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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) Thích do đâu tạo thành? 
2) Làm sao về Thiên Quốc được? 
3) Thần giao cách cảm là sao? 
4) Sự thành thật có hữu ích gì không? 
5) Sứ giả hòa bình là ai? 
6) Tại sao lúc nầy Bé rất vui và phục vụ nghệ sĩ? 
7) Chiều hướng phát triển tâm linh do từ đâu phát khởi? 
 
 

 

Nguyeân lyù 
 

Nguyeân lyù cao sieâu töøng chuyeån chieáu 
Thaàm giao thanh tònh caûm thoâng nhieàu 
Qui nguyeân thieàn giaùc giao duyeân ñeïp 
Chuyeån thöùc quaân bình haïnh ñöùc sieâu 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 18-10-96 Monaco 
Hỏi : Thích do đâu tạo thành? 
 

Đáp: Thưa thích do sự quân bình luồng điển của tâm thức, tiến tới đâu thích và hiểu tới đó. 
 

              Kệ: 
Quân bình tự đạt tự phân minh 
Giải mở khai thông rõ hành trình 
Thức giác chính mình không dấy động 
Yêu thương tha thứ rõ hành trình 
 
2) 19-10-96 Monaco 
Hỏi : Làm sao về Thiên Quốc được? 
 

Đáp: Thưa có đường lối thực hành rõ rệt và dứt khoát, tương lai sẽ có cơ hội cho phần hồn tiến 
hóa về Thiên Quốc. 
 

             Kệ: 
Qui y giềng mối chẳng lo phiền 
Sáng suốt minh tâm cảm thấy yên 
Đường lối rõ rệt không thay đổi 
Thực hành thanh tịnh tự mình xuyên 
 
3) 20-10-96 Monaco 
Hỏi : Thần giao cách cảm là sao? 
 

Đáp: Thưa thần giao cách cảm là sự hiểu biết trước sự cảm thức, tự nhiên hiểu rõ rệt như vậy. 
 

            Kệ: 
Tự nhiên biết được rõ như vầy 
Cách cảm phân minh tự đổi thay 
Trí tuệ không ngừng tâm phát triển 
Tự mình sáng suốt tự mình may 
 
4) 21-10-96 Monaco 
Hỏi : Sự thành thật có hữu ích gì không? 
 

Đáp: Thưa sự thành thật rất hữu ích cho tâm linh lẫn cuộc sống hiện tại, không có gì quí bằng sự 
thành thật và tu tiến. 
 
Kệ: 
Chơn tình quí tưởng không xao xuyến 
Thực hiện chơn tu chẳng có phiền 
Chánh diện do mình tâm tự thấy 
Qui hồn qui vía sống bình yên 
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5) 22-10-96 Monaco 1 :45 
Hỏi : Sứ giả hòa bình là ai? 

 
Đáp: Thưa mỗi người có óc đều là sứ giả hòa bình, nếu không chịu tu sửa thì rất dễ loạn, từ hành 
động cho đến tư tưởng. 
 
           Kệ: 
Không tu không phát triển đồng đều 
Đời đạo không thông khó thức siêu 
Lục tặc không hành không hiểu nhiều 
Tâm linh khó xuất khó thông đều 
 
6) 23-10-96 Monaco 4 :40 
Hỏi : Tại sao lúc nầy Bé rất vui và phục vụ nghệ sĩ? 
 
Đáp: Thưa nghệ sĩ và nhạc sĩ bằng lòng phục vụ nhơn loại bằng cách phát tâm hát lên những bài 
thơ của Bé cảm thức và viết ra để phục vụ quần sanh, thật tâm thực hành lời chơn lý không đòi 
hỏi thù lao, nhưng vấn đề kỹ thuật và mướn chỗ mắc tiền để cho thính giả được chỗ ngồi khang 
trang và thoải mái cần phải có chút đỉnh và chương trình vô vụ lợi cứu giúp những người nghèo 
đói ở quê nhà, cần có sự ủng hộ của đồng loại, kẻ nhiều người ít, giúp những người thiếu may 
mắn và chuẩn bị cho những kỳ tới khắp các nơi trên thế giới, vì tấm lòng bác ái vị tha của hành 
giả bạn đạo Vô Vi, muốn nghe lại rõ rệt lời thơ của Bé đóng góp, bằng lòng ủng hộ mua băng 
cassette để nghe và băng video để xem cộng đồng Vô Vi phát triển đến đâu, với sự tiếp tay cứu 
độ quần sanh cùng tu tiến, phước đức vô song, vừa thực hành pháp môn và được phục vụ tối đa 
qua niềm vui đóng góp của nghệ sĩ và nhạc sĩ phong phú hóa tâm thức tu học của mỗi hành giả, 
khối óc sẽ được bình an. Nếu đối xử ngược lại thì sự an vui hòa đồng của các bạn sẽ vắng và cô 
đọng trong sự chấp nhứt và keo kiết, tội nghiệp cho một phần hồn, thiếu dũng chí hòa đồng và 
thăng hoa. 
 
               Kệ: 
Muôn chiều phát triển thật là tu 
Chấp nhứt sân si khổ lại mù 
Thiếu bạn chung hành tâm khó đạt 
Bình tâm phục  
vụ trí an du 
 
7) 24-10-96 Monaco 4 :40 
Hỏi: Chiều hướng phát triển tâm linh do từ đâu phát khởi? 
4 
Đáp: Thưa chiều hướng phát triển tâm linh do sự kích động và phản động của tình đời hình 
thành chiều hướng phát triển tâm linh trong tinh thần xây dựng chung, chỉ có một con đường duy 
nhứt là xây dựng cho tâm linh thì mới có lối thoát. 
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                  Kệ: 
Niềm tin tiến hóa chuyển vô cùng tận 
Học hỏi phân minh nguyện góp phần 
Các giới đồng hành trong tiến triển 
An vui tận độ các giao tầng 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐƯC THẦY 
 
 

Thức Tâm 
 

Chung vui sum hợp thâm tình đạo 
Thể hiện chân tâm đủ sắc màu 
Nhìn xem kẻ trước người sau 

Đồng thanh tương ứng giải sầu giải mê 
 

Rồi đây cũng phải tự ra về 
Giải mê phá chấp học muôn bề 

Quy y chân thức tương kề 
Quê xưa xa vắng tự về đến nơi 

 
Luận đi xét lại ý Cha Trời 

Bảo bọc thương yêu khắp nơi nơi 
Thuận chiều xây dựng hợp thời 

Giúp con tiến hóa tạo nơi an toàn 
 

Cảm minh thiên địa trí bạc bàn 
Dẫn dắt tâm tu tự phát quang 

Trong đời có đạo cảm an 
Dựng xây xây dựng tự bàn tự tu 

 

Ra về chấp nhận học bài ngu 
Nhịn nhục thương yêu thoát cảnh tù 

Tâm hồn thanh nhẹ an du 
Tham thiền nhập định trùng tu hoài hoài 

 
Càn khôn vũ trụ chuyển đêm ngày 

Phục vụ thanh quang chẳng đổi thay 
Tâm người tự mở hăng say 

Dìu tiến tâm linh sớm thấy thanh đài 
 

Tình đạo ban hành sớm đêm ngày 
Người người hoan lạc vẫn hăng say 

Tình đời đen bạc đổi thay 
Tân con thanh tịnh rõ ngày nhục vinh 

 
Trở về học hỏi chính tâm mình 

Thiện nghiệp an vui triển hành trình 
Cảm thông thiên địa cảm minh 

Tình ta tình họ tình xinh đạo đời. 

 
 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

NGUYÊN ÐIỂN SIÊU NHIÊN  

TV VĨ KIÊN, KHÓA 4: QUY THỨC  (Cuốn 3) 

Chúng ta đã nghe qua những lời phân giải về tổng quát; bây giờ chúng ta bước vào chi tiết để tìm 
hiểu Nguyên Điển do đâu đến? 

Thường thường nói “Càn Khôn Vũ Trụ”, nghe “Càn Khôn Vũ Trụ” nó to lớn lắm, xa xăm lắm, 
cao vọi lắm, không gần chúng ta ! Kỳ thật, “Càn Khôn Vũ Trụ” nằm trong cái Tiểu Thiên Địa 
này, thể xác này, có ! Càn Khôn là khối óc của chúng ta, có những luồng điển tinh vi giao cảm 
bất cứ xa, gần ; ngay khối óc của chúng ta đây, bộ đầu đây là Càn Khôn. Vũ Trụ, là thể xác này, 
xương sống đứng là cái Vũ Trụ, cái tiểu Thiên Địa này, trong đó nó có ngũ hành ; có Kim, Mộc, 
Thủy, Hỏa, Thổ ; có Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận. Các Bạn thấy, rút nhỏ vô, các Bạn thấy rõ, “Càn 
Khôn Vũ Trụ” nó thể hiện ngay trong khối óc, ngay trong cái thể xác ngũ tạng này, chớ không 
đâu. 

Cho nên, nhiều Bạn nghe qua kinh sám, nghe qua điển kinh, nói, "Nó cao siêu trừu tượng, tôi 
không hiểu được!" Kỳ thật, các Bạn phóng điển ta bà, sử dụng sai lầm, lệch lạc, và không có 
gom tụ, thành ra nghe nó xa ; chớ kỳ thật nó ở trong ta không! 

Càn Khôn là khối óc của chúng ta, ngũ uẩn này này : mắt, mũi, tai, miệng, khối óc ; đây là cái 
Càn Khôn, đại diện cho ngũ tạng, cái Vũ Trụ này ; cho nên, ở thế gian làm cái gì, trên Trời người 
ta biết hết ; trong cái Tiểu Thiên Địa các Bạn, Ngũ Tạng làm cái gì, thì ở trên khối óc biết hết ; 
các Bạn thấy rõ chưa? Cho nên, một hành động gì sơ sẩy trong ngũ tạng của các Bạn thì bên trên 
khối óc biết, nhận ra liền, nó di động, thành ra, nó làm cái sái quấy ở bên dưới, mình biết liền. 

Cho nên, cái luồng điển của chúng ta không trụ, không hướng về Càn Khôn để khai mở thì luôn 
luôn nó bị kẹt ở trong Ngũ Tạng. Ngũ tạng thì nó ứ đọng, nó làm cái gì ? Chỉ nghe bên ngoài 
thôi, hướng về bên ngoài ; bên ngoài rủ gì thì nó xuất phát đi đó : ganh tị, nó ganh tị ; thương 
yêu, nó thương yêu ; nó không biết gì hết, bơ vơ giữa cõi Trần; vì không lập lại trật tự hòa hợp 
với siêu nhiên là Càn Khôn Vũ Trụ cho nên bị luôn luôn bơ vơ ! Dù học cho cách mấy đi nữa, 
mà không biết gom tụ trở lộn lại, thì nó cũng đi theo cái ý lành của người khác, chớ chính nó có 
ý lành, không thực hiện được, không khai triển được! 

Cho nên, chúng ta ngày hôm nay tu, chúng ta gom về lại Một, không có đem đi đâu nữa ! Các 
Bạn có trì niệm “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” là gom cái phần thanh điển lại, thì mới thấy rõ: 
thượng, trung, hạ là một, không còn chia nữa ; thì không có cái lý tranh chấp đối với bên ngoài, 
cũng như không có cái lý tranh chấp vày xéo ở bên trong nữa ! 

Cho nên, các Bạn tu cái phương pháp này để quy nguyên Ba Cõi là Một : thượng, trung, hạ là 
một. Mà thượng, trung, hạ trong cái Tiểu Thiên Địa này quy Một, thì các Bạn thông cảm cái 
thượng, trung, hạ của cả Càn Khôn Vũ Trụ : Thiên Đàng, Nhân Gian, Địa Ngục, các Bạn cũng 
biết hết. Ba Giới nằm hẳn ở trong đó chớ không đâu ; mà nếu chúng ta không khai thác ra và 
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không trở về với thanh nhẹ trật tự thì chúng ta nghe 3 cõi đó nó khó khăn lắm, nó lớn lao lắm, nó 
to lắm !  

Cho nên, các Bạn tu thét rồi nó gom vào ! Lúc đó các Bạn mới xuất ra thi thơ, “Té ra, thi thơ có 
mấy chữ à, mà nó gom tất cả ý nghĩa tôi muốn nói ! Còn trước kia, tôi viết mấy trang, mà tôi nói 
không hết công chuyện ! Mà ngày nay, có mấy chữ, mấy câu thôi, mấy câu thơ thôi, nó đầy đủ !” 
Diễn đi, diễn lại có bao nhiêu đó ; là Điển nó là tròn, Điển không có méo mó ; Điển không có 
phải ở một góc, nhưng mà luôn luôn nó tròn thì nó mới hòa hợp với chân lý của Đại Tự Nhiên. 
Cho nên, Chơn Lý là không dư, không thiếu ; lúc nào nó cũng tròn vo trên khối óc của chúng ta. 

Cho nên, khi các Bạn, nửa đêm, thiền rồi, các Bạn cảm thức : “Ui chu cha, chơn lý nó hay làm 
sao! Mà tôi, hồi nào giờ tôi không biết câu đó, bây giờ có câu đó! Nó ở đâu? Nhờ cái nguyên 
điển tôi nó gom tụ, rồi Bề Trên - những người đã gom tụ, thành đạt - ban chiếu cho tôi, đem ánh 
sáng cho tôi, tôi hiểu rõ : nó chỉ có vỏn vẹn có bao nhiêu công chuyện này, chớ không có nhiều 
lắm, không có khó khăn ; rất dễ dãi !” 

Cho nên, hôm qua nay, nói về Điển, Điển trung tâm bộ đầu ; nhưng mà các Bạn chỉ biết trung 
tâm bộ đầu, mà không biết tại sao nó có ; nguồn gốc ở đâu ? À ; nó trụ trong cái ngũ tạng của các 
Bạn, rồi nó trụ trên khối óc của các Bạn ! Mà cái ngũ tạng và khối óc của các Bạn, nó liên hệ ở 
đâu ? Liên hệ với Đại Tự Nhiên ! Các Bạn đâu có bỏ ông Trời được ! Các Bạn đâu có bỏ nguyên 
khí của Càn Khôn Vũ Trụ được ! Nếu bỏ được, các Bạn chui vô khạp, đậy lại, đâu còn. Không 
còn! Không biết gì hết. Cho nên, sự liên hệ vô cùng. 

Mà đó là nó làm việc không ngừng nghỉ ! Là làm việc gì? Làm việc thanh lọc, các Bạn mới có 
cái sáng ! Ban đêm các Bạn ngủ, nhưng mà luồng điển vẫn làm việc thanh lọc ; ban ngày, các 
Bạn thấy khỏe, thức tâm đi làm việc, vui vẻ ; đó ! 

Rồi trong cái thời gian các Bạn xài phí trong cái công chuyện làm để đổi đồng tiền mua bánh, 
sống, mua cơm, sống, ăn hàng ngày, thì các Bạn sẽ bị di tán đi mất, di tản cái luồng điển đó mất; 
rồi cảm thấy mệt mỏi ! “Ôi, tôi đi làm về, mệt mỏi !” Kỳ thật là mình đã phung phí, và không có 
biết đường thâu trở lại ! 

Cho nên, đối với người tu, vừa xài, vừa thu, là nhớ trung tim bộ đầu, là các Bạn vừa xài ; các 
Bạn ở đời, các Bạn lý luận để làm cho thông một cái công việc đó vậy thôi, sử dụng cái luồng 
điển của ngũ tạng. Thì có tiêu hao bao nhiêu, các Bạn tưởng Bề Trên, nó gom trở lộn lại liền! 
Cho nên, người đạo họ làm nhiều giờ, và họ không có suy tính như người đời. Người đời, “Tôi 
làm một giờ, một phút, tôi tính một phút ; tôi so đo từng chút” ; nhưng người đạo – không ; có 
thừa để ban bố, có thừa để bố thí, có thừa để giúp đỡ người khác. Đó ! Và chúng ta không bao 
giờ bị thất nghiệp ! Vì chúng ta hiểu cái sự luân chuyển không ngừng nghỉ của Càn Khôn Vũ Trụ 
là Điển, thì chúng ta đâu có bị mất gì ! Quay mấy vòng là đủ rồi, đủ kiếm ăn rồi, đủ sống rồi, đủ 
hỗ trợ cho thể xác này, đủ phát triển về tâm linh ! Cho nên, chúng ta tu là đã lợi lộc. 

Khi chúng ta hiểu được Nguyên Điển rồi, con người ta là con người điển ; mà điển này, điển siêu 
nhiên, chớ không phải điển cũng như rô-bô đang xài bây giờ ! Rô-bô có điển nó mới xài được 
đó, nó mới đi được ; nó cũng đem tách nước cho các Bạn, nó pha cà-phê cho các Bạn uống ; các 
Bạn có thể sai khiến nó bằng điển, mà điển là điển trần trược. Còn cái điển siêu nhiên, nó khác ! 
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Mà các Bạn là cũng Rô-bô của siêu nhiên ; mà các Bạn đầy đủ hơn ; tất cả cái gì cũng đầy đủ ! 
Cái khối óc của các Bạn chứa đựng biết bao nhiêu triệu triệu công việc từ bao nhiêu kiếp ; ngày 
nay, các Bạn tu thanh nhẹ rồi, thức tâm, nhắc tới, các Bạn hiểu : “Ô, tôi tiền kiếp là ở chỗ đó; hèn 
gì tôi thích cái mùi hoa đó, tôi thích cái mùi trầm đó, tôi thích cái mùi hương đó !” Đó ! Lúc đó, 
“Tôi đã tu ở nơi cõi đó rồi ; rồi tôi nghe cái bài thơ nó tê tái tâm hồn của tôi. Tôi: A, tiền kiếp tôi 
ở chỗ đó, ngày nay tôi mới thấy rằng cái luồng điển giá trị và nó dẫn tôi tới đó ! (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 
 

Tranh đua thì hậu quả khó lường? 

Tranh đua thì hậu quả khó lường lắm! Chúng ta tranh chấp một việc gì là phải có một hậu quả 
đến với các bạn. Xong, thấy các bạn thắng rõ ràng, nhưng mà rốt cuộc thấy các bạn có cái bệnh, 
cái tâm bệnh vẫn còn, tim gan tỳ phế thận của bạn không có ổn thỏa thì tương lai nó mới sanh cái 
bệnh. Cho nên tôi đã thường nói: bệnh do tánh sanh, chúng ta hơn người thiên hạ một tấc là 
chúng ta phải đau đớn một tấc; mà chúng ta hòa với thiên hạ thì chúng ta được tiến và thiên hạ 
được vui. 

(Khóa 4: "Quy Thức" - Nhịn Nhục14/5/1986) 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA 
 

THÔNG BÁO  
HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ĐÓN XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 
 

Kính Chào các bạn,  
 

          LỄ ĐÓN XUÂN QUÝ MÃO năm 2023 sẽ được tổ chức tại Trụ Sở Xây Dựng Vô 
Vi với phần văn nghệ đặc sắc cùng thức ăn ngon, phong phú vào ngày 22 tháng 1 năm 
2023 nhằm ngày MÙNG MỘT TẾT năm Quý Mão năm 2023.  
 

          Chương trình bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Điều khiển Chương trình 
MC: BÌNH MINH  
 

          Từ 9:00 am BAN CHẤP HÀNH - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ÁI HỮU VÔ VI 
MIỀN NAM CALIFORNIA có mặt để đón chào tất cả các bạn đạo, xin mời các bạn đạo 
cùng đến lúc 9:00 am để chúng ta cùng tham dự đón xuân Quý Mão 2023 thật trọn vẹn 
với các tiết mục như sau: 
 

          1 - 9:00 - 10:00 am  
 

               ☆ BAN TỔ CHỨC ĐÓN CHÀO BẠN ĐẠO  
               ☆ Các bạn đến sớm sẽ có thức ăn sáng  
               ☆ Chụp hình chung lưu niệm và chụp hình gia đình có MINH ĐOÀN, ANH 
HẢI và ANH ÁI phụ trách.  
 

          2 - 10:00 - 11:00 am buổi lễ bắt đầu 
 

               ☆ BCH - HĐQT VÀ BẠN ĐẠO ĐẢNH LỄ BỀ TRÊN ĐỨC TỔ SƯ -  ĐỨC 
THẦY  
               ☆ CHÚC TẾT  
               ☆ BẠN ĐẠO NHẬN BAO LÌ XÌ THƠ CỦA ĐỨC THẦY  
 

          3 - 11:00 am - 12:00 pm CHUNG THIỀN ĐẦU NĂM  
 

          4 - 12:00 - 1:30 pm VĂN NGHỆ  
 
                Chương trình VĂN NGHỆ do LANKY phụ trách, các Bạn Đạo tham gia đóng 
góp văn nghệ xin gọi cho LANKY càng sớm càng tốt  
                LANKY: 626 - 392 - 1692 
 
          5 - 1:30 - 3:00 pm ĂN TRƯA   
 
          6 - 3:00 - 4:00 pm MÚA LÂN - ĐỐT PHÁO  
 
CHẤM DỨT CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN 2023 - HẸN GẶP LẠI LỄ ĐÓN XUÂN 2024 

 
HỘI TRƯỞNG HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA  
LÂM HUỲNH MAI  
NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2023 
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ĐÍNH CHÍNH CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HAWAI’I 
 

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai’i xin đính chính lại Khóa Sống Chung năm 2023 từ 
ngày 27 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12, năm 2023. Xin quý bạn đạo xem 
phần thông báo và phiếu ghi danh tiếp theo. 
 

KHÓA SỐNG CHUNG HAWAI’I 2023 
Tình Thầy Tận Độ 

Từ ngày 27.12.2023 đến 31.12.2023 
 
Để đánh dấu Sinh Nhật lần thứ 100 của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, Hội Ái Hữu Vô Vi 
Hawaii sẽ tổ chức Khóa Sống Chung lần thứ hai từ ngày 27 đến 31 tháng 12 năm 2023 với 
chủ đề “Tình Thầy Tận Độ” để tưởng nhớ đến Đức Tổ Sư, Bảo Tạng Phật, người đã sáng lập 
ra Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và là người Thầy đã trao truyền Pháp Lý Vô 
Vi cho Vĩ Kiên Phật, người mà chúng ta thường gọi là Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. 
 
Đây cũng là cơ hội để chúng ta tìm hiểu và học hỏi thêm về cuộc đời và sự nghiệp hoằng 
pháp của Đức Thầy. Ước mong quý bạn đạo khắp nơi trên thế giới cùng tham gia qua hệ 
thống trực tuyến (Zoom meeting) để chia sẻ những câu chuyện về sự “tận độ” của Đức Thầy 
để Lễ Kỷ Niệm được phong phú và sống động hơn. 
 
Vào ngày 31 tháng 12, buổi tiệc “Mừng Sinh Nhật lần thứ 100 của Đức Thầy” sẽ được tổ 
chức. Do thời tiết ở Hawai’i vào lúc cuối năm vẫn ấm áp (nhiệt độ từ 70-80oF), chúng ta sẽ 
cùng nhau “Đón Mừng Năm Mới 2024” và xem pháo bông ngoài biển. Đây cũng là lý do 
nhiều khách du lịch muốn đến Hawai’i vào dịp cuối năm. Xin nói thêm, Hawai’i là tiểu bang 
cuối cùng đón năm mới  ở Mỹ và kế chót trên thế giới (đi trước đảo American Samoa 1 tiếng 
và đi trước đảo hoang Baker 2 tiếng) và thời tiết ở Hawai’i vào lúc cuối năm vẫn ấm áp 
 
Do nhân lực có hạn, Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai’i rất mong được sự tiếp tay của các tình nguyện 
viên tham gia vào các Ban ngành 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 link màu xanh dương dưới đây 
để đăng ký tham gia: 
https://docs.google.com/forms/d/1lNin6e4O386b06NzBpTSVzg7w_xr4mEQOkkJBKzPfFw
/edit 
 
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo. 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai’i  
Trịnh thị Cẩm Tú 
 
P.S: Nếu quý bạn đạo cần “Thư Mời” từ Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii xin gửi thông tin về điện 
thư mhstrinh@gmail.com, Viber hay Zalo (808) 497-5436 để được giúp đỡ.  

https://docs.google.com/forms/d/1lNin6e4O386b06NzBpTSVzg7w_xr4mEQOkkJBKzPfFw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lNin6e4O386b06NzBpTSVzg7w_xr4mEQOkkJBKzPfFw/edit
mailto:mhstrinh@gmail.com
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PHIẾU GHI DANH 
Khóa Sống Chung Hawai’i 2023 

Tình Thầy Tận Độ 
Thời gian: 27 tháng 12 đến  

31 tháng 12, năm 2023 

 
Họ và tên: 
 

 Nam Nữ 

Ngày, tháng, 
Năm sinh 

 
 

  

Ngày Tháng Năm sinh 
Địa chỉ: 
 

 

Thành phố: 
 

 Tiểu bang:  

Quốc gia: 
 

 

Điện thoại  
di động: 
 

 Email:  

Tên người nhà liên lạc khi khẩn cấp:  
 

Điện thoại liên lạc khi khẩn cấp: 
 

 

 
Ghi danh Khóa Sống Chung 
Check-in: 27 tháng 12, 2023 
Check-out: 31 tháng 12, 2023 
 
Lệ phí cho mỗi người 
 

Phòng 
4 người 

Phòng 
3 người 

Phòng 
2 người 

lớn 

Phòng 
1 người 

Tổng Cộng 
 

Khóa Sống Chung 
5 ngày 4 đêm và 
3 buổi ăn trưa 

$660 $740 $910 $1,600  

Trẻ em 
4-12 tuổi 

$150 $200 $ 250   
Phòng ngủ 
trước Khóa Sống Chung 

$120 $150 $205 $410  
 
Đóng lệ phí 50% lúc ghi 
danh 
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Phần còn lại xin thanh 
toán  
trước ngày 31 tháng 6, 
2023 
 

     

 
Ghi danh Khóa Sống Chung + Tour Du Ngoạn + Buổi Tiệc Tất Niên 
Check-in: 27 tháng 12, 2023 
Check-out: 1 tháng 1, 2024 
Lệ phí cho mỗi người 
 

Phòng  
4 người  

Phòng  
3 người 

Phòng   
2 người  

Phòng  
1 người  

Tổng Cộng 
 

  
KSC + Tour Du Ngoạn 

 
$880 

 
$990 

 
$1,200 

 
$2100 

 

Trẻ em      
 
Đóng lệ phí 50% lúc ghi danh 
 

     

Phần còn lại xin thanh toán  
trước ngày 31 tháng 6, 2023 
 

     

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: 31/03/2023.  
Trường hợp hủy bỏ sau ngày 15/04/2023, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại. 
Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những bạn đạo sau đây (bao gồm trẻ em đi cùng) 

Họ và Tên (Được ghi trên Passport) Tuổi  Lệ phí KSC 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

Lệ-phí KSC 
 

 

Lệ phí phòng trước ngày 27 tháng 12, 2023 
 

 

Lệ-phí KSC + Tiệc Tất Niên 
 

 

Lệ phí phòng sau ngày 31 tháng 12, 2023 
 

 

Tổng Cộng 
 

 

Xin được sắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng) :  
1. _____________________________________________  

 
2. _____________________________________________  
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3. _____________________________________________  

Các bạn đặt phòng 2 người cần chọn loại phòng: 
 1 King Bed  2 Queen Beds 

 
*** Ghi Danh và Đóng Lệ Phí*** 

1) Ghi Danh Qua Thư 

Mỗi bạn đạo tham dự KSC Hawai’i 2023 xin in Phiếu Ghi Danh (ở phía trên) và điền tất cả 
các thông tin cần thiết và gửi về địa chỉ: 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii 
736 Lukepane Ave. 
Honolulu, HI 96816 
 

2) Ghi Danh Qua Điện Thư (Email) 

Mỗi bạn đạo tham dự KSC Hawai’i 2023 xin in Phiếu Ghi Danh (ở phía trên) và điền tất 
cả các thông tin cần thiết. Scan hoặc chụp hình Phiếu Ghi Danh đã điền và gửi về email 
mhstrinh@gmail.com hoặc (808) 497-5436 
3) Ghi Danh trực tuyến (Online Registration) 

Xin bấm vào đường link màu xanh phía dưới, và điền tất cả các thông tin cần thiết. 
Phiếu Ghi Danh Trực Tuyến (online registration) 
*** Cách đóng lệ phí**** 
Quý bạn đạo có thể gửi lệ phí theo 3 cách: 

 Check  
Trên tấm check, xin gửi cho (Pay Order To): 
Vo-Vi Friendship Association of Hawai’i 
(EIN: 92-0961867) 
 
Gửi về địa chỉ 
736 Lukepane Avenue 
Honolulu, HI 96816 
Ghi Chú: KSC Hawai’i 2023 

 
 

 Zelle 
       Cam-Tu Trinh 

mhstrinh@gmail.com 
(808) 497-5436 

Ghi Chú: KSC Hawai’i 
2023 

 Venmo 
    Cam-Tu Trinh 

mhstrinh@gmail.com 
(808) 497-5436 

Ghi Chú: KSC Hawai’i 
2023 

  

mailto:mhstrinh@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1sEdoiXm62gMyTifLU5UPp0nfitRNXUrycsf-Cy1hJwI/edit
mailto:mhstrinh@gmail.com
mailto:mhstrinh@gmail.com
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 03, 01-15-2023 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Nhịn Nhục 
 
https://youtu.be/RmnKfMyZnpU 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Tu phải dùng trí ý tu học-trí ý niệm phật - thượng trung hạ đồng nhất thì nó trụ ở đỉnh đầu |vấn 
đạo - 5/5/1986 T/V Vĩ Kiên Khóa 3 
 
https://youtu.be/yi1PRAmUyLg 
 
Giới thiệu Shorts là những đoạn video ngắn không quá 1 phút: 
 
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts 
 
3. Radio Nam California tuần lễ 03 

Chủ đề:  Thổ Thần - Thổ Địa 
https://youtu.be/Fd38fPIagRU 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Văn Nghệ Đại Hội 2019 - Trình diễn tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38, 2019 
 
https://youtu.be/VltaIOLGM70 
 
Ban video kính mời 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/RmnKfMyZnpU
https://youtu.be/yi1PRAmUyLg
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts
https://youtu.be/Fd38fPIagRU
https://youtu.be/VltaIOLGM70
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THƠ BẠN ĐẠO 
 
Năm mới chúc các bạn tu hành tinh tấn. Tiện đây có bàn cờ tướng giải trí. Chúc các bạn chơi 
đánh cờ vui vẽ. 
 
Happy new year to all of you. 
 
                 ☆☆☆☆☆☆ 
 
Hồng Huỳnh Kỳ Môn Cuộc 
 
Lôi Âm khai mở cuộc kỳ thi, 
Thời thế Hồng Huỳnh đối tiệm ly. 
San hà lưởng đoạn cơn binh biến, 
Trình qui "Bất chiến tự nhiên thành". 
 
Hồng Mao tiên khởi cuộc đao binh, 
Mã đội pháo đầu thế tuyệt chinh. 
Huỳnh khai môn ký tàng điệp pháo, 
Mã quá hà giang cận tiệm nghinh. 
 
Hồng Mao chước lưỡng hoành xa dự, 
Kỳ Huỳnh tấn tốt trực xa di. 
Hỷ Hồng bình pháo xa nã tróc, 
Huỳnh nương thí mã hậu thông truy. 
 
Trãm mã Hồng xa trương lưỡng lực, 
Huỳnh cương tượng sỉ tế an bang. 
Áp chế Hồng xa truy sỉ tượng. 
Huỳnh khai điệp pháo mã đề lô. 
 
Phi tượng Hồng đình liên phụng pháo, 
Mã đề tảo thế Huỳnh phục nan. 
Hồng Mao hạ sỉ khuynh đảo thế, 
Song mâu điệp pháo chế phục linh. 
 
Hối trình hồi pháo Hồng bảo chủ, 
Mã Huỳnh đông tấn tối cận ưu. 
Tây môn tỏa thược Mao tấn sỉ, 
Huỳnh xa áp tướng chí tận tru... 
 
Ô hô! Kỳ trận tàn nghiêng ngữa, 
Can qua khuấy động cỏi âm u. 
Lổi thời bỉ thế nan tấn thối, 
Anh hùng cái thế tỷ vận mưu. 
 
 
Hải Vân 
Calgary_Ngày 10 tháng 01 năm 2023 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo : 
  
Ngô Mui Leng 
từ trần ngày 11 tháng 01 năm 2023, 
tại "Le Kremlin Bicêtre", Pháp Quốc, 
hưởng thọ 80 tuổi,  
  
được siêu thăng tịnh độ.  
  
Cảm ơn quý bạn đạo, 
  
Huỳnh Minh Bảo 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
 
 
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Lê Văn Út, sinh  1930, đã từ trần 
vào lúc 23 giờ ngày 8-1-2023 ( nhầm vào ngày 17 tháng 12 năm Nhâm Dần) tại 823 đường Lũy 
bán Bích, phường Tân Thành,quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh,  hưởng thọ 93 tuổi được Siêu 
Thăng Tịnh Độ. 
 
Gia đình bạn đạo Út thành thật cám ơn quý bạn đạo  
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