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` 
Số:  1164  29 tháng 10 năm 2017 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1991 
 
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) Trong tháng này nhiều bạn đạo dự định chúc thọ cho Bé, Bé nghĩ sao? 
2) Tại sao Bé được nhiều người thương vậy? 
3) Phụ trách gia đình thì phải làm sao? 
4) Phụ trách cải tiến bản thân thì phải làm sao? 
5) Ngày mai Bé lại phải khăn gói về trụ sở làm việc, Bé nghĩ sao về bạo đạo Montréal? 
6) Ðêm hôm qua có nhiều bạn đến chung vui với Bé trước khi lên đường không?  
7) Bé đi Canada về có gì lạ không?  
 
 
 

Thơ ngỏ 

Khai Trieån 
Khai trieån chôn hoàn khoâng baän roän 

Quí thöông ñoàng loaïi chieáu phaàn hoàn 
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo töï sanh toàn 

Chuyeån bieán voâ cuøng phaùp phaùp thoâng 
 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 07-12-91 
Hỏi: Trong tháng này nhiều bạn đạo dự định chúc thọ cho Bé, Bé nghĩ sao? 
 
Ðáp: Thưa vì thương mà chúc thọ hay là giảm thọ cũng đều quí cả, cuộc sống có tình người sưởi ấm chung 
vui là quí nhứt. 
 
2) Hỏi: Tại sao Bé được nhiều người thương vậy? 
 
Ðáp: Thưa Bé hằng thương quí mọi người, cuối cùng Bé cũng gặt hái được chút ít tình thương trong cuộc 
sống. Ở đời có câu: Trồng gì thì gặt nấy, người tu thì hướng thiện, gặt hái thiện quả, do mọi người dâng 
ban. Con đường tình thương và đạo đức lúc nào cũng tròn đầy và tốt đẹp, ngược lại con đường hận thù 
thì chỉ có chuốc lấy sự khổ thôi. 
 

Kệ: 
Vui hạnh từ bi dễ đứng ngồi 

Tình đời đen bạc vẫn thầm trôi 
Chung vui cùng tiến trên đường đạo 

Bánh trái do Trời ban chiếu thôi 
 
3) 08-12-91 
Hỏi: Phụ trách gia đình thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa người cha hay mẹ phụ trách gia đình muốn được chu toàn thì phải biết phụ trách cải tiến bản 
thân trước hết, thì mới phụ trách gia đình chu toàn được. 
 
4) Hỏi: Phụ trách cải tiến bản thân thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa trước hết phải biết cái gì đang làm chủ cái xác,  nguyên lý sanh tồn và hoạt động chủ trương 
của cái xác tức là cái hồn có thức, đang điều hoà tùy cơ cấu sẳn có, tương đồngvới càn khôn vũ trụ, trách 
nhiệm nặng hơn chuyện gia đình. Phần hồn là Trưởng Lão hay là chủ nhơn ông của phần xác, cần phải 
nghiêm chỉnh tu học và điều hành trật tự rõ rệt, từ nhịp một trong cơ cấu sẵn có, thì việc đời chẳng có khó 
khăn, biết mình biết họ thì thức hoà đồng mới được mở. Cho nên người đời hướng ngọai, không hiểu được 
chính mình, không chịu dùng mật pháp khai mở bên trong, cứ đăm đăm hướng ngoại thì càng ngày càng 
lụn bại, xảy ra bệnh hoạn lúc nào không hay, dù cho địa vị và tiền bạc đầy đủ cũng chỉ là địa vị giả và tiền 
bạc giả mà thôi, chạy theo bên ngoài, suốt kiếp cũng chẳng có kết quả gì cho phần hồn cả, chủ trương sẽ 
mất dần và đầy đọa phần hồn, luân hồi nhiều kiếp trong cõi vô minh. Ngược lại chịu tu và khai thác trách 
nhiệm, cơ cấu tâm linh thì kết quả sẽ tốt đẹp, đời đạo tương hoà dẫn tiến rõ rệt hơn, thuận ý Trời,đẹp lòng 
người tại mặt đất, chỉ có tu khai triển chánh pháp thì không còn sống cảnh bơ vơ nữa. 
 

Kệ: 
Thực hành khai thác giới tâm linh 
Khai triển minh tâm tự giúp mình 

Một mối thâm uyên cùng chuyển tiến 
Cảm minh thiên địa rõ hành trình 
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5) 09-12-91 
Hỏi: Ngày mai Bé lại phải khăn gói về trụ sở làm việc, Bé nghĩ sao về bạo đạo Montréal? 
 
Ðáp: Thưa bạn đạo ở Montréal rất quí mến Bé, lúc nào Bé cũng rất cảm động, khi nghĩ đến những bạn trẻ 
đã và đang thật sự dấn thân muốn giúp đời. Tưởng lại hồi Bé lúc trẻ không có cơ hội tốt đẹp như bây giờ, 
làm việc phước đức để quên đi sự tranh chấp của tình đời đen bạc. Lúc thiếu thời Bé rất buồn cho những 
người khinh thị người khác và đem lòng ác độc phá hoại tâm linh của người khác. Bé rất cố gắng tìm sư 
học đạo, để tiến thân. Ngày hôm nay Bé lại thấy được sự kỳ diệu của Trời Phật lại về với Bé, và giáo dục 
Bé qua tình thương yêu của các bạn đạo, khuyến khích Bé tham gia mọi địa hạt tâm linh, Bé không còn 
ngần ngại làm những việc hữu ích, hổ trợ cho tâm linh tiến hóa, đúng với đại nguyện của Bé lúc bước vào 
đạo cho đến ngày hôm nấy. 
 

Kệ: 
Vui say tình đạo cảm vui vầy 

Học hỏi triền miên đắp đắp xây 
Thế sự chuyển bày tâm thức giác 

Bé vui Bé học Bé hăng say 
 
6) 10-12-91  
Hỏi: Ðêm hôm qua có nhiều bạn đến chung vui với Bé trước khi lên đường không?  
 
TL: Thưa có một số người bất chấp trời tuyết lạnh, đã đến chung vui với Bé, đó là cơ hội chia xẻ tình yêu 
thương đậm đà của Trời Ðất, qua sự hiện diện của một số người đầy gương mặt: nam, phụ, lão, ấu, hướng 
tâm trìu mến thương yêu Bé, có ý thiển lành muốn Bé chung sống trong trời tuyết rơi, nhưng vì tình 
thương của các nơi Bé phải ra đi trong một thời gian ngắn rồi sẽ trở lại, Bé viết bài hát hò tại chỗ, truyền 
cảm qua giọng hò của bạn đạo, phân tách nguyên lý vô sanh chung sống hòa bình thăng hoa, giải mê phá 
chấp, hướng tâm về phần hồn giải thoát, rúng động tâm hồn của bạn đạo, hồi hướng về nguyên lý sẳn có 
của chính mình, cùng chung làm việc tâm linh hướng thượng, mọi người đều vui.  
 

Kệ: 
Nhìn xem thế cảnh chuyển bùi ngùi 
Thức giác tâm linh sống triển vui 

Chơn thức vô sanh tùy duyên phước 
Vô cùng thanh nhẹ vẫn an vui 

 
 
7) 11-12-91  
Hỏi: Bé đi Canada về có gì lạ không?  
 
TL: Thưa Bé nhận được rất nhiều sự yêu thương quí mến của những bạn đạo thật tâm tu học, tự gạt bỏ 
những sự tranh chấp của nội tâm, Bé rất hăng say làm việc với những tâm hồn hướng thượng, hầu như Bé 
ít ngủ nhưng vẫn khỏe, tinh thần thoải mái và rất nhẹ nhàn, dù bão tuyết cũng cảm thấy vui.  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Ánh Sáng 
 

Ta là ánh sáng tại trần 

Không lo tu luyện chuyên cần khai tâm 

Tự mình tạo thế tự lầm 

Giữ phần mê chấp lại tầm đấu tranh 

Tự mình từ bỏ ý thanh 

Tranh nhau động loạn sử sanh đủ điều 

Mắt lầm tai động lưỡi yêu 

Xét ra mới thấy lý siêu hơn người 

Miệng thời ướm nở nụ cười 

Chê khen ngoại cảnh người người loạn tâm 

Chẳng còn ý thức nguyên âm 

Trời ban ánh sáng diệu thâm định hồn 

Vô sanh vô diệt sanh tồn 

Như lai bản chất qui hồn hóa sanh 

Tựu tan tan tựu thực hành 

Đó đây là một cơ tranh của Trời 

Giải mê phá chấp hợp thời 

Sanh tồn bất diệt mở lời nhủ khuyên 

Nguyên căn sống động giác huyền 

Như lai thực chất sống yên đời đời 

Trí tâm học hỏi nơi nơi 

Mô ni ngọc quí thảnh thơi dung hòa 

Ta là ánh sáng phân qua 

Giải thông đời đạo chan hòa tình thương 

 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Nhân Sinh Quan và Vô-Vi Quan 
Giảng tại Thiền đường Saint Andre, Montreal. (tiếp theo) 

Còn ở đời, khi mà chúng ta thanh nhẹ rồi, chúng ta phải trở lại nhân sinh quan để chúng ta xem sự thử 
thách nó có làm cho chúng ta nao núng không? Nó có gây sự eo hẹp như xưa không? Hay là ta đụng phải 
đó rồi ta nới rộng cho tất cả những gì mà đã gây eo hẹp cho chúng ta!? Cho nên Chư Phật Chư Thiên phải 
chiếu rọi xuống thế gian để làm việc. Những mảnh đất đau khổ đều có những vị đó ứng chiếu và làm việc, 
mà những người đó thành công, tại sao họ trở lại thế gian để làm gì? Vì nhiệm vụ, và đó là sự thử thách, và 
đó là sự chứng nghiệm của chính bản thân họ: họ phải làm việc 

Cho nên chúng ta có tu, sau này các bạn có thanh nhẹ rồi, mà hoàn cảnh thay đổi đưa các bạn đi một nơi 
nào, các bạn phải chấp nhận. Đó là một cơ hội tiến hóa cho tâm linh, cho phần hồn. Và muốn đi tới vô 
cùnh vô tận thì chúng ta phải đi nhiều nơi và học hỏi rất nhiều. Cũng như tôi chẳng hạn, từ giai đoạn một: 
từ ngày được tu, được hiểu ma quỷ, ma quỷ ám hại, rồi hiểu thần tiên, thần tiên chỉ trích, hiểu Phật, Phật 
thử thách, hiểu đến Cha, Cha càng dạy dỗ, càng chửi mắng... nhưng mà tôi cũng phải một lòng một dạ 
không thay đổi, vì con đường đó là con đường vô cùng vô tận, phải đi, phải tiến.  

Ngày nay tôi có cơ hội để cảm động phần hồn của các bạn, cho nên các bạn thức giác, thấy rõ: các bạn có 
trách nhiệm, các bạn có phận sự tu bổ sửa chữa cái gì sẵn có của các bạn, không nên hoang phí những cái 
gì của đấng tạo hóa đã ban cho các bạn. Một sợi tóc các bạn cũng có đầy tràn một triết lý cao siêu, hòa hợp 
với ý chí của Thượng Đế và càn khôn vũ trụ, đâu đó đều có trật tự, đều có sự tiến hóa chung. Cho nên vạn 
giáo sẽ qui nguyên hợp một, chứ không phải đạo này kích bác đạo kia, đạo kia chê đạo nọ, rồi đâm ra la đà 
lưu tại thế và không biết đường về đó thôi.  

Cho nên vạn giáo qui nguyên trong cơ hội này, là chỉ người thiền mới thấy rõ hơn. Khi các bạn ngồi thiền 
đó là âm dương tương hội, chân mặt chân trái hòa hợp, tay mặt tay trái điển chuyển chạy đều trong cơ tạng, 
khai thông Nhâm Đốc trong cơ thể, và khai thông cái Tiểu vũ trụ, hòa hợp với Đại vũ trụ, thống nhất hạ 
trung thượng, thì thấy cái việc làm của các bạn xứng đáng, và tìm ra một lối thoát cho chúng sinh. Cho nên 
các bạn phải đem cái phần sáng suốt này trở lại Nhân Sinh quan và nói cho thiên hạ biết rằng: chúng ta 
không phải giới hạn bao nhiêu đó đâu. Các bạn đang sống trong lạc quan này, chưa phải lạc quan!Còn nơi 
lạc quan vô cùng nữa, còn nơi thanh nhẹ vô cùng nữa mà chính mình phải tự đi, chứ không ai đi dùm cho 
mình được.  

Cho nên các bạn có thể đi với ý chí các bạn, và có hành thiền thì các bạn sẽ sớm hơn, bởi vì cái luật qui 
nhất để hòa tiến thượng trung hạ của cái Tiểu Thiên Địa mà các bạn đang điều khiển này, mà các bạn 
thống nhất được nó hòa hợp cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì cái tâm linh các bạn càng ngày càng vững và thấy rõ 
thực chất của chính mình là vô cùng và hòa hợp với tất cả, thì làm gì mà các bạn động được? Nơi nào cũng 
là nơi sống đời đời phát triển vô tận vô cùng. Cho nên lúc đó các bạn mới thấy thật sự thương yêu. Rồi 
chúng ta thương yêu Đấng Tạo Hóa, người đi trước, chúng ta thương yêu rất nhiều, và hiểu mình nhiều. 
Càng hiểu mình, càng quí mình, và càng lo săn sóc sự tiến hóa của chính mình, thành ra bớt động, không 
có loạn tâm nữa. 

Cho nên do sự công phu trở về của Vô Vi Quan, rồi các bạn chỉ dùng thanh điển mà thôi. Điển là chủ trì tất 
cả càn khôn vũ trụ, mà điển của các bạn hòa tan trong thanh điển cực độ của Bề Trên thì các bạn là người 
xây dựng cả càn khôn vũ trụ. Cho nên Thượng Đế đã giáng lâm tại miền Nam và cho chúng ta biết rõ rằng: 
các bạn là Thượng Đế. Các bạn không xây dựng, chẳng ai ra đó xây dựng cho các bạn. Thời cuộc, đất 
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nước, kinh tế, quân sự cũng do loài người, mà nếu các bạn không có xây dựng từ Nhân sinh quan đi tới Vô 
Vi quan, thì không bao giờ các bạn đạt được sự kỳ diệu của nội tâm của các bạn, và các bạn sẽ lâm vào 
cảnh chậm trễ, rồi gây sự buồn rầu trong cái bản tánh eo hẹp đó thôi. Chậm tiến! Cơ thể đã chậm tiến, bản 
thân đã chậm tiến, tâm linh không phát khởi, thì các bạn thấy mình đang bị giam trong ngục tù tối tăm, cõi 
địa ngục ở đó, đó bạn! 

Cho nên khi các bạn hiểu rồi, các bạn thức giác rồi, các bạn nên xét kỹ rằng, các bạn là một đấng vô cùng, 
đang điều khiển những gì và xây dựng những gì hữu ích, quí báu cho cả Càn Khôn Vũ Trụ. Chứ các bạn 
không phải là một loài vô ích, đừng đặt mình trong chỗ vô ích, luôn luôn hữu ích. Những gì các bạn làm nó 
đều vén khéo và tốt đẹp cho nhân quần, rõ rệt sáng suốt. Người ta nói là "thông minh", nhưng mà Vô Vi nó 
kêu là Định.  

Cho nên hơi thở của chúng ta đang thở đây là gì đây? Hơi thở đây là sự thanh nhẹ của Đấng Cha Lành 
đang ban bố trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn làm Pháp Luân, càng làm càng nhiều, càng dài 
càng nhẹ, thì cái tri giác của các bạn nó khác: thay đổi, nó đi tới vô cùng vô tận. Sau này các bạn chỉ dùng 
ý chí không là các bạn làm được Pháp Luân Thường Chuyển. Mà ban đầu các bạn phải è ạch hít thở, sau 
này dùng ý chí là các bạn nói "làm pháp luân" là nó đã làm pháp luân rồi. Nó nhẹ vô cùng, nhẹ tới bực đó. 
Có người bây giờ người ta cũng đạt được hít ngay trung tim bộ đầu, dùng ý chí mà chuyển thông xương 
sống, ngũ tạng, thì lúc đó con người nó thanh nhẹ vô cùng, vui vẻ vô cùng. Vui vẻ trong cái sự du dương 
tiến giải, chứ không phải vui vẻ ồ ạt như những người ở thế gian, bầy biểu cho nó vui cười hà hà, cái đó 
chúng ta không có. Chúng ta thanh nhẹ trong tâm khảm chúng ta. Cái luồng điển ngũ sắc ngũ quang, huyền 
sắc huyền quang của nội tâm của chúng ta cứ chuyển tiến chuyển tiến mãi mãi, mãi mãi… (còn tiếp) 

Video Phóng Sự Đại Hội Vô Vi QuốcTế  2017 "Ngũ Uẩn Giai Không" 

Mời quí bạn xem qua video clip Phóng sự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế lần thứ 36 "Ngũ Uẩn Giai Không" từ 
23/09-28/09/2017 tại Penang, Malaysia do Suối Đạo Vô Vi thực hiện. Nhằm gom góp lại những hình ảnh 
của tất cả bạn đạo từ những chi tiết đóng góp và giúp đỡ gần như nhỏ nhất của toàn bộ équipe trong quá 
trình ĐH và sự tham gia đóng góp ý kiến của tất cả bạn đạo cho quá trình tu học trong những ngày Tết Vô 
Vi được phong phú hơn hàng năm. Video clip này hầu mang lại những  hình ảnh thân thương  nhất của tất 
cả bạn đạo tham dự ĐHVV 2017 cho những bạn đạo không tham dự ĐH và những bạn đạo quan tâm 
ĐHVV QT 2017 này. 

1-Trên www.vovinet.org, trang Sinh Hoạt, Đại Hội 2017 
http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html 
2-Trên kênh Youtube "Suối Đạo Vô Vỉ " 
https://www.youtube.com/watch?v=aXntK7ZsB20&t=834s 
 

Suối Đạo Vô Vi 

 

 

 



   Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 7/11 

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

Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 8 2017 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ 
ban vui   cho đến 29 tháng 10 2017 như sau:  

(Nhận được từ đại hội Ngũ Uẩn Giai Không chúng tôi đã báocáo)  
Người gửi                                    US$                 CAD 
Ho van Dam (GA) 200   
Truong Thi Tao (CA) 1,500   
Thu N, Lam (CA) 200   
Van T Nguyen (CA) 1,000   
Donald Truong (CAN)   200  
Ut Tran (AB)   1,000  
Ho Thanh Hoang (Mtl)   100  
Hong Vo (CO) 100   
Phung Thi Nguyen&Luu Phong 
Nguyen (CA) 500   
Doan Tuu Thi Lu (MD) 2,000   
An danh (TX) 3,000   
Truong Thi Tao (CA) 1,000   
Hong Hoang Son (VA) 600   
Hong Vo (CO) 100   
Ho van Dam (GA)) 200   
Dang Bach Mai (CA)   200  

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
- Bố thí hòm và mai táng cho người chết gia đình nghèo không tiền mua  hòm 
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà dột 
nát) 
- Học bổng 2017-2018 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 
- Giúp các em câm điếc một phần tiền ăn  
- Giúp người già neo đơn 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
- Giúp các em bị bỏ rơi ở cổng chùa tiền sữa và tiền học 
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mùng một 
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học 
- Phát xe lăn cho người tàn tật nghèo 
- Phát gạo cho người nghèo ngày rằm hay mùng một 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo   
 Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
và Ngân phiếu xin đề 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 đạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
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 HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cha vợ cùa bạn đạo Nguyễn văn Chiến là Cụ Lê Tấn Tài 
sinh năm 1931 đã mất ngày 22-10-2017 ( nhằm ngày mùng 3 tháng 9 năm Đinh Dậu ),lúc 15 giờ 30,tại ấp 
3,xả Tam An,Long Thành, Đồng Nai,hưởng thọ 87 tuổi được SIÊU THĂNG TỊNH ĐỘ. gia đình bạn đạo 
Nguyển văn Chiến  đồng cảm tạ 
 
TĐ Dũng Hành kính báo 

 
Xin Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện  cho Bà Dương Thị Chu 82 tuổi  quê ở Giá Rai, Bạc Liêu  
mất ngày mùng 3 tháng 9 năm 2017 nhằm 22 tháng 10 2017   
Là mẹ của Trần Mỹ Phương (Mỹ Hon) được Siêu Thăng Tịnh Độ. 
Thành Thật cám ơn Quí Bạn Đạo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO CỦA THIỀN ĐƯỜNG BRUXELLES 
 

Khoá Sống Chung  Âu Châu  «  Hội Tụ Dứt khoát » 2018 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Thấm thoát đã mười năm kể từ khi Thầy cho phép tổ chức 
Khoá Sống Chung Âu Châu mỗi năm một lần. 
 
Để tiếp tục chương trình, Khoá Sống Chung Âu 2018 sẽ được tổ chức tại  Oostende Bỉ Quốc từ ngày 10/5 
đến ngày 13/5/2018.  
 
Bạn đạo Bỉ  Quốc chúng tôi hân hoan được tiếp đón quý bạn đạo 
khắp các nơi, cùng một tâm Hội Tụ và Dứt Khoát hướng về tâm 
linh để nhắc nhỡ, dìu tiến, học hỏi và thăng hoa ... 
Ước mong quý bạn đạo thương tình ủng hộ xứ Bỉ út tiêu này để thêm phần phấn khởi cho các khoá Sống 
Chung Âu Châu  tiếp  
tục tương lai được rạng rở . 
 
                                                 
                                                   Bruxelles, 30/09/2017 
                                                   T/Đ Bruxelles kính báo 
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                                                  PHIẾU GHI DANH 
 

                             Khoá Sống Chung Âu Châu 

                    «   Hội Tụ Dứt Khoát »  Ostende – Bỉ Quốc 

                                  10/5/2018 – 13/5/2018 
Hotel Vayamundo  
Zeedijk  290 – 330,    
8400 Oostende -Belgique 
 
Họ và tên : 
Địa chỉ : 
Thành phố :                              Mã vùng                         Quốc gia 
Điện thoại :                               E-mail : 
Thuộc thiền đương  / HAHVV : 
Tên người nhà ( liên lạc trường hợp khẩn cấp ) :                     Điện thoại : 

 
                              Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: 15/01/2018 
Trường hợp huỷ bỏ sau ngày 30/03/2018, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại. 
 

Lệ phí 
cho mỗi người 

Phòng 
1 người 
lớn 

Phòng 
2 người 
lớn 

Phòng 
3 
người  

Trẻ em 
6-11 tuổi  cùng phòng 
người lớn   

Trẻ em 
3-5 tuổi  cùng phòng 
người lớn   

KSC 
4ngày/3đêm/9 bữa ăn 

400 euro 320 euro 330 
euro 

180 euro  66 euro 

Phòng ở trước hoặc sau 
KSC có ăn sáng 

85  euro 55 euro 55 euro 20 euro Miễn phí 

 
Phòng 3 người chỉ có vài phòng dành cho gia đình có 3 người hoặc trẻ em. 
 
Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những người sau đây 
 

Họ và tên Tuổi (trẻ em) Lệ phí KSC 

Lệ phí KSC 
  

Lệ phí trước KSC 
  

Lệ phí sau KSC 
  

Tổng cọng lệ phí  KSC 
  

*  GHI CHÚ : các bạn đạo đi xe hơi phải cho chúng tôi biết sớm (cuối tháng 12 ) 
để chúng tôi đăng ký giữ chổ đậu xe trong hotel ,vì số parking có giới hạn. 
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Cách thức ghi danh và đóng lệ phí : 
 

Đức : Bạn đạo Đức  và các nước khác xin ghi danh đóng lệ phí cho : 
 
Nguyễn văn Quan 
Kantstr.18 
63454 Hanau, GERMANY 
Tel. : +49 6181 28988 , Email : vqnguyen@gmx.de 
 
Lệ phí chuyển vào trương mục : VOVI Freundschaftsvereinigung e.V . 
Ngân hàng :                                 VR Bank Schlüchtern-Birstein eG 
Konto-Nr :                                   5636930 
BLZ :                                           53061313 
IBAN :                                         DE57 5306 1313 0005 6369 30 
BIC :                                            GENODE51SLU 
Verwendungszweck :                   SEMINAR 2018 
 

Pháp : Bạn đạo pháp và các quốc gia khác , xin ghi danh và đóng lệ phí cho  
 
Huỳnh Minh Bảo  
178 Rue de l’Université  
75007 Paris, FRANCE 
Tel : +33 145502912 , Email : vovifrance@yahoo.fr 
 
Lệ phí chuyển vào trương mục : Association Vovi France 
Ngân hàng :                                SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France 
IBAN :                                        FR76 30003 03290 00037266125 14 
BIC :                                           SOGEFRPP 
Mục đích                                     KHOÁ SỐNG CHUNG 2018 
 

BỈ : Bạn đạo Bỉ và các quốc gia khác xin ghi danh và đóng lệ phí cho  
 
Lê Thị Kim Phụng 
53-55 Avenue Paul Deschanel ,boite 17 
1030 Bruxelles , BELGIQUE 
Tel : +32 22191016 , Email : thikimphungle88@gmail.com 
 
Lệ phí xin chuyển vào trương mục :  LE THI KIM PHUNG 
Ngân hàng                                          ARGENTA 
IBAN :                                                BE13 9730 8236 3239 
BIC :                                                    ARSPBE22 
Mục đích :                                         KHOÁ SỐNG CHUNG 2018 


