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` 
Số:  1167  19 tháng 11 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) Tại sao những người tu chứng ngộ chuyện này chuyện nọ mà lại còn chấp trước chuyện Bé đi casino?  
2) Nhiều người phát nguyện đi tu độ đời lại còn chia phe đảng sân si là sao? 
3) Người tu có ý lực gì?  
4) Ðêm Giáng Sinh bạn đạo các nơi về chung vui với Bé, Bé cảm thấy thế nào?  
5) Bé có biết trước được nhiều chuyện sắp xảy ra hay không?  
6) Muốn có Mâu ni châu thì phải làm sao? 
7) Loài người đặc biệt có những gì?  
 
 
 

Thaät Thaø 
 

Thaät thaø töï hoïc lyù chôn tu 
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï giaûi ngu 

Meâ tín khoâng coøn qui moät moái 
Thöïc haønh chôn phaùp tieán töø hoài 

 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 22-12-91  
Hỏi: Tại sao những người tu chứng ngộ chuyện 
này chuyện nọ mà lại còn chấp trước chuyện Bé đi 
casino?  
 
TL: Thưa Bé hành động như vậy để xem được bao 
nhiêu người nhận pháp và hành pháp và được bao 
nhiêu người thọ pháp và lợi dụng pháp. Trong một 
thời gian rồi tự nó phải ra đi, chứng minh tâm của 
hành giả không thật với chính họ, thì tương lai vị trí 
tiến hóa của họ sẽ không được phát triển vào chơn 
tâm tiến hóa, luôn luôn ôm ấp sự thắc mắc thị phi 
không có lối thoát. Ăn cơm Trời nói chuyện người 
khác, không chịu tự cứu và thanh tịnh, cuống cuồng 
trong sự mê chấp suốt một kiếp người. Cuối cùng 
cũng phải ra đi với hai bàn tay không, chẳng học 
được gì cả, thiện ác bất minh, tự khinh thị mình và 
không tiến hóa.  
 

Kệ: 
Thiên đàng địa ngục do tâm tưởng 

Trí thức âm u chẳng mở đường 
Mê chấp không ngừng tâm tự cảm 

Triền miên vọng động thật là thương 
 

2) 23-12-91  
Hỏi: Nhiều người phát nguyện đi tu độ đời lại còn 
chia phe đảng sân si là sao?  
 
TL: Thưa nhiều người phát nguyện, tự bỏ quên ý 
lực sẳn có của chính mình.  
 

3) Hỏi: Người tu có ý lực gì?  
 
TL: Thưa ý lực giải thoát, nung nấu ý lực giải thoát 
ngày cũng như đêm, thì mới đạt được pháp lực độ 
tha tại trần. Còn ngược lại người tu không có ý lực 
nhịn nhục, thì sẽ biến thành thị phi tà ý khó mà tiến 
thân, cất cốc tu hành, thì phải tự đạt cho chính mình 
một kỳ công nhịn nhục tối đa, thì trược sẽ biến 
thành thanh, động sẽ chuyển thành tịnh, tâm thức từ 
từ lìa khỏi cảnh tranh chấp hồng trần, không còn bị 
sự tranh chấp dồn ép nữa.  
 

Kệ: 
Tu tâm thực hiện chuyển thanh vừa 
Phá chấp giải mê luyện sớm trưa 
Thanh tịnh an vui trong một cốc 

Tưởng Trời nhớ Phật chẳng còn mưa 
 

4) 24-12-91  
Hỏi: Ðêm Giáng Sinh bạn đạo các nơi về chung 
vui với Bé, Bé cảm thấy thế nào?  
 
TL: Thưa các bạn về đây chung vui với Bé, Bé cảm 
thấy tình Trời và tình người tràn ngập trong căn 
phòng của Bé đang sống, Bé cảm thấy hạnh phúc 
thật sự của Trời và Người đã hình thành. Bạn đạo 
hát lên những bài hát siêu giác, cảm động từ đáy 
lòng của mỗi cá nhân, vui thật là vui, Bề Trên lai 
vãng chứng giám, ban cho mọi tâm hồn đều được 
thanh nhẹ, thật đúng với ý nghĩa Giáng Sinh.  
 

Kệ: 
Hành trình khai mở thức Giáng Sinh 

Mến cảm quí yêu xét hành trình 
Tâm đạo vững bền duyên tự thức  

Phật Tiên quán xuyến lý càng minh 
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5) 25-12-91  
Hỏi: Bé có biết trước được nhiều chuyện sắp xảy 
ra hay không?  
 
TL: Thưa người tu thiền không cần phải biết trước 
nhiều chuyện, nhưng chỉ cần thanh tịnh thì mới có 
cơ hội ứng phó bất cứ việc gì sắp xảy đến. Tu 
hướng về Phật từ bi thanh nhẹ là sẽ được thông suốt 
mọi việc trong thanh tịnh, quán thông định huệ tròn 
đầy, tức là mâu ni châu sẳn có của mọi người trên 
mặt đất này. Ðó cũng là hành trang đi về Niết Bàn 
xứ Phật.  
 

6) Hỏi: Muốn có Mâu ni châu thì phải làm sao?  
 
TL: Thưa muốn có Mâu ni châu thì phải chuyên cần 
hành pháp đứng đắn, sớm giải nghiệp tâm, thì mâu 
ni châu sẽ xuất hiện. Tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời là 
vậy. Cứ hướng tâm về Phật, tự động nó sẽ giải mê 
phá chấp tức là giải nghiệp tâm, mâu ni châu sẽ 
thành tựu. 
 

Kệ: 
Qui nguyên thanh tịnh hướng tâm về 

Giải quyết tâm linh tránh mỏi mê 
Nguyện niệm Nam Mô trì chuyển tiến 

Thanh nhẹ an vui khắp muôn bề 
 

7) 26-12-91  
Hỏi: Loài người đặc biệt có những gì?  
 
TL: Thưa loài người có bản chất tự nhiên và hồn nhiên, biết được sự tấn thối rõ rệt. Bản tánh của con 
người là luật Trời, thưởng phạt công minh. Có người hướng hẳn về con đường tu giải thoát. Có người nửa 
tu nửa phá hoại tâm thân, trí óc bần thần, không thể trụ được, cứ triền miên trong khổ, mà không lối thoát. 
Ngược lại tinh tấn hành pháp thì sẽ có kết quả ở tương lai.  
 

Kệ: 
Tu, hành thực hiện cứ tu hoài 
Giải bỏ tâm tư tránh lầm sai 

Dằn dọc tâm mình không ích lợi 
Hành trình tu học tự mình khai 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

ĐẠI HỘI MONTREAL 1990 
 

Mừng vui nay mở hội đàng 

Cùng nhau hớn hở chàng nàng gặp nhau 

Thức tâm nhịn nhục đổi trao 

Ý lành tận độ ước ao thỏa tình 

Chung vui đại hội càng minh 

Tình ta tình họ chuyển khuynh thực hành 

Tự mình dẹp bỏ cạnh tranh 

Hòa đồng tự thức đạt thanh đạt hòa 

Biết mình con đẻ một Cha 

Cùng chung vũ trụ cùng nhà thương yêu 

Cha Trời nguyên lý thật siêu 

Dìu tâm độ thức lại yêu lại hòa 

Càn khôn vũ trụ tình Cha 

Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương 

Khí thanh tận độ mở đường 

Độ tha tại thế yêu thương muôn loài 

Cảm thông tự thức trong ngoài 

Chan hòa tâm đạo tiến hoài không ngưng 

Trí tâm khai triển sáng bừng 

Tâm hồn thơ thới chúc mừng lẫn nhau 

Chiều sâu hạnh đức đổi trao 

Chung vui sum họp trước sau dung hòa 

Yêu thương nguyên lý tình Cha 

Thanh thanh diệu diệu chan hòa tình thương 

Từ đây phát triển gieo gương 

Trong ngoài tươi đẹp gió sương chẳng còn 

Tình thương khai triển nỉ non 

Nhớ thương không bỏ đường mòn ta đi 

Đạo đời cố gắng dự thi 

Truy ra chơn lý tâm thì đạt thông. 

Lương Sĩ Hằng 

Montreal, 11-10-1990 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

 Chánh Giác 
Perth, 5/2/83 

 
Nguy cơ biến mất Phật Trời ân ban: lúc nào chúng ta cũng vui vẻ, đâu có cái nguy cơ mà hăm dọa chúng ta 
được, đâu có ma quỉ nào hăm dọa cái chơn tâm của người đã làm điều phước đức! Cho nên chúng ta không 
sợ, chúng ta có thể dự bất cứ ở nơi nào, nếu chúng ta không tu thì chúng ta cũng không khác gì con ma! 
 
Vì chúng ta không biết lúc đến cũng như lúc đi thì không khác gì con ma và lệ thuộc bởi ngoại cảnh và nó 
muốn bắt bớ, muốn hãm hiếp chúng ta lúc nào cũng được. Và khi mà chúng ta tự chủ thì chúng ta chỉ ảnh 
hưởng chúng nó mà thôi, không nên sợ! Chúng ta chỉ sợ chúng ta lười biếng và che lấp sự sáng suốt sẵn có 
của chính chúng ta, chúng ta cố gắng vun bồi sự sáng suốt để giữ lấy đó làm chìa khóa tiến hóa, khai thông 
tam giới, thiên lực, tâm lực và địa lực sẵn có của chính chúng ta, để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. 
 
Quân bình tâm thức tạo an – Siêu nhiên tâm đạo tự bàn tự tu 
Ðó, thì chúng ta quân bình tâm thức tạo an, khi mà chúng ta đạt sự quân bình thì cái tâm thức của chúng ta 
mới an 
Siêu nhiên tâm đạo tự bàn tự tu: chúng ta trở về với điển giới mới kêu bằng siêu nhiên! Lúc đó tâm đạo của 
chúng ta tự bàn tự tu 
 
Chẳng còn động loạn khờ ngu - Huyền vi tâm thức trùng tu thiên đàng 
Không còn động loạn khờ ngu nữa. Sự động loạn là đem lại sự tối tăm cho chính mình. Chúng ta đã trì 
niệm, niệm, thường niệm, vô biệt niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Ðà Phật. Ðó là đem lại sự tâm thức rõ 
rệt cho chúng ta. Cái thức hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ, không còn cái cảnh khờ ngu! 
 
Huyền vi tâm thức trùng tu thiên đàng: Cái Khoa học huyền bí ở bên trong chúng ta, cái sự mắt phàm 
không thấy được. Chúng ta thấy được, trùng tu thiên đàng! Chúng ta thấy rõ con đường trở nên, trở về cái 
con đường sáng suốt đời đời bất diệt ở bên trên. Cho nên càng ngày chúng ta càng mở, tâm thức chúng ta 
càng khai và lượng tâm chúng ta càng nới rộng. Chúng ta mới nhận xét, đấng từ bi đã thành đạo và Ngài 
đang ở trong ổn định niết bàn! Nếu mà chúng ta không trở về với sự ổn định sẵn có của chính chúng ta làm 
sao chúng ta rõ niết bàn!  
 
Chúng ta đọc kinh và thuyết niết bàn, nói niết bàn, nói chân lý, phê phán chân lý, tìm hiểu chân lý, truy 
tầm lý lịch người này người kia người nọ, mà sự quân bình của chúng ta, chúng ta lại bỏ quên và không 
chịu quí trọng thì chừng nào chúng ta mới thành đạo, chừng nào chúng ta mới hiểu được nguyên lai bổn 
tánh sẵn có của chính chúng ta. Cho nên chúng ta mới hiểu được nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính 
chúng ta! Cho nên chúng ta sẽ đau khổ vô cùng trong giờ phút lâm chung vì chúng ta không biết đến và 
không biết đi. Vì chúng ta đã cống cao ngạo mạn, nói rằng ta tự vệ, ta sáng suốt, ta kinh nghiệm, ta giàu 
có, ta đủ thứ nhưng mà rốt cuộc xác thân này không được triển hạn, không có quyền triển hạn nhưng mà có 
quyền sửa tâm lại không xữ dụng quyền đó, để đi tới sự hòa đồng tâm thức, để giải tỏa những sự phiền 
muộn tối tăm của chính mình, lại muốn đem sự tối tăm của chính mình chận đứng mức tiến của người 
khác! Ðó là một tội và cộng thêm một tội! Chúng ta đã biết rõ chúng ta là một tội hồn tại thế chưa hoàn tất, 
đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa eo hẹp này, rồi tạo thêm tội, các bạn nghĩ sao? Cái bài toán cộng 
các bạn phải làm. Lúc đó các bạn cộng thêm tội thì nó trược, càng ngày càng trược thì phải bị hút, bị sa 
đọa, bị hạ tầng cộng tác, bị khổ thêm, bị dồn dập tâm thức, phản động lực nó vô cùng vì chúng ta càng 
ngày càng yếu chứ không phải càng ngày càng mạnh! Thể xác này các bạn có phương tiện cũng như chiếc 
xe hơi khi các bạn mới mua thì nó xữ dụng tốt thiệt nhung mà các bạn có sự thông minh, nói rằng tôi biết 
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xữ dụng, tôi biết lái xe, tôi cẩn thận hơn người khác, nhưng mà hao mòn, nó phải hao mòn, rồi hoại diệt, nó 
phải hoại diêt! Ðó là định luật! Các bạn có cách nào giữ cái xác của bạn đời đời tại thế gian đâu nhưng mà 
các bạn lại kiêu hãnh và lầm than trong con đường các bạn đã và đang đi và không hiểu, đâm đầu đi xuống 
mà còn tưởng lầm là ta đi lên, và tưởng lầm là ta được tự bảo vệ!  
 
Chúng ta con người: Nhơn vô lượng như vật vô tri! Cái bàn cái ghế, các bạn đụng tay vô các bạn thấy nó 
trầy đau dớn. Mà chúng ta đụng với nhau rồi chúng ta thức tâm trở về, chúng ta giải tỏa sự phiền muộn đó! 
Phải tâm điển là chơn giác không? Tâm điển là giá trị không? Tâm điển là vô cùng không? Chúng ta mới 
vun bồi thiên lực trên bộ đầu chúng ta, để khai triển tới vô cùng thì thóat khỏi sức hút của ngũ hành trong 
kích động và phản động! Chúng ta mới thấy rằng chủ nhân ông trách nhiệm làm, chủ nhân ông phải điều 
khiển vạn linh và khai triển cho ngũ hành qui về kim một thủy hỏa thổ, rành mạch, ngũ sắc ngũ quang, 
huyền sắc huyền quang, trong trật tự của tâm linh tiến hóa! 
 
Thì chúng ta mới thấy rõ con đường tu học! chính chúng ta đã giáng lâm nhiều kiếp tại thế gian và qua 
nhiều kiếp, qua mọi trạng thái. Ngày nay chúng ta mới có cơ duyên tương ngộ tại thế để đồng học, đồng 
hỏi và truyền cảm trong tâm linh sẵn có của chính chúng ta, đón nhận những điều hay và khai trừ những 
điều dở, thì sự tăm tối và sự sáng suốt nằm hẳn trong tâm thức của chính chúng ta và chúng ta chọn một 
trong hai mà thôi! Nếu chúng ta chọn con đường đi xuống thì chúng ta càng ngày càng đau đớn và nghiệp 
thân càng ngày càng bành trướng. Hỏi gia cang vợ con chúng ta có cứu chúng ta được không? Không! Trời 
Phật có cứu chúng ta được không? Không! Chính chúng ta thức giác vì Trời Phật đã cho chúng ta đã cho 
chúng ta trọn lành một khối, có khối óc, có trái tim, có nội tạng để khai triển tâm thức hòa đồng! Mà chúng 
ta thiếu hòa đồng, tự đắc, thì sự đau khổ đó ai sẽ gánh? Khi các bạn đã mất hẳn sự sáng suốt, đó là bạn đã 
gánh! Phần hồn của các bạn đang đau, các bạn tưởng là tâm các bạn đau, là thịt, không phải đâu! Không 
phải trái tim đâu! Chân các bạn đau, các bạn tưởng là xương đau, không phải đâu, đó là hồn các bạn đau! 
Kết quả ở đâu? Vì cái bản chất dâm dục mê muội, tăm tối của các bạn, cho nên gây nên tuổi già phải bị! 
Phải bị lâm vào trong tình trạng vô cứu chữa. mà còn chưa thức tâm, thì Thượng Ðế sẽ cho các bạn học 
nặng hơn, chính các bạn là người trừng trị và đưa các bạn đi xuống thay vì đi lên! 
 
Cho nên chúng ta người tu học, phải hướng thượng và tìm về con đường siêu nhiên sáng sưốt, nhiên hậu 
chúng ta mới thấy rõ ta! Càng thấy ta thì càng thấy tội trạng của chính ta, chính ta là con người phản đạo, 
bất minh, thiếu dũng chí, không thực hiện nổi lời nguyện của chính chúng ta, thì đâm ra phê phán và không 
giữ vị trí sáng suốt của chính mình thì tạo sự nghèo nàn và đau khổ trong tâm thức mà thôi! Cho nên ngày 
hôm nay chúng ta có duyên lành, để hạ mình xuống, đồng học đồng tu, các bạn khắp năm châu cũng vậy! 
Không có một ai không sai lầm! Các bạn đã có duyên lành đọc Ðịa Ngục Du Ký rồi các bạn thấy không có 
gì kêu bằng không phải tội! Cho nên Ðịa Ngục cũng khuyên chúng sanh, cho khám phá địa ngục, đem lại 
những sự thật của địa ngục và để cho chúng sanh thức tâm để thấy rõ luật Trời trong chu trình tu học và 
giữ mình tiến hóa và làm đúng theo lời nguyền của chính chúng ta và thực hành chơn giác! Ðó mới là 
đúng! 
 
Ngày nay chùa chiền đã cho chúng ta thấy rõ, có hình, có hữu vi, có sự hiện diện hình tướng của chư Phật 
và có sự thờ phượng của những người tâm linh đã bị nạn! Hỏi chứ người thế gian không có phần hồn, vậy 
chớ phụng thờ ai? Và nếu phần hồn bị diệt rồi, chúng ta cúng ai? Nếu Ðức Phật mất, chúng ta thờ ai? Có 
phải chuyện hoang đường không? Không! Con người không có ngu dại! Tại sao người ta bảo tồn Phật lý 
và người ta xây dựng chùa chiền để làm gì? Ðể thức tâm người tâm linh, để thức tâm kẻ cống cao ngạo 
mạn, không biết Chân lý và phê phán Chân Lý, không biết đạo mà đâm ra phá đạo, học đạo nửa chừng bỏ 
đạo và đành phải đi làm con thú ở tương lai! Ðó là qui định luật Trời! Các bạn thấy con thú hung dữ, 
nhưng mà cũng có con thú hiền! Con thú phải ăn chay, ăn trường chay trong rừng, ăn cây cỏ để mà sống, 
hưởng sương để mà sống! Ðó là những người hành giả tu học, phản đạo, bị đọa, chúng ta thấy rõ! 
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Cho nên cái chuyện ăn chay không phải đắc đạo, nhưng mà chính tâm lập hạnh của các bạn và giữ lấy 
phần sáng suốt, đại nguyện của các bạn và thực hành tới thì các bạn mới mong được giải thoát! Chứ dùng 
đôi môi lưu loát, mượn những văn ngôn vá víu, rồi các bạn làm được việc gì? Ðược cái bản chất, xây dựng 
cái bản chất cống cao ngạo mạn, tự kỳ thị lấy mình và khinh thị người khác. Ðó là một tội chính mình đã 
tạo và chính ta đã đem lại sự tăm tối cho chính ta, và gây sự bực tức trong tâm thức và không có phát triển 
được! Bịnh càng ngày càng nặng, càng đau đớn, đó là một cơ đồ suy sụp rõ ràng. Cho nên tâm bệnh là một 
đại bệnh của nhơn gian! Cho nên mọi người phải xóa bỏ tâm bệnh, thức tâm hòa giải trong tâm thức, khai 
triển, mới mong ra được cứu rỗi và chính ta là người cứu ta! Chính ta phải cố gắng ăn năn hối cãi mới giải 
tỏa được cái phần trược ô xâm chiếm! 

Video Thông Tin Đại Hội Vô Vi QuốcTế  2018 "Nhìn Xa" 

Mời quí bạn xem qua Video clip Thông Tin Đại Hội Vô Vi Quốc Tế lần thứ 37 "Nhìn Xa" 
Montreal, Canada.  

Trên Vovinet.org/Trang Sinh Hoạt/ĐH 2018 

http://vovinet.org/vn/activities/activities.html 

Hay trên kênh Youtube Suối Đạo Vô Vi 
https://www.youtube.com/watch?v=jegTT477DMU&t=8s 
 

Suối Đạo Vô Vi 
 

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37, năm 2018 
“Nhìn Xa” 

Khách Sạn Hyatt Regency, Montreal, Canada 
Từ 13 tháng 9 đến 18 tháng 9 năm 2018 

      
                                                      Nhìn Xa 
    Nhìn xa hiểu rộng trí khai màn  
    Tận độ chơn hồn cảm thấy an   
    Không có có không tùy ý thức    
    Thành tâm phát triển chẳng phân bàn. 
       Lương Sĩ Hằng  - Vĩ Kiên 
17.11.2017 
Kính thưa quý bạn đạo, 

Duyên lành chúng ta lại được dịp trở về Montréal để tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37 với 
chủ đề “Nhìn Xa”.  

Montréal còn có tên “Mộng Lệ An” do một dịch giả nào đã thân tặng... Một thành phố “thơ mộng” 
với cảnh lá vàng lung linh dưới bầu trời Thu lãng mạn, một thành phố “diễm lệ” khi màn đêm buông 
xuống với muôn nghìn ánh đèn màu, một thành phố “an bình” với dân tình cởi mở vui vẻ đón khách thập 
phương. Montréal còn mang biết bao kỷ niệm cho bạn đạo Vô-Vi, vì Đức Thầy đã đến cư ngụ nơi đây đầu 
tiên khi ra hải ngoại, và Ngài đã đem hết tâm huyết truyền bá rất nhiều bài giảng quý báu hằng tuần tại 
thiền đường, để lại cho chúng ta một kho tàng vô giá. 
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Nơi đây cũng là nơi Đức Thầy đã ra đi vào ngày mồng 5 tháng 8 âm lịch năm 2009. Sau chín năm 
dài, nay chúng con sẽ có dịp hội tụ về đây thành kính dâng đóa hoa “chơn tâm” lên Đức Thầy, cũng vào 
ngày mồng 5 tháng 8 âm lịch, năm 2018, để tưởng nhớ công ơn Đức Thầy vô bờ bến.   

Kỳ duyên, lần này sau khi viếng thăm nhiều khách sạn, BTC đã quyết định chọn lại Khách Sạn 
Hyatt Regency, nơi đã tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 28 “Viễn Tiến” với sự chủ tọa lần chót của Đức 
Thầy, vì khách sạn đã được tân trang và hội đủ điều kiện nhất.  
 

Khách sạn Hyatt nằm ngay trung tâm thành phố, và không khí luôn nhộn nhịp vì bước ra là đến khu 
mua sắm (shopping center) “Complexe Des Jardins”, và có sẵn Food Court, rất thuận tiện cho quý bạn đạo 
đến sớm. Ngoài ra, chúng ta chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là đến phố Tàu, với đủ loại nhà hàng lớn nhỏ, 
không thiếu món chi. Vì khách sạn có vị trí rất thuận lợi, và tháng 9 có rất nhiều lễ lạc (festival) tại 
trung tâm thành phố, nên quý bạn đạo cần ghi danh và quyết định sớm để BTC mới có thể giữ 
phòng vừa ý cho quý bạn. Thời điểm tháng 9 là thời điểm “Quebec City Film Festival” (Lễ Hội Xi-Nê tại 
thành phố Quebec), và Khách Sạn Hyatt được chọn lựa là địa điểm trao giải thưởng cho các tài tử, nên 
càng thêm tấp nập, và bạn đạo cần ghi danh sớm để tránh trường hợp các nhóm khác giữ phòng trước.  
Ngoài ra, chúng tôi không chấp nhận ghi danh tự túc, và rất cần sự hỗ trợ quý bạn tham gia đại hội theo thể 
lệ ghi danh, thì BTC mới đủ điều kiện giữ phòng họp và đáp ứng các điều lệ phí tổn cho khách sạn.  

Sang năm 2018, ngày giỗ của Đức Thầy – mồng 5  tháng 8 âm lịch – trùng vào ngày 14 tháng 9 
năm 2018 tây lịch, nên ngày Khai Mạc Đại Hội và Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy sẽ tổ chức vào ngày 14 
tháng 9 năm 2018, và Đại Hội kéo dài từ ngày 14 tháng 9 đến 16 tháng 9, 2018. BTC rất mong sẽ có dịp 
cho bạn đạo được diện kiến Bà Tám tại hội trường nếu tình hình sức khoẻ Bà cho phép, và tất cả sẽ tùy 
theo duyên Trời định.  

Sau ba ngày Đại Hội, quý bạn có thể chung vui cùng bạn đạo với một ngày du ngoạn và hậu đại hội 
(17 tháng 9, 2018).  

Dù đã đến Montréal nhiều lần, nhưng có lẽ chúng ta chưa có dịp viếng thăm và tìm hiểu lịch sử 
thành phố này cho cặn kẽ. Nay dịp may hiếm có, chúng ta có thể khởi đầu du ngoạn lên núi Mont-Royal 
(Hoàng Sơn) với độ cao khoảng 233 m (764 feet), tại công viên Mont Royal, để ngắm nhìn tất cả thành 
phố. Sau đó, xe bus sẽ đưa chúng ta về khu phố cổ (Old Montreal – Vieux Montreal) với nhiều di tích lịch 
sử của các vị tiền bối đã gầy dựng thành phố này. Phố cổ của Montreal rất vui vào tháng  9, khí trời còn ấm 
áp, các bạn sẽ thấy nhiều nghệ sĩ hát dạo hay bày tranh vẽ, những con đường bằng đá xưa, những tiệm ăn 
Pháp rất ngon, và các bạn có thể mua vài món quà kỷ niệm tại các gian hàng souvenirs nếu muốn... Sau khi 
dùng buổi trưa tự túc tại Vieux Montreal, chúng ta sẽ viếng thăm Botanical Garden, vườn bách thảo của 
Montreal, đã được liệt kê là một di tích lịch sử quốc gia vào năm 2008. Với 190 mẫu đất, vườn bách thảo 
này nổi tiếng là một trong các vườn rộng lớn nhất thế giới. Đặc biệt tháng 9, chúng ta còn có thể xem vườn 
hồng với hàng ngàn loại hoa đua sắc thắm, vườn hoa lan, vườn bonsai trong các nhà kiếng, v..v.. và 3 khu 
vườn riêng biệt rất lớn, vườn Nhật, vườn Trung Hoa và vườn của các sắc tộc đầu tiên người da đỏ, để 
tưởng nhớ nước Canada vào thuở ban đầu (Jardin du Japon, Jardin de Chine, Jardin des Premières 
Nations). Vườn Trung Hoa có tổ chức lễ giăng đèn Trung Thu rất ngoạn mục (Jardin des Lumières) vào 
tháng 9. Các bạn sẽ có dịp chụp nhiều hình kỷ niệm lạ mắt trong dịp này. 

  Sau buổi du ngoạn, bạn đạo sẽ dùng cơm chiều chay tại nhà hàng tàu, và chúng ta sẽ có một buổi 
hậu đại hội và thiền chung trước khi chia tay ra về ngày 18 tháng 9, 2018. 
 (** Xin lưu ý : Chương trình du ngoạn có thể thay đổi tùy theo nhu cầu) 

Mức sống tại Canada rất cao. Thuế phòng khách sạn gần 19%, và các dịch vụ trong khách sạn thuế 
32% (15% thuế chính phủ và 17% thuế của khách sạn). BTC đã cố gắng tiết kiệm tối đa cho bạn đạo có giá 
phải chăng trong khách sạn tối tân và sang trọng.   

Bạn đạo tham dự Đại Hội có hai chọn lựa như sau: 
1.     Tham dự Đại Hội  (không tham dự ngày du ngoạn và hậu đại hội), lệ phí 560 

USD với loại phòng 4 người, cho một người lớn, bao gồm: 5 ngày/ 4 đêm khách sạn 
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(nhận phòng 13.09.2018, ra về ngày 17.09.2018), phòng 4 người, 4 buổi ăn sáng, 3 buổi 
ăn trưa, 3 buổi ăn tối ( các buổi ăn sáng, trưa do khách sạn phục vụ, các buổi ăn tối tại 
nhà hàng Tàu), tham dự Đại Hội 3 ngày tu học và Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy.  Đón từ 
phi trường về Khách Sạn ngày 13.09.2018 và đưa ra phi trường ngày 17.09.2018 cho 
những bạn đạo có ghi danh qua Phiếu Chuyển Vận**. 

2.     Tham dự Đại Hội và một ngày du ngoạn sau Đại Hội, lệ phí  650 USD loại phòng 
4 người cho một người lớn, bao gồm: 6 ngày/ 5 đêm khách sạn (nhận phòng 
13.09.2018, ra về ngày 18.09.2018), phòng 4 người, 4 buổi ăn sáng, 3 buổi ăn trưa, 4 
buổi ăn tối ( các buổi ăn sáng, trưa do khách sạn phục vụ, các buổi ăn tối tại nhà hàng 
Tàu),  tham dự Đại Hội 3 ngày tu học và Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, và 1 ngày du 
ngoạn.  Đón từ phi trường về Khách Sạn ngày 13.09.2018 và đưa ra phi trường ngày 
18.09.2018 cho những bạn đạo có ghi danh qua Phiếu Chuyển Vận**.  

** Xin quý bạn lưu ý là Ban Vận Chuyển chỉ đón tại phi trường quốc tế Montreal 
International Airport (YUL) vào giờ giấc ghi trong phiếu chuyển vận.  Xin quý bạn xem 
phiếu ghi danh để biết thêm chi tiết về các loại phòng. 

Vì BTC cần biết số người tham dự chính xác để việc tổ chức du ngoạn được chu đáo, xin quý bạn 
ghi danh du ngoạn trước thời hạn chót là ngày 1 tháng 3, 2018 . Sau ngày 1 tháng 3, 2018, BTC 
không bảo đảm còn chỗ xe bus du ngoạn vì số chỗ có giới hạn. 
Về khách sạn Đại Hội, BTC chỉ có thể giữ một số phòng giới hạn cho bạn đạo. Xin quý bạn ghi 
danh sớm để chắc chắn có chỗ.     
Thời hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 5, 2018 hoặc sớm hơn nếu hết chỗ. Xin quý bạn lưu ý 
đóng tiền deposit đợt 1 trước ngày 15 tháng 2, 2018 và đóng lệ phí đợt chót là ngày 1 tháng 5, 
2018.  
Quý bạn có thể download phiếu ghi danh Word trên www.vovinet.org điền và gửi bằng email đến 
Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt để giữ được chỗ như ý. 

  Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội “Nhìn Xa” 2018 để chúng ta cùng chung 
hưởng những ngày Tết Vô Vi quý báu. 

Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
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Phiếu Ghi Danh 
(xin điền mỗi người một phiếu) 

 
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 37  “NHÌN XA”  

Montreal, Canada 
13.09.2018 – 18.09.2018 

 
Họ / Tên (theo passport):     Nam : [  ]     Nữ : [   ] 

Họ / Tên (trên bảng tên nếu khác):     
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :     Quốc Tịch :    
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 thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):   Điện thoại:    

Xin lưu ý: PASSPORT/Thông hành cần có hiệu lực ít nhất đến 1.04.2019 và quý bạn không cư ngụ tại 
Canada nên mua bảo hiểm về sức khỏe khi mua vé máy bay. 
Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại Hotel Hyatt Regency 13.09.2018 -  17.09.2018 cộng với 4 bữa ăn sáng,  
3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối) 
  

 

Phòng   Lệ Phí Đại Hội cho 1 người Tổng Cộng 
    

    

Phòng 4 người 
   

Người Lớn  560 USD  

Phòng 3 người 
  

Người Lớn  660 USD   

    

Phòng 2 người 
   

Người Lớn  750 USD  

Phòng 1 người 
  

Người Lớn  1150 USD   

  Thứ  

   1 Trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 3 người lớn 

 280 USD / 1 em  

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

380 USD/ 1 em  

  
Ghi Danh Đại Hội Và Du Ngoạn (6 ngày 5 đêm tại Hotel Hyatt Regency 13.09.2018 -  18.09.2018 cộng với 4  
bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong 3 ngày đại hội, 1 bữa ăn tối hậu đại hội, 1 ngày đi tour) 

 

Phòng   Lệ Phí Đại Hội & Tour  
cho 1 người 

Tổng Cộng 

    

Phòng 4 người 
   

Người Lớn  650 USD  

Phòng 3 người 
  

Người Lớn  770 USD   

    

Phòng 2 người 
   

Người Lớn  880 USD   

Phòng 1 người 
  

Người Lớn 1350 USD   

  Thứ  

 1 Trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 3 người lớn 

350  USD/ 1 em  
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 2 Trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 2 người lớn 

450  USD/ 1 em  

 
 

Chỗ ở trước Đại Hội : Khách sạn Hyatt Regency (giá phòng đã tính 18.475% thuế và thuế chính phủ địa 
phương,  không ăn sáng)  
 

  1 Đêm 
mỗi người 

Đêm 
11.09.2018 

Đêm 
12.09.2018  

Tổng Cộng 

Phòng 4 người lớn 
   

 60  USD    

Phòng 3 người lớn 
  

75 USD     

Phòng 2 người lớn 
   

90 USD     

Phòng 1 người lớn 
  

180 USD      

Tối đa 2 trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 2 người lớn 

40 USD    

  Tối đa 1 trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 3 người lớn 

30 USD    

 
  

 

Xin chọn loại 
phòng 

King Room (1 giường đôi lớn)   2 Queen Bed Room  (2 giường 
Queen lớn trung bình) 

 

  
              

  Xin xếp chung với: Lưu ý: Bạn đạo ở cùng phòng phải chọn cùng một package  ( đi tour hoặc 
không đi tour). 

1    
2  
3  

 
 

1. Ghi Danh Đại Hội 
 

 Hạn chót Ghi Danh: 1 tháng 5 năm 2018 (Có thể hết chỗ sớm hơn) 
Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1 tháng 5 năm 2018, chúng tôi không bảo đảm còn chỗ và 
giữ được giá đặc biệt này. 
 

 Thời hạn và cách đóng lệ phí  
Xin quý bạn đóng tiền đợt 1 trước ngày 15 tháng 2 , 2018 để giữ chỗ. 

            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 

ngày 15 tháng 2 , 2018 
Đợt 2 đóng hết trước 

ngày 1 tháng 5 , 2018 
Phòng 4 người Người Lớn 300 USD   Phần còn lại 
Phòng 3 người Người Lớn 400 USD Phần còn lại 
Phòng 2 người Người Lớn 500 USD   Phần còn lại 
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Phòng 1 người Người Lớn 500 USD   Phần còn lại 
   Trẻ em 3-12 t 200 USD   Phần còn lại 

Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 5 
năm 2018 vì BTC phải trả trước lệ phí cho Khách Sạn.   
 
 Chương trình sơ lược 

 
Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 

13.09.2018 Nhận Phòng sau 4 giờ chiều 
Tối : Hướng dẫn tổng quát  
         Thiền chung  

 

14.09.2018 Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy;  
Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Tu Học;   
       Thiền chung. 

3 bữa ăn  
Ăn sáng, trưa, tại khách sạn 
Ăn tối nhà hàng tàu 
   

15.09.2018 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Tu Học;   
       Thiền chung. 

3 bữa ăn  
Ăn sáng, trưa, tại khách sạn 
Ăn tối nhà hàng tàu 
   

16.09.2018 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Bế mạc Đại Hội và Văn Nghệ. 
        Thiền chung 

3 bữa ăn  
Ăn sáng, trưa, tại khách sạn 
Ăn tối nhà hàng tàu 
   

17.09.2018 Trả phòng trước 11 giờ trưa cho b/đ ra về 
 nếu không tham gia du ngoạn 
Du Ngoạn trong thành phố Montreal 

Ăn sáng tại khách sạn 
Ăn trưa tự túc 
Ăn tối nhà hàng tàu 
Hậu đại hội buối tối 

18.09.2018 Trả phòng trước 11 giờ trưa   
 Bạn đạo ra về 

 Ăn sáng tự túc 

 
 Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về: 
 
Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD) 

 
 
 
  
  

Bạn đạo tại Bắc 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 địa chỉ: 
Đại Hội Vô Vi 2018 
c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California 
P.O. Box 18304  
San Jose, CA 95158, U.S.A.  
Bạn đạo tại Nam California: 

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:  
VoVi Friendship Association of Northern California 
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Liên lạc ghi danh 
Anh Nguyễn Nhựt Hồng Đức, email: nhiminh10@gmail.com, 
Chị Châu Vũ Bảo Khanh, email: duckhanh00@gmail.com, Tel. 714-489-7767 
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:    
PO BOX 10335, Westminster, CA 92685 
 
Bạn đạo tại Mỹ (ngoài Cali),  và Canada   
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa 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 đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro) 
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:   
 
Association VOVIFRANCE 
C/o HUYNH 
178, rue de l’Université,    
  
75007 Paris, FRANCE   
    
Tél : +33 1 45 50 29 12,  Email : vovifrance@yahoo.fr  

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance 

Bạn đạo 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 động 61434144976 
 
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam) 
Liên lạc:  
Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com   
 

Bạn đạo tại Việt Nam xin lưu ý: Thời hạn xin cấp visa nhập cảnh Canada cần 3 tháng để cứu xét hồ 
sơ. Vì lý do trên, BTC chỉ nhận yêu cầu cung cấp giấy mời đến 31 tháng 12, 2017, là thời hạn chót, vì 
đến tháng 4 năm 2018, quý bạn mới nhận kết quả. Xin quý bạn đạo tại Việt Nam liên lạc với chị 
Thủy để bổ túc chi tiết làm giấy mời càng sớm càng tốt.  

     
2. Chuyển Vận 

Xin xem phiếu chuyển vận. Xin chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ Montreal Trudeau-Elliot International 
Airport (airport code: YUL).  
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Phiếu Chuyển Vận  
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng  6, 2018) 

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 37 “Nhìn Xa”  
Montreal Pierre-Elliott-Trudeau International Airport  (YUL) 

  
Kính thưa quý bạn, 
 
Phi trường quốc tế MONTREAL International Airport (YUL) cách trung tâm thành phố và khách sạn khoảng 20 cây 
số, tuy nhiên vì đường xá hay trong tình trạng đang sửa đường hoặc kẹt xe, nên thời gian di chuyển có thể từ 30 phút 
(không kẹt xe) đến 1 tiếng đồng hồ.  Taxi từ phi trường YUL về khách sạn có giá nhất định là 40 CAD một chuyến 
có thể chở tối đa 3 người với 3 vali. 
 
Ban Vận Chuyển sẽ đón quý bạn về khách sạn vào những ngày 11, 12, và 13 tháng 9 năm 2018 và đưa ra phi 
trường ngày 17 hoặc 18 tháng 9. Vì nhân lực có giới hạn, BCV chỉ đón quý bạn từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Xin 
quý bạn cố gắng đi chung nhóm để dễ đưa đón.  
 
Lưu Ý: BCV chỉ đón tại Phi Trường Quốc Tế Montreal International Airport (Airport code: YUL) trong thời gian 
từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn đi taxi tự túc vì ban chuyển vận không có phương 
tiện đưa đón ngoài các giờ kể trên. 
 

Họ và Tên Thành Phố Quốc Gia 
    

   

   

   

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

Đi      

 
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón bạn đạo các ngày sau đây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các ngày này, 
xin quý bạn vui lòng tự túc. 
 

Ngày đến 11, 12 và 13 tháng 9 năm 2018: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường về khách sạn. 
Ngày về 17 hoặc 18  tháng 9 năm 2018:  Ban Chuyển Vận sẽ đưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường 
YUL. 
 

 
 Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2018 để việc tổ chức xe 
đưa đón được chính xác. Cảm ơn quý bạn. 
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THÔNG BÁO CỦA THIỀN ĐƯỜNG BRUXELLES VỀ KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU 
 

Kính thưa quý bạn đạo gia phòng ba người có thay đổi. Xin xem lại phiều ghi danh. 
Thiền đường Bruxelles. 

 
                                                   PHIẾU GHI DANH 
 
                             Khoá Sống Chung Âu Châu 
                    «   Hội Tụ Dứt Khoát »  Oostende – 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 315 
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 
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*  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. 
 

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 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

1)Kính xin quý bạn đạo Thiền hướng tâm cho Cụ Bà Ngô Thị Nga (là mẹ của bạn đạo Vương Kim 
Quang), sinh năm 1919 mất ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại Bình Dương, Việt Nam, hưởng thọ 98 tuổi 
được siêu thăng tịnh độ.   

hành thật cảm ơn quý bạn đạo. 

2)Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Lâm Học mất ngày 26.9.2017 al (là thân phụ của bạn 
đạo Lâm Mỹ Ánh) tại Nhu Gia Sóc Trăng thọ 94 tuổi. 
Được siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo. 
Lâm Thị Nga ( Nhu Gia- Sóc Trăng) 
 

 
 
 


