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Số 1435  08 tháng 01 năm 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) Làm phước cứu trợ người lâm nạn có hữu ích gì không? 
2) Ôm nghiệp quên mình thì sẽ ra sao? 
3) Làm sao mới gọi là tà? 
4) Siêu giác là gì? 
5)  Tại sao cảm thấy không có lối thoát 
6) Đường xa xứ lạ là nơi nào? 
7) Tình ở đâu mà có? 
 
 

 

 Chuyeån Bieán 
 

Chuyeån bieán voâ cuøng thöïc voâ bieân 
Caûm thoâng Trôøi Ñaát töï giao duyeân 

Trôøi ban tình ñeïp ta neân nhaän 
Nguyeân khí voâ cuøng trôï phaùp duyeân 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 11-10-96 Monaco 
Hỏi : Làm phước cứu trợ người lâm nạn có hữu ích gì không? 
 
Đáp: Thưa làm phước tức là đại diện Trời Đất chuyển luồng điển thiển lành tận nơi tận chốn cho 
người đau khổ, đem lại một luồng gió thoảng tình thương của Thượng Đế tận độ quần sanh 
trong cơn nguy biến. Ngược lại lợi dụng tình thế ăn xén và vụ lợi để hưởng thụ lại mang họa vào 
thân, tội chỉ có tăng mà không giảm, phần hồn sẽ oằn oại, tai nạn sẽ xảy ra trong lúc sống như 
lúc chết. 
 
              Kệ: 
Si mê tiền bạc chẳng thêm lời 
Tạo khổ cho tâm khó nghỉ ngơi 
Tình đẹp không còn thêm động loạn 
Giúp người được sống chẳng xa Trời 
 
2) 12-10-96 Monaco 
Hỏi : Ôm nghiệp quên mình thì sẽ ra sao? 
 

Đáp: Thưa ôm nghiệp tức là lo cho người khác ngoài khả năng của chính mình, không lo tu sửa 
và tự tạo thêm sự bận rộn không cần thiết. Ngược lại lo tu thiền và thành tâm phục vụ người đau 
khổ lại được phước, học được từ bi và thực hiện từ bi. Tu thiền là lập lại trật tự cho chính mình 
và giúp đỡ người khác, cuộc sống rất có ý nghĩa, nằm trong vòng trật tự phát triển từ đời lẫn đạo. 
 
              Kệ: 
Cứu mình giúp họ mới an vui 
Thanh trược phân minh rõ đạo mùi 
Xây dựng chơn hồn tu tự tiến 
Kiếp người ngắn gọn được rèn trui 
 
3) 13-10-96 Monaco 
Hỏi : Làm sao mới gọi là tà? 
 

Đáp: Thưa làm những điều không cần thiết cho bản thân và quần chúng gọi là tà, như nhậu nhẹt 
và dâm dục tự hại mà không hay, tưởng lầm là đã đạt thành, tu thì không thực hành pháp môn 
đứng đắn, bày ra những chuyện cúng bái tự gạt mình và gạt người khác, tâm linh không phát 
triển và không thoát khỏi ngục tù tâm linh. 
 
                Kệ: 
Quyến luyến mê tin tự gạt mình 
Tạo sai tạo động chẳng giác minh 
Duy trì chậm tiến không giờ dứt 
Không minh nội tại uổng công trình 
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4) 14-10-96 Monaco 
Hỏi : Siêu giác là gì? 

 

Đáp: Thưa sự siêu giác là thật sự tự hiểu trong thanh tịnh, vượt qua cơn khảo đảo của tình đời 
đen bạc. 
 

            Kệ: 
Cơ duyên thực chất tự qui hàng 
Tự tiến khai minh tự chuyển sang 
Chung lối một đường ta tu tiến 
Cảm thông Trời Phật tự thân hành 
 
5) 15-10-96 Monaco 
Hỏi :  Tại sao cảm thấy không có lối thoát 
 

Đáp: Thưa tự cảm thấy không có lối thoát là không cách gì rời khỏi lãnh vực tâm tư của chính 
mình, tức là chưa thoát khỏi trần tục và vẫn giữ sự ham muốn từ việc nhỏ cho đến việc lớn. 
 

          Kệ: 
Thân tâm dính líu chẳng buông trôi 
Cảm thấy khó khăn đi đứng ngồi 
Chưa dứt tình đời tâm vẫn nhớ 
Phần hồn chưa tiến vẫn lôi thôi 
 
6) 16-10-96 Monaco 
Hỏi : Đường xa xứ lạ là nơi nào? 
 

Đáp: Thưa đường xa xứ lạ là mặt đất, tức là đường xa xứ lạ của phần hồn, lúc nào cũng gặp 
chuyện rắc rối vì sự sống còn. 
 

            Kệ: 
Đến đây mỗi lúc mỗi bàng hoàng 
Tranh chấp si mê lại khó khăn 
Ăn ở không yên vì cảnh động 
Xác thân cực nhọc khổ tâm bàn 
 

 
7) 17-10-96 Monaco 
Hỏi : Tình ở đâu mà có? 
 
Đáp: Thưa tình do tâm linh phát triển đến đâu sẽ có đến đó, càng ngày càng mở rộng đường tu 
mới gọi là tình chơn thật, trong thực hành thì mới diễn tả rõ rệt. 
 

           Kệ: 
Cơ duyên sẵn có chẳng lo phiền 
Quí tưởng khai minh tình quyến luyến 
Luyện đạo phân minh đường trí tuệ 
Thành tâm phục vụ rất là yên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐƯ1C THÂY 
 

Vô Vi thực hành 
 

Vô Vi môn phái thực hành 
Tâm thân an lạc đạt thành Vô Vi 
Không ham cảnh tạm sân si 
Lễ đời giả đạo làm chi họ cười 
Nguyên căn sẵn có trong người 
Tự hành tự đạt người người an khương 
Cơ trời thay đổi gắng lường 
Không hành khó đạt khó tường lý chơn 
Bày ra lời lẽ giận hờn 
Văn xuôi văn ngược như đờn đứt giây 
Trong ta đã sẵn có thầy 
Thầy là sáng suốt ngày ngày sửa sai 
Chớ nên lý luận ai tài 
Tự mình chôn lấp chẳng ngày tiến lên 
Ðạo là xoa dịu hai bên 
Bên tà bên chánh lập nền tiến thân 
Cơ trời chuyển hóa cân phân 
Không tà không chánh đâu cần phải tu 
Tu nhờ nghịch cảnh nhờ ngu 
Sửa tâm sửa tánh khỏi mù như xưa 
Tìm ra chân lý xa xưa 
Ðâu dè nó đã hợp vừa lòng nhân 
Nằm trong định luật cân phân 
Kiếp này không tiến, tiến lần kiếp sau 
Thực hành xét rõ nhiệm màu 
Dù cho cúng bái đập đầu chẳng minh 
Bên trong sắp sẵn chơn tình 
Ăn năn tự sửa hiểu mình hiểu xa 
Càng tu càng tiến càng hòa 

Nằm trong bí quyết dù xa hay gần 
Muôn loài vạn vật có phần 
Học rồi tiến hóa cơ tầng quang khai 
Quang vinh sẽ đạt có ngày 
Trở về nguồn cội gặp Thầy hòa minh 
Ðại Hồn hòa hợp chơn tình 
Cộng đồng Tiên Phật tạo khuynh hiếu 
hòa 
Thế gian trần trược đi xa 
Vì là đi xuống ta bà nơi đâu 
Ði lên hòa hợp ý trời 
Vô Vi chánh pháp tự rời tiến thăng 
Nơi nào cũng điển thanh bằng 
Cũng nơi thức giác khó khăn tiêu trừ 
Thế gian lý luận tùy người 
Người thời giữ pháp, người cười kẻ tu 
Xét xem hai đứa cũng ngu 
Pháp đâu có mất, lập tù bao vây 
Vì chưa hiểu rõ chuyện này 
Không lo tu luyện lo rầy với nhau 
Bày ra lễ nghĩa thật thà 
Tâm tà lợi dụng khó hòa Hư Không 
Thực hành tự tiến chớ trông 
Bề trên phù hộ, lẽ công chỗ nào? 
Càn khôn chơn lý chẳng cao 
Học hoài không hết nơi nào là cao 
Nếu không thực tập tự rào 
Nói cao nói thấp nơi nào chẳng thông./. 

 
Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

HỒI SINH VÔ TẬN 

Montréal, Ngày 21 Tháng 3 Năm 1982 (tiếp theo và hết) 
 
 

Chúng ta phải ý thức rõ cuộc đồng hành của chúng ta, không còn cách biệt nữa, không còn lý do 
trì trệ. Chúng ta phải đồng tiến, mới có cơ hội đồng triển. Dù các bạn đã chứng minh tôi là thành 
quả, tu đắc pháp, các bạn càng phải thương yêu nhiều hơn. Nếu tôi đã đạt được thanh điển thì 
không bao giờ các bạn có thể tạo sự ô trược cho chính tôi. Nếu các bạn đã ý thức được điều đó, 
thì tôi thiết tưởng các bạn nên xây dựng, để khai triển tâm linh sẵn có của chính bạn, để đạt thành 
món quà quý cho nhân loại. 

Biết được vốn căn bản chính ta là thanh điển vô cùng, thì chúng ta phải giữ phần vốn đó để tiến 
hoá tới vô cùng. Đã từng các bạn thương yêu tôi, các bạn đã viết những lá thơ thắm thiết thương, 
xây dựng, thử thách, đủ mọi phương diện, đủ mọi trạng thái đã về với tôi. Cảm ơn các bạn đã 
cho tôi có cơ hội được hội ngộ rất nhiều, chọc phá tôi trước, nhưng phần tiến hóa về tâm linh của 
tôi vẫn đều đều thăng hoa, để hướng độ, để thấy khả năng của Thượng Đế như các bạn đã và 
đang thấy. 

Các bạn đã nghe qua những thư từ lai vãng, các bạn mới thấy những cái chuyện lạ lùng, thế gian 
không ai chịu, không ai chịu làm điều này, tôi che giấu tất cả, nhưng mà ngày nay tại sao lại 
công khai, công khai rồi các bạn ý thức được là phá mê phá chấp. Tôi phải làm như vậy, tại vì 
các bạn muốn vượt trở về nguồn cội, thì các bạn phải vượt qua những sự tăm tối. Những sự đó là 
sự thử thách của tâm linh. Những sự đó là đánh thức, là thấy rõ khả năng của chính mình. 

Cho nên tôi không dấu diếm bất cứ một cái gì, thu băng, để cho các bạn ý thức. Sự phân luận 
theo trình độ các bạn để hiểu. Rồi một ngày nào đó, các bạn tự thức, tự phá mê, tự phá chấp. 
Ngày đó tôi mới đứng ra, nhận lảnh món quà quý của các bạn, ban cho chúng tôi, sẽ ban! Các 
bạn sẽ tặng cho tôi những tặng phẩm quý báo là sự thành công của bạn. Tôi rất khao khát, muốn 
nhận lãnh món quà đó, nơi tâm thức của các bạn. Chứ tôi không muốn nhận lảnh món quà gì tạo 
tại thế gian. Tôi muốn nhận món quà trong tâm thức của các bạn. Các bạn là thầy của chúng tôi, 
giáo dục tôi rất nhiều. Tôi muốn đòi hỏi thầy tặng cho tôi một món quà, mà tôi muốn. Các bạn 
nên đi đi, nên thực hành đi, trở về với các bạn đi, để hưởng tất cả những gì siêu diệu của Thượng 
Đế đã ân ban cho các bạn. 

Chúng ta đang sống trong thử thách của thể xác eo hẹp, tâm linh eo hẹp. Nó không đem lại kết 
quả cho chúng ta, chúng ta phải buông bỏ, chúng ta không còn sự ganh ghét của nội tâm. Chúng 
ta luôn luôn sống trong thức hoà đồng, chúng ta phải xây dựng thương yêu, chúng ta là một học 
trò ngoan của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Học đi các bạn, trả bài đi các bạn, thiền đi các bạn, thanh 
tịnh đi các bạn, sáng suốt đi các bạn. 

Chúng ta ôm lấy nhau trong tâm thức sáng suốt thương yêu quý mến vô cùng, trò cũng như thầy, 
thầy cũng như trò, thầy cũng như ông mà ông cũng như thầy. Rốt cuộc cũng quy không, đại định. 
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Phải hết sức thương yêu, chúng ta là đàn ông, là một thằng con nít, một thằng ông Phật rõ ràng. 
Thằng con nít nuôi lớn tu thành Phật quân bình tư tưởng. Rồi một con quan âm cũng rõ ràng, từ 
đứa bé ra đời rồi quan sát sự sáng suốt, hiểu được sự tăm tối của chính mình, tiến tới hoà đồng 
sáng suốt. 

Cho nên tất cả chúng ta là con, là thằng, là ông, là bà, đều ở trong bình đẳng mà thôi, không có 
sự dị biệt, kể cả tiên Phật cũng bao nhiêu đó. Tiên Phật thoát phàm trở lại thức tâm chúng sanh, 
để chúng sanh bỏ sự dị biệt và đi trở lại sự bình đẳng công bằng, trong duy thức tiến hoá vô 
cùng, trong sức hồi sinh bất tận. Vui đi các bạn, sung sướng, hưởng lấy hạnh phúc đời đời trong 
tâm thức của chúng ta. Chúng ta không còn khổ trong tâm thức nữa, nhưng mà chúng ta luôn 
luôn khổ trong sáng suốt. 

Tại sao khổ lại có sáng suốt? Chúng ta chịu chia sớt sự sáng suốt của chúng ta, chia bớt khổ 
trong sáng suốt. Nhiều người tu được như tôi, rất hãnh diện được làm thầy các bạn, nhưng mà tôi 
không! Tôi rất hãnh diện được làm học trò các bạn, như tôi đã nói bên trên, thâu đêm tôi đã rơi 
lụy, đã quỳ lạy các bạn, xin các bạn sớm tự thức. Chúng ta thực sự xây dựng tình thương và đạo 
đức, chúng ta thương yêu vô cùng, chúng ta đi trong đồng đẳng, trong thức, trong bình diện 
tương quan. 

Chúng ta đã có hạnh phúc ngay trong giây phút này, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta 
đang tương ngộ trong tâm thức thanh quang của chúng ta, chúng ta là một, không còn hai ba nữa. 
Tại sao nói chúng ta là một? Mọi người chúng ta đang ngồi đây phải có một thức trong nội thức, 
phải đồng hành trong tiểu thiên địa không? Phải tự thức giải tỏa sự trược ô trong nội thức. Vậy 
thì chúng ta hai ở chỗ nào? Không một thì hai ở chỗ nào? Vui lên các bạn, sung sướng vô cùng, 
chúng ta đang sống trong tâm linh không còn thể chất nữa. 

Hôm nay là ngày tái ngộ của tôi, thầm tu thầm tiến, trong tâm tư, trong nội thức êm dịu của các 
bạn, trong sự du dương khai triển trong tâm linh của chúng ta, trong giây phút thiêng liêng này. 
Tôi xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn và cầu xin Thượng Đế tiếp tục dìu tiến tâm 
linh của chúng ta, huynh đệ tỷ muội của chúng ta không bao giờ xa nhau, chúng ta không còn 
nhìn mặt bằng mặt bằng xương bằng thịt mà chúng ta sẽ nhìn mặt bằng sự linh quang vô cùng 
tận. 

Cảm ơn các bạn. 
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Đề tài suy gẫm 

Cái máy tự động 

Bạn Đạo : Kính thưa Thầy, bước vào Vô Vi là để tu ; tu là phải trở nên một người hạnh đức, và 
học sự lễ độ, trung nghĩa với Thầy. Muốn làm được những điều như thế, chúng con phải làm sao 
? 

Đức Thầy : Thì cái phương tu nó dạy từ từ, tự nhiên sẽ tốt lên ! Nói, “Người Vô Vi không cần lễ 
độ,” nhưng mà nó có lễ độ tự nhiên của nó : “Tiên học Lễ, hậu học Văn” : khi mà nó cảm thức sự 
thanh nhẹ rồi, nó mến, trìu mến sự thanh nhẹ, tự nhiên nó có lễ, đối với cấp bậc thanh nhẹ. Phật 
là nhiều cấp lắm ; không phải là đơn giản, “Ta là Phật !” Hết rồi ?” không phải đâu ! Còn Võ 
Phật, cũng là Phật ; Văn Phật, nhiều giới Văn Phật, không phải một giới Văn Phật. 

Cho nên, các Bạn phải dụng cái thông minh Thế Gian mà để xét : cũng là một câu nói, mà câu 
nói các Bạn thấy thanh nhẹ ; mà câu nói các Bạn thấy bực, và nghi đoán ; thì cái trình độ nằm ở 
chỗ nào, các Bạn phải thấy rất rõ ràng. “Tôi nghe qua cuốn băng này, tôi thấy tôi khỏe quá, thích 
hợp” ; ok, thì các Bạn giữ cái đó mà tu ! “Tôi nghe và tôi nhớ mãi mãi“ ; cái đó là quý, cứ giữ 
mà hành tới. Còn cái này, “Tôi nghe, tôi thấy không có dính dấp gì chúng tôi,” thì thôi ! Mình có 
cái máy tự động, mình có cái điển, cái computer tự động trong óc của mình : nhận, hay là không 
? Không nhận, là nó văng ra rồi ! Rất dễ dàng 

ĐHVV Kỳ 13: Kỳ Quan (Lake Louise)  (13-05-1994) 
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THÔNG BÁO HỘI ÁI HỮU VÔ-VI HOUSTON,  
HỘI ÁI HỮU VÔ-VI DALLAS, và HỘI ÁI HỮU VÔ-VI Bắc California 

 

Khóa Sống Chung “HÒA HỢP” 
TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG 

THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC) 
TỪ NGÀY 01.06.2023 ĐẾN NGÀY 04.06.2023 

  
Ngày 6 tháng 01 năm 2023 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
   

Hằng năm, bạn đạo đều mong mỏi có dịp hội tụ tại các Khóa Sống Chung hay các Đại 
Hội, để cùng nhau chia sẻ và học hỏi những lời dạy của Đức Thầy, và cùng nhau thiền chung để 
tăng trưởng phần thanh quang điển lành, sau những ngày tháng thực hành. 

Vào dịp Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy năm 2022 vừa qua, vui thay, Hội Ái Hữu Vô-Vi 
Houston và Dallas đã hoan hỷ phát tâm hợp tác với bạn đạo tại Bắc California để cùng tổ chức 
Khóa Sống Chung năm 2023 tại Thiền-Viện Hai-Không với chủ đề: 

            

Hòa hợp 
Hòa hợp chung vui cùng thức tỉnh 

Thực hành chơn pháp triển tâm linh 
Đất trời sống động tâm thành tiến 
Giải giới trược ô hiểu chính mình 

Vĩ Kiên 
 
Thứ sáu 02.06.2023 là ngày Khai Mạc Khóa Sống Chung và cũng là ngày Rằm Tháng Tư 

(Lễ Phật Đản). Mỗi khi đến mùa trăng rằm, thiền-viện sáng tỏa ánh trăng trong không gian tĩnh 
mịch, mọi cảnh vật đều sống động lung linh, một vẻ đẹp tao nhã mà chúng ta nếu sống tại thành 
phố khó mà trải nghiệm được.  

Kính mời quý bạn đạo phương xa cùng chia sẻ với chúng tôi những bữa cơm gia đình do 
bạn đạo phục vụ bạn đạo, những buổi tu học thiết thực, những buổi đàm đạo hồn nhiên tự nhiên 
trong không khí thân thương của Đại Gia Đình Vô-Vi, trong không gian riêng biệt của Thiền-
Viện, với những buổi sinh hoạt vui tươi, vang rộ tiếng cười.  

Quý bạn đạo tại phương xa muốn tham dự, xin lưu ý chọn phi trường Sacramento 
(SMF) và thông báo sớm cho chúng tôi biết để sắp xếp về vận chuyển vì nhân lực có giới hạn. 
Từ phi trường Sacramento (SMF) đến Thiền-Viện tổng cộng 4 tiếng đồng hồ xe hơi đi và về, 
chưa kể thời gian chờ đợi bạn đạo đến tại phi trường. Xin quý bạn đến Thiền-Viện trễ nhất là 
thứ năm 01 tháng 6 2023, để kịp tham dự Lễ Khai Mạc vào ngày 2.06.2023. 

Quý bạn nào muốn phát tâm đến sớm hơn để làm công quả và phục vụ, xin liên lạc với 
ban ghi danh để chúng tôi sắp xếp. 

 
Xin quý bạn tham dự nhớ hoàn tất phần chích ngừa của mình để bảo đảm sức khỏe 

chung. Vì số chỗ có giới hạn, xin quý bạn thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt, để 
chúng tôi kịp thời sắp xếp. Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 5, 2023, hoặc sớm hơn nếu 
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hết chỗ. 
 Xin liên lạc: Thu (408-518-2402) hoặc Tiên (408-775-9020) 

email: ghidanhksc@phaplyvovi.org 
*** Bạn đạo tại Houston hay Dallas có thể ghi danh tại Thiền Đường Tứ Thông 

(Houston)  
hay Thiền Đường Thông Hải (Dallas). 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 

 
Kính thư, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Houston 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Dallas         
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
 
Chương Trình 3 ngày sinh hoạt: 
01.06.2023: Yêu cầu bạn đạo có mặt trễ nhất vào buổi trưa, để chúng tôi có thể ổn định chỗ nghỉ 
ngơi cho các bạn. Thông báo tin tức và chi tiết chương trình sau buổi cơm chiều. 
02.06.2023: Lễ Khai Mạc Khóa Sống Chung, chương trình tu học. Xin quý bạn mặc y phục 
trắng cho các buổi lễ. 
03.06.2023: Chương trình tu học. Văn Nghệ vào buổi tối. 
04.06.2023: Lễ Bế Mạc. Chụp hình lưu niệm. Bạn đạo ra về sau 2 - 3 giờ trưa nếu đi xe cá nhân. 
Nếu chọn chuyến bay, xin quý bạn chọn chuyến bay khởi hành sau 6PM (6 giờ chiều). Hoặc quý 
bạn có thể chọn ra về ngày 5.06.2023. 
 
Quý Bạn có thể tải phiếu ghi danh từ trang web phaplyvovi.org sau đây, và bấm vào mũi tên 
VN để tải về hoặc bấm vào hình: 
https://www.phaplyvovi.org/khoa_song_chung_demos/khoa-song-chung-2023 
 

 
 
 
 
 

mailto:ghidanhksc@phaplyvovi.org
https://www.phaplyvovi.org/khoa_song_chung_demos/khoa-song-chung-2023
https://www.phaplyvovi.org/khoa_song_chung_demos/khoa-song-chung-2023
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Phiếu Ghi Danh 
Khóa Sống Chung “Hòa Hợp” 

Tại Thiền-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA 
 1.06.2023 – 4.06.2023 

(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: _____________  
Thuộc Thiền Đường/ HAHVV  :       
 
Ghi danh ở Thiền-Viện Hai-Không:   
** Quý bạn đi phi cơ xin đến trễ nhất là ngày 1.06.2023 trước 12 giờ trưa, và ra về ngày 
4.06.2023 sau 6 giờ chiều,  hoặc về ngày 5.06.2023, vì từ phi trường SMF lên TV mất 
khoảng 2 tiếng cho một chiều).  
 

Nếu quý bạn muốn đến sớm vài ngày trước 1.06.2023, xin vui lòng thông báo cho Ban Ghi 
Danh biết trước để chuẩn bị,  trước khi quý bạn mua vé máy bay. Xin lưu ý ngày ra về là sau 
6 giờ chiều ngày 4.06.2023, hoặc ngày 5.06.2023. 

 
Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày  1 tháng 5 năm 2023  hoặc sớm hơn trong trường hợp 
hết chỗ. 
Liên lạc Ban Ghi Danh : 
Điện thư : ghidanhksc@phaplyvovi.org  
Điện thoại : (408) 518-2402 (Thu),  (408) 775-9020 (Tiên) hoặc (714)598-7291 (Mai – viber text) 
Địa chỉ gởi phiếu ghi danh (hoặc gởi bằng điện thư cho ban ghi danh về email 
ghidanhksc@phaplyvovi.org) : 
Vo-Vi Friendship Association of Northern California 
P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158 
  
Phương tiện di chuyển 
Quý bạn đạo đi phi cơ 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 1 tháng 6 năm 2023 
trước 12 giờ trưa, để có thể tham gia buỗi Lễ Khai Mạc vào ngày 2 tháng 6 năm 2023. 
Xin 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 
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Xin quý bạn liên lạc Ban Ghi Danh nếu cần hướng dẫn lên Thiền-Viện. 
 
Chương Trình KSC : Thứ Năm Ngày 1.06.2023 : Đón bạn đạo lên Thiền Viện Hai-Không. 
Thứ Sáu Ngày 2.06.2023 : Khai Mạc Khoá Sống Chung. Tu học ngày 1. 
Thứ Bảy Ngày 3.06.2023 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 2, Văn Nghệ  
Chủ Nhật Ngày 4.06.2023 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 3 - Lễ Bế Mạc – Chụp Hình Lưu Niệm. 
Bạn đạo ra về sau 6PM. 
Thứ Hai Ngày 5.06.2023 : Bạn đạo ra về. 
 

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 02, 01-08-2023 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Duyên Nghiệp 15-5-1986 
 
https://youtu.be/QgV5HMCgmFU 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Hỏi Pháp Chiếu Minh - Niệm Phật - Bế mạc - Cảm tưởng - Văn nghệ , Chung Vui Xây 
Dựng -3, cuốn 6 
 
https://youtu.be/J3K2TWpwWA4 
 
Playlist trọn khóa Chung Vui Xây Dựng 3 
 
https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8Hnx6Zm0wVprpqEZAbml8ICyk 
 
Giới thiệu Shorts là những đoạn video ngắn không quá 1 phút: 
 
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts 
 
3. Radio Nam California tuần lễ 02 

Chủ đề:  Thổ Thần - Thổ Địa 
https://youtu.be/iCrdPkNkKZg 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Thất Tình - bản 2 - Trình diễn tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38, 2019 
 
https://youtu.be/ORjm2I3icZ0 
 
Ban video kính mời 
 

https://youtu.be/QgV5HMCgmFU
https://youtu.be/J3K2TWpwWA4
https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8Hnx6Zm0wVprpqEZAbml8ICyk
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts
https://youtu.be/iCrdPkNkKZg
https://youtu.be/ORjm2I3icZ0


 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 16/17 
 
 
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HAWAII 
 

  
 

KHÓA SỐNG CHUNG HAWAI’I 2023 
Tình Thầy Tận Độ 

10.11.2023-16.11.2023 
 

Được sự khích lệ và ủng hộ của những bạn đạo tham dự Khóa Sống Chung năm nay 
ước mong được dịp trở lại Hawai’i trong năm 2023, Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai’i xin 
trân trọng thông báo, Hội sẽ tổ chức Khóa Sống Chung lần thứ hai từ ngày 10 đến 16 
tháng 11 năm 2023 với chủ đề “Tình Thầy Tận Độ”. Đây là dịp để chúng ta mừng 
Sinh Nhật Đức Thầy tròn 100 tuổi, tưởng nhớ đến Đức Thầy đã hơn 30 năm hoằng 
pháp và trao đổi những lời dạy quý báu của Ngài. 
 

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai’i rất mong sự tiếp tay của các tình nguyện viên tham gia vào 
các Ban để Khóa Sống Chung ở Hawai’i năm 2023 được chuẩn bị một cách chỉnh chu 
và hoàn mỹ. 
 

Xin quý bạn hãy điền vào google form dưới đây: 
https://docs.google.com/forms/d/1lNin6e4O386b06NzBpTSVzg7w_xr4mEQOkkJB
KzPfFw/edit 
 

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai’i  
Trịnh thị Cẩm Tú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1lNin6e4O386b06NzBpTSVzg7w_xr4mEQOkkJBKzPfFw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lNin6e4O386b06NzBpTSVzg7w_xr4mEQOkkJBKzPfFw/edit
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cha của bạn đạo Nguyễn Văn 
Mẫn (chủ thiền đường Phan Thiết ) là cụ Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1941, đã mất 
lúc 2h40 ngày 23-12-2022 tức ngày mùng 1 tháng chạp năm Nhâm Dần, tại thôn 
Phú Mỹ, xã Hàm mỹ, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận, hưởng thọ 82 tuổi 
được siêu thăng tịnh độ. 
 
Giá đình bạn đạo Mẫn xin thành thật cám ơn quý bạn đạo  
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