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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
Nguyên ý thâm sâu là sao ?
Sự cảm thức của bộ đầu là sự cảm thức của toàn thân có phải không ?
Khi đạt được sự ban chiếu của đại bi, tại sao lại cảm thấy quí thương nhau ?
Ðiển nào có thể thay đổi màu sắc ?
Sự thanh tịnh bất di bất dịch có hữu ích gì không ?
Làm sao mới biết được sự vô cùng của Trời Ðất ?
Minh đạo tâm là minh làm sao ?
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1) Perth, 25/04/98 5 : 15 AM
Hỏi : Nguyên ý thâm sâu là sao ?
Ðáp : Thưa nguyên ý thâm sâu, chỉ có trung tim bộ
đầu khai mở điển tâm thì mới cảm thông được điều
nầy, sẽ không còn ngại nghi, chỉ có tiến không có lùi
Kệ :
Vui hành tâm đạo tiến thâm sâu
Chẳng có bơ vơ chẳng thảm sầu
Dứt khoát thực hành trong điển giới
Giải phân tự tiến giải cơ cầu

3) Perth, 27/04/98 2 : 00 AM
Hỏi : Khi đạt được sự ban chiếu của đại bi, tại sao
lại cảm thấy quí thương nhau ?

2) Perth, 26/04/98 4 : 20 AM
Hỏi : Sự cảm thức của bộ đầu là sự cảm thức của
toàn thân có phải không ?
Ðáp : Thưa sự cảm thức của bộ đầu sẽ đem lại sự
cảm thức của toàn thân, sẽ có cơ hội nhận được
luồng điển của đại bi ban chiếu, khi hành giả tưởng
đến
Kệ :
Qui nguyên giềng mối tự phân hành
Thế thái nhơn duyên tự tạm sanh
Cơ đạo tâm lành nay thức giác
Trí tâm thanh nhẹ trở về nhanh
4) Ayers Rock, 28/04/98 3 : 30 AM
Hỏi : Ðiển nào có thể thay đổi màu sắc ?

Ðáp : Thưa nhận được luồng điển diệu hiền của đại
bi, thì kẻ hung hóa hiền dũng mãnh tu tiến
Kệ :
Quí yêu thật sự thân tâm hiền
Trí tuệ phân minh tự cảm yên
Duyên đạo tình đời không dấy bận
Thành tâm tu luyện tự mình xuyên

Ðáp : Thưa luồng điển tự nhiên của Trời và Ðất cộng
với sự quang chiếu ánh sáng mặt Trời có thể thay đổi
màu sắc
Kệ :
Phù sanh chuyển hoá phân ra màu
Qui định một nơi pháp nhiệm mầu
Linh điển phân minh đường xích đạo
Hồi sinh tốt đẹp rõ chiều sâu

5) Ayers Rock, 29/04/98 2 : 10 AM
Hỏi : Sự thanh tịnh bất di bất dịch có hữu ích gì
không ?

6) Cairns, 30/04/98 4 : 00 AM
Hỏi : Làm sao mới biết được sự vô cùng của Trời
Ðất ?

Ðáp : Thưa muốn biết được sự vô cùng của Trời Ðất
Ðáp : Sự thanh tịnh bất di bất dịch rất hữu ích cho
người tu chân tức là Phật tâm tương lai sẽ có kết quả thì phải đạt tới sự thanh tịnh tối đa thì mới thấu triệt
tốt, không khác gì cục đá nghìn năm không thay đổi, được
chôn sâu giữa lòng đất cũng thu hút được điện năng
Kệ :
của mặt Trời và mặt trăng, khêu dậy màu sắc lộng
Thanh tịnh sáng ngời tâm tự đạt
lẫy khiến cho mọi người ưa thích khi nhìn tận mắt
Giải mê phá chấp tự mình hành
Duyên Trời duyên Phật trong tâm thức
Kệ :
Ðiện năng quang chiếu đá thân an
Từ bi lớn rộng tự nhiên thành
Màu sắc giao duyên người đến đó
Học hỏi không ngừng điển chiếu ban
Người người cảm mến tự thăm dò
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7) Cairns, 01/05/98 6 :15 AM
Hỏi : Minh đạo tâm là minh làm sao ?
Ðáp : Thưa minh đạo tâm là thấy rõ mọi sự việc sẽ trở về không, nhiên hậu mới cảm thông được ánh sáng
diệu thanh của Trời Phật
Kệ :
Tinh vi sáng sủa chiếu muôn bề
Tự tiến không ngừng chẳng chán chê
Ðời đạo song hành tâm tự giác
Qui nguyên giềng mối rõ muôn bề

TÁC DỤNG CỦA HƠI HÍT VÀO
“...Chúng ta hít vô, nói đầy rún thì cái rún tự nhiên nó đầy, rồi nó mới xoáy cái luồng điển ra phía sau
trái cật. Trái cật đó nó có cái luân xa, mà cái luân xa đó nó thông cái đường xương sống. Ðường xương sống
là vũ trụ của bản thể, nó thông suốt lên trên bộ đầu. Nhưng mà lúc mới làm, các bạn hít nhẹ nhẹ, nói “đầy
rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”, hít cho nó ngộp hết hít được, rung hết bộ đầu, hết hít được, rồi các bạn thở
ra, thở cho cái bụng xẹp hết không còn cái gì ở trong đáy bụng...”
TÁC DỤNG CỦA HƠI THỞ RA
“Khi chúng ta “Hít vô” nó thuộc về pháp ÐÀ, cái luân xa ở chung quanh nó mở. Còn PHẬT là chúng
ta hít vô đầy rún rồi kế chúng ta “Thở ra”. Ngay cái lỗ rún đó chúng ta ép.. ép... qua trái cật. Cái đường của
trái cật nó cũng có một đường gân, cái luân xa đó, rồi nó đưa lên trên cái xương sống, lên bộ đầu, qua khớp
xương bộ đầu, tập trung trên đỉnh đầu. Ðể chi? Ðể kiểm soát lại cái hành động từ hồi nảy tới bây giờ. Tất cả
đều là diêu động, mà chỉ có PHẬT là thanh tịnh. Xả cái hơi thanh tịnh ra thì chúng ta xét lại những cái diêu
động từ hồi nãy tới bây giờ. Những người tu cao thì hít một hơi vô, thở ra thì biết cái chuyện từ hồi nãy giờ
diêu động đi đến đâu, và mình đã đi một vòng quanh ở trong vũ trụ tiểu thiên địa của mình, mình xét cái bộ
phận nào có tu hay là không tu, lục căn lục trần có tu hay là không thì tự nhiên mình xét hết. Ðó là do cái
thanh tịnh mới xét được, kêu bằng Phật giả, là cái luồng điển thanh tịnh nhứt ở trong cơ thể ...”
THƠ
XUÂN MẬU TÝ
Ðón Tết vui Xuân năm Mậu Tý
Không quên Niệm Phật khai minh trí
Khiêm nhường nhẫn nhục sống an yên
Lễ nghĩa thật thà người mến quí
Nương ánh đạo vàng giải nghiệp tâm
Hoa sen đỏ thắm hương chơn lý
Xa rời bể khổ trở về Không
Phục vụ Tình Thương theo Thánh Ý.
Bình Dương, 17-01-2008
Nguyễn Hiền.
===

CHÚC XUÂN QUÊ NHÀ
Xuân mới đến và Xuân lại đi,
Huynh đệ hiệp tâm gắng hành tri.
Chúc phúc các bạn nơi quê cũ,
Một năm thăng tiến ố Pháp Vô Vi.
US, 22-01-2008
Trần Thị Mỹ.
===
XUÂN VÀ THIỀN SĨ
Xuân cứ đến và Xuân cứ đi,
Tâm Thiền thanh thản ngại ngần chi.
Sống trong đời giả vui hòa nhập,
Chơn Tánh thường hằng tâm vẫn tri.
Phú Nhuận, 04-01-2008
Thiền Ðăng
====
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QUY Y KIEN THUC HAI KHONG
luồng từ điển đức thầy ban rãi
khắp năm châu quang chiếu chúng ta
quy y kiến thức chung thiền
tâm không bé tám học bài vui tu
hai không không tám sống chung
5 thành củ chi 29-1-2008
====

TỨ CÚ VUI XUÂN.
Mừng Xuân Mậu Tý,
Hoan hỷ Xuân sang,
Mong đẹp cả làng,
Thôn trang, thành thị.
Mọi điều như ý,
Mở trí tâm cao,
Thiện: lợi dâng trào,
Hòa trao mọi giới,
Tình thương phấn khởi,
Hồ hởi trăng sao,
Thiên hạ ước ao,
Vẫy chào năm cũ,
Chuyện đời ủ rũ,
Tống cũ, nghinh tân.
Vui đón Tân Xuân,
Hồng Ân năm Tý:
Chúc nhiều thành ý,
Huệ Trí mở mang.
Sáng đẹp mai vàng,
Thênh thang vân lộ.
Hòa mình Lục Ðộ,
Pháp phổ thanh Xuân,
Thiên Ý xoay vần,
Từ Vân hạ cố,
Phước lành tận độ,
Trăm họ khai minh,
Hướng lộ vân trình,
Phân minh Thiện ác,
“Thực Hành Chất Phác”,
Lòng phát Thiện căn,
Mười Ðiều Ðạo Tâm,
Tự tầm phát triễn,
Nhịn nhục thực tiễn,
Làm biếng, thất tình,
Vô Minh: chấn chỉnh,
Thương mình phục vụ,

Trì Niệm Lục Tự.
Thật sự cứu đời,
Bố Thí giúp người,
Vui tươi tha thứ,
Sống tạm trần cứ,
Thương chữ: Tịnh Tâm,
Hòa tan khổ mầm,
Thức tâm cứu độ,
Vui Xuân hăm hở,
Chúc chỗ : Bạn bè,
Huynh tỷ cùng nghe,
Ðệ nè! Quỳ gối:
Chúc hết lên ngôi,
Khỏe ôi ! là khỏe!
Từ già đến trẽ,
Muôn vẽ đạo đời:
Thầy, Bạn vui tươi,
Sáng ngời :Thanh Ðiễn ./.
(Khai Bút đầu năm mới).
Tp. HCM, ngày 06-01-2008.
TRẦN KIÊN HOA.
====

CHÚC mừng huynh đệ buổi Xuân sang
XUÂN thắm càng thêm vững Ðạo đàng
MẬU thạnh điển quang tròn hạnh đức
TÝ thời tu luyện đắc Kim Cang.
Phú Nhuận, 04/02/2008
(28ÂL tháng Chạp năm Ðinh Hợi )
Thiền Ðăng.
====

HỘI XUÂN THIỀN
Thân mai bị đoạ giữa khuôn viên
Nhẫn nhục gió sương mưa nắng xuyên
Mặc kệ côn trùng nương tựa cảnh
Không lời than oán vẫn làm hiền
Khi tàn cuối đông đầy đau đớn
Vặt lá bức đầu cắt kẹp kiền
Trơ trụi âm thầm trong chịu đựng
Đầu năm hoa nở hội xuân thiền.
Ca mau 04/12/2007
Phúc Tâm
====

ĐỐI THIỆN
Văn trương ẩn vụ siêu phàm
Lòng tôi cảm kích âm thầm sửa sai
Mặc dù bạn cũng lo ngoài
Được người trung thực trọng tài mờ xa
Quên đi chơn điển mất đà
Nhìn ngoài thấy cảnh sanh tình ghét thương
Anh em bậu bạn tựa nương
Kinh thiền đối thiện toả tường thiền sinh.
Cà mau 21/1/2008 Phúc Tâm
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DUYÊN XUÂN !
Gió Xuân nhè nhẹ in lên má
Hoa sắc tỏa hương ngát đậm đà
Nắng vàng chiếu rọi - tình nồng thắm
Chim bướm lượn bay khắp muôn nhà.
Từng áng mây hồng dần lan toả
Trải khắp Trời xanh - HỘI LONG HOA
Phải chăng TIÊN PHẬT - mừng hội ngộ
Ban phát TÌNH THƯƠNG đến muôn nhà.
Tan Phú ngày 24-01-2008
Thanh Dũng
===

XUÂN !
Trăm hoa đua nở mừng xuân mới
Ngát tỏa hương thơm đón mặt Trời
Say chén quỳnh tương cùng chúc phúc
“Thế Thiên hành Đạo” độ muôn nơi.
Ban vui cứu khổ vang lừng khắp
“Cái vỏ” đập tan, Đạo tuyệt vời
Chướng ngại chấp mê, quăng gỡ bỏ
Vượt qua thử thách tiến về ngôi.
Bình Tân, ngày 15-01-2008
Minh Nghĩa
===
TỰ THỨC THẦM TU
Thức tâm tu tiến tự tầm ta
Thanh thản thầm tu thoát trược tà
Tự thấy trong ta toàn trọc tánh
Thức thời tự trẩy tính thối tha
Tham thiền thiện tưởng tầm thanh tịnh
Thưởng thức tình Trời thêm thiết tha
Trần thế thông tường thân tự thoát
Tham thiền tự thức tỏ tình ta.
Thiền Tâm
(Phú Nhuận, 20-01-2008)
====
CHÚC XUÂN
Xin chào ! Các bạn Ðạo Tâm
Các anh các chị vươn tầm thanh cao
Các em các cháu ngọt ngào
Tu Thiền Niệm Phật khát khao thiện lành
Xuân về thơm ngát hương thanh
Ðầy hoa tươi đẹp vàng xanh đỏ hồng
Trắng trong thanh khiết à Tình nồng
Thơ Thiền, Tư Ếch đôi dòng chúc Xuân
Chúc vui hạnh phúcà tưng bừng
Chúc nhau năm mới thượng từng thăng hoa

Chúc riêng tu học thiết tha
Chúc Xuân may mắn cả nhà an khang
Chúc tu thanh tịnh nhẹ nhàng
Chúc đường tiến hoá vinh quang theo Thầy
Chúc mừng bè bạn Ðông Tây
Trọn năm Mậu Tý sum vầy thương yêu
Thật thà chất phác chắc chiu
Bên Thầy Di Lạc diệm kiều Linh Quang.
Thanh Ða - Tết Mậu Tý 2008
Tư Ếch Chợ Ðời.
===
XUÂN THIỀN
Xuân này Mậu Tý tròn vui
Mừng chung Bạn Ðạo ngát mùi Hương Sen
Ngắm hoa đua nở bên thềm
Ðón chào Thiền Sĩ anh em một nhà
Chúng mình cùng một Thầy Cha
Chung Thiền Pháp Lý thăng hoa từng ngày
Vui Xuân Thiền giác cao bay
“Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
Phước duyên tu tịnh truy tầm
Dâng trào suối ngọt ngàn năm Ðạo Vàng
Theo Thầy tỉnh thức vinh quang
Anh Em luôn mãi vẻ vang nhiệm mầu
Ngày Xuân nhớ bạn Thiền Tu
Ếch vui thân gởi lòng sâu tâm tình
Chúc mừng bè bạn chơn hành
Sáng bừng Lục Tự thiện lành an khang.
Thanh Ða - Ngày Xuân Mậu Tý 2008
Tư Ếch Chợ Ðời.
====

MÙA XUÂN.
Trăm hoa đua nở mừng năm mới ..
Ngát tỏa hương thơm đón mặt Trời.
"Chất phác" đăng quang thời mạt hạ.
Thực thà được đạo độ muôn nơi.
Ban vui cứu khổ vang lừng khắp.
"Cái vỏ" đập tan đạo rạng ngời.
Chướng ngại chấp mê, quăng gở liệng.
Ba đào sóng gió vượt về ngôi.
Không pháo giao thừa vui đến sáng.
Lì xì mừng tuổi vốn lâu đời.
Quỳnh tương nâng chén cùng chúc phúc.
Tiến bộ thăng hoa đẹp đạo đời.
Kính bái.
Minh-Nghĩa BT.
Ngày 20-1-2008.
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TẤT NIÊN THIỀN ÐƯỜNG
DUYÊN LÀNH - CŨ CHI - 2008.
*****
Hôm nay đi dự tất niên,
Duyên Lành một tuổi, chốn Thiền Cũ Chi.
Bạn Ðạo phần lớn nễ vì,
Người Chủ cơ sở: từ bi, thật thà,
Bình dân, cần kiệm, vị tha,
Siêng năng gắn bó, mặn mà dựng xây.
Quý thương Pháp Lý đủ đầy,
Giao lưu Bạn Ðạo, để gây ân tình.
Mọi người mến chuộng lòng tin,
Tin anh ÚÔt Nhãnh, tận tình giúp nhau,
Tu học, là chuyện làm đầu,
Từ bi, Phước Thiện, làm câu tiến trình.
Hằng năm: Giổ Tổ, hội linh,
Xa gần đều đến, chung tình cảm giao.
Thương yêu đùm bọc, đạm đào,
Học hòa, học nhẫn, vui trao điễn lành,
Trong vùng, ngoài xứ, giáp ranh,
Ai ai cũng biết đất lành Cũ Chi.
Chung tay xây dựng kịp kỳ,
Ðến nay đã tạm tiện nghi đủ đầy,
Hảo tâm, nhiều bạn hiệp tay,
Mạnh thường quân có: Nữ Tài Phương Dung.
Bao chót tài chánh đến cùng,
Lễ nghi, đón tiếp, tiệc tùng, xã giao.
Anh Phong, Ðức quốc hiệp vào,
Sắm nhiều phương tiện , giúp bao chuyện cần.
Ðịa phương:Xã, Huyện vui mầng,
Khám bệnh, phát thuốc, giúp dân an lành.
Tình thương rộng mở, xây thành,
Xa gần đều mến: Pháp lành Vô Vi.
Mậu TÝ sắp đến:Xuân kỳ,
Chúc mừng cô bác: Xuân ni an lành,
Chúc cho gia quyến em, anh,
Hạnh phúc, sức khoẻ, tiến nhanh: Ðạo, Ðời.
Người người vui đón xuân tươi,
Mong cho tất cả, sống đời: Lạc An ./.
Cũ Chi, ngày 24-01-2008(17-Th.Chạp)
Kính Chúc,
HUỆ TRÍ.

TẤT NIÊN BỬU HÒA- 2008
*****
Gần ngày Mậu Tý Tân Niên,
Bửu Hòa sum họp, bạn hiền viếng thăm,
Chung vui học hỏi hòa đàm,
Một năm một bận, rút thăm Thơ Thầy.
Biết điều dạy bảo đó đây,
Ðể về rèn luyện thân nầy tiến thêm.
Vui hơn nếu được thưởng riêng,
Bàn câu Thơ Ðạo, để yên sửa mình.
Thân thương gắn bó Ðạo tình,
Anh em cô bác, sáng minh Ðạo, đời.
Mọi điều khổ nhọc trần vơi,
Cùng hòa chung tiến, sáng ngời Tân niên.
Chúc Xuân Mậu Tý, bạn Thiền,
Thanh quang Ðiễn sáng, giống Tiên về Trời.
Mừng sang năm mới tốt tươi,
Ðời hòa, Ðạo tiến, người người thương nhau,
Xa rời khổ lụy, thương đau,
Nghiệp duyên mòn bớt, vượt cầu Sông Mê.
Tiến về đường sáng Thầy phê:
“Thực Hành Chất Phác”, mới về Trời Cha.
Hôm nay đệ viếng Bửu Hòa,
Chúc cho tất cả: Bạn ta tiến hòai,
Mừng ngày hội ngộ sum vầy,
Mong sao thấm Ðậm:Ðạo đầy Thầy ban,
PHÁP THIỀN thực dụng : siêu phàm,
Long Hoa Di Lạc, hạ san : cõi Trần ./.
Tp.HCM, ngày 20-01-2008.
Kính Chúc,
TRẦN KIÊN HOA.
====
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN.
Trân trọng BáoTin:Bạn Ðạo NGUYỄN THỊ TÀI, Sinh Năm Quý Tỵ(1953)Tại Bình Dương, đã đột quỵ
trong lúc đang đi làm Từ Thiện tại Ðịa Ðiểm Cứu Trợ và Từ Trần vào lúc 7giờ30, ngày 13 tháng Chạp,
năm Ðinh Hợi (20-01-2008).Thọ 55 tuổi. Kính tin đến Quý Bạn Ðạo Năm Châu: HƯỚNG TÂM CẦU
NGUYỆN cho BÐ:NGUYỄN THỊ TÀI , được SIÊU THĂNG TỊNH ÐỘ. Bạn Ðạo Bình Dương xin Phân
Ưu cùng Tang Quyến và Thông Báo.
BẠN ÐẠO VIẾT
KÝ SỰ VA ÐIẾU VĂN:
VỀ HUYNH GIANG KIM SƠN.
“NGƯỜI TU LẬP HẠNH TỐT”
*****
I. CUỘC SỐNG VÀ ÐIỀU THIỆN: Huynh Giang Kim Sơn, sống đơn độc một mình dưới
ngôi nhà mái tôn cấp 4, có nhiều lỗ thũng. Anh đã tự chọn cuộc sống đơn chiếc, mà Ðấng Tạo Hóa
đã sắp xếp số phần anh.Từ khi anh mang thương tật, đang còn nằm Bệnh Viện thì người vợ hay
tin, đã ôm đứa con gái duy nhất chưa tròn tuổi, rời khỏi đời anh. Biết được định mệnh hất huỉ anh,
và từ đó anh hướng về Ðường Ðạo. Cuộc đời vẫn thăng trầm quấy nhiễu tấm thân Tứ Ðại cuả anh
bỡi bệnh tật. Nhờ có nhiều Bạn Ðạo cưu mang, đã đến nuôi dưởng anh, đùm bọc anh qua ngày
tháng , từ miếng cơm, viên thuốc, giặt giũ nuôi anh. Nhiều nỗi đau thương và chật vật đã thúc đẫy
anh định vượt biên để qua bên bờ Ðại Dương kia họa may có thay đổi cuộc sống ! Nhưng những
bậc Huynh trưởng đã khuyên anh : “Anh đến đâu rồi cũng chỉ nhờ cậy người khác”, chi bằng: “Ta
về ta tắm ao ta, dầu trong, dầu đục, ao nhà vẫn hơn !”. Nhận thức được câu: “Lấy đơn làm đủ”,
anh vượt thắng chính mình với một ý nghĩ mới: “Lấy nghèo, giúp khổ”, thế là anh bước vào con
đường Từ Thiện từ đó
II. SỰ RA ÐI: Anh ra đi cũng rất đơn giãn. Sáng Thứ Hai hôm ấy(07-01-2008), cũng là
sáng định kỳ anh phải vào Bệnh Viện để “lọc thận”như thường lệ. Anh dậy sớm hơn 4 giờ, tắm
rữa, pha cà phê uống với một người BÐ trẽ (anh Ngà) ở lại Chung Thiền từ hồi hôm. Uống trà
xong , anh thấy còn sớm vòng xe lăn ra cữa đổi gió mấy lần, rồi vào lại. Chỉ có 5-10 phút sau, anh
tằng hắng rồi ngất đi, có lẽ anh bị dịch tràn đường phổi, và từ giã cõi Trần một cách êm aí, lặng lẽ,
không phiền luỵ đến ai à Cháu gái tên Như, con anh đã về cùng chồng và hai con để thọ tang cho
ba .
Tất cả moị việc về tang lễ anh đã Di Chúc lại cho bà con và bắt ký tên những việc cần làm
như tiền để lại lo hậu sự cho anh. Bạn Ðạo chỉ thi hành theo những lời trối trăn đó mà đưa anh về
coĩ Vĩnh Hằng theo ước nguyện cuả anh .
III. NHỮNG KỸ VẬT: Anh đã để lại ngôi nhà tôn mà anh đã ở, và anh đã di chúc lại cho
con gái anh. Nhưng sau một năm để anh em Bạn Ðạo thu xếp “nếu cần cho việc đóng hòm hoàn
tất” rồi trả lại cho con anh.
Trưa 13-01-2008, tôi đang đi khảo sát cùng Cô Trưởng Ðoa(n và một BÐ khác, chuyến Cứu Trợ
cho Ðồng Bào nghèo Dân Tộc Thiểu Số trong Tháng Giêng sắp tới tại hai Huyện Hàm Thuận Bắc
và Hàm Thuận Nam thuộc Tỉnh Bình Thuận . Tôi lại nhớ nơi đây là địa phương mà anh Tư đã
nhiều lần đến làm công tác Từ Thiện.Tôi nhắc chuyện anh Tư Sơn đã mất với mấy vị Cán Bộ Chữ
Thập Ðỏ Tỉnh và Huyện biết, họ tỏ lòng rất kính mến và thương tiếc về anh Tư. Họ lại xin kỷ
niệm đôi giày chỉnh hình bằng Inox và chiếc xe lăn cũ của anh mà các Bạn Ðạo định đem cho
những người mua da chai mà tôi ngăn lại. Tôi cũng trình bày với anh em là nên cho lại BV. Chỉnh
Hình để họ cho lại những người bị tai nạn nghèo. Nhưng lần nầy, tôi đã Ðiện Thọai cho các BÐ,
tất cả đều đồng ý cho những kỹ vật còn lại này cho những người tàn tật nghèo tại Bình Thuận.Tôi
cũng không ngờ kết quả lại nhặm lẹ đến thế, hình như linh hồn huynh Tư Sơn cũng rất đồng tình
nên hoàn tất sớm việc Thiện Nguyện cuối cùng này của đời anh !!!
VI. ÐIẾU VĂN:
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Kính Gởi: Ðến Gia Ðình Tang Quyến Huynh GIANG KIM SƠN.
***
Kính thưa Quý Cô Bác, bà con trong Hiếu Quyến.
Hôm nay, được sự chấp thuận của các Huynh Tỷ và các Bạn Ðạo nơi đây, cho phép tôi được tạm
Ðại Diện các Bạn Ðạo Vô Vi hiện diện. Ðứng trước Linh Tiền quá vãng của Huynh GIANG KIM
SƠN để kính lời tiễn biệt .
Kính thưa quý cô bác, kính thưa các đạo hữu : Huynh TƯ SƠN sinh năm Nhâm Ngọ
(1942) tại Tiền Giang, là người đã thọ Pháp Vô Vi đã lâu . Anh vừa từ giã cõi Trần, Thân Bằng
Quyến Thuộc và Bạn Ðạo Vô Vi ra đi vào lúc 04 giờ sáng Thứ hai 07-01-2008, nhằm ngày 29 -11,
năm Ðinh Hợi, tại tư gia thuộc Khu Phố 4, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp.HCM. Trong
cuộc đời Hành đạo của anh, anh là người lớn tuổi, đức tính hiền hòa, gặp ai cũng dịu dàng vui vẽ
chào đón, ân cần thăm hỏi. Ðấng Cha Trời đã thử thách qua thân anh nơi cõi Trần tạm bợ kiếp này
một cuộc đọ sức gay gắt trong cuộc sống đời anh. Nhưng may thay, anh sớm đón nhận Pháp Lý
Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp . Một Pháp Môn Tu Thiền cho Tại Gia Cư Sĩ . Nơi đây anh
đã Tu Học và Thực Hành đứng đắn những điều mà Ðức Thầy Tổ và Ðức Thầy Tám đã dạy . Với
tấm thân thương tật, nhưng anh quyết phấn đấu Tự Thân và đã đem lại nhiều kết quả: Ðạo, Ðời
viên mãn .
Cuộc sống và bệnh tật mà anh phải trả giá lúc này thật là quyết liệt . Anh nguyện tự sống
riêng một mình đểƯ khỏi phải phiền lụy đến ai . Với đôi chân bại liệt mà anh phải dùng nạng và
xe lăn suốt nữa cuộc đời còn lại bỡi duyên nợ tiền thân. Cuộc đời vất vã và suốt nhiều năm liền
anh phải vào bệnh viện ba lần trong một tuần để rút đạm đào thải trong máu (Lọc Thận) như mấy
năm gần đây là một phấn đấu Tối Ưu với bệnh liệt “Bán thân bất toại” này. Trái lại anh không nao
núng, mà còn mạnh dạn thêm đểƯ lo công việc Từ Thiện cho bà con nghèo, nhất là những người
chết nghèo mà không có tiền mua “Áo quan”. Trong suốt gần 10 năm qua, anh đã song song với
việc đóng hòm, cùng chung sức với một số đông anh em Bạn Ðạo quanh vùng, hằng tuần đến nhà
anh đóng hòm, để phân phối cho các nơi Xã, Huyện, Thôn xóm nghèo ở khắp Miền Nam và Nam
Trung Bộ. Anh còn chủ trì, luôn là Trưởng Ðoàn nhiều năm của Ðoàn Cứu Trợ Từ Thiện “ Cứu
Khổ Ban Vui ” đến từ nhiều nơi dân chúng nghèo khổ, neo đơn từ thôn quê Miền Nam đến vùng
Cao Nguyên Miền Nam và Nam Trung Bộ, không tỉnh nào có dân nghèo mà thiếu bước chân anh,
Ðoàn Từ Thiện và các nhà Hảo Tâm đến viếng một năm 3 lần, tổ chức và phân phối vật dụng nhu
yếu, áo quần, gạo, mền, nước tương, nước mắm, muối, mì gói, bánh kẹo, thuốc men v.và Nơi nhà
anh, đã nhận được rất nhiều Thư Cảm Ơn và Khen Thưởng của nhiều Vùng Ðịa Phương và Chữ
Thập Ðỏ của nhiều Xã, Huyện, Phường. Chứng nhận là “Người Tốt, Việc Tốt” trong “Ðời, Ðạo
Song Tu”.
Hành Giã GIANG KIM SƠN là một tấm gương sáng chói cho mọi người dân nghèo Miền
Nam và những Ðạo Hữu Vô Vi ngày nay. Công đức anh đã tõa sáng đến nhiều người .
Hôm nay đứng trước Linh Vị của anh, chúng tôi ngậm ngùi thương tiếc sự ra đi êm đềm
vô cùng thanh thóat và không quên Nguyện Cầu Ðấng Cha Lành và Chư Phật cho Linh Hồn anh
sớm Siêu Thăng về Miền Tịnh Ðộ để tiếp tục Tu Hành và Tiến Hóa nơi các cõi Trời cao à
THƠ RẰNG :
Hôm nay mồng bảy, tháng giêng ,
Hai ngàn lẽ tám, ngày hiền tiễn anh .
Anh Sơn đầy đủ hạnh lành ,
Suốt đời phụng Ðạo, giúp dân khó nghèo .
Lòng Từ, thúc dục anh yêu :
-“Yêu người chết khổ, thiếu nhiều hòm chôn .
-Neo đơn, người khó dập dồn ,
-Từ Bi, Thầy dạy luôn luôn thực hành .
-Cho dù bệnh tật vây anh ,
-Lòng không nao núng, phụng hành bá gia .
-Một năm ba bận tặng quà ,
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-Mỗi tháng gởi tặng Hòm Hoa nhiều vùng .
-Ðời nghèo mà vẫn hiến dâng ,
-Ðẹp đời, tốt Ðạo, chẵng cần thân đau.
-Công Ðức anh đạt hàng đầu” ,
Xin cùng cô bác thấm sâu, ơn lành.
Nguyện cầu Phật, Tổ, Cao Xanh ,
Ðón “ Linh Hiền Ðạo” của anh về Trờià
***
Tp.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2008.
Kính Bái,
Bạn Ðạo Trại Hòm Từ Thiện
“CỨU KHỔ BAN VUI”.

9

Giới Thiệu về Đại Hội QUI HỘI TÌNH BẠN năm 2008 tại Cairns, Australia
(Bảy ngày sáu đêm)
Cairns là một thành phố đang phát triển và sinh động. Nơi đây, với không khí ấm áp và hiền lành của
vùng bắc Úc, với lòng tử tế của những người dân địa phương, với những cây trái thơm ngon, ngọt ngào
của miền nhiệt đới, đôi khi khiến cho chúng ta chạnh lòng mà nhớ đến quê hương yêu dấu thuở nào.
Cairns là một thành phố miền biển với tiếng sóng vỗ rì rào ngày đêm, với một bầu trời xanh thẳm và một
vài áng mây trắng nhè nhẹ thong thả trôi đã tạo nên một cảnh trí tuyệt vời. Đến với Cairns người du khách
sẽ cảm thấy lòng thanh thản, tâm hồn như hòa cùng vào với sự trật tự của thiên nhiên và sự tự nhiên và
hồn nhiên của đất trời. Du khách cũng cảm nhận nơi này như là một ân sủng của Thượng Đế đã ban cho.
Với đôi lời sơ lược về thành phố Cairns như trên, Ban Tổ Chức Đại Hội 2008 xin trân trọng giới thiệu
đến quý bạn đạo Cairns cũng là địa điểm mà Đức Thầy đã chọn cho Đại Hội năm 2008. Đây cũng là dịp
để cho bạn đạo Vô Vi từ khắp nơi trên thế giới có dịp “Qui Hội” và kết chặt “Tình Bạn” trong niềm tin tu
học và xây dựng như chủ đề Đại Hội Đức Thầy đã ban. Đến với Cairns, bạn đạo sẽ thấy được tại sao Liên
Hiệp Quốc đã chứng nhận vùng đông bắc Úc này là một di sản rừng thiên nhiên của thế giới. Và nhất là
đến với Cairns, bạn đạo sẽ hiểu là tại sao Đức Thầy đã chấp nhận và chọn nơi đây để xây dựng Thiền
Viện Vô Vi “QUI HỘI TÌNH NGƯỜI”.
Đại Hội Vô Vi “Qui Hội Tình Bạn” tại Cairns năm nay sẽ có một sắc thái riêng. Bạn đạo sẽ ở trong
khách sạn loại apartment hotel, tức là có bếp trong phòng và ở ngay trung tâm thành phố. Vì Cairns là
một thành phố nhỏ cho nên mọi sinh hoạt đều gần nhau và đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra Cairns là một thành
phố ngay biển cho nên bạn đạo có thể đi bộ dọc bờ biển để hưởng sự trong lành của thiên nhiên. Bạn đạo
cũng có thể tham dự những chương trình du lịch như thăm những khu rừng nhiệt đới, lội suối.. hoặc ra
những đảo san hô để xem những đàn cá muôn màu, muôn sắc mà chỉ có bàn tay của tạo hóa mới có thể
tạo ra được.
Thông Báo về Ngày Đại Hội QUI HỘI TÌNH BẠN năm 2008 tại Cairns, Australia
Ban Tổ Chức Đại Hội xin thông báo là ngày Đại Hội Qui Hội Tình Bạn & tours viếng thăm thiền viện
Qui Hội Tình Người & thắng cảnh Cairns sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 10 năm 2008.
Trong kỳ Đại Hội Thực Hành Chất Phác năm 2007 vừa qua, Ban Tổ Chức đã thông báo ngày tổ chức là
vào tuần lễ thứ nhì của tháng 9 năm 2008. Tuy nhiên vào giờ chót vì điều kiện khách sạn / phòng họp dự
tính như trước đây là ở ngoại ô thành phố không thích hợp cho sinh hoạt của đại hội nói chung, cho nên
Ban Tổ Chức đã phải nghiên cứu lại địa điểm cho thích hợp hơn, vì vậy đã phải dời thời điểm của đại hội
cho thích hợp với địa điểm tổ chức mới là ở ngay trung tâm thành phố Cairns.
Ban Tổ Chức Đại Hội thành thật cáo lỗi cùng bạn đạo về sự thay đổi này và ước mong quý bạn đạo
thông cảm cho sự khó khăn ngoài ý muốn. Nếu bạn đạo nào có những trở ngại về việc đã xin nghỉ phép
vào tuần thứ nhì của tháng 9 thì có thể liên lạc với các trưởng ban ghi danh trong vùng của mình để nhận
thư giải thích của Ban Tổ Chức để xin đổi lại ngày phép. Quý bạn gởi thư này lên hãng của mình như là
một văn kiện chính thức của VMC để có lý do giải thích về việc xin đổi ngày nghỉ phép của mình. Ban Tổ
Chức hy vọng là quý bạn sẽ đưọc hãng thông cảm và cho đổi ngày lại. Xin hẹn gặp lại quý bạn ở thành
phố Cairns Australia vào tháng 10-2008 trong thâm tình “QUI HỘI TÌNH BẠN” của chúng ta.
Ban Tổ Chức Đại Hội 2008 Cairns Australia thành thật cám ơn quý bạn đạo.
Kính bái
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Đại Hội Vô Vi Quốc Tế QUI HỘI TÌNH BẠN kỳ thứ 27
Từ ngày 07/10/2008 đến ngày 13/10/2008 tại CAIRNS, AUSTRALIA
(LỊCH TRÌNH 7 NGÀY 6 ĐÊM)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế QUI HỘI TÌNH BẠN kỳ thứ 27 năm 2008 sẽ được tổ chức tại Cairns, Australia
với sự chấp thuận của Đức Thầy. Thời gian Đại Hội sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10
năm 2008. Chương trình Đại Hội có 4 ngày tròn đại hội, 1 ngày viếng thăm thiền viện Qui Hội Tình
Người và vùng lân cận.
Sau đây là ý thơ chỉ đạo của Đức Thầy.
….
Trời minh ban chiếu do nơi Trời
Thanh bình trí độ tâm tự giác
Học hỏi không ngừng khắp nơi nơi
Trời thanh trí sáng tự mình học
QUI HỘI TÌNH BẠN chiếu bởi Trời. …
Vĩ Kiên
Xin vui lòng liên lạc với BAN GHI DANH:
BAN GHI DANH:

VÙNG PHỤ TRÁCH:

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Nguyễn Hữu Lâm
PO Box 92062
Portland, OR 97292-2062
Nguyễn Kim Anh
7622 – 23rd St.
Westminster, CA 92683
Dominique Santelli
220 Le Senaillet
74500 Amphion-Les-Bains
France
Trần Xuân Thu
Fresennius Str. 6
60320 Frankfurt
Lê Tấn Quốc
4 New Ross Lane
Waterford, WA 6152

Hoa Kỳ: (Tây Bắc, Trung,
Nam + Đông Mỹ + Bắc Cali)
+ Canada
Nam California (Hoa Kỳ)

503-380-9307

lamn11@gmail.com

714-580-5388

annca00@gmail.com

Âu Châu

011-33-450 708
355

santelli.dominique01@tele2.fr

Đức Quốc (Germany)

069-5978195

vovi-fv-germany@arcor.de

Úc Châu (Australia) & Á Châu

08 9450 7416 /
0422 091358

maxle@iinet.net.au

Sau đây Ban Tổ Chức xin tóm tắt lịch trình Đại Hội kỳ 27 năm 2008 từ ngày 7/10/2008 đến
13/10/2008 (7 ngày, 6 đêm) như sau :
-

-

-

Ngày 7 tháng 10: nhận phòng (check-in).
Ngày 8 tháng 10: đại hội ngày 1.
Ngày 9 tháng 10: đại hội ngày 2.
Ngày 10 tháng 10: đại hội ngày 3.
Ngày 11 tháng 10: đại hội ngày 4.
Ngày 12 tháng 10: Sinh hoạt tự do.
Kèm theo đây là optional tour do ban tổ chức chọn: “Viếng thăm Thiền Viện Qui Hội Tình
Người, chợ Kuranda Market, tắm biển Palm Cove & Beach Party vào buổi tối. Chi phí đóng thêm
là $100 AUD”.
Ngày 13 tháng 10: trả phòng (check-out) và tạm biệt.
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Đơn Ghi Danh
Ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ thứ 27
QUI HỘI TÌNH BẠN
Cairns, Australia

từ 07.10.2008 đến 13.10.2008

Mỗi bạn đạo cần điền 1 đơn ghi danh và gởi 1 hình digital mới nhất để làm thẻ
Họ & Tên (giống trong sổ thông hành):

Nam

Nữ Ngày sanh:

Họ, Tên lót & Tên (có dấu tiếng Việt cho bạn đạo có tên Việt Nam):
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 :

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

Họ & Tên 4:

Nam

Nữ

Ghi chú

PACKAGE : Đại Hội bao gồm 7 ngày 6 đêm
Giá tiền cho 1
người

Phòng 5
người *

Phòng 4
người **

Phòng 2
người ***

Trẻ em

Người lớn

$860AUD

$896AUD

$1017AUD

TBA

*
**
***

Loại phòng ngủ apartment hotel này gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách dành
cho 5 người chung nhóm, có đầy đủ tiện nghi bếp núc.
Loại phòng ngủ apartment hotel gồm 1 phòng ngủ & 1 phòng khách, 2 giường
hay 1 giường lớn và 1 twin hay 1 sofa double bed ở phòng khách, dành cho 4
người chung nhóm, có tiện nghi bếp núc.
Loại phòng ngủ apartment hotel có 1 phòng dành cho 2 người , có tiện nghi bếp
núc.

- Đại hội Qui Hội Tình Bạn sẽ không nhận ghi danh tự túc.
- Xtra Night & giá tiền trẻ em: xin thông báo vào kỳ tới.

OPTIONAL TOUR : Viếng Thăm Thiền Viện Qui Hội Tình Người & vùng lân cận

Giá tiền cho 1 nguòi
Ngày 12/10/2008

Bus di chuyển viếng thăm:
- Thiền Viện “Qui Hội Tình Người”
- Kuranda Market
- Tắm biển Palm Cove
- Tiệc tối lửa trại

$100 AUD
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MÁY BAY dành cho bạn đạo đi từ Bắc Mỹ
Hãng máy bay đi từ LAX/SFO qua Sydney là bằng Qantas Airlines. Hãng máy bay đi từ LAX/SFO sang HongKong, và từ Hongkong đi thẳng Cairns là Cathay
Pacific. Vì chuyến bay kỳ này không phải là group tour, nên quí bạn cỏ thể tự do lựa chọn ngày đi và về. Khi đến Hongkong có thể khứ hồi về VN. Giá vé máy
bay có thể thay đổi nếu chậm trễ, không còn chỗ, hay tiền thuế gia tăng.

LOS ANGELES (LAX) / SAN FRANCISCO (SFO) – CAIRNS (CNS) – Khứ hồi/ Round trip
Người lớn : $1135.00US + 50.00 Weekend + Tax ( 377.70) + Visa Australia
LOS ANGELES (LAX) / SAN FRANCISCO (SFO) – CAIRNS – VIETNAM - Khứ hồi/ Round trip
$1240.00US + 50 Weekend + Tax ( 436.10) + Visa Australia + Visa Việt Nam (35.00)
All fare are subjected to change without notice until full payment.
For refund: Airlines ‘s rule penalty + visa + service charge applied by travel agency.
Chương trình Đại Hội (7 ngày, 6 đêm) gồm:
+ Đại Hội 2008: Check-in ngày 07 và check-out ngày 13 với 4 ngày tròn đại hội tại Cairns Civic Theater .
+ Bus đưa đón tại phi trường.
+ 6 đêm tại các khách sạn lân cận, loại apartment hotel có bếp, với 4 buổi ăn trưa.
+ Hội trường đại hội và các apartment hotels : ngay trung tâm thành phố Cairns, di chuyển bằng bộ hay bus day pass.
Cách trả tiền:
• Check payable to: VO-VI Multimedia Communication ( chỉ áp dụng tại Bắc Mỹ & Úc Châu )
• Xin gởi check/money order cho các đại diện trong Ban Ghi Danh thuộc vùng của mình
• Xin lưu ý: vì hối xuất thay đổi thường xuyên và kinh tế Mỹ có thể bị khủng hoảng, cho nên ban tổ

chức xin quí bạn đạo lưu ý đóng tiền đúng thời hạn ấn định dưới đây, để tránh những thay đổi về hối
xuất. BTC sẽ thông báo trên TBPTDN vào tuần lễ 1/3/2008, 8/3/2008 & 31/5/2008, 7/6/2008 hối xuất
tương đương của tiền Mỹ, tiền Euro và tiền Canada đối với tiền Úc trong 2 tuần lễ dưới đây, để bạn
đạo gởi tiền đến cho Ban Ghi Danh của vùng mình. BTC chỉ nhận tiền đại hội trong thời gian liệt kê
dưới đây:
Thời hạn đóng tiền:

Phần trăm:

Phòng 5 nguòi

Phòng 4 nguòi

Phòng 2 người

Đặt cọc 1:

Từ 15/3 đến 30/3

50%

$430AUD

$448AUD

$508AUD

Đặt cọc 2:

Từ 15/6 đến 30/6

50%

$430AUD

$448AUD

$509AUD

$860AUD

$896AUD

$1017AUD

Tổng Cộng:

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

Truớc 15/6/2008

50%

Trả lại tiền 50%

Sau 30/6/2008

100%

Chỉ trả tiền lại bằng cách thay thế người khác

Sau 30/8/2008

Đóng trọn

Không trả tiền lại và không thể thay thế người khác

Vô-Vi Multimedia Communication kính bái.
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Đại Hội “Qui Hội Tình Bạn”
Thông báo về việc xin chiếu khán vào Úc
Sau đây là vài chi tiết về việc xin chiếu khán vào Úc. Bạn có thể vào website của sở di trú Úc để biết
thêm chi tiết: http://www.immi.gov.au/allforms/travel-documents/entering-australia.htm ,
Theo website của cơ quan di trú Úc nếu bạn vào Úc với tính cách du lịch hoặc kinh doanh thì bạn cần
phải xin chiếu khán (visa). Chiếu khán có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày được cấp và bạn có thể vào
Úc nhiều lần và mỗi lần tối đa là 3 tháng. Bạn không cần phải có vé máy bay lúc xin chiếu khán.
Xin chiếu khán du lịch tương đối dễ hơn là xin chiếu khán kinh doanh, cho nên chúng tôi đề nghi bạn
nên xin chiếu khán du lịch. Hiện nay cách nhanh nhất và tiện nhất là bạn xin chiếu khán qua internet
http://www.eta.immi.gov.au/ tạm gọi là chiếu khán điện tử (Electronic Travel Authority). Bạn có thể được
chấp thuận trong vòng 30 giây (30 seconds) và sẽ được cung cấp một số của ETA. Bạn sẽ dùng số ETA này
khi vào website để xem tình trạng chiếu khán hay có câu hỏi. Bạn không thể dùng số này nếu xin chiếu khán
qua các hãng du lịch hoặc các hãng máy bay.
Chiếu khán điện tử không cần đóng dấu vào sổ thông hành (passport) một khi bạn đã được chấp thuận
qua ETA. Cơ quan di trú Úc sẽ kiểm soát chiếu khán của bạn qua hệ thống điện tử dựa theo số thông hành
của bạn. Tuy nhiên nếu bạn làm sổ thông hành mới sau khi chiếu khán điện tử đã được chấp thuận thì bạn sẽ
phải thông báo cho cơ quan Department of Immigration And Citizenship (DIAC) biết để tránh trường hợp
chậm trễ hoặc bị từ chối trước khi lên máy bay đi Úc. Vì vậy nếu sổ thông hành của bạn gần hết hạn thì bạn
phải làm một sổ mới trước khi xin chiếu khán điện tử. Thời hạn hết hiệu lực của sổ thông hành nên có ít
nhất là 6 tháng trước ngày khởi hành đi Úc.
Lệ phí chiếu khán điện tử miễn phí nhưng bạn phải trả tiền dịch vụ xin qua internet là AUS$20.00 và
phải trả bằng những thẻ tín dụng (credit card) như American Express, Diners Club, JCB, Mastercard hay
Visa. Tiền này không được hoàn trả lại nếu chiếu khán điện tử không được chấp thuận.
Nếu bạn không đủ tiêu chuẩn để xin chiếu khán qua internet thì bạn có thể nhờ hãng du lịch xin chiếu
khán dùm khi mua vé máy bay. Hãng du lịch có thể tính tiền cho dịch vụ này, do đó bạn nên hỏi cho kỹ
càng để khỏi phải tốn thêm tiền không cần thiết. Ngoài ra bạn cũng có thể đến tòa đại sứ / lãnh sự để xin
chiếu khán. Tuy nhiên bạn phải trả lệ phí chiếu khán là $75AUD.
Tiêu chuẩn để xin chiếu khán điện tử ETA là bạn phải có thông hành của các quốc gia sau:
Andorra, Austria, Belgium, Brunei, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong
SAR, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Malta, Monaco, Netherlands,
Norway, Portugal, San Marino, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom,
United States Of America and Vatican City. Các bạn có thông hành UK British National (Overseas)
(GBN) sẽ không được xin chiếu khán điện tử này.
Nếu bạn không có sổ thông hành thì bạn phải có một sổ du hành do cơ quan thẩm quyền của quốc gia
bạn cư ngụ cung cấp. Chẳng hạn như tại Hoa Kỳ bạn có thể dùng sổ Re-Entry Permit cho những người có
thẻ xanh hoặc sổ Travel Document dành cho những người tị nạn.
Dịch vụ cho chiếu khán điện tử là AUS$20.00 và phải trả bằng những thẻ tín dụng (credit card) như
American Express, Diners Club, JCB, Mastercard hay Visa. Số tiền này không phải là lệ phí chiếu khán mà
là lệ phí cho dịch vụ chiếu khán điện tử. Tiền này không được hoàn trả lại nếu chiếu khán điện tử không
được chấp thuận.
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