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` 
Số:  1065  6 tháng 12 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám từ 19/03/2006 ñến 25/03/2006 
 
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 toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Ai chống ñược ai? 
2) Tiến hoài ñể làm gì? 
3) Tại sao phải tránh nạn? 
4) Cảm phiền là sao? 
5) Tại sao phải buồn? 
6) Tại sao chưa trọn hiểu? 
7) Tại sao phải qui hàng? 
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Khoå Haïnh 
Khoå haïnh laäp thaønh yù chí quen 

Bình taâm hoïc hoûi chaúng thieáu men 
Trôøi ban coù saün hoàng quang chieáu 
Chaát phaùt taâm tu  saùng saùng ñeøn 

 

Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 19-03-2006  8 : 00 PM 
Hỏi :  Ai chống ñược ai? 
 
Ðáp:  Thưa chẳng ai chống ñược ai 
  Kệ: 
 Trời sanh qui cũ trong trật tự 
 Duyên lành tiến hóa hiểu Trời cao 
 Qui không tự thức chẳng mê mờ 
 Chuyển hóa thâm sâu lòng giao cảm 
 

2) Atlantic city, 20-03-2006  20 : 07 
Hỏi :  Tiến hoài ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa tiến hoài ñể tránh nạn 
  Kệ: 
 Biết Trời biết Ðất tự sống an 
 Thực hiện qui nguyên tự bạc bàn 
 Quyết tu tự tiến tự sống an 
 Thành tâm tu luyện tự bạc bàn 
 

3) Atlantic city, 21-03-2006  2: 35 AM 
Hỏi:  Tại sao phải tránh nạn? 
 
Ðáp:  Thưa nạn là trược 
  Kệ: 
 Dâm dục quá ñộ thân bất an 
 Ô trược tham dâm sống bàng hoàng 
 Thân khổ hồn thời tu không tiến 
 Tạo khổ bất an lại cảm phiền 
 
 

4) Atlantic city, 22-03-2006  2: 45 AM 
Hỏi:  Cảm phiền là sao? 
 
Ðáp :  Thưa cảm phiền là buồn mà không biết tại 
sao 
  Kệ : 
 Khó minh khó tiến lại bàng hoàng 
 Tâm thân nặng trược vì tham dục 
 Quí tưởng Trời cao tự ñắp bù 
            Giải mê phá chấp duyên Trời ñộ 

5) Atlantic city, 23-03-2006  10 : 30 PM 
Hỏi :  Tại sao phải buồn? 
 
Ðáp:  Thưa tại sao phải buồn là chưa trọn hiểu sự 
việc 
  Kệ: 
 Mọi việc chưa thông vì ñộng loạn 
 Khó minh khó hiểu tự bàng hoàng 
 Tâm ñộng mọi việc cảm bất an 
 Biết mình hiểu học tránh bàng hoàng 
 

6) Atlantic city, 24-03-2006  10 : 35 AM 
Hỏi:  Tại sao chưa trọn hiểu? 
 
Ðáp:  Thưa chưa trọn hiểu là hiểu một không hiểu 
hai 
  Kệ: 
 Nóng tánh muốn mau khó trọn lành 
 Bình tâm thanh tịnh hiểu cả hai 
 Khó hiểu vì mình không chấp nhận 
 Sửa mình tiến hóa tự qui hàng 
 
 

7) Atlantic city, 25-03-2006  10: 45 PM 
Hỏi:  Tại sao phải qui hàng? 
 
Ðáp:  Thưa qui hàng là chấp nhận 
  Kệ : 
 Thương tâm tự thức ñạt tâm từ 
 Qui hội tình người duyên Trời ñộ 
 Nhớ tưởng Trời cao tự thức vô 
 Thành tâm tu luyện niệm Nam Mô 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Mê Chấp 
 

Hò ơi! Mê chấp tạo mơ 
Duyên Trời không thức, bơ vơ cực hình. 

Càn Khôn vũ trụ hành trình, 
Không sao tiến hóa, hò ơi! 

Không sao tiến hóa, lòng vòng lôi thôi. 
 

Hò ơi! Lập vị tạo ngôi, 
Sang tồi xa cách, khó ngồi gần nhau. 

Trí tâm không mở, không trao, 
Cực hình tự tạo, hò ơi! 

Cực hình tự tạo, ước mơ khó thành. 
 

Hò ơi! Lý thuyết cạnh tranh, 
Thực hành không có, khó thanh, khó hòa. 

Tình Trời càng vắng, càng xa, 
Tranh nhau tạo loạn, hò ơi! 

Tranh nhau tạo loạn, khó qua tình Trời. 
 

Hò ơi! Học hỏi hợp thời, 
Trí tâm khai mở, hướng Trời dựng xây. 

Tự mình thức giác ñổi thay, 
Cơ may tái diễn, hò ơi! 

Cơ may tái diễn, dịp may vẫn còn. 
 

Hò ơi! Cảm thức ñường mòn, 
Trời ban tình ñẹp, chẳng còn si mê. 

Hướng về thực cảnh hương quê, 
Tình thương ñạo ñức, hò ơi! 

Tình thương ñạo ñức, hương quê sanh tồn. 
 

Lương Sĩ Hằng. 
Adelaide, 02-02-1994 

 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VẤN ðẠO - ðẠI HỘI KY 19 THANH T ỊNH 
(18/07/2000) 

 

50. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao “Người tu biết thức giác, trở về với chính mình, thì mới hiểu ñược nguyên 
căn của Trời Ðất”? 

ðức Thầy: Người Ðời ñi tu, vì sự ñộng loạn quá nhiều, người ta mới ñi tu. ði tu, họ mới trở về thanh tịnh. 
Thanh tịnh rồi, họ mới thức giác chính họ là một tiểu thiên ñịa ñại diện Trời Ðất, họ mới dốc lòng “thế thiên 
hành ñạo,” ñem ra sự thật cho mọi người cộng hưởng và chung tiến 

51. Bạn Ðạo: Thưa Thầy tại sao Thầy có dạy, “Người nào biết ñược Vô Vi là biết ñược con ñường phục vụ, 
mở tâm, lấy luật nhân quả làm tiêu chuẩn lẽ sống ở thế gian này, thì không bao giờ bị ñói, không bao giờ bị 
khổ, không bao giờ bị mất Ðạo.” Tại sao? 
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ðức Thầy: ðó là sự quân bình tự ñạt, tự thức, và gieo duyên khắp thế giới, cùng tu cùng tiến, thì người ñó 
không bao giờ bị ñói, bị khổ. Vì nó biết thương nó, xây dựng cho chính nó, rồi ảnh hưởng người kế tiếp 
cùng xây dựng. Nó thành một cộng ñồng thanh tịnh tha thứ va thương yêu rõ rệt. 

52. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, người tu tại gia ñã cạo ñầu, khi cha mẹ chết, không ñể tang; có phải không? 

ðức Thầy: Cái hiếu “có Ðời, có Ðạo,” phải có tang. Ai sanh mình ra? Cái tang là một bằng chứng ai sanh 
ra mình. Có nguồn gốc mới có sự sống. Chuyện ñó, phải ñể tang. Không phải nói, cạo trọc ñầu, nói “Tôi 
làm sư,” nói, “Tôi lớn hơn cha mẹ” là không ñược; cái ñó không ñược. Bắt cha mẹ lạy, là không ñược. Mình 
“Ðời, Ðạo, song tu” phải cho rõ rệt. 

53. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Thông Tam Bảo” là sao? 

ðức Thầy: Tinh, Khí, Thần ñiều hòa, xuất phát ñi lên, kêu là “Thông tam bảo.” Ba báu linh Tinh, Khí, 
Thần mà không trụ hóa thì không có phát triển. Tiêu hao Tinh, Khí, Thần; không phát triển. 

54. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao “Thiền Ðịnh là ñể ñón rước thanh quang và hòa tan thanh quang hướng 
thượng, có cơ hội thanh lọc bản thể, có cơ hội bảo vệ tánh mạng”? 

ðức Thầy: Ngồi thiền thì luồng ñiển xuất phát ñi lên, thay vì kẹt trong Tim, Gan, Thận. Mình thiền, hít thở 
ñiều hòa, Tinh, Khí, Thần phát triển ñi lên, trụ hóa tốt. 

55. Bạn Ðạo: Thưa ðức Thầy, con hành thiền ñược ba tháng; có khi thấy tâm ñược thanh tịnh. Có lúc Soi 
Hồn, có lúc Thiền Ðịnh, có khi con Soi Hồn và Thiền Ðịnh, thấy một vòng sáng màu xanh lá cây, chung 
quanh vòng thì màu trắng, kéo dài khoảng 5, 7 phút. Cái ñó là hiện tượng gì? Xin Thầy minh giải cho con; 
cám ơn Thầy. 

ðức Thầy: ðó là luồng ñiễn ngũ hành của cơ tạng, của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ bắt ñầu ñiều hòa và phát 
triển thì nó mới thấy ánh sáng chớp nhoáng. Nhưng mà phải giữ thanh tịnh; nếu thiếu thanh tịnh nó sẽ mất. 

56. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, ñây là câu hỏi của một bạn ñạo người ðức: Thưa Thầy làm thế nào con có thể 
chế ngự ñược sự sợ hãi và ñạt ñược sự hài lòng trong cuộc sống? 

ðức Thầy: Vô Vi có cái phương pháp “Niệm Phật” xây dựng cho thần kinh càng ngày càng mạnh dạng, 
thức hòa ñồng nó mới mở, thì lúc ñó mình mới mạnh dạn không có lộn xộn, quyết ñịnh rõ rệt. Dùng ý, niệm 
“Nam, Mô, A, Di, ðà, Phật;” chấn ñộng lực cho thần kinh càng ngày càng tốt và thanh tịnh. 

57. Bạn Ðạo: Kính thưa ðức Thầy, con có nghe ðức Thầy ñã dặn thêm, sau này ñể niệm Phật, nên niệm 
theo nguyên lý của lục tự Di ðà. 

Nam, thật phương nam lửa bính ñinh. 
Mô, chỉ rõ vật vô hình 

A, nhâm quý gồm thâu nơi thận 
Di, giữ bền ba báu linh tinh khí thần 
ðà, ấy sắc vàng bao trùm khắp cả 
Phật, hay thanh tịnh ở nơi mình 

Niệm như vậy mà vẫn cắn răng, co lưỡi, nhìn thẳng và nhớ trên trung tim bộ ñầu. Niệm như thế, hay niệm 
từng chữ theo mỗi luân xa? Con kính xin ðức Thầy giải cho chúng con ñược rõ. 

ðức Thầy: Nguyên lý của “Nam, Mô, A, Di, ðà, Phật”, chấn ñộng lực của nó ñều phát triển nếu niệm 
ñúng. Niệm cho có chừng, niệm cho Phật nghe, niệm cho bạn ñạo nghe, cái ñó nó giới hạn và nó không phát 
triển. Co lưỡi răng kề răng, âm thầm, ý niệm “Nam, Mô, A, Di, ðà, Phật” thì cái nguyên lý ñó nó phát triển, 
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càng ngày càng rộng ra, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì cái nhìn của chúng ta phải thay ñổi, thấy khác. 
Chuyện gì cũng nằm trong nguyên lý ñó, chúng ta mới cảm thấy thanh tịnh mà nhẹ nhõm ñược. 

58. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, ñạo pháp ở trong hay ở ngoài. ðứng ở hàng ngũ nào mới bảo vệ ñạo pháp ñược? 

ðức Thầy: Chỉ có tu, thật tâm tu, dứt khoát tâm tu mới bảo vệ ñược ñạo pháp. Nếu mà không dứt khoát 
không bao giờ bảo vệ ñược ñạo pháp. ðọc sách nói hay lắm, triết lý hay lắm, nhà này nhà nọ hay lắm, 
nhưng chính chúng ta làm không ñược một cái gì hết bước tiến ñó. ðọc ñể hiểu mà hành không ñược một 
cái gì hết thì nó cũng ô trược như xưa thôi. 

59. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao Thầy dạy người nào muốn mở thiền ñường phải “Bi ết xử dụng cánh cửa 
nhân quả và làm người”? 

ðức Thầy: Thì luật nhân quả là chúng ta phải gieo cái nhân lành. Chúng ta lập thiền ñường phải tu thiền 
nhiều, tự thức mới cống hiến cho người kế tiếp ñược.Nếu chúng ta lập thiền ñường mà nói chuyện ñời, làm 
chính trị hơn thua thì không bao giờ ảnh hưởng ñược. Các bạn ñã thấy, có nhiều thiền ñường nói chuyện 
hơn thua không ai thèm tới. Tự nhiên không cấm cản mà không ai thèm tới nữa. Mà nhiều người không nói 
năng gì mà thực tâm tu ñược nhiều người quý mến, hợp tác xây dựng ñể ảnh hưởng người kế tiếp. 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi 

Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 9 2015 chúng tôi ñã nhận cho ñến 30/11/2015  từ quy` bạn ñạo  cho quỹ cưú khổ 
ban vui   như sau: 

 
                  Người gửi                 US$                       CAD  

Ly So Kiet (Ca) 200,00   
Hair of th year (Ca) 500,00   
Ly Vinh (Ca) 100,00   
Doan T Mong Nguyet (Va) 500,00   
Michael Sutherland (FL) 100,00   
Hong Vo (CO) 100,00   
Vo danh (Mtl)   200,00 
Ho van Dam (GA) 100,00   
Tran Ngoc Dung & Hong Hoa (MA) 2000,00   
Nguyen Van Phuoc (PA) 200,00   
Jacqueline Legeay (AU) 1000,00   
Luc Q. Tran (NY) 300,00   
Thanh Nguyen (CA) 100,00   
Thao Nguyen (CA) 100,00   
Hong Hoang Son (VA) 600,00   
Ho van Dam (GA) 50,00   
Kim Binh Hongkham (GA) 300,00   
Huu Van Tran (NJ) 60,00   
Hang Bui (TX) 40,00   
Van Thi-Do (CA) 100,00   
Nguyen Minh Huan (CA) 1000,00   
Nguyen Minh Tri (CA) 1000,00   
Nguyen Ngoc Loan (CA) 200,00   
Tu Phuong Thao (UT) 100,00   
Hong Vo (CO) 100,00   
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An danh (FL) 1000,00   
An danh (FL) 500,00   
Anne Hite (FL) 500,00   
Ban dao Atlanta (GA) 500,00   
An Danh (TX) 2000,00  

 

Trong 2 tháng qua chúng tôi ñã xử dụng như sau: 
 
- Bố thí hòm và mai táng cho người chết gia ñình nghèo không tiền mua  hòm 
- Giúp những bạn ñao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay dau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoạc sửa nhà dột 
nát) 
- Học bổng cho các em nghèo, khuyết tật ñược học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 
- Giúp các em câm ñiếc một phần tiến ăn  
- Giúp người già neo ñơn 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
- phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mùng một 
- Giúp nhựng ngưởi phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học 
 

Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo   
 

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới ñây: 
và Ngân phiếu xin ñề VoVi Association of Canada và gửi về : 

2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  

email tbptdn@videotron.ca  
 

Xin thành thật cám ơn quí bạn ñạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

Xin quý  bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà LA THỊ GHẾT. (là thân mẫu của bd Quách Hiệp ðông). 
Mất ngày 29.11.2015 ( nhăm ngày 18.10. Âl). Thọ 87 tuổi tại Nhu Gia , Mỹ Xuyên Sóc Trăng.. ñươc siêu 
thăng tịnh ñộ.. 
Xin cám ơn quý bạn ñạo 
Vương Việt Hồng ( Sóc Trăng) kính báo 

THƠ BẠN ðẠO 
Hoa Tâm 

 

Em là một ñóa hoa tươi 
Khoe màu sắc thắm cho người ngắm xem 

Hoa tươi nở rộ êm ñềm 
Ngắm nhìn hoa ñẹp lòng thêm nhẹ nhàng 

Lòng mong hoa ñừng có tàn 
Cho người ngắm mãi dung nhan tuyệt vời 

Nhưng vì ñịnh luật của Trời 
Hoa mau tàn héo rồi rời thế gian 
Người ñời thương tiếc thở than 
Ôi! sao hoa ñẹp mau tàn thế kia 

Luật Trời sanh tử chia lìa 
Chuyện sống và chết phân chia sẵn rồi 

Khi sống người nhớ vun bồi 
Tu hành học hỏi trau dồi trí tâm 

Gieo bao giống tốt nẩy mầm 
Hoa ñẹp ñua nở trong tâm lâu tàn 

Hoa Tâm dưới chốn trần gian 
Ta gieo ta gặt ta mang trong người 

Hoa Tâm luôn nở vui cười 
Tu hành tinh tấn hoa tươi sắc màu 
Hòa ñồng bình ñẳng tâm giao 

Hoa Tâm ñua nở dâng trao Tổ Thầy 
 

Thủy Bùi   Missouri 12/01/2015 
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Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 35, năm 2016 
“Tâm Giao Bình ðẳng” 

Khách Sạn Grand Hilton, Seoul, South Korea 
Từ  ngày 12 tháng 9 ñến 18 tháng 9 năm 2016 

     
4.12.2015 
Kính thưa quý bạn, 

Xin quý bạn lưu ý ñiều kiện nhập cảnh cho Nam Hàn như sau: 
Quý bạn cần có thông hành (passport), hộ chiếu  (quốc tịch Việt Nam) hoặc Re-entry Permit còn hiệu lực ít 
nhất 6 tháng kể từ thời gian tham dự ðại Hội, tức là hiệu lực ít nhất ñến tháng 4 năm 2017. Xin quý bạn 
kiểm lại giấy tờ của mình và xin gia hạn thêm nếu cần thiết. 
1/ Bạn ñạo có quốc tịch: các nước Âu Châu như Pháp, Bỉ, ðức v..v..., Mỹ, Canada, Úc Châu không cần xin 
visa vào Nam Hàn. 
2/ Bạn ñạo có thẻ thường trú (Permanent Resident – Green card) tại Mỹ: 
Theo như tin tức trên mạng: 
http://www.hikorea.go.kr/pt/InfoDetailR_en.pt?categoryId=2&parentId=385&catSeq=401&showMe
nuId=375 

Persons holding a visa (re-entry permit, permanent residency, etc.) to enter the U.S. 
(including Guam), Japan, Canada, Australia, or New Zealand (hereinafter referred to as "the 
five advanced countries")  
1) who transit through Korea to go to one of the five advanced countries. 
2) who stay in one of the five advanced countries and take a direct flight from the country 
to Korea to go to a country of origin or a third country. 

Requirements 

• Must have a confirmed onward flight ticket for departure within 30 days after entering 
Korea, in addition to having no record of criminal offence in the five countries mentioned 
above. 

 
Bạn ñạo không cần xin visa nếu hội ñủ ñiều kiện như: Phải có vé máy bay khứ hồi với transit/stopover tại 
Seoul (dưới 30 ngày) và tiếp tục bay ñến ñệ tam quốc gia (như Việt Nam) hoặc trở về Mỹ. 
Thí dụ:  
Trường hợp #1: Bạn ñạo bay thẳng từ Mỹ sang Seoul, tham dự ðại Hội, và rời Nam Hàn sau ðại Hội ñể về 
Việt-Nam – vé máy bay rời Nam Hàn trong vòng 30 ngày trở xuống. 
Trường hợp #2: Bạn ñạo từ Việt Nam trở về Mỹ ghé Nam Hàn tham dự ðại Hội, và về Mỹ trong vòng 30 
ngày trở xuống. 
Xin quý bạn liên lạc thêm với tòa lãnh sự Nam Hàn tại ñịa phương mình cư ngụ ñể hỏi rõ trường hợp cá 
nhân của mình.  
Sau ñây là một vài ñịa chỉ Tòa Lãnh Sự tại Mỹ:  
� Nam California: 
 Consulate General of South Korea,  
3243 Wilshire Blvd, #300, Los Angeles, CA 90010, Tel. (213) 385-9300 
� Georgia, Atlanta: 
South Korea Consulate Atlanta 
229 Peachtree St NE Suite 500, Atlanta, GA 30303 
Phone:(404) 522-1611 
� Dallas, Texas: 
Consular Office of the Republic of Korea in Dallas 
14001 Dallas Pkwy #450, Dallas, TX 75240 



8  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 8/13 

Phone:(972) 701-0180 
 
3/ Bạn ñạo có quốc tịch Việt Nam cần xin visa. 
Lệ phí xin visa: 30 USD cho visa Single Entry (vô Nam Hàn một lần thôi). 
Hộ chiếu hiệu lực ít nhất ñến tháng 4/2017 hay dài hạn hơn càng tốt. Cần chứng minh có ñủ tài chánh trong 
thời gian lưu trú tại Nam Hàn. 

Bạn ñạo tại Vi ệt Nam xin liên lạc với chị Thủy ( Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com  
) ñể làm giấy mời. 
 
Bạn ñạo tại Vi ệt Nam xin lưu ý: ðể giúp cho BTC làm việc hữu hiệu hơn, xin quý bạn liên lạc với chị 
Thủy ñể làm danh sách xin giấy mời, và thời hạn chót xin giấy mời là ngày 1 tháng 3 năm 2016.   
BTC sẽ không thể cung cấp giấy mời cho bạn ñạo ghi danh trễ sau thời hạn trên. 
 

ðịa chỉ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc (TLSQHQ) tại thành phố Hồ Chí Minh: 
107 ðường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
ðiện thoại 
Số tổng ñài : +84-(0)8-3822-5757 (Trả lời tự ñộng), +84-(0)8-3824-8531~4 (Nhân viên tổng ñài) 
Phòng Visa : +84-(0)8-3824-3311 
 
Xin xem thêm tin tức trên mạng về vấn ñề visa: 
http://vnm-hochiminh.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/vnm-hochiminh/visa/d/index.jsp 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
Ban Ghi Danh 
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Phiếu Ghi Danh – V0  
(xin ñiền mỗi người một phiếu) 

 
ðẠI HỘI VÔ VI QU ỐC TẾ KỲ 35 “TÂM GIAO BÌNH ðẲNG”  

Grand Hilton, Seoul, South Korea  
12.09.2016 – 18.09.2016 

 
Họ/Tên (theo passport):     Nam : [  ]     Nữ : [   ] 
Họ/Tên (ghi trên bảng tên nếu có khác): Quốc Tịch :    
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :      
Passport số :    Hết hạn ngày :   
ðịa chỉ :    Thành Phố :   
Tiểu Bang:    Số vùng (Zip code) : Quốc Gia:    
Email:   ðiện thoại nhà:   ð.T. di-ñộng :   
Thuộc Thiền ðường/Hội Ái Hữu VôVi: 
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):   ðiện thoại:    

 
Ghi Danh ðại Hội (5 ngày 4 ñêm tại Grand Hilton Hotel nh ận phòng ngày 12.09.2016 - ra về ngày 
16.09.2016 cộng với 4 bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối) 

 

Phòng   Lệ Phí ðại Hội cho 1 người Tổng Cộng 
    

    

Phòng 2 người Người Lớn  640 USD   
    

Phòng 1 người Người Lớn  890 USD    
  Thứ  

 Tối ña 1 Trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 2 người lớn 

 400 USD  

    

  
Ghi Danh ðại Hội Và Du Ngoạn (7 ngày 6 ñêm tại Grand Hilton Hotel nh ận phòng ngày 12.09.2016 -  ra về 
ngày 18.09.2016 cộng với 6 bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 5 bữa ăn tối) 

 

Phòng   Lệ Phí ðại Hội & Tours cho 1 
người 

Tổng Cộng 

    

    

Phòng 2 người Người Lớn  895 USD   
    

Phòng 1 người Người Lớn 1230 USD    
  Thứ  

 Tối ña 1 Trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 2 người lớn 

 550  USD  

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau 
Chỗ ở trước ðại Hội : Khách sạn Grand Hilton Hotel (giá phòng ñã tính tất cả thuế khách sạn, tiền phòng 
không ăn sáng) (Xin lưu ý: Khách Sạn chỉ cho giá ñặc biệt cho những ñêm ghi dưới ñây) 
 1 ðêm 

mỗi người 
ðêm 

9.09.2016 
 

ðêm 
10.09.2016  

ðêm 
11.09.2016  

Tổng Cộng 

Phòng 1 người  120 USD          

Phòng 2 người  60 USD     
 

Xin chọn loại 
phòng 

King Room (1 giường ñôi 
lớn) 

  Twin Bed Room  (2 giường nhỏ)  

               
  Xin xếp chung với: Lưu ý : Bạn ñạo ở cùng phòng phải chọn cùng một package  ( ñi tour hoặc không ñi 

tour). 
1    
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1. Ghi Danh ðại Hội 
 

� Lệ Phí ðại Hội Tr ẻ Em 12 tuổi tr ở 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 ña 1 em) tính giá theo bản dưới ñây. 
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người. 
 

Phòng Giá tiền/ Mỗi người lớn Giá tiền / Mỗi tr ẻ em 
2 người lớn 
1 trẻ em 4–12 t 

640 USD (hoặc 895 USD nếu ñi 
tour) 

400 USD  (hoặc 550 USD 
nếu ñi tour) 

2 người lớn 
1 trẻ em dưới 4 t 

640 USD (hoặc 895 USD nếu ñi 
tour) 

Mi ễn Phí 

 
 

� Cách ðóng Lệ Phí 
 

Chúng tôi xin ñề nghị chương trình trả làm 2 lần ñể thuận tiện cho quý bạn nếu cần thiết.  
            Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn ñã trả hết lệ phí.  Quý bạn cũng  
            có thể ñóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.   

 
Phòng  ðợt 1 ñóng trước 

1.03.2016 
ðợt 2 ñóng hết tr ước 

1.05.2016 
Phòng 2 người Người Lớn 400 USD   Phần còn lại 
Phòng 1 người Người Lớn 500 USD   Phần còn lại 
   Trẻ em 4-12 t 200 USD   Phần còn lại 

 

Hạn chót ghi danh và ñóng lệ phí : 1.05.2016 (hoặc sớm hơn nếu hết chỗ) 

Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 01 tháng 5 
năm 2016.  Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1.05.2016, chúng tôi 
không bảo ñảm còn chỗ và giữ ñược giá ñặc biệt này. 
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� Chương trình sơ lược 
 

Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 
Thứ hai 12.09.2016 Nhận Phòng sau 2 giờ chiều 

Tối : Hướng dẫn tổng quát  
         Thiền chung  

 

Thứ ba 13.09.2016 Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy;  
Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Tu Học;   
       Thiền chung. 

3 bữa ăn  
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách 
sạn 

Thứ tư 14.09.2016 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Thiền chung 

3 bữa ăn  
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách 
sạn 

Thứ năm  15.09.2016 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
và Văn Nghệ. 
Tối: Bế mạc ðại Hội  
        Thiền chung 

3 bữa ăn  
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách 
sạn 

Thứ sáu 16.09.2016 Trả phòng trước 12 giờ trưa 
Bạn ñạo không ñi tour ra về 
Bạn ñạo ghi danh ñi tour sẽ có chương trình ñi 
tour với chi tiết sau. Thiền chung. 

Ăn sáng tại khách sạn 
Ăn trưa tự túc 
Ăn chiều tại nhà hàng sau khi ñi 
tour. 

Thứ bảy 17.09.2016 Bạn ñạo ghi danh ñi tour sẽ có chương trình ñi 
tour với chi tiết sau. Thiền chung. 

Ăn sáng tại khách sạn 
Ăn trưa tự túc 
Ăn chiều tại nhà hàng sau khi ñi 
tour. 

Chủ nhật 18.09.2016 Trả phòng trước 12 giờ trưa 
Tất cả bạn ñạo  ra về 
 

Ăn sáng tại khách sạn 
 

 
 
� Phiếu ghi danh và lệ phí ñại hôi xin gửi về: 
 
Tất cả lệ phí tham dự ðại Hội xin tr ả bằng US Dollars (USD) 

 
 
 
 
 

  
Bạn ñạo tại ti ểu bang California: 
Liên lạc ghi danh 
Chị Vũ Tuyết Tiên:  
Email: chrisvu58@gmail.com Tel:  (408) 775-9020 
Chị Tôn Thu: 
Email: lthumail@gmail.com Tel: (408) 518-2402 
 
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về ñịa chỉ: 
ðại Hội Vô Vi 2016 
c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California 
P.O. Box 18304  
San Jose, CA 95158, U.S.A.  
 
** Xin lưu ý: Nếu bạn ñạo Nam Cali cần giúp ñỡ về phần ghi danh, xin liên lạc chị Kim Ann Nguyen,  
Tel. (714)580-5388.    

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin ñề tên:  
VoVi DFW Friendship Association  
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Bạn ñạo tại Mỹ (ngoài Cali),  và Canada   
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về ñịa chỉ: 
Mai Nguyen 
PO BOX 406 
OROVILLE- CA 95965- USA 
Tel: (714) 598-7291  Email: ghidanhdhvovi@gmail.com 

       Hoặc nhắn tin (Message): 408-800-5398 
 
Bạn ñạo tại Âu Châu (có thể ñóng tiền Euro) 
Xin ñóng tiền và gửi phiếu ghi danh về ñịa chỉ:   
 
Association VOVIFRANCE 
C/o HUYNH 
178, rue de l’Université,      
75007 Paris, FRANCE       
Tél : (0)1 45 50 29 12,  Email : vovifrance@yahoo.fr  

Ngân phiếu xin ñề tên Association Vovifrance 

Bạn ñạo tại Úc Châu   
        Chị Wan Thi Bích Liễu 

39 Glenmore Street 
Macleod, Victoria 3085, Australia 
Email:  ihsanlie@tpg.com.au 
Tel. 61 3 9432 2690 
Tel. di ñộng 61434144976 
 
Bạn ñạo tại Á Châu (Việt Nam) 
Ch� Tr�n Th� Ng�c Th�y 
Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com   
 
Bạn ñạo tại Vi ệt Nam xin lưu ý: ðể giúp cho BTC làm việc hữu hiệu hơn, xin quý bạn liên lạc với chị Thủy ñể 
làm danh sách xin giấy mời, và thời hạn chót xin giấy mời là ngày 1 tháng 3 năm 2016.   BTC sẽ không thể 
cung cấp giấy mời cho bạn ñạo ghi danh trễ sau thời hạn trên. 

      
2. Chuyển Vận 

 
Ban Chuyển Vận sẽ hướng dẫn ñưa ñón các bạn ñạo ñến và ñi từ phi tr ường quốc tế Incheon International 
Airport (airport code là ICN) v ề khách sạn Grand Hilton vào các ngày 9, 10, 11 tháng 9 và 2 ngày ra về - 16 
hoặc 18 tháng 9 năm 2016. Vì từ phi trường về khách sạn tối thi ểu là 1 tiếng ñồng hồ di chuyển nếu không 
kẹt xe, xin quý bạn chọn các chuyến bay ñến phi trường Incheon trước 9 giờ tối vì BCV không thể ñón sau 
giờ kể trên. 
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Phiếu Chuyển Vận  
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng  6, 2016) 

ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 35 “Tâm Giao Bình ðẳng”  
Grand Hilton, Seoul, South Korea 

  
Kính thưa quý bạn, 
 
Phi trường quốc tế Incheon của Nam Hàn ở cách khách sạn Grand Hilton 56 cây số, thời gian di chuyển bằng xe là 
1tiếng ñồng hồ hoặc hơn nữa nếu kẹt xe. Quý bạn có thể ñón xe bus công cộng số 6005 từ phi trường ñến khách sạn 
với giá 15,000 WON, tính ra khoảng 13 USD mỗi người. Hoặc quý bạn có thể mua vé taxi tại quầy taxi ở phi trường 
với giá 50,000 WON (44 USD) cho taxi tối ña 3 chỗ ngồi. Nếu di chuyển tự túc, quý bạn cần có sẳn tiền mặt(WON) 
ñể mua vé bus hoặc trả taxi, và ñịa chỉ tiếng Hàn thay vì tiếng Anh vì tài xế xe bus và taxi sẽ không biết ñọc tiếng 
Anh (và phần ñông không hiểu tiếng Anh). 
 
Chúng tôi có tổ chức xe ñể ñón quý bạn về khách sạn vào những ngày 9, 10, 11 và 12 tháng 9 năm 2016. Chúng tôi 
chỉ ñón quý bạn từ 9 giờ sáng ñến 9 giờ tối. Xin quý bạn chọn những chuyến bay ñến phi trường Incheon trong 
khoảng thời gian này. Xin quý bạn nên ñi từng nhóm ñể dễ ñưa ñón. 
 
Lưu Ý: BCV chỉ ñón tại Phi Trường Quốc Tế INCHEON International Airport (Airport code: INC) trong thời 
gian từ 9 giờ sáng ñến 9 giờ tối. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn ñi taxi tự túc vì ban chuyển vận không có 
phương tiện ñưa ñón ngoài các giờ kể trên. 
 

Họ và Tên Thành Phố Quốc Gia 
    

   

   

   

 
Trong trường hợp có ñổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan ñến chuyến bay cuối và ghi rõ 
ñến Terminal nào. 
 Ngày Giờ Hãng Hàng Không Số Chuyến Bay  Khởi Hành Từ Thành Phố 
ðến      

ði      

 
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ ñưa ñón bạn ñạo các ngày sau ñây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các ngày này, 
xin quý bạn vui lòng tự túc. 
 

Ngày ñến 9, 10, 11 và 12 tháng 9 năm 2016: Ban Chuyển Vận sẽ ñón quý bạn từ phi trường về khách sạn. 
Ngày về 16 hoặc 18  tháng 9 năm 2016:  Ban Chuyển Vận sẽ ñưa quý bạn từ khách san ra phi trường 
Incheon. 
 

 
 Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2016 ñể việc tổ chức xe ñưa 
ñón ñược chính xác. Cảm ơn quý bạn. 

 
 
  

 
 


