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Qui Hoäi
Qui hoäi tình ngöôøi qui chôn luaät
Ñieån giôùi khai thoâng töï thöùc cöôøi
Voâ cuøng hoïc hoûi khaép nôi nôi
Tình Trôøi taän ñoä taâm höôùng Trôøi
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
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) Sự gặp gỡ các bạn thâm niên của Bé, Bé có thấy gì khác biệt không?
2) Bé ngồi xe cả đêm tới sáng Bé có mệt không?
3) Bé lì xì cho mọi người có hữu ích gì?
4) Dân ta thiếu thốn đủ mọi mặt, làm sao thực hiện được tình thương và đạo đức?
5) Sau cuộc vui viếng thăm thành phố xa hoa nhơn tạo, Bé có cảm tưởng gì khác lạ hơn?
6) Bé lại đến nơi khác, ngủ có được không?
7) Bé tái ngộ bạn đạo San Diego có vui không?
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1)14-02-92
Hỏi: Sự gặp gỡ các bạn thâm niên của Bé, Bé có thấy gì khác biệt không?
TL: Thưa Bé cảm thấy rất quí trọng và thương yêu, Bé cảm động rất nhiều, nhớ lại những
giây phút đùm bọc lẫn nhau, từ vật chất cho đến tinh thần, dù xa cách nhưng sự liên lạc tâm
linh rất mật thiết, mỗi người đều có một hoàn cảnh xây dựng tiến hóa, không tạo thành sự
xa lạ và mất mát. Tình yêu thương của người hành đạo vô giá, Bé luôn luôn phát tâm và
mong sao các bạn thân yêu của Bé sớm thức nguyên lý vô sanh, tạo thành một cuộc chung
sống tâm linh cởi mở và thoải mái, từ trong tâm, từ gia đình và xã hội, Bé đã khóc rất nhiều
trong những ngày xa cách và tái ngộ, lúc nào cũng ướng mong anh chị em tự hiểu rõ nguồn
sống tâm linh thay vì vật chất, tâm linh mới đạt được sự thương yêu sống động, liên hệ với
Trời Phật.
Kệ:
Cảm thông nguyên lý tự thực hành
Mê chấp tiêu tan giải trược thành
Khuyết điểm không còn gieo ý đạo
Thức hồn thanh tịnh tiến càng nhanh
2) 15-02-92
Hỏi: Bé ngồi xe cả đêm tới sáng Bé có mệt không?
TL: Thưa Bé cảm thấy bình thường, không có mệt mỏi như xưa, chứng minh sự xúc ruột và
niệm Phật rất có hiệu quả. Bé cũng không nghĩ đến sự ăn uống, Bé vẫn vui với mọi người,
ý lực tràn đầy sự thương yêu và ước mong mọi người khỏe như Bé, tâm thanh nhẹ vui hòa,
nhìn ai cũng quí cả, khả năng sẳn có của mọi người đều có giá trị.
Kệ:
Tình thương sống động mạnh lại vui
Ý lực phân minh rõ đạo mùi
Chuyển thức minh tâm càng thấm thía
Quí yêu muôn loại tự rèn trui
3) 16-02-92
Hỏi: Bé lì xì cho mọi người có hữu ích gì?
TL: Thưa Bé đại diện tình thương chia xẻ điều lành, hướng tâm về Trời Phật của mọi
người, tự phát sanh một cuộc vui trong tâm, cảm thức sự bình đẳng thương yêu của Trời
Phật, hòa khí xuất hiện trong đáy lòng của mọi người, tự nguyện phát tâm sửa mình để
đóng góp cho nhơn loại. Mọi người hướng về con đường thiển lành, phân giải thì tâm thân
sẽ được an lạc, tâm hồn lúc nào cũng có cơ hội chung sống với Trời Phật. Dân Việt Nam
đau khổ mà biết được Trời Phật, sau cái khổ của tình đời đen bạc, thì mới cảm thức được
giá trị của tâm linh. Sống với Trời thì mới thật sự thấy sự sanh tồn và thương yêu, sức mạnh
từ bi sẽ xuất hiện cho toàn cầu chung hưởng.
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4) Hỏi: Dân ta thiếu thốn đủ mọi mặt, làm sao thực hiện được tình thương và đạo đức?
TL: Thưa chúng ta thiếu vật chất, nhưng chúng ta đầy đủ tâm linh, hướng về Trời Phật như
mọi người, nhờ khổ chúng ta mới chịu dũng mãnh về Trời, thay vì tranh dành về vật chất,
đường tiến hóa rất rõ rệt, chỉ thiếu phương pháp thực hành mà thôi.
Kệ:
Trời ban tình cảm tâm linh tiến
Nhớ Phật tưởng Trời tự tiến xuyên
Phát triển không ngừng tùy tiến hóa
Thương yêu tha thứ chẳng còn phiền
5) 17-02-92
Hỏi: Sau cuộc vui viếng thăm thành phố xa hoa nhơn tạo, Bé có cảm tưởng gì khác lạ
hơn?
TL: Thưa Bé học được sự vui hưởng của tình đời, cũng là tạm bợ. Một thời gian tạm yên ổn
của tình đời, hiểu được điều này lại được rõ tình yêu thương tận độ của cuộc hóa hóa sanh
sanh, không ngừng nghỉ của Trời Ðất sắp đặt đã từ bao nhiêu kiếp, cứ vậy mà tiến hoá, đến
cuối cùng thì mới thấy rõ sự thanh tịnh là giá trị nhứt trần gian nầy.
Kệ:
Nguyên lý chuyển động chuyển thức say
Thanh tâm thức giác ở hằng ngày
Trong vòng xây dựng tùy duyên thức
Học hỏi triền miên mới thấy hay
6) 18-02-92
Hỏi: Bé lại đến nơi khác, ngủ có được không?
TL: Thưa lúc này Bé rất khỏe, ở nơi nào Bé ngủ cũng vậy thôi, tâm vô quái ngại, nơi nào
cũng của Trời đất hình thành, không có gì khác biệt cả, Bé cảm thấy đang sống vui, đầm ấm
với mọi người. Bé tự cảm thấy Bé là một đứa Bé rất dễ chịu, không có ý định đòi hỏi một
việc gì cả, quí thương nhứt là những người chịu tu, để giải toả những sự phiền muộn trong
tâm.
Kệ:
Lý Trời siêu diệu cảm khai thông
Khai triển tâm linh thức một vòng
Tâm đạo tràn đầy tình mến quí
Ai ai cũng sống chung thai lòng
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7) 19-02-92
Hỏi: Bé tái ngộ bạn đạo San Diego có vui không?
TL: Thưa lúc nào Bé cũng vui trong thức bình đẳng cả. Bé nhận được nhiều câu hỏi độ Bé,
Bé rất quí mến và cảm ơn. Nhờ sự thắc mắc Bé mới có cơ hội đào sâu lãnh vực thanh tịnh
của Bé. Bé rất quí mến những người đã cho Bé những câu hỏi cầu tiến.
Kệ:
Bàn bạc giao thông lý đạo đời
Dày công học hỏi khắp nơi nơi
Giúp hồn tại thế đồng thăng tiến
Phân rõ tình đời chẳng thảnh thơi
CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Thất Tình Lận đận
Tình đâu mà mất bạn ơi!
Đem lòng thương nhớ đứng ngồi không yên
Yêu nhau cảm thấy rất phiền
Chung lo không xuể không yên cõi lòng
Thất tình lận đận long đong
Tâm ta tự quyết nối vòng cảm giao
Bên ngoài ánh sáng trăng sao
Bên trong có sẳn từ cao thấp từng
Có đau có khổ có ưng
Chung vui tan tựu tiến tùng phút giây
Chẳng còn lý luận mưa mây
Trong tan có tựu có ngày đạt thông
Sống nhờ định luật hóa công
Sanh sanh hóa hóa giải vòng ước mơ
Người già cho đến trẻ thơ
Thơ ngây chưa hiểu được giờ ra đi.
Lương Sĩ Hằng
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TRÍH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
DẸP BỎ TỰ ÁI
Montréal, ngày 29 tháng 3 năm 1981
Thưa các bạn,
Chúng ta lại tiếp tục xét tại sao chúng ta phải tu? Tu để làm gì? Từ bé đến lớn, chúng ta được sự nâng niu
của cha mẹ, sung sướng, cơm no áo ấm. Rồi qua những cái truông thử thách, những bài học đau đớn, mới
thấy rõ rằng : mình bất tài! Trước kia mình cho mình là thông minh, học giỏi, nhưng mà ngày nay mình là
bất tài! Bất tài ở chỗ nào? Càng ngày các bạn càng tu càng thấy các bạn thiếu sáng suốt! Vì thiếu sáng suốt
mà thôi và sự sáng suốt đó, đâu có phải lấy đèn rọi được. Sự sáng suốt đó do trong duy thức, trong chơn
tâm của các bạn nó phát khởi ra mới có sự sáng suốt. Cho nên muốn có sự sáng suốt, chúng ta phải hành.
Mà hành rồi chúng ta phải buông bỏ những cái gì ô trược, tham lam, tự ái mà có thể gây cho nội tâm chúng
ta càng ngày càng tăm tối, càng bực tức, vì sao? Vì chúng ta không biết xữ dụng sự sáng suốt để điều khiển
lục căn lục trần. Sự sáng suốt của bạn là phần hồn chánh thức của các bạn, là bộ chỉ huy, điều khiển cái thể
xác, trong đó nó có lục căn lục trần. Nó có cái phàm tánh ngu muội, mà các bạn chịu điều khiển nó thì lần
lần nó phải tự giải và nó tiến tới sáng suốt tốt đẹp.
Trong cái trung dung tiến hóa đó, nó mới phá mê phá chấp được. Cho nên các bạn cứ luận xét mãi, cũng
nói phá mê phá chấp, muốn trở về Phật Tiên, muốn trở về một vị Bồ Tát, nhưng mà các bạn không chịu lìa
cái bản tánh ô trược đó, tăm tối đó, thì làm sao các bạn đến với cái cảnh mà người ta sắp sẳn và những
người tiền bối đã và đang đi. Cho nên chúng ta tu, nhiều người ao ước, được gặp chư Phật chư tiên. Nhưng
mà các bạn vui lòng xét lại chư Phật chư tiên đã qua những cơn gì? Qua nhiều cơn vày xéo tâm cang tì phế
thận. Tư tưởng các giới đều phải được thanh lọc mới đi tới thanh nhẹ. Còn mình chúng ta là người đời,
sống tạm bợ ở trong cái cảnh này sống trong sự ỷ lại chậm tiến, rồi lại vun bồi phần tự ái xấu xa, tự chôn
lấy cái tâm thức sáng suốt trong cái cơn thử thách, để cho chúng ta thực hiện từ bi thương yêu và xây dựng.
Tới giờ phút đó, lại không làm được. Một phút khắc đưa các bạn xuống rồi. Cho nên trước kia ông Tư
cũng nói, nếu tôi nói là nói quá nhiều. Còn ông Tư đã nói rằng, khi tôi đang đi, đi trên không trung, đi trên
cảnh tươi đẹp ở bồng lai tiên cảnh mà tự nhiên rớt xuống cái đùng! Đó là kêu bằng hạ tầng công tác. Tại
sao tôi đang đi lại bị rớt? Cái đó là thật sự chơn lý rõ rệt. Chứ hằng đêm các bạn đang thiền đây nầy, các
bạn đang đi, rồi các bạn rớt, các bạn thấy chưa? Khi các bạn bước vô ngồi thiền thì các bạn thấy nhẹ lắm.
Cái đầu các bạn lâng lâng lâng lâng lân lâng đi lên, rồi tự nhiên nó làm cho đầu các bạn nặng, rồi các bạn
bị rớt. Trong đó nó có những sự tự ái tăm tối, nó lôi cuốn trở lộn lại, giải tỏa chưa chưa thông nội tâm nội
tạng, thành ra nó hồi trở lộn lại. Vì sao? Vì luồng điển của các bạn ra, thì Bề Trên ,luồng điển Bề Trên nó
nhẹ hơn, các bạn vượt không khỏi, chỉ có bao nhiêu đó mà trở lại mà thôi! Cho nên tất cả cái gì, cái việc gì
tôi đã nói rằng ồn ồn ào ào, rồi cũng chấp nhận, nó có cái lý do rõ rệt, rồi giải thoát tiến hóa chứ không có
gì mà phải lo âu. Cho nên các bạn đã có gia đìn , có con cái, có chồng có vợ, luôn luôn gặp phải những cái
chuyện kêu là rắc rối. Chuyện đời cũng vậy! Cái đó rất tốt không sao! Chúng ta tìm tới, chúng ta chung
đụng, để tìm hiểu cái bản chất của chính ta. Chứ đừng có nên đi tới sự tăm tối rồi tự ràng buộc mình, mà
tiến không được.
Cho nên thường thường tôi nhắc các bạn, tu mà các bạn không sửa được cái bản tánh tự ái của các bạn thì
các bạn có đi tu cũng vô ích, mất công, không làm gì được đâu. Dẹp được tự ái các bạn mới thấy sung
sướng. Tất cả đều là hòa đồng thương yêu, chẳng có gì mà đáng trách. Cho nên chúng ta có cơ hội đàm
đạo, có âm thinh, để nghiên cứu và tiến hóa. Cái sự thật là cái gì? Thực chất của mọi sự việc là cái gì? Cái
sự chánh đáng của nó là cái gì? Chỉ có bao nhiêu đó thôi! Chứ không nên để tâm vào những cái sự động
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loạn, rồi tự gây phiền phức cho chính mình. Cho nên chúng ta tu để làm gì? Tu thì phải sửa tánh, sửa tánh
rồi minh tâm. Càng minh tâm càng kiến tánh. Cho nên nhiều bạn bây giờ đã bắt đầu thấy sự sai lầm của
chính mình. Chính mình đã gây phiền phức cho mình, chứ ai dám vô trong nội tâm nội tạng mà gây cho
mình? Chính mình! Cho nên chúng ta học bài nào cũng đáng bài nấy! Ở thế gian còn có chỗ chạy chối. Ở
địa ngục thì hết chỗ chạy chối. Phải học chứ không có nói, tránh né gì được hết thảy. Sự gian xão của
chúng ta không có thể nào mà dối trá người khác được. Chắn chắn là phải bị, phải học.
Cho nên các bạn càng ngày càng thấy rõ. Cho nên gần đây chúng ta cũng có tìm được một hai cuốn sách
nói về Ðịa Ngục Du Ký, để cho các bạn thêm tài liệu và thấy rõ rằng, có cái cảnh ở bên kia, không phải là
một người xác nhận, nhiều người đã xác nhận. Rồi lần lượt các bạn sẽ đọc, trong đó là một cái đường cho
các bạn tiến. Thêm một cái tài liệu quí báu để cho mình tự tu tự tiến. Cho nên chúng ta không bị sai lầm
nhờ những người đi trước đã đi con đường thẳng thắn và đi tới và ăn năn hối cãi, giải tỏa những sự mê
muội tăm tối của chính họ. Thì cái đó là cái gương lành tới với chúng ta. Cái việc bữa nay xãy tới cho
chúng ta là Thượng Ðế đã ban cho chúng ta một bài học. Chúng ta phải bình tâm xét, nghiên cứu, coi bài
học này hay dở, tôi có khả năng vượt qua không? Ðó mới thấy trình độ của mình tới đâu. Cho nên bài nào
chúng ta cũng phải học, không có cái gì kêu bằng xấu, mà chẳng có cái gì kêu bằng tốt. Cái nào rốt cuộc
cũng phải học hết. Tốt cũng phải học mà xấu cũng phải học. Rồi nhiên hậu các bạn mới được quân bình,
mới được thông suốt, mới được an tịnh, mới thấy sự thương yêu giá trị! Và thấy sự sáng suốt của chính
bạn, thấy phần hồn của bạn, thấy sự thương yêu của cha mẹ, thấy sự thương yêu của các giới đã vì mình.
Mình đã thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, ngày nay mình không nên tiếp tục thiếu nợ nữa. Phải cố gắng, cố
gắng để giáo dục lục căn lục trần, để cho nó dẹp tự ái, rồi nó phải lo làm lụng, rồi nó đền bù những cái gì
mà nó đã thiếu sót. Thì các bạn mới mong có cơ hội tiến hóa, chứ còn không, các bạn xuống dưới kia, rồi
một ngày kia, các bạn cũng phải bắt các bạn làm việc. Chứ không phải các bạn đi xuống làm ông tiên liền
được đâu.
Cho nên chúng ta tu cũng vậy, các bạn đã phát tâm cứu độ người khác, các bạn đã phát tâm độ người, giúp
người tu, điều rất cao quí. Đó là một công tác, đó cũng là một đường lối để chuộc tội cho chính mình. Phát
tâm độ từ người tu, cái đó là quí lắm, rất cao quí, rất tốt. Cái đó là cái việc làm siêu phàm, vì sao? Vì các
bạn đã thực hành và các bạn đã đi tới rồi. Từ động loạn các bạn đã lần lượt chiếm đoạt tới thanh tịnh lần
lần. Các bạn thấy càng ngày càng yên ổn, càng ngày càng sáng suốt lại các bạn muốn trao lại cái chìa khóa
cho người khác! Nhiều bạn nói rằng tôi tu, hai chục năm về trước thì ngày nay tôi khá lắm rồi! Ðó cho nên
khi mà các bạn hiểu được cái đó thì các bạn mới thấy giá trị của chính bạn. Nếu mà chính bạn không dày
công, thì làm sao mà các bạn tu được. Các bạn tu bổ sửa chữa, các bạn trở nên một vị đại hùng, đại lực, đại
từ bi. Học cái dũng của Trời Phật để đi tới tha thứ thương yêu. Cái tha thứ đó là dũng, đại dũng đó bạn ơi!
Nếu mà các bạn không biết tha thứ, không biết đại dũng là cái gì, còn ôm lấy cái chấp thì yếu hèn quá xá,
đâu có làm gì được!
Cho nên lắm khi các bạn cũng kẹt ở trong gia đình, Bề Trên cũng biết. Nhưng mà giáo dục lần lần để đi
tới, nay chút, mai chút, rồi cho các bạn đụng nữa. Khi mà các bạn được thóat ra thấy thanh nhẹ, lại phải
đụng nữa. Ðể chi? Ðể thử coi các bạn thực chất đã nhẹ chưa, đủ lực lượng thanh nhẹ chưa? Ðã phát tâm từ
bi chưa? Phát tâm tha thứ chưa? Giống như đôi môi các bạn đã nói, tâm thức các bạn đã mở, nó hòa hợp
với cả càn khôn vũ trụ chưa? Cái sức chịu đựng vô cùng của các bạn hết sức giá trị, hết sức văn minh, hết
sức tối tân. Cái phần đó, các bạn không nói, các bạn thanh tịnh. Nhưng mà rốt cuộc rồi, mọi sự đều khắc
phục hết, yên ổn, không có cái gì! Tôi đã nói ồn ồn ào ào rồi rốt cuộc chẳng có cái gì, không có cái gì quan
trọng hết. Nhưng ở thế gian, phải có trật tự. Nếu mà chúng ta không có trật tự thì không có làm ra một đồ
vật, để khuyến tâm con người, hướng về sự đoàn kết trước, rồi mới kêu bằng tìm được lối thoát để tu hành!
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Chúng ta đã mang một cái thể xác, vạn linh kết thành một cái thể xác, đầy đủ sự chiếu diệu đoàn kết từ tâm
linh cho đến vật chất, cao quí biết là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta quên ta, chúng ta cứ nhớ cái chuyện
bên ngoài, đề phòng chuyện bên ngòai, họ sẽ giết tôi, họ sẽ hại tôi, này kia kia nọ. Ðó là tự tạo sự tăm tối
cho chính mình! Nếu chơn tâm chúng ta ngay ngắn thì chẳng có gì phải sợ. Dù cho họ có giết đi nữa, mình
giữ cái sáng suốt. cái sáng suốt đó vẫn còn đời đời bất diệt. Các bạn có cơ hội để đọc Ðịa Ngục Du Ký, thì
các bạn thấy, bao nhiêu tội ác rồi cũng cho luân hồi, hay là bị giam hãm và cho tiếp tục cho học hỏi. Chứ
tan rã đi cách mấy đi nữa, cũng có một cơ hội để hồi sinh, để chi? Mục đích để làm gì? Thượng Ðế ban cái
cảnh đó để làm gì? Ban cái cảnh đó để cho mọi người tự thức giác, mọi tâm linh phải tự thức giác. Sau một
cơn hành hạ vô cùng mới thức giác tới vô cùng!

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam CA
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam CA Thông Báo
Mừng Tết Mậu Tuất 2018 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
Hội AHVVHK Miền Nam CA có tổ chức đón mừng Tết Mậu Tuất tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào ngày
Chủ Nhật 18-2-2018, tức mùng 3 Tết Mậu Tuất.
Chương Trình như sau:
10:00 – 11:00 AM:
Lấy thiệp lì xì thơ của Đức Thầy
11:00 – 12:00 PM:
Thiền Chung
12:00 – 1:00 PM:
Ăn Trưa
1:00 – 2:30 PM:
Văn Nghệ, Kịch, Đọc Thơ
2:30 PM:
Múa Lân và đốt pháo
Kính mời quý bạn đạo khắp nơi hội tụ về gia đình Vô Vi đón mừng Tết Mậu Tuất và thưởng thức buổi văn
nghệ đặc sắc. Kính mong quý bạn đạo ăn mặc trang phục đẹp để đón Tết. Nam mặc quần áo lịch sự. Nữ
mặc áo dài đủ màu.
Mọi liên lạc xin gọi:
Kim Anh Nguyễn: 714-580-5388
BảoKhanh Châu: 714-489-7767
Kính thư:
Võ Thanh Chí,
HT Hội AHVVHK Miền Nam CA
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cho bà Trương Thương Loan, là mẹ của bạn đạo Trần Lập Vinh và
Trần Kim Hoàng, sinh ngày 21-9-1930, mất ngày 13-1-2018 lúc 7:20 tối tại San Francisco, Hoa Kỳ được
siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 7/13

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
19.01.2018
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..
Bạn đạo ở Mỹ chưa có quốc tịch, chỉ có thẻ xanh (US Permanent Resident) phải
dùng hộ chiếu VN để xin eTA, và hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng,
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 CAD, eTA có hiệu lực 5 năm
hoặc ít hơn tùy ngày hết hạn thông hành của quý bạn)
- một địa chỉ email để nhận eTA (electronic visa)
Lưu Ý: Khi làm eTA, quý bạn cần chọn đúng website của chính phủ Canada, vì
có rất nhiều nơi quảng cáo làm hộ eTA, nhưng thật ra họ chỉ lấy tiền của du khách
mà thôi, vì trang mạng của chính phủ Canada là đủ rồi.
Xin vào trang mạng này để làm eTA:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visitcanada/eta/apply.html
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IV – Chọn các chuyến bay không ghé Mỹ (USA) hoặc phải làm thêm ESTA hay visa
transit C1
Nếu quý bạn có các quốc tịch trên (Australia, France, Germany, Belgium, South Korea, Switzerland,
v..v..) mua chuyến bay có ngừng tại USA (Mỹ) trước khi bay tiếp sang Canada, thì sẽ cần xin thêm
ESTA mới được vào Mỹ dù máy bay chuyển tiếp trong vài tiếng đồng hồ.
Trang mạng để làm ESTA:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta
Lệ phí: 14 USD một người, hiệu lực 2 năm hoặc ít hơn tùy theo thời hạn của thông hành.
Bạn đạo có quốc tịch Việt Nam, Hồng Kông và Indonesia sẽ phải xin transit visa C1 nếu đổi chuyến bay
tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu có ý định ở lại Mỹ thăm viếng dù chỉ 1 ngày thôi, quý bạn phải xin visa visitor
loại B2.
Để tránh rắc rối về visa vào Mỹ, bạn đạo có quốc tịch VN nên chọn chuyến bay KHÔNG GHÉ MỸ
vì sẽ phải làm thêm thủ tục xin visa vào Mỹ rất khó khăn.
Ngoài ra, bạn đạo có quốc tịch VN nên nộp hồ sơ xin visa tại Lãnh Sự Quán Canada trước ngày
30 tháng giêng (30 January 2018) thì hồ sơ sẽ được cứu xét sớm trong vòng 6 tuần lễ.
Sau thời hạn trên, LSQ Canada cho biết thời gian cứu xét đơn có thể kéo dài từ 3 đến 4 tháng vì
có rất nhiều người xin visa sau đó. Vì khách sạn không cho giữ phòng quá thời hạn ấn định, BTC
sẽ không bảo đảm có thể ghi danh cho những bạn đạo nhận visa quá trễ. Mong quý bạn hãy lo thủ
tục visa càng sớm càng tốt.

IV-

Điều Lệ Customs/ Hải Quan CANADA cho bạn đạo di chuyển bằng đường
hàng không
Xin quý bạn lưu ý: Hải quan Canada rất khắt khe về vấn đề mang thực phẩm vào
Canada, tuyệt đối không mang thức ăn tươi, rau quả, hột nuts v..v.., nếu có sô-cô-la,
bánh ngọt trong bao bì, hay trà v...v... đều phải khai báo rõ ràng, nên nếu không cần
thiết, quý bạn không cần mang gì theo, vì ngay tại Canada/Phố Tàu, không thiếu
món gì.

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):
Họ / Tên (trên bảng tên nếu khác):
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :
Địa chỉ :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Nam : [ ]

Nữ : [ ]

Quốc Tịch :
Thành Phố :
Quốc Gia:
Đ.T. di-động :
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

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

Tổng Cộng

Thứ

1 Trẻ em dưới 12 t.
*Chung phòng với 3 người lớn
2 Trẻ em dưới 12 t.
*Chung phòng với 2 người lớn

280 USD / 1 em
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

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

Tổng Cộng

Thứ

1 Trẻ em dưới 12 t.

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

Xin chọn loại
phòng

Đêm

Đêm

11.09.2018

12.09.2018

Tổng Cộng

40 USD
30 USD

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
Phòng 4 người

Người Lớn

Đợt 1 đóng trước

Đợt 2 đóng hết trước

ngày 15 tháng 2 , 2018

ngày 1 tháng 5 , 2018
Phần còn lại

300 USD
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Phòng 3 người
Phòng 2 người
Phòng 1 người

Người Lớn
Người Lớn
Người Lớn
Trẻ em 3-12 t

400 USD
500 USD
500 USD
200 USD

Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại
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
13.09.2018

Chương Trình Sơ Lược
Nhận Phòng sau 4 giờ chiều
Tối : Hướng dẫn tổng quát
Thiền chung
Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy;
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Tu Học;
Thiền chung.
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

18.09.2018

Trả phòng trước 11 giờ trưa
Bạn đạo ra về

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

14.09.2018

15.09.2018



Bữa ăn

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

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)
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.
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.
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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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