Phật 
Trong Khổ Hoà Tan, khắc cẩm nang. 
 
      Thủ Đức, 01-09-2009 
             Huệ Tâm. 
               ----- 
           NGHIỆP LỰC 
  
Khổ khổ một kiếp phù sinh 
Tham sân chi lại khổ thêm phiền! 
Nghiệp lực khảo đảo ai tránh khỏi 
Gắng dung bồi đạo đức thêm xinh. 
      Cà Mau,01-09-09 
        Văn Phong. 
                   ------- 
  GẢY ĐÀN MƠ TIÊN  
  
     Bá Nha nhân rỗi gảy đàn, 
Tùng kia đón hạc dễ dàng mơ tiên. 
     Duyên tiền đã định dảo điên, 
Người đời cũng lộn nghiệp duyên ở trần. 
     Ai ơi chớ có hiểu nhầm, 
Kiếp này nghiệp đạo hậu sau kiếp tiền. 
     Mình đây cũng cố mà tìm, 
Tình thầy bạn đạo khó liền đó nhe. 
     Thời này đặng gặp được nghe, 
Tâm lành ý tốt phật khoe phật cười. 
     Làm sao cho thức đùng lười, 
Cùng chung xây dựng đạo đời tiến lên. 
     Sự đời suy thoái bìm leo, 
Mình đây phải biết theo thiền cho liên. 
     Ở đời mong sống hồn nhiên, 
Tình đời bạc bẽo tình trời sâu thâm. 
       Cà Mau,01-09-09 
 Văn Phong. 

  
TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE 

Những tác hại khi ăn quá nhiều đậu phụ 
Nếu không có chế độ ăn hợp lý, đậu phụ sẽ là tác nhân gây ra các bệnh như xơ cứng động mạch, suy chức năng 
thận và ảnh hưởng tới đường tiêu hóa...  

1. Thiếu Iốt 

Trong đậu có chứa saponins, nếu được hấp thu vào cơ thể một lượng lớn chúng sẽ đào thải lượng I ốt trong cơ thể bạn, 
dẫn đến tình trạng thiếu I ốt. 

2. Xơ cứng động mạch 

Protein trong đậu phụ dưới tác dụng của các chất xúc tác, enzym trong dạ dày sẽ dễ dàng bị chuyển hóa. Khi cơ thể tiếp 
nhận một lượng lớn các chất protein và không hấp thụ hết nó sẽ trở nên dư thừa, làm tăng lượng cholesterol trong máu 
gây sơ cứng động mạch. 
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3. Tiêu hóa không tốt 

Protein khi được nạp quá nhiều vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới 
hệ tiêu hóa. 

4. Suy chức năng thận 

Trong đậu có hàm lượng nhỏ chất Nitơ, với những ai thận yếu hoặc người cao tuổi khi ăn nhiều đậu phụ đồng nghĩa với 
việc lượng Nitơ nạp vào cơ thể cũng tăng theo, gây áp lực lên thận khiến thận phải làm việc nhiều hơn để lọc thải Nitơ. 
Lâu ngày, do thường xuyên phải làm việc quá sức thận của bạn sẽ suy yếu. 

Vietbao (Theo: danong.com) 

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI KHAI TRIỂN 2009 DALLAS, TEXAS 

 

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 
“Khai Triển” 
Dallas, Texas 

 
Duyên lành tận độ ngộ pháp duyên 
Xây dựng triền miên ngộ triền miên 
Đời đạo song tu pháp nối liền 

Quí người quí bạn xây dựng tiến 
Thực hành chánh pháp qui nguyên giác 

Sống động vô cùng tự tiến xuyên 
Thực hành liên tục độ người hiền 
Thực hành là chánh không bỡ ngỡ 
Tự mình thức giác hành liên tục 

Xây dựng triền miên chẳng còn phiền 
Hành tu đến đích độ người hiền 
Ai thông ai đạt qui thiên quốc 

Giải loạn tự minh đường minh triết 
Khai mở tâm linh tự xét mình 

Qui y Phật Pháp không thay đổi 
Tự thức tự tu tự giải mù. 

 
Vĩ Kiên 

Montreal, 10 tháng 4 năm 2009 
 

 
 

 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 Chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta sẽ được hưởng  Đại Hội Tết Vô-Vi kỳ 28. Xin quý bạn lưu ý thời hạn 
chót ghi danh và đóng tiền cho Đại Hội Khai Triển là 01 tháng 10 năm 2009.  
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 Quý bạn nào đã mua vé máy bay xin vui lòng điền phiếu chuyển vận và gởi về ban ghi danh,  để chúng 
tôi có đủ thì giờ sắp xếp mướn xe để đưa đón quý bạn. 
 
 Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
 Ban Tổ Chức Đại Hội Khai Triển  
 
 
GHI DANH THAM DỰ VĂN NGHỆ Đại Hội Khai Triển 

 
 Xin liên lạc và ghi danh với cô Cẩm Tú trước ngày 1.11.2009 : 
 Liên lạc email: <camtut@hawaii.edu> 
 Đ.t. (cell) : 1.808.497.5436 (Cẩm Tú) 
  
Vì thời gian các buổi văn nghệ đều giới hạn, yêu cầu quý bạn ghi rõ khi ghi danh: 
 
 - Tiết mục: (tỉ dụ hát hợp ca bản …, ngâm thơ v..v…) 
 - Đề tài  
 - Thời gian : (tối đa 5 phút) 
 - Thuộc địa phương /thiền đường hoặc quốc gia nào. 
 
Lưu Ý :  Chủ đề các đêm Văn Nghệ :  « Tình Thầy, Nhớ Ơn Thầy». 
 

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 28 “ KHAI TRIỂN”, 2009 
 

Vài Hàng Giới Thiệu Khách Sạn Gaylord Texan Resort & Convention Center 
 
 
Kính gửi quý bạn đạo, 
 

Trên khắp nước Mỹ, chỉ có 5 khách sạn Gaylord  (tạm dịch là THIÊN HỶ vì “gay” có nghĩa là vui tươi, 
“lord” là Trời, Thượng Đế), 4 khách sạn đang hoạt động và một khách sạn sẽ xây trong tương lai tại thành phố 
Phoenix, tiểu bang Arizona. Các khách sạn Gaylord không phải là khách sạn thông thường gọi là “Hotel”, mà 
họ lấy tên “Resort” là nơi nghỉ mát, vì tất cả các khách sạn Gaylord chú trọng đến việc khách hàng muốn vừa 
dự hội nghị vừa vui chơi, nên khách sạn nào cũng lớn rộng như một thành phố nhỏ, với tất cả các dịch vụ cần 
thiết trong khách sạn. 

 
 Gaylord Texan Resort tượng trưng cho “Lone Star” (Vì Sao Duy Nhất), cũng là biểu tượng của lá cờ tiểu 
bang Texas, Hoa Kỳ. Đây là một nơi được du khách khắp nước Mỹ, cùng với khách từ các vùng lân cận, rất ưa 
chuộng và viếng thăm quanh năm, vì Khách Sạn có một nơi nghỉ ngơi “Relâche Spa” rộng 25 ngàn square feet 
(2 322 thước vuông) cho du khách thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc.  Khách Sạn nằm trong khuôn 
viên một nhà kính rất rộng rãi (Atrium) bằng 4 acres rưỡi (tức khoảng 18 210 thước vuông), trồng đủ loại bông 
hoa, cây cỏ xanh tươi. Trong Atrium, nhiệt độ lúc nào cũng vừa mát trung bình, dù khí hậu bên ngoài có nóng 
bức hay lạnh lẽo. 
 
 Ngoài những cây cảnh, khách sạn còn tạo thêm những thắng cảnh đặc sắc của  tiểu bang Texas như khu 
“Riverwalk Café” của thành phố San Antonio với con sông nhỏ uốn quanh, cảnh sa mạc của xứ Texas “cao-
bồi”, và nhất là kể từ giữa tháng 11 trở đi, hoa đèn và cây thông Nô-en được trang hoàng rực rỡ, ban đêm cũng 
như ban ngày, khách bộ hành xem không chán mắt, và quý bạn có dịp sửa soạn máy ảnh để chụp phong cảnh 
hữu tình trong những ngày Tết Vô-Vi sắp tới. 
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Hình Atrium của Gaylord Texan: 

 
 
Kể từ trung tuần tháng 11 đến đầu tháng giêng, Khách sạn Gaylord có tổ chức một Show đặc biệt vời những 
hình tưọng điêu khắc bằng nước đá (ICE SHOW). Chương trình này tốn kém trên 1 triệu rưỡi Mỹ Kim và các 
nhà điêu khắc gia từ nhiều nước đã phải bỏ mấy tháng trời để soạn những tác phẩm tinh vi toàn bằng nước đá. 
Họ phải điêu khắc 1 triệu kí lô (kg) băng đá bằng tay. Sau đây là tấm hình chụp cảnh Đức Chúa chào đời và 3 vị 
Vua đến thăm Ngài. 

 
 Bên ngoài khách sạn, có đường đi bộ hoặc chạy bộ (jogging trail), và nhất là khách sạn tọa lạc ngay cạnh 
bờ hồ Grapevine, chiều chiều quý bạn có thể tản bộ, hóng gió mát và ngắm những cánh buồm trắng lướt nhè 
nhẹ trong tiết mùa Thu mát mẻ, trên mặt hồ xanh biếc thơ mộng. 
 
 Quý bạn ưa chuộng thể thao có thể sử dụng 2 hồ bơi, một hồ bơi trong nhà (indoor pool) và một hồ bơi 
ngoài trời, chưa kể một khu Fitness Center với đủ loại máy tập thể dục, và một phòng Spa (có steam/sauna) 
riêng biệt cho Nam và Nữ. 
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 Khách sạn có dịch vụ xe buýt chở khách cư ngụ tại đây đến khu Shopping “Grapevine Mills” với trên 
180 tiệm bán đủ loại áo quần (Như  Nike, Saks Fifth Avenue, v..v..) và thăm viếng thành phố cổ Grapevine với 
những di tích thời xưa của các di dân đầu tiên đến lập nghiệp tại tiểu bang Texas.   
 
 Nói về giá cả tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 “Khai Triển”, năm 2009,  chúng tôi đã cố gắng tối 
đa để giữ giá cả tương đương với năm ngoái.  Đặc biệt, trong thời gian Đại hội Vô Vi Quốc Tế 2009,  tất cả các 
buổi  ăn sẽ được  tổ chức trong Khách Sạn thay vì phải di chuyển ra nhà hàng bên ngoài vào buổi chiều tối, nên 
quý bạn sẽ có nhiều thì giờ hàn huyên với nhau trong các bữa ăn chung, và chúng ta sẽ có nhiều thời gian sinh 
hoạt tu học hơn. Tuy là ăn trong Khách sạn giá đắt hơn ở nhà hàng bên ngoài nhưng có nơi ăn uống rộng rãi 
hơn, không phải chia thành nhiều nhóm và thuận tiện thời gian vì ở Dallas giờ buổi chiều là cao điểm,hay bị kẹt 
xe. Phòng 4 người ở có 2 giường đôi (Queen Size) rộng rãi, và phòng rửa mặt có hai bồn rữa mặt thuận tiện cho 
bạn đạo khi chia phòng 4 người. Tuy nhiên, vì khách sạn rất đông khách, xin quý bạn lưu ý thời gian ghi danh 
để không bỏ lỡ cơ hội tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 28 tại Khách Sạn đặc biệt này. 
 
 Nếu có thời gian, quý bạn đến sớm, ở trước hoặc sau Đại Hội, nên mướn xe để thăm viếng thêm các 
thắng cảnh khác của vùng Dallas. Đặc biệt quý bạn có thể ghé thăm Thiền Đường Dallas, nơi quý bạn có thể 
thưởng thức những món ăn bất hủ đượm tình quê hương của các vị đầu bếp Houston và Dallas, ngắm rặng trúc 
xinh tươi của Bạn Lâm Mừng đã sưu tầm và chăm sóc trong nhiều năm qua, nhìn cốc Thầy xinh xinh với kiến 
trúc kiểu Nhật Bổn…..Và nhận tấm lòng hiếu khách của BĐ Dallas đang hân hoan chờ đón quý bạn từ khắp 
năm châu về thăm.  Quý bạn đến từ Việt-Nam sẽ được ưu tiên lưu trú trước và sau Đại Hội tại thiền đường 
Dallas. 
 
 Chúng tôi đang nghiên cứu thêm chương trình đi chơi vào ngày 26 tháng 11 (nhằm ngày Lễ 
Thanksgiving – Lễ Tạ Ơn của Mỹ), như ghé các khu phố Á Châu và viếng thăm thiền đường, cho các bạn 
không có phương tiện di chuyển và còn ở lại Khách Sạn Gaylord Texan vào ngày 26.11.2009.   
 
 Hy vọng sẽ gặp lại tất cả quý bạn tại thành phố Grapevine và Dallas vào dịp Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 
28 “Khai Triển” và Lễ Mừng Thượng Thọ Đức Thầy trong năm 2009. 
 
 Thành thật kính mời, 
 Ban Tổ Chức Đại Hội Khai Triển 

THÔNG BÁO CỦA HỘI VÔ VI DALLAS-FORTH WORTH 
 
Kính gửì tòan thể quý bạn đạo Vo Vi Thế giới 
 
Chúng tôi bạn đạo vùng Dallas- Fort Worth rất hân hoan chào  đón  các bạn về tham dự ÐH Vô Vi Quốc Tế kỳ 
28 ‘ Ðại HI Khai Triển’,  Trong thời gian trước và sau ÐH chúng tôi rất vui đón quý bạn đạo đến viếng thăm và 
nghì ngơi tại TÐ Thông Hải.  Ðể  tiện viêc tổ chức đón tiếp các bạn chu đáo, xin quý  ban đạo hày thông báo 
cho chúng tôi biết trước để chúng tôi sắp xếp. 
 
Mọi chi tiết xin liên lạc: Lâm Mừng qua (214) 957-0465 hay lammung@yahoo.com 
 
Sự viếng thăm TÐ Thông Hải của quý bạn là niềm vinh hạnh củ anh em bạn đạo chúng tôị 
 
Thay mặt tòan thể bạn đạo Vô Vi Dallas-Fort Worth 
 
Kính thư 
 
Lâm Mừng 
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 Phiếu Ghi Danh – Version 1 

(xin điền mỗi người một phiếu) 

 
 

Họ và Tên (theo giấy thông hành/passport):    Tuổi: Nam/Nữ  
Địa chỉ :  
Thành Phố/ Tiểu Bang:    Số vùng (Zip code) : Quốc Gia:  
Email:  Điện thoại nhà: Điện thoại di-động : 
Thuộc Thiền Đường / HAHVV : 
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp): Điện thoại 
 
Ghi Danh Đại Hội : 
 

Phòng  Lệ Phí Đại Hội cho 1 người Tổng Cộng 
    

Phòng 4 người Người Lớn 575 USD (445 EUR)  
    

Phòng 3 người Người Lớn 635 USD (490 EUR)  
    

Phòng 2 người Người Lớn 720 USD (555 EUR)  
    

1. Phòng 1 người Người Lớn 2. 960 USD (740 EUR)   
    

 Trẻ em 4-12 t 
*Chung phòng với 2 người lớn 

280 USD (215 EUR)  
    

  
*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau 
 
**Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Gaylord Texan Resort 

 
 1 Đêm 

mỗi người 
Đêm 

20/11/09 
Đêm 

21/11/09 
Đêm 

26/11/09 
Đêm  

27/11/09 
  

Tổng Cộng 

Phòng 4 người 35 USD (27 EUR)      
Phòng 3 
người 

47 USD (37 EUR)      

Phòng 2 
người 

70 USD (54 EUR)      

Phòng 1 
người 

130 USD (100 EUR)      

Tổng Cộng Lệ Phí   

Đóng đợt 1 (300 USD/người lớn hoặc 100 USD/ trẻ em)  

Lệ phí đi chơi 26/11/2009 xe bus (người lớn hoặc trẻ em trên 4 tuổi): 15 USD / 1 
người   

 

Đóng hết lệ phí trước 1 tháng 10  năm 2009  

** Lệ phí khách sạn bao gồm thuế và 15 USD Resort Fee cho mỗi phòng để sử dụng Hi-Speed 
Internet trong phòng ngủ, Fitness Center (có steam/sauna), nhật báo hằng ngày, sử dụng xe 
bus chuyên chở đến shopping mall gần đó, v..v… Vì số phòng ở trước và sau có giới hạn với 
giá đặc biệt này, xin quý bạn đạo đặt chỗ sớm. 
 

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 “Khai Triển”  
và  Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy 

Hotel GAYLORD TEXAN Resort & Convention Center – Dallas, Texas, USA    
22/11/2009 -  26/11/2009  
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Xin chọn loại 
phòng 

King Room (1 giường đôi lớn)  Double Room (2 giường đôi)  

               
    Xin xếp phòng chung với : Họ và Tên 
1  
2  
3  

 
1. Ghi Danh Đại Hội 
 

 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 Giá tiền/ Mỗi người lớn Giá tiền / Mổi trẻ em 
2 người lớn 
2 trẻ em 4–12 t 

720 USD  280 USD 

2 người lớn 
1 trẻ em 4–12 t 

720 USD  280 USD 

2 người lớn 
2 trẻ em dưới 4 t 

720 USD miển phí 

2 người lớn 
1 trẻ em dưới 4 t 

720 USD miển phí 

 
Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 2 người lớn trước và sau Đại Hội được miển phí. 2 người lớn trả tiền phòng theo 
giá phòng 2 người lớn. 
Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 1 người lớn trước và sau Đại Hội được miển phí. Người lớn trả tiền phòng theo 
giá phòng 1 người lớn. 
 

 Cách Đóng Lệ Phí 
 

Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn.  
Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.   
 

Phòng  Đợt 1  Đợt 2 đóng trước 
1 tháng 10 2009 

    

Phòng 4 người Người Lớn 300 USD (230 EUR) 275 USD hay phần còn lai 
    

Phòng 3 người Người Lớn 300 USD (230 EUR) 335 USD hay phần còn lai 
    

Phòng 2 người Người Lớn 300 USD (230 EUR) 420 USD hay phần còn lai 
    

Phòng 1 người Người Lớn 500 USD (390 EUR) 460 USD hay phần còn lai 
    

   Trẻ em 4-12 t 100 USD (75 EUR) 180 USD hay phần còn lai 
 

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: 1 tháng 10 năm 2009  
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 01/10/2009. 
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 Chương trình sơ lược 
 

Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 
Chủ Nhật  22/11/2009 Nhận Phòng sau 3 giờ chiều. Bắt đầu sinh hoạt 

chung vào lúc 8 giờ tối. 
 

Thứ hai     23/11/2009 Khai mạc, Đại Hội ngày 1 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều 
Thứ ba      24/11/2009 Đại Hội ngày 2 và Mừng Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật 

Đức Thầy  
3 bữa ăn sáng, trưa, chiều 
Lễ Mừng Sinh Nhựt Thầy 

Thứ tư      25/11/2009 Đại Hội ngày 3 và bế mạc Đại Hội vào buổi tối  3 bữa ăn sáng, trưa, chiều  
Thứ năm   26/11/2009 Trả phòng trước 11 giờ sáng 1 bữa ăn sáng 
B/đ đi bus 26/11/2009  Viếng phố VN và trở lại KS sinh hoạt chung  Ăn tự túc 

 
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)   
International Money Order [  ]  Postal money order [  ]  hay Cashier’s check  [  ]   

 
Bạn đạo tại Mỹ, Canada, Úc Châu  
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:  
VoVi Friendship Association of Northern California 
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ: 
Mai Nguyen 
P.O. Box 5234 
Oroville, CA 95966     Tel: (530) 589-1517   
USA       Email: huemai00@gmail.com 

 
 

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     Tel: (214) 957-0465   
USA        Email: lammung@yahoo.com 
 
Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro) 
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:   

 
Huỳnh Kim Phụng  
178, rue de l’Université,      
75007 Paris      Tél : (0)1 45 50 29 12                               
France      Email: kimphung.huynh@free.fr 

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance 

2. Vận Chuyển 
Ban Vận Chuyễn sẽ đưa đón các bạn đạo đến và đi từ phi trường Dallas-Fortworth International Airport (DFW) về 
khách sạn Gaylord Texan Resort vào các ngày 20, 21, 22 và 26, 27, 28 tháng 11 2009. 
 
Ngoài phi trường DFW và các ngày đưa đón kể trên, xin quý bạn đạo vui lòng tự túc. Quý bạn có thể sử dụng Super  
Shuttle từ phi trường DFW về Khách Sạn hoặc từ Khách Sạn ra phi trường DFW, giá tiền 12 USD/1 người/1 chuyến. 
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Phiếu Chuyễn Vận  
 

(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 10 2009) 
 

 
 
 Phi trường Dallas Fortworth International Airport (DFW) (xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa đón) 
 
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. 
 
 Ngày Gìờ Hãng Hàng Không Số Chuyến Bay  Khởi Hành Từ Thành Phố 
Đến      
Đi      
 

 
Lưu Ý:  
 

 Ngày đến 20, 21 và 22 tháng 11: Ban Chuyễn Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường Dallas Fortworth International 
Airport (DFW) về Khách Sạn Gaylord Texan. 

 
 Ngày về 26, 27 và 28 tháng 11: Ban Chuyễn Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn Gaylord Texan ra phi 

trường sau 12 giờ trưa vào ngày 26 tháng 11.  
 

Ngoài những ngày kể trên, xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh nếu cần được giúp đỡ. 

Đại Hội “Khai Triển” và  Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy 
Gaylord Texan Resort Hotel – Dallas, Texas 

22/11/2009 -  26/11/2009  


