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 Mục Bé Tám từ 15/04/2000 đến 21/04/2000 
 
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) Lương tri của loài người có bị giới hạn không ? 
2) Thấy thì quí nhìn lâu lại chê tại sao ? 
3) Trục tiến hóa liên hệ với luồng điển nào ? 
4) Tình cảm có thể cắt đứt không ? 
5) Tham lam lường gạt có hữu ích gì không ? 
6) Sự thanh tịnh của người tu thiền vắng mất thì bị run và nói chuyện lộn xộn thì phải làm sao ? 
7) Ðiển chuyển toàn cầu là chuyển làm sao ? 
 
 
 

Ñaéc Ñaïo
 

Töï rôøi theá giôùi khoâng coøn ñoäng 
Giaûi quyeát traàn taâm chuyeån moät voøng 
Uyeån chuyeån tieán hoùa khoâng daáy ñoäng 
Thöïc haønh chôn phaùp chaúng coøn mong 

 
Vĩ Kiên
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1) Sydney 15-4-2000 3:45AM 
Hỏi: Lương tri của loài người có bị giới hạn 
không ? 
 
Ðáp: Thưa lương tri của loài người bị giới hạn 
tùy theo nghiệp lực sẳn có từ nhiều kiếp 
  Kệ: 
 Nguyên lý tham dâm của mọi người 
 Hành thông tự cứu tự vui tươi 
 Ðường đời qui hội thân tâm tiến 
 Thức giác bình tâm nơi mọi người 
 

2) Sydney 16-4-2000 5:00AM 
Hỏi: Thấy thì quí nhìn lâu lại chê tại sao ? 
 
Ðáp: Thưa nhìn lâu lại chê là sức sáng bị giới hạn 
vì khả năng vô cùng của ánh sáng 
  Kệ: 
 Càng tỏa càng xa qui chuyển giới 
 Khai thông sức tỏa chuyển phân lời 
 Không không tự tại trong Trời Phật 
 Giải chấp phá mê hướng cõi Trời 
 

3) Sydney 17-4-2000 5:45AM 
Hỏi: Trục tiến hóa liên hệ với luồng điển nào ? 
 
Ðáp: Thưa trục tiến hóa liên hệ luồng điển từ bi 
  Kệ: 
 Sự buông bỏ liên hệ từ bi 
 Tiến hóa liên hồi tùy nghiệp chuyển 
 Giải đáp không ngừng tùy nhân quả 
 Cần ăn cần uống giải tâm phiền 
 

4) Sydney 18-4-2000 6:25AM 
Hỏi: Tình cảm có thể cắt đứt không ? 
 
Ðáp: Thưa biết được tình cảm là tạm thì có thể cắt 
đứt bất cứ lúc nào 
  Kệ: 
 Thương tình giả tạm chẳng tồn lâu 
 Dứt khoát tâm tu chẳng có sầu 
 Ai ghét ai thương bài học tạm 
 Do tâm thanh trược tạo cơ cầu 
 

5) Sydney 19-4-2000 2:55AM 
Hỏi: Tham lam lường gạt có hữu ích gì không ? 
 
Ðáp: Thưa mưu đồ lường gạt muốn lãnh chức vị 
không có hữu ích gì cho tâm thân 
  Kệ: 
 Mưu mô lường gạt tự hại mình 
 Lòng tham phát triển mất tâm linh 
 Óc không phát triển lạc chương trình 
 Lãnh chức thêm lo khó đặn dò 
 

6) Newcastle 20-4-2000 4:10AM 
Hỏi: Sự thanh tịnh của người tu thiền vắng mất thì 
bị run và nói chuyện lộn xộn thì phải làm sao ? 
 
Ðáp: Thưa thần kinh bất ổn thì tự hướng về 
không, thì tâm mới yên, càng muốn thắng thì càng 
lộn xộn 
  Kệ: 
 Thâm tình tự giải mới phân minh 
 Thế sự đảo điên tự hại mình 
 Quyến luyến tình đời không tiến bước 
 Lòng thành tận độ rõ chơn tình 
 

7) Newcastle 21-4-2000 7:55AM 
Hỏi: Ðiển chuyển toàn cầu là chuyển làm sao ? 
 
Ðáp: Thưa điển chuyển điển khắp nơi nơi do sự hồi sinh của vạn linh hấp thụ nguyên khí của Trời đất 
hình thành 
  Kệ: 
 Nguyên khí luân lưu chuyển khắp nơi 
 Tâm linh hòa hợp bởi nơi Trời 
 Dìu tâm tiến hóa không ngừng triển 
 Học hỏi tình Trời tiến hợp thời 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
1. Hỏi: Khi làm PLTC thì chú ý ở đâu? (hà đào thành hay trung tâm chân mày) Sự chú ý 
này bắt đầu từ lúc làm PLTC cho đến hết sáu hơi, hay là chỉ chú ý trong lúc hít vào hoặc lúc thở 
ra của mỗi hơi? 
Ðáp: Luôn luôn chú ý trung tim chân mày. Tánh tình con người hay giả trá, cần tập trung nơi trung 
tim chân mày để sửa tánh hư tật xấu. (Trích trong “Mục Bé Tám”, VoviLED 1995) 

2. Hỏi: Làm sao hành giả có thể phân biệt được xuất hồn, xuất vía và nằm mơ thấy? 
Ðáp: Xuất hồn là khối thần kinh ổn định do dầy công niệm Phật và làm PLTC đều, nhắm mắt 
thấy sáng hồn mới xuất. Còn nằm chiêm bao thấy đi đây đi đó, nói chuyện này chuyện nọ, đó là vía 
đang hành tùy theo duyên, theo sự phát triển của cơ tạng trong tiểu thiên địa mà thôi. 

THƠ 
                CHÚC XUÂN 
Trăm hoa đua nở đón Canh Dần 
Năm mới tu hành tâm định thần 
Đón Tết vui mừng hòa điển giới 
Xuân về khai triển luyện chuyên cần. 
                         TPHCM, 28-01-2010 
                                Minh Vô Vi 
                                    ----- 
                   TU VÔ VI 
Nhẹ nhàng thanh tịnh nhờ công phu 
Công quả, công trình ráng vận trù 
Đi đứng nằm ngồi siêng niệm Phật 
Băng Thầy, kinh điển mở tâm lu 
Không Thầy, có bạn dìu nhau tiến 
Tâm Niệm Mười Điều dạy phá ngu 
Ánh sáng Vô Vi luôn chiếu độ 
Tu hành hiệu nghiệm vẫn lo tu. 
                  Cà Mau, 25-01-2010 
                             Út Hoa 
                                    ----- 
    CHƠN LINH THẦM LẶNG  
Văng vẳng trong ta tiếng Phật Đà 
Niệm Hành xuôi ngược lệ can qua 
Đời bao sinh diệt tâm thay đổi 
Đạo lắm thăng trầm dạ chẳng xa 
Chiếc bóng đà xưa rờn rợn khuất 
Dáng hình từ thuở  chập chờn qua 
Đường trần sáu nẻo nay chung bước 
Dưới ánh hào quang ta với ta.  
            PN. 31/10/2009 
                  TS Phương 
                 ---- 
      CHẤT ĐỘC CÓ  TRONG THỊT  
Chất độc có  trong thịt thú cầm  
Gây nhiều tật bịnh khí tà xâm  
Thất tình lục dục sinh từ ấy  
Chân chánh trường chay chẳng có lầm  
    Phúc Tâm Cà Mau 29/12/2009  

              TIẾN TRÌNH 
        (Mến tặng TĐ. HTTL ở Dĩ An)  
THIỀN giúp nhơn sinh tự sửa mình 
ĐƯỜNG đi gian khổ thử tâm linh 
HỘI nhiều nghịch cảnh đầy cay đắng 
TỤ họp bên trong phán xét mình 
TÂM hướng Phật Trời buông bỏ chấp 
LINH quang càng hưởng lại càng minh 
DĨ nhiên hành xác cho hồn xuất 
AN tịnh về quê đúng tiến trình.  
          Sài Gòn, 22-01-2010 
                 Phan Văn Bữu. 
                                           ---- 
                    GIAO LƯU  
Giao lưu cùng bạn, xứ Cà Mau. 
Thanh điển trợ nhau, tự bút trào. 
Thuận nghịch không màng, cùng độ tiến. 
Ân tình một chữ, đã thâm giao. 
Tri âm người bạn., cùng tâm đạo. 
Tình cảm cùng Cha, bổng ngút trào. 
Thiền học thế trần, quí trợ điển. 
Tình thương xây dựng, đạo dồi trau.  
                Củ  Chi, 23/01/2010   
                     BÁ TÙNG 
                                          ---- 

            PHÁP THIỀN ( tự luận)  
PHÁP lý mười hai bài viết xong. 
Lý dù viết nửa, cũng lòng vòng. 
VÔ tình động điển, trong văn tự. 
VI hiểu đôi điều, chỉnh lại trong. 
KHOA điển hóa văn, từ  nội thức 
HỌC bài trật tự, cốt thanh lòng. 
HUYỀN năng điển hiện, kinh vô tự. 
BÍ quyết thơ  thiền, viết trở không. 
PHẬT vẩn trợ duyên, thi pháp điển. 
PHÁP thiền văn Phật, nhẹ tang bồng. 
                Củ  Chi, 22/01/2010       
                  BÁ  TÙNG 



 

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng  Trang 4/15 
 

           XUÂN GỌI TÌNH YÊU  
Mùa xuân lạnh lẽo thế  này 
Đua chen hoa lá cỏ cây nồng nàn 
Chúc mừng năm mới xuân sang 
Xuân Trần gian với Thiên  đàng bên nhau  
Xuân về ngự  ở bên cầu 
Nhìn sông nhìn núi trao câu hẹn thề 
Xuân tình xuân nghĩa phu thê 
Ta bên này đứng, nhìn về bên kia.  
Âm dương từ dạo chia lìa 
Đến giờ ngồi với sớm khuya nồng nàn 
Âm dương hòa quyện tào khang 
Âm dương hòa hợp gian nan sá gì.  
Xuân đời khẻ  gọi xuân thì 
Gắng sao hòa hợp, hướng đi đời đời 
Thì dù tuyết lạnh mưa rơi 
Kiếp này nức nở,  Đạo thời thức tâm.  
Xuân này, xuân trước, nghìn năm 
Nghìn năm xuân vẫn xa xăm trở về 
Vẫn còn quyến rũ  tràn trề 
Xuân truyền Kinh Điển, Trời Quê nhớ hồi.  
Xuân còn tươi thắm hai môi 
Người trần có muốn về trần thăm quê 
Tâm tư nguyện vọng trở về 
Khát khao giải thoát nguyện thề hiền ngoan.  
Mong sao tìm đặng Niết Bàn 
Ở Trần gian vẫn Thiên đàng thiết tha 
Bên nhau thế giới ta bà 
Chẳng còn nao núng vì  ta với mình.  
Sẳn sàng phát triển tâm linh 
Đợi chờ tu học kết minh sáng đời 
Mong rằng u tối xa rời 
Mang theo lối mộng Đạo Đời an vui.  
Nắng mưa mấy lượt ngược xuôi 
Bằng lòng nhập cuộc dập vùi chẳng lo 
Đời chưa biết được mà dò 
Cứ lo tu học, ấm no niệm hành.  
Mùa xuân đánh thức em anh 
Tuổi xanh tàn úa, mộng thành hay không ? 
Hay là tiếp tục lòng vòng 
Như bao đời kiếp cầu mong trở về.  
                HBP. 15-11-2009 
                 Từ  Hùng. 

- ---- 
 
 
 
 
 
 
 

 
   THÂN TẶNG CHỊ MAI CHỊ AN  
                           *** 
Ân điển chị cả xuôi miền cà 
Đến đúng một trăm ngày bụt xa 
Cứng rắn giữ hành y pháp tiến  
Khuyên đừng sữa pháp lạc đường tà 
                             *** 
Tiếng cười rộn rã  chan hoà tha  
Chấn động âm ba đấng Phật Đà 
Bạn đạo cà  mau trong thẳng thắng  
Cái tình chân thật mới không xa 
                              *** 
Chị bạn cần thơ đến đất cà 
Trình bày chân lý  kinh Thầy ta 
Chiều sâu ẩn  ý mấy ai được 
Phước lắm mới tường pháp Phật Đà 
                               *** 
Chung thiền hội điển bạn gần xa 
Kiểm pháp âm thầm,bạn  đất cà 
Tâm vô quái ngại chấm chích tiến  
Chung cười rộn rã bữu hoà tha 
                               *** 
Chia tay vẫn giữ một niềm say 
Thương quý hai chị  đến đất này 
Bạn đạo cà  mau chờ hội lớn 
Bên trên chung hưởng bàn  đào say  
Phúc Tâm Cà Mau 4/1/2010  
                        ---- 
               ĐẮC PHẬT 
Mùng 5 tháng 8 Thầy qui gia 
Sứ mạng hoàn thành đảnh lễ Cha 
Chư Phật chư Tiên lễ hội nhập 
Vĩ Kiên hoằng hóa khắp ta bà 
Hòa cùng Thiên Giới Ma Ha Đế 
Cứu độ quần sinh pháp Phật Đà 
Thiên Tướng Thiên Binh đồng bái phục 
Nhân phàm đắc Phật Đại Thiên La. 
                     TPHCM, 20-01-2010 
                             Minh Vô Vi 
                                ---- 
           MUỐN ĐƯỢC ỨNG LINH  
                          *** 
Quan âm cứu khổ nạn tai qua 
Muốn được ứng linh đừng ý tà 
Thù oán với ai nên dẹp hết 
Thật hiền cầu khẩn mới linh a 
           Phúc Tâm Cà Mau 30/2/209  
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 ĐÓN MỪNG NHÓM ĐOÀN ANH BẢY 
                        *** 
Nhóm đoàn anh bảy xuôi miền cà 
Dự đúng một trăm ngày bụt xa 
Ngày lễ tạ ơn vui rộn rã 
Có tâm thầy vẫn  ở bên ta  
                        *** 
Bên ta Thầy chiếu buổi sum vầy 
Trước lạ sau quen hội điển đây  
Trao đổi thật thà  chất phát ấy 
Bửu hoà một cuộc tẩy trần này 
                       *** 
Chung thiền hiệp điển tạ ơn Thầy 
Đoàn kết chúng ta nguyện niệm đây  
Tương ứng hướng về  đức ân ấy  
Chuyên nghề quyết giữ vượt trần này 
                       *** 
Chia tay vẫn giữ một niềm say  
Nhắc nhỡ hùng tâm trong kiếp này 
Thật chứng có Thầy  đón tiếp ấy  
Bên trên đại hội bàn đào khai  
         Phúc Tâm Cà Mau 4/1/2010  
                  ---- 
           CHÁNH PHÁP  
                **** 
Khử trược lưu thanh là chánh pháp  
Tự tu tự tiến tự mình minh 
Vía hồn qui hội cùng khai sáng 
Thuận ý Phật Trời sáng toả linh 
Phúc Tâm Cà Mau 3/12/2009  
                  ---- 
LÀNG THƠ BẠN  ĐẠO NGÀY NAY  
                  ****** 
Phát triển điển năng chung học bàn 
Thơ văn bạn đạo nay hiền sang 
Ý lời thanh nhẹ cùng xây dựng 
Đồng đạo đọc bài cảm thấy an  
Phúc Tâm Cà Mau 29/11/2009  
                         ---- 
                 RÌNH THỎ 
                    **** 
Kiên nhẩn săn tìm thỏ  thập thò 
Ngồi im rình bắt nhẹ  hơi cho 
Ngắm nhìn thỏ trắng vầng trăng ấy 
ẩn tình thiên tạo đẹp ra trò 
Phúc Tâm Cà Mau 26/11/2009  

          SỨC KHOẺ DO MÌNH 
                       *** 
Lạy kính hằng ngày khỏi phải lo  
Lưu thông khí huyết mạnh ra trò 
Tinh thần sản khoái hồn nhiên trẻ 
Sức khoẻ do mình tự giúp cho  
       Phúc Tâm Cà Mau 25/11/2009  
                            --- 
                 THƯƠNG MÌNH 
                            **** 
Xua đi bóng tối ở  nơi mình 
Ngọc báu hiển linh toả  sáng linh 
ấm áp trong nhà trật tự ấy 
gia đình hạnh phúc hưởng yên bình 
          Phúc Tâm Cà Mau 25/11/2009  
                         ---- 
    MỘT HÌNH ẢNH XINH ĐẸP 
Tôi là du khách đường xa 
Xa'c tôi là cổ xe qua đường da`i 
Cầm cương là trí con Ngài 
Dây cương là những sợi dài thần kinh 
Ngủ quan là những ngựa tinh 
Đánh xe ma`ngựa thông minh vững đường 
Dây cương rắn chắc kiên cường 
Có ngày đến đích bái tường Thiên Nhan 
Thiên Nhan Ngài ở tấc gang 
Gia'c quan không thấy nhãn quang không 
tường. 
                          Người dịch:Huỳnh văn Khánh 
  
               Nguyên tác: 
         UNE TRÈS BELLE IMAGE 
Le Moi est un voyageur 
Le Corps soit son char 
L'Intellect son cocher 
L'Esprit ses rênes 
Les sens ses chevaux 
Celui de qui,les chevaux sont bien domptés 
Les rênes solides et bien tenues dans les mains 
du cocher 
Parvient au but c'est à dire devant Lui 
Dieu est dans tous les êtres 
Ne se montre pas aux yeux ni aux sens 
                 Octobre 2005 
                 Lâm Quốc Tuấn 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI NAM CALIFORNIA 
 

VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION      HỘI ÁI HỮU VÔ VI 
7622 23rd Street  Westminster,  CA 92683  Telephone:  (714) 891-0889 

 
Westminster Ngày 27 thang 1 năm 2010 

 
Kính gởi toàn thể Quý Bạn Đạo, 
 

Năm Kỷ Sửu trôi qua, năm Canh Dần sắp đến, Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California xin gửi đến Quý Bạn 
Đạo lời cảm ơn chân thành về những phát tâm đóng góp để giúp cộng đồng Vô Vi ngày một lớn mạnh. 
Kính chúc Quý Bạn Đạo và gia đình, cùng thân hữu hưởng một năm Canh Dần vui khõe và thân tâm an 
lạc.  

Nhân dịp đầu năm mới Hội kính mời Quý Bạn Đạo và thân hữu đến chung vui với Gia Đình Vô Vi tại 
Hội Chợ Tết Canh Dần từ Thứ Sáu ngày 12 đến Chủ Nhật ngày 14 tháng 2 năm 2010.   

Chúng ta có gian hàng số B-08 tai địa chỉ: 9301 Westminster Ave.  Garden Grove, CA 92844 ( Garden 
Grove Park / Trường Trung Học Bolsa Grande). 

Hội Chợ lần này nhằm giới thiệu đến cộng đồng Người Việt tại Hải Ngoại về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp mà Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Đức Thầy Lương Sĩ Hằng (Vĩ Kiên) đã truyền lại.  
Chúng ta sẽ phát miễn phí các loại kinh sách, CD, VCD, DVD, MP3 của Đức Thầy mà các Bạn Đạo, 
các Hội Ái Hữu Vô Vi đã phát tâm ấn tống. 

Nhân dịp này chúng ta cũng có cơ hội gặp gỡ, vui xuân và cùng nhau đón Tết Canh Dần tại Trụ Sở Vô 
Vi vào Ngày Chủ Nhật 14  tháng 2 năm 2010. 

Chương trình Tân Niên tại Trụ Sở gồm những tiết mục sau: 

10:00 am  – 10:30 am:  Học Tuần Báo Phát Triển Điện Năng 
10:30 am  – 11:00am : Tâm sự năm đến với Bạn Đạo 
11:00 am  – 12:00noon: Sớ Táo Quân và văn nghệ 
12:00 noon–  1:00 pm  : Chung Thiền 
01:00 pm  –  02:00pm : Ăn Tết đầu năm 
2:00 pm  -   : Tham quan gian hàng Hội Chợ Tết 

Sự hiện diện của Quý Bạn sẽ góp thêm niềm vui và khích lệ cho Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi 
Nam California thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm mới. 
 
T.M Ban Chấp Hành  
Hội Ái Hữu Vô Vi 
 
Huỳnh Tấn Lộc 
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TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE 
 

Công dụng trị bệnh của hạt bí 

Hạt bí không chỉ là món ăn vặt vui miệng, béo bùi trong dịp Tết cổ truyền mà còn cung cấp rất nhiều lợi 
ích sức khỏe.  

 

Bảo vệ tuyến tiền liệt 
Chúng hỗ trợ sức khỏe của tuyến tiền liệt và làm giảm đi những khó khăn trong tiểu tiện do phì đại 
tuyến tiền liệt. 
 
Cải thiện chức năng bàng quang 
Trong một số nghiên cứu, chiết xuất từ hạt bí có thể giúp cải thiện chức năng bàng quang. 
 
Điều trị trầm cảm 
Do chứa L-tryptophan, một hợp chất tự nhiên giúp chống trầm cảm hiệu quả. 
 
Ngừa loãng xương 
Do rất giàu chất kẽm nên hạt bí là một trong những nhà bảo vệ tự 
nhiên chống lại bệnh loãng xương. Cơ thể thiếu kẽm là nguyên nhân 
làm nguy cơ loãng xương tăng. 
 
Chất kháng viêm tự nhiên 
Hạt bí giúp giảm viêm mà không gây tác dụng phụ như các loại thuốc kháng viêm. 
 
Ngừa sỏi thận 
Chúng ngăn chặn sự hình thành can-xi oxalate trong thận. 
 
Điều trị các bệnh nhiễm ký sinh trùng 
Chúng được nhiều nền văn hóa trên thế giới sử dụng như một trong những loại thuốc tẩy giun tự nhiên 
cũng như các loại ký sinh khác. Các nghiên cứu cũng cho thấy chúng chống lại sán máng, một loại ký 
sinh trùng sống ở sên. 
 
Nguồn ma-giê dồi dào 
Nửa cốc hạt bí chứa tới 92% lượng ma-giê hằng ngày. 
 
Giảm cholesterol 
Hạt bí chứa phytosterol, hợp chất giúp giảm nồng độ cholesterol “xấu”. 
 

Minh Thu 
Theo HD 

 
 
 

50g hạt bí sẽ cung cấp 1/3 nhu 
cầu kẽm của cơ thể.  
 
Hạt bí bổ dưỡng nhất là ở dạng 
tươi. 
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Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ Thứ 29 - Phân Minh Đời Đạo 

20/09/2010 – 24/09/2010 
 
Kính thưa quý Bạn Đạo, 
 
Đã hơn 28 năm trôi qua, cứ mỗi hàng năm chúng ta lại có cơ hội tề tựu để gặp gỡ và cùng chung 
vui với nhau trong những ngày Tết Vô Vi.  Năm nay, cũng trong truyền thống thân thương tốt đẹp 
đó, chúng ta sẽ có Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ thứ 29, "Phân Minh Đời Đạo", được tổ chức tạI 
Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ vào những ngày từ 20 đến 24 tháng 9 năm 2010.  Địa điểm Las Vegas 
đã được bạn đạo bầu chọn vào năm 2009 tại Đại Hội Khai Triển ở Dallas, Texas.   
 
Năm 2009 vừa qua, vị Thầy kính yêu của chúng ta đã ra đi, để lại cho chúng ta vô vàn thương 
nhớ. Tuy Thầy đã rời bỏ xác thân tứ đại của trần gian, chúng ta vẫn đã được cảm nhận rõ rệt điển 
quang và tình thương yêu của Thầy vẫn tồn tại, không những vẫn hằng hữu trong lòng chúng ta, 
mà còn vẫn tràn ngập khắp hội trường trong những ngày Đại Hội.  Những bạn đạo có tham dự Đại 
Hội Khai Triển chắc hẳn cũng còn nhớ những cảm nhận vi diệu này.  Thầy đã ra đi, nhưng tình 
thương của Thầy đối với chúng ta vẫn còn đó, qua Di Ngôn được để lại - Thầy đã khuyến khích 
chúng ta tiếp tục giữ truyền thống làm Đại Hội hàng năm để cho tất cả anh chị em Vô Vi chúng ta 
cùng có cơ hội được hội ngộ chung vui, chung thiền, trao đổi bạc bàn, tu học với nhau trong tinh 
thần tương thân tương trợ và giúp nhau tu tiến.  Xưa nay Thầy vẫn thường cho chúng ta biết rằng 
ngòai sự hiện diện của chúng ta, Đại Hội còn luôn có sự tham dự của cộng đồng Tiên Phật trong 
cõi Vô Vi, kể cả cửu huyền thất tổ của chúng ta cũng được hưởng sự quang chiếu và tận độ. 
 
Từ ngày Thầy liễu đạo, có thể nói tôi cảm thấy tình thương yêu của Thầy ban chiếu cho chúng ta 
càng rõ rệt hơn bao giờ hết.  Bất cứ giây phút nào và bất cứ ở  đâu, sự thương yêu, trìu mến của 
Thầy vẫn còn đó.  Vẫn như xưa.  Hay nói đúng hơn là tương ứng được rõ rệt hơn xưa, mạnh mẽ 
hơn xưa.  Khi các bạn đạo bầu chọn làm Đại Hội 2010 tại Las Vegas, tôi đã không thể nào nghĩ 
chúng ta lại có thể được làm đại hội tại 1 nơi tốt đẹp nhất, sang trọng nhất của Las Vegas, là khách 
sạn Encore at Wynn Las Vegas (mà Las Vegas lại là nơi có thể nói là lộng lẫy và tân tiến nhất thế 
giới).  Tôi còn nhớ câu nói của Thầy khi có bạn hỏi Thầy tại sao Vô Vi thường làm đại hội tại các 
nơi sang trọng? Thầy đã  đáp rằng, Người tu Vô Vi luôn giữ tâm vô quái ngại - chỗ sang chỗ hèn 
cũng đều đến được.  Không chê chỗ hèn nhưng cũng không ngại chỗ sang.  Sau này, các bạn đạo 
Vô Vi sẽ có dịp được đến những nơi sang trọng vượt bực mà vẫn không bị bỡ ngỡ hay rụt rè;  trên 
thiên đàng còn tốt đẹp, thanh nhẹ và trật tự, lộng lẫy và rực rỡ biết bao lần dưới thế gian. 
 
Các bạn đạo Vô Vi chắc ít nhiều gì cũng đã từng được chứng nghiệm những vi diệu nhiệm mầu 
trong đời mình từ ngày tu và thực hành Pháp Lý Vô Vi.  Đối với tôi, Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ thứ 
29 này của chúng ta được tổ chức tại một nơi lộng lẫy nhất, tốt đẹp nhất của thủ đô ánh sáng Las 
Vegas mà với giá tiền vẫn phải chăng để cho tòan thể bạn đạo dễ có được điều kiện  tham dự đông 
đủ, cũng là nằm trong sự mầu nhiệm vi diệu! 
 
Khách sạn  Encore at Wynn Las Vegas là khách sạn duy nhất tại Las Vegas (và rất hiếm trên toàn 
thế giới) có được cùng loạt các giải thưởng thượng thặng 5 Sao của AAA, 5 Sao Kim Cương của 
Mobil (nay là Forbes), và 5 Sao của Michelin Âu châu. Được biết, mỗi căn phòng ngủ trong khách 
sạn Encore/Wynn được xây cất lên với phí tổn bảy trăm năm chục ngàn mỹ kim ($750,000 USD) 
mỗi căn phòng.  Tổng cộng phí tổn xây cất cả 2 khách sạn Encore và Wynn là gần 5 tỉ mỹ kim.   
 
Vì vậy tôi phải nói, quả đây là có 1 sự nhiệm mầu khi chúng ta đến thương lượng được với khách 
sạn sang đẹp nhất Las Vegas! Vì Las Vegas vốn là nơi các công ty thương mãi lớn tổ chức hội 
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họp, cho nên các khách sạn cho mướn chỗ hội họp rất đắt tiền. Vậy mà Đại Hội kỳ thứ 29 của Vô 
Vi chúng ta lại  tổ chức  được ở Encore at Wynn Las Vegas.  Thật là 1 chuyện hi hữu do Trời ân 
ban!  Hằng năm chúng ta chỉ có 1 lần đi đại hội.  Cho nên tôi thấy những tốt đẹp tuyệt vời này cho 
chúng ta thưởng thức tại Đại Hội ở Las Vegas là 1 đãi ngộ thương yêu của cả càn khôn vũ trụ dành 
cho chúng ta.  Ban Tổ Chức Đại Hội đã, đang và sẽ đóng góp công sức miễn phí và tận tâm tận lực 
vén khéo để các bạn đạo có thể tham gia một Đại Hội tuy vô cùng sang trọng nhưng lệ phí vẫn giữ 
được ở mức khiêm nhường . 
 
Tên của Đại Hội Vô Vi năm 2010 là "Phân Minh Đời Đạo".  Tôi cảm thấy thật cảm động trước tình 
thương yêu chan chứa của Thầy, của vũ trụ, luôn muốn dìu tiến cho chúng ta được mở trí, khai tâm 
qua mọi phương tiện.  Những sáng tạo văn minh và tân tiến nhất của thế giới thường được thực 
hiện tiên phong tại Las Vegas.  Tôi nhìn những kiến trúc tân kỳ, lộng lẫy này với lòng khâm phục trí 
óc sáng tạo và sự đóng góp của cộng đồng nhân lọai.  Những sáng tạo đặc sắc của con người phải 
được bắt nguồn từ sự quân bình và trật tự của khối óc mà hình thành.  Tôi nhìn thấy được Đạo 
trong Đời.  Đạo ở nơi nơi.  Người đời đã cống hiến những công trình tinh vi, xuất sắc cho tôi 
thưởng thức, giúp tôi thấy được tấm gương tận tâm khi làm bất cứ việc gì, từ đời lẫn đạo, mới 
mong gặt hái được thành quả tốt đẹp.  Là người tu, tuy chúng ta không chạy theo si mê những 
cảnh vật chất huy hòang, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy được những 
kiến tạo tỉ mỉ và xuất sắc là cũng do từ sự cố gắng tận tâm phục vụ của xã hội loài người.  Ngòai 
giá trị vật chất ra, giá trị tinh thần của những công trình tân tiến, mỹ thuật này là óc sáng tạo vượt 
bực và sự hiểu biết và thiện nghệ về kỷ thuật và khoa học, vốn cũng phải do sự dày công xuất 
chúng mới có được. 
 
Trong mặt tinh thần, tôi thấy mình đã quá may mắn có được cơ duyên được biết tu và thực 
hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.  Nay về mặt đời, lại được có cơ hội 
đi tham dự đại hội tại một nơi tốt đẹp nhất nhì thế giới, vừa được gặp gỡ chung vui với các 
bạn đạo thân thương, vừa được thưởng thức một phần của Đạo thể hiện qua các công trình 
sáng tạo qui mô và tân tiến nhất trên hòan cầu.  Tôi không biết nói gì hơn là chúc rằng tất cả 
các anh chị em bạn đạo Vô Vi cùng được có cơ hội chung vui và thưởng thức những điều 
hay, đẹp này.    
 
Tiện đây, xin thêm đôi giòng tâm sự cùng các bạn.  Khi tổ chức 1 đại hội trên đất liền, tại 1 
khách sạn, thì Ban Tổ Chức (BTC) sẽ phải nhận lãnh phần trách nhiệm tài chánh khá phiêu 
lưu.  Vì sao "phiêu lưu" ? Thưa vì BTC phải ước lượng số người tham dự trước rồi đặt chỗ với 
khách sạn.  Nếu tổng số người tham gia mà dưới con số ước lượng 1 số phần trăm nào đó, 
thì BTC sẽ phải chịu tiền phạt của khách sạn.  Nếu như ước lượng thiếu, thì sẽ không có đủ 
chỗ trong phòng họp cho bạn đạo và có thể không còn đủ phòng ngủ để mướn thêm khi cận 
ngày. Còn nếu ước lượng dư, thì sẽ bị phạt tiền cho những số phòng ngủ và những chỗ ngồi 
trong phòng họp không mướn.  Ngược lại, nếu tổ chức đại hội trên du thuyền, thì BTC sẽ 
không phải mang nặng trách nhiệm về tài chánh này, vì sẽ không hề bị chịu một món tiền phạt 
nào của hãng tàu cho dù sự sai biệt giữa ước lượng và con số tham dự kết cuộc có khác biệt 
đến bao nhiêu. Ngay cả sự hủy bỏ của bạn đạo thì BTC cũng không bị mang trách nhiệm phải 
đền bù.   
 
Trong kỳ bầu chọn địa điểm làm đại hội cho năm 2010, có 1 số bạn đạo đã bầu cho làm đại 
hội trên du thuyền.  Xin có đôi lời với các bạn đã làm chọn lựa này.  Xin hãy kiên nhẫn, rồi lần 
lượt sẽ đến sự chọn lựa của chúng ta.  BTC có cho biết sẽ tổ chức đại hội trên du thuyền, có 
thể sang năm sau, sau khi nghiên cứu tường tận về địa điểm khởi hành và thời điểm sóng 
lặng biển êm để tránh mùa bão biển như kỳ ĐH tại Alaska năm 1998, nhằm vào cuối tháng 8.  
Tháng 9 là mùa bảo biển cao điểm tột độ nhất trong năm.  Và cho dù thuyền có tránh được 
đường đi của bão thì các giòng nước của biển cũng khá động vì sự bắt đầu giao mùa giữa 2 



 

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng  Trang 10/15 
 

thời tiết nóng và lạnh, hè chuyển sang thu.  Vì vậy mà các hãng tàu đại hạ giá vào mùa bão 
biển (hurricane season).  Như vậy, đại đa số các bạn đạo đã bầu chọn làm Đại Hội kỳ thứ 29 
vào tháng 9 trên đất liền, tại Las Vegas, là 1 điều thích hợp ngẫu nhiên.  
 
Các bạn ở xa đến, có thể nhân dịp này để tiện thể viếng thăm 1 kỳ quan thiên nhiên của thế 
giới, với thắng cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp.  Đó là kỳ quan GRAND CANYON, 1 trong 7 kỳ quan 
của thế giới, ở gần Las Vegas.  Nếu thích, các bạn có thể thăm viếng kỳ quan này trong vòng 
1 ngày sau Đại Hội.  Sau đại hội hoặc trước đại hội, các bạn cũng có thể dành thêm 1 ngày 
nữa để thưởng thức thêm các nơi tốt đẹp khác của Las Vegas như CITY CENTER (Crystals, 
Aria), bồn phun nước vĩ đại và vườn hoa tươi mát đủ sắc màu ở Bellagio, Forum shop ở 
Ceasar's Palace, thành phố giống như bên Pháp ở Paris, giống như bên Ý (Venice) ở 
Venetian, Trung Đông ở Planet Hollywood, v..v... 
 
Được khai trương vào đầu năm 2010, CITY CENTER là 1 khu vực với những kiến trúc văn 
minh tân kỳ,  tọa lạc trên 65 mẫu đất ngay giữa thành phố Las Vegas, với chi phí xây cất lên 
đến 8 tỉ rưỡi mỹ kim.  Công trình xây cất này có sự dự phần của công ty Dubai World 
International.  Và vì là 1 kiến trúc hòan tất mới nhất hiện nay, nên sự lộng lẫy và tân kỳ có 
phần vượt trội hơn cả thành phố danh tiếng Dubai ở Trung Đông. 
 
Thưa quý Bạn, tuy mang danh gọi là Ban Tổ Chức, nhưng thật ra tất cả cũng đều là do những 
anh chị em bạn đạo Vô Vi, là những người tự phát tâm cống hiến công sức, thì giờ và tài vật 
của mình để phục vụ cho đạo pháp và bạn đạo trong tinh thần làm việc hoàn toàn vô vụ lợi. 
Tôi nghĩ Đại Hội vốn là của chung của tất cả anh chị em Vô Vi chúng ta.  Do chúng ta, và vì 
chúng ta mà Đại Hội thành hình.  Vì vậy mà mỗi mỗi chúng ta đều có tình thương và trách 
nhiệm để giúp Đại Hội được thành công tốt đẹp, ngõ hầu tiếp tục mãi  sự phát huy pháp báu 
Vô Vi mà chúng ta đã may mắn được Đức Tổ Sư và Đức Thầy trao tặng.  Kẻ tổ chức, người 
tham gia, bạn đạo chúng ta tất cả cùng đồng tâm hiệp lực xây dựng cho Vô Vi ngày được tiến 
triển và phổ biến rộng rãi hơn thêm.  Mỗi khối óc, mỗi bàn tay xây dựng là mỗi đóa hoa tình 
thương cống hiến cho nhân loại và cho sự thăng hoa của con đường tu học của chính chúng 
ta. 
 
Hằng năm, có khỏang 35 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến viếng thăm thủ đô ánh sáng 
Las Vegas.  Và đối với rất nhiều ngườI, đó vẫn còn là 1 điều mơ ước chưa thực hiện được.  
Năm nay Vô Vi chúng ta lại có cơ duyên vừa được hội tựu, bạn đạo gặp nhau tay bắt mặt 
mừng để cùng chung sống và chia sẻ những kinh nghiệm tu học trong những ngày Tết Vô Vi, 
cùng chung thiền để đóng góp và cộng hưởng thanh quang điển lành của Đại Hội, và đồng 
thời lại cùng được thưởng thức những danh lam thắng cảnh, cũng như những sáng tạo tối tân 
nhất thế giới của thời hiện đại.  
 
Một ngọn nến tự nó có thể tỏa ánh sáng, nhưng ánh sáng của một trăm hay một ngàn ngọn 
nến gọp lại sẽ tỏa ra 1 ánh sáng lớn rực rỡ hơn nữa!  Có lẽ vì vậy mà Vô Vi chúng ta có 
truyền thống hội tụ tại Đại Hội hàng năm.  Để chúng ta cùng được cộng hưởng ánh sáng điển 
quang rực rỡ đó.  
 
Như đã trình bày bên trên về tiến trình tổ chức của 1 Đại Hội trên đất liền là như thế nào, tôi 
xin thân ái kêu gọi quý anh chị em bạn đạo ghi danh tham dự càng sớm càng tốt, để giúp cho 
các anh chị em trong BTC phục vụ Đại Hội được chu đáo và thành công mỹ mãn.  Đồng thời 
quý bạn cũng chọn được loại phòng như ý khi ghi danh sớm, vì số phòng được đặt trước với 
giá rẻ đặc biệt có giới hạn. 
 
Trân trọng kính mời tất cả quý bạn đạo cùng đến tham dự đông đủ để chúng ta được cùng 
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chung vui với nhau những ngày họp mặt Tết Vô Vi thật đầm ấm, thú vị và hạnh phúc. Cầu 
chúc chúng ta sẽ có một Đại Hội thật vui và xuất sắc, trong tinh thần học hỏi và luôn cầu tiến 
của Vô Vi.  Hẹn gặp các bạn thật đông đủ tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ thứ 29 năm 2010 tại 
Las Vegas, Hoa Kỳ.  Kính mời quý bạn ghi danh sớm và đông đủ. 
 
Thương mến, 
 
Nguyễn Lan Anh 
 
Ghi chú: Mời quý bạn xem 2 phim giới thiệu Đại Hội 2010 tại : 
 
              http://www.vovimeditation.net/DaiHoi2010.cfm 
 
              Và  http://www.youtube.com/vovionline 
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 Phiếu Ghi Danh (xin điền mỗi người một phiếu) 

 
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29 “Phân Minh Đời Đạo”  

Hotel Resort ENCORE at Wynn Las Vegas, Nevada, USA    
20.09.2010 -  24.09.2010  

 
Họ và Tên (theo passport):    Tuổi: Nam :[  ]    Nữ :[  ] 
Địa chỉ :  Thành Phố : 
Tiểu Bang:    Số vùng (Zip code) : Quốc Gia:  
Email:  Điện thoại nhà: Đ.T. di-động : 
Thuộc Thiền Đường / HAHVV : 
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp): Điện thoại: 

 
Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại ENCORE Resort at Wynn  20/09/2010 -  24/09/2010) : 

 

Phòng  
(Resort Suite) 

 Lệ Phí Đại Hội cho 1 người Tổng Cộng 

    

Phòng 4 người Người Lớn 498 USD    
    

Phòng 3 người Người Lớn 549 USD   
    

Phòng 2 người Người Lớn  599 USD  
    

Phòng 1 người Người Lớn 879 USD    
  Thứ  

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

 199 USD  
    

  
*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau 
 
**Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Wynn/Encore  Resort (giá phòng đã tính 12% thuế)  

 
  1 Đêm 

mỗi người 
Đêm 

17.09.10 
Thứ Sáu 

Đêm 
18.09.10 
Thứ Bảy 

 

Đêm 
19.09.10 

Chủ Nhật 
 

Đêm  
24.09.10 
Thứ Sáu  

Tổng Cộng

Phòng 4 người  40 USD         
Phòng 3 người  54 USD      
Phòng 2 người  80 USD      
Phòng 1 người 160 USD       
Tổng Cộng Lệ Phí   

Đóng lệ phí đợt 1  trước 1.03.2010  

Đóng hết lệ phí     trước 1.07.2010  

 
Xin chọn loại 
phòng 

King Room (1 giường đôi 
lớn) 

 Double Room (2 giường đôi)  

               
  Xin xếp phòng chung với ( Họ và Tên)  và xin chọn 1 Trưởng Phòng để đứng tên Credit Card. 

 Khách sạn Encore yêu cầu giữ (hol) số tiền 150 USD/1 đêm (tổng cộng 600 USD 4 đêm Đại Hội) 
trên thẻ tín dụng của người trưởng phòng và sẽ hoàn trả lại khi trả phòng (check-out) trong trường 
hợp quý bạn không có chi phí nào thêm (incidentals). Quý bạn nên chọn 1 người trong phòng cỏ thẻ 
tín dụng để check-in dễ dàng hơn. 

1 Trưởng Phòng: 
2  
3  
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[**] Số phòng ở trước và sau đại hội tại Khách sạn Encore rất giới hạn vì là những 
ngày cuối tuần nên khách sạn luôn đông khách. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý bạn 
ghi danh sớm. Sau khi hết phòng ở trước và sau Đại Hội tại Encore, chúng tôi sẽ 
chuyển quý bạn sang Khách Sạn Hyatt Place hoặc khách sạn tương đương.  Chúng tôi 
sẽ thông báo sau về phần này trên TBPTĐN. 
 

 
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 / Mỗi trẻ em 
2 người lớn 
2 trẻ em 4–12 t 

599 USD  199 USD   

2 người lớn 
1 trẻ em 4–12 t 

599 USD 199 USD 

2 người lớn 
2 trẻ em dưới 4 t 

599 USD Miễn Phí   

2 người lớn 
1 trẻ em dưới 4 t 

599 USD Miễn Phí 

 
 
 

 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  Đợt 1 đóng trước 

1.03.2010 
Đợt 2 đóng hết trước 

1.07.2010 
Phòng 4 người Người Lớn 300 USD   198 USD hay phần còn lại 
Phòng 3 người Người Lớn 300 USD    249 USD  hay phần còn lại 
Phòng 2 người Người Lớn 300 USD    299 USD  hay phần còn lại 
Phòng 1 người Người Lớn 500 USD        379 USD  hay phần còn lại 
   Trẻ em 4-12 t 100 USD        99 USD hay phần còn lại   

 
Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 1.07.2010  
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 7  
năm 2010.  Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1.07.2010, chúng 
tôi không bảo đảm còn chỗ và giữ được giá đặc biệt này. 

  
 Chương trình sơ lược 

 
Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 

Thứ hai 20.09.2010 Nhận Phòng sau 3 giờ chiều. Bắt đầu sinh hoạt 
chung vào lúc 5 giờ chiều. Hướng dẫn tổng quát 
(Orientation). Ôn tập Phương Pháp Công Phu. Bạn 
đạo chia sẻ  kinh nghiệm tu học. 
Tối: Thiền chung  
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Thứ ba 21.09.2010 Khai mạc; Lễ Tạ Ơn Đức Thầy;  
Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Văn Nghệ;  Thiền chung. 
  

2 bữa ăn sáng, trưa.  
Ăn chiều tự túc tại phố 
tàu/Việt nam ***. 

Thứ tư 22.09.2010 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối : Tiếp tục chương trình tu học; 
          Thiền chung 

2 bữa ăn sáng, trưa.  
Ăn chiều tự túc tại phố 
tàu/Việt nam ***. 

Thứ năm     
23.09.2010 

Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Bế mạc Đại Hội, Tiệc và Văn Nghệ. 
        Thiền chung 

3 bữa ăn sáng, trưa, và chiều 
(Tiệc) 

Thứ sáu 24.09.2010 Trả phòng trước 11 giờ sáng 
Quý bạn ở lại thêm ngày thứ sáu sẽ có chương trình 
Du Ngoạn “Grand Canyon” là một trong 7 kỳ quan 
thế giới. Xin ghi danh riêng phần du ngoạn. 

  

 
 

[***] Las Vegas là nơi có rất nhiều lựa chọn về ăn uống vừa ngon vừa rẻ, và phương tiện di chuyển ra phố tàu và việt 
rất giản tiện. Trung bình đi taxi một chuyến ra phố Tàu chỉ khoảng từ 5 đến 10 USD tối đa.  
Theo lời yêu cầu cuả bạn đạo, BTC xin dành ra 2 buổi ăn chiều cho bạn đạo cùng đến phố Tàu & VN ăn chung tiệm 
nhưng được tự do và tự túc tuỳ theo khẩu vị và sở thích cá nhân muốn ăn ít hay nhiều. Trung bình, giá tiền một người có 
thể ăn tối ở Phố Tàu và Việt khoảng từ 8 đến 15 USD. Trong khi đó, nếu BTC đặt trước các phần ăn cho một nhóm đông 
thì nhà hàng sẽ đòi hỏi giá rất cao như giá đặt tiệc cưới. Vì lý do trên, chúng tôi để bạn đạo tự túc lựa chọn, để tiết kiệm 
cho bạn đạo hơn. 
 

 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, USA   Tel: (530) 589-1517  Email: huemai00@gmail.com 
       
Bạn đạo tại Nam Cali : 
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc : 
Anh Huỳnh Tấn Lộc 
Đ.t. di động (714)725-1496,  Email : <lochuynh007@yahoo.com> 
Hoặc 
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 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 
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Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro) 
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:   
 
Huỳnh Minh Bảo  
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 

      
2. Chuyển Vận 

 
Ban Chuyển Vận sẽ hướng dẫn đưa đón các bạn đạo đến và đi từ phi trường Las Vegas International 
Airport (LAS) về khách sạn Encore vào các ngày 17,18,19, 20 và 24,25 tháng 9 năm 2010. 
 
Ngoài ra, Khách Sạn ENCORE chỉ cách phi trường 15 phút, giá taxi thông thường là 15 USD một chuyến, có 
thể ngồi 3 người chung chuyến. 
 
Trường hợp không còn chỗ tại Khách Sạn ENCORE, Khách sạn Hyatt Place (ở trước và sau đại hội) có Free 
Shuttle (xe buýt miễn phí) đưa và đón từ phi trường (rước về khách sạn ngày đến và đưa ra phi trường ngày 
về). 

 


