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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) Tại sao làm người lại thiếu phước? 
2) Thiện duyên là gì? 
3) Tiếng vang do đâu mà có ? 
4) Tại sao tu hoài mà không thấy tiến? 
5) Người tu thiền làm sao hiểu được nhiều việc trong một lúc ? 
6) Nhiều người tu thiền tâm tự thức qua Mục Bé Tám muốn ôm lấy Bé và gọi Bé là Cha tại sao ? 
7) Sự sanh tồn nằm ở đâu ? 
 
 

 

Giaûi Giôùi 
 

Giaûi giôùi phaân minh ñöôøng phaùt trieån 
Ñieän naêng hoå trôï caûm phaân huyeàn 
Haønh trình daãn tieán xuyeân moät moái 

Bình taâm tu luyeän caûm giao lieàn 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 1-11-96 Amphion Les Bains (France) 5:00 
Hỏi : Tại sao làm người lại thiếu phước? 
 

Đáp: Thưa làm người thiếu phước là kiếp trước không chịu tu sửa, thiếu đạo đức thì kiếp nầy 
thiếu may mắn, rất khó thành công trong việc làm, thường hay nghĩ sai về người khác, tạo loạn 
cho chính mình, tưởng lầm là mình hay hơn người khác, sai một ly đi một dặm là vậy. Đối với 
người thật tâm hành pháp Vô Vi, thì chỉ tự giải được tánh hư tật xấu qua Pháp Luân Thường 
Chuyển, đêm đêm thực hành đứng đắn, thì sự ảo tưởng sẽ không còn, hướng tâm về mọi sự 
chơn chánh mà hành sự, không còn nắm bắt bất cứ một việc gì xấu xa trên đời nầy, bằng lòng tự 
tu tự tiến. 
 

                 Kệ: 
An nhiên chẳng muốn tạo tâm phiền 
Thức giác bình tâm tự tiến xuyên 
Trì trệ không còn không ác ý 
Quán thông đời đạo chẳng gieo phiền 
 
2) 2-11-96 Amphion Les Bains (France) 2:29 
Hỏi : Thiện duyên là gì? 
 

Đáp: Thưa thiện duyên là đến lúc hòa hợp tốt đẹp trong xây dựng, tin cậy lẫn nhau, không có 
một mảy may gì nghi ngờ cả, chung sức hợp tác trong thích thú. 
               Kệ: 
Quí thương tận độ chẳng mê mù 
Sáng suốt tâm giao chẳng có ngu 
Đời đạo phân minh trong sáng suốt 
Chẳng còn chia rẽ dẹp phần ngu 
 
3) 3-11-96 Amphion Les Bains (France) 7:30 
Hỏi : Tiếng vang do đâu mà có ? 
 

Đáp: Thưa tiếng vang thanh nhẹ do gốc tiên hình thành tại mặt đất, cấu trúc tinh vi từ siêu nhiên, 
âm thanh vang dội giúp đời, thức tâm khi được nghe qua làn sóng êm dịu của tâm linh. 
                Kệ: 
Gốc tình siêu diệu nguyên căn chiếu 
Giải tiến chơn hồn cảm thấy yên 
Dìu tiến tâm linh thanh giới độ 
Qui nguyên chơn giác chẳng lo phiền 
 
4) 4-11-96 Amphion Les Bains (France) 4:58 
Hỏi : Tại sao tu hoài mà không thấy tiến? 
 

Đáp: Thưa tu hoài mà không thấy tiến là vì lòng tham muốn nhiều hơn tu, cho nên cảm thấy 
mình không tiến. Cứ việc thực hành đứng đắn như ăn cơm hàng ngày, thân tâm của người sẽ 
được yên vui, lúc ra đi dấn thân trong động loạn, lúc trở về luôn luôn cảm thấy đường đi rất xa, 
nhưng phải cố gắng đi thì sẽ tới đích. 
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            Kệ: 
Thiền là bước tới cứ hành đi 
Chẳng có than ván mới kịp kỳ 
Thực hiện ngày ngày gieo ý đẹp 
Thực hành chất phác tự mình đi 
 
5) 5-11-96 Amphion Les Bains (France) 4:00 
Hỏi : Người tu thiền làm sao hiểu được nhiều việc trong một lúc ? 
 

Đáp: Thưa người tu thiền hành pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tự giải nghiệp 
tâm, luồng điển được thanh lọc sau khi hành pháp, thanh tịnh tự động hiểu được nhiều việc trong 
một lúc, là vì gốc của mọi việc đều từ trong thanh tịnh chiết ra, từ tia từ quang một mà hình 
thành, cuối cùng cũng sẽ gom về chơn lý tức là sự thật. 
 

            Kệ: 
Nhứt bổn tán vạn thù đông chuyển 
Vạn thù qui nhứt bổn thành duyên 
Thức tâm qui hội thanh đồng giác 
Nguyên lý gieo duyên chẳng có phiền 
 
6) 6-11-96 Amphion Les Bains (France) 7:30 
Hỏi : Nhiều người tu thiền tâm tự thức qua Mục Bé Tám muốn ôm lấy Bé và gọi Bé là Cha 
tại sao ? 
 

Đáp: Thưa chung hành chung tiến tự cảm thức hội nhập là một, quí thương lẫn nhau không còn 
xa cách nữa, thương nhớ lẫn nhau, chung đường tiến hóa của tâm linh. 
 

            Kệ: 
Qui nguyên thức giác tự giao tình 
Trời Phật không xa tự thức minh 
Nguyên lý thanh cao Trời ban phước 
Tự mình thức giác tự mình minh 
 
7) 7-11-96 Amphion Les Bains (France) 5:41 
Hỏi : Sự sanh tồn nằm ở đâu ? 
 

Đáp: Sự tiến hóa tức là sự sanh tồn từ mặt đất cho đến thiên đàng cũng vậy thôi, sự liên hệ của 
hai bên rất mật thiết. 
 

              Kệ: 
Qui nguyên thành quả mới sanh tồn 
Thức giác bình tâm chẳng ác ôn 
Thọ tưởng thanh bình trong kết quả 
Thực hành sẽ thấy sẽ sống còn 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 
 

Thi đua tu thiền thanh tịnh 
 
 

Chung vui sum hợp sống thâm tình 
Sống động thực hành sống sống minh 

Giao cảm tình Trời qui một mối 
Điện năng phát triển thấu chơn tình 

 
Chơn tình đời đạo khai minh 

Sanh sanh diệt diệt chơn tình quang khai 
Thành tâm tự tiến tiến hoài 

Khai thông nguyên lý nhiệm mầu 
Tâm minh trí sáng giải sầu giải mơ 

Dù cho kích động thiên cơ 
Tự tu tự tiến giờ giờ an vui 

Cảm thông nguyên lý đạo mùi 
Dấn thân học hỏi rèn trui thực hành 

Khai tâm mở trí hướng thanh 
Trời ban tình đẹp thực hành đến nơi 

Tai nghe chơn lý phân lời 
Tự tu tự tiến hợp thời tiến thăng 
Chẳng còn loạn động khó khăn 
Qui y tam bảo cơ cằn tiêu tan 

Khai thông thức giác nhiều màn 
Cùng chung huynh đệ cùng hành cùng tu 

 
 

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) (tiếp theo) 

Chư vị Bồ Tát đã thực hiện một cái công tác vĩ đại giữa loài người và loài người ; rồi tiến tới vạn 
linh đồng thức, đồng tiến, đồng trụ, thì chúng ta mới có 3 Cõi thanh nhàn, mới có nghìn năm hòa 
bình. Tại sao thế gian này gây chiến tranh hoài ? Vì 3 Cõi không đồng nhứt ! Ngay chúng ta, bây 
giờ đang ngồi đây, 3 Cõi không đồng nhứt: Thượng, Trung, Hạ không đồng nhất: bụng thì đòi 
ăn, à, tâm thì làm biếng. Đó ! Cho nên, 3 cái cõi nó không đồng nhứt!  

Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để chi ? Để cho nó quy nhất, tập trung lên bộ đầu ; lúc đó ăn 
hay là không, do lệnh của Chủ Nhân Ông ! Vì ai ? Rốt cuộc, ai là trách nhiệm ? Lục căn, Lục 
trần có phung phí bao nhiêu, Chủ Nhân Ông cũng phải trách nhiệm hết ! Cho nên, Chủ Nhân 
Ông, phải qua Chủ Nhân Ông làm việc ; Chủ Nhân Ông phải gánh lấy cái trách nhiệm đó, và 
điều khiển, phân giải đâu đó nó có trật tự. 

Không có nên làm quá, hư hao ; hư hao đó là đại tội! Cái Huyền Cơ Trời Phật đã giao cho chúng 
ta, mà chúng ta hủy hoại cái cơ thể này, là cái Huyền Cơ của Trời Phật nó biến mất ; cho nên, đại 
tội ! Đại tội mới đi đâu ? Đi vào trong chỗ tăm tối, là Địa Ngục ! Cho nên, chúng ta thức giác rồi, 
chúng ta không có dại gì mà đi vô cái chỗ tăm tối và mất tất cả cái quyền tự thức nữa ! Bị đày 
đọa, đày đọa, đày đọa, đày đọa tới vô cùng, mới cho luân hồi được một chút ; luân hồi cũng u ơ, 
chớ không hiểu cái gì ! Cho nên, ngày hôm nay chúng ta cũng đã bị những cảnh đó rồi ; ngày 
hôm nay chúng ta làm người, kẻ có học, người không học, nhưng rồi cũng u ơ, không biết mình 
ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu ? 

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, gom gọn đi các Bạn ; trở về với chính Bạn và 
chủ trị cái Tiểu Thiên Địa này ! Mà đây là thấy cái cảnh huyền vi của Trời, Phật đang ban thức 
cho chúng ta, và đang theo dõi từ giờ, phút, khắc. Chúng ta làm sai, tức khắc có báo cáo lên Bên 
Trên ! Vì sự liên hệ này không ngừng nghỉ, thì chúng ta đâu có dám làm bậy nữa! Khi chúng ta 
hiểu cái cấu trúc siêu nhiên mà có cái bản thể này, thì chúng ta mới thấy rằng Bề Trên đang kiểm 
soát. Nếu siêu nhiên không kiểm soát thì chúng ta ở đây chế được cái hình hài này rồi! Không 
chế được ; Bề Trên kiểm soát! 

Chúng ta thấy cái cảnh đó, cho nên người đời bị lâm trần, giam trong chỗ tăm tối, rồi không biết 
Trời Đất gì hết, cũng như con người mà bị giam ở Địa Ngục, làm sao có ánh sáng ? Thì thét rồi 
nó sống với cái bóng tối quen rồi, lúc đó kêu nó ra nó cũng chưa có ra nữa ; khóc, cũng khóc 
quen ; mà khổ, cũng khổ quen ; đó ! Cũng như chúng ta bây giờ cống cao ngạo mạn, là vì, “Tôi ỷ 
cái thế này, tôi ỷ tôi có cái thể xác này, tôi ỷ tôi có quyền làm chủ cái thể xác này, tôi tưởng là tôi 
không bao giờ chết” ; thành ra, đâm ra cống cao ngạo mạn ! Cho nên, khi mà bây giờ chúng ta 
hiểu rõ rồi, cái luật sanh, tử, luân hồi có rồi, chúng ta không có nuôi cái cống cao ngạo mạn nữa ; 
chúng ta chỉ nuôi cái thức để tiến hóa và để học hỏi không ngừng nghỉ đó ! Cái đó là cái cần thiết 
nhất trong một kiếp ở thế gian này ; một kiếp ngắn gọn, chớ không phải là kéo dài thời gian đâu ; 
có mấy chục năm, 100 năm cũng có chút xíu à, nháy mắt là tới rồi. Cho nên, chúng ta hiểu điều 
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này, và chúng ta phải thức tâm. Giữ gọn tâm thức và chúng ta không còn sợ cái sự uy hiếp của tử 
thần nữa ; mà chúng ta sợ ta lười biếng và không lo cho ta mà thôi! 

Cho nên cái phương pháp của Vô Vi, Tu, cái gì cũng không cần cữ ; nhưng mà chỉ cữ cái lười 
biếng thôi ; lười biếng là không có bao giờ phát triển được, lười biếng là đem mình giam trong 
Địa Ngục và tăm tối ! Mà chúng ta cứ tiến tới nghiên cứu, khai hóa tất cả những khả năng sẵn có 
của chúng ta, thì chúng ta chỉ có tiến mà không có lùi, mà càng ngày càng sáng suốt thêm. 

Cho nên, các Bạn thấy, muốn biết được luồng điển, thì phải biết trọn cái cơ thể, và cái cơ năng 
vận hành ở trong cái cơ thể của chúng ta, là cái Thanh Khí Điển cả Càn Khôn Vũ Trụ ! Nếu 
không có Thanh Khí Điển của Càn Khôn Vũ Trụ thì các Bạn đâu có sự vận hành đi, đứng được. 
Khi mà các Bạn biết được cái này thì các Bạn biết rằng cái luồng điển của Bạn, và những cái gì 
các Bạn đã gom gọn trong tâm thức của các Bạn đây, là thuộc của ông Trời, không phải người 
phàm ! Thì lúc đó các Bạn lúc nào cũng sống với Thượng Đế hết ; sống với ông Trời, sống với 
cái cảnh siêu nhiên, sống với cái cảnh thanh nhẹ, sống với cảnh đời đời bất diệt ; các Bạn mới 
giải tỏa được cái nghiệp tâm và phiền muộn! 

Phiền muộn chừng nào, nó chỉ tạo nghiệp tâm cho các Bạn mà thôi ; mà các Bạn giải tỏa được 
rồi, thì các Bạn thấy, đâu có còn nghiệp tại trần nữa! Việc làm không ngừng nghỉ ở nơi Càn 
Khôn khối óc của các Bạn mỗi ngày mỗi được phát triển, mỗi ngày được mở rộng ra, mỗi ngày 
được gần Thượng Đế, mỗi ngày được gần chư Tiên, chư Phật ! Kể cả con Ma chúng ta cũng 
thương yêu và tha thứ ; chúng ta không còn sự sợ sệt nữa. Cho nên, người đời cứ sợ Ma, ghét 
Ma, giận Ma, mướn thầy bùa về trừ Ma, ếm Quỷ ; nhưng mà mình ma, quỷ không hay ! Ma, Quỷ 
là gì? Sự tăm tối : nó không biết nó ! Mà ngày hôm nay chúng ta tu để hiểu mình, cố gắng trở về 
với con đường tự thức hiểu mình, thì mình đâu có còn sợ Ma nữa! Nó không hiểu nó, nó sợ mình 
chứ! Mình hiểu mình, mình đâu có sợ nó. Cho nên mình không có bị lệ thuộc vào cái chỗ đó nữa. 

Cho nên, càng tu càng mở trí, mà tu đúng pháp, tu bước về Chơn Điển, tu để hoán cải cả Càn 
Khôn Vũ Trụ, và thấy rõ Càn Khôn Vũ Trụ với ta là Một, mới là người tu ! Khi mà các Bạn còn 
thấy Càn Khôn Vũ Trụ với Bạn là Hai, thì lúc nào Bạn cũng động hết, không có làm việc được, 
không thiền được ; không thiền là không làm việc được. Ổn định đó là làm việc ; mà không ổn 
định, làm sao làm việc được ?  

Cho nên, chúng ta thấy Càn Khôn Vũ Trụ với ta là Một. Một ở chỗ nào ? Một ở chỗ luồng điển 
mà chúng ta vừa luận ở bên trên, luồng điển đó nó giao cảm không ngừng nghỉ, từ hơi thở tới 
hành động của các Bạn, không ngừng nghỉ. Cho nên, khi mà các Bạn đến cái núi này, các Bạn 
thấy không khí nó thanh nhẹ, các Bạn thích không ? Thích chớ ! Rồi các Bạn mà xuất lên tới 
Bồng Lai Tiên Cảnh, các Bạn thấy hoa quả đều là thơm ngon ; Bạn thích không? Tại sao Bạn 
thích? Vì vốn của Bạn ở đó ; từ tiền kiếp, từ bao nhiêu kiếp ở trên đó giáng lâm xuống thế gian. 
Mình thích, là nó hòa với tần số với mình, mình mới kêu bằng “Thích”. 

Cho nên, chúng ta tới chỗ đó là chỗ của chúng ta rồi. Rồi chúng ta đạt tới Niết Bàn thanh tịnh, ta 
thích không ? Càng thích hơn ! Vì tự lực cánh sanh, tự tu tự tiến, không có nhờ đỡ ai, không còn 
sự phiền não nữa ! Cảnh Tiên cũng còn nhờ đỡ, chứ còn nhập Niết Bàn, không ! Tự túc rồi, khôn 
lớn rồi, không còn dại dột nữa ; tự túc rồi, gom tất cả những cái thần điển của chúng ta có, để về 
ngự đó mà tu trong hòa bình, chớ không có tu trong kích động! 
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Cho nên, ngày hôm nay các Bạn ôm cái xác phàm này là ở trong kích động ! Kích động để thức 
tâm ; thức được bao nhiêu, các Bạn gom nhớ, gom giữ cái phần đó, rồi sau này những cái phần 
đó mới tựu lại, rồi mới đi lên trên ; lúc đó chúng ta mới thấy rằng ở thế gian là một cơ cấu nhồi 
quả, là một trường học, và là một bãi trường thi để độ cho chúng ta, chúng ta mới có cái ngày 
nhập Niết Bàn. Cho nên, cảnh đời là bãi trường thi, quý vô cùng ! Người biết đạo thì quý cảnh 
đời, mặc cho đời nhồi, mặc cho đời chọc, mặc cho đời phá ; nhưng mà tâm của Ngài, nhờ đời 
Ngài mới tiến. Nhờ cái thước đo lường đó mới rõ sự thanh tịnh sẵn có của chính Ngài mà Ngài 
tiến. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Phần hồn có chết không? 

Những phần thiêng liêng, những phần hồn lâm chung đã chết, cơ thể chết chớ hồn nào chết! Cho 
nên chúng ta phải vui lên để độ cho người đó được hành tiến. Không có gì kêu bằng đau khổ. 
Bình tâm để cho nó tiến hóa. Trước mắt chúng ta, người Việt Nam thấy rõ: chiến tranh chết chóc 
biết bao nhiêu, nhưng vẫn còn bao nhiêu. Chết đói cũng có, súng ống giết chết cũng có, hiễm hại 
chết cũng có, chết sông chết biển cũng có; nhưng rồi cũng còn bao nhiêu phần hồn đùng đùng 
chung về đó để học tiến hóa. Và sự phân phối tinh vi của Thượng Đế người phàm làm sao thấy 
được? Tôi đã nói mười mấy năm về trước: một cuộc di dân vĩ đại của Thượng Đế, của Trời Phật 
sắp đặt, của khối Thiên Tiên, Địa Tiên cộng tác để thực hiện cuộc di dân. Bây giờ các bạn thấy 
cuộc di dân rõ ràng.. Lần lần sẽ đi. Người Việt Nam xuất ngoại một cách dễ dàng, thấy không? 
Không có miếng giấy lộn mà dám đổ bộ lên xứ người ta, ở, ăn và có sự giúp đỡ; phải có sự giúp 
đỡ của Thượng Đế không? Sự dìu dắt của Thượng Đế không? Còn những phần tử bất chánh phải 
chịu nạn và học qua bài khác để chuyển hóa nơi khác. Sự sắp đặt tinh vi của Ngài, nếu các bạn 
bình tâm rồi các bạn thấy: chúng ta không phải người sống đời ở đây, chúng ta còn sống một 
ngày phải còn học, còn tu để tiến hóa. Không nên lý luận mất thì giờ và chậm trễ. Sau nầy các 
bạn muốn đăng lính của Ngài không có cơ hội nữa! Phải tu. Chúng ta là chiến sĩ của Thượng Đế, 
để thực hiện khí giới tình thương và đạo đức. Sau nầy không dùng khí giới bắn ai nữa hết! Sau 
trận hạch tâm của thế giới rồi không còn khí giới gì để chiến đấu nữa bằng tình thương và đạo 
đức 
(Giác ngộ giờ phút lâm chung 29/8/1979) 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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 Thông báo video & Audio Tuần Lễ 05, 01-29-2023 
 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Vui Xuân 2  1-1-1989 
 
https://youtu.be/8XVDWGbzeKQ 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Trên không đàng hoàng không hòa hợp với càn khôn vũ trụ cho nên nó cứ đòi hỏi sự tham dục - 
24 câu Vấn Đạo 
 
https://youtu.be/ab5qT8TUzEY 
 
Giới thiệu Shorts là những đoạn video ngắn không quá 1 phút: 
 
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts 
 
3. Radio Nam California tuần lễ 05 

Chủ đề:  Thổ Thần - Thổ Địa 
https://youtu.be/j6P-FCElNbs 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Vui Xuân Nhớ Thầy - Thanh Mai & vũ đoàn Vô Vi - Văn Nghệ Vô Vi 2013 
 
https://youtu.be/RDZv5o9dNBw 
 
Ban video kính mời 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/8XVDWGbzeKQ
https://youtu.be/ab5qT8TUzEY
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts
https://youtu.be/j6P-FCElNbs
https://youtu.be/RDZv5o9dNBw
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC 
 
Birstein, ngày 24 tháng 01 năm 2023 
VT12/22-24/HAHVVĐQ 
  

THƯ MỜI 
 

Khóa Sống Chung Duyên Lành Đức Quốc 2023 
 

Nhìn nhau tay bắt mặt mừng 
Tâm linh cởi mở hành trình quang khai 

Càn khôn vũ trụ thanh đài 
Đổi thay chơn thức tiến hoài không ngưng 

(Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Tây Đức 1990) 
Kính chào Quý Bạn Đạo! 
Trong dịp lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu năm 2022 vừa qua, Bạn Đạo Hội Ái Hữu Vô 
Vi Đức Quốc mới có dịp gặp nhau khá đông đủ để cùng nhau tưởng nhớ về Đức Tổ Sư và cùng 
nhau học hỏi, trao đổi đạo pháp. Ai cũng cảm nhận được sự ấm áp và cộng hưởng thanh điển của 
việc gặp nhau trong thâm tình cùng tu, cùng tiến. 
Cũng nhân dịp này, Bạn Đạo Đức Quốc đã nhớ về những lần gặp gỡ Bạn Đạo Âu Châu và thế 
giới. Với mong muốn được hội ngộ các Bạn Đạo, Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc đã nảy ra ý 
tưởng tổ chức Khóa Sống Chung Duyên Lành Đức Quốc 2023. Một may mắn cho Hội Đức là thế 
hệ Bạn Đạo trẻ đã trưởng thành và sẵn sàng hỗ trợ Hội tổ chức Khóa Sống Chung. Vì vậy, chúng 
tôi xin thông báo đến Quý Bạn Đạo Khóa Sống Chung Duyên Lành Đức Quốc 2023. 

• Thời gian:  26.05.2023 – 29.05.2023 
• Địa điểm:   MK Hotel Rüsselsheim, Mainstr. 4-6, 65428 Rüsselsheim, GERMANY 
• Lệ phí và thời hạn ghi danh xin Quý Bạn Đạo vui lòng xem trong phiếu ghi danh đính 

kèm.  
Như bao KSC mở rộng tại Đức, chúng ta sẽ có chương trình du ngoạn nếu thời tiết và 
điều kiện cho phép. Phiếu ghi danh du ngoạn sẽ được gửi đến Quý Bạn Đạo sau. 

Đây là lần đầu tiên Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc nhận được sự trợ giúp của các Bạn Đạo trẻ 
trong việc tổ chức Khóa Sống Chung nên trong KSC lần này sẽ có sự trao đổi, giao thoa giữa hai 
thế hệ. Hội Đức mong rằng thế hệ đi trước sẽ tham gia đóng góp thanh điển hỗ trợ thế hệ sau 
nhằm duy trì những gì Đức Tổ Sư và Đức Thầy đã để lại cho chúng ta. 
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Bạn Đạo trên toàn thế giới, Quý Bạn Đạo Âu Châu và Quý 
Bạn Đạo Đức Quốc đến tham dự Khóa Sống Chung Duyên Lành Đức Quốc 2023. Sự tham gia 
đông đủ của Quý Bạn Đạo sẽ là một niềm vui và cũng là niềm khích lệ tinh thần cho ban tổ chức 
Khóa Sống Chung, cũng như cho tất cả Bạn Đạo Đức chúng tôi, đặc biệt là các Bạn Đạo trẻ. 
Kính chúc Quý Bạn Đạo thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn! 
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TM Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc 
Hội Trưởng 
Nguyễn Văn Sơn 
Tel.: +49 177 8010775 
Email: thuctam75@yahoo.de 
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Khóa Sống Chung 
DUYÊN LÀNH 2023 – ĐỨC QUỐC  

 
26.05.2023 – 29.05.2023 
MK Hotel Rüsselsheim 

Mainstr. 4-6, 65428 Rüsselsheim, GERMANY 
 
Họ và Tên (theo Passport):  Nam [   ] Nữ [   ] 
Địa chỉ (tên đường và số nhà):   
Thành phố:   Mã số vùng:   Quốc gia:   
Điện thoại:   Email:   
Tên người nhà (liên lạc khi khẩn cấp):    Điện thoại:   
 
Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: 28.02.2023 
Nếu Bạn Đạo hủy bỏ ghi danh: 

• Nếu hủy bỏ đến ngày 28.02.2023, khách sạn hoàn trả 100% lệ phí. 
• Nếu hủy bỏ từ ngày 01.03.2023, khách sạn không hoàn trả lại lệ phí. 

Khách sạn dành cho chúng ta 30 phòng đôi và 10 phòng đơn. Số phòng có giới hạn này sẽ ưu 
tiên cho Bạn Đạo ghi danh sớm. 
Trẻ em đến 12 tuổi có thể ở chung phòng với cha mẹ. Miễn phí hoàn toàn cho trẻ em tới 6 
tuổi. 
 
 

Lệ phí trọn khóa 
mỗi người 

  

 
Phòng  
1 người 

lớn 

 
Phòng  
2 người 

lớn 

 
Giường phụ cho trẻ 

em tới 6 tuổi 

 
Trẻ em trên 6 tuổi 

đến 12 tuổi 

Phòng ở 3 đêm 
Ăn sáng, trưa, chiều 510 Euro 390 Euro 30 Euro 141 Euro 

Phòng ở trước hoặc sau 
KSC + ăn sáng 

90 Euro / 
ngày 

50 Euro / 
ngày 10 Euro / ngày 20 Euro / ngày 

 

Gia đình ở chung phòng điền chung một phiếu: 
Họ và tên Tuổi Lệ phí 

               Tổng cộng lệ phí KSC  
Tổng cộng lệ phí KSC + Phòng trước và sau KSC  
 

Xin sắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng):   
~ ° ~ 

 
Quý Bạn Đạo xin vui lòng ghi danh và đóng lệ phí cho Bạn Đạo Trần Xuân Thu 
Tel.: +49 69 5978195, Email: vovi.germany@gmail.com 
 
Lệ phí chuyển vào trương mục: VOVI Freundschaftsvereinigung e.V. 
Ngân hàng:  VR Bank Fulda eG 

mailto:vovi.germany@gmail.com
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IBAN:   DE75 5306 0180 0005 6369 30 
BIC:    GENODE51FU 
Mục đích chuyển:  SEMINAR 2023 
 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc Ban tổ chức – HAHVV Đức: Nguyễn  Văn Sơn 
Tel.: +49 177 8010775, Email: thuctam75@yahoo.de 
 

mailto:thuctam75@yahoo.de
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