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` 
Số 1227  13 tháng 1 năm 2019 

 
 

 

 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) Tương lai là sao?  
2) Khi Bé rời khỏi xác thì Bé sẽ làm gì?  
3) Thế gian biết bao việc loạn động phải lo sắp đặt làm sao tu được? 
4) Ở trên đời này có rất nhiều người eo hẹp so đo thì sao? 
5) Có người muốn quay về với chính mình và không muốn đá động bất cứ ai nữa là sao? 
6) Chiều nay Bé phải rời khỏi nơi này đi Ðông Nam Á, Bé có cảm thấy xa không? 
7) Bé đã bình an đến Los Angeles, còn dư thì giờ Bé định đi đâu?  
 
 
 

Ñöùc Ñoä 
 

Ñöùc ñoä Trôøi ban qui moät moái 
Caûm minh Trôøi ñaát chuyeån töø hoài 
Trí tueä phaân minh ñöôøng taâm ñaïo 
Khai thoâng trí tueä chaúng lo nhoài 

 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 
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1) Hỏi: Tương lai là sao?  
 
TL: Thưa khi hồn lìa xác sẽ không bị khảo đảo và bơ vơ nữa, sẽ có nơi thanh tịnh trú ngụ và tiếp 
tục tu học trên hành trình tiến hóa của tâm linh.  
 
2) Hỏi: Khi Bé rời khỏi xác thì Bé sẽ làm gì?  
 
TL: Thưa Bé sẽ thực hiện con đường tu học và độ tha trong chu trình tiến hóa của Bé. Tùy duyên 
tận độ và tiến hóa mà thôi.  
 
                   Kệ:  
Chẳng có lập vị tạo ngôi đời  
Tiến hóa thanh cao hướng cõi Trời  
Tâm thật tràn đầy tình chuyển thức  
Hồi sinh nhập định chẳng xa rời  
 
3) 11-11-92  
Hỏi: Thế gian biết bao việc loạn động phải lo sắp đặt làm sao tu được?  
 
TL: Thưa tu thiền là thật sự sắp đặt lại từ bên trong cho đến bên ngoài, nhiên hậu mới được bình 
an. Hướng thiện mới thật sự có cơ sở tiến hóa về tâm linh. Chứ cứ đăm đăm vào tiền bạc điạ vị thì 
mất tâm linh và sẽ bị đắm chìm nơi cõi tục, cuối cùng lìa khỏi xác chỉ có tiếc uổng mà khóc! 
Chẳng biết trách ai cả, tự mình giam mình tức tối mà thôi!  
 
                  Kệ:  
Cơ sở tâm linh chẳng có tồi  
Ðứng ngồi thanh tịnh chẳng cần ngôi  
Vô sanh cảm thức không còn động  
Nhắc nhở thương yêu tiến tiến thôi  
 
4) 12-11-92  
Hỏi: Ở trên đời này có rất nhiều người eo hẹp so đo thì sao?  
 
TL: Thưa ở trên đời này có rất nhiều người eo hẹp và so đo là chính họ chưa thấy được chiều sâu 
của chơn lý. Cho nên tâm họ yếu hèn sợ mất và sợ nghèo, lúng túng không phát triển được tâm từ 
bi. Cần thực hiện bố thí người nghèo khổ thì tâm mới được từ từ khai triển, hạnh đức sẽ được dồi 
dào hơn, hướng thiện càng được sống lâu và khoẻ mạnh.  
 
                 Kệ:  
Thực hành hướng thiện sống thanh thanh  
Hồn thức thân yên chẳng giựt giành  
Thức giác hồn khôn không bị diệt  
Giúp người tiến hóa lại cành nhanh  
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5) 13-11-92  
Hỏi: Có người muốn quay về với chính mình và không muốn đá động bất cứ ai nữa là sao?  
 
TL: Thưa người không muốn đá động bất cứ người nào ở trên đời này là người khôn, biết tự lo cho 
phần hồn ở tương lai, biết quí yêu lấy chính mình và tình thanh cao của Trời Phật, hướng về con 
đường tâm linh là chánh, không còn ngoại cảnh khuyến rũ nữa.  
 
                     Kệ:  
Thanh cao tự tiến chẳng còn mưa  
Sống khổ hồn vui cảm thức vừa  
Thanh nhẹ hành trình phân giải tiến  
Triền miên học hỏi pháp phân vừa 
 
6) 14-11-92  
Hỏi: Chiều nay Bé phải rời khỏi nơi này đi Ðông Nam Á, Bé có cảm thấy xa không?  
 
TL: Thưa tâm Bé nuôi dưỡng tình thương từ lúc bắt đầu tu thiền cho đến bây giờ, cuộc sống tình 
thương và đạo đức lại được rút ngắn theo chiều hướng thượng trụ hóa của tâm linh. Bé chỉ có thấy 
vui và khoẻ chứ không có lo âu và mệt mỏi như xưa. Con đường tiến hóa hướng về tâm linh sự 
cảm thức càng ngày càng dồi dào hơn, thiền để thức, thiền để tiến hóa dễ dãi hơn, không còn bỡ 
ngỡ trên đường tu học, càng khó càng thích hơn.  
 
                   Kệ:  
Tự minh giải bỏ qui hườn tiến  
Thức giác tâm linh chẳng cảm phiền  
Thực hiện chơn tu hành tự tiến  
Khai thông đời đạo sống an nhiên  
 
7) 15-11-92  
Hỏi: Bé đã bình an đến Los Angeles, còn dư thì giờ Bé định đi đâu?  
 
TL: Bé định đi thăm bạn đạo tại Thiền Ðường Thiền Thức, Bé sẽ đến bất ngờ, mọi người có mặt sẽ 
vui lên, bình tâm sẽ thấy chung hành tương ngộ, niềm vui ấy không bao giờ tả xiết được, không 
hẹn mà gặp, chiều hướng đi lên của mọi người đều có giá trị và có cơ hội gần nhau hơn.  
 
                  Kệ:  
Tình thương đạo đức chẳng phai sờn  
Trì chí bình tâm rõ pháp ơn  
Tận độ khai minh tình bạn đạo  
Hòa âm thanh diệu chẳng xa rời  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Tiền 
 

Tiền là Kim Mẫu tại trần 

Giúp hồn tiến hóa góp phần dựng xây 

Cảm thương nhơn loại vui vầy 

Tận tình phục vụ đổi thay thế tình 

Không tiền tha thiết nhơn tình 

Có tiền lại tự rẻ khinh người đời 

Lắm khi phục vụ hợp thời 

Lắm khi bê trễ gắt thời nắng mưa 

Đi đi lại lại cũng vừa 

Tiền nào của nấy nắng trưa phải chiều 

Biết mình rõ lý càng siêu 

Mẹ thương mẹ độ mẹ dìu tâm con 

Đồng tiền giải quyết sống còn 

Hết tiền lại phải tự bòn sửa tâm 

Tu hành rõ lý diệu thâm 

Tâm là chánh pháp tâm tầm đường đi 

Một lòng dự cảnh trường thi 

 

 

Học bài thanh trược tạm ghi tạm hòa 

Thức hồn đại nạn vượt qua 

Tâm không dấy động chan hòa tình thương 

Từ bi khai mở dựa nương 

Mẹ trong thanh tịnh mẹ thương suốt đời 

Bình tâm thanh tịnh sáng ngời 

Độ tha tại thế đời đời yên vui 

Tâm người tu luyện rèn trui 

Tiền trao tạm sống an vui cõi trần 

Dựng xây Kim Mẫu góp phần 

Trợ duyên học hỏi lần lần quán thông 

Nằm trong nguyên lý hóa công 

Sanh trụ hoại diệt một lòng tự tu 

Chẳng còn ý niệm tiền xu 

Nam mô thay thế trùng tu hoài hoài 

Tự mình khai triển thanh đài 

Mẹ trong chơn thức Mẹ hoài bảo thương./. 

 
Lương Sĩ Hằng 

Montreal, 16-09-1988 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Khuyết Tiến Ðồng Hành 
 
Montréal, ngày 23 tháng 6 năm 1983 (tiếp theo) 
 
Hỏi chứ chúng ta, những bạn đạo ở đây, đã gặp những cảnh đó không? Chúng ta đã bước qua biết bao 
nhiêu khuyết của từ đời lẫnđạo! Có chứ! Tất cả chúng ta đều bước qua hết nhưng mà quên! Tại sao chúng 
ta quên? Vì chúng ta ham muốn và động loạn quá nhiều! 
 
Muốn được liền, được liền, được liền  mà bên trong kho không có chỗ chứa, không có trật tự! Muốn đem 
vô nhưng mà bên trong không có trật tự! Cho nên đòi hỏi tu thiền để lập lại trật tự! Khi các bạn lập lại 
được trật tự thanh nhẹ rồi các bạn thấy rằng : Trật tự nó sẽ đi đến với bạn ! Kinh kệ là gì? Khai tâm mở huệ 
là gì? Ðó trong thực hành các bạn mới có! Chứ dùng lý luận hoài làm sao các bạn có được? 
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Cho nên sự hiểu biết của người đi trước rất có nhã ý trao lại chìa khóa cho tất cả những người đi sau! 
Nhưng mà người đi sau phải ý thức rõ, phải lập lại trật tự, phải mở cửa lớn rộng để đón được nhiều hơn, là 
phải hành thiền nhiều hơn! Trước kia các bạn bước vô hành thiền năm phút, mười phút, hai mươi phút, ba 
mươi phút! Rồi các bạn hành thiền cả đêm! Lúc đó các bạn thấy các bạn đã rước được những cái gì? 
Những sự thanh nhẹ, những sự hạnh phúc và các bạn mở mắt xem trường đời, cảnh hữu vi, người ta đang 
động loạn quá chừng! Nhưng mà sự động loạn đó là gì? Sự động loạn đó là minh sư nhắc các bạn! Khi các 
bạn thấy động loạn và cho đó là động loạn thì chắc chắn là các bạn muốn tránh sự động loạn rồi! Nhờ đó 
các bạn tiến! Thấy rõ chưa?  Cho nên mọi hành động kích động và phản động hằng ngày nó đang bao vây 
và nó nhắc nhở các bạn để các bạn tiến! 
 
Các bạn sẽ được đục đẻo và lập lại trật tự đó! Cho nên người hành thiền càng nhẹ càng gặp nhiều sự trợ 
duyện! Những sự thắc mắc, những sự nan giải, như tai nạn chẳng hạn, đâu có nghĩa lý gì đối với những 
người chấp nhận hành thiền, thiền trong chu trình tiến hóa! 
 
Chúng ta phải học, chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải tiến! Thì lấy cái gì chúng ta tiến? Nhờ cái 
nghịch cảnh đó nó mới tạo được cái dũng chí cho chính chúng ta! Và chúng ta nắm cái dũng chí đó, vun 
bồi dũng chí đó để tiến tới! Nếu chúng ta không chịu vun bồi dũng chí đó làm sao chúng ta tiến được! Mà 
có dũng thì mới nắm được cái chìa khóa, mở những cái khuyết đó chứ! Những cái mật , mà mật khuyết ở 
trong sự thanh nhẹ chứ đâu phải mật khuyết trong sự động loạn! Một bên tối một bên sáng rõ ràng! Bên 
trược bên thanh rõ ràng! Trược là luôn luôn lời nói nào cũng là ở một góc mà thôi! Rồi tạo ra bản chất sân 
si! Còn thanh thì lúc nào cũng hòa nhã và cởi mở giải tiến với các giới! Ðồng tiến, khai triển tâm thức, 
không còn bị kẹt! Và chỉ hướng thượng thì càng học thêm và mở được khuyết thì thiên đàng với thế gian 
có một! Ðâu có xa! Vì chúng ta đóng lại rồi và ta mở ra thì đâu có xa nữa! Không có xa! Hỏi chứ những vị 
thần linh có xa chúng ta không? Làm sao xa được! Các bạn ôm ấp trong cái cơ thể kim mộc thủy hỏa thổ 
hiện tại làm sao các bạn xa thần linh được? Không có thần linh làm sao có các bạn, có thể xác, có sự ấm no 
hiện tại, có sự vui buồn hiện tại! Làm sao các bạn xa được mà các bạn sợ rằng tôi không biết ông thần, tôi 
không biết ông tiên, biết chứ! Biết bao nhiêu kiếp rồi! Nhưng mà các bạn, khi các bạn biết rồi các bạn phải 
đứng vào cái môi trường thử thách! 
 
Hiện tại nền văn minh đã cho chúng ta thấy rõ sự tiến hóa của vật chất, để đánh thức lòng người và cho 
người biết rõ rằng, các anh đã tiến xa hơn chúng tôi! Chúng tôi mới tiến tới đây nhưng mà ngược lại loài 
người nói rằng vật chất văn minh quá, tiến hay quá, tôi dở quá! Hỏi chứ không có trí khôn loài người làm 
sao tạo ra món vật đó được? Trí khôn loài người đã có từ lâu, đâu phải mới đây! Sự thông minh của các 
bạn đã có từ đâu, đâu phải mới đây! Tại sao mất hẳn sự thông minh? Vì động! Các bạn vượt qua cảnh 
động, các bạn mở khuyết đi lên thì sự thông minh đó nó sờ sờ còn đó đâu có mất! Người tu học phải ý 
thức, phải phân tách điều này và giữ lấy ý chí và vun bồi ý chí tiến hóa, để thấy rõ hơn và chính chúng ta 
hành triển mới có kinh nghiệm! Mà nếu chúng ta không hành triển, không có kinh nghiệm! Mà nhờ người 
ta, giỏi gì giỏi, tiên Phật Thánh, giỏi gì giỏi, xưng đủ danh toàn năng mà biết chuyện của chúng ta cũng vô 
ích! Mà chính ta biết chuyện ta là cần thiết! Mới là thật sự đóng góp cho chúng sanh, thật sự đóng góp cho 
càn khôn vũ trụ! Còn nếu chúng ta không chịu thực hành và ỷ lại tha lực thì suốt cả một cuộc đời cũng vậy 
vậy thôi! Không tiến nổi! Các bạn đã đua đòi trong tiền bạc, trong địa vị của quá khứ! Nhưngn mà các bạn 
đâu có hiểu rằng cái quá khứ của bạn ai sắp đặt? Có Trời đất chứ, có chư tiên chứ, có những khối đồng làm 
việc với bạn, bạn mới có địa vị! 
 
Ở thế gian nói là số mệnh tử vi! Tử vi là luận thuyết ngũ hành sanh khắc, một thời nào sanh vượng thì các 
bạn được tiến lên làm quan, làm địa vị tốt trong xã hội! Nhưng mà một thời nào mà các bạn tự hủy rồi, đi 
vào sự tăm tối! Lúc đó thì xác bạn sẽ sa sút dần dần! Ðâu phải cái xác này quan trọng! Ðâu phải lời nói các 
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bạn quan trọng! Bởi vì sự đóng góp siêu nhiên là quan trọng! Nó có an bài, nó có sắp đặt chớ không phải 
chúng ta muốn là được đâu!  
 
Chúng ta có quyền trở về với trật tự của nguồn cội! Cây chúng ta bị quằng, ngã rồi chúng ta vươn lên, cũng 
phải dụng sức lần lần nó mới đứng vững được! Người tu cũng phải vậy, chúng ta vun bồi tà tâm, trược khí, 
tham lợi, thích danh, thì đó là trược chứ gì? Mà ngày nay chúng ta phải bỏ nó thôi, không phải cái chuyện 
của chúng ta tìm trong giới hạn, nhưng mà ý chí chúng ta đang tìm vô giới hạn! Cho nên chúng ta phải 
thấy điều này! Khi các bạn có âm thinh thì các bạn từ đâu mà tạo ra âm thinh cho các bạn? Từ siêu giới đã 
cấu trúc và cho các bạn có một chút sáng để xữ dụng âm thinh, thì các bạn đâu phải người ở đây! Phải nhớ 
điều đó! 
 
Bây giờ ngoảnh xem các bạn đâu phải người ở đây! Sao người này nói tiếng như vậy, người kia nói tiếng 
kia, người này nói giọng nọ! Người này lại có cái trí thông minh? Ở giai tầng khác nhau, tầng số khác 
nhau! Có người vừa nói là họ hiểu mà có người nói hoài họ không minh! Họ cũng có tim, họ cũng có óc 
nhưng mà cơ tầng tiến hóa vẫn chưa thành đạt! Khuyết nội tâm chưa mở! Làm sao hiểu được cái cơ tiến 
hóa của nội thức. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải học nhẫn để chờ sự tiến hóa lẫn nhau, để ảnh hưởng 
lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau trong cái cơ trình tiến hóa! Chứ chúng ta không có giỏi hơn ai hết! Chúng ta 
cũng ở trong cái chỗ bơ vơ, đui điếc câm mà thôi! Bây giờ chúng ta mở khuyết thì được tiến về cái huệ 
nhưng mà huệ cũng đang giới hạn, chứ chưa thấy hết! Chưa thấy toàn diện của Thượng Ðế được! Luận 
thuyết toàn diện của Thượng Ðế thì một góc mà thôi, còn thấy Thượng Ðế thì làm sao thấy? Chíng ta ta 
chưa thấy ta làm sao thấy được Thượng Ðế? Cho nên chúng ta muốn trở lại với sự sáng suốt toàn diện xưa 
kia thì chúng ta phải dốc toàn năng hiện tại để hành triển trong thanh tịnh, mở rộng sự thanh tịnh, khai 
triển sự du dương hòa hợp! Nhiên hậu chúng ta mới thâu nhận được kinh kệ toàn năng của Thượng Ðế ân 
ban cho chúng ta! 
 
Nhóe sáng một chút là chúng ta thấy đại phước rồi! Vui mừng cởi mở vô cùng! Nhưng mà đừng có cho đó 
là đắc! Chúng ta chưa thấm thía, chua đến đâu, phải hành nữa, phải học nữa! Một vị Phật ngày nay cũng 
phải học! Một vị thánh củng phải học! Và kể Thượng Ðế cũng nói rằng : Con khổ là cha khổ, con vui là 
cha vui! Con nhẹ là cha nhẹ! Thấy chưa? Sự liên hệ không ngừng nghỉ của bánh xe tiến hóa thích hợp với 
cả càn khôn vũ trụ thì luôn luôn nó đồng nhứt trong sự khai triển! (còn tiếp) 
 

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38, năm 2019 
“Hiểu Rộng” 

Khách Sạn “Sunworld Dynasty Taipei”, Taiwan 
Từ 22 tháng 9 đến 28 tháng 9 năm 2019 

11.01.2019 
Kính thưa quý bạn đạo, 

Dủ Đại Hội “Hiểu Rộng” chưa khai màn, chúng tôi rất vui mừng và cảm động trước sự hăng hái 
ghi danh tham gia Đại Hội tâm linh của quý bạn. Đặc biệt, năm nay, Ban Ghi Danh phải khóa sổ 
sớm vì hiện nay, chúng tôi đã hết chỗ tham dự Đại Hội và Du Ngoạn. 
Quý bạn ghi danh trễ sẽ được xếp vào danh sách chờ đợi (waiting list) và chúng tôi sẽ thông báo 
cho quý bạn biết khi nào có chỗ. 
Xin quý bạn lưu ý  những điểm sau đây: 

1) Quý bạn có quốc tịch Mỹ, Canada, Úc, các nước châu Âu thuộc khối Schengen (Pháp, Đức, Hòa 
Lan, Bỉ v..v...): Quý bạn cần có PASSPORT (Thông Hành) có hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày 
chót Đại Hội, tức là ít nhất đến ngày 1 tháng 4 năm 2020. Ngoài ra, quý bạn cần có vé phi cơ khứ 
hồi để chứng minh là chỉ đi du lịch mà thôi trong trường hợp bị hỏi. Xin quý bạn kiểm lại hiệu lực 
của passport mình sớm và làm passport mới nếu cần để không gặp trở ngại. 
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2)  Quý bạn có quốc tịch Việt Nam chia ra hai trường hợp như sau: 

• Trường Hợp 1: 

Bạn đạo đã đi du lịch các nước phát triển như Nam Hàn (South Korea), USA, Canada, 
Australia, các nước châu Âu thuộc khối Schengen như Pháp, Đức, v..v.. 
Quý bạn có thể làm Electronic Visa (eVisa) nếu hội đủ 3 điều kiện  1) Visa đến các nước 
trên trong vòng 10 năm trở lại, tỉ dụ: Bạn đạo quốc tịch Việt Nam đã tham dự Đại Hội 
“Tâm Giao Bình Đẳng” tại Seoul Nam Hàn năm 2016 đều có thể làm e-Visa, và Hộ 
Chiếu cần có hiệu lực ít nhất đến 1.04.2020. 
2) Có vé máy bay khứ hồi Việt Nam-Taiwan, vì khi xin visa phải điền ngày đến, ngày đi, 
chuyến bay, v..v... 
3) Chưa từng sang Đài Loan theo diện “công nhân lao động” (blue collar).   
Lệ Phí: Free – 0 US dollars, nếu tự túc làm trên mạng,  5 US dollars nếu nhờ công ty dịch 
vụ giúp đỡ. 

Địa chỉ trên mạng để làm “Online Travel Authorization Certificate” 

https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/ 
Lưu ý: Bạn đạo có Thẻ Xanh Thường Trú tại Mỹ (Green Card – Permanent Resident 
Card) và còn giữ quốc tịch Việt Nam, có thể làm electronic Visa (e-Visa) nếu Hộ Chiếu 
còn hiệu lực ít nhất đến 1.04.2020. 
Ngoài ra, quý bạn đạo sanh ngày 01 tháng 01, hoặc Hộ chiếu chỉ có năm sanh cần phải 
liên lạc công ty dịch vụ chuyên môn làm visa, để xem trường hợp có thể làm e-Visa hay 
phải làm visa cá nhân du lịch. 

• Trường Hợp 2: 

Bạn đạo chưa từng du lịch các nước phát triển kể trên. Quý bạn sẽ phải xin visa theo dạng 
du lịch “Visitor Visa” theo điều luật của Đài Loan. Công ty dịch vụ chuyên môn làm visa có 
thể giúp đỡ quý bạn thêm. 

 
Khi mua vé máy bay, xin quý bạn chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ « TAIWAN TAOYUAN 
INTERNATIONAL AIRPORT » (airport code: TPE) và ghi rõ quý bạn sẽ đến TERMINAL 1 hay 
TERMINAL 2.  
Thành thật cảm ơn quý bạn, 

 Ban Ghi Danh 
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Phiếu Chuyển Vận  
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng  6, 2019) 
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 “Hiểu Rộng”  

SUNWORLD DYNASTY HOTEL, TAIPEI, TAIWAN 
  

Kính thưa quý bạn, 
 
Phi trường quốc tế TAOYUAN International Airport (TPE) cách khách sạn khoảng 46 cây số, thời gian di chuyển 
bằng xe trung bình 45 phút tới 60 phút nếu không bị kẹt xe. Nếu quý bạn muốn di chuyển tự túc, có thể đón xe bus 
phi trường số 1840 với giá NTD 125 (hoặc USD 4) đến phi trường nội địa “Taipei Songshan Airport”, và từ đó đón 
taxi về khách sạn với giá NTD 100 (hoặc USD 3.30). Tổng cộng là NTD 225 (hoặc USD 7.30). Xin lưu ý quý bạn 
nên đổi tiền địa phương (Taiwan Dollar) ngay tại phi trường và mua vé bus tại quầy vé trước khi đón bus. (Giá vé 
bus có thể thay đổi chút đỉnh từ ngày có thông báo này cho đến ngày đại hội). Ngoài ra quý bạn cần có cẩm nang 
với địa chỉ khách sạn bằng tiếng Hoa (Mandarin) khi đi xe taxi vì tài xế chỉ hiểu tiếng Hoa. Nếu đi taxi từ phi trường 
Taoyuan International Airport (TPE) về Khách sạn giá khoảng 50-60 USD một chuyến, tối đa 3 người với hành lý. 
 
Phi trường TAOYUAN (TPE) rất lớn, gồm có 2 terminals: Terminal 1 và Terminal 2. Vì vậy xin quý bạn nhớ ghi rõ 
ràng là chuyến bay của mình sẽ đến Terminal nào và sẽ khởi hành từ Terminal nào, vì đi bộ từ Terminal này 
sang Terminal kia rất là xa. 
 
Chúng tôi có tổ chức xe để đón quý bạn về khách sạn vào những ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019 và đưa ra 
phi trường ngày 26 hoặc 28 tháng 9.  Chúng tôi chỉ đón quý bạn từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Xin quý bạn nên đi 
từng nhóm để dễ đưa đón.  
 
Lưu Ý: BCV chỉ đón tại Phi Trường Quốc Tế TAOYUAN International Airport (Airport code: TPE) 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 
Terminal số 
(1 hoặc 2) 

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 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường TAOYUAN 
International Airport (TPE) về khách sạn. 
Ngày về 26 hoặc 28  tháng 9 năm 2019:  Ban Chuyển Vận sẽ đưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường 
TAOYUAN International Airport (TPE). 

 

 Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2019 để việc tổ chức xe 
đưa đón được chính xác. Cảm ơn quý bạn. 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1)Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông  HỒ VĂN TRỌNG (là thân phụ của Bd  Hồ thị Bạch 
Lan) mất  ngày 29.11 năm Mâu Tuát (4/1/2019) tai Tp Sóc Trăng thọ 88 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
Cám ơn quý bạn đạo. 
Lâm thanh Nhân (Nhu Gia, Sóc Trăng) kính báo 
 
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh Nguyễn Sơn Hùng sinh 01-10-1964 tại Đà 
Nẵng  mất ngày 31-12-2018 nhầm vào 25-11 năm Mậu Tuất lúc 01g 35 phút tại Calgary Canada, giờ VN 
15g 35 phut hưởng dương 55 tuổi được siêu thăng tinh độ . 
Anh Nguyễn Sơn Hùng là em ruột của bạn đạo Nguyễn Văn Chiến Q4 saigon. gia đình Nguyễn Văn Chiến 
thành thật cám ơn  quý bạn đạo 


