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 Mục Bé Tám 1992 

 
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) Tu sao mới gọi là đắc đạo?  
2) Làm sao hiểu được tâm ma ý quỉ của con người?  
3) Kỳ Ðại Hội tới Bé có tham dự không?  
4) Bé thường nói người xưng danh tu mà thiếu tu là sao?  
5) Ngày đêm lo tu thiền và không va chạm với đời nữa thì sẽ ra sao?  
6) Tình Trời với tình người có gì khác biệt không?  
7) Tình Trời với tình người có gì khác biệt không?  
 

Soáng ñoäng 
 

Tình Trôøi saùng ban cuøng tieán hoùa 
Haønh thoâng töï hieåu töï nhieân hoøa 

Caûm thöùc ñôøi nay chaúng coù xa 
Duyeân ñôøi tình ñeïp töï phaân hoøa 

 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 
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1)15-01-92  
Hỏi: Tu sao mới gọi là đắc đạo?  
 

TL: Thưa tu cho thật sự thức tâm và quán thông mọi sự việc, không còn tội phước nữa mới 

gọi là đắc đạo, tâm yên tánh lặng, tâm thức viên mãn. Ngược lại những điều kể trên vẫn còn 

ở tầng số chấp mê, kiếp kiếp luân hồi, khó chuyển vòng khai minh. Khai minh tức là nghe 

được hiểu kịp, chứ không phải thấy gì mới lạ gọi là văn minh. Người đời bị mê lầm về sự 

sáng chế của vật thể gọi là văn minh. Ðiều này lạc vào một trăm phần trăm sai, không giúp 

ích cho tâm linh. Ngược lại tạo thành mê chấp, đua đòi dành quyền thụ lợi, lạc đường tiến 

thân, quên hồn quên vía, chỉ ôm ấp quyền lợi là trên hết, tự tạo khổ mà không hay. Người 

chơn tu tự cảm thông, ở môi trường nào cũng quán thông, không tội phước, thì mới được 

viên mãn thanh nhẹ.  

 

                 Kệ:  

Thoát ly thế sự chẳng tranh dành  
Giải chấp phá mê hướng cõi thanh  
Khai triển chơn hồn từ quang thức  
Có không không có cũng chơn hành  
 
2) 16-01-92  
Hỏi: Làm sao hiểu được tâm ma ý quỉ của con người?  
 

TL: Thưa muốn biết được tâm ma ý quỉ của con người, trước hết thì phải thiền định, quân 

bình nội khoa tâm lý của chính mình, nhiên hậu mới đo lường chấn động tâm linh của đối 

phương, thì mới biết được tầng số điện năng thanh tịnh của đối phương đang ở vị trí nào?  

 

Vị trí của con người, tâm ma, lúc nào cũng xảo trá, không thật với chính họ và đối với 

người khác, ý lực không bao giờ tự hướng thượng giải mở, nhưng chỉ hướng hạ, tránh nặng 

tìm nhẹ, liệng đá dấu tay, thị phi hại người khác mà tưởng lầm mình là người tốt, thích phê 

bình không chịu dấn thân phục vụ rõ rệt, tiếng nói không mạnh mẽ và rõ rệt.  
 

Vị trí của con người mang ý quỉ, thì chỉ biết phá hoại. Bất cứ đề tài nào đến cũng biện bác 

và không xây dựng, tìm cách đi vào con đường dục và khuyến rũ người khác hướng vào 

con đường dục phá hoại tâm thân. Ngược lại với người chơn tu, ý lực hoàn toàn hướng hạ, 

chạy theo thị hiếu vật chất, không rõ chiều sâu và hậu quả của bản thân, tâm làm thân chịu, 

không bao giờ giải mở được tâm thức hoà đồng, thiếu nhịn nhục, chỉ biết chiến đấu, cuối 

cùng hậu quả đau khổ và tự cô lập, trong uất hận, luân hồi liên tục trong giới súc sanh để 
đền tội và thức tâm trong đau thương. Ngược lại người tu thiền tinh tấn thì sẽ thấy rõ sự sai 

lầm của chính mình, tự ăn năn sám hối, nhiên hậu mới cảm thức kỳ công hợp thành của 

Trời Phật, hướng thượng tự giải mở nghiệp tâm, vinh quang thanh nhẹ.  
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                Kệ:  

Ðường đi trong xác tạo mê lầm  
Thức tỉnh bình tâm rõ ý thâm  
Phát triển tự tu khai ý đạo  
Cảm minh thiên địa tự xuyên tầm  
 
3) 17-01-92  
Hỏi: Kỳ Ðại Hội tới Bé có tham dự không?  
 

TL: Thưa Ðại Hội tới, Bé đã tuyên trước bạn đạo là Bé không đứng ra tổ chức nữa, sẽ đóng 

góp hình thành do mỗi bạn đạo địa phương chung sức tổ chức và trách nhiệm, thì việc làm 

sẽ được tốt đẹp mãi mãi ở tương lai. Quyền tương hội do tâm thành của bạn đạo mà ra. Nếu 

tu tinh tấn thì việc Ðại Hội chẳng có gì khó khăn cả, mọi người giúp một việc, thì việc lớn 

nhỏ cũng sẽ thành công. Ðại Hội tức là một dịp tương hội tình huynh đệ hướng thượng giải 
mê phá chấp, thử thách đức nhịn nhục của mọi cá nhân Vô Vi. Nếu hội đủ ý lực, bạn đạo 

đoái tưởng đến Bé, Bé lúc nào cũng sẳn sàng cùng tham dự cho vui. Ở mặt đất này phá hoại 
rất dễ, chung hợp rất khó, Bé luôn luôn ước mong mọi người chung giữ lập trường, chung 

hội tâm linh, giải bỏ trần tâm là điều cần thiết cho phần hồn.  

 

                Kệ:  
Quí yêu bạn đạo vững sanh tồn  
Giải bỏ trần tâm giữ lấy hồn  
Phá chấp giải mê tâm tự tại  
Biển yêu lớn rộng vẫn qui tồn  
 
4) 18-01-92  
Hỏi: Bé thường nói người xưng danh tu mà thiếu tu là sao?  
 
TL: Thưa người xưng danh tu mà thiếu tu, tức là không thực hành chơn chánh, còn chấp 

trước, không chịu dấn thân học hỏi để tự quán thông từ việc nhỏ cho đến việc lớn, trong 

vòng trật tự của vũ trụ quang, bước vào khuôn khổ của người khác, không chịu khai thác 

khả năng tịnh động của chính mình, trí ý bất thông, tâm khó yên mà thiền động, dục vọng 

tràn đầy. Bên ngoài xem rất siêu thoát, nhưng tâm chưa thoát, lý luận theo chiều hướng của 

Phật Tiên, Thánh, Thần, ma quỉ, nhưng chưa thật sự quán thông giới nào hết, chỉ ôm lấy 

một cục chấp mê mà thôi, lúc nào cũng khổ trong tình dục mà không dám than, lẩn quẩn 

trong vòng tội phước, chơn tâm không bao giờ siêu thoát được, ôm giới giữ giới, lúc nào 

cũng bận tâm trong những giới, chưa thật sự quán thông. Ngược lại người tu chịu dấn thân 

học hỏi trật tự của vũ trụ quang, thì mới có cơ hội thức tâm và quán thông, tự giải thông 

được thì mới minh, hành trình suốt kiếp người, chỉ điêu luyện cho phần hồn tiến hoá mà 

thôi, tu để tự hiểu và tự khai thác khả năng sẳn có, chứ không phải tu để tạo sự thị phi 

chuyện của người khác. Vạn sự khởi đần nan, nhưng chịu dấn thân tu học, thì rất dễ bạc bàn 

và tiến thân.  
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                     Kệ:  

Tu cho tâm thức tự khai minh  
Khai thác biển yêu rõ chính mình  
Chơn pháp duy trì tâm chẳng động  
Quán thông tự tại rõ hành trình  
 
5) 19-01-92  
Hỏi: Ngày đêm lo tu thiền và không va chạm với đời nữa thì sẽ ra sao?  
 

TL: Thưa tùy hoàn cảnh và ơn phước của mỗi cá nhân tại mặt đất này, mỗi khả năng đều 

khác nhau, tùy duyên thức mà tiến hoá. Có người phải đụng chạm mới thức tâm, có người 

ổn định mới thức tâm. Cho nên vạn linh biểu hiện trên mặt đất, đều được tiến hóa theo trình 

độ của chính họ, chung hưởng nguyên khí của vũ trụ quang, nhưng phải vượt qua sự thanh 

lọc của vũ trụ quang, nhiên hậu mới có cơ hội tự thức tâm. Cho nên sanh ra xác người, đều 

phải chịu sự đau thương như nhau, sự cảm thức minh chánh, phát tâm khác nhau. Cho nên 

ở đời này những âm thinh phát ra từ miệng môi đều có nguyên do của chính nó. Mỗi mỗi 

đều từ trong gốc gác thanh tịnh mà ra, sự thay đổi đổi thay tùy duyên hạnh của hành giả, 

cuối cùng phải tự thanh tịnh, sau cuộc nhồi quả và thử thách, mới chấp nhận lìa khỏi xác 

phàm. Tùy duyên nghiệp khai minh tâm thức. Người có cơ hội ngày đêm lo tu, thì sẽ được 

rút ngắn thời gian tiến hóa hơn. Trước mắt mọi người, xã hội dãy đầy tranh chấp, nhưng 

cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không. Biết trước điều nầy, thì sớm tu sớm tạo 

được đức nhịn nhục, thì phần hồn sẽ được ra vô thể xác dễ dãi hơn, quí đạo và hành đạo 

nhiều hơn, tâm tưởng sự thành, tự biết ăn năn hối cãi.  

 

                    Kệ:  

Tự thức duyên lành thiên tận độ  
Triền miên học hỏi niệm Nam Mô  
Ai sanh ai diệt tùy duyên thức  
Hiểu được trần gian một nấm mồ  
 
6) 20-01-92  
Hỏi: Tình Trời với tình người có gì khác biệt không?  
 
TL: Thưa tình Trời với tình người, chỉ có khác biệt rộng với hẹp mà thôi. Tình người thì bị 
thu hẹp lại, trú ngụ trong xác người, so đo đủ điều. Còn tình Trời thì lớn rộng chan hoà 

thương yêu, hướng độ luật hoá hoá sanh sanh, trong nguyên ý Ðại Thanh Tịnh, hướng giải 
mọi sự việc. Trong lúc vạn linh qua cơn thử thách rồi, mới cảm thức một câu: Chỉ có Trời 

mới hiểu tâm tôi mà thôi! Người tu bước vào đường đạo chỉ biết ăn năn sám hối sửa mình, 

hướng tâm về Trời Phật, cọng hưởng sự hoà bình, và hiểu rõ nguyên lý vô sanh bất diệt, 

tâm từ bi tự rộng mở và rất dễ tha thứ và thương yêu, quên đi sự chấp mê, chỉ xử dụng từ 

quang sẳn có của tâm thức mà tiến hóa, hướng về đại la thanh nhẹ mà hành sự.  
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                    Kệ:  
Tâm tư khai mở chuyển tiến hòa  
Có có không không ý thức ra  
Ðời đạo song hành duyên tiến bước  
Hành sang thanh tịnh sống chung nhà  
 
7) 21-01-92  
Hỏi: Hạnh là gì?  
 

TL: Thưa hạnh là quên sự mưu lợi cá nhân, hướng thượng giải toả phiền muộn sái quấy, 

nhiên hậu mới đạt thức hoà đồng, dứt khoát tội phước, tâm thức vô nam vô nữ, cũng do sự 

siêng năng hành đạo thì mới đạt được. Ngược lại ôm ấp tiền tài danh vọng thì không bao 

giờ đạt được hạnh hòa đồng, còn phân biệt giàu nghèo, tạo khổ cho chơn tâm, hồn khó giao 

cảm với thiên giới. Suốt cả một kiếp người ôm lấy sự giả ảo mà thôi, chịu nhịn nhục, ăn 

uống đạm bạc, tu hành tinh tấn, thì rất có lợi ích cho hồn và xác về sau. Những cuộc vui 

nhộn tranh đấu ở đời, đều là giả ảo tạm thời, cuối cùng sẽ được tiến hóa theo trình độ thanh 

tịnh gặt hái được, hướng về tinh ba của vũ trụ quang mà sống. Ðó là lẻ sống trường tồn của 

mỗi một phần hồn  

 

                  Kệ:  
Thức tâm hoá giải sanh tồn tiến  
Lập hạnh cao siêu thức đạt duyên  
Cứu giúp phần hồn không tiến bước  
Triền miên thanh tịnh khai tâm huyền  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Thi Đua Tu Thiền Thanh Tịnh 
 

Chung vui sum hợp sống thâm tình 

Sống động thực hành sống sống minh 

Giao cảm tình Trời qui một mối 

Điện năng phát triển thấu chơn tình 

 

Chơn tình đời đạo khai minh 

Sanh sanh diệt diệt chơn tình quang khai 

Thành tâm tự tiến tiến hoài 

Khai thông nguyên lý nhiệm mầu 

Tâm minh trí sáng giải sầu giải mơ 

Dù cho kích động thiên cơ 

Tự tu tự tiến giờ giờ an vui 

Cảm thông nguyên lý đạo mùi 

Dấn thân học hỏi rèn trui thực hành 

Khai tâm mở trí hướng thanh 

Trời ban tình đẹp thực hành đến nơi 

Tai nghe chơn lý phân lời 

Tự tu tự tiến hợp thời tiến thăng 

Chẳng còn loạn động khó khăn 

Qui y tam bảo cơ cằn tiêu tan 

Khai thông thức giác nhiều màn 

Cùng chung huynh đệ cùng hành cùng tu 

 

Lương Sĩ Hằng 

 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THÀY THUYẾT GIẢNG 
 

Ðoạn đường tu học 
 

Montréal, ngày 29/5/1983 

 

Thưa các bạn, 

 

Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tề tựu nơi đây để tiếp tục nghiên cứu về hành trình tu học! Chúng ta tu mục 

đích lập lại trật tự cho chính mình! Nhiên hậu mới tìm hiểu về tâm linh! Vậy tâm linh tương lai sẽ ở cõi 
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nào? Ở cõi thiêng, cõi thiêng liêng! Vậy thiêng liêng nó có những giới gì? Ở thế gian trần tục luôn luôn 

nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng có ma quỉ, Tiên Phật, Thần Thánh! Những cõi thiêng liêng ở bên trên! 

 

Thì bây giờ chúng ta phân tách làm thế nào để hiểu rõ con ma? Mà người tu mang danh tu thiếu tu, nhưng 

vẫn là con ma tại thế! Cho nên phải tìm hiểu cái tánh chất của con ma và hành động của con ma nó thế 
nào? Người tu cương quyết và hiểu rõ, lập hạnh hi sinh để tiến hóa thì luôn luôn vun bồi dũng chí hi sinh! 

Mà tự mình phá mê phá chấp để tiến hóa thì cái tâm thức và hành động của người đó nó khác! Nó không bị 
lôi cuốn bởi sự cố chấp hay là bởi sự mê muội và chính nó luôn luôn ở trong sự sáng suốt để tự xét, minh 

mẫn và nó mới xuất phát được một từ tâm để biểu hiện tánh chất hòa ái tương thân với mọi người! 

 

Mà ngược lại của những người tu càng ngày càng yếu hèn, càng cố chấp, càng mê muội và tự kỳ thị lấy 

chính mình thì đâm ra càng ngày càng yếu hèn, cô lập thì yếu hèn! Càng cô lập phần hồn càng yếu hèn! 

Cho nên chúng ta mới dòm mặt thấy rằng, tánh chất càng ngày càng yếu hèn, càng ngày càng cô lập, càng 

ngày càng thiếu từ bi cởi mở, thì cái phần đó nó không có cái từ quang xuất phát nữa và nó sẽ tắt hẳn từ 

quang! Khi mà nó tắt hẳn từ quang thì nó đi vào trong chỗ cố chấp! 

 

Trong cái cố chấp đó cũng như tạo thành hận thù, buồn tủi, rồi nó mới đổi chiều hướng, từ thanh tới trược, 

càng ngày càng trược thêm! Rồi bảo vệ sự trược, rồi đâm ra tới giờ phút lâm chung càng ngày càng ô 

nhiễm về trần tục thì càng ngày càng bị lôi cuốn đi xuống và không có cách nào đi lên được nữa! Vì con 

người nó có nhiều giai đoạn, từ giai đoạn thử thách điêu luyện mà nếu chúng ta không vươn lên và chúng 

ta chán ở bên trên thì đương nhiên chúng ta phải đi xuống! Và khi đi xuống đó thì chúng ta mới hộ nhập 

trong cái giới trược! Và từ cái giới trược nó sẽ lôi cuốn chúng ta càng ngày càng nặng hơn, càng yếu hèn 

hơn, rồi thì bày lối này, bày lối kía, bày lối nọ! Rốt cuộc là ma vạch lối rồi quỉ dẫn đường ! Thì luôn luôn 

bày mưu sự này, mưu sự kia, mưu sự nọ, rốt cuộc không có mưu sự nào mà đạt thành hết trọi! Thì đó là 

tánh chất của một con ma tại trần! 

 

Cho nên nhiều người không hiểu, sống như con ma mà tưởng ta là một vị thánh! Cái đó rất nguy hiểm. 

Cho nên khi chúng ta là người tu chúng ta phải có cái thước đo lường! Ngày nay tôi nghĩ về chuyện thanh 

nhẹ, tôi nghĩ về chuyện càn khôn vũ trụ, tôi nghĩ chuyện về thức tâm đời đời bất diệt để đi lên! Ðối với 

nhân gian, tôi nghĩ về tình thương và đạo đức, để cứu độ! Ðó là tôi phóng xạ những cái từ tâm sẵn có của 

chính chúng tôi để giải tỏa những phần trược ô, tùy duyên trợ hành xung quanh tôi, để độ cho tất cả mọi 

người đồng tiến, đồng thức trong cảnh vui vẻ, cởi mở thăng hoa tốt đẹp! Ðó là một người tu từ giới trần 

trược và tiến lên cao! 

 

Muốn tiến lên cao phải vun bồi ý chí thanh nhẹ và sáng suốt đó thì mới khám phá được cái tầng lớp thanh 

nhẹ ở bên trên! Vì tầng lớp thanh nhẹ ở bên trên không có sự hung hăng, không có quỉ sứ, không có ai 

chận đường mình! Cho nên chúng ta lại được tự do tiến! Mà tiến bằng cách nào? Tiến tới đó thì luôn luôn 

thấy chán! Tại sao tôi bao nhiêu năm tu mà không thấy đi lên? Nhưng mà ý chí tôi nếu chịu vun bồi thì 

trong một khắc tôi sẽ vượt qua! Nhiều người đã tu nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày nhưng mà tới giờ đó 

chán nản thì cũng bị sa đọa như thường! 

 

Cho nên qua nhiều chỗ thử thách! Như tôi đã nói cho các bạn nghe ở tuần trước là : chúng ta muốn lên một 

lớp nữa, chúng ta vì ý chí vô cùng và ý muốn vô cùng tận và đường lối đã vạch sẵn và chúng ta phải tiến 

tới thì luôn luôn chúng ta phải chấp nhận khi chúng ta bước vào hoàn cảnh đó! Vậy bên trên bao nhiêu sự 

thử thách đưa đến với chúng ta, chúng ta thấy cái cảnh trần đời ở thế gian này, nó bao nhiêu thử thách, để 

cho chúng ta thức tâm lại nhớ đến cõi thiêng. Mà ngày nay chúng ta được có cơ hội nhớ đến cõi thiêng, 

chúng ta hộ nhập vào trần đời và cố đem sự sáng suốt của chúng ta bám sát vô trần đời và để mưu sự một 

chuyện khai triển cho chính mình thì tất cả chúng ta phải trở về ô trược! Vì chúng ta thích ô trược, tự nhiên 
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phải trở về ô trược! Mà trở về ô trược rồi là bị một cuộc lôi cuốn vô cùng nguy hiểm! Càng ngày nó càng 

yếu đi vì chúng ta càng ngày càng tàn lụn thì làm sao mà có cơ hội giữ thế để thăng hoa? 

 

Cho nên lúc đó chúng ta bị tàn lụn luôn, không có bao giờ phát triển nổi! Ðó là cái ma tánh nó trở lại! Nó 

càng ngày càng yếu! Cho nên những người chết, chúng ta chứng minh rõ khi họ chết, họ càng ngày càng 

yếu đi, càng ngày càng yếu đi! Rồi họ mới xuất phát từ hai bàn chân! Lúc hai bàn chân mà họ nóng đó là 

nó bị xuất phát ở dưới rồi, ở cõi đó rồi, không thế nào mà vươn lên nổi nữa! Thậm chí các bạn tu hiện tại, 
có khi các bạn cảm thấy cái đầu nó nhẹ, nó rút, và thấy nó sung sướng lâng lâng! Nhưng mà ngày mai các 

bạn ở trong sự cố chấp tranh đua, nhầm lẫn rồi sanh ra cái bản chất kêu bằng phản bạn lừa thầy. Phản bạn, 

rồi chống luôn cả Trời Ðất! Rồi hỏi chứ các bạn đi về đâu? Nó phải đi xuống không? Ðó cho nên để chứng 

minh cho các bạn có cơ hội học, để chúng ta thấy rằng : Ma cũng là tôi mà quỉ cũng là tôi, thần thánh cũng 

là tôi, Tiên Phật cũng là tôi! Là nó phải từ giai đoạn cho các bạn thấy mà các bạn học về cái cõi ma mà 

không thông rồi làm sao mà các bạn tiến tới cái sự quỉ, rồi tiến tới thần thánh được? 
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37, năm 2018 
“Nhìn Xa” 

Hyatt Regency Montréal, Canada 
Từ 13 tháng 9 đến 18 tháng 9 năm 2018 

   
11.12.2017 

Kính thưa quý bạn đạo, 

 Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự hăng hái ghi danh của quý bạn đạo. Chúng tôi xin 

gởi đến quý bạn đạo vài thông tin quan trọng như sau : 

I- Ghi Danh Phòng Khách Sạn và Đóng Tiền Đại Hội:  
Vì số phòng cho bạn đạo đến trước hai  ngày 11 và 12 tháng 9, 2018, có giới hạn, 

xin quý bạn đạo cho chúng tôi biết nhu cầu càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể giữ 

phòng cho quý bạn. 

Check hay Money order có thể viết tắt:  Vo-Vi Friendship Ass. Of No. Cal.  
II- Hộ Chiếu/ Passport 

Quý bạn cần có hộ chiếu (passport) hoặc Re-entry Permit còn hiệu lực ít nhất 6 tháng kể 
từ thời gian tham dự Đại Hội, tức là hiệu lực ít nhất đến tháng 4 năm 2019. Xin quý 
bạn kiểm lại giấy tờ của mình và xin gia hạn thêm nếu cần thiết. 

III- Điều Lệ Nhập Cảnh CANADA cho bạn đạo có quốc tịch các nước Úc châu, Âu 
châu, hoặc có thẻ xanh (permanent US resident/green card) 

Bạn đạo có quốc tịch: Australia, France, Germany, Switzerland, Belgium, British 

(Anh Quốc), South Korea, Mexico, Monaco, v..v.. hoặc có thẻ xanh (US Permanent 

Resident) và hộ chiếu VN: 

Quý bạn cần làm eTA (electronic Travel Authorization) nếu đến Canada bằng 
đường bay. Khi làm eTA, quý bạn cần có: 
- thông hành có hiệu lực ít nhất đến tháng 4 năm 2019,  

- một thẻ credit card để trả lệ phí (lệ phí eTA: 7 USD, eTA có hiệu lực 5 năm) 

- một địa chỉ email để nhận eTA (electronic visa) 

IV –Giấy Mời cho bạn đạo có quốc tịch Việt Nam  
Quý bạn đạo cần giấy mời xin liên lạc : 
Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com   

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.  

 

   Thành thật cảm ơn quý bạn, 

Kính thư, 

Ban Ghi Danh  
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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.  

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:  
VoVi Friendship Association of Northern California hoặc VoVi Friendship Ass. No. Cal. 
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Bạn đạo tại Nam California: 
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. 

 
 

  

 

 
 

 


