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Số 1431  11 tháng 12 năm 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mục Bé Tám 1996 
 
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 ÐạoTâm 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) Bằng lòng làm mọi việc có hữu ích gì không? 
2) Minh tâm kiến tánh là sao ? 
3) Hồn thiêng là sao? 
4) Người tu không chịu hợp tác trong trật tự chung thì phải làm sao? 
5) Người không tâm đạo có phải ma quỉ không? 
6) Tại sao có cuộc chung sống hòa bình? 
7) Luồng điển thanh tịnh là luồng điển nào? 

 
 

 

Noäi Loaïn 
 

Noäi loaïn qui tieân khoù thöïc haønh 
Thöïc haønh chaát phaùt töï mình thanh 

Phaùt minh Trôøi ñoä duyeân laønh toát 
Ai khoå ai lo töï thöïc haønh 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 14-9-96 Atlantic city (USA) 
Hỏi: Bằng lòng làm mọi việc có hữu ích gì không? 
 

Đáp: Thưa bằng lòng làm mọi việc rất hữu ích cho tâm lẫn thân, đối với tâm thì đức nhịn nhục 
càng ngày càng gia tăng, thức hòa đồng lại càng được mở rộng, đối với thân thì càng ngày càng 
khỏe mạnh và vui hòa với các giới. 
 

                Kệ: 
Minh tâm chỉ biết ông Trời 
Tâm trí thảnh thơi được nghỉ ngơi 
Nhân quả luật Trời nay thấu triệt 
Bình tâm học hỏi hưởng tình Trời 
 
2) 15-9-96 Paris ((France) 
Hỏi: Minh tâm kiến tánh là sao ? 

 
Đáp: Thưa minh tâm kiến tánh là thấy được tánh hư tật xấu của chính mình, thì mới bằng lòng 
tự tu sửa, dần dần sẽ tháo gỡ được nghiệp tâm. 
 

               Kệ: 
Khai thông tự thức tự phân tầm 
Trí tuệ quang khai lý diệu thâm 
Tiến triển không ngừng trong thức giác 
Thực hành chơn pháp tự mình câm 
 
3)16-9-96 Paris ((France) 
Hỏi: Hồn thiêng là sao? 
 

Đáp: Thưa hồn thiêng là phần hồn xuất khỏi thể xác, học hỏi bất cứ chuyện gì từ bên trên 
chuyển xuống, luồng điển thanh tịnh lúc nào cũng cảm nhận được, chịu học và chịu hành theo 
chiều hướng phát triển của tâm linh. 
 

                 Kệ: 
Qui nguyên giềng mối tâm linh tiến 
Khai triển chơn hồn tự tiến xuyên 
Học hỏi không ngừng tâm thấu triệt 
Thành tâm tu luyện tự mình yên 
 
4) 17-9-96 Paris ((France) 
Hỏi : Người tu không chịu hợp tác trong trật tự chung thì phải làm sao? 
 

Đáp: Thưa người tu thiền không chịu hợp tác trong trật tự chung là người đi ngược lại chiều 
hướng chung, tức là đã phạm luật chung, muốn lợi cho chính mình quên đi sự hữu ích chung thì 
tu rất khó tiến. 
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               Kệ: 
Bất minh tự tạo rối phiền chung 
Lý lẽ không thông lại tạo khùng 
Phiền não tái hồi trong chốc lát 
Tu hoài không sáng khó khoan dung 
 
5) 18-9-96 Paris (France) 
Hỏi: Người không tâm đạo có phải ma quỉ không? 
 

Đáp: Thưa người không tâm đạo đức, thường hay nghĩ xấu cho người khác, nghĩ chuyện phá 
hoại người khác, thuộc về tầng điển thấp, hướng về dâm dục là cao nhứt, hay gây chuyện và ích 
kỷ, muốn hơn người khác, tâm ma ý quỉ, chỉ biết phá hoại và không đạo đức, thích phá hoại thay 
vì cứu độ. 
 

             Kệ: 
Tâm không đạt thức tự xây mồ 
Khó tánh không tu khó chuyển vô 
Tạo loạn tự mình gây đổ vỡ 
Khó hàn khó gắn khó Nam Mô 
 
6) 19-9-96 Bleu Marine ((France) 
Hỏi: Tại sao có cuộc chung sống hòa bình? 
 

Đáp: Thưa, cuộc chung sống hòa bình để có dịp chung hợp luồng điển thanh tịnh chính mình 
dấn thân tu thiền đã gặt hái được sau những ngày tham thiền nhập định, cảm nhận được sự 
chung sống hòa bình an vui. 
 

               Kệ: 
Tu rồi thực hiện sống chung vui 
Cảm thức trần gian có đạo mùi 
Giải toả phiền ưu trong nội thức 
Cùng chung học hỏi tạo thêm mùi 
 
7) 20-9-96 Bleu Marine ((France) 
Hỏi: Luồng điển thanh tịnh là luồng điển nào? 
 

Đáp: Thưa, luồng điển thanh tịnh là luồng điển diệu thanh, chỉ có rút đi lên và hóa giải chứ 
không có ôm giữ và tạo loạn, và chống đối âm khí tràn ngập, mắt nhắm hôn mê không mở được. 
 

              Kệ: 
Thực hành thanh trược rõ ràng nhập 
Hướng thượng khai thông chiều sáng tỏ 
Tận độ chơn hành chẳng phải lo 
Tự hành tự tiến chẳng quanh co 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Sài Gòn, 18-05-1968 
 

Tu hành vui thú triền miên, 
Đệ nay xin thuật lại miền thiêng liêng. 

Xuất hồn đảnh lễ Sư Ông, 
Vượt qua Bỉ Ngạn lòng không thấy lòng. 

Nhẹ như thể tuyết lông hồng, 
Giao du thắng cảnh vui Bồng Lai Tiên. 

Đánh tan tất cả ưu phiền, 
Tu hành cởi mở điển liền xuất theo. 

Từ nay hết sợ cảnh nghèo, 
Đường ta ta tiến chẳng theo thuyết tà. 

Chúc cho các bạn phân qua, 
Tìm đường tự tiến mới là quang vinh. 

Đệ nay tận lý thuyết trình, 
Tự tu tự tiến mở tình Thiên Cơ. 

 
Lương Sĩ Hằng 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

HỒI SINH VÔ TẬN 

Montréal, Ngày 21 Tháng 3 Năm 1982. 

Thưa các bạn, 

Tôi đã an toàn trở về nơi xứ lạnh chiều ngày 19 tháng 3 năm 1982, sau cuộc du thuyết Âu, Á. 
Chúng tôi đã tạm xa các bạn trong một thời gian hơi lâu, nhưng tôi đã hứa rằng: lúc xa như lúc ở, 
lúc nào tôi cũng được cận kề trong tâm thức của các bạn, để chúng ta đồng hành trong sự xây 
dựng tình thương và đạo đức. 

Các bạn đã từng theo dõi tôi từ ly từ tý, từ hành động một; tôi cũng báo cáo cho các bạn từ ngày 
một trong cuộc hành trình thực hiện tình thương và đạo đức do Thượng Đế đã ân ban cho chúng 
ta, dọn đường cho chúng ta tiến hóa trong tâm thức siêu diệu vô cùng: để đóng góp cho các nơi 
các giới, xây dựng một lẽ sáng suốt chơn chánh của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả anh chị em 
của chúng ta trên thế gian. Chúng ta đã đồng tương ngộ và tự thức, tự xây dựng tâm thức rõ rệt: 
sự sáng suốt mà chúng ta đã nhận được là vô cùng. 
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Năm 1979, các bạn ở Montreal đã gặp tôi trong tình thương vun bồi, xây dựng, khôi phục cơ đồ 
sáng suốt của nội tâm; rồi chúng ta đã đồng hành hết suốt một năm 79. Rồi qua đến một năm 80, 
chúng ta cũng đồng gởi tin tức cho nhau, đồng xây dựng với nhau trên đường xây dựng tình 
thương và đạo đức. Lúc đó tôi chỉ đi có một mình, lang thang khắp thế giới nơi này đến nơi nọ, 
cũng ôm theo tình thương của các bạn, để xây dựng, để tìm kiếm sự sáng suốt của tất cả Càn 
Khôn Vũ Trụ mà chúng ta đã ao ước, hằng mong xây dựng trong chu trình tiến hóa để đạt tới sự 
thanh tịnh và sáng suốt. 

Tôi đã lặn lội: trong lúc xa lìa Việt Nam, nói về vật chất thì rất thiếu thốn không có gì, nhưng mà 
sự giàu có của tâm linh và đại nguyện của chính tôi: Dù nghèo cũng chia sớt! Chia sớt những gì 
sẵn có mà tôi đã gặt hái được trong tâm linh của tôi; mua không được, và bán cũng chẳng ai 
mua; mà chỉ kêu gọi mọi người phải thực tâm trở về để hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, để 
hiểu chính mình là ai! 

Tôi được Thượng Đế ân ban cho tôi để cứu chữa những bệnh tại thế, mà để thức tâm thấy rõ: 
bệnh tại thế là, cũng là đường lối đánh thức của Thượng Đế để cho mọi người phải trở về với 
mình, để nhận định rõ Luật Trời trong định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ.  

 Chúng ta đã thấy, mà chính mình phải hành mới thấy. Tôi là người đi trước, tôi là người đã và 
đang đi, đã đóng góp, đã thực hành: làm rồi mới nói; cũng như các bạn hiện tại đã ý thức rõ 
phương pháp công phu này, tự xây dựng cho mình, tự đem lấy sự sáng suốt cho chính mình, 
trong cái tâm thức thương yêu cởi mở. 

Thương yêu ai bây giờ? Thương yêu cái thể xác huyền vi của các bạn; mà các bạn phải bỏ công 
ra để xây dựng lại trật tự của chính mình, rồi mới lan rộng ra trong cái tình thương khôi phục, 
hòa hợp với sự căn bản của Thượng Đế đã ước mong. 

Các bạn đã thấy rõ, và các bạn đã chịu hành, các bạn đã gởi ý chí cùng tôi đi khắp thế giới: nơi 
động loạn có, nơi thanh tịnh có, nơi tăm tối có; học được những sự sáng suốt của những tâm hồn 
đã xây dựng cho chúng ta. Chúng ta đồng hành trong ý chí: tuy thể xác các bạn không gần được 
tôi, nhưng mà tâm linh, ý chí của các bạn đồng hành với tôi trong một thời gian. 

Năm 1980, hằng tuần các bạn được nghe âm thinh tôi: hằng tuần chúng ta ở trong hòa đồng 
thanh điển tương giao, để biết Thanh Quang Điển Lành là gì; Đấng Cha Lành là ai; Phần hồn của 
mình là ai; tại sao phải ở trong Càn Khôn Vũ Trụ này rồi để làm gì; vậy chớ cái cơ tiến hóa là gì; 
do đâu chúng ta mới đạt được; do đâu chúng ta mới thức tâm; do đâu chúng ta mới thấy rằng 
khoan khoái trong nội thức khi chúng ta được tu thiền, và giải tỏa được những gì uất hận đã từng 
làm cho chúng ta tăm tối? 

Cũng như một luồng mây đen đã che, che cả tâm thức của chúng ta, che cả căn nhà lớn rộng của 
chính mình: đành phủi tay, quên mình! Nhiều khi các bạn tức tối: xét ngoại cảnh, không biết tự 
thức, đâm ra cũng chán đời, và cũng ngao ngán đường đạo! Vậy chúng ta chán đời và chúng ta 
ngao ngán, thì ai dẫn tiến chúng ta đây?  

Tử thần nó sẽ đến với các bạn; sự hăm dọa của tuổi tác, sự yếu hèn nó sẽ vun bồi, phàm ngã nó 
sẽ lấn áp. Nhưng mà rốt cuộc rồi, các bạn phải vươn lên tự thức, và không chịu mọi sự đè nén 
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nào từ bên ngoài xâm nhập vô tâm thức của các bạn. Cho nên, các bạn đã tự nguyện tu để thực 
hiện đại nguyện vì mình, vì người. Trong hành trình đã qua, năm 1980, tôi cảm động nhiều, phần 
nào giữa nhơn sanh và Thượng Đế đã thấy chúng ta dày công lo tu, dày công lo đóng góp cả Càn 
Khôn Vũ Trụ, dày công xây dựng một của cải vô tận của Thượng Đế đã ân ban. Các bạn đã dũng 
tiến, cùng đi với tôi. 

Đến năm 1981, rồi chúng ta cũng phải chia tay để hòa hợp các nơi các giới. Tôi có tiếng ở 
Canada, nhưng mà các bạn ở Canada lại gần tôi rất ít; vì sao? Vì các bạn cũng ý thức được 
nhiệm vụ của tôi, phải đi san sẻ các nơi, phải thực hành, phải học hỏi, phải đóng góp, vì đại 
nguyện của chính tôi. Cho nên, tôi cũng phải ra đi, đi học hỏi các nơi; đi trao đổi các nơi, để tìm 
hiểu căn bản nguồn cội của chính mình mà ảnh hưởng người khác mọi nơi mọi giới. Chính các 
bạn cũng đã ý thức được điều nầy.  

Chính kỳ này đồng hành, chúng tôi có 4 người: chúng tôi có chị Cổ Văn Thuần, chúng tôi có bà 
Tám, chúng tôi có Thanh Truyền. Hỏi, việc đó phải chúng ta sắp đặt không? Chắc bây giờ các 
bạn dòm lại những báo cáo hằng ngày, hằng tuần của tôi, các bạn thấy rằng: Thượng Đế đã sắp 
đặt cho chúng ta có đầy đủ một số người đồng đi trong sự phát tâm đại nguyện của mọi người. 

Thanh Truyền, trong tuổi trẻ, nhưng người đã ý thức được: ngoài thể xác này còn cái gì? Còn 
phần hồn vô cùng tận. Người đã được xây dựng bởi một nghiêm phụ gia đình; nghiêm phụ đó đã 
từ sự khổ cực, từ bàn tay trắng xây dựng nên một cơ đồ, và ước nguyện xây dựng cho các con 
được thành tài; cũng không ngoài ý muốn của Thượng Đế: Người đã cảm mến Thượng Đế trong 
lúc người đau khổ; người cũng đã cảm mến Thượng Đế trong lúc người được có miếng cơm 
ngon; cho nên đã xây dựng được, trong gia đình tuy đông người, nhưng lại có một số người chịu 
tu; đó là một điều rất quý cho cửu huyền thất tổ: biết thương yêu nhân loại, biết tự sửa mình để 
đóng góp cho chúng sinh; và người đã đặt danh cho những con với những sự thanh nhẹ, muốn 
“Con chúng ta sau này được thanh: lời nói thanh nhẹ của nó sẽ xuất phát để truyền cảm mọi 
người”. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 
 

Tại sao tu lâu năm vẫn chưa dẹp bỏ được tự ái 
 

Hỏi: Thưa Thầy, do đâu mà người tu lâu năm vẫn chưa dẹp bỏ được tự ái ?  
 
Đáp: Vì ít đụng chạm. Muốn dẹp bỏ tự ái thì phải dấn thân trực diện với mọi thử thách thì mới 
giải quyết được. 
 
(T/Đ THỨC TÂM ADELAIDE - AUSTRALIA ) 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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BẠN ĐẠO VIẾT 
 

QUI HỘI TÌNH TRỜI 
                                

"KHAI TÂM MỞ TRÍ TỰ CHUYÊN HÀNH  
DŨNG MÃNH THÀNH TÂM TỰ ĐẠT THÀNH  

QUI HỘI TÌNH TRỜI VUI SỐNG ĐỘNG  
TIẾN TRÌNH THẤM THÍA HƯỚNG VỀ THANH" 
                                                                            

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng  
                                
Hôm nay ngồi nhớ lại  
Mọi việc vừa trôi qua  
Ghi dấu tình Đạo hữu  
Trong biển trời bao la  
 
Lần này cùng chung sống  
Trong ơn Tổ tình Thầy   
Vui TÌNH TRỜI sống động  
Nên QUI HỘI về đây  
 
Mỗi Người một câu chuyện  
Nước mắt làm biển mặn  
Nụ cười vì có Đạo  
Khiến bầu trời trong xanh 
Nắng vàng sáng long lanh  
Gió mát vui tình Đạo  
Dù đời lắm lụy phiền  
Sóng vô thường vỗ mãi  
Có Đạo sống hồn Thiên  
Trong cảnh đêm diệu huyền  
Ta ngộ rõ nghiệp duyên  
Cho đời thôi lưu luyến  
Cho tâm thức triền miên  
Di Đà luôn thầm niệm  
Ta sống cảnh Huyền Thiên  
 
Bảy ngày vừa đi qua 
Trong Trời nước bao la  
Mây xanh nắng chan hòa  
Vui tình Đạo thiết tha  
Chưa về mà đã hẹn  
Năm tới lại gặp nha  
Du thuyền Bảy ngày nữa  
Ta cùng hội một nhà  
Cùng vui say tình đạo  
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Trong biển trời bao la  
 
Tôi nghe sao thương quá  
Các bạn hữu gần xa 
Nhớ từng gương mặt ngọc  
Nụ cười đạo nở hoa  
Giờ thân có thấm mệt  
 Nhưng hồn vẫn bay xa  
Trong cảnh tiên nhà Phật  
Vẫn thiết tha Di Đà 
Tôi yêu các bạn quá  
Như Thầy đã yêu tôi  
Quyết thực thi lời hứa  
Năm tới Hội một nhà  
Cùng vui say tình Đạo  
Trong biển trời bao la  
 
Chúc bạn nhiều sức khỏe  
Hết cảm lạnh ho gà  
Sức khỏe càng tăng nha  
Đường Đạo luôn nở hoa  
Hương tình Đạo đậm đà  
Thương nhớ càng thiết tha  
Năm tới cùng tái Hội  
Tâm đạo sáng Dâng CHA.  
 
          Về đến nhà dù phải đi làm mà bệnh nữa... nhưng rất vui... tôi lại càng thương 
nhớ... nhiều hơn. Tôi xin gởi bài thơ này đến tất cả các bạn đã tham dự Khoá Sống 
Chung "CHUNG VUI XÂY DỰNG 3 QUI HỘI TÌNH TRỜI" và LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC 
TỔ SƯ LẦN THỨ 55 NĂM 2022. Chân thành cảm ơn các Bạn Đạo đã đóng góp thật 
nhiều công sức cùng tình yêu thương nên khóa này thành công (đặc biệt cảm ơn 
Vương Thanh Phú đã gởi tài liệu tu học về TÌNH TRỜI). 
 
          Trên đường trở về nhà rất nhiều bạn đã bị ho và cảm lạnh do thay đổi thời tiết. 
Thật đáng tiếc, nhưng dù sao chúng ta đã dũng mảnh vượt qua mọi trở ngại để có 
được những ngày chung sống thật hạnh phúc. Chúng ta càng thấm đượm CÔNG ƠN 
TỔ - THẦY trong những ngày chung sống QUI HỘI TÌNH TRỜI năm 2022. Chính nhờ 
vào sự dũng mãnh thành tâm nên trong thời gian trao đổi và chia sẻ hành trình tu học, 
chúng ta đã bất ngờ NHẬN ĐƯỢC 4 CÂU KỆ CỦA ĐỨC THẦY BAN CHO. Chúng con 
xin thành tâm cảm tạ Đức Tổ - Thầy luôn dõi theo và ân độ chúng con trên con đường 
gìn giữ và phát triển Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ngày càng tốt đẹp 
hơn. Đây chính là một kỷ niệm đẹp trong đời sống tâm linh của mỗi chúng ta.  
 
Kính Bái 
Lâm Huỳnh Mai (Nam California) 
Ngày 8 tháng 12 năm 2022 
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THƠ BẠN ĐẠO 
 
ĐẾN THIỀN VIỆN VĨ KIÊN 
BỎ HẾT MỌI ƯU PHIỀN 
NHÌN MÂY TRỜI THIÊN NHIÊN 
THAM GIA MỘT TIẾNG THIỀN 
KINH HÀNH HẾT MỘT VÒNG 
TÂM TỪ BI MỞ RỘNG 
TRÍ TUỆ SÁNG SUỐT THÔNG 
SỐNG AN LẠC THANH TỊNH 
 
        ☆☆☆ 
 
THẬT BIẾT NÓI SAO ĐÂY 
DÙNG TỪ NÀO DIỄN TẢ 
QUA NHỮNG NGÀY CHUNG SỐNG 
SINH HOẠT CHUNG DU THUYỀN 
BẦU KHÔNG KHÍ THÂN THIỆN 
NHƯ HUYNH ĐỆ MỘT NHÀ 
THẬT SỰ RẤT VUI VẺ 
NHỜ PHÁP MÔN VÔ VI 
CẢM KÍCH SƯ TỔ SÁNG LẬP 
CẢM KÍCH THẦY TRUYỀN DẠY 
BẠN ĐẠO RẤT DỄ THƯƠNG 
VUI VẺ... 
NAM MÔ  A DI ĐÀ PHẬT 
 
Bạn đạo Boston phát biểu cảm tưởng 
sau khi đến Thiền viện Vĩ Kiên 
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Thông Tin  
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”  

Phuket, Thailand 
22.09.2023 – 27.09.2023 

 
Ngày 9 tháng 12 năm 2022 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Tiếp theo thông tin tuần trước, chúng tôi xin giới thiệu chi tiết ngày  26.09.2023, Hậu Đại Hội 
Vô Vi Quốc Tế Kỳ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”, để quý bạn có thể chọn lựa như sau: 
 
Khách Sạn: Hilton Arcadia Resort and Spa 
Thời Gian: Hậu Đại Hội ngày 26.09.2023 

Quý Bạn có 3 chọn lựa như sau (xin xem phiếu ghi danh với giá biểu) 
1) Hậu Đại Hội : Thêm 1 đêm khách sạn và tiệc tối 26.09.2023 
2) Hậu Đại Hội : Thêm 1 đêm khách sạn, tiệc tối 26.09.2023, City Tour – giá không 

thay đổi, giống giá năm 2020 
3) Hậu Đại Hội : Thêm 1 đêm khách sạn, tiệc tối 26.09.2023, Tour đi biển – giá không 

thay đổi, giống giá năm 2020 
 

Quý bạn đạo đã đóng tiền trọn gói cho Tour đi biển hoặc Tour City sẽ được giữ chỗ 
ưu tiên cho Hậu Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào năm 2023. Xin quý bạn liên lạc lại với 
bạn đạo đã ghi danh cho quý bạn để kiểm lại tùy theo nhu cầu. 

Chi tiết đi tour: 
1) Tour đi biển: Vì James Bond Island quá đông du khách và không tắm biển được, 

tour sẽ viếng thăm đảo nhỏ, tắm biển, snorkeling, xem cá lội. Có phục vụ nước uống 
và ăn nhẹ - snack (trái cây, sandwich). 
Thời gian buổi sáng, tổng cộng luôn phần di chuyển ra bến tàu: 6 tiếng. 

2) Tour đi thành phố: Ghé thăm Khu Big Buddha – Tượng Phật lớn ngoài trời, nổi 
tiếng tại Phuket và ngắm cả đảo từ trên núi, viếng khu mua sắm Central Phuket để ăn 
trưa (tự túc), mua quà, v...v...Thời gian tổng cộng: 6 tiếng. 
 

BTC sẽ cần một số bạn đạo tình nguyện (volunteer) cho mỗi toán đi Tour. Xin liên lạc 
email: ghidanhdhvovi@gmail.com nếu quý bạn có thể giúp. 
Tour đi biển: Mỗi toán 10 người – Phận sự Trưởng Toán và Phụ Tá: Có smartphone cài 
WhatsApp để liên lạc, hướng dẫn bạn đạo ghi tên ở bến tàu, phát tiền tip cho nhân viên 
phục vụ, v..v.. 
Tour đi thành phố: Mỗi toán 9 người - Phận sự Trưởng Toán và Phụ Tá: Có smartphone 
cài WhatsApp để liên lạc, hướng dẫn bạn đạo tại khu mua sắm vì rất rộng, phát tiền tip 
cho nhân viên phục vụ, v..v.. 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 

mailto:ghidanhdhvovi@gmail.com
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Đây là link Video Giới Thiệu: Tour đi biển – viếng đảo nhỏ - và tour đi thành phố - cùng 
với hình ảnh hotel Đại Hội: 
https://youtu.be/XRx6KPZrYfs 
 

 
 
 
 
Quý Bạn có thể tải (Download) Phiếu Ghi Danh Đại Hội 2023 và Phiếu Vận Chuyển mới 
nhất từ trang mạng phaplyvovi.org theo đường link sau đây (Chọn VN – Vietnamese, 
EN – English, FR – French).  
https://www.phaplyvovi.org/event/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2023  
hoặc bấm vào hình dưới đây: 

https://youtu.be/XRx6KPZrYfs
https://www.phaplyvovi.org/event/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2023
https://youtu.be/XRx6KPZrYfs
https://youtu.be/XRx6KPZrYfs
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https://www.phaplyvovi.org/event/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2023
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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 
22.09.2023 – 27.09.2023 

 
Họ / Tên (theo passport):      Nam : [  ]     Nữ : [ ] 

Họ / Tên (trên bảng tên nếu khác  
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :      Quốc Tịch :     
Passport số :     Hết hạn ngày :    
Địa chỉ :     Thành Phố :    
Tiểu Bang:     Số vùng (Zip code) :   Quốc Gia:     

Email:   Tin tức via email : [  ] 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 22.09.2023 -  26.09.2023 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 22.09.2023 -  27.09.2023 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 
DU NGOẠN  
 

 

Phòng   Lệ Phí Đại Hội & TOUR 
cho 1 người 

Tổng Cộng 
    

Phòng 2 người 
Hậu đại hội 
Không đi tour 
   

Người Lớn 625 USD  

Phòng 1 người 
Hậu đại hội 
Không đi tour 

Người Lớn               925 USD   
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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 

340 USD   

Trẻ em trên 12  tuổi  = tính như người lớn  625 USD   
  Thứ  

 
Phòng   Lệ Phí Đại Hội & TOUR 

cho 1 người 
Tổng Cộng 

    

Phòng 2 người 
Hậu đại hội 
TOUR CITY 
   

Người Lớn 650 USD  

Phòng 1 người 
Hậu đại hội 
TOUR CITY 
 

Người Lớn               950 USD   

    

Trẻ em dưới 12  tuổi  
 

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   
 
 

Phòng   Lệ Phí Đại Hội & TOUR 
cho 1 người 

Tổng Cộng 
    

Phòng 2 người 
Hậu đại hội 
TOUR ĐI BIỂN 
   

Người Lớn 680 USD  

Phòng 1 người 
Hậu đại hội 
TOUR ĐI BIỂN 
 

Người Lớn 980 USD   

    

Trẻ em dưới 12  tuổi  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   
 
 
 

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 60 USD 60 USD  

Phòng 1 người 
 

120 USD     
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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 : 01 tháng 5 năm 2023 (Có thể hết chỗ sớm hơn) 
Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 01 tháng 03 năm 2023, chúng tôi không 
bảo đảm còn 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, 2023 để giữ chỗ. 

            Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.  Quý bạn cũng  
            có thể đóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.  

 
 
 
 

Phòng  Đợt 1 đóng trước 
15 tháng 1, 2023 

Đợt 2 đóng hết trước 
01 tháng 5, 2023 

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 01 tháng 5 
năm 2023 vì BTC phải trả trước lệ phí cho Khách Sạn.  
 
 Chương trình sơ lược 

 
Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 

22.09.2023 Nhận Phòng sau 3 giờ chiều 
Tối: Hướng dẫn tổng quát  
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         Thiền chung  
23.09.2023 Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy;  

Tu Học Ngày 1 
Thiền chung trưa và tối 

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

24.09.2023 Tu Học Ngày 2 
Thiền chung trưa và tối 

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

25.09.2023 Tu Học Ngày 3 
Thiền chung trưa và tối 
Văn Nghệ và Bế mạc Đại Hội. 
          

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

26.09.2023 Trả phòng trước 12 giờ trưa cho b/đ ra 
về 
 nếu không tham gia du ngoạn 
Du Ngoạn thông báo sau 

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

27.09.2023 Trả phòng trước 12 giờ trưa   
 Bạn đạo ra về 

Ăn sáng tại khách sạn 

 
 
 Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về: 
 
Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD) 
 
 
 
  
  
Bạn đạo tại tiểu bang California: 
Liên lạc ghi danh 
 
Bạn đạo tại Bắc California: 
Liên lạc ghi danh 
Chị Vũ Tuyết Tiên:  
Email: chrisvu58@gmail.com Tel:  (408) 775-9020 
Chị Tôn Thu: 
Email: lthumail@gmail.com Tel: (408) 518-2402 
 
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ: 
Đại Hội Vô Vi 2023 
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:    

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:  
VoVi Friendship Association of Northern California 

mailto:chrisvu58@gmail.com
mailto:nhiminh10@gmail.com
mailto:duckhanh00@gmail.com


 

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

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 

         
 
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: lieuvuwan@gmail.com 
Tel. 61 3 9432 2690 
Tel. di động 61434144976 
 
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam) 
Liên lạc: chị Thủy 
Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com   
  

     
2. 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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