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Thơ ngỏ
Trí Saùng
Trí saùng taâm minh töï phaùt quang
Duyeân ñôøi tình ñaïo töï khai maøng
Thaønh taâm tu luyeän chuyeån thaân sang
Ñôøi ñaïo phaân minh tình ñoäng tònh

Vĩ Kiên
Mục Bé Tám 1991
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 ñường:
1) Tại sao Hội giữa con người và con người lúc nào cũng bị lục ñục không dứt khoát là sao?
2) Bé có ñề nghị lập thành những nơi sức khoẻ và tâm linh có phải không?
3) Ý kiến hướng thượng thiện lành có phù hợp với thiên cơ không?
4) Vậy tôn trọng ý kiến hướng thượng chung có phải giữ thiên luật mà tu không?
5) Loạn ñộng là sao?
6) Nhìn xa hiểu rộng có ích gì không?
7) Sự cố gắng tu luyện của Bé hằng ñêm ñể làm gì?
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1) Hỏi: Tại sao Hội giữa con người và con người 2) Hỏi: Bé có ñề nghị lập thành những nơi sức khoẻ
lúc nào cũng bị lục ñục không dứt khoát là sao?
và tâm linh có phải không?
TL: Thưa sự công minh chưa phát triển ñồng nhứt
thì lúc nào cũng lục ñục cả, cho nên Bé ñề nghị
muốn lập hội, thì phải biết mục ñích của Hội trước
hết, nhiên hậu mới bàn bạc về sau, thì sẽ không bị
vấp phải những sự nhầm lẫn giữa tình Trời và tình
người, không ñem ra những sự bàn cãi ñứng ngoài
nguyên lý yêu thương và xây dựng giữa tình Trời và
người. Trọng tâm của nó là mở và tiến.

TL: Thưa Bé ñã mong muốn từ lâu, ước mong mọi
người phải chú trọng sức khỏe và tâm linh của chính
mình thì xã hội sẽ ñược phát triển tốt ở tương lai,
bớt ñi những chuyện làm không cần thiết là nói mà
không làm, ngược lại thì phải làm mà không nói, thì
việc làm sẽ thành công và nguyên lý sẽ thành ñạt,
hạnh ñức sẽ ñược dồi dào và thanh nhẹ.

3) 06-9-91
4) Hỏi: Vậy tôn trọng ý kiến hướng thượng chung có
Hỏi: Ý kiến hướng thượng thiện lành có phù hợp với phải giữ thiên luật mà tu không?
thiên cơ không?
TL: Thưa tôn trọng ý kiến thiện lành hướng thượng
TL: Thưa ý kiến chung hướng thượng thiện lành, chung, tức là áp dụng thiên luật tiến hóa ñể mà tu,
ñều phù hợp với thiên cơ và ñánh bạt tất cả tâm ma thiên luật lúc nào cũng cởi mở và khai thông, sẽ
phá khuấy.
không bị trì trệ và loạn ñộng.
5) Hỏi: Loạn ñộng là sao?

6) Hỏi: Nhìn xa hiểu rộng có ích gì không?

TL: Thưa loạn ñộng là gỡ bỏ và củng cố một ñường TL: Thưa nhìn xa hiểu rộng có ích trên mặt lý
lối không cần thiết cho chung, miệng nói hòa bình thuyết, nhưng việc làm có trật tự từ nhịp một, tức là
mà tâm không hòa bình tức là tai nạn về sau.
khai mở ñi tới lớn rộng mà không mệt mỏi, bánh xe
tiến hóa vẫn chạy và không bị trì trệ trong lý thuyết
Tại và Bị nữa.
7) Hỏi: Sự cố gắng tu luyện của Bé hằng ñêm ñể làm gì?
TL: Thưa sự cố gắng tu luyện của Bé hằng ñêm, ñể phá vỡ vách tường Tại và Bị, ñem lại sự thức giác hữu
ích trong thực hành.
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
THI ðUA TU THIỀN THANH TỊNH
Chung vui sum hợp sống thâm tình
Sống ñộng thực hành sống sống minh
Giao cảm tình Trời qui một mối
ðiện năng phát triển thấu chơn tình
Chơn tình ñời ñạo 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 ñộng thiên cơ
Tự tu tự tiến giờ giờ an vui
Cảm thông nguyên lý ñạo mùi
Dấn thân học hỏi rèn trui thực hành
Khai tâm mở trí hướng thanh
Trời ban tình ñẹp thực hành ñến nơi
Tai nghe chơn lý phân lời
Tự tu tự tiến hợp thời tiến thăng
Chẳng còn loạn ñộng khó khăn
Qui y tam bảo cơ cằn tiêu tan
Khai thông thức giác nhiều màn
Cùng chung huynh ñệ cùng hành cùng tu
Lương Sĩ Hằng
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY
25/7-15/8/1981 (tiếp theo)
Bạn ñạo:Vâng, thế là muốn ñạt tới. Dạ, có ñi tìm
hiểu; thì có, con có quen với lại anh Cao Trung,
cũng như là hôm trước có gặp anh Long, với một
số các anh em như ở ñây; có chỉ cho làm. Thế
nhưng mà nó cũng do ở là hai cái ñiểm trở ngại:
là có tập làm rồi, thế nhưng mà, một là hay lý
luận quá, không tập trung ñược cái tư tưởng; luôn
luôn là cứ nghĩ, nghĩa là nghĩ ñến ñủ thứ: nghĩ
ñến Viêt Nam, nghĩ ñến Cộng Sản, nghĩ ñến tất cả
các thứ, trong cái khi mà mình ñương luyện! Cái
thứ hai nữa là, luyện một cái thời gian, rồi vì do
cái nản, do cái chán, rồi lại bỏ! Thế thì, thưa
Thầy, có cái cách nào ñặc biệt ñể có thể chữa
ñược hai cái, hai cái, cái, cái, cái bệnh ñó, hay
không?

ðức Thầy: Cái bệnh của anh, nó cũng không khác
gì bệnh của tôi; nhưng mà tôi quyết tâm và trì kỳ
chí, thì mới trị ñược! Cho nên, tôi cũng lý luận dữ
lắm. Bởi vì tôi, từ nhỏ , thấy Ông lên Bà xuống ,
ngồi, lấy cây phất trần làm Quan Âm vậy này; tôi
nghĩ hoài, “Ma, hay là Phật? Mà Phật thì chi mà
vô chỗ ñó mà kiếm ít ñồng bạc? Nó vô lý quá!”
Tôi mới lấy cái pháo ñó, tôi ñốt, tôi ñể dưới ghế,
tôi kiện lên, tôi ñốt! Từ trên ghế văng xuống cái
“Rầm!” Mà không có Phật! “Anh khai thiệt cho
tôi nghe?” Ảnh nói, “Tôi hút thuốc phiện, tôi phải
làm nghề này; nhưng mà cũng có thiêng liêng chớ
không phải Phật; nhưng mà tôi không có lấy cây
phất trần này, không ai tin! Thì Ông cứu tôi, Ông
ñừng có làm nữa!” Tôi nói, “Tôi ñi tìm chơn lý,
tôi phải thử Anh!” Rồi tôi vô trong cái chùa Phúc
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Kiến ở Viêt Nam ñó, mấy ông mà ngồi có râu ñó,
ngồi to lắm, thấy sợ! Rồi bởi mình cái tánh cũng
không chịu nữa; tôi mới ñi tới gần, tôi gõ. Té ra
ổng trống, không có gì! “Tôi ñâu có sợ Anh ñâu;
nhổ râu Anh chơi!” … Tôi lấy râu hết. Mai, vô cái
thì, vì ngày xưa chúng tôi ở nhà quê ñi học, học ở
trong chùa ñó; thì ông Từ Chùa mới vô thưa ông
thầy, “Ô, học trò của Anh nó nhổ râu Thánh hết!”
Mấy thằng kia cười; tôi không cười; rồi mấy
thằng kia bị; tôi ngồi tôi làm thinh vậy, không sao;
mấy thằng kia bị ông thầy cảnh cáo, chứ tôi không
sao. Bữa sau, ảnh ráp nữa, rồi tôi cũng không làm
gì; tôi gỡ râu coi thử tối nay Ổng có bắt tôi
không? Cũng hổng thấy ổng tới bắt! Tôi là ở trong
cái thực trạng nghiên cứu; tôi, lúc ñó tôi 10 tuổi,
tôi rủ thằng em, anh em bạn dì, ñi lên núi; bởi vì
coi cinéma câm mà, “Bát Tiên hóa hải,” tôi muốn
làm Bát Tiên từ hồi nhỏ; ñem bánh mì lên núi, ăn
hết rồi, tối không có cái gì tìm ñược hết; mới ñi
trở lộn về; mà bảy giờ tối trên núi ñi bộ về, mà
cọp không ăn! Sau, ông già biết ñược, mới chửi,
la! Tôi muốn tìm cái ñó từ hồi nhỏ!
Cho nên, lúc nào thắc mắc, mình phải ñi thẳng vô
trong thực tế. Cho nên, cái lúc mà tôi gặp Ông Tư
ñó, này kia, kia nọ, nói tới xuất hồn, này kia, kia
nọ; vô ích! Tôi biết cái này là luyện sức khỏe; tôi
chỉ học luyện sức khỏe thôi: tối nào cũng bắt nó
ngồi: mình quản lý nó, không phải nó quản lý
mình; thấy không? Anh ñã bị thu thập ngoại cảnh,
ngoại cảnh rất nhiều; lý luận không, mà ñi không
ñến; là Anh thấy rằng, làm cho Anh hồi tâm, và tự
trị, và tự tiến! Có cơ hội rồi! Anh thấy chưa?
“Mình cứ lý luận hoài mà không thành! Thì thôi,
mình bỏ lý luận ñi, ñể trở về với chính mình.” Tôi
mới buộc nó, “Thôi, luyện thể tháo thôi; nội
công!” Hồi ñó tôi cho cái Pháp này là nội công,
chứ không vụ xuất hồn; không có cái vụ ñó;
không thể nào tin cái vụ ñó! Bởi vì tôi hồi ñó tôi
ñau tim; cái tim tôi nó hồi hộp.
VẤN ÐẠO TẠI TÐ FOUNTAIN VALLEY Cuốn 2
Ðức Thầy: À, ñằng này hồi ñó chống ñối dữ lắm.
À, ñi ngang lấy chổi lông gà thọc lỗ mũi tôi, “Phật
gì không lên núi tu? Phật ở nhà tu cái gì vậy?” À.
Mà tôi ngồi, mấy người nói tôi giống ông Phật
lắm; thấy không; thọc cái lỗ mũi này; phá! Còn
cái này, Anh ñâu có bị phá! Anh thấy không? Anh
chỉ có dũng chí mà thôi, bởi vì Anh biết cái ñường

chót của Anh ñó là chỉ ñi trở về với Anh, chớ
không ai giúp Anh hết. Những cái Anh muốn, diệt
cộng sản, hay muốn làm cái gì ñó, phải có sự sáng
suốt; mình phải ngon hơn nó! Cộng sản, ở ñâu có?
Nó ở trong nhà Quốc Gia ra thành Cộng sản. Bây
giờ, tại sao mình không chui vô nhà Cộng sản,
biến thành Quốc Gia? Mình phải thanh tịnh hơn;
mình không sợ; mình dũng tiến, mình sáng suốt
hơn nó mình mới chiến thắng nó ñược! Anh thấy
chưa? Những người Cộng sản là con ông Hộ này
kia không; về nuôi con ông Hộ không, chớ ñâu
phải Cộng sản là thứ khác ñâu! Có ăn học bên Tây
ñồ không ñó! Từ trong nhà mà ra! Bây giờ mình
phải thực hiện tình thương và ñạo ñức ñể ban rải
trong nội tâm nó, thì mình mới vô chiếm cơ sở ….
Lấy cái khí giới này; Anh muốn chiến ñấu thì Anh
phải sử dụng cái khí giới tình thương và ñạo ñức
ñể Anh chiến thắng toàn diện, thay vì chiến thắng
một lúc rồi họ lấy lại. Anh thấy chưa? Bởi vì
chúng ta thực hiện tình thương và ñạo ñức, chúng
ta nói một câu, dễ ñoàn kết, “Tôi hổng có tham
của Anh; Anh hổng có tham của tôi; biết cái tính
chất tôi hổng có tham. Tôi làm là làm vì Thượng
Ðế: ñể chuộc tội tôi thôi; thấy sự sáng suốt của tôi
thôi; vun bồi sự sáng suốt của tôi thôi.” Thì mọi
người mới tiến tới sự thành công dễ dãi. Còn cứ
tranh luận hoài, rồi gây lộn, rồi cái, núp ở trong
cái tánh, giận nhau; ñâu có làm ăn thành sự? Buôn
bán nhỏ nhỏ cũng không thành nữa; nói chuyện
làm việc lớn! Anh thấy chưa?
Cho nên, cái chuyện cơ sở của mình ñang trù trì,
phần hồn của Anh ñang trù trì. Trước kia, tôi cũng
như Anh; mà bây giờ tôi thấy rõ phần hồn tôi; mà
tôi thấy rõ rằng phần hồn của mọi người ñang
quản lý cái Tiểu Thiên Ðịa, không phải người
khác quản lý. Cho nên, mình phải làm chủ tình
thế. Bây giờ Anh thức giác, Anh trở về Anh thực
hiện; bây giờ Anh thực hiện cái nội công trước,
khỏe cho cơ tạng Anh, ñể sự suy tư của Anh càng
ngày càng gia tăng và sáng suốt hơn nữa; cũng
suy tư những cái việc ñó, nhưng Anh phải suy tư
rộng ñi nữa, thì Anh thấy thế giới chưa có Cộng
sản! Chưa có Cộng sản! "Tái Sản" thì có: lấy của
người ta bỏ túi không à; hổng có Cộng sản. “Cộng
sản,” không phải vậy! Thế giớ, toàn thế giới , cả
Liên Sô, tôi thấy cũng chưa có Cộng sản! Chưa
biết làm! Chưa thực hiện ñược tình thương và ñạo
ñức! Người ta sợ, người ta chạy mà; ñâu phải
Cộng sản! Chỉ có Trời Phật mới làm ñược. Thấy
chưa? Tình thương của Chúa mới làm ñược: vô
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cùng ban bố cho chúng ta bất cứ giờ phút nào
chúng ta cũng ñược quyền hưởng, trong sự thanh
cao; mà tâm trạng chúng ta, nghĩa là, làm “Ðể ban
cho tất cả mọi người:” mọi người ñều thực hiện
như vậy hết, nước chúng ta mới lành mạnh. Lấy
cái hàng rào, lấy tình thương làm cái hàng rào ñời
ñời bất diệt, thì “Bất chiến, tự nhiên thành.”
Không có ñánh bằng súng nhưng mà ñánh bằng
Thanh Ðiển, bằng tâm, bằng sự sáng suốt cao
siêu. Phải khôn hơn họ mới thắng họ ñược! Còn
ngu hơn họ, làm sao thắng họ ñược? Mình còn cứ
sân si hoài, cãi vã lẫn nhau; một cái việc làm
không xong gì hết, thì làm sao mà mình hô hào
ñánh người ta ñược? Phải thực hiện tình thương
và ñạo ñức; thì cái kỹ thuật mình cao, sáng suốt
hơn, mình xây dựng hơn. Thấy không? Cởi mở
hơn. Một ông tổng thống sáng suốt, mà người dân
không sáng suốt, là ông tổng thống cũng bị lật ñổ
à! Toàn dân ñều có trật tự, thì cái nước ñó nó
vững ghê lắm. Thấy chưa?
Bây giờ mình có cơ hội lập lại trật tự trong lúc
mình rảnh tay ñây này; hồi trước ở trong Việt
Nam bị quân sự nó bắt bỏ xe chạy hoài à; Anh bây
giờ hết rồi! … Nhưng mà lập lại trật tự ñể về Anh
lập lại cái ý muốn của Anh thôi; và trong cái ý
muốn của Anh là thật sự tình thương và ñạo ñức;
bây giờ Anh mới nhớ quê hương nhiều hơn, Anh
thương yêu những người còn lại. Anh thấy chưa?
Cái cơ hội ñể cho Anh thực hiện tình thương và
ñạo ñức, ñó là "Khôi phục cơ ñồ." Vua không biết
yêu dân, mà dân không biết yêu vua, thì nó phải
sụp ñổ rồi chứ gì? Thì bấy giờ cái cảnh ñó ñang
hiện tại xứ Việt Nam bây giờ: “Vua không biết
yêu dân; mà dân không biết yêu vua.” Hồi trước,
ai nói tới bác Hồ, cũng hướng về Bác Hồ; bây giờ,
nó xây lưng! Chuyện ñó, thôi; thì cái chuyện ñó,
cái bài toán ñó dễ mà, ñâu cần phải tính; ñúa con
nít cũng biết tính mà! Anh thấy không? "Tại sao
ông cán bộ ổng bỏ xứ ổng ñi? Mà tui, không phải
Cộng sản, tui ñi, ñúng rồi; tại sao ổng ñi? Cái
chuyện gì vậy?" Ta thấy rõ rồi. Cho nên, hai, ba
hiệp như vậy, lọc ñi, lọc lại rồi nó mới ñoàn kết;
lúc ñó nó mới tốt: cái cơ hội cho người Việt Nam
thức giác và sẽ ñoàn tụ vinh quang hơn.
Bây giờ chúng ta lập lại trật tự, không có gì hết;
cứ lo lập lại trật tự là ñủ à. Thượng Ðế không bỏ
chúng ta: ñưa chúng ta ra ñây ñược, thì sẽ ñưa
chúng ta về, nếu chúng ta biết Ngài. Thấy không?
Chớ, ở ñây, nghĩa là, Thượng Ðế cũng chuyển

mình tới ñây; rồi có thấy ai lợi dụng mình ñâu?
Phải không? Rồi mình cũng ñược tự do ñàm ñạo,
tự do hội họp, tự do gặp bạn bè mà ñể lập lại sự
sống, tìm sự sống trong sự sống của chính mình.
Bạn ñạo: Dạ, xin phép Thầy. Lần ñầu tiên con
ñến gặp Thầy ở ñây.
ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Nhưng mà con ñược biết Thầy cũng
cách ñây mấy tháng, nhờ một người bạn là anh
Tiền. Thì chắc Thầy cũng biết, anh Tiền ñã tu với
Thầy cũng lâu rồi. À, gia ñình con theo Phật giáo;
thì con xin hỏi Thầy, theo, thưa Thầy cái pháp tu
theo Thầy, thì ñối với bên Phật giáo, có cái gì nó
bị ñả phá, hay là có sai biệt không, và có tai hại
hay là?
ðức Thầy: Bởi vì, bên Phật Giáo thì kinh kệ rất
nhiều, hình Phật rất nhiều; nhưng mà người ta ñọc
kinh , chưa hiểu cái lý kinh. Tại sao? Mất trật tự!
Bây giờ cái Pháp này, lập lại trật tự; mới rõ lời
Phật nói là quý giá. Lúc ñó mình thật sự kính mến
Chư Phật, Chư Tiên, và mình phải trở về với Phật
tánh. Cho nên, Phật ñã lưu lại, “Phật tức tâm; các
con là Phật; nếu các con muốn ñi, thì các con sẽ là
Phật; còn các con không ñi thì các con là ma quỉ.”
Ðức Phật nói rõ ràng. Thấy chưa? Cho nên, không
nên dùng lý thuyết và quên thực hành.
Còn cái pháp này là lập lại trật tự ñể hiểu những
cái gì mà mình ñã kính mến từ xưa ñến nay; thực
chất của nó là vậy; vậy thôi. Cho nên, cái Pháp
này không phải là Phật Giáo tu ñược, Thiên Chúa
Giáo tu không ñược. Người nào cũng tu ñược: ông
buôn bán cũng thành Phật nếu mà ổng biết lập lại
trật tự thì ổng thấy cái Kinh Vô Tự trước con mắt,
cái vay trả ñịnh luật trước con mắt. Cái ông buôn
bán cũng tu ñược: cả một cái chùa kinh ngay
trong cái tiệm buôn. Thấy không? Cứ thu, hốt,
ñộng, loạn, phản ñộng lực, ñủ thứ trong ñó; giáo
dục ổng phải chừa bỏ những cái tánh tham, và
thực hiện cái tình thương và ñạo ñức. Ðó. Thì
chánh trị, quân sự, ñều có quyền hướng thượng ñể
tới Phật.
Cho nên, mọi người ñã tin Phật, và chưa lập lại
trật tự cho chính mình ñể ñón nhận những cái gì
mà Phật giảng. Cũng như một ông thầy Triết Lý
trong trường ổng giảng tới Triết, có nhiều chú
nghe tới Triết, buồn ngủ! Vì nó mất trật tự. Mà
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Triết ñâu phải dễ nói? Không phải dễ nói: cảm
ñộng lòng người! Nhưng mà nó không có trật tự,
nó nghe, nó nói,“Mệt quá, ñi ra uống lon bia
sướng hơn! Nghe ông này ổng nói moral hoài, mệt
quá!” Phải không? Có những phần tử ñó, vì trình
ñộ chưa tới.
Còn chúng ta tập cái Pháp này là thanh lọc, "Khứ
trược, lưu thanh," và trở về với trình ñộ sẵn có của
tâm linh; thì lúc ñó Anh mới ñón nhận, Anh mới
dám nói rằng Phật giáo là cái gì. Chớ bây giờ Anh
nói "Phật giáo" ông Phật Ổng cũng chưa có nhìn
nhận; tôi nói thiệt với Anh. Phật giáo dậy mình
cái gì, mình không có làm ñúng. Anh nhìn nhận là
mình không làm ñúng. Mình tới chùa mình thấy

vậy chớ, nhưng về nhà mình cũng sân à. Có cái
sân không mà làm không ñúng rồi! Còn cái Pháp
này nó sẽ tiêu diệt, nó giải tỏa cái sân si, nó mở
lượng từ bi, nó thấy mọi người là nó; sung sướng
vô cùng!
Lúc ñó nó mới thấy Kinh A Di Ðà là của quí của
trần gian, mà không ai biết. Bất cứ cái kinh nào,
Kinh Lăng Nghiêm, kinh nào cũng là của quí, ñể
nhắc lại hành ñộng của kẻ thành công. Mà mình
không hành ñộng, làm sao mình ñạt tới thành
công? Mình chỉ vun bồi cái lý thuyết không, thì
mình tự tạo ñộng loạn, rồi lấy tay ñập ngục thôi,
chớ làm cái gì; phải không?

Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36, năm 2017
“Ngũ Uẩn Giai Không”
Khách Sạn Equatorial, Penang, Malaysia
Từ 23 tháng 9 ñến 28 tháng 9 năm 2017
Ngũ Uẩn Giai Không
Bộ ñầu biến mất tự phân thân
Bỡ ngỡ không còn tự xét phân
Tâm ñạo dồi dào trong thanh tịnh
Khai thông tự tiến thức chuyên cần.
Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
02.12.2016
Kính thưa quý bạn ñạo,
Trong cuộc bầu chọn ñịa ñiểm ñể tổ chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36 năm 2017, bạn ñạo ñã
chọn Mã Lai Á với số phiếu cao nhất, và mong ước bạn ñạo Việt Nam sẽ ñược tham gia dễ dàng hơn, vì
không cần phải xin visa vào Mã Lai. Bạn ñạo từ Á sang Âu lại sẽ có dịp hội tụ trong tình thương và thanh
quang của Tết Vô-Vi hằng năm.
Sau những ngày tháng tìm kiếm một ñịa ñiểm thích hợp, BTC ñã quyết ñịnh chọn Khách Sạn 5
sao “Equatorial” tại ñảo Penang, Malaysia, ñể bạn ñạo có dịp nghỉ mát và khám phá một nơi du lịch thích
thú.

6 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 6/14

Penang còn ñược mệnh danh là “Hòn Ngọc Phương ðông” (Pearl of The Orient) và ñược “Yahoo
Travel” liệt kê vào danh sách 10 hòn ñảo bạn nên thăm viếng trước khi qui tiên! ðảo Penang rất nhiều
ñiểm thú vị ñể quý bạn tìm hiểu, như thành phố George Town là nơi UNESCO liệt kê vào di sản thế giới
với nhiều di tích lịch sử không bị tàn phá bởi ñệ nhị thế chiến và ảnh hưởng thời gian dài cai trị của Anh
Quốc. ðảo Penang ñã từng là một hải cảng miễn thuế (free port) nên tàu bè qua lại rất sầm uất. Nơi ñây
cũng có nhiều nhà máy sản xuất máy móc ñiện tử do các công ty quốc tế ñầu tư. Những sắc dân ñến ñây
lập nghiệp ñã mang ñến những phong tục và lễ hội ñầy màu sắc, nên Penang lúc nào cũng nhộn nhịp, và
du khách xa gần rất thích ñến ñây nghỉ mát. ðảo Penang có tỷ số người Hoa cao nhất so với tất cả tiểu
bang khác tại Mã Lai, nên các món ăn miền Phúc Kiến và Tiều Châu rất thông dụng, và các cửa tiệm bán
hàng rong của những người Hoa này ñược nổi tiếng ngon nhất thế giới. George Town còn ñược mệnh
danh là “Food Capital” (thủ ñô ăn uống) của Mã Lai.
Khách sạn tọa lạc trên ngọn ñồi cao 250 m, với phòng họp ñầy ñủ tiêu chuẩn hội nghị, chung
quanh khách sạn có vườn cây lá xanh tươi, suối nước róc rách, với cá vàng bơi thoải mái... Chung quanh
hồ bơi các hàng dừa xanh nghiêng mình ñón chào du khách và một thác nước nhân tạo tăng thêm vẻ ñẹp
miền nhiệt ñới. Từ khách sạn, các bạn có thể ñi xe shuttle của khách sạn hoặc thuê taxi ñến George Town
(cách 20 phút) ñể viếng thăm thành phố, ghé ăn quà tại các gian hàng rong, hoặc thưởng thức các món ăn
ñặc sản của Penang tại con ñường Penang Food Street, ra bãi biển Batu Ferringhi (cách 45 phút), hoặc gần
nhất là shopping Queens Bay Mall(cách 10 phút), một trong những khu shopping lớn nhất ñảo với 5 tầng
lầu, với vô số tiệm và một khu ăn uống rộng rãi (food court). Trong khách sạn, có sẵn nhà hàng Tàu,
Nhật, Pháp, tổng cộng 5 nhà hàng cho các bạn nào không muốn di chuyển và muốn ăn ngay trong khách
sạn.
Sang năm 2017, ngày giỗ của ðức Thầy – mồng 5 tháng 8 âm lịch – trùng vào ngày 24 tháng 9
năm 2017 tây lịch, nên ngày Khai Mạc ðại Hội và Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy sẽ tổ chức vào ngày 24
tháng 9 năm 2017, và ðại Hội kéo dài từ ngày 24 tháng 9 ñến 26 tháng 9, 2017.
Sau ba ngày ðại Hội, quý bạn có thể chung vui cùng bạn ñạo với một ngày du ngoạn và hậu ñại
hội (27 tháng 9, 2017).
Chúng ta có thể viếng thăm một số ñịa ñiểm tùy theo thời tiết thuận lợi. Khởi hành chúng ta sẽ
viếng thăm ngôi chùa Kek Lok Si (Temple of Supreme Bliss/ tạm dịch Chùa Cực Lạc), do một vị sư
Trung Hoa khởi sự xây vào năm 1890. Chùa nổi tiếng là một ngôi chùa lớn nhất tại Mã Lai và vùng ðông
Nam Á, với một tháp bảy tầng xây theo kiến trúc Trung Hoa, Thái Lan, và Miến ðiện chứa mười ngàn
tượng Phật bằng ngọc thạch và bằng ñồng, và tượng Phật Quán Thế Âm cao 30.2 thước. Tiếp ñến, có thể
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lên ñỉnh ñồi Penang Hill, ñiểm cao 833 thước trên mặt biển, ngồi trên toa xe lửa tối tân do Thụy Sĩ sản
xuất, ñể ngắm quang cảnh của ñảo.
Xe bus tour sẽ ñưa chúng ta tham quan dọc bờ biển Batu Ferringhi và ghé Batik Factory, ñể xem
dân ñịa phương vẽ trên vải batik theo lối cổ truyền. Xe bus tour sẽ ghé thêm các ñịa ñiểm khác tại
GeorgeTown trước khi về lại khách sạn. Bạn ñạo sẽ dùng cơm chiều chay tại Khách Sạn, và chúng ta sẽ
có một buổi hậu ñại hội và thiền chung trước khi chia tay ra về ngày 28 tháng 9.
(** Xin lưu ý : Chương trình du ngoạn có thể thay ñổi tùy theo nhu cầu)
Bạn ñạo tham dự ðại Hội có hai chọn lựa như sau:
1.
Tham dự ðại Hội (không tham dự ngày du ngoạn và hậu ñại hội), lệ phí 520 USD
hoặc 570 USD tùy loại phòng cho một người lớn, bao gồm: 5 ngày/ 4 ñêm khách sạn
(nhận phòng 23.09.2017, ra về ngày 27.09.2017), phòng 2 người, 4 buổi ăn sáng, 3 buổi
ăn trưa, 3 buổi ăn tối trong Khách Sạn (tất cả các buổi ăn sáng, trưa, tối ñều do khách
sạn phục vụ), tham dự ðại Hội 3 ngày tu học và Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy. ðón từ phi
trường về Khách Sạn ngày 23.09.2017 và ñưa ra phi trường ngày 27.09.2017 cho những
bạn ñạo có ghi danh qua Phiếu Chuyển Vận**.

2.

** Xin quý bạn lưu ý là Ban Vận Chuyển chỉ ñón tại phi trường quốc tế PENANG
International Airport (PEN). Từ Mỹ sang Penang, có những hãng máy bay như Delta
Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, China Southern, China Airlines. Từ Việt
Nam sang Penang có hãng Malaysia Airlines, Air Asia v..v...
Tham dự ðại Hội và một ngày du ngoạn sau ðại Hội, lệ phí 640 USD hoặc 700
USD tùy loại phòng cho một người lớn, bao gồm: 6 ngày/ 5 ñêm khách sạn (nhận
phòng 23.09.2017, ra về ngày 28.09.2017), phòng 2 người, 5 buổi ăn sáng, 3 buổi ăn
trưa, 4 buổi ăn tối (tất cả các buổi ăn sáng, trưa, và 4 bữa ăn tối ñều do khách sạn phục
vụ). Tham dự ðại Hội 3 ngày tu học và Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy, và 1 ngày du ngoạn.
ðón từ phi trường về Khách Sạn ngày 23.09.2017 và ñưa ra phi trường ngày
28.09.2017 cho những bạn ñạo có ghi danh qua Phiếu Chuyển Vận.

Lần ñầu tiên, ðại Hội ñược tổ chức tại ñảo Penang, Malaysia, nơi nhiều bạn ñạo chưa bao giờ có
dịp viếng thăm. ðây là một dịp may hiếm có ñể quý bạn có dịp tìm hiểu một nơi nghỉ mát nổi
tiếng, thưởng thức các món ăn ngon lạ tại ñây, và nhất là hội tụ tâm linh với ñề tài “Ngũ Uẩn Giai
Không”, nghiền ngẫm câu kệ “Tâm ñạo dồi dào trong thanh tịnh”, không gì quý bằng.
Vì BTC cần biết số người tham dự chính xác ñể việc tổ chức du ngoạn ñược chu ñáo, xin quý bạn
ghi danh du ngoạn trước thời hạn chót là ngày 1.03.2017. Sau ngày 1.03.2017, BTC không bảo
ñảm còn chỗ xe bus du ngoạn vì số chỗ có giới hạn.
Về khách sạn ðại Hội, BTC chỉ có thể giữ một số phòng giới hạn cho bạn ñạo. Xin quý bạn ghi
danh sớm ñể chắc chắn có chỗ. Vì khách sạn chỉ có một số ít phòng loại 2 giường TWIN, Ban
Ghi Danh sẽ ưu tiên cho Bạn ðạo ghi danh sớm. Nếu hết phòng TWIN, chúng tôi sẽ xếp quý bạn
sang phòng KING.
Thời hạn chót ghi danh là ngày 1.05.2017 hoặc sớm hơn nếu hết chỗ. Xin quý bạn lưu ý ñóng
tiền deposit ñợt 1 trước ngày 1.03.2017 và ñóng lệ phí ñợt chót là ngày 1.05.2017.
Quý bạn có thể download phiếu ghi danh Word trên www.vovinet.org ñiền và gửi bằng email ñến
Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt ñể giữ ñược chỗ như ý.
Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại ðại Hội “Ngũ Uẩn Giai Không”
2017 ñể
chúng ta cùng chung hưởng những ngày Tết Vô Vi quý báu.
Ban Tổ Chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế
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Phiếu Ghi Danh
(xin ñiền mỗi người một phiếu)

ðẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 36 “NGŨ UẨN GIAI KHÔNG”
Penang, Malaysia
23.09.2017 – 28.09.2017
Họ / Tên (theo passport):
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :
Passport số :
Hết hạn ngày :
ðịa chỉ :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
ðiện thoại nhà:
Thuộc Thiền ðường / HAHVV :
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Nam : [ ]
Quốc Tịch :

Nữ : [ ]

Thành Phố :
Quốc Gia:
ð.T. di-ñộng :
ðiện thoại:

Ghi Danh ðại Hội (5 ngày 4 ñêm tại Hotel EQUATORIAL 23.09.2017 - 27.09.2017 cộng với 4 bữa ăn sáng,
3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối)
*** Phòng DELUXE rộng 33 thước vuông , Phòng PREMIER rộng 41 thước vuông ***
Lệ Phí ðại Hội cho 1 người

Phòng
Phòng 2 người
Lọai Deluxe
Phòng 2 người
Loại Premier

Người Lớn

520 USD

Người Lớn

570 USD

Phòng 1 người
Lọai Deluxe
Phòng 1 người
Loại Premier

Người Lớn

680 USD

Người Lớn

760 USD

Tổng Cộng

Thứ

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

390 USD

Ghi Danh ðại Hội Và Du Ngoạn (6 ngày 5 ñêm tại Hotel EQUATORIAL 23.09.2017 - 28.09.2017 cộng với 5
bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong 3 ngày ñại hội, 1 bữa ăn tối hậu ñại hội, 1 ngày ñi tour)
Lệ Phí ðại Hội & Tours
cho 1 người

Phòng
Phòng 2 người
Lọai Deluxe
Phòng 2 người
Loại Premier

Người Lớn

640 USD

Người Lớn

700 USD

Phòng 1 người
Lọai Deluxe
Phòng 1 người
Loại Premier

Người Lớn

830 USD

Người Lớn

920 USD

Tổng Cộng

Thứ

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

480 USD
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Chỗ ở trước ðại Hội : Khách sạn Equatorial (giá phòng ñã tính 16% thuế và thuế chính phủ ñịa phương,
bao gồm ăn sáng)
1 ðêm
mỗi người
Phòng 2 người
Lọai Deluxe
Phòng 2 người
Loại Premier
Phòng 1 người
Lọai Deluxe
Phòng 1 người
Loại Premier
Tối ña 1 Trẻ em dưới 12 t.
*Chung phòng với 2 người lớn

ðêm

ðêm

ðêm

20.09.2017

21.09.2017

22.09.2017

Tổng Cộng

40 USD
50 USD
75 USD
90 USD
20 USD

Thứ

Tổng Cộng Lệ Phí
XIN LƯU Ý: Khách sạn rất ít phòng TWIN 2 giường nhỏ. Trường hợp hết phòng TWIN, xin ghi rõ loại
phòng quý bạn muốn chọn, ñể ban ghi danh giữ chỗ cho kịp thời.

Xin chọn loại
phòng

King Room (1 giường ñôi lớn)

Twin Bed Room (2 giường nhỏ)

Nếu hết phòng Twin, quý bạn có thể ở phòng King 2 người hoặc ñổi qua phòng 1 người
Phòng Non Smoking giới hạn, ưu tiên cho quý bạn ghi danh sớm

Xin xp chung vi: L  u ý: B
B n o
o  cùng phòng
phòng ph
phi ch
ch n cùng m t package ( i tour ho c
không i tour).
1
1. Ghi Danh ðại Hội
 Hạn chót Ghi Danh
Hạn chót ghi danh : 1 tháng 5 năm 2017 (Có thể hết chỗ sớm hơn)
Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1 tháng 5 năm 2017, chúng tôi không bảo ñảm còn chỗ và
giữ ñược giá ñặc biệt này.
 Thời hạn và cách ñóng lệ phí
Xin quý bạn ñóng tiền ñợt 1 trước ngày 1 tháng 3 , 2017 ñể giữ chỗ.
Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn ñã trả hết lệ phí. Quý bạn cũng
có thể ñóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.

Phòng
Phòng 2 người

Người Lớn

ðợt 1 ñóng trước
1.03.2017

ðợt 2 ñóng hết trước
1.05.2017

300 USD

Phần còn lại
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Phòng 1 người

Người Lớn
Trẻ em 3-12 t

500 USD
200 USD

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 2017 vì BTC phải trả trước lệ phí cho Khách Sạn.
 Chương trình sơ lược
Ngày
23.09.2017

24.09.2017

25.09.2017

26.09.2017

27.09.2017

28.09.2017

Chương Trình Sơ Lược
Nhận Phòng sau 2 giờ chiều
Tối : Hướng dẫn tổng quát
Thiền chung
Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm ðức 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.
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Bế mạc ðại Hội và Văn Nghệ.
Thiền chung
Trả phòng trước 12 giờ trưa cho b/ñ ra về
nếu không tham gia du ngoạn
Du Ngoạn “Full Day Penang Island Tour”
Trả phòng trước 12 giờ trưa
Bạn ñạo ra về

Bữa ăn

3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
sạn
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
sạn
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
sạn
Ăn sáng tại khách sạn
Ăn trưa tự túc
Ăn chiều tại khách sạn
Hậu ñại hội buối tối
Ăn sáng tại khách sạn

 Phiếu ghi danh và lệ phí ñại hôi xin gửi về:
Tất cả lệ phí tham dự ðại Hội xin trả bằng US Dollars (USD)
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin ñề tên:
VoVi Friendship Association of Northern California
Bạn ñạo tại tiểu bang 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 ñịa chỉ:
ðại Hội Vô Vi 2017
c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158, U.S.A.
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** Xin lưu ý: Nếu bạn ñạo Nam Cali cần giúp ñỡ về phần ghi danh, xin liên lạc chị Kim Ann Nguyen,
Tel. (714)580-5388.
Bạn ñạo tại Mỹ (ngoài Cali), và Canada
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về ñịa 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 ñạo tại Âu Châu (có thể ñóng tiền Euro)
Xin ñóng tiền và gửi phiếu ghi danh về ñịa 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 ñề tên Association Vovifrance
Bạn ñạo 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 ñộng 61434144976
Bạn ñạo tại Á Châu (Việt Nam)
Liên lc:
Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com
Bạn ñạo tại Việt Nam xin lưu ý: ðể giúp cho BTC làm việc hữu hiệu hơn, xin quý bạn liên lạc với chị Thủy
ñể ghi danh với giá ñặc biệt cho Bð Việt Nam và ưu tiên cho bñ cần sự giúp ñỡ. Số chỗ ghi danh giá ñặc
biệt rất giới hạn. Trường hợp hết giá này, xin theo bảng giá trong phiếu ghi danh.
2. Chuyển Vận
Xin xem phiếu chuyển vận. Xin chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ PENANG INTERNATIONAL
AIRPORT (airport code: PEN).
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Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 6, 2017)

ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 36 “Ngũ Uẩn Giai Không”
PENANG INTERNATIONAL AIRPORT (PEN), MALAYSIA
Kính thưa quý bạn,
Phi trường quốc tế Penang International Airport (PEN) cách khách sạn khoảng 10 cây số, thời gian di chuyển bằng
xe trung bình 15 phút tới 30 phút nếu kẹt xe. Nếu quý bạn muốn di chuyển tự túc, xin mua taxi coupon tại quầy
Taxi Airport Counter, giá coupon từ phi trường về Equatorial Hotel khoảng USD $ 10.
Chúng tôi có tổ chức xe ñể ñón quý bạn về khách sạn vào những ngày 20, 21, 22 và 23 tháng 9 năm 2017 và ñưa
ra phi trường ngày 27 hoặc 28 tháng 9. Vì Phi trường PENANG rất vắng vẻ sau 9 giờ tối, xin quý bạn chọn
những chuyến bay ñến phi trường PENANG (PEN) trước 9 giờ tối thì tốt hơn. BCV chỉ ñón quý bạn từ 9 giờ sáng
ñến 9 giờ tối. Xin quý bạn cố gắng ñi chung nhóm ñể dễ ñưa ñón.
Lưu Ý: BCV chỉ ñón tại Phi Trường Quốc Tế PENANG International Airport (Airport code: PEN) trong thời
gian từ 9 giờ sáng ñến 9 giờ tối. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn ñi taxi tự túc vì ban chuyển vận không có
phương tiện ñưa ñón ngoài các giờ kể trên.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có ñổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan ñến chuyến bay cuối và ghi rõ
ñến Terminal nào.

Ngày

Giờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay

Khởi Hành Từ Thành Phố

ðến
ði
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ ñưa ñón bạn ñạo các ngày sau ñây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các ngày
này, xin quý bạn vui lòng tự túc.
Ngày ñến 20, 21, 22 và 23 tháng 9 năm 2017: Ban Chuyển Vận sẽ ñón quý bạn từ phi trường về khách sạn.
Ngày về 27 hoặc 28 tháng 9 năm 2017: Ban Chuyển Vận sẽ ñưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường
Penang.

Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2017 ñể việc tổ chức xe
ñưa ñón ñược chính xác. Cảm ơn quý bạn.
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Thông Tin Video Clip ðại Hội Vô Vi 2017
Kính mời quí bạn xem Video Clip thông tin về ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ Thứ 36 «Ngũ Uẩn Giai
Không» 2017 :
https://www.youtube.com/watch?v=eare198J8jQ&feature=youtu.be
Link Vovinet
http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html
Suối ðạo Vô Vi
Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Canada
Xin thông báo số ñiện thoại Hội Ái Hữu Vô Vi Canada ñã thay ñổi như sau:
514 2992154
ðiạ chỉ vẫn như cũ:
2590 Allard St.
Montreal, Qc
H4E 2L4
Canada
THƠ BẠN ðẠO

Tịnh Khẩu
Tịnh là an trụ, tâm nhẹ nhàn
Khẩu khai khí tán, thần tiêu tan
Tịnh khẩu trụ tâm, thân, lời, ý
Tinh, Khí, Thần trụ, tâm phát quang
Quay vào nội thức sửa tâm tánh
Thị phi tranh chấp chẳng vương mang
Tịnh khẩu thân tâm thêm thanh nhẹ
Tu hành thăng tiến về Thiên ðàng
Thủy Bùi. Missouri 6/11/2016
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