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` 
Số 1219  18 tháng 11 năm 2018 

 
 

 

 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) Mọi người chung hành với Bé, đều muốn gặp Bé thì sao? 
2) Người tu mà còn sân si thì sao? 
3) Muốn giải thông uất khí thì phải làm sao? 
4) Muôn hình vạn trạng diễn biến trong khối óc, Bé làm sao được ổn định? 
5) Ở xã hội vật chất hay dành ngôi vị để làm gì? 
6) Làm người say mê tình tiền địa vị thì mới làm sao lìa khỏi? 
7) Lúc này có nhiều bạn đạo muốn đến thăm Bé, Bé nghĩ sao?  
 
 
 

Minh Taâm 
 

Minh taâm phaân laàn qui gieàng moái 
Tieán hoùa thaâm saâu tieán töø  hoài 
Giaœi toœa phieàn öu töï giaùc taâm 

Trieàn mieân nhaäp ñònh phaùp phaân huyeàn 
 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 
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1)27-09-92  
Hỏi: Mọi người chung hành với Bé, đều muốn gặp Bé thì sao?  
 
TL: Thưa về tâm lý thì ai ai cũng muốn tương ngộ như nhau, còn về thực hành thì phải tự khai 
thác chánh tâm tu học, tức là sống hẳn trong ý niệm tốt lành thanh nhẹ, tức là tự ngộ chơn tâm, 
thầm tu thầm tiến, phát triển vô cùng, quí yêu muôn loài vạn vật, không hoang phí thì giờ tu tiến  
 
                Kệ:  
Thức tâm chẳng tạo lý ưu phiền  
Trí điển khai thông sống vẫn yên  
Duyên Phật tình Trời tâm tự ngộ  
Lý siêu bàn bạc chẳng còn phiền  
 
2) 28-09-92  
Hỏi: Người tu mà còn sân si thì sao?  
 
TL: Thưa người tu mà còn sân si là uất khí trong nội tạng chưa giải thông. 
 
3) Hỏi: Muốn giải thông uất khí thì phải làm sao?  
 
TL: Thưa phải thực hành niệm Phật và làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều lần trong ngày thì sẽ 
được quân bình và thanh nhẹ  
 
             Kệ:  
Uất khí gieo trồng tâm ác độc  
Tự giam tâm thức chẳng còn hay  
Ai ai cũng tốt mình chưa tốt  
Hối cải ăn năn tự đổi thay  
 
4) 29-09-92  
Hỏi: Muôn hình vạn trạng diễn biến trong khối óc, Bé làm sao được ổn định?  
 
TL: Thưa Bé chỉ sống trong không thì dù cho sự biến chuyển tới tấp Bé cũng cảm thấy không có gì 
động cả. Cho nên Bé có mang xác phàm của Bé dấn thân các nơi trên mặt đất nhưng Bé vẫn thoát 
khỏi sự lôi cuốn của ngoại cảnh, Bé cảm thông việc đời là tạm và giả không thật thì tâm của Bé lúc 
nào cũng không động, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, tùy duyên mà giải tùy tâm mà độ, mỗi mỗi 
đều nằm trong nguyên lý tiến hóa, Bé cảm thấy việc gì cũng phải cả, kể cả địa ngục cũng là nơi 
cứu vớt phần hồn thức tâm và bằng lòng tiến hóa sau cuộc học hỏi nơi thiếu thốn và âm u  
 
              Kệ:  
Cực hình tiến hóa chẳng khờ ngu  
Giải mở tâm tư thoát khỏi tù  
Ai diệt ai sanh tùy cảm thức  
Quán thông đời đạo tự mình tu 
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5) 30-09-92  
Hỏi: Ở xã hội vật chất hay dành ngôi vị để làm gì?  
 

TL: Thưa ở xã hội vật chất hay dành ngôi vị là vì họ tưởng lầm là sự thật, nhưng khi đạt được ngôi 
vị chức tước rồi thì tự nó dần dần tan biến mất, bàn tay không thể nắm chặt mãi được, đến giờ 
cũng phải buông xuôi và ra đi, tùy theo luật nhơn quả, không có một ai có thể trường tồn trên mặt 
đất, chỉ có ngôi vị học hỏi rồi ra đi mà thôi. Phần hồn là chánh gốc, óc phàm trữ lưu trong giới hạn, 
nhớ quên trong tình tiền duyên nghiệp. Ngược lại người tu thiền thì mới thật sự hưởng được phước 
lộc của Trời ban, phần hồn được rộng đường tiến hóa hơn, chịu nhịn nhục lại được thăng hoa tươi 
tốt  
 

                 Kệ:  
Giựt giành thế cảnh làm chi đây  
Kham khổ mê say chuyển mỗi ngày  
Tâm đạo biến mất trí uẩn khúc  
Không thông tạo loạn tự mình đày  
 
6) 31-09-92  
Hỏi: Làm người say mê tình tiền địa vị thì mới làm sao lìa khỏi?  
 

TL: Thưa làm người còn nuôi ảo vọng, thì tự nó đụng phải bao lần không ăn ngủ được, ngoài sức 
tưởng tượng của chính nó, nhiên hậu mới chịu xa lánh lãnh vực si mê diễn biến trong khối óc. Cho 
nên Phật giảng là tham đứng đầu thì mới xảy ra cớ sự, lòng tham không đáy càng ngày càng đào 
sâu và động thêm không có lối thoát. Những người đó đại đa số là thông minh và ngoan, dễ bị lợi 
dụng bởi thiêng liêng ở cõi âm, thường được khen tặng bởi những phần hồn xưng danh ông này bà 
nọ, chỉ biết lợi dụng mà chẳng giúp được gì! Tạo khổ cho mình mà thôi!  
 

                 Kệ:  
Chơn tu chẳng thiết sang tồi  
Khai trí mở tâm tự tiến ngôi  
Thanh tịnh tối cần trong dũng tiến  
Giúp mình hiểu họ một mình thôi  
 
7) 01-10-92  
Hỏi: Lúc này có nhiều bạn đạo muốn đến thăm Bé, Bé nghĩ sao?  
 
TL: Thưa Bé rất vui đón tiếp mọi người trong thâm tình quyến luyến và cởi mở. Mọi người đến đây đều có 
cơ hội chung vui trong điển giới thanh nhẹ, Bé cảm thấy không có gì trở ngại cả. Sự liên hệ đối với Bề 
Trên qua Bé dìu tiến được trực tiếp hơn, không phải ăn uống say sưa như cảnh đời mà khỏe vui trong tâm 
thức. Bạn đạo có thực hành đứng đắn thì có cảm thức điều này, tình thế điển năng khối óc được thay đổi 
hướng thượng rõ rệt hơn. Khi ra về sẽ ôm lấy tình thương đậm đà hơn.  
           Kệ:  
Quên đi cái cảnh u buồn  
Trí sáng tâm vui ý tiến suông  
Cơ hội vui vầy tâm thức giác  
Ðường tu thanh nhẹ tiếp liền luôn 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Bài thuyết thứ hai của cụ Đỗ Thuần Hậu 

 

Học Đạo có lẽ công khai bạn tường 

Học thì nghe rõ cho tường 

Lễ độ cho có con đường đạo tâm 

Chớ hơn chớ kém chớ lầm 

Khi đau phải giúp, khi nằm phải toan 

Đau thì truyền điển nhẹ nhàng 

Khi mệt cũng để bạn vàng giúp cho 

Bạn đừng có tính so đo 

Nghe đau phải đến giúp cho bạn mình 

Truyền điện phải lấy chữ tịnh 

Tịnh tâm tịnh khẩu điển linh phát liền 

Để cho người bệnh nằm yên 

Chiếu ngay trên trán vào lò lư hương 

Tiếp dẫn ngay xuống một đường 

Tề luân hư cảnh cùng đường đi lên 

Chúng ta sẽ đứng một bên  

Tiếp luôn hơi khác cho bền đức tâm 

Sức khỏe người bệnh phát minh 

Bạn làm như thế bệnh tình an ninh 

Không nên bày chuyện rộn ràng 

Bình bông cho tốt để ngay mũi người 

Bông thơm hấp dẫn tốt tươi 

Cho bệnh khỏe khoắn hơn người lúc đau 

Không nên chuyện vãng rạt rào 

Để cho bệnh nghĩ thế nào được an. 

Người nào mang bệnh tà sang 

Bạn làm thế ấy là tà cũng dang 

Lời đây dạy bảo hoàn toàn 

Lẫn điều lễ độ rõ ràng chỉ cho 

Hấp hối bệnh đã đáng lo 

Ngặc khi mình thác, ta thời cầu siêu 

Bình bông đặt để ngay đầu 

Thắp nhang cầu nguyện hai câu Phật Tiên 

Quan Âm bồ tát giáng siêu 

Di Lạc giáo chủ chứng minh siêu hồn 

Bạn đừng lộn xộn tâm hồn 

Phái nam phái nữ đứng dồn hai bên 

Ngang nhau thẳng rẵng hai hàng 

Trí ta chiêm ngưỡng cho hồn trẩy sang 

Lim dim mắt nhắm đàng hoàng 

Chắp tay ngang ngực rõ ràng đạo tâm 

Xin bạn nhớ kỹ đừng lầm 

Bàn tay tam muội để ngay luân tề 

Mắt nhắm tâm tưởng đừng mê 

Cho hồn siêu độ trở về Tây phương 

Từ đây phân tác âm dương 

Phân chia đôi ấn dựa nương miệng mình 

Đưa rồi bạn cứ làm thinh 

Trí ý ta tưởng cho hồn siêu minh 

Nhập mạch cũng thế bạn mình 

Làm y như vậy lễ trình bạn nghe 

Động quan linh cửu phải dè 

Thắp hương miệng niệm bạn bè chân linh 

Từ đây bước tới siêu hình 

Động quan phần tán bạn mình đưa đi 

Thắp nhang miệng niệm Mô Di 

Đôi câu cầu khẩn đưa đi thiên đàng 

Lễ rằng tế trí kỳ ai 

Nhắm mắt ý tưởng niệm hoài 

Chắp tay xá bái ngó ngay diện tiền 

Bước tới bẩy bước đầu tiên 

Đứng lại chiêm ngưỡng cho hồn nương theo 

Nam gia bảy bước thẳng lèo 

Phụ nữ chín bước sang hèn như nhau 

Đi thời xem trước ngó sau 

Thẳng rẳng đi tới chớ nên rạt rào 

Pháp Lý nhà Phật truyền rao 

Đạo đời lễ nghĩa trước sau vẹn toàn 
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Quần áo mũ áo đàng hoàng 

Đưa ngay tới huyệt tán sau trở về 

Người ngoài biếm nhẽ cười chê 

Bạn mình đừng chấp tư bề mới ngoan 

Từ đây (Hậu) đã tỏ tường 

Đời đạo bạn giữ an nhàn tu thân 

Có khi (Hậu) cũng đến phần 

Anh em bậu bạn ân cần giúp nhau 

Tu thời kẻ trước người sau 

Nhớ câu bạn đạo thương nhau mới tường 

Chữ thương tạc để làm đầu 

Anh em pháp lý đạo mầu cùng nhau 

Sách này dạy kỹ trước sau 

Các bạn cố gắng thương nhau một nhà 

Cội gốc chỉ rõ phân qua 

Thích Ca Pháp Lý Di Đà từ đây 

Sách nầy giữ lấy làm Thầy 

Gần kỳ mãn hạn (Hậu) về Tây Phương  

Anh em bầu bạn thương nhau một lòng 

Đến đây Pháp lý đã xong 

Xin chào các bạn bá tòng gắng ghi 

Thủy chung như nhứt vậy thì 

Khoa Học Huyền Bí Vô Vi bạn à 

Khảo cứu Pháp lý chỉ ra 

Hễ tu thì được sách nầy chẳng sai 

Lòng thương các bạn ai hoài 

Cúi xin nhà Phật độ ngay người lành. 

Đỗ Thuần Hậu  

79 tuổi, ngụ nhà số 93 Phan Thanh Giản, Saigon 

1962 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
1)  

THẾ HUYỀN KINH 
Nguyên Lý Tận Độ - LSH 

 
Vị trí và trật tự tức là chỗ đứng của vạn linh tại mặt đất, sự linh hoạt phù hợp với huyền giới thanh tịnh, 
kinh mạch vận hành thông suốt trong Tiểu Thiên Địa, tức là xác phàm, thì mới nhận thức được nhu cầu của 
Tiểu Thiên Địa từ trong ra ngoài. 
Làm người cơ tạng được thông suốt và khỏe mạnh, tiếp thu điện năng tự nhiên của vũ trụ thì nguồn sống sẽ 
được dồi dào, cung cầu rõ rệt, tâm thức mới đạt được sự quân bình: Gọi là kinh tế, xoay chuyển liên hồi, tự 
đạt tới mọi sự hòa cảm và duyên lành, có óc sáng tạo, trao đổi không ngừng nghỉ, tiết mục phong phú và 
trật tự, hòa giải được mọi sự từ nghẹt tới thông. Sự sáng suốt thành tâm phục vụ cho Tiểu Thiên Địa được 
tươi tốt, hồn thanh tịnh, xác khỏe, tiếp tục trên đường sáng tạo và xây dựng. 
Ở trên đời, một quốc gia mà không có người lãnh đạo sáng suốt, biết dân biết mình, thì nền tảng kinh tế sẽ 
bị băng hoại và không tiến. Cho dù thường ca tụng tình dân tộc mà không hiểu sự sống còn và cấu trúc của 
người dân thì kinh tế không sao thịnh vượng. Dân giàu thì nước mới mạnh. Con khỏe cha mẹ mới vui. Dân 
vui dân mới chịu cống hiến khả năng sẵn có trong tinh thần phục vụ. Cần thiết là sự vận hành lưu thông 
đều hòa. 
Tâm linh cũng vậy, phải thực hành trong trật tự thì cơ tạng mới được an vui. Xác thân dục vọng tương 
đồng với xác thú, vì là thú nên cần sự giúp đỡ và xây dựng sáng suốt của phần hồn, thì mới siêu nhiên 
được, sự tham dục gây nên nghiệp chướng ở tương lai. Chung quy trách nhiệm của phần hồn là quan trọng 
nhứt, phải luôn luôn liên hệ với Trời Đất mà hành sự. 
Thiên thời địa lợi nhân hòa, trí tuệ khai minh, cộng đồng phát triển, nhịn nhục xây dựng trong đời lẫn đạo, 
kinh tế sẽ phát triển xum xuê và tốt đẹp. Nhìn xứ người tốt đẹp, xứ mình thì nghèo mạt tại vì sự phát triển 
không đồng nhứt, cạnh tranh lộn chiều, thu lợi cá nhân thay vì hòa đồng khai triển. Thành tâm cống hiến, 
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muôn chiều phát triển. Hội nhập chung đường tiến hóa, thì từ trong không sẽ có. Thực hành liên tục cộng 
với chấn động điện năng của Trời Đất thì mọi việc sẽ thành tựu tốt đẹp ở tương lai. Thức giác trong mưu 
sinh thay vì hỗn loạn trong mưu sinh. 
 
Nguyên Lý Tận Độ - (trang 21) 
 

2)  
 

Vấn đạo về đề tài Tu và Thiền 
(Đại hội Nhìn xa Montréal 2018) 

 
1) Tu và thiền nó liên hệ thế nào vậy ông Tám? 

 
-Tu là tu bổ sữa chửa !Cái thiền đó là thật sự tu bổ sửa chửa. Còn nhiều người nói rằng tôi tu, mà 
không chịu sửa thì xưng danh tu mà thiếu tu! Tu không có làm chuyện bề ngoài,! Tu là sửa nội tâm, 
nội tạng, nội thức của chúng ta. Bề Trên chỉ chứng tâm chứ không chứng ngoại cảnh! Cho nên cái 
tu không có dùng chữ tu mà không hành!Tu thì phải hành! Người ta nói tu hành, tu hành! Còn anh 
nói anh tu không mà anh không hành là anh chưa đi tới đâu! Chỉ lượm lại những lới nói của người 
khác nhưng mà sự sáng suốt của chính mình chưa cống hiến cho cộng đồng được! Hành là thiềnđó! 
Là mở ra cho nó ổnđịnh! Từ cái động đi tới cái định 
 

2) Thưa Thầy thiền khác với tu như thế nào? 
-  
- Tu mà không thiền là tu không có kết quả ! Tu mà tu lý luận là tu hú chứ không phải thật tâm tu ! 

Tu là phải thiền ! Tu hú là rủ người này tu người kia tu, tu trong lý thuyết thôi, còn hành không có, 
để cải lộn về lý thuyết thôi ! Chứ thực hành để khai tâm mở trí và nói chơn ngôn cảm động đối 
phương để đối phương tự tiến và xuất phát như chơn ngôn để truyền cho nhơn loại, người này tới 
người nọ ! Cái chuyện đó mới là thực chơn hơn ! Còn dùng lý thuyết dùng lời kinh kệ nói đủ thứ, 
nhưng mà chính bản thân chưa đạt được một cái gì ! Mình nhìn họ mình hiểu rồi ! Nói hay lắm, nói 
kinh sách, nói tới chuyện đời xưa không có bỏ một câu nào hết, nhưng mà rốt cuộc hoàn cảnh 
không có yên ổn ! Gia đình cũng chưa tiến tới tốt !  

-  
- Chỉ có thực hành tu thiền mới thật là tu ! Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức mà 

chính mình không thương mình làm sao mà thương người khác ! Tu là thương mình, sửa lại, lập lại 
sự quân bình của chính mình mới thật sự là tu ! Thương mình mới thương họ, mới biết được giá trị 
của tình thương của bề trên đang ban chiếu ở chỗ nào ! Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây có đèn 
điện chiếu, có phương tiện đầy đủ, do đâu ? Do điện năng của Trời Đất hình thành, đã từ lâu, từ bao 
nhiêu năm rồi đâu phải mới đây đâu ! Mới đây chúng ta hưởng là nó đã có từ bao nhiêu năm, kết 
tập từ bao nhiêu năm, cấu trúc từ bao nhiêu năm mới hình thành ,không phải là đơn giản đâu ! Đại 
phước đức chúng ta mới được ngự trong cái chỗ ổn định như vầy và nghe những lời truyền cảm, 
phân giải trong tâm ta mà chính ta có khả năng tiến tới chớ không phải người truyền pháp độc đoán 
một người đâu ! Trong ta có ! Cho nên mọi người chúng ta là bình đẳng, nghe, hiểu, hành, tiến là 
bình đẳng, không có dị biệt giữa sư phụ và đệ tử để uy hiếp tinh thần người khác ! Đây toàn là bình 
đẳng, thương yêu xây dựng, thực hiện cái đạo tình thương và đạo đức, biết mình biết họ, cùng tu 
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cùng tiến xây dựng cho chung, để giải quyết đại sự chung tại thế gian đã và đang đau khổ từ bao 
nhiêu triệu  năm không giải quyết được 

 
3)Người không làm gì ác và ăn ở tốt  lành có cần tu thiền vô vi không ? 
 
Ăn ở tốt lành không làm điều ác là chứng minh kiếp trước họ cũng có tu, ngày nay họ mới trở lại bản tánh 
hiền từ. Mà nếu họ tu vô vi,  họ mới tạo được hạnh đức tốt và trật tự tốt hơn kỳ trước và nó sẽ ảnh hưởng 
người khác rất nhanh, căn lành tiến hóa nhanh, độ đời và xuất phát chơn ngôn cho mọi người cùng đi với 
chúng ta 

4) Tu như thế nào mới thật sự là giải thoát ? 
Tu là chỉ có hành ! mà  một đường lối hành ,đêm đêm hành , kiên nhẫn hành, dày công hành sẽ đi đến. Chớ 
nói tôi tu mười nămmà không thấykết quả gì, nhưng mà mình không thấy cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình, 
mình đêm đêm phải hành ! Đêm hành, đêm không rồi nghĩ sai về cái pháp mình đã hành là tạo loạn cho 
chính mình mà thôi ! 
 
4 b)Đời đạo song tu, anh có tu một thời gian hướng về đạo, thì bây giờ anh hiểu được đạo thì trong đó  
thực hành về đời đạo song tu ! Giai đoạn thực hành kế tiếp, mình cứ liên tục như vậy, trung thành với 
chính mình và giải quyết tất cả công chuyện mình đã làm trước bao nhiêu năm bây giờ mình có sự dễ dãi, 
tiếp tục lại càng gom gọn, bớt tất cả…làm như không làm, lúc nào tâm mình cũng thiền định thì lúc chết 
mình an nhàn. Chứ không phải mình tìm cách đi làm tiên làm Phật.Tìm cách trở về chỗ ổn định ! Còn ổn 
định hơn bây giờ thì mới tìm ! Mà kêu đi tới thiên đàng mà cũng khổ hơn, thiếu thốn hơn tôi không làm ! 
Kêu mà con trở về với ánh sáng là con đầy đủ không thiếu thốn. Cho nên do sự siêng năng dầy công ! Như 
anh bây giờ anh ra đây, anh cũng bàn tay không như người ta, vì mọi người anh được một phần phước, 
sống muốn gì có nấy thì bây giờ anh tiếp tục, đời đạo song tu, hồn và thể xác cùng tu, thì lúc đó chuyện 
sống chết vô can Đường đi  sẽ đi tốt từ đời lẫn đạo, đạo không mình chỉ ngồi ủ rủ chỗ đó, nhịn ăn đủ 
chuyện rồi sinh ra bệnh hoạn ! Mình không có, mình hành đúng mức để phát triển hòa với vũ trụ quang để 
tiến hóa ! Mình còn chỗ đi nữa, chớ không phải có bao nhiêu đây đâu ! Chỗ này là chỗ hạn hẹp, mình đi xa 
mình mới thấy chỗ này là chỗ hạn hẹp. Những người ở Việt Nam mà qua xứ Mỹ mới thấy xứ Việt Nam 
nhỏ …. 

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 

     Hiểu Rộng 
    Hiểu rộng chiều cao là ánh sáng 
    Cảm minh Thiên Địa trí tâm an  
    Vui hành chơn thật cùng nguyên lý   
    Giải tỏa mê mù trí sáng choang. 
       Lương Sĩ Hằng  - Vĩ Kiên 
16.11.2019 
Kính thưa quý bạn đạo, 

Chỉ tròn hai tháng sau khi Đại Hội “Nhìn Xa” vừa kết thúc, bạn đạo khắp nơi đã nôn nóng trông 
chờ Đại Hội “Hiểu Rộng” 2019. Rất nhiều bạn đạo đã ghi danh phòng bị, dù chưa có thông tin chính xác. 

Nay xin gởi tin vui đến quý bạn, bạn đạo từ Á sang Âu lại sẽ có dịp hội tụ trong tình thương và 
thanh quang của Tết Vô-Vi hằng năm. 
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Vừa đáp xuống phi trường Taipei, quý bạn sẽ có ngay ấn tượng tốt, với một phi trường khang trang, 
sạch sẽ, trình bày đẹp mắt không thua gì Singapore. Phi trường có hai Terminal rất lớn, xin quý bạn nhớ 
ghi rõ đến Terminal nào để Ban Vận Chuyển tiếp đón cho đúng. 

Sau khi đi xem nhiều khách sạn, BTC đã quyết định chọn Khách Sạn “Sunworld Dynasty Taipei” 
vì khách sạn ở vị trí rất thuận lợi, ngay trung tâm thành phố Taipei, gần nhiều cửa tiệm shopping và ăn 
uống. Các bạn chỉ thả bộ vài bước là có đủ mặt cửa hàng shopping, các món bánh tây vừa ngon ngọt béo 
bùi không thua gì bánh Paris hay Montréal, ngay sát khách sạn là hàng quán mì đủ loại với một tên độc đáo 
“Noodle Museum”, v...v...., chưa kể quý bạn có thể thưởng thức bánh thơm (pineapple pastry) đặc biệt tại 
tiệm “Chia Te”, khách phải xếp hàng dài mua bánh, mochi va sushi cũng rất ngon, vì Đài Loan ảnh hưởng 
Nhật Bản, những trái cây bản xứ bày bán dọc đường phố với giá bình dân, các chợ đêm vừa mua sắm vừa 
ăn quà v..v... 

  
Ngoài ra, khách sạn hội đủ điều kiện phòng họp và phòng ngủ để bạn đạo có thể tham dự Đại Hội và dùng 
cơm trưa và chiều trong khách sạn trong 3 ngày Tết Vô-Vi, không cần phải di chuyển ra ngoài. Quý bạn 
đến sớm sẽ thích thú khám phá thành phố Taipei, như đền Tưởng Giới Thạch, Toà nhà Taipei 101, Bảo 
Tàng Viện Quốc Gia (National Palace Museum) hoặc viếng thăm làng cổ Cửu Phần, GeoPark, nơi bờ biển 
phía Bắc , cách Taipei 40 phút, v..v...  
Khách sạn rất gần trạm xe MRT (Subway) nếu các bạn muốn di chuyển bằng phương tiện công cộng, hoặc 
taxi nếu đi 3 hay 4 người giá rất phải chăng, vì khách sạn gần tất cả địa điểm du khách muốn viếng thăm. 

Sang năm 2019, chúng ta sẽ tưởng niệm 10 năm Đức Thầy liễu đạo, nên ngày Khai Mạc Đại Hội và 
Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy sẽ tổ chức vào ngày 23 tháng 9 năm 2019, và Đại Hội kéo dài từ ngày 23 tháng 
9 đến 25 tháng 9, 2019. 

Sau ba ngày Đại Hội, quý bạn có thể chung vui cùng bạn đạo với hai ngày du ngoạn và hậu đại hội 
(26 và 27 tháng 9, 2019). Ngày ra về là 28 tháng 9, 2019. 

Xin quý bạn xem Phiếu Ghi Danh Đại Hội 2019 để biết thêm chi tiết giá cả với 2 chọn lựa: 
• 22.09.2019 – 26.09.2019: Tham dự Đại Hội Hiểu Rộng 2019, 4 đêm, 5 ngày, không đi du 

ngoạn. 

• 22.09.2019 – 28.09.2019: Tham dự Đại Hội Hiểu Rộng 2019 và du ngoạn ( 6 đêm, 7 ngày, 
bao gồm đi du ngoạn 2 ngày và hậu đại hội). 

Chương Trình Du Ngoạn: 

 Vào ngày 25.09.2019, quý bạn sẽ gởi hành lý nặng tại khách sạn đại hội và giữ một xách tay nhẹ để 

đi chơi. Sáng sớm ngày 26 tháng 9, quý bạn sẽ rời Taipei và đoàn sẽ dùng cơm sáng và nghỉ ngơi tại Đài 

Trung, và tiếp tục hành trình về phiá Cao Hùng, để viếng thăm Phật Quang Sơn Tự, là một danh lam thắng 
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cảnh nổi tiếng ở Đài Loan. Với kiến trúc vô cùng hùng vĩ và là nơi thiết lập trường Đại học Phật giáo tại 

Đài Loan, Phật Quang Sơn Tự được mệnh danh là “kinh đô Phật giáo Đài Nam”.  

 
 

 Quý bạn sẽ có dịp thưởng thức cảnh đẹp thanh tịnh từ chùa xưa nhìn xuống núi đồi, hoặc tịnh tâm 

niệm hành trên đường Bát Chánh Đạo và nhìn những tượng Phật điêu khắc rất tinh vi. Tiếp đến, các bạn sẽ 

viếng thăm Long Hổ Tháp, Phật Quan Âm, Hồ Sen, tại Cao Hùng, dùng cơm tối chung, và đoàn sẽ nghĩ 

qua đêm tại khách sạn ở Cao Hùng. Sáng 27 tháng 9, đoàn sẽ tiếp tục ghé Hồ Nhật Nguyệt. Chúng ta sẽ đi 

dạo thuyền trên hồ, và ghé Đền Tam Tạng, ngắm cảnh hồ mây nước rất nên thơ. Vùng này rất nhiều thắng 

cảnh, nên đoàn sẽ tiếp tục ghé Miếu Văn Võ, nơi thờ Đức Quan Thánh và Đức Khổng Tử.  

 
 
Trước khi về Taipei, đoàn sẽ dùng cơm trưa chung với những món ăn chay đặc biệt của vùng này, 

quý bạn ăn rồi sẽ không bao giờ quên, vì người Đài Loan nấu chay rất khéo, và họ dùng các cây cỏ địa 
phương từng vùng nên không món ăn nào giống nhau; tỉ dụ bắp non, măng non, mía non, súp có các vị 
thuốc bắc như kỷ tử v..v... Chiều ngày 27.09.2019, chúng ta sẽ trở lại khách sạn đại hội để nghỉ 1 đêm, và 
chúng ta sẽ có một buổi hậu đại hội chung vui trước khi chia tay ra về ngày 28.09.2019, và hứa hẹn sẽ gặp 
lại nhau trong đại hội kỳ tới.... 

 Ước mong quý bạn sẽ ghi danh nhanh chóng để BTC có đủ thời gian sắp xếp và đóng tiền giữ chỗ 
chắc chắn tại khách sạn và hãng tour, nhất là phần du ngoạn, vì số chỗ có giới hạn. Xin quý bạn xem thông 
báo riêng về thủ tục nhập cảnh Đài Loan, đặc biệt về vấn đề xin visa cho bạn đạo có quốc tịch Việt Nam.  

Xin Lưư Ý: Bạn đạo quốc tịch Việt Nam chưa bao giờ du lịch các nước phát triển xin ghi 
danh trước ngày 15 tháng 01 năm 2019, để BTC kịp thời làm giấy mời và làm visa đoàn.  
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Thời hạn chót ghi danh là ngày 15.04.2019 hoặc sớm hơn nếu hết chỗ. Phòng Twin (2 giường 
nhỏ) có giới hạn, ưu tiên cho quý bạn ghi danh sớm. Xin quý bạn lưu ý đóng tiền deposit đợt 
1 trước ngày 15.01.2019 và đóng lệ phí đợt chót là ngày 15.04.2019.  
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 “Hiểu Rộng” 2019 để chúng ta cùng chung hưởng 
những ngày Tết Vô Vi quý báu. 

Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38, năm 2019 “Hiểu Rộng” 
 Thủ Tục Nhập Cảnh Đài Loan “Taiwan” 

15.11.2019 
Kính thưa quý bạn đạo, 
Xin quý bạn lưu ý điều lệ như sau để nhập cảnh Đài Loan (Taiwan) được dễ dàng: 

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. 

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. 

• Trường Hợp 2: 

Bạn đạo chưa từng du lịch các nước phát triển kể trên. 
Để giúp đỡ quý bạn có visa dễ dàng, BTC cần quý bạn ghi danh và cung cấp tất cả chi 
tiết về Hộ chiếu  (có hiệu lực ít nhất đến 1.04.2020) trước ngày 15.01.2019 cho chị Thủy 
tại Việt Nam (xin xem phiếu ghi danh).  
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Sau ngày kể trên,  BTC không bảo đảm có đủ thời gian làm giấy mời và visa đoàn (group 
tourist) vì chúng tôi cần liên hệ với hãng tour tại Đài Loan, v..v.... 
Điều kiện xin visa đoàn: 
1) Xin chọn lựa “ Đoàn 1: khởi hành ngày 22.09.2019, trở về ngày 26.09.2019” hoặc “ 

Đoàn 2: khởi hành ngày 22.09.2019, trở về ngày 28.09.2019” 

2) Đoàn phải đi cùng chuyến bay khởi hành và về cùng đoàn. Chi tiết vé máy bay sẽ cung 
cấp sau. 

3) Hộ chiếu  (có hiệu lực ít nhất đến 1.04.2020) 

Lệ phí xin visa đoàn: 50 US dollars một người. Nếu trường hợp visa bị từ chối – một 
sự việc rất hiếm hoi trừ phi người xin đã vi phạm luật pháp trong quá khứ - thì công 
ty dịch vụ sẽ hoàn trả lệ phí. 
Quan trọng: e-Visa hay Visa Đoàn chỉ hiệu lực 90 ngày, tức là khoảng tháng 6 bạn đạo 
mới nộp visa. Tuy nhiên, vì cần giữ chỗ Đại Hội và mua vé máy bay sớm cho có giá tốt, 
nên quý bạn đạo tại Việt Nam phải theo thể lệ ghi danh đã ghi trên phiếu ghi danh, và 
quý bạn theo visa đoàn phải ghi danh Đại Hội trước ngày 15 tháng 1 năm 2019. Nếu vì 
lý do không xin được visa, BTC sẽ hoàn tiền lệ phí Đại Hội lại và sẽ tìm người thay thế 
cho quý bạn. 

Ước mong tất cả quý bạn có thành tâm muốn tham dự Đại Hội “Hiểu Rộng” tại Taipei, Taiwan, sẽ được 
toại nguyện. 
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn.  
Ban Ghi Danh 
 

BẠN ĐẠO VIẾT 
 
Helmet ngày 13 tháng 11 năm 2018 
Kính gởi Tuần Báo Phát Triển Điển Năng: 
 Thưa các bạn: Đây là tiết mục CHIA SẺ TÂM TÌNH PHÁT TRIỂN TRÍ TÂM. 
 Tuần này LEDweekly có một câu hỏi về đề tài thật sống động, đó là THẾ HUYỀN KINH. 
 Anh Lý Vĩnh, người điều khiển chương trình sinh hoạt muốn anh chị em bàn bạc, đào sâu và tán 
rộng ra đề tài tu học này. Riêng bản thân tôi có suy nghĩ và đóng góp như sau:  
  THẾ HUYỀN KINH 

 THẾ: là THẾ TÔN, là ÔNG TRỜI 

 HUYỀN: là ĐEN, là HUYỀN BÍ 

 KINH: là ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ 

 Vắn tắt lại mà nói, đó là Đường Lối Tế Độ của Ông Trời đối với chúng sanh và muôn loài vạn vật 
đang sống dưới thế gian này, dưới bầu trời này. 
 Tạo Hóa đã hình thành ra vũ trụ và thế giới, trong Thế Giới có con người đang sinh sống gọi là Thế 
Gian. Trong Thiên Hạ con người làm chủ tạo ra Thế Vận Hội, đó là về mặt xã hội và đời sống; còn về Tâm 
Linh làm việc với Ông Trời gọi là THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO. Chúng ta hành đạo chứ không giành đạo. 
Đem xuống thấp nữa mà nói thì có THẾ THÂN, THẾ CHẤP, THẾ TẤN, THẾ THỦ, THẾ ĐỨNG, THẾ 
NGỒI.  Nếu bạn chơi cây cảnh Bonsai thì có THẾ THĂNG, THẾ GIÁNG, THẾ HUYỀN, THẾ TRỰC 
v.v... Tất cả đều có vị trí của nó, bao la vô bờ vô bến, vì vậy mà ĐỨC THẾ TÔN có nói, sự hiểu biết của 
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Ngài giống như lá cây trong rừng, còn những gì mà Ngài có thể nói ra cho chúng sanh hiểu, như nắm lá 
trong tay.  
 Qua câu nói này làm cho tôi suy nghĩ. Thưa các bạn: Theo tôi thì sự hiểu biết của một cá nhân cũng 
như nắm lá trong tay, còn của nhân loại thế giới gom lại giống như lá cây trong rừng, trăm hoa đua nở, 
muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn sắc, vô cùng tận. Vì "THẾ", xin các bạn hãy mở lòng ra mà chào 
đón SỰ SỐNG. Đó cũng là đề tài TU HỌC sinh hoạt cho Đại Hội năm nay và năm tới: NHÌN XA, HIỂU 
RỘNG. 
 Viết đến đây tôi chợt nhớ có bạn đạo nói tôi muốn làm Thầy!!! Nói dễ, làm thì rất khó. Nước mắt 
chan cơm, bạn có cam chịu được không? Thân tôi còn lo chưa xong, sống chết ngày nào không biết, mà 
dám đâu nghĩ đến chuyện làm Thầy của ai. 
 Nhân dịp giỗ Đức Ông Tư, Tổ Sư của PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP, 
xin phép Đức Tổ Sư cùng các bạn cho tôi chia sẻ vài câu trong Sấm Tu Hành như sau: 
   " Siêng năng tu luyện Chánh Tà 
   Cần lo nghiên cứu mới là Thần Tiên 
   Từ đây được chữ THIÊN KHÔNG 
   Thiên biến vạn hóa cộng đồng Phật Tiên 
   Từ đây bạn có Phước Duyên 
   Huyền Thiên hợp lý tiên gia đạo mầu 
   Câu văn cảm kích cơ cầu 
   Khoa Học Huyền Bí phép mầu Thích Ca ..." 
Kính chào các bạn. 
Quý Thương, 
Bành-Chí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu Ghi Danh 
(xin điền mỗi người một phiếu) 
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ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 38  “HIỂU RỘNG”  
Taipei, Taiwan 

22.09.2019 – 28.09.2019 
 

Họ / Tên (theo passport):     Nam : [  ]     Nữ : [   ] 
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :     Quốc Tịch :    
Passport số :    Hết hạn ngày :   
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:    

 
Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại Hotel Sunworld Dynasty 22.09.2019 -  26.09.2019 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 2 người 
   

Người Lớn  640 USD  

Phòng 1 người 
  

Người Lớn  880  USD   

    

Trẻ em dưới 6  
tuổi ở chung với  

2 người lớn 

Tối đa 1 Trẻ em dưới 6 t. 
*Chung phòng với 2 người 

lớn  

 300 USD  

Trẻ em trên 6  
tuổi = tính như 

người lớn 

   640 USD   

  Thứ  

Ghi Danh Đại Hội Và Du Ngoạn (7 ngày 6 đêm từ 22.09.2019 -  28.09.2019 cộng với 6  
bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong 3 ngày đại hội, hậu đại hội, 2 ngày đi tour gồm 2 bữa ăn 
sáng,  1 bữa ăn trưa, 1 bữa ăn tối) 

 

Phòng   Lệ Phí Đại Hội & Tours 
cho 1 người 

Tổng Cộng 

    

Phòng 2 người 
   

Người Lớn 870 USD  

Phòng 1 người 
 

Người Lớn              1210 USD   

    

Trẻ em dưới 6  
tuổi ở chung với  

2 người lớn 

Tối đa 1 Trẻ em dưới 6 t. 
*Chung phòng với 2 người 

lớn 

420 USD   

Trẻ em trên 6  
tuổi = tính như 

người lớn 

  870 USD   

  Thứ  

 
 
 
 

Chỗ ở trước Đại Hội : Khách sạn Sunworld Dynasty (giá phòng đã tính 15% thuế, bao gồm ăn sáng)  
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  1 Đêm 
mỗi người 

Đêm 
20.09.2019 

Đêm 
21.09.2019  

Tổng Cộng 

Phòng 2 người 
   

 60  USD    

Phòng 1 người 
 

120 USD     

Tối đa 1 Trẻ em dưới 6 t. 
*Chung phòng với 2 người lớn 

20 USD    

 
XIN LƯU Ý: Khách sạn chỉ có một số phòng TWIN 2 giường nhỏ. Trường hợp hết phòng TWIN,  ban ghi 
danh sẽ xếp 2 người ở phòng KING bed. 
 

 

Xin chọn loại 
phòng 

King Room (1 giường đôi lớn)   Twin Bed Room  (2 giường nhỏ)  

  
Nếu hết phòng Twin, quý bạn có thể ở phòng King 2 người hoặc đổi qua phòng 1 người  

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

không đi tour). 
1    

 
 

1. Ghi Danh Đại Hội 
 

 Hạn chót Ghi Danh 
 

Hạn chót ghi danh : 15 tháng 4 năm 2019(Có thể hết chỗ sớm hơn) 
Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 15 tháng 4 năm 2019, 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 1 , 2019 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 

15 tháng 1, 2019 
Đợt 2 đóng hết trước 

15 tháng 4, 2019 
Phòng 2 người Người Lớn 500 USD   Phần còn lại 
Phòng 1 người Người Lớn 600 USD   Phần còn lại 
   Trẻ em 3-6 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 2019 vì BTC phải trả trước lệ phí cho Khách Sạn.  
 
 Chương trình sơ lược 

 
Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 
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22.09.2019 Nhận Phòng sau 3 giờ chiều 
Tối : Hướng dẫn tổng quát  
         Thiền chung  

 

23.09.2019 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, chiều tại khách 
sạn 
   

24.09.2019 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Tu Học;   
       Thiền chung. 

3 bữa ăn  
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách 
sạn 

25.09.2019 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Văn Nghệ vàBế mạc Đại Hội. 
        Thiền chung 

3 bữa ăn  
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách 
sạn 

26.09.2019 Trả phòng trước 12 giờ trưa cho b/đ ra về 
 nếu không tham gia du ngoạn 
Du Ngoạn Ngày 1 (ăn sáng tại Đài Trung, ăn 
trưa tự túc, ăn chiều tại nhà hàng ở Cao 
Hùng) 

Ăn sáng tại khách sạn cho bạn 
đạo ra về. Bạn đạo tham dự du 
ngoạn có chương trình riêng 
(Phật Quang Sơn Tự, thăm 
viếng Cao Hùng, nghỉ 1 đêm tại 
Khách Sạn ở Cao Hùng, v..v..) 
  

27.09.2019 Du Ngoạn Ngày 2 (ăn sáng tại Khách Sạn ở 
Cao Hùng, ăn trưa tại nhà hàng gần Miếu 
Văn Võ, ăn chiều tự túc) 

Hồ Nhật Nguyệt, Đền Tam 
Tạng, Miếu Văn Võ, Trở về 
Taipei, nghỉ 1 đêm tại Khách 
Sạn Đại Hội, Hậu Đại Hội. 

28.09.2019 Trả phòng trước 12 giờ trưa   
 Bạn đạo ra về 

Ăn sáng tại khách sạn 

 

 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 tiểu bang California: 
Liên lạc ghi danh 
 
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 2019 
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 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 16/17 

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 1548 
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 chưa bao giờ du lịch các nước phát triển, xin lưu ý: Để giúp cho BTC làm việc hữu 
hiệu hơn, xin quý bạn liên lạc với chị Thủy để ghi danh trước 15 tháng 1 năm 2019, để BTC có thời gian 
làm danh sách tên và nộp cho hãng tour làm giấy mời. Xin quý bạn xem thông báo riêng về thủ tục nhập 
cảnh vào Taiwan.  

     
2. Chuyển Vận 

Xin xem phiếu chuyển vận. Xin chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ « TAIWAN TAOYUAN 
INTERNATIONAL AIRPORT » (airport code: TPE) và ghi rõ quý bạn sẽ đến TERMINAL 1 hay 
TERMINAL 2.  
 
 
 
 
 
 

Phiếu Chuyển Vận  
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(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. 
 


