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` 
Số 1274  8 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)Người tu thiền lúc nào cũng mong được sự phù hộ của Trời Phật tại sao? 
2) Có nhiều người thấy Bé lúc nầy làm việc hơn trước, sợ Bé bệnh và oán tránh bạn đạo thì sao? 
3) Bé gặp bạn đạo khắp các nơi đều còn thắc mắc tại sao? 
4) Những người gian tham thì sao? 
5) Người tu thích gặp người tu thanh tịnh thì sao? 
6) Bé đi xem triển lãm xe hơi tại Ðức có gì lạ không? 
7) Hôm qua Bé đi thăm bạn đạo mắc phải bệnh nan y, Bé nghĩ sao về họ? 
 
 
 

 

Huệ Tâm 
 

Huệ tâm nhìn thấy đường tu tiến 
Phát triển tâm linh tự cứu mình 

Duyên đẹp tình Trời rõ chơn đường 
Vô cùng tiến hóa chuyển về mau 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1)15-09-93 
Hỏi: Người tu thiền lúc nào cũng mong được sự phù hộ của Trời Phật tại sao? 
 
Ðáp: Thưa tu thiền dốc lòng tu không cần mong muốn, chuyên cần tu học sẽ được tương ngộ 
cùng Trời Phật, phương pháp khứ trược lưu thanh, cuối cùng thanh sẽ được hoà với thanh là vậy. 
 
             Kệ: 
Trì tâm thực hiện pháp môn tu 
Giải bỏ trần tâm khỏi phải mù 
Quyết tâm thực hành nêu dũng chí 
Càng tu càng nhẹ chẳng còn ngu 
 
2) 16-09-93 
Hỏi: Có nhiều người thấy Bé lúc nầy làm việc hơn trước, sợ Bé bệnh và oán tránh bạn đạo thì 
sao? 
 
Ðáp: Thưa có người tội nghiệp Bé lớn tuổi rồi mà không được nghỉ ngơi, nay đây mấy đó không 
lúc nào yên thân cả, phục vụ bạn đạo quá nhiều sợ Bé bệnh, cho nên nóng lòng oán trách những 
người thiếu tu, cũng nằm trong tình thương, muốn cho Bé được nghỉ ngơi, nhưng vì tình thương 
thúc đẩy Bé càng ngày càng làm việc nhiều hơn. 
 
             Kệ: 
Cảm ơn tình bạn muốn đền ơn 
Bé khổ nhưng không chớ giận hờn 
Sâu rộng tình Trời đang chiếu độ 
Bé hành thanh tịnh chuyển tình Trời 
 
3) 17-09-93 
Hỏi: Bé gặp bạn đạo khắp các nơi đều còn thắc mắc tại sao? 
 
Ðáp: Thưa bản chất lười biếng của con người vẫn còn thì sự thắc mắc không bao giờ tiêu tan cả. 
Nếu hành giả chịu thực hành pháp môn đứng đắn thì sẽ không còn thắc mắc và hiếu kỳ nữa. 
Muốn gặp Phật Tiên nhưng không chịu dấn thân làm Phật làm Tiên thì lúc nào cũng còn phiền 
trách cả. Muốn trở thành Phật Tiên đều phải hành khổ cả, hòa tan trong khổ sẽ được dứt khoát và 
thanh tịnh, chịu thực hành trong khổ, thì mới có cơ hội quán thông chính mình hơn.Cho nên 
Thượng Ðế ban cho loài người một cơ thể tự hành cho đến cùng, lúc bệnh không thể tự cứu được 
mới chịu buông bỏ mà ra đi tiến hóa theo trình độ. 
 
             Kệ: 
Xác thân chuyển hoá trong chằng chịt 
Gút mắc tràn đầy tự xét ghi 
Trần trược không hành nan đạt pháp 
Thanh tịnh về không rõ đề thi 
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4) 18-09-93 
Hỏi: Những người gian tham thì sao? 
 

Ðáp: Thưa ở đời nầy những người gian tham ở trường hợp nào cũng lộ tánh tham, tự tạo thành 
một tập quán không tốt mà không hay, tương lai sẽ triền miên trong khổ của tâm lẫn thân, không 
thể giàu được, tâm linh nghèo nàn bẩn thiểu. Cho nên những người sống có trật tự, nhìn mặt đối 
phương biết tánh tình là vậy. 
 

              Kệ: 
Chuyện đời loạn động vẫn mê say 
Ðau khổ triền miên hiện mỗi ngày 
Dâm loạn chơn hồn không biết đạo 
Dở hay không biết tưởng là may 
 
5) 19-09-93 
Hỏi: Người tu thích gặp người tu thanh tịnh thì sao? 
 

Ðáp: Thưa người tu thích người tu lâu năm hơn mình và thanh tịnh là muốn được đối phương 
giúp đỡ tiến hóa nhanh hơn, khi gặp nhau phần hồn được nhắc nhở nhiều hơn, hớn hở và cảm 
thấy dễ chịu hơn. Ngược lại gặp người tu lâu mà bực bội và khó chịu, thì chiều sâu của người tu 
lâu chưa phát triển. 
 

              Kệ: 
Mặt mày áo mão thấy như hiền 
Ác ý vẫn còn chưa dứt yên 
Tạo nghiệp còn mơ tâm chẳng thoát 
Ý đồ xâm nhập tạo lời khuyên 
 
6) 20-09-93 
Hỏi: Bé đi xem triển lãm xe hơi tại Ðức có gì lạ không? 
 

Ðáp: Thưa Bé đi xem triển lãm xe hơi, có rất nhiều tiến bộ mới, qua sự đua đòi và cạnh tranh của 
loài người, sản xuất càng ngày càng gọn hơn, cũng nhờ sự vận dụng khối óc học hành tùy theo 
nhu cầu phục vụ của nhơn sanh. Xa xưa cho đến ngày nay, ngựa không hơi không chạy được. 
Mãi cho đến nay xe không hơi không điện cũng không chạy được, sự thay đổi là làm cho bề 
ngoài gọn ghẻ và đẹp mắt hơn, còn sự bền bỉ và sanh tồn thì lúc nào cũng giới hạn trong định 
luật sanh trụ hoại diệt như xưa. Ngược lại con người lại được Thượng Ðế trang bị đầy đủ từ khối 
óc cho đến cơ thể đều tinh vi và trật tự hơn chiếc xe tại mặt đất, hai bên cũng là phương tiện tạm 
cho phần hồn xử dụng. Con người chịu tu thiền sẽ cảm thức được chính mình rất hữu ích cho 
nhơn sinh nếu chịu dấn thân tu học để tự hiểu được quyền năng phục vụ vô cùng của Thượng 
Ðế, chính loại người đang đại diện và phục vụ nhơn sanh tùy theo khả năng sẳn có. 
 

              Kệ: 
Sống trong giới hạn thực hành tiến 
Cảm thức Trời cao chẳng có phiền 
Thanh tịnh dìu đời trong tiến hóa 
Thực hành phát triển rất an yên  
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7) 21-09-93 
Hỏi: Hôm qua Bé đi thăm bạn đạo mắc phải bệnh nan y, Bé nghĩ sao về họ? 
 
Ðáp: Thưa Bé rất cảm động, mọi người hướng tâm, và trong thâm tâm của mọi người đều cầu 
nguyện cho họ ra đi bình an, là điều lành cho hành giả tiến hóa về luật tự nhiên của Trời Ðất. 
Còn về phần Bé thì Bé chỉ nhắc nhở cho bệnh nhân biết rằng đời là tạm, không còn nung nấu sự 
mến tiếc, khi xác đã bị hư hoại, chỉ có chú ý phần hồn mà ra đi, dứt khoát với tình đời, nhiên hậu 
mới mong được về xứ Phật mà học đạo. 
 
              Kệ: 
Hồn thức ra vô chẳng có sao 
Bình tâm tiến hóa tự về mau 
Cảnh trần ô trược không còn nữa 
Nhân quả luân hồi luật đổi trao 
 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Tôi tu 

Tôi tu muốn sửa tâm thân, 

Tôi tu tự tiến ân cần dựng xây. 

Tôi tu không muốn làm thầy, 

Tôi tu phát triển vui vầy cảm giao. 

Tôi tu trí sáng tâm cao, 

Tôi tu giải tỏa muôn màu trược ô. 

[thiếu một câu ở đây] 

Tôi tu thức giác tự vô cảnh Trời. 

Tôi tu chân lý phân lời, 

Tôi tu thấy rõ cuộc đời tạm thôi. 

Tôi tu kiên nhẫn chịu nhồi, 

Tôi tu phát triển từ hồi nơi tâm. 

Tôi tu nguyên lý diệu thâm, 

Tôi tu thanh tịnh âm thầm dựng xây. 

Tôi tu phát triển hàng ngày, 

Tôi tu hiểu được đổi thay thế tình. 

Tôi tu hiểu được đổi thay thế tình. 

Tôi tu hiểu được đổi thay thế tình. 

 

Lương Sĩ Hằng. 

16-06-1994 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Phân Luận Mật Giáo Siêu Nhiên 
 

Montréal, ngày 4 tháng 6 năm 1983 
 

Thưa các bạn, 
 

Ðêm hôm qua tôi được xem qua một cuốn video tape do anh Lạc gởi đến, thu hình những động tác do 
thiêng liêng hộ trì cho tất cả những linh căn thích ứng, hướng về thanh tịnh tu học, đúng theo lời nguyền 
của hành giả thì được ân độ trong giây phút tỉnh táo chớ không phải mê lầm và nhập xác như cảnh ma 
quỷ lợi dụng! Thì chúng ta là người Vô Vi, luôn luôn tôi đã thuyết giảng cho các bạn biết rằng: Ðiển là 
quan trọng! Chúng ta tu để lập lại trật tự chính chúng ta, để khai triển mọi tầng số trong nội thức của 
chính chúng ta, thì phải có cái hạnh tu! Cho nên tôi đã nhắc trong qua nhiều băng: Người tu thiếu tu vì 
thiếu hạnh đức và mang danh tu và nói tôi tu pháp Vô Vi, kể lể với mọi người, tôi tu bao nhiêu năm mà 
tới bây giờ không thấy! Thật sự có chứ! Nếu các bạn tu đúng như lời các bạn nói, thì chắc chắn các bạn 
sẽ nhận được cái luồng điển siêu thiêng hóa độ trong lúc hành thiền của các bạn, tùy theo trình độ khai 
triển! 
 

Cho nên các bạn nhiều khi thấy các bạn lặn hụp và chìm nổi trong cơn thiền! Ðêm nay các bạn được 
thanh nhẹ, an tịnh là trong cái chơn điển tâm tâm tương ứng có hướng độ chớ không phải không có 
hướng độ! 
 

Còn những động tác mà bên Mật Giáo đã cho tất cả các bạn hiểu và anh Phước cũng đã nói rõ rằng: Ðây 
là một phương tiện, nhưng mà rốt cuộc mọi người phải lập hạnh mới kêu rằng tu! Tam công! Phải thực 
hành chớ không phải nói xuôi và nghe xuôi và không tu, không có oán trách ai được! Chính chúng ta 
phải tu! Chúng ta có thiện tâm! Khi các bạn uống một ly nước đó là các bạn đã có thiện tâm, hướng 
thượng! Mà có nhiều người nắm uống càng để thử chơi, cái đó có vẻ khinh khi thần thánh. Thì cái 
chuyện đó lần lượt đây rồi các bạn sẽ thấy rõ, những người có tánh chất khinh khi thần thánh cõi siêu 
nhiên thì những người đó họ sẽ tự đóng cửa và họ sẽ chậm tiến hơn, và sẽ đụng độ nặng hơn! Ðể chi? Ðể 
thức tâm! Mới thấy rõ sự công bằng của Thượng đế, đã ban cho tất cả mọi giới, đều đồng được tiến như 
chúng ta trong khối Vô Vi hiện tại! 
 

Các bạn có Thiên Ðường Du Ký, các bạn có Ðịa Ngục Du Ký, các bạn có những bạn bè tu luyện nhiều 
năm đóng góp, một kho tài liệu vô cùng quí giá thâu thập, để cho các bạn sớm thức tâm, chớ không phải 
chỗ đây là chỗ kêu bằng đùa giỡn hay là lợi dụng! Không ! Nếu các bạn không thức tâm và các bạn đã 
diện kiến bao nhiêu vị sư đến với chúng ta! Bao nhiêu vị tài giỏi thanh tịnh đến với chúng ta! Rốt cuộc 
rồi thì những vị đó, họ đi theo chiều hướng họ và các bạn vẫn ở lại đây! 
 

Cho nên phải cố gắng hiểu điều này! Hiểu đường lối rõ rệt mà một người tu học phải luôn luôn học chữ 
Nhẫn chữ Hòa là chúng ta phải học, thích ứng tùy theo hoàn cảnh tiến triển! Tại sao ở thế giới có bao 
nhiêu nhân loại, lại không được đồng dự trong giây phút thiêng liêng của các bạn? Ðược nghe, được thấy 
hình ảnh nhưng mà không có cơ hội được dự trực tiếp như vậy. Ðó, nó có sự phân biệt trong tu hành, 
trong hạnh triển của tâm linh đã dự trù nhiều kiếp trong cái cơ tiến hóa sẵn có của chính nó! 
 

Cho nên chúng ta Vô Vi, rốt cuộc các bạn có dự bất cứ một cuộc nào, rốt cuộc các bạn phải trở về với Vô 
Vi nghĩa là không không! Những người tu mối đạo, đại đạo cao thượng, rốt cuộc cũng thuyết Vô Vi! 
 

Cho nên cái Vô Vi không phải dễ rờ, mà không có phải dễ học! Cho nên chúng ta phải cố gắng hành để 
minh tâm kiến tánh và quân bình để hiểu nguyên căn siêu nhiên của chính chúng ta, mới bắt đầu bước 
vào truy tầm cái thềm Vô Vi! Còn chưa biết được nguyên căn siêu nhiên của chính mình và mình chỉ 
hướng ngoại! Nay tới thiền đường thâu được chút thanh nhẹ, chút nữa đi xi nê, xài phí, dâm dục, hết 
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không còn nữa! Ham ăn cũng không còn nữa! Cho nên mọi việc đều có trật tự! Từ cảnh này bước qua 
cảnh kia thì phải có một thủ tục thanh lọc. Thủ tục thanh lọc đó ở thế gian chúng ta cho là nhồi quả, vì 
chúng ta lấy vật chất để phổ biến đạo pháp, để quán thông và tìm hiểu giá trị của chân lý. Thì cái nhồi 
quả đó là cái gì? Hỏi chứ các bạn muốn làm cái bánh tốt thì các loại bột đường này kia kia nọ phải nhồi 
nó mới thành quả! Thì những cái tánh tình tham sân si hỉ nộ ái ố dục của các bạn đây, đang học những 
pháp gì pháp gì! Tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là pháp và đang mượn cái pháp đó đi tới. Cho nên 
những cái gì mà quá thái là lại chán ngán và phải từ bỏ nó! Cho nên luôn luôn các bạn được học hằng 
ngày chớ không phải các bạn đợi tới giờ mới là đọc kinh! Cái kinh đó là nó tiến triển trong tâm thức các 
bạn! Các bạn chịu thiền, chịu lập lại trật tự và sẽ có bài học! 
 

Cho nên ngày hôm nay, khối Vô Vi tại Fountain Valley đã thấy rõ rằng, tôi có học bài, tôi có bài vở rất 
nhiều, học chưa xong và trả chưa xong! Ðó các bạn đã có trình độ tương xứng tiến tới để truy tâm chân 
lý, truy tầm Vô Vi chớ không phải rằng không có! Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy học bài, luôn 
luôn bài mới đến với các bạn! Mới đêm hồi hôm này sáng nay đã có bài khác rồi, càng học giỏi chừng 
nào thì bài vở càng nhiều chừng nấy, mà càng chịu học thì càng tinh tấn, mà càng thiếu học thì càng ô 
trược, lười biếng trì trệ! Cho nên chúng ta là người tu chân thật, phải hòa mình, phải chấp nhận, mới học 
được! Còn nếu chúng ta không chịu hòa mình, không có chấp nhận, không học được! Các bạn thấy anh 
Triệu Phước đã truy tâm đạo một cách dầy công, nghiên cứu khắp các nơi và đại nguyện của anh cũng 
muốn phổ biến cho tất cả chúng sanh để người ta thầy đường đi về cõi thiêng liêng bằng cách nào! Ðó, 
thấy con người không bị tuyệt vọng nữa, thấy con người có lối thoát rõ rệt! Nếu ta bỏ cõi phàm trần này 
chúng ta sẽ đi đến đâu? Chung qui cũng thức tâm và để cho mọi người tự minh và tự giải nghiệp mà thôi! 
Chớ không phải anh Phước ra đó mà để bảo đảm cho tất cả mọi người đi về trời đâu! Không! Ðể mọi 
người ý thức!  
 

Cho nên anh rất dầy công giải thích từ ly từ tí để cho mọi người thấy rõ cái hạnh nguyện ý mã tâm viên 
của quí vị, luôn luôn đòi xem cái này, đòi xem cái kia, đòi hiểu cái nọ cũng như anh Phước trước kia, 
cũng như tôi trước kia. Con người tầm đạo là luôn luôn ý mã tâm viên, luôn luôn chạy chót thấy để coi 
thử cái này hay dở này kia kia nọ, rốt cuộc mình phải dòm lại mình, coi chúng ta đã hay được chỗ nào 
mà dở chỗ nào, để sửa lấy ta! Rốt cuộc hết muốn đi đâu!  
 

Cho nên cái cơ duyên mà dạy đạo của Bề Trên cho chúng ta đi tới! Ở bên trên nhích có chút xíu thì 
chúng ta phải lăn lội bao nhiêu cây số đi tới gặp một người bạn đạo. Mà chúng ta hiểu được cái nguyên 
lý đó thì sau này tương lai chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc! Một lời nói của chúng ta, để hổ trợ 
cho tất cả mọi tâm thức đang khao khát và đang trông được tiến!  
 

Cho nên người Vô Vi tu, thì nói rằng tôi vô cái đạo Vô Vi, đó là sai! Các bạn đã có Vô Vi! Các bạn có 
hồn có xác, có hữu vi có vô vi! Cái hồn các bạn, cũng như kiến thức của bạn bây giờ đem để trên bàn 
không được, là cái hồn các bạn là vô, không thấy. Mà cái xác này, sau này rồi nó cũng không biết đi đâu, 
nó cũng qui không hết, thấy chưa? Rồi chúng ta luận về hồn về vía thì nó ở cõi trường sanh bất diệt, 
nhưng mà trường sanh bất diệt phải đi bằng cách nào! Chớ không phải tôi có hồn có vía rồi tôi trường 
sanh bất diệt! Tôi còn trược, thì tôi còn phải sống trong cảnh sanh tử thử thách, tôi còn phải ở âm phủ bị 
sa đọa, bị chửi mắng, bị vày xéo! Rồi lúc đó tôi mới bỏ tất cả những tánh hư tật xấu, tôi mới qui không, 
mới trở về ngắn gọn hơn, tốt đẹp hơn, trẻ thanh hơn! Lúc đó tôi mới ở cõi tiêu diêu cực lạc được, tiêu 
dao cực lạc được! Cho nên người thế gian chưa hiểu, tưởng là tôi vô cái đạo đó, tôi ghi cái tên là tôi đắc 
đạo rồi, tôi vô cái đạo nó rồi ông đó bảo vệ cho tôi! Không ! Trời Ðất bảo vệ tôi lớn hơn ông đó, vì các 
bạn có thể xác, có tâm linh, có sự cấu trúc siêu nhiên, có vạn linh đồng thức, các bạn đã bảo đảm bởi ông 
Trời, dìu tiến các bạn từ giây từ phút chớ không phải là bỏ các bạn và chư vị thiêng liêng sẽ hổ trợ các 
bạn tùy thức khai triển của chính bạn.  (còn tiếp) 
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Đề tài suy gẫm 
 

Làm sao tự cứu được? 
 

Thưa phải áp dụng nguyên khí của Trời Ðất thanh lọc tâm thân, hiệp khí cùng Trời Ðất, nhiên hậu mới rõ được vị 
trí của chính mình vỏn vẹn chỉ có phần hồn tiến hóa đúng đường thì mọi sự sẽ được yên vui. 

Kệ: 
Thức tâm tự rõ đạo chơn mùi 
Trí giác tâm minh tự cảm vui 
Ba cõi cộng đồng chung giải tiến 
Thành tâm tu luyện tự mình vui 

 
(Montréal 8-6-1997) 
 

                         THÔNG BÁO.CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA 
  
               Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin trân trọng thông báo về Khóa Sống Chung 
CHUNG VUI XÂY DỰNG LẦN 3 sẽ được tổ chức trên chuyến Du Thuyền PANAROMA  từ 16 tháng 
5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2020. 
Thưa Quí Bạn,  
                Vì đây là chiếc du thuyền mới nhất của hãng Carnival vừa hoàn tất nên số lượng khách hàng 
mua vé rất nhanh và rất nhiều nên hãng tàu đã bắt đầu lên giá khác với những chuyến bình thường trước 
đây. Tất cả đều ngoài ý muốn của Ban Tổ Chức vì thế khi thông báo này được đăng trên TBPTĐN, tất cả 
các bạn đã ghi danh xin hoàn tất lệ phí. Các bạn nào ghi danh từ ngày 8 tháng12 năm 2019 sẽ phải trả 
theo giá đã lên của hãng tàu như sau: 
               Phòng 2 người giá là 800 USD cho 1 người 
               Phòng 3 người giá  680 USD cho 1 người        
Bao gồm xe chở đến bến tàu đi và về, tiền thuế, tiền tip.     
Các bạn có ý định muốn tham dự xin hãy ghi danh ngay và xin đóng tiền luôn một lần vì giá sẽ còn tăng 
cao thêm nữa sau ngày 15 tháng 12 năm 2019. 
               Tuy hãng tàu lên giá nhưng chúng ta lại có một  option mới đó là phòng 3 người mà lần đầu 
không có.   Nếu muốn tiết kiệm chúng ta có thể ghi danh phòng 3 người nha các bạn. BAN TỔ CHỨC 
chúng tôi xin thành thật xin lỗi khi phải thông báo cho các bạn về thay đổi giá vé  . Chúng tôi vẫn luôn 
mong tìm được giá cả tốt để bạn đạo tham dự KSC ngày một đông hơn chỉ với một ước mơ chúng ta 
cùng chung hưởng những ngày hạnh phúc sum vầy trong tình đạo thật nhiệm mầu , cùng nhắc nhỡ những 
lời dạy quí báu của Đức Thầy và cùng nhớ công ơn cao dày mà Ngài đã ban cho mỗi chúng ta.  
                Một lần nữa BAN TỔ CHỨC chúng tôi xin chân thành xin lỗi và xin quí bạn thông cảm cho . 
Ước mong chúng ta sẽ có được KSC CHUNG VUI XÂY DỰNG lần 3 với thật nhiều bạn đạo tham dự. 
Thành tâm cầu chúc quí bạn đạo luôn thật nhiều sức khỏe - tâm thân an lạc tu hành tinh tấn _ đạo quả 
viên thành.  
                                 NAM - MÔ - A - DI - ĐÀ- PHẬT - VẠN - VẬT - THÁI - BÌNH. 
                   Đại diện HỘI ÁI  HỮU VÔ VI Miền Nam California.  
                   Hội Trưởng 
                 Lâm Huỳnh Mai 
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THÔNG TIN KHÓA SỐNG CHUNG Á CHÂU KỲ THỨ 1, 
HỘI TỤ TÂM LINH 2020, PAKSE, LÀO 

07/05/2020 – 10/05/2020 

 
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. 
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 

Ăn sáng, trưa, tối 
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Chung thiền 
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, 
Thay mặt Ban Tổ Chức Khóa Sống Chung Á Châu 
Huỳnh Minh Bảo 
Email : khoasongchungachau@gmail.com 
ĐT : +33145502912 
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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 
(245 USD) 

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 (Ghi Trên Hộ Chiếu) 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 và phòng 2 giường 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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Khóa Sống Chung Á Châu 
" Hội Tụ Tâm Linh " 2020 – Paksé (Lào) 

07/05/2020 – 10/05/2020 
 
 

Sân Bay PAKSE INTERNATIONAL AIRPORT (PKZ) 

Họ và Tên Thành Phố Quốc Gia 

 
 
 Ngày Giờ Hãng Hàng Không Số Chuyến 

Bay   
Khởi Hành Từ Thành Phố 

 
Đến 
Đi 

 
 
Khi mua vé xong, xin quí bạn thông báo cho Ban Tổ Chức biết sớm để tiện việc tổ chức việc đưa đón tại 
sân bay. 
 
Trường hợp quí bạn không bay thẳng qua Paksé, xin vui lòng ghi số chuyến bay và thành phố khởi hành 
cuối cùng, giúp Ban Tiếp Đón theo dõi chuyến bay dễ dàng hơn. 
 
Sân bay quốc tế Paksé, cách khách sạn Champasak Grand Hotel khoảng 11 km, đi xe hơi khoảng 20 
phút. 
 
Khi đến sân bay quốc tế Paksé, Ban Tổ Chức sẽ đón quí bạn trong các ngày 05, 06 và 07-05-2020. 
 
Ngày ra về, Ban Tổ Chức sẽ đặt xe khách sạn đưa quí bạn ra sân bay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHIẾU GHI DANH  ĐƯA ĐÓN 
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THƠ BẠN ĐẠO 
 
       VÔ VI HUYỀN DIỆU…. 
 
Vô Vi Huyền diệu muôn mầu, 
Trăm hoa đua nở, muôn chìều triển khai, 
Hướng về điển giới chân thanh, 
Vô Thinh Vô sắc, Nữ-Nam vô hình. 
Trong Không Diệu Hữu hành trình, 
Công phu, Công quả, Công trình, thực thi. 
Đường đi tiến hoá trùng nghìn, 
Không bờ không bến miệt mài tiến tu… 
Nghĩ mình luôn kẻ khờ ngu, 
Công phu gắng giữ đêm đêm cho tròn. 
Ngày ngày kiểm điểm Căn Trần, 
Buôn lung, chúng kéo Tâm-Thân nhiểm trần. 
Càng đi gai góc càng căng, 
Phút giây lơ đểnh, công năng tiêu tàn. 
Hồn-Vía hướng hạ xa hoa, 
Biến thành Trùng-Dế Xác tan lẫn Hồn. 
Uổng cho trọn kiếp tu hành , 
Sa cơ tơ-tóc công-trình tiêu tan….. 
Bao giờ trở lại kiếp Nhân? 
Ức niên bảy lược phục nên hình hài. 
Than ôi! 
 
Hồ Huệ - 12/1/2019 – Trụ sở xây dựng Vô Vi 
 
“Nhịn nhục và cần mẫn”-Tâm niệm 1/10 
“Dứt khát thất tình lục dục” - Tâm niệm 2/10 
“Đối đãi thực tâm và lễ độ” - Tâm niệm 6/10 
“Sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng 
thụ.”-Tâm Niệm 7/10” -  
“Giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp”- 
Tâm niệm 8/10 
 Đức Thầy Lương Sĩ Hằng 
                        ==== 

 

 

 

C o m p o s e  

          Cầu Nguyện Cho Thú 
 
Hôm nay tôi ở tại nhà 
Cầu nguyện cho mấy con gà hy sinh 
Hy sinh thân xác của mình 
Cho người no ấm thân hình khỏe ra 
Tội nghiệp cho mấy con gà 
Mỗi kỳ lễ hội cả nhà vong thân 
Tạo nghiệp nên phải xuống trần 
Làm bao kiếp thú bao lần khổ đau 
Người thú cùng sống với nhau 
Thấy thú phải chết lòng đau cảnh sầu 
Tôi đây cố gắng nguyện cầu 
Cho bao con thú mưu cầu thức tâm 
Hy sinh trả nghiệp lỗi lầm 
Hiến dâng thân xác trên mâm người dùng 
Con người thưởng thức ung dung  
Hưởng thụ thịt cá và cùng cua tôm 
Nhai lấy nhai để đầy mồm 
Ăn no khen ngợi ngon thơm quá trời 
Con thú đang khóc lệ rơi 
Xác thân đau đớn tơi bời thịt da 
Càng nghĩ càng thấy xót xa 
Cầu nguyện cho chúng thoát ra cảnh sầu 
Tu hành Phật Pháp nhiệm mầu 
Hãy mau niệm Phật chuyện sầu tiêu tan 
Hứa tu sống tốt đàng hoàng 
Không còn tạo nghiệp Trời ban phước lành 
Hãy mau niệm Phật tâm thành 
Trở về cảnh sống an lành hiền lương  
Không còn kiếp thú đau thương  
Làm người trở lại con đường tu tâm 
Làm người hành Pháp đã tầm 
Tu hành viên mãn quan lâm về Trời 
Cùng nhau cầu nguyện bạn ơi! 
Cầu nguyện cho thú về Trời an yên. 
 
Thủy Bùi  Missouri 28/11/2019 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG 
(thường gọi dì Ba Tự Đức), mẹ của bạn đạo Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh năm 1931, mất tại Dakao, 
Quận 1, Saigon, lúc 17g30 ngày 02/12/2019 (nhằm ngày mùng 7 tháng 11 năm Kỷ Hợi) hưởng thọ 89 
tuổi, rải tro ngày 06/12/2019, được siêu thăng tịnh độ. 
Thành thật cám ơn quý bạn đạo. 

2) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho Cậu của bạn đạo Phạm Thy Anh là Lê Văn Thạnh sanh 
năm 1967, mất lúc 8:20 sáng ngày 30 tháng 11, 2019 tại Bà Rịa Vũng Tàu.  Hưởng thọ 53 tuổi được 
siêu thăng tịnh độ.  Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 

 
3) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Kế, mẹ của đạo hữu Đỗ Caroline, từ 
trần ngày 06/12/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 84 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
 
Chân thành tạ ơn quý bạn đạo 
Hội Ái Hữu Vô Vi France 

 

 

 


