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` 
Số 1275  15 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) Chết là hết làm gì có luật nhân quả? 
2) Làm người thích lo về sự sống chết tại sao? 
3) Trời độ chỗ nào? 
4) Có người mưu tính trước mà có kết quả thì sao? 
5) Bậc lãnh đạo quốc gia cần phải tu không? 
6) Hôm nay Bé về Thiền Viện mọi người đều vui tại sao? 
7) Dịp may hiếm có là sao? 
 
 
 

 
Trí Triển 

 
Thiên cơ Trời sắp xếp thức tâm 
Trí triển minh tâm tự tiến thầm 
Cơ hội cuối cùng tu là chánh 

Thành tâm tu luyện cứu thân yên 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1)22-09-93 
Hỏi: Chết là hết làm gì có luật nhân quả? 
 
Ðáp: Thưa luật nhân quả có chứ, nếu không có luật nhân quả làm gì có khổ nạn ở ngày nay, kiếp 
trước làm ác, kiếp này làm gì cũng khổ. Kiếp trước hiền từ làm điều phước đức thì kiếp nầy làm 
gì cũng được may mắn và tốt đẹp. Những người tự nhiên giàu có cũng không hiểu được tại sao 
họ lại giàu có hơn người khác. Còn những người cướp giựt của người khác mà làm giàu thì kiếp 
này lên một hồi rồi cũng trắng tay. Không biết làm điều phước thiện, con cháu bị khổ nạn triền 
miên, báo ứng nhãn tiền không sai, lúc chết phần hồn phải bị đọa làm cầm thú không được bảo 
vệ như lúc làm người. 
 
              Kệ: 
Tiền tình duyên nghiệp chẳng ra sao 
Khổ cảnh triền miên tự bước vào 
Trí óc không còn tu tự giác 
Triền miên loạn động chẳng còn cao 
 
2) 23-09-93 
Hỏi: Làm người thích lo về sự sống chết tại sao? 
 
Ðáp: Những gì người không biết lại thích biết, như chừng nào có sự hiện diện tại mặt đất nầy thì 
không hay biết gì, chừng nào chết cũng không hay. Dù cho bói toán giỏi cách mấy cũng vậy thôi, 
có sự sống ở giới nào hay giới đó thôi. Sống là sự quân bình thanh nhẹ, thì phải thật tâm thật 
lòng hướng về sự quân bình thanh nhẹ thì sự chết chóc nặng trược sẽ không lấn áp được, vui là 
thanh nhẹ, buồn là nặng trược. 
 
               Kệ: 
Sống thời sống tạm qui không tiến 
Chẳng có buồn vui chẳng có phiền 
Ai quí ai chê tùy cảm thức 
Duyên lành Trời độ vẫn an yên 
 
3) 24-09-93 
Hỏi: Trời độ chỗ nào? 
 
Ðáp: Thưa những chuyện chúng ta không ngờ trước được. Việc Trời độ không thể dùng tâm 
phàm nghĩ bàn được, hoàn cảnh đưa đến đâu chấp nhận đến đó là đúng. 
 
              Kệ: 
Tình Trời lớn rộng bao dung độ 
Không có có không chuyển thức vô 
Ðón nhận Trời ban tình tốt đẹp 
An vui thanh tịnh niệm Nam Mô 
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4) 25-09-93 
Hỏi: Có người mưu tính trước mà có kết quả thì sao? 
 

Ðáp: Thưa có người mưu tính trước mà đạt được, cũng do duyên phước Trời định mà có. Cho 
nên ở đời này ai ai cũng muốn làm vua nhưng không thành. Ngược lại người tu thiền xuất hồn 
được thì mới thấy rõ chính phần hồn là vua của tiểu thiên địa, chủ của xác phàm, đủ quyền năng 
điều  khiển, vía và lục căn lục trần. 
 

              Kệ: 
Hồn là gia chủ giáo sanh linh 
Hội tụ thanh quang sáng tỏ hình 
Xuất nhập điều hành nơi cõi thế 
Về không thanh nhẹ lại càng minh 
 
5) 26-09-93 
Hỏi: Bậc lãnh đạo quốc gia cần phải tu không? 
 

Ðáp: Thưa bậc lãnh đạo quốc gia cần phải tu thiền để tự ổn định tâm thân, phục vụ nhơn dân 
trong trật tự và sang suốt, biết tôn trọng quyền sống của con người, quốc gia sẽ được giàu mạnh 
hơn, dân sẽ noi theo hạnh đức ấy mà phát triển nền tảng đạo đức, rất dễ bang giao với các quốc 
gia bạn trong quả địa cầu, trong mục đích phát triển chung vui hòa bình. 
 

            Kệ: 
Nhiễm ô tiêu diệt trí thông minh 
Thực hiện thâm cao giải tỏa trình 
Quí trọng nhơn sinh đều được giải 
Tham thiền thức giác lại càng minh 
 
6) 27-09-93 
Hỏi: Hôm nay Bé về Thiền Viện mọi người đều vui tại sao? 
 

Ðáp: Thưa những người thực tâm chịu thiền và hướng thượng đều vui cả, chung một đường tiến 
hóa và tự giải thông, phối hợp thành một biển yêu thanh nhẹ. Cho nên mọi người muốn giữ Bé ở 
lại lâu hơn thay vì đã qui định. Người chịu tu thiền mới có tình thương đậm đà hơn người 
thường. 
 

             Kệ: 
Tu chung phát triển tình chơn thật 
Tiến hóa không ngừng định giác minh 
Thanh đẹp Trời ban tình quyến luyến 
Nhớ thương Trời Phật quí thân mình 
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7) 28-09-93 
Hỏi: Dịp may hiếm có là sao? 
 

Ðáp: Dịp may hiếm có là ít có dịp được tham gia tu thiền. Tu thiền rất hữu ích cho cơ tạng như 
tâm linh, được tiến hóa qua một cõi thanh nhẹ hơn, làm người chỉ rước sự động loạn của ngoại 
cảnh, không có cơ hội giải ra sự động loạn, rất khó định, chỉ có tu thiền mới khôi phục lại sự 
thanh tịnh của phần hồn, dịp may mới thấy được cảnh cũ quê xưa của hồn. 
 
            Kệ: 
Vui trong thức giác dịp sanh tồn 
Hồn vía phân minh chẳng ác ôn 
Tiến hóa không ngừng trong tự thức 
Duyên may tái hội vẫn sanh tồn 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

 
Thức tâm 

 

Thức tâm giải mở là chơn chánh 

Luận lý giải sai, chẳng có thành 

Sanh diệt luân hồi, nào ai biết 

Đấu tranh vô lý, chẳng đạt thanh. 

 

Thoát ly thế sự, chẳng tranh giành 

Giải chấp phá mê, hướng cõi thanh 

Khai triển chơn hồn, từ-quang thức 

Có không, không có, cũng chơn thành. 

 

Phát tâm gieo rắc đạo mùi tiến 

Sống động trong tình tái tục duyên 

Quý mến thương yêu tình chuyển thức 

Phật Trời ban phước học triền miên. 

 

Thức tâm hóa giải sanh tồn tiến 

Lập hạnh cao siêu thức đạt duyên 

Cứu giúp phần hồn thông tiến bước 

Triền miên thanh tịnh, khai tâm huyền. 

 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Phân Luận Mật Giáo Siêu Nhiên 
 

Montréal, ngày 4 tháng 6 năm 1983 (tiếptheo) 
 
 
Cho nên tâm linh phần hồn của chúng ta là hướng thượng, luôn luôn nó khai triển sâu rộng vô cùng, chớ 
không phải bao nhiêu giới đó rồi các bạn đắc đạo đâu! Học hoài học mãi, học qui thức, trở về cái thức 
hồi sinh vô cùng sống động đó thì các bạn chỉ ôm cái thức đó thì đi tới đâu các bạn cũng phát triển! 
Trong một mà các bạn sẽ đạt tới tất cả! Giữ được cái nguyên lý quân bình đó thì chúng ta mới học mau 
lẹ! Cho nên trước kia các bạn chưa tu Vô Vi, có nhiều người tu Vô Vi rồi mà tới bây giờ nhắm mắt cũng 
tối mò không thấy ánh sáng! Nhưng mà cái thức nó khác, động tới nó hiểu rồi, nói tới nó mở rồi! Nó có 
một luận thuyết vững vàng và nó có một triết lý sống trong sự sống của nó! Thì những các bạn đó có đi 
tới không? Có! Có hưởng được những gì thanh quang điển lành của chư vị thiêng liêng đã ân độ chưa? 
Có! Các bạn phải xác nhận rằng: Trước kia cái tánh tôi như thế này, bây giờ nó đổi như thế này! Bây giờ 
tôi sáng suốt, bây giờ tôi đọc cuốn kinh tôi hiểu! Trước kia tôi tu Phật Giáo tôi chê Phật Giáo, tôi tu 
Thiên Chúa Giáo tôi chê Thiên Chúa Giáo! Tôi tu Cơ Ðốc Giáo tôi chê Cơ Ðốc Giáo! Rốt cuộc ông Trời 
tôi cũng chửi luôn! Và bây giờ tôi thấy rằng: Quá hay đối với tôi, thì các bạn thấy đi đâu? Các bạn cũng 
phải trở về rồi! Trở về với cái Ðạo Pháp mà các bạn hằng mong muốn! Cái tôn giáo mà các bạn đã tôn 
thờ! Cho nên cái Vô Vi nó không có phản bội và nó để cho các bạn trở về với nguyên căn để phát triển 
tới vô cùng! 
 
Cho nên anh Phước cũng có nhắc các bạn! Nói rằng chúng ta Thiên Chúa Giáo , tu đúng theo Thiên 
Chứa Giáo mới là điều chánh! Chúng ta Phật giáo cũng phải tu đúng theo đường lối của Phật Giáo! Rốt 
cuộc ý chí là vô cùng! Mà đó ai là trách nhiệm? Ai là trách nhiệm trong cuộc tu học này? Ngày nay các 
bạn bình tỉnh, các bạn sẽ thấy cái thức hồi sinh nó trách nhiệm! Ở thế gian nó đã vật ngã các bạn bao 
nhiêu phen trên trường đời nhưng mà ngày hôm nay các bạn cũng tề tựu nơi đây mà để tìm cái con 
đường khai triển của đạo bạn, đạo tôi, đại đạo khai triển! Sự mong muốn của con người cuối cùng là đạt 
đạo và cống hiến đạo! Thì ngày hôm nay các bạn đi trong cái pháp tự đạt tới quân bình, trước khi chưa tu 
Vô Vi và sau khi tu Vô Vi, các bạn thấy cơ hội rất nhiều! Tại sao cơ hội các bạn nhiều hơn những người 
khác? Vì các bạn đi tắt, rút ngắn, thì các bạn gặp nhiều! Phải qua nhiều con đường quanh co hẻo lánh thì 
các bạn mới tới đích! Thì những cái cơ hội các bạn luôn luôn nhiều! Cho nên một năm tu về Vô Vi ở 
Fountain Valley học biết bao nhiêu và có biết bao nhiêu cơ hội mà chúng ta được trực tiếp phê bình 
người khác thay vì hồi trước tới giờ chúng ta không dám mở miệng! Nó mở tâm mở trí cho các bạn 
chưa? Và nó đưa các bạn tới đến đâu? Các bạn thấy con đường đi thênh thang mở rộng, có mục đích 
sáng suốt và có ý chí xây dựng và ở trong một cộng đồng đại đạo khai triển để đưa tâm linh trở về Bến 
Giác! 
 
Các bạn thấy giá trị đó nằm trong Khoa Học Huyền Bí đó bạn! Các bạn đang học Khoa Học Huyền Bí, 
đây rồi sẽ có những vị tu hay, hậu lớn, tới độ các bạn và dìu tiến các bạn nếu các bạn thật sự phá mê phá 
chấp và chịu Nhẫn học Hòa, thì không nại hà gì những vị đó sẽ đến độ các bạn! Nhưng mà các bạn phải 
nhớ rằng: Ý chí các bạn là vô cùng, những cơ hội kích động và phản động để làm gì? Ðể tạo cho các bạn 
tự xây dựng được một cái nền tảng ý chí để khai triển tâm linh! 
 
Cho nên luôn luôn trong khối Vô Vi, tôi cũng nghe được và thấy được các bạn! Nhiều khi lắm lúc hục 
hặc với nhau! Và sau sự hục hặc đó lại thương yêu vô cùng! Tại sao? Tôi đã nói nhồi là thành quả và 
không nhồi thì nó tan tác! Và nhồi rồi thì nó sẽ thành một khối! Cho nên các bạn đã chấp nhận học nhồi 
quả thì bề trên chuyển cho các bạn nhồi quả, học nhiều hơn! Con ma là gì? Con quỉ là gì? Người là gì? 
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Thánh là gì? Thần là gì? Tiên là gì? Phật là gì? Ngọc Hoàng Thượng Ðế là ai? Ngày hôm nay nó qui thức 
với các bạn rồi, trở về với tâm thức các bạn, ở trong bạn không ngoài bạn nữa! Vậy cái gánh hát của 
Thượng Ðế nằm ở đâu? Gánh hát của Ngọc Hoàng Thượng Ðế cả càn khôn vũ trụ mà ngày nay nó ở 
đâu? Nó đã và đang trật tự sắp lớp trong cái qui thức của các bạn! 
 
Tất cả những bàn thờ này kia kia nọ, các bạn sẽ đem vào tâm và khai triển nơi trung tim bộ đầu và lập 
thành một cái kho tồn trữ tất cả nguyên lý đạo pháp, để khai triển tâm linh qui nhứt Thượng Ðế đã ấn 
định!  
 
Cho nên các bạn ở trần đời trước kia các bạn nghe đông nghe tây bây giờ tu quên hết! Mà trong cái quên 
các bạn nhớ Chân Lý! Sau cái quên là cái nhớ đó các bạn! Sau cơn thanh lọc rồi các bạn sẽ nhớ rất 
nhiều! Tại sao? Cái nhớ là cái gì? Cái sáng suốt và trật tự! Và sáng suốt và trật tự lập lại thì các bạn nhớ 
hết! Và trong lúc các bạn còn mê muội, đi trong đêm tối thì các bạn đâu có nhớ! Mong làm sao tôi ra tới 
ánh sáng là đủ mừng rồi! 
 
Chứ tôi mò mò trong tối này nó bực quá! Thì các bạn trong cái bực đó thì nó quên hết! Ðó cho nên người 
mới tu về Vô Vi nó phải lâm phải như vậy! Rồi lần lần, lần lần các bạn thấy! Cho nên những luồng thanh 
điển thiêng liêng đã giáng độ tùy theo trình độ của các bạn! Rồi các bạn thấy trong tâm hồn nó thế nào? 
Nó nhẹ nhàng và tâm thức nó dời về chỗ lớn rộng thay vì sống trong bản chất ôm pháp, chấp pháp! Giải 
pháp, ngộ pháp! Thấy chưa? Mà các bạn tu pháp Vọ Vi là khứ trược lưu thanh rõ ràng! Chắc chắn thanh 
là sáng suốt mà sáng suốt thì các bạn sẽ ngộ và các bạn sẽ không bận tâm để nhớ một việc gì! Khi cần nó 
phải có! Hiển hiện trong tâm thức của các bạn! (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

                                                                          Muốn được thanh? 
 
Hỏi: Muốn được thanh thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn được thanh thì phải dứt khoát sự tính toán, sự hơn thua với người đời, nhiên hậu mới hiểu được 
khả năng của tâm linh là sâu rộng vô cùng. 
 
             Kệ: 
Thức hồn khai triển sống ôn tồn 
Dẹp bỏ ác ôn chẳng tự tôn 
Tình đạo tình đời không luyến tiếc 
Tự mình sáng suốt vẫn sanh tồn 

                                             (Mục Bé Tám 27/8/1997 
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Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California 

 
              Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin  trân trọng thông báo.    
Thưa Quí Bạn,  
               Khi tôi nhận chức Hội Trưởng HAHVVMNC thì tôi đã có sẵn Thủ Quỹ  và Tổng Thư Ký từ BCH 
cũ  là hai bạn Nguyễn kim Anh và Nguyễn Nhật Hồng Đức. Vì vậy,đã đến lúc để hai bạn có nhiều thời gian 
nghỉ ngơi - tu dưỡng  và đây cũng là cơ hội tạo duyên lành cho các bạn khác lập công quả. Nay tôi đã 
chọn  được hai thành viên mà tôi rất tín nhiệm để chung sức với tôi hoàn thành nhiệm vụ Hội Trưởng của tôi 
với nhiệm kỳ 2 năm (2019-2021) . Tôi rất cảm ơn Kim Anh và Hồng Đức đã có thời gian rất dài phục vụ 
cho Hội. Chúc các bạn luôn vui khỏe - Tu hành thăng tiến để đóng góp công sức cho Hội ở những năm 
tháng tới.   
            Tôi xin được thông báo và giới thiệu hai bạn Huỳnh Lê Ngọc là Thủ Quỹ và Hồng Lê là Tổng Thư 
Ký. Mọi ủng hộ đóng góp tài chánh, câu hỏi về KSC,KTKNP hay cần đưa đón từ phi trường  xin quí bạn 
đạo liên lạc với:  
             Huỳnh Lê  Ngọc số phone +1-657-722-8881  
             Hồng Lê số Phone 714-232-3542. 
( Xin Quí Bạn  vui lòng để lại lời nhắn nếu chúng tôi đang bận  không thể  bắt phone) 
            Xin chân thành cảm ơn và xin thành tâm thương chúc tất cả các bạn đạo thật nhiều sức khỏe TÂM 
THÂN THANH TỊNH- TU HÀNH VIÊN MÃN.  
Đại diện HAHVVMNC.  
Hội Trưởng  
Lâm Huỳnh Mai (6 tháng 12 năm 2019) 
 

Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California 
 

  

                                  Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin thông báo.  
                Mùa XUÂN  là mùa của sum họp vui vầy trong hoan hỉ  yêu thương tràn đầy hạnh phúc . Hội 
Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin thân mời các bạn đạo về TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI   Mừng 
TẾT NGUYÊN ĐÁN Năm CANH TÝ 2020 và có cơ hội vun bồi cho phần TÂM PHÁP.  Hội sẽ có:  
                 1- Khóa TỊNH NIỆM PHẬT từ chủ nhật đến thứ sáu (19 đến 24 tháng 1 năm 2020 )  tức là 
một tuần trước TẾT.  
                 2 - Thứ bảy Mùng Một Tết các bạn đạo có thể đến TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI để chúc Tết 
và Thiền vào buổi trưa .  
                 3 - Chủ nhật Mùng Hai Tết là ngày lễ mừng  TẾT   NGUYÊN ĐÁN  NĂM  CANH TÝ 2020.  
                       Chúng tôi sẽ có phần LÌ XÌ Đầu Năm của ĐỨC THẦY ( mỗi phong bì đỏ có 4 câu thơ của 
Đức Thầy thật vi diệu sẽ là kim chỉ nam cho một năm mới tu hành tốt đẹp hơn.) Phần VĂN NGHỆ ĐẶC 
SẮC  ( cây nhà lá vườn)  Phần ẨM THỰC phong phú. Và phần MÚA LÂN Đặc biệt hấp dẫn.  
 
                    ĐẶC BIỆT! ĐẶC BIỆT!  Bên cạnh đó chúng tôi còn có gian hàng Phát Sách trong HỘI 
CHO TẾT NĂM CANH TÝ vào  3 ngày chiều thứ 6, thứ7 và chủ nhật . Xin mời các bạn ghi danh tham 
gia đóng góp việc phát kinh sách để phổ biến PLVVKHHBPP đem Đạo vào Đời.                      
                    Xin mời Quí Bạn Đạo khắp nơi về tham dự KTKNP và vui XUÂN  Các bạn đạo phương xa 
cần đón rước từ phi trường xin gọi cho  
                   Cô Hồng số phone +1 (714) 232-3542 
                   Cô Ngọc số phone  +1 (657)-722-8881 
   
( Xin Quí Bạn để lại lời nhắn nếu chúng tôi bận không thể bắt máy) 
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                  Để tiện việc đón rước, các bạn đạo phương xa tham dự KTKNP xin đến trước ngày chủ nhật 
19 tháng một năm 2020. 
 
                Hẹn gặp lại tất cả quí anh chị, chúng ta sẽ có khóa TKNP thành công và những ngày sum họp 
vui Xuân CANH TÝ 2020 thật AN BÌNH HẠNH PHÚC.  
                              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  
Kính Mời.  
 

Thông Báo về Video Phóng Sự Đại Hội Nhìn Xa 2019 và 
Video Thông Tin Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2020 

 
Kính gởi quý bạn đạo, 
 
Kính mời quý bạn đạo theo dõi Phóng Sự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 năm 2019 tại Taipei, Đài Loan 
theo đường link như sau:  
https://youtu.be/i0oLmgR1nfA 
 
Ngoài ra, quý bạn có thể theo dõi thông tin về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 39 năm 2020, tại Phuket, Thái 
Lan theo đường link như sau: 
https://youtu.be/_WuAgELQztE 
 
Quý bạn đạo có thể tải: 

 Phiếu Ghi danh và Phiếu Vận Chuyển tiếng Việt từ www.vovi.org/vn/ dưới Mục Sinh Hoạt Vô 
Vi -> Đại Hội Vô Vi 2020 

 
 Thông tin, phiếu ghi danh, và phiếu chuyển vận về Đại Hội Vô Vi Tâm Thức Dồi Dào 2020 

tiếng Pháp từ www.vovi.org/fr/ dưới Mục:   Activités Vô Vi  -> Congrès International Vô Vi 
2020 

  
 Thông tin, phiếu ghi danh, và phiếu chuyển vận về Đại Hội Vô Vi Tâm Thức Dồi Dào 2020 

tiếng Anh từ www.vovi.org/en/ dưới Mục : 
Activities Vô Vi -> Vô Vi Convention 2020. 

 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Kỹ Thuật 
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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 

      
                                                      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. 
Mùa Xuân Vô-Vi dù là rơi vào mùa Thu, nhưng là ngày bạn đạo Vô-Vi không bao giờ quên được, để 
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, tránh mùa đông băng giá nơi xứ lạnh, để cùng nhau 
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 vay 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 giản, 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. Một 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.  
Quý bạn 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 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, đào sâu 
chơn thức, cùng hưởng những ngày thanh tịnh và đầm ấm tràn đây thương yêu của Thượng Đế. Ước 
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mong chúng ta sẽ có duyên lành hội tụ đông đảo để cùng thiền hướng tâm về Bề Trên và Đức Thầy quý 
yêu. 

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, 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 trên www.vovi.org theo link sau đây: 
https://youtu.be/_WuAgELQztE 

 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 

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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Chị Vũ Tuyết Tiên:  
Email: chrisvu58@gmail.com Tel:  (408) 775-9020 
Chị Tôn Thu: 
Email: lthumail@gmail.com Tel: (408) 518-2402 
 
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ: 
Đại Hội Vô Vi 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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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA 
 

KHÓA SỐNG CHUNG "CHƠN TÌNH" 
Và Lễ Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Thiền-Viện Hai Không 

TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG  
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC) 

TỪ NGÀY 12.06.2020 ĐẾN NGÀY 14.06.2020  
  
13.12.2019 
 
  Kính gởi quý bạn đạo, 
   

Vào ngày 9 tháng 11 năm 1985, Đức Thầy Vĩ Kiên đã khánh thành Thiền-Viện Hai-Không trên 
mảnh đất hoang vu thuộc thành phố Oroville, Mỹ quốc. Trải qua 35 năm và biết bao thăng trầm, Thiền-
Viện vẫn âm thầm phát triển, với vẻ đẹp thô sơ mộc mạc của vùng rừng núi và nhất là tấm “Chơn Tình” 
của bạn đạo địa phương, không quản ngại công của để xây dựng một cơ sở tâm linh cho bền vững. Đến 
nơi đây, quý bạn sẽ tìm lại rất nhiều kỷ niệm thời Đức Thầy vãng lai, từ Cốc Thầy cho đến đường niệm 
hành trải dài quanh sườn núi với những bài thơ của Đức Vĩ Kiên luôn nhắc nhở hành giả quyết tâm tu. 
Nụ cười từ bi của Thầy đã gắn liền với cây cỏ và tiếng Nam Mô âm vang văng vẳng không ngừng nghỉ. 
Vào buổi sáng tinh sương, quý bạn có thể thưởng thức ly cà phê nóng thơm ngon tại quán “Tự Thức”, 
hay chiều chiều, ta ghé quán “Thân Thương” đón mời món chè Thái và bánh kẹp thơm phức, chưa kể 
những buổi tu học sống động, thật thà, vui tươi…. Không khí thân thương, ấm cúng nơi đây, và thanh khí 
nhẹ nhàng, dù có đi khắp chốn trên thế gian này, khó mà tìm được.   

 
Chơn Tình 

Chơn tình tiến hóa tới vô cùng 
Học hỏi chính mình tâm chuyển tiến 
Trí triển tâm yên duyên tận độ 
Dày công tu luyện pháp công thành 

Vĩ Kiên 
 

 
Khóa Sống Chung tại Thiền Viện Hai-Không và Lễ Kỷ Niệm 35 Năm thành lập Thiền-Viện sẽ 

khai mạc vào sáng thứ sáu, ngày 12 tháng 6, 2020, và bế mạc vào trưa chủ nhật, ngày 14 tháng 6, 2020. 
Hậu Khóa Sống Chung vào tối chủ nhật 14 tháng 6. 

 
Vì Thiền Viện Hai Không chỉ có phương tiện giới hạn, xin quý bạn đạo lưu ý nhớ ghi danh sớm 

để BTC có thời giờ sắp xếp chu đáo cho quý bạn. 
 
 Chân thành kính mời, 
 
        Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
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Phiếu Ghi Danh 
Khóa Sống Chung “Chơn Tình” 

Tại Thiền-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA 
 12.06.2020 – 14.06.2020 

(Xin điền mỗi người một phiếu) 
 

 

Họ và Tên:               
Địa chỉ :          
  
Thành Phố/ Tiểu Bang:       Zip code:      Quốc Gia:       
Điện Thoại Nhà:     Điện thọai di động:                                    E-mail:          
Nam [   ]        Nữ[   ]          Tuổi: _____________  
  
Ghi danh ở Thiền-Viện Hai-Không:   
** Quý bạn đi phi cơ xin đến trễ nhất là ngày 11.06.2020 trước 5 giờ chiều, và ra về ngày 
15.06.2020 sau 10 giờ sáng, vì di chuyển từ phi trường SMF lên TV mất khoảng 2 tiếng cho một 
chiều. Xin quý bạn lưu ý ban vận chuyển CHỈ ĐÓN tại phi trường Sacramento(SMF) và không 
đón tại bến Xe Đò Hoàng vì nhân lực giới hạn. 

Lệ phí ăn ở tại Thiền Viện: tùy hỷ và khả năng đóng góp của bạn đạo. 
Xin quý bạn nhớ đem theo bị ngủ và vật dụng cá nhân. Nếu có đem lều cắm trại, xin thông báo cho 
BTC biết trước. Hoặc xin thông báo cho BTC biết nếu quý bạn cần bị ngủ, để BTC sửa soạn trước 
cho bạn đạo. 
Lưu ý: Trường hợp quý bạn muốn ở Khách Sạn Gold Country Casino tại Oroville, là khách 
sạn gần thiền viện nhất, xin liên lạc khách sạn trực tiếp càng sớm càng tốt vì cuối tuần và trong 
tháng 6 khách sạn rất đông khách.  
Gold Country Casino Hotel: Tel. 530-538-4560    

Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày  10 tháng 5 năm 2020  hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ. 
Liên lạc Ban Ghi Danh : 
Điện thư : ksctv00@gmail.com;  
Điện thoại : (408) 518-2402 (Thu),  (408) 775-9020 (Tiên) hoặc (714)598-7291 (Mai) 
Địa chỉ gởi phiếu ghi danh (hoặc gởi bằng điện thư cho ban ghi danh về email ksctv00@gmail.com) : 
Vo-Vi Friendship Association of Northern California 
P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158 
Phương tiện di chuyển 
Xin đến phi trường SACRAMENTO International Airport (viết tắt SMF). Từ phi trường SMF đến Thiền-Viện lái 
xe khoảng 2 tiếng. Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin quý bạn sắp xếp đi chung nhóm và chọn phi trường 
Sacramento (SMF), vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác. Xin quý bạn nhớ đến phi trường 
Sacramento (SMF) trễ nhất là ngày 11 tháng 6 năm 2020, để có thể tham gia buỗi lễ khai mạc KSC vào ngày 12 
tháng 6 năm 2020. 

 quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho 
Ban Chuyển Vận: 

Khởi hành từ phi trường Ngày Giờ Hãng hàng không Số chuyến bay
Đến 
Đi 

Di chuyển xe hơi tự túc: Xin quý bạn liên lạc Ban Ghi Danh nếu cần hướng dẫn lên Thiền-Viện. 
Chương Trình KSC : Thứ Tư 10.06.2020/ Thứ Năm 11.06.2020 : Đón bạn đạo lên Thiền Viện Hai-Không. 
Thứ Sáu Ngày 12.06.2020 : Lễ Khai Mạc Khoá Sống Chung. Tu học ngày 1. 
Thứ Bảy Ngày 13.06.2020 : Tu học ngày 2, Văn Nghệ  
Chủ Nhật Ngày 14.06.2020 : Tu học ngày 3 - Lễ Bế Mạc – Chụp Hình Lưu Niệm. Hậu Khoá Sống Chung. 
Thứ Hai Ngày 15.06.2020 : Bạn đạo ra về. 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 20/21 

Tin Bà Tám 
 
Chúng tôi mới có dịp vào thăm bà Tám thấy bà được khỏe mạnh nên chụp tấm hình gửi đến bạn đạo gần 
xa xem. Hình này bà Tám mới dự bữa ăn Noel của nơi bà Tám ở họ tổ chức! 
Cám ơn lòng quí mến của bạn đạo đến bà. 
Kính thư 
Phan Cao Thang 
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THƠ BẠN ĐẠO 
         
     Gặp Thầy Đêm Qua 
 
Đêm qua Thầy đến trong mơ 
Vui cười Thầy dạy con khờ vẽ tranh 
Thầy dạy nhồi nắn phần hành 
Gắng vào bức ảnh hoàn thành bức tranh 
Dạy con nắn hình cây xanh 
Trang hoàng màu sắc xanh xanh cảnh Trần 
Căn nhà rộng rãi nhiều phần 
Bên Thầy ấm áp muôn phần vui tươi  
Bao cảnh diễn thật buồn cười  
Thầy thương Thầy dạy con người hành tu 
Xuống Trần học cảnh mê mù 
Không tu u tối tâm mù ra đi 
Thầy dặn phải hành từ bi 
Yêu thương sinh chúng thực thi tâm lành 
Tu hành có chị có anh 
Cùng nhau dìu dắt tu hành tiến thăng 
Thầy vui mặt chẳng có nhăn 
Dạy con vui vẻ cân bằng đường tu 
Tu tiến cùng Thầy ngao du 
Vẽ tranh, ngắm cảnh ngao du Thiên Đàng 
 
Thủy Bùi   Missouri  19/11/2019 
 


