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` 
Số 1273  1 tháng 12 năm 2019 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1993 
 

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) Nhiều người bị bệnh nặng trong nhà thương điện thoại cầu cứu nơi Bé, Bé sẽ giúp cho họ 
được gì? 
2) Ở đời nầy có rất nhiều người không chấp nhận pháp của Bé đang hành tại sao? 
3) Hôm nay Bé lại phải xa những người con yêu quí của Bé, Bé có buồn không? 
4) Một đêm dài Bé không nhắm mắt, Bé có mệt không? 
5) Những người xưng danh tu mà không chịu thiền thì kết quả ra sao? 
6) Những cảnh sanh ly tử biệt đau thương của gia đình thì phải làm sao? 
7) Mọi người đều muốn đạt được một việc cho chính mình thì sao? 
 
 

 

Thoát tục 
 

Thực hành thoát tục có dịp may 
Thất tình chẳng có duyên Trời độ 

Khai triển chính mình tự giác minh 
Duyên lành rõ rệt không loạn tưởng 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 08-09-93 
Hỏi: Nhiều người bị bệnh nặng trong nhà thương điện thoại cầu cứu nơi Bé, Bé sẽ giúp cho 
họ được gì? 
 
Ðáp: Thưa Bé chỉ cầu xin sự ban chiếu của chư Phật cứu giúp họ tai qua nạn khỏi, tùy theo định 
luật nhân quả của chính họ, có người được thoát nạn có người cũng phải bó tay! 
 
                Kệ: 
Nhân quả định luật khó đổi thay 
Tùy duyên tận độ giải đêm ngày 
May ra thoát khỏi tùy duyên phước 
Cầu nguyện cho người sớm đổi thay 
 
2) 09-09-93 
Hỏi: Ở đời nầy có rất nhiều người không chấp nhận pháp của Bé đang hành tại sao? 
 
Ðáp: Thưa pháp của Bé đang hành không phải như món hàng bán ở chợ, muốn mua là mua còn 
không thì thôi, nó chẳng riêng cho ai, những người đã từng đau khổ nhiều kiếp mới bằng lòng 
lượm lấy mà hành, nó cũng là dịp may trên đường tiến hóa của phần hồn. Cho nên người nào tự 
bằng lòng nhận pháp nầy làm hành trang tiến hoá, thì suốt một kiếp người tự vượt qua biết bao 
nhiêu khổ nạn từ tâm lẫn thân, nhiên hậu mới có kết quả tốt đẹp cho phần hồn ở tương lai. 
 
                Kệ: 
Thực hành chơn pháp chuyển không sai 
Từ tí từ ly cứ tiến hoài 
Phối hợp điện năng cùng vũ trụ 
Thanh bình tự đạt chẳng lầm sai 
 
3) 10-09-93 
Hỏi: Hôm nay Bé lại phải xa những người con yêu quí của Bé, Bé có buồn không? 
 
Ðáp: Bao nhiêu ngày nhớ nhung, nay đã được chung sống vài tuần cũng đủ phả lấp sự nhớ 
nhung. Bé phải ra đi để nối lại tình yêu thương ở nơi khác, cứ luân lưu nhắc nhở và chia sớt mối 
tình thiêng liêng quí báu của Trời ban. 
 
               Kệ: 
Rút ngắn đường đi được luận bàn 
Tràn đầy phương tiện vẫn bình an 
Nhớ thương tái ngộ tình giao cảm 
Hạnh ngộ tràn đầy vẫn sáng ban 
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4) 11-09-93 
Hỏi: Một đêm dài Bé không nhắm mắt, Bé có mệt không? 
 
Ðáp: Thưa Bé được thanh tịnh trên không trung, cảm thức được óc của con người là vô cùng, 
trên không vẫn thông thương, dưới biển cũng vậy, trên lục địa cũng tận dụng và khai thác tùy 
theo nhu cầu. Khả năng của loài người thật sự mạnh mẽ và sáng suốt trong trật tự của nhơn sinh, 
nếu phần hồn chịu tham thiền tu tiến thì cả thế giới vui biết là bao, sẽ không còn lo âu sự sống 
chết, nhận luật tiến hóa, chung vui hòa bình. 
 
                 Kệ: 
Chung vui cọng hưởng tâm linh tiến 
Giải khổ cùng vui giải nổi phiền 
Tiến hóa điện năng cùng giải quyết 
Quân bình lực học sống an yên 
 
5) 12-09-93 
Hỏi: Những người xưng danh tu mà không chịu thiền thì kết quả ra sao? 
 
Ðáp: Thưa xưng dấnh tu Vô Vi mà không thiền được là nghiệp thân quá nặng, thì con ma lười 
biếng sẽ tràn ngập trong khối óc như xưa, rồi dựa trên sự tiến hóa của người khác mà thuyết thì 
càng ngày càng yếu thêm, lạc đường tiến hóa, phần hồn sẽ khổ ở về sau. 
 
                 Kệ: 
Thực hành không có chẳng hành thông 
Lý luận chơn tâm chẳng triển vòng 
Tâm nghiệp tràn đầy trong khó tiến 
Suốt đời nhộn nhịp vẫn cầu mong 
 
6) 13-09-93 
Hỏi: Những cảnh sanh ly tử biệt đau thương của gia đình thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa cuộc thay đổi của nhơn sinh lúc nào cũng xúc động, gia đình lâm vào cảnh đau 
thương nhứt, hồi tưởng nhớ thương những điều quá khứ, ôn tập một cuộc hành trình tạm bợ ở 
trần gian, rốt cuộc phần hồn cũng phải ra đi trong hy vọng, thương nhớ kỷ niệm của cuộc sống 
mà uổng tiếc, chỉ biết khóc thương mà thôi. Ngược lại người thành tâm tu học, thì lúc nào cũng 
vui và chấp nhận sự tiến hóa theo luật nhơn quả mà hành sự. 
 
                Kệ: 
Luật Trời qui định đường sanh tử 
Tự giác tự tu rõ ý người 
Tâm hạnh cuối cùng tâm thức giác 
Về không thanh nhẹ trí hồn tươi 
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7) 14-09-93 
Hỏi: Mọi người đều muốn đạt được một việc cho chính mình thì sao? 
 
Ðáp: Thưa một việc cho mọi việc là chính tâm của mình chịu tu luyện nhiên hậu mới có cơ hội 
ảnh hưởng người khác. Khi ảnh hưởng được người khác thì mình mới thấy đã tự làm được một 
việc cho chính mình được thanh nhẹ, đó làvị trí thiêng liêng, càng cố gắng tu thì càng được 
tiến,ngược lại lợi dụng tình thế mà lập địa vị và khắc khe đối với người khác thì tự hạ phẩm chất 
của chính mình, tạo thành một thói quen kỳ thị mà không hay, luận tiền kiếp của người này 
người nọ, nhưng không sao thay đổi được luật nhân quả của Trời Ðất, càng hứa nhiều thì càng 
tạo rối cho chính mình, càng buông bỏ lại càng được thăng hoa thanh nhẹ. 
              
               Kệ: 
Thanh bần thanh nhẹ tâm khai rộng 
Thức giác hồn thiêng chẳng bế bồng 
Tiến hóa không ngừng trong thức giác 
Bình tâm học hỏi tự mình thông 
 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG  
 

Khuyến tu  
(tiếp theo và hết) 

 

Nếu mà các bạn hiểu được cái đó thì bạn đâu có tạo nghiệp được, thì thấy cái nào nó vừa đủ thôi, để lo 
hành tiến về chuyện đời đời, cho mình tạm đây, đi đến đây là để đi học, để về nguồn cội. Phần hồn xuống 
thế gian học để về nguồn cội chứ không phải phần hồn xuống thề gian học để hưởng thụ. Cha mẹ các bạn 
cho đi Mỹ học là học để thành người, để giúp người. Ði các xứ ở thế giới học để trở nên người tốt, để 
giúp người, chứ không phải cho các bạn đi tới đó để chơi bời, ăn nhậu , thấy chưa? 

Thì chúng ta ở đây cũng vậy, xuống thế gian đây, chúng ta nghĩa là đi chơi bời ăn nhậu hoài thì tự hành 
cái cơ thể thét rồi nó hư. Các bạn thấy sắt kia còn hư mà, xe hơi phải sắt làm không? Các bạn thấy xe hơi 
chạy sướng, cứ đổ xăng chạy thét thử xe hơi có hư không? Huống hồ gì cơ thể của bạn. Cho nên các bạn 
thấy rõ rồi, sửa mình mấy hồi. Chúng ta tốp bớt lại đi, để chúng ta hướng thượng, chúng ta đi lên, chúng 
ta hành hương, chúng ta trở về nguồn cội, để cứu vạn linh. Vạn linh trong cộng đồng bản thể của các bạn. 
Bản thể của các bạn tôi thường nói nó bao gồm nước lửa gió đất, kim mộc thủy hỏa thổ, đầy đủ ở trong 
bản thể này. Trong này có gì bên ngoài nó có cái nấy. Con người thanh tịnh người ta dòm mặt người ta 
biết bạn, biết hành động của bạn, tư tưởng của bạn rồi. Bạn đã phân chia tư tưởng của bạn quá nhiều 
thành ra bạn mới quên mình. Ngay bây giờ, có cơ hội, chúng ta nên đoàn kết trở lại, để cho tư tưởng 
chúng ta thống nhứt, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa với tất cả và học nơi tất cả, tốt đẹp biết là bao 
nhiêu. Mọi người trong càn khôn vũ trụ, trong thế giới này biết rằng tôi phải hòa với tất cả và học nơi tất 
cả. Các bạn dòm trong chiếc xe hơi, dòm trong chiếc xe Honda, có con bù loong nào không xài được 
không bạn? Nếu không xài được, người ta không gắn liền trong chiếc xe hơi, không có gắn liền trong 
chiếc Honda. 

Thì hỏi chứ con gười ở thế gian có người nào xài không được không bạn? Tại vì bạn không chịu xài đó 
thôi. Các bạn khinh khi nó, rồi một ngày kia các bạn tìm nó rất khó khăn. Cho nên bạn phải hòa với tất cả 
và học nơi tất cả. Lúc đó các bạn thấy mỗi ngày các bạn đều ở trong trường đại học của càn khôn vũ trụ. 
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Các bạn hòa với người này thì các bạn học thêm một lớp, công chuyện khác hơn nữa. Hòa được người 
kia các bạn sẽ học thêm được một chuyện hay hơn nữa. Càng ngày càng tiến hóa. Ðó là một triết lý vững 
chãi để dẫn tiến bạn vàmột sự kiểm soát tinh vi, để đìu dắt hành động của bạn, không bao giờ bị sai lầm 
nữa, nếu bạn chịu học với cộng đồng vạn linh, thì lúc nào bạn cũng là người tiến hóa chứ không bao giờ 
thụt lùi. Và người văn minh, một linh quang văn minh của càn khôn vũ trụ không phải là một phần hồn 
tối tăm tại thế, độc tài, u mê. 

Các bạn hiểu rõ tất cả những hành động của mình thì mới mong sửa được. Và muốn biết được hành động 
của mình thì phải thanh tịnh. Nếu không thanh tịnh, không bao giờ rõ được. Cho nên trong cái khóa thiền 
giác đã dìu dắt nhiều người, được ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng, ổn định hơi thở, tâm hồn thấy 
khoan khoái. Lúc đó chúng ta mới học chử nhẫn được, học từ bi được, học dũng được. Chúng ta thấy rõ 
đường lối, như vậy là chỉ có một thôi. Tôi chỉ đi một con đường là tôi về đến nơi. Còn nếu mà tôi chưa 
thấy rõ, ra đường người này chỉ tay mặt, tôi cũng quẹo tay mặt, người kia chỉ tay trái tôi cũng quẹo tai 
trái. Quẹo hết thì giờ, tới hồi bỏ mạng, không thấy đâu là đâu, đi không tới. Cho nên tôi quyết dịnh chỉ 
một con đường đi là nó phải đi tới Tôi cứ đâm đâm con đường đó là tôi đi. Càng đi các bạn thấy càng 
sáng. Càng sáng tâm các bạn càng minh, thì các bạn thấy càng thương yêu, càng thương yêu những gì? 
Càng thương yêu những người còn đang ở lại, những sự lầm lạc của những người hiện tại là sự lầm lạc 
của quá trình của chính ta. 

Trong cái thương yêu, phải thực hiện thương yêu và quay đầu trở lại nhắc nhở mọi người trong tình 
thương và đạo đức, để mọi người hiểu lấy họ và đồng tiến trong cuộc hành hương sẵn có. Ðó là phước 
đức của ơn trên đã ban cho mọi người. Cha Trời đã tạo cơ hội cho nó tiến hóa. Trong sự khắc khe đó là 
đưa bạn tiến, trong sự khổ não đó, mở trí cho các bạn, luôn luôn luôn luôn dìu dắt 24 /24, dìu dắt các bạn 
và thúc đấy các bạn phải tiến! Mà nếu chúng ta còn dung dưỡng sự lười biếng nữa, ai nhảy vô để giúp 
chúng ta? Ai là người chịu trách nhiệm của cái cơ thể duyên dáng, càn khôn vũ trụ đã thâu hẹp, như bản 
thể chúng ta đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm, nếu chúng ta là người lười biếng, nếu chúng ta không chịu 
hành tiến, mà chúng ta còn eo hẹpvà trách mọi người.Thì chúng ta sẽ thế nào? Chúng ta phải bị sa đọa. Ở 
thế gian thường nhắc các bạn rõ ràng, bị sa đọa, xuống địa ngục, bị hành hình và bắt buộc các bạn phải 
học rất nhiều nó mới được trở lại. Các bạn đang sống ở dương gian nhưng mà các bạn mất tâm linh, đi 
xuống địa phủ, thì thuộc về loại âm rồi. Ở dương gian mà mình còn ngu mà xuống địa thì lại còn ngu 
nữa, học hoài học hoài, học trăm năm ngàn năm học không xong, khó trở lên lắm. 

Cho nên các bạn có cơ hội ở dương gian mà không chịu tự tu lấy mình, và giải tỏa để tiến, thì nó uổng 
lắm bạn ơi. Các bạn thấy rõ không? Con ma còn nhập cơ thể con người để học tu mà. Con ma mà nhập 
được cơ thể con người nó sung sướng ghê lắm. Là tại sao? Nó có cơ hội để tu, nó có điều kiện để tu. Cơ 
thể con người là cái tiểu vũ trụ. Nó có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang ở trong bản thể các 
bạn mới ứng chiếu được bên ngoài. Ðồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, âm thinh bên ngoài đưa 
đến là các bạn ứng phó và các bạn có cơ hội tìm hiểu cái chiều sâu của mọi âm thinh. Ðồng khí tương 
tương cầu, không khí của Trời đất, càn khôn, nhịp thở của loài người trong càn khôn vũ trụ đều cần dùng 
cho sự tiến hóa của linh căn, rõ ràng, các bạn có hết rồi, có đầy đủ hết rồi, toàn là tự động hết mà không 
biết xử dụng, còn chờ ai nghiên cứu cho mình nữa. 

Cho nên chúng ta phải chấp nhận, tìm hiểu lấy ta. Tự nhiên chúng ta có tất cả những sự tự động tiến hóa. 
Các bạn xem rõ đứa bé nằm nôi, đây rồi đi đứng ngồi, rồi tới nói chuyện với chúng ta ngày nay, phải tự 
động không? Tất cả đều là tự động tiến hóa. Mà khi chúng ta ý thức được, chúng ta tiến hóa còn mau hơn 
nữa. Lúc chúng ta nằm nôi là lúc bê trễ chậm chạp. Mà bây giờ chúng ta hiểu được thì chúng ta tung lên 
mà làm. Bầu trời thế giới hoàn toàn tự do để dẫn giải tâm linh. Tại sao chúng ta không tiến hóa đi lên mà 
cứ đâm đâm xuống địa ngục làm gì? Ði trong sự tham dục để làm gì? Chun vào cái con đường tối tăm để 
làm gì, rồi than khổ, có bao nhiêu tiền hỏi tới cũng la khổ. Mà đến bạc nó xài không hết cũng la khổ, tại 
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sao? Vì nó đã chôn sống tâm linh của nó. Lần lần, lần lần nó đi xuống rồi, nó đâu được hưởng cái thanh 
khí ở bên trên, thì nó thấygì? Thấy khổ! Khổ là gì? Là tham, trong cái tham của cải, nó biết mừng rồi 
mới sợ mất, biến thành khổ. Sợ mất mới than khổ, là yếu hèn đó bạn. Còn người tu ta mạnh dạn đi lên, 
Tôi không có tôi cũng cười và tôi nói không nhưng mà tôi có cái có của Trời Ðất đang ban cho tôi, thanh 
khí điển nuôi dưỡng tâm hồn tôi, tôi được an khương, tôi được nhẹ nhàng, tôi thực hiện được mọi tình 
thương trong tôi và ngoài tôi, tôi yên ổn, tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy cảm mến tất cả mọi người, tôi 
thấy tình thương của Ðấng Cha Lành không bao giờ xa tôi, 24/24, dìu dắt tôi và cho tôi những bài học 
xứng đáng. Tôi phải kiên trì, bền tâm vững chí để trả những bài học đó, chấp nhận để tiến hóa. 

Thành thật cảm ơn các bạn! 

                                  Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên  

 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Pháp Luân Thường Chuyển 

 

Pháp Luân Thường Chuyển quy nguyên trạng 

Đánh đổ ngoại xâm chơn lý bàn 

Thanh tịnh bộ đầu minh cảnh thật 

Triền miên học hỏi trí phân hoàn. 

 

Muốn cho thanh tịnh vui bàn, 

Mở đàng chơn thật lập đàng tiến thân. 

Pháp luân cởi mở dễ dàng, 

Chuyên cần luyện tập trấn an thân hình. 

Điển thông xét cảnh thanh bình, 

Dìu nhau chung tiến nơi tình quý sang. 

Thanh cao ở cõi thiên đàng, 

Trược ô ở cõi lập màn sân si. 

Thêm tham lận đận nghĩ suy, 

Khó mà sửa chửa cũng vì tham sân. 

Gắng tu để sửa lần lần, 

Phần hơn, phần thiệt, phần gần, phần xa. 

Hồn tu thoát khỏi mới là, 

Người ngoan tự tiến Di Đà giáo khoa. 

Học theo thanh tịnh lập đà, 

Tiến qua mọi cảnh vui hòa chung vui. 

Thanh cao hưởng lấy thơm mùi, 

Vô Vi không động, chẳng vui, chẳng buồn. 

Điển thông lai láng hợp nguồn, 

Triền miên thanh tịnh, vui buồn chẳng phân. 

Tiến lên sẽ sớm được gần, 

Phật Tiên phân Đạo góp phần dựng xây. 

Chính ta mới phải là thầy, 

Lục căn phụ thuộc ngày ngày theo ta. 

 

Lương Sĩ Hằng. 
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Đề tài suy gẫm 
 

Đọc Kinh A Di Đà 
 

Bạn Đạo : Dạ thưa Thầy, Thầy có chỉ dạy rằng ngoài những cái lúc công phu thì mình cũng có thể niệm 
kinh A Di Đà, bởi vì kinh A Di Đà dẫn tiến cái chính điện giúp cho mình để mà mau phát triển và mau 
mở mang thêm. Vậy, thì thưa Thầy, cái kinh A Di Đà đó mình xem ở cái bản chánh văn tự, hay là mình 
nên xem ở cái bản kinh A Di Đà dẫn giải của ông Tư trước đây ? 

Đức Thầy : Dẫn giải, với trình độ mà chưa thấy rõ ! Nếu mà mình đạt được điển rồi thì cũng nên xem 
bản chánh, thì thấy rút ngay ! Đó là để mình có sự dẫn giải để so sánh và cái dẫn giải này là phân tách rõ 
ràng về đời cho dễ hiểu ; còn về đạo phải gom thanh điển và đọc cái bản chánh thì mình thấy điển rút, 
chớ không phải ở văn tự nữa, thì lúc đó mình mới thấy Kinh là chánh, Kinh A Di Đà là chánh. Còn 
những cuốn kinh nào mà mình xem vô nó không có điển rút, cái đó thì xin miễn, khỏi mất công, mất thì 
giờ, vô ích : có nhiều cuốn kinh mà nói nặng quá, nói về chuyện đời, phân tách, cái đó mình đã qua rồi, 
thì để cho những người chưa qua và họ mới bước tới, để cho họ học : mình phải nhường cho những 
người khác. Cái mình cần thì mình cứ đi ; còn cái không cần thiết thì xin miễn. 

(Vấn đạo Montréal 25-10-1981) 

 

THÔNG TIN KHÓA SỐNG CHUNG Á CHÂU KỲ THỨ 1, 
HỘI TỤ TÂM LINH 2020, PAKSE, LÀO 

07/05/2020 – 10/05/20200 

 
Quí bạn đạo kính mến, 
Với tâm thành cầu đạo, bạn đạo Việt Nam rất khao khát được cơ duyên hội tụ hàng năm, trao đổi kinh 
nghiệm tu học, đào sâu chơn lý cũng như kiểm lại kỹ thuật thực hành PLVVKHHBPP. 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 8/20 

Trên hành trình tu luyện, Bề Trên cũng thường ban cho bạn đạo nhiều duyên lành hỗ trợ về mọi mặt. 
Sau bao năm chờ đợi, bạn đạo Việt Nam sẽ được duyên lành ngoài sức tưởng tượng. 
Nhiều cơ duyên bất ngờ dẫn đến sự thành tựu của một Khóa Sống Chung Á Châu đầu tiên, giúp bạn đạo 
có điều kiện gặp gỡ trao đổi tu học như mong muốn. Đặc biệt có sự đóng góp của anh Huỳnh Minh Bảo 
cho chương trình tu học. 
Khóa Sống Chung Á Châu kỳ 1, mang tên “Hội Tụ Tâm Linh ”, sẽ được tổ chức từ ngày 07/05/2020 đến 
10/05/2020 tại khách sạn Champasak Grand Hotel ****, Paksé, Lào. 
 

 
Chương trình sẽ tập trung vào việc tu học, Ôn và kiểm lại PPCP và làm thế nào tránh những sai lệch ảnh 
hưởng đến hành trình tu luyện, qua những lời nhắn nhủ của Đức Thầy. 
Chương trình sơ lược 
Ngày Chương trình sơ lược Ăn trong khách sạn 
07/05/2020 Nhận phòng sau 3 giờ chiều 

Thông tin giờ chót 
Chung thiền 

Ăn tối 

08/05/2020 Sáng   : Khai Mạc & Tu học 
Chiều : Tu học 
Tối     : Tu học 
Chung thiền 

Ăn sáng, trưa, tối 

09/05/2020 Sáng   : Tu học 
Chiều : Tu học 
Tối     : Bàn thảo & Bế Mạc 
Chung thiền 

Ăn sáng, trưa, tối 

10/05/2020 Bạn đạo ra về Ăn Sáng 
 
Thời hạn chót ghi danh là ngày 10/01/2020. 
Số chỗ có giới hạn, nếu quí bạn có ý định tham gia xin vui lòng ghi danh sớm. 
Quí bạn có thể tải xuống phiếu ghi danh trên : 
http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html 
Để Khóa Sống Chung được thành công tốt đẹp và gặt hái được nhiều kết quả tốt cho chung, chúng tôi rất 
mong nhận được sự đồng tình hưởng ứng và tham gia của quý bạn đạo các nơi.  
 
Kính mến, 
Ban Tổ Chức Khóa Sống Chung Á Châu 
Email : khoasongchungachau@gmail.com 
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Khóa Sống Chung Á Châu 
" Hội Tụ Tâm Linh " 2020 – Paksé (Lào) 

07/05/2020 – 10/05/2020 
 

Champasak Grand Hotel ****  
Mekong Riverside Road,  
Paksé, Laos 
 

Họ và Tên (ghi trên Hộ Chiếu) : ___________________________________________________ 

Địa chỉ : ______________________________________________________________________ 

Thành Phố : _____________________Mã vùng ____________Quốc Gia ___________________ 

Điện thoại : ________________________E-mail : _________________________________________ 

Số Hộ Chiếu : ______________________   Ngày hết hạn : ________________        Nam [   ]   Nữ  [   ]    

Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp) : ______ ___________Điện thoại : ____________________ 

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí :    Ngày 10/01/2020  
Trường hợp hủy bỏ sau ngày 10/01/2020, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại. 
 
Lệ Phí Khóa Sống Chung  

Lệ Phí 

 cho mỗi người 

Phòng  

2 người 
 

Phòng  

1 người 
 

Trẻ em 
6-11 tuổi 

 

Trẻ em 
0-5 tuổi 

  

Lệ Phí 

Phòng City View 
(Nhìn Ra Đô Thị) 

5.000.000 VND 
(225 USD) 

6.500.000 VND 
(290 USD) 

1.500.000 VND 
(70 USD) 

0 
 

 

Phòng River View 
(Nhìn Ra Sông) 

5.500.000 VND 
(245USD) 

7.000.000 VND  
(310 USD) 

1.500.000 VND 
(70 USD) 

0 
 

 

Phòng City View  
Thêm mỗi đêm 

600.000 VND 
(30 USD) 

1.200.000 VND 
(60 USD) 

150.000 VND 
(7 USD) 

0  

Phòng River View 
Thêm mỗi đêm 

750.000 VND 
(35 USD) 

1.500.000 VND 
(70 USD) 

150.000 VND 
(7 USD) 

0  

Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những người sau đây  
Họ và Tên (Được ghi trên Passport) Tuổi  

(Trẻ em) 
Lệ phí KSC

Tổng Cộng lệ phí KSC  
Lệ phí phòng trước KSC  
Xe Giường Nằm Khứ Hồi TP Hồ Chí Minh- Khách Sạn Paksé (1.500.000 VND)  
Tổng Cộng lệ phí KSC + phòng trước KSC + Xe  

PHIẾU GHI DANH 
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Xin được sắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng) :  
____________________________________________ 
 

 

Yêu cầu được sắp phòng   1 giường lớn    2 giường  
  

GHI CHÚ 
 

1- Trẻ em ngủ chung phòng cùng người lớn. Mỗi phòng chỉ được thêm 1 trẻ em. 
2- Giá bao gồm 8 bữa ăn.  
3- Phòng ở trước và sau có ăn sáng. 
4- Phòng City View giới hạn, ưu tiên cho BĐ ghi danh sớm 
5- Giá xe giường nằm khứ hồi TP Hồ Chi Minh, Khách Sạn Paksé bao trọn gói (tiền xe, ăn uống 

dọc đường, phí xuất nhập cảnh) 
 

 
 
Cách thức ghi danh và đóng lệ phí 
 
Ghi danh và đóng lệ phí với đại diện địa phương hoặc liên hệ với Ban Tổ Chức qua điện thư 
khoasongchungachau@gmail.com để biết thêm chi tiết. 
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39, năm 2020 
“Tâm Thức Dồi Dào” 

Khách Sạn “Hilton Arcadia Resort and Spa”, Phuket, Thái Lan 
Từ 22 tháng 9 đến 27 tháng 9 năm 2020 

      
Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39, năm 2020 

“Tâm Thức Dồi Dào” 
 

Khách Sạn “Hilton Arcadia Resort and Spa”, Phuket, Thái Lan 
 

Từ 22 tháng 9 đến 27 tháng 9 năm 2020 
 
 

    Tâm Thức Dồi Dào 
 
    Hiểu biết mọi điều khi liên hệ 
    Khai thông trí tuệ rõ muôn bề  
    Quy y Phật Pháp trong thành kính   
    Phát nguyện chơn hành tiến mãi mê. 
   
     Vĩ Kiên 
 
29.11.2019 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế “Hiểu Rộng” 2019 vừa chấm dứt là bạn đạo lại nôn nóng mong chờ tin tức về Đại Hội 
“Tâm Thức Dồi Dào” năm 2020 tại Phuket, Thái Lan. 
 
Những ngày Tết Vô-Vi dù là rơi vào mùa Thu, nhưng là ngày bạn đạo Vô-Vi không bao giờ quên được, để chúng 
ta cùng nhau tưởng nhớ Đức Thầy kính yêu vào ngày 23.09.2020. Đàn con Vô-Vi như những cánh chim trời khắp 
bốn phương, bay về xứ sở ấm áp Thái Lan, để cùng nhau học hỏi lời chơn lý của Đức Thầy, chung thiền và hưởng 
ân điển Bề Trên.  
 
Phuket là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nên có rất nhiều chuyến bay đến nơi đây, và phi trường quốc tế khang 
trang, rộng rãi, sạch sẽ (airport code: HKT). Từ phi trường về khách sạn phải mất 70 phút hoặc lâu hơn nếu kẹt 
xe, vì khách sạn ở một khu riêng biệt, rất yên tĩnh và an ninh. 
 
Khách Sạn Đại Hội là khách sạn 5 sao “Hilton Arcadia Resort & Spa” toạ lạc trên 75 mẫu đất gần bờ biển Karon, 
bao bọc một bên là núi, một bên là biển, sơn thủy hòa hợp, không khí thanh nhẹ, yên tĩnh.  
 
Khách sạn có một lối kiến trúc rất đặc biệt. Du khách luôn cảm nhận sự bình an, yên tĩnh của các cây cảnh vây 
quanh với 5 hồ bơi và 7 toà nhà riêng biệt,  và nơi nơi đều tỏa ra sự thoáng mát và thanh tịnh.   
Phòng ngủ sáng sủa, mỗi phòng đều có lan can để thở không khí trong lành sáng sớm hoặc ngắm cảnh hoàng hôn.  
Từ các phòng khách sạn quý bạn có thể thấy tượng Phật trên núi xa xa hoặc nhìn biển xanh ngắt trải dài đến tận 
chân trời…  
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Quý bạn đến nơi đây sẽ cảm nhận như đang ở trong khu vườn địa đàng, gió biển mát dìu dịu, những cây dừa xanh 
đong đưa theo ngọn gió, nhìn những cây cau thon thon, lung linh những trái cau xanh ngắt, không khác nào trở về 
quê ngoại. Bên cạnh bóng cây xanh mát là những chiếc ghế bố đón mời du khách thư giãn, dù có đông khách bao 
nhiêu, quý bạn cũng vẫn tìm được một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi hay niệm Phật. 
Đi bộ khoảng 5 phút, chúng ta bước đến bờ biển, bãi cát mịn, nước mát, trong vắt.  Biển ở đây không đông đúc 
như Patong, rất thích hợp cho những tâm hồn yêu mến sự thanh nhàn. 
Vào mỗi buổi sáng, đi dạo dọc biển hưởng gió mát không gì tuyệt bằng, lắng nghe tiếng biển rì rào như tiếng hát 
“Lòng Mẹ” ru con ngày nào…. 
Phòng họp rộng rãi đầy đủ tiện nghi, và tối tân. Đèn màu LED dọc hai bờ tường phòng họp và trần nhà cấu trúc 
như sao băng cho quý khách có cảm tưởng đang nhìn lên trời đêm với nghìn sao lấp lánh. Mong quý bạn khắp nơi 
sẽ hội tụ về đây hưởng Tết Vô Vi thật vui. Mỗi năm một lần, xin chớ bỏ lỡ cơ hội, vì số chỗ có giới hạn nên 
quý bạn hãy ghi danh sớm cho kịp thời. 
 
Theo thông lệ, sau 3 ngày Tết Vô-Vi, bạn đạo vẫn mong đợi thêm một ngày Hậu Đại Hội để kéo dài không khí 
thân thương quý báu này.  
Nếu quý bạn muốn ở lại tham dự Hậu Đại Hội thì sẽ có hai chọn lựa để đi tham quan Phuket, và sau khi đi chơi, 
chúng ta sẽ hội tụ và ăn cơm chiều trong khách sạn đại hội trước khi chia tay ra về vào chủ nhật 27 tháng 9 năm 
2020. 
Quý bạn trẻ trung mạnh khỏe và dưới 70 tuổi có thể chọn TOUR thăm viếng Đảo James Bond và các đảo nhỏ lân 
cận. Bạn đạo nhờ pháp Thiền Vô Vi nên dù trên 70 vẫn còn khỏe và nhanh nhẹn, nhưng rất tiếc công ty du lịch vẫn 
không nhận người trên 70 tuổi được vì không thể bảo hiểm và sẽ vi phạm luật tại Thái Lan. 
Chúng ta sẽ mướn thuyền riêng cho nhóm Vô Vi thôi, thuyền đi rất êm, vì chúng ta chỉ ở trong vịnh Andaman Sea. 
Tại đảo Hong Island, quý bạn sẽ được ngồi thuyền canoe có người chèo dùm, để thuyền lướt nhẹ trên nước xanh 
ngắt, và quý bạn thoải mái ngắm cảnh các chỏm đá cheo leo, với nhiều hình thù đặc biệt. Có nơi cây lá đan thành 
hình trái tim, có nơi đá khắc hình con cá v..v…. Tour bao gồm luôn buổi cơm trưa, và tắm biển. Xin hẹn quý bạn 
một ngày vui để chúng ta cùng khám phá với nhau nhé….. 
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Các bạn không đi tour thăm các đảo có chọn lựa đi TOUR trên đất liền. Trước tiên đoàn sẽ lên đỉnh núi có tượng 
phật Big Buddha để xem mô hình của cả đảo Phuket. Tiếp theo đoàn có thể ghé những địa danh như mũi Nai 
Harn, hay thành phố cổ Old Phuket, hoặc đến Central Phuket, là địa điểm rất hấp dẫn cho việc mua sắm và ăn quà. 
Central Phuket là khu shopping rất rộng lớn, đầy đủ các món ăn thổ sản của đảo Phuket và Thái Lan nói chung, 
chưa kể rất nhiều loại trái cây miền nhiệt đới, trông thật là tươi ngon, chỉ muốn ăn liền tại chỗ. 
Để tiện cho du khách thưởng thức các món ăn thuần túy của đảo, Food Court bao gồm các quán cóc nho nhỏ dọc 
một đường dài với đủ loại món ăn hải sản và chè, sinh tố v..v… 
Nơi đây, quý bạn có thể sắm quà kỷ niệm tiểu công nghệ ở Thái như khăn, áo lụa Thái Lan, hoặc những món thực 
phẩm trái cây sấy khô, dầu Thái Lan, v..v.. và ngày thứ bảy lại có thêm phần văn nghệ, để giúp vui cho du khách. 
Quý bạn đến sớm có thể đi chơi nhiều nơi trên đảo, hoặc xem show FantaSea hay Siam Siramit. Vé có thể mua 
ngay tại Tour Desk của khách sạn. 
 

 
 
Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào” là duyên may để bạn đạo Âu Á tương hội, cùng nhau học hỏi, khai triển chơn thức, 
cùng hưởng những ngày thanh tịnh và đầm ấm tràn đầy thương yêu của Thượng Đế. Ước mong chúng ta sẽ có 
duyên lành hội tụ đông đảo để cùng thiền hướng tâm về Bề Trên và Đức Thầy quý yêu. 
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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.   

 
Thời hạn chót ghi danh là ngày 15.04.2020 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 15.01.2020 và 
đóng lệ phí đợt chót là ngày 15.04.2020.  
 
Quý bạn có thể download phiếu ghi danh Word trên www.vovi.org (http://www.vovi.org/pix-
2/Phieu_Ghi_danh_DH_2020_final.doc) điền và gửi bằng email đến Ban Ghi Danh địa phương càng sớm càng tốt 
để giữ được chỗ như ý. 
Xin quý bạn đón xem video thông tin Đại Hội 2020 với hình ảnh sống động trên www.vovi.org (Link : 
https://youtu.be/Jc1YSm1UipM) 

 
 Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào” 2020 để chúng ta cùng chung hưởng 
những ngày Tết Vô Vi quý báu. 
 

Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
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Phiếu Ghi Danh 
(xin điền mỗi người một phiếu) 

 
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”  

Phuket, Thailand 
22.09.2020 – 27.09.2020 

 
Họ / Tên (theo passport):     Nam : [  ]     Nữ : [   ] 
Số Passport và ngày hết hạn:    Tuổi:                 Quốc Tịch :    
Địa chỉ :    Thành Phố :   
Tiểu Bang:    Số vùng (Zip code) : Quốc Gia:    
Email:   Điện thoại nhà:   Đ.T. di-động :   
Thuộc Thiền Đường / HAHVV: 
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):   Điện thoại:    

****Quý bạn nên mua Bảo Hiểm Du Lịch (travel insurance) đề phòng xa khi cần thiết. 
 
Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại Hilton Arcadia Resort 22.09.2020 -  26.09.2020 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  540 USD  

Phòng 1 người 
  

Người Lớn  780 USD   

    

Trẻ em dưới 12  
tuổi ở chung với  

2 người lớn 

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

lớn  

 300 USD  

Trẻ em trên 12  
tuổi = tính như 

người lớn 

   540 USD   

  Thứ  

Ghi Danh Đại Hội Và Du Ngoạn (6 ngày 5 đêm từ 22.09.2020 -  27.09.2020 cộng với 5  
bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong 3 ngày đại hội, 1 bữa ăn tối hậu đại hội, TOUR James 
Bond  
Island hay CITY TOUR  (Tour James Bond Island dành cho BĐ dưới 70 tuổi và trẻ em trên 1 tuổi) 

 

Phòng   Lệ Phí Đại Hội & TOUR 
James Bond Island cho 1 người 

Tổng Cộng 

    

Phòng 2 người 
   

Người Lớn 680 USD  

Phòng 1 người 
 

Người Lớn               980 USD   

    

Trẻ em dưới 12  
tuổi ở chung với  

2 người lớn 

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

lớn 

400 USD   

Trẻ em trên 12  
tuổi = tính như 

người lớn 

  680 USD   

  Thứ  

 

Phòng   Lệ Phí Đại Hội & TOUR 
CITY cho 1 người 

Tổng Cộng 
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Phòng 2 người 
   

Người Lớn 650 USD  

Phòng 1 người 
 

Người Lớn               950 USD   

    

Trẻ em dưới 12  
tuổi ở chung với  

2 người lớn 

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

lớn 

360 USD   

Trẻ em trên 12  
tuổi = tính như 

người lớn 

  650 USD   

  Thứ  

 
 
 

Chỗ ở trước Đại Hội : Khách sạn Hilton Arcadia Resort (giá phòng đã tính 17% thuế, bao gồm ăn sáng)  
 

  1 Đêm 
mỗi người 

Đêm 
20.09.2020 

Đêm 
21.09.2020  

Tổng Cộng 

Phòng 2 người 
   

 60 USD    

Phòng 1 người 
 

120 USD     

Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 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 2020(Có thể hết chỗ sớm hơn) 
Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 15 tháng 4 năm 2020, 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, 2020 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.  
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Phòng  Đợt 1 đóng trước 
15 tháng 1, 2020 

Đợt 2 đóng hết trước 
15 tháng 4, 2020 

Phòng 2 người Người Lớn 300 USD   Phần còn lại 
Phòng 1 người Người Lớn 400 USD   Phần còn lại 
 Trẻ em dưới 

12t 
200 USD   Phần còn lại 

 

Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 15 tháng 4 
năm 2020 vì BTC phải trả trước lệ phí cho Khách Sạn.  
 

 Chương trình sơ lược 
 

Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 
22.09.2020 Nhận Phòng sau 3 giờ chiều 

Tối: Hướng dẫn tổng quát  
         Thiền chung  

 

23.09.2020 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 
   

24.09.2020 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Tu Học;   
       Thiền chung. 

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

25.09.2020 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Văn Nghệ và Bế mạc Đại Hội. 
          

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

26.09.2020 Trả phòng trước 12 giờ trưa cho b/đ ra về 
 nếu không tham gia du ngoạn 
Du Ngoạn tour James Bond Island hoặc Tour 
City 

Ăn sáng và ăn chiều – hậu đại 
hội tại khách sạn   
Tour đi biển bao gồm ăn trưa 
Tour city ăn trưa tự túc 
  

27.09.2020 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 
 
 

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:  
VoVi Friendship Association of Northern California 
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Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ: 
Đại Hội Vô Vi 2020 
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: 
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 12288, Westminster, CA 92685-9998 
 
 
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:  
TAN SIEU LENG 
4, RUE DE LA CRECHE  
75017 Paris, FRANCE  
Tél : +33 1 42 27 28 72, Email : sieuleng@free.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   
  

     
2. Chuyển Vận 

Xin xem phiếu chuyển vận. Xin chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ « PHUKET INTERNATIONAL 
AIRPORT » (airport code: HKT). 
Xin lưu ý Ban Vận Chuyển chỉ đón Bạn Đạo tại International Terminal.  
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Phiếu Chuyển Vận  
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 6, 2020) 

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”  
HILTON ARCADIA RESORT, PHUKET, THÁI LAN 

 
Kính thưa quý bạn, 
 
Phi trường quốc tế PHUKET International Airport (HKT) cách khách sạn khoảng 45 cây số, thời gian di 
chuyển bằng xe trung bình 75phút hoặc lâu hơn nếu kẹt xe. 
 
Vì nhân lực giới hạn, BVC chỉ đón bạn đạo tại International Terminal của Phi Trường PHUKET 
International Airport (HKT). 
Ghi chú: Bạn đạo nào ghé Bangkok chơi và đi máy bay nội địa đến Domestic Terminal xin vui lòng đến điểm hẹn 
tại International Terminal. 
 
Lưu Ý: BCV chỉ đón tại Phi TrườngQuốc Tế PHUKET International Airport (Airport code: HKT) trong thời 
gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối trong các ngày đến 20, 21, và 22.09.2020. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn đi 
taxi tự túc vì BCV không có phương tiện đưa đón ngoài các giờ kể trên. 
Ngày đưa quý bạn ra về là 26.09. hoặc 27.09.2020. 

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  

Đến 
Đi 

 
ưu 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 và22 tháng 9 năm 2020: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường 
PHUKETInternational Airport (HKT) về khách sạn. 
Ngày về 26 hoặc 27 tháng 9 năm 2020: Ban Chuyển Vận sẽ đưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường 
PHUKET International Airport (HKT). 

 
Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2020 để việc tổ chức xe 
đưa đón được chính xác. Cảm ơn quý bạn. 
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THƠ BẠN ĐẠO 
             Lễ Tạ Ơn  
 

Con xuống thế, học tu chân chính 
Tình Cha Trời, ban rãi chúng sinh 
Tình Mẹ yêu, trao vô điều kiện 
Con thế nào, Cha Mẹ chẳng khinh 
Tình Cha Mẹ, thật là cao cả  
Ôm vào lòng, tất cả con mình 
Ôi! Cha Mẹ, bên trên có biết 
Nhớ Mẹ Cha, thổn thức hồn linh  
Dù đau khổ, con đây cố gắng  
Ráng tu hành, về với Chân Linh  
Con đãnh lễ, tạ ơn Cha Mẹ 
Dưỡng dục con, soi sáng tâm linh 
Con tạ ơn, Tổ Thầy Cha Mẹ  
Dạy con tu, trí óc quân bình 
Con tạ ơn, Cửu Huyền Thất Tổ 
Hộ độ con, mạnh khỏe, mưu sinh 
Tạ ơn anh, dạy em bài học 
Tạ ơn chị, chỉ dẫn công trình 
Tạ ơn đời, đắp bồi đời sống  
Tạ ơn người, trao giữ nghĩa tình 
Tạ ơn bạn, bảo vệ đất nước  
Cùng muôn loài, chịu đựng hy sinh 
 
Thủy Bùi   Missouri 28/11/2019 
             ==== 
         Thức Tỉnh 1 
  
Cuộc sống trần gian có dễ đâu 
Ai ơi xin chớ lắm nhu cầu 
Thân phàm nặng nghiệp nên tu sửa 
Cố gắng vượt qua cảnh bể dâu 
Đừng bỏ Di Đà mà phải khổ 
Thân phàm mê muội cứ tham nhiều 
Tâm viên ý mã nên gìn giữ  
Lục tặc mỗi ngày phải tóm thâu. 
  
Mai Kiết Khánh, ngày 12 tháng 11, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
            ===== 
         Thức Tỉnh 2 
  
Trời sanh vạn vật vốn hư vô 
Thức giác lo tu kẻo xuống mồ 
Danh lợi cõi đời đều phải bỏ 
Hòa đồng khai mở khỏi còn mơ 
Phật Tiên Thần Thánh tu hành tiến 

Tịnh luyện công phu kẻo trể giờ 
Tham thấu huyền cơ không phải dễ 
Tâm phàm còn động bởi còn mơ. 
  
Mai Kiết Khánh, ngày 12 tháng 11, 2019 
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             Thức Tỉnh 3 
  
Ngũ sắc càn khôn của đất trời 
Biến ra vạn vật khắp muôn nơi 
Mưa hòa gió thuận đều khai triển 
Pháp Phật công phu phải mỗi ngày 
Giải hết nghiệp thân trần cấu tạo 
Tu hành dứt khoát mới yên vui 
Đường về la mã tuy gian khổ 
Thế sự trùng trùng cảnh đổi thay. 
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          Thức Tỉnh 4 
  
Pháp phật tâm linh quá nhiệm mầu 
Lòng trần ham muốn có chi đâu 
Trăm năm ví tợ như tên bắn 
Tuổi trẻ qua mau sớm bạc đầu 
Cuộc sống phù du ôi quá ngắn 
Ngồi thiền thanh tịnh mới bền lâu 
Vui chơi thăng tiến lo hành pháp 
Hội nhập càn khôn chỉ có tu. 
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           Thức Tỉnh 5 
  
Bánh xe xoay chuyển của càn khôn 
Pháp phật công phu mãi vẫn còn 
Cuộc sống hiểu ra bao sự khổ  
Tu hành nguyên lý vẫn trường tồn 
Ai ơi phải biết đời là giả 
Danh lợi làm chi phải buộc ràng 
Cửa Phật từ bi luôn tận độ 
Biết tu huyền diệu khỏi lo toan. 
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