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` 
Số 1224  23 tháng 12 năm 2018 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1992 
 

Thưa các bạn, 
 

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh 
và giải toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát 
triển của tâm linh. 
Kính bái, 
Bé Tám 
 

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường: 
 
1)Hôm nay Bé phải ngồi xe về Montréal 10 tiếng đồng hồ, Bé sẽ mệt khi về đến nơi, Bé nghĩ sao về 
việc này? 
2) Bé đã về Montréal bình an, mọi người tái ngộ đều vui, cảm thấy Bé khoẻ và trẻ ra tại sao? 
3) Tâm người chơn tu có thể giao du khắp thế giới được không? 
4) Bé thực hành đến đâu? 
5) Chiều hướng đi lên do dâu mà cảm thức và chứng minh được?  
6) Dịp may hiếm có là tại sao?  
7) Bố hoá là sao? 
 
 

Tieán Hoùa 
 

Tieán hoùa thaâm saâu töï thöïc haønh 
Tình Trôøi taän ñoä ñaày duyeân phöôùc 

Quí thöông xaây döïng cuøng chung tieán 
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï caûm thoâng 

 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 25-10-92  

Hỏi: Hôm nay Bé phải ngồi xe về Montréal 10 tiếng đồng hồ, Bé sẽ mệt khi về đến nơi, Bé nghĩ 
sao về việc này?  
 
TL: Thưa mệt hay không cũng do tâm mà thôi, chấp nhận phương tiện sẳn có mà hành thì lúc nào 
cũng an vui cả. Phương tiện sẳn có tức là những gì Thượng Ðế an bài tức là đúng. Người hành đạo 
và tin ở đạo còn mang xác làm người thì phải tùy duyên mà tiến, chứ không nên nghĩ ngược lại 
những gì mình có, chấp nhận và nhịn nhục thì việc gì cũng xong, nằm trong nguyên lý có có 
không không là vậy  
 
             Kệ:  
Khó khăn dễ dãi cũng do tâm  
Học hỏi triền miên tự thức thầm  
Ai dở ai hay cần nhịn nhục  
Thầm tu thầm tiến thấu không tâm  
 
2) 26-10-92  

Hỏi: Bé đã về Montréal bình an, mọi người tái ngộ đều vui, cảm thấy Bé khoẻ và trẻ ra tại sao?  
 
TL: Thưa Bé cảm thấy tình Trời rất cao đẹp, mọi người hướng thượng mới thật sự chung vui và 
sum hợp, quên đi sự động loạn của trường đời, hướng về hạnh đức tu học tiến thân. Mỗi lần gặp 
Bé thì mỗi lần được tăng thêm giờ thiền, lui về khả năng sẳn có mà tự tu, tầng số điển quang khai 
mở, tự nhận tâm ấn khi được nghe những lời truyền cảm tự nhiên nhận thức  
 
                Kệ:  
Ý tâm khai triển thức vô cùng  
Tâm nhẹ ý lành chuyển bao dung  
Ðiển giới khai màng duyên tự độ  
Thoát trần phân giải lý trung dung  
 
3) 27-10-92  

Hỏi: Tâm người chơn tu có thể giao du khắp thế giới được không?  
 
TL: Thưa tâm của người chơn tu thực hành đứng đắn có thể tiến thẳng vào điển giới vô sanh bất 
diệt giao du khắp thế giới bằng điển lực thành đạt được, trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, 
không có khó khăn, chỉ có thật sự thực hành thì mới cảm thức điều này.  
 
4) Hỏi: Bé thực hành đến đâu?  
 
TL: Thưa rất dễ hiểu trình độ của Bé, lúc nói đạo với Bé, bất cứ lãnh vực nào Bé cũng hiểu liền và 
phân giải tức khắc, chứng minh là Bé đã và đang thực hành trên con đường tiến tới vô cùng không 
bị giới hạn, như những người tu trong một khuôn khổ giới hạn, còn tâm động và sân si. Cho nên 
Bé khuyên những người tu Vô Vi phải lo tu tinh tấn hằng đêm thì sẽ gặt hái được kết quả tốt ở 
tương lai  
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                Kệ:  
Khai thông tự thức thanh đài tiến  
Cảm thức trần gian chẳng có phiền  
Nguyên lý trùng tu tâm tự giác  
Xác thân thanh tịnh sống càng yên 
 
5) 28-10-92  

Hỏi: Chiều hướng đi lên do dâu mà cảm thức và chứng minh được?  
 
TL: Thưa do luồng điển trung tâm bộ đầu xuất phát và dẫn tiến phần hồn tự cảm thức sự tiến hóa 
của tâm linh từ giây phút khắc. Những người tu thiền đứng đắn thì cảm thức rõ rệt cuộc sống tâm 
linh hiện tại không bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh, hướng về điển tâm lúc nào cũng cảm thấy bình 
an và vô sự. Mô ni châu lúc nào cũng sáng, xuất từ trung tâm chân mày, nhờ pháp Soi Hồn dẫn 
giải, trí tâm thanh nhẹ, hồn nhẹ tâm an trí mở, tự lực thay vì bám víu vào tha lực tạo động  
 
                 Kệ:  
Tâm linh khai triển chuyển một vòng  
Sống động vô cùng lại thong dong  
Chuyển tiến một lòng tâm tự thức  
Hành thông thanh nhẹ trở về không  
 
6) 29-10-92  

Hỏi: Dịp may hiếm có là tại sao?  
 
TL: Thưa dịp may hiếm có là ở trên đời này rất hiếm có người chịu hi sinh vì mình, chỉ có người 
tu thiền hiểu được nguyên lý vô sanh nhiên hậu mới rõ rệt đường đi và bằng lòng ảnh hưởng và 
dẫn dắt người mê loạn trở về Bến Giác, thực tâm thực tình bố hóa.  
 
7) Hỏi: Bố hoá là sao?  
 
TL: Thưa người tu thiền quán thông thì mới thực lòng phóng từ quang dẫn độ tâm linh tiến hóa 
trong thức bình đẳng, lòng từ phát triển không còn tự ái nữa  
 
                Kệ:  
Duyên lành tận độ trong thanh tịnh  
Pháp giới cảm minh rõ tiến trình  
Giải trược phá mê tâm tự đạt  
Lòng thành học đạo lại càng minh 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

Sài Gòn, 28-12-1974 
 

Giáng sinh tại thế cơ hành tiến  

Thuyết lý phân minh giả chơn truyền  

Chúa Phật cũng đường tâm tự giác  

Thực hành chơn giải trí phân huyền. 

 

Tái sanh chuyển hóa triền miên  

Phân ra niên độ duyên tiền bất minh  

Tham sanh úy tử giữ mình  

Đấu tranh vụ lợi cơ hình khó an  

Lãng quên thắng cảnh thiên đàng  

Chơn hồn chơn vía mơ màng khổ tâm  

Lầm than trong cảnh sai lầm  

Khổ mà không biết, biết tầm chi đây  

Học cho hết sách hết thầy  

Mạng không giữ được ngày ngày tự tiêu  

Tham sân thi thố tham nhiều  

Tiến không thấy tiến tạo điều vu vơ 

Biết đâu là bến là bờ 

Không về chơn trạng bơ vơ suốt đời  

Soi hồn đánh đổ tháo rời  

Trược ô không nhiễm tự dời thanh cao  

Pháp luân chuyển hóa ra vào  

Giải thông nội tạng minh cao thấp tầng  

Tiền duyên lai vãng xa gần  

Tạo phần minh cảm tự lần sửa sai  

Tiến lên tương ngộ pháp đài  

Điển thanh hóa giải ngày ngày yên vui. 

 

Lương Sĩ Hằng. 

 

 

 

 

 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 5/19 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Tìm Nguyên Lai Bổn Tánh 
 
Montréal, 23/5/1982 (tiếp theo) 
 
Chúng ta đã học qua biết bao nhiêu lịch sử, tất cả những vị thành công là đều tự xây dựng trong tâm thức 
của họ mới đạt thành! Thì bây giờ con người tại thế họ bằng lòng tự xây dựng lấy tâm thức của họ, tại sao 
mình lại có ý chê bai và khinh dể họ? Tại sao mình không chê bai sự tăm tối trì trệ của chính mình? Nhưng 
mà mình lại chê bai sự dày công của người khác để tiến tới vô cùng? Thấy cái tăm tối đó là tạo cái tội cho 
chính mình! Cho nên làm cha mẹ trong gia đình, chúng ta có nhiều đứa con khác tánh! Ðứa muốn này, đứa 
muốn kia, đứa muốn nọ, nhưng người cha người mẹ luôn luôn thương yêu và xây dựng tùy tâm thức của 
chúng nó, tùy trình độ tiến hóa của chúng nó. Thì nó mới lập được một vườn hạnh trong gia cang, chứ 
không phải mỗi người nào phải đi theo một đường lối vì tất cả những xe cộ chạy trên đường nhiều hiệu 
nhưng mà loại xe nào cũng có khả năng đi tới nơi bờ bến mà nó muốn đến! Cho nên chúng ta làm cha mẹ 
trong gia đình thì chúng ta mới thấy rõ rằng : Tình thương của Thượng Ðế đối với tất cả nhơn lại, triệu 
triệu ức ức người, triệu triệu tâm tánh khác nhau nhưng mà Ngài vẫn sống trong trung dung phân giải tình 
thương và đạo đức cho chúng sanh tại thế. 
 
Vậy chúng ta làm gì đây? Chúng ta làm gì hơn Thượng Ðế không? Hơn Quan Âm không? Hơn tình thương 
của Mẹ Thế Giới không? Thì chúng ta không ngoài quỹ đạo đó! Cho nên chúng ta phải lo lập thân và tu, tự 
mình tu! Càng thấy chúng sanh chịu tu, Thượng Ðế càng vui và Thượng Ðế càng được tu! Cho nên 
Thượng Ðế nói rằng : Thời cuộc thiên cơ là do các con mà thôi. Các con biết tu, biết khai triển thì các con 
sẽ sớm thành đạt. Các con còn lười biếng thì các con sẽ tạo sự cạnh tranh đen tối. Lúc đó là các con càng 
ngày càng buồn bực thêm và không tiến triển được. Ðó là đau khổ của Cha, đau khổ của Bề Trên. Cho nên 
người cha mẹ thế gian mà thấy con càng ngày càng lu mờ, càng chậm tiến, thiếu thông minh, không sáng 
suốt thì cha mẹ cũng buồn khổ cho con! Cho nên người con khôn ngoan biết tu biết tiến, biết tự giải, biết 
tự sống trong lẽ sống, đời đạo phân minh. Ðó là điều quí giá của gia đình, không phải hốt của, giựt của 
thiên hạ đem về, đó là của quí! Không! Của quí thật sự là tâm thức khai triển. Chơn tâm của nó bền tâm 
vững chí hay không, để xây dựng cuộc đời tiến hóa tới vô cùng! 
 
Trong hành trình hành hương, chính cha mẹ đã và đang đi trong khổ hạnh nhưng mà nó đã chấp nhận cái 
khổ hạnh đó chưa? Nếu mà nó chấp nhận khổ hạnh đó thì mình thấy tâm thức nó chắc chắn là tiến triển. 
 
Mối đạo đã cho chúng ta thấy rằng : những hành giả thành công đều ở trong khổ mà đạt tới hạnh phúc đời 
đời thì chúng ta ngày nay ở trong tình đời làm cha làm mẹ ở trong khổ, các bạn đã khổ và đang khổ, rồi 
mong cái gì? Chấp nhận sự khổ, hòa tan trong khổ, rồi các bạn mới đạt được cái hạnh phúc đời đời ở tương 
lai! Nước mắt các bạn mới có giá trị! Hơi thở của các bạn mới truyền cảm trong thâm tâm của mọi người! 
Và sự quí giá của bạn đã tìm ra được rồi! Thấy rõ Thượng Ðế đã ân ban tâm thức của các bạn, đời đời bất 
diệt, thương yêu. Của qúi đó của Thượng Ðế ân ban và giữ lấy nó để không bao giờ còn sự phân tán và tiêu 
diệt nữa! 
 
Cho nên chúng ta bạn đạo hằng tuần chúng ta được tương ngộ trong chu trình tu học, ngoại lệ tranh dành 
của đường đời, nhưng mà lập lại trật tự để cống hiến cho quãng đại quần chúng ở tương lai, cho quê hương 
xứ sở chúng ta, được có một cành hoa tươi đẹp, để nói lên những tiếng nói thực chất của chính mình và 
chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã và đang thọ ơn của Trời Phật cho chúng ta có cơ hội điêu luyện tâm thức. 
Thì chúng ta giữ lấy đó để cống hiên cho cả thế giới nhân loai ở tương lai. Mong rằng giữ được những cái 
cao đẹp đó thì quả địa cầu này mới thật sự gặt hái được sự thanh bình! Sự thanh bình để cống hiến cho ai? 
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Cho chơn tâm của nhơn loại! Các bạn nghe chiến tranh bộc khởi một nơi nào, tâm thức các bạn cũng bất 
an, tại sao? Xa cả ngàn vạn cây số như vậy mà tâm thức mình bất an? 
 
Cho nên sự liên hệ tâm thức về điển quang của cả càn khôn vũ trụ là nhứt thể. Cho nên người Mỹ với 
người Việt Nam xa như thế đó nhưng mà nghe Việt Nam đau khổ thì người Mỹ cũng không phải vui thú ở 
chỗ nào, người Pháp không có vui thú ở chỗ nào! 
 
Cách xa như vậy nhưng mà đọc tới cái tin tức buồn tủi thì mọi người cảm động, tại sao vậy? Không phải 
tình thương cốt nhục gì đâu mà chứng ta phải lo như vậy? Kỳ thật nó là huynh đệ trong một gia đình, trong 
một nhịp thở của Thượng đế, trong cả càn khôn vũ trụ. Cho nên thế giới đã đem tâm ra cứu độ người Việt 
Nam bị lâm nạn hiện tại. Khắp thế giới đang lo, đang tìm kiếm phương pháp để cứu độ. Một cái tình 
thương huynh đệ mà những người ý thức Chúa chừng nào, Phật chừng nào, thì người đó phải làm việc đó 
nhiều chừng nấy. Cho nên các bạn đã thấy rõ rằng chúng ta có bàn tay thiêng liêng đã dẫn dắt và đưa tiến 
chúng ta từ giới này tới giới nọ để học hỏi tiến hóa! 
 
Chúng ta không phảỉ vì sự vật chất này mà ham mê nhưng mà phải xét về tâm thức, tâm linh chúng ta, thấy 
rõ rằng chiều hướng khai triển vô hình đã dẫn tiến chúng ta và cho chúng ta học thêm những khóa vi diệu 
hơn, sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn! Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đều phát tâm thương yêu và xây 
dựng những người thân của chúng ta tại quê nhà cũng như những người đã thức tâm muốn trở về với chính 
họ là những người hiếu học, hiếu tu, luôn luôn chúng ta kính mến và xây dựng. Tuy hiện tại chúng ta 
nghèo nhưng mà qua cơn điêu luyện thì tâm thức của chúng ta được mở rộng, chúng ta tin có Trời Phật, 
chúng ta tin có Chúa, chúng ta tin có sự huyền diệu của Bề Trên đang ban bố cho chúng ta. Chúng ta 
không còn bơ vơ nữa, chúng ta thật sự được nâng niu bởi Thượng Ðế, Chúng ta thật sự biết yêu trong giây 
phút đau khổ này, chúng ta yêu ta nhiều, chúng ta thấy rằng Thượng Ðế đã cho chúng ta có cơ hội được 
sống mà bây giờ chúng ta không chịu tu học để làm cho cơ thể được có trật tự và tự trị những cái bệnh nan 
y trong tâm thức của chúng ta, để chúng ta vững vàng cống hiến những gì chúng ta đã và đang gặt hái cho 
tất cả nhân quần đang đau khổ. Cho nên chúng ta phải học! Mà bất cứ bài học không phải là dòm sách các 
bạn mới học! Ði đứng ngồi nằm, tư tưởng, rồi khám phá nguyên lai bổn tánh của chính mình, mới thấy rõ 
con đường tu học là cao quí! Con đường tu học là vô cùng! Con đường tu học là hai mươi bốn tiếng đồng 
hồ, không giờ nào ngưng. 
 
Chúng ta phải chấp nhận tu học, mới sai đó, mới mê đó, các bạn đã tỉnh ngay rồi! Các bạn qua đây, nhiều 
bạn qua đây nguyện với gia đình rằng, sẽ cứu độ, sẽ giúp đỡ gia cang, sẽ tận tâm tận lực để đóng góp cho 
gia đình, được giải thóat, được có một hơi thở nhẹ nhàng, nhưng mà đã lầm than và quên đi, tạo chuyện sai 
lầm! 
 
Hứa với vợ hiền, hứa với con thơ nhưng rốt cuộc cũng phải bỏ! Hứa với chồng, hứa với con, rồi cũng phải 
bỏ, tại sao? Tại vì sự mê lầm, bất trung, bất nghĩa, bất chánh. Nhưng mà nhờ đó chúng ta mới thức tâm rồi 
chúng ta phải buông bỏ và trở về với chính mình, thấy rằng lời nguyền cao quí của chúng ta vẫn sống động 
bên tai, vẫn kêu gọi chúng ta trở về với quê mẹ, trở về với tình thương sẵn có, trở về với mọi nguyện niệm 
trước khi ra đi! (còn tiếp) 
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Thông Báo 
Khóa sống chung Âu Châu Duyên Lành 2019 

30.05.19 - 02.06.2019 tại Alzey, Đức Quốc 
 

Maintal, 19.11.2018 
 

Kính thưa Quý Bạn Đạo, 
 

Theo vòng luân chuyển, năm 2019 Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc lại được dịp vui mừng tổ chức khóa sống 
chung Duyên Lành để chào đón Bạn Đạo khắp nơi hội tụ ba ngày trao đổi tu học. 
 
Nhờ Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà Đức Tổ Sư cùng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kính 
yêu đã dày công xây dựng và truyền dạy, chúng ta đã được xích lại gần nhau, học hỏi đạo pháp trong tinh 
thần thương yêu, cởi mở và cùng nhau tiến bộ. 
 

Khóa sống chung Âu Châu "Duyên Lành 2019" sẽ được tổ chức tại Đức Quốc, 
 

     từ  30.05.2019 đến 02.06.2019 
     tại Best Western Hotel Alzey 
 

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Bạn Đạo Âu Châu và khắp nơi đến tham dự khóa sống chung Âu Châu 
2019. Sự tham dự đông đủ của Quý Bạn Đạo sẽ là một niềm vui và cũng là niềm khích lệ cho ban tổ chức. 
 

Kính bái 
 

Tm. Ban tổ chức 
Nguyễn An Khương 
 

Cách thức ghi danh và đóng lệ phí KSC AC Duyên Lành  2019 
 
 
 
 Đức                                   
Bạn đạo tại Đức và các nước khác xin ghi danh và đóng lệ phí cho: 
  
Trần Xuân Thu  
Fresenius Straße 6 
 60320 Frankfurt, GERMANY 
Tel: 069-5978195 
E-mail: xuan_thu.tran@yahoo.com  
Lệ phí chuyển vào Trương mục:   VOVI Freundschaftsvereinigung e.V. 
Ngân hàng:                                    VR Bank Fulda eG 
IBAN:                                            DE75 5306 0180 0005 6369 30 
BIC :                                              GENODE51FU  
Mục đích (Verwendungszweck):  KHÓA SỐNG CHUNG 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pháp 
 Bạn đạo Pháp và các quốc gia khác, xin ghi danh và đóng lệ phí cho: 
 
Huỳnh Minh Bảo 
178 Rue de 1´Université 
75007 Paris, FRANCE 
Tel: +33 145502912,  
E-mail :  vovifrance@yahoo.fr  
Lệ phí chuyển vào trương mục:    Association Vovi France 

Ngân hàng:                                    SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France 
IBAN:                                            FR76 30003 03290 00037266125 14 
BIC:                                               SOGEFRPP 
Mục đích:                                      KHÓA SỐNG CHUNG 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
                  

Bỉ 
Bạn đạo Bỉ và các quốc gia khác xin ghi danh và đóng lệ phí cho: 
 
Lê Thị Kim Phụng  
53-55 Avenue Paul Deschanel, boite 17 
1030 Bruxelles, BELGIQUE 
Tel: +32 22191016 
E-mail: thikimphungle88@gmail.com  
Lệ phí chuyển vào trương mục:   LE THI KIM PHUNG 
Ngân hàng:                                   ARGENTA 
IBAN:                                           BE13 9730 8236 3239 
BIC:                                              ARSPBE22 
Mục đích:                                      KHÓA SỐNG CHUNG 2019 
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PHIẾU GHI DANH 

                                                         Khóa Sống Chung Âu Châu 
                                              "Duyên Lành" 2019 - Alzey (Đức Quốc) 
                                                         30.05.2019-02.06.2019 

                                         Best Western Hotel Alzey 

                             Karl-Heinz-Kipp-Straße 13, 55232 Alzey                                         
 
Họ và Tên (theo Passport)                                                       Nam (   ); Nữ  (   ) 
Địa chỉ :                                                                                                                                       .       
Thành Phố:                                           Mã vùng:                              Quốc gia:                          .                                                                      
Điện thoại:                                                 E-mail:                                                                      . 
Thuộc Thiền đường/ HAHVV:                                                                                                    . 
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):                                  Điện thoại                        . 
 
Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: 30.02.2019 

Trường hợp hủy bỏ sau ngày  30.03.2019, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại. 
 
  
Lệ phí trọn 
khóa mỗi 
người  

 

Phòng 1 

người lớn 

 

Phòng 2 

người 

 

Phòng 3 

người 

 

Trẻ em 7-   

13 tuổi         

          Sinh Viên 

Phòng 2 

người 

Phòng 3 

người 

Phòng ở 3 
đêm Ăn 
Sáng, Trưa, 
Chiều 

 
   430,00 € 

 
   325,00 € 

 
   290,00 € 

 
   180,00 € 

 
   295,00 € 

 
   260,00 € 

Phòng ở 
trước hoặc 
sau KSC có 
ăn sáng 

 
   79,00 € 

 
   44,50 €  

 
   33,00 €  

   

Trẻ em từ 0-7 tuổi ở chung phòng cha mẹ: “Miễn phí”       

     

Gia đình ở chung phòng điền chung một phiếu: 
                                     Họ Và Tên                       Tuổi     Lệ phí 
   
   
   
   

Tổng cộng Lệ phí KSC 
  

Lệ phí phòng đêm 29.05.2019(trước KSC)   
Lệ phí phòng đêm 02.05.2019(sau KSC)   
Tổng cộng lệ phí KSC+Trước/Sau KSC   

 
Xin sắp chung phòng với Bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng): 
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Ngân phiếu đề tên : ASSOCIATION VOVIFRANCE 
 

Khóa sống chung Âu Châu  “Duyên Lành“ 
30.05.19 – 02.06.19 

 
Họ và tên : 
________________________________________________ 
_____________________________ 
 
• Ðến bằng máy bay: Phi trường Frankfurt (international) 
 
      Ngày đến       

Gìờ 

 

Terminal 

 

Hãng hàng 
không 

 

 Số chuyến 
bay 

 

Bay từ thành 
phố 
 

 
 
 

     

       Ngày đi  
 

     Gìờ 
 

Terminal Hãng hàng không 
Số chuyến bay 
 

Bay về thành phố 

 
 

     

  
Ban vận chuyển sẽ đón Bạn Đạo tại phi trường quốc tế Frankfurt. 
 
• Ðến bằng xe lửa: Mua vé đến nhà ga Frankfurt 
 

      Ngày đến 
      Gìờ đến nhà ga Frankfurt 

 

 

Số cổng đường rầy (Frankfurt) 

  

 
    

       Ngày đi  
         Gìờ đi Từ Hotel Alzey 

           

         Gìờ đến nhà ga Frankfurt 

 

               
   

 
Quý Bạn đạo từ Pháp và Bỉ đi bằng xe hơi là thuận tiện nhất. Nếu Quý Bạn đạo đi xe lửa thì xin đến Nhà 
ga chính ở Frankfurt. Ban vận chuyển sẽ đón Quý Bạn đạo ở đó.  
 
Liên lạc Ban Chuyển Vận:  
 

PHIẾU VẬN CHUYỂN 
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• Trịnh Đình Óat  
(Tốt nhất xin Quý Bạn đạo liên lạc bằng : whatsapp, viber; E-Mail: oattrinhdinh@yahoo.com) 

Mobil: +49(0)17623248315  

Ban Tổ chức: 

• Nguyễn An Khương 

Tel: +49(0)6181 497680 ;  Mobil: +49(0)176 47965995; E-mail: khuongthien01@t-online.de  
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KHOÁ SỐNG CHUNG  
TẠI THIỀN ĐƯỜNG THÔNG HẢI DALLAS 

19.04.2019 – 21.04.2019 
Thiền đường Thông Hải tại Dallas với tấm lòng hướng về đạo, xin nguyện tổ chức Khoá Sống Chung vào ngày 
19,20 và 21 tháng 4 năm 2019 để các bạn đạo gần xa có thêm cơ hội tề tụ, bàn bạc, trao đổi quá trình tu học và ôn 
lại phương pháp công phu để cùng tưởng nhớ về Đức Tổ Sư và Đức Thầy, phát triển con đường tu học. Kính mời! 
 

 Lệ phí: miễn phí bao gồm 3 bữa ăn/ngày 
 Nơi sinh hoạt: tại thiền đường Thông Hải, Dallas. Địa chỉ: 4806 La Rue, Dallas, TX 75211 
 Các vật dụng bạn đạo tự trang bị: 

o Sleeping bag ( Túi ngủ cá nhân) 
o Các dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt vệ sinh cá nhân như xà phòng, khăn, bàn chải đánh răng, kem đánh 

răng..... 
 Chương trình sơ lược 

Thời gian Chương trình sơ lược 
Ngày 18.04 (Thứ 5) Đón bạn đạo  
Ngày 19.04 (Thứ 6)  
     6:00am - 7:00am Thiền chung 
     7:00am - 8:30am Ăn sáng 
     9:00am – 11:00am Lễ khai mạc, học Mục Bé Tám 
     11:30am – 1:00pm Thiền Chung 
     1:00pm – 3:00pm Ăn trưa, trà đàm 
     3:30pm - 5:30pm Ôn lại Phương Pháp Công Phu 
     5:30pm - 7:30pm Ăn tối, Trà đàm 
     8:00pm - 10:00pm Chương trình văn nghệ 
     11:30pm - 1:00am Thiền chung 
Ngày 20.04 (Thứ 7)  
     6:00am - 7:00am Thiền chung 
     7:00am - 8:30am Ăn sáng 
     9:00am – 11:00am Học Mục Bé Tám 
     11:30am – 1:00pm Thiền Chung 
     1:00pm – 3:00pm Ăn trưa, trà đàm 
     3:30pm - 5:30pm Trao đổi, luận bàn về quá trình tu học 
     5:30pm - 7:30pm Ăn tối, Trà đàm 
     8:00pm - 10:00pm Chương trình văn nghệ 
     11:30pm - 1:00am Thiền chung 
Ngày 21.04 (Chủ Nhật)  
     6:00am - 7:00am Thiền chung 
     7:00am - 8:30am Ăn sáng 
     9:00am – 11:00am Phát biểu cảm nghĩ 
     11:30am – 1:00pm Thiền Chung. Kết thúc khoá Sống Chung 
     Sau 1:00pm Ăn trưa và đưa bạn đạo ra sân bay 

 

 Những điều cần lưu ý: 
o Xin vui lòng chọn phi trường DFW hoặc Love Field 
o Bạn đạo cần người đón hay đưa ra sân bay, xin vui lòng điền thông tin vào phần Ghi danh vận chuyển 
o Quý bạn đạo có lòng thiện nguyện muốn tham gia phục vụ quý bạn đạo trong các khâu bếp, trật tự, 

emcees, vệ sinh, vận chuyển, xin vui lòng điền vào phần Ghi Danh Thiện Nguyện 
 

 Thông tin liên lạc 
o Ghi danh và thông tin chung: Email: SongChungDallas@gmail.com hoặc Mỹ Linh số (682) 808 0756 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 13/19 

o Điện thoại liên lạc khi quý bạn đạo đến sân bay (Ban Vận Chuyển) 
Ấn Nguyễn    (682) 230-2333     | Quách Long Vân    (469) 313-4178 
Duy Nguyễn  (972) 375-4636     | Thái Nguyễn           (404) 663-6415 

 

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ KHOÁ SỐNG CHUNG 
(Mỗi người một phiếu) 

Hạn chót Ghi Danh: 15 tháng 4 năm 2019 
 

 

Họ / Tên (theo passport):     Nam : [  ]     Nữ : [   ] 
Họ / Tên (trên bảng tên nếu khác):     
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :    Quốc Tịch :    
Địa chỉ :   Thành Phố :   
Tiểu Bang:    Số vùng (Zip code):  Quốc Gia:   
Email:   Điện thoại nhà:   Đ.T. di-động :  
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):   Điện thoại:    
  

• Xin chọn phi trường DFW hoặc Love Field 
 
**************************************************************************** 

PHIẾU GHI DANH CHUYỂN VẬN 
 

 Thông tin Đến Thông tin Đi 
Chuyến bay   

Sân bay   
MM/DD/YY   

Lúc .........Giờ..........Phút .........Giờ..........Phút 

 
**************************************************************************** 

PHIẾU GHI DANH THIỆN NGUYỆN 
(Quý bạn đạo đánh dấu “X” vào ngày có thể thực hiện) 

 
Công Việc Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 

Phụ Bếp     
Emcees     

Vận Chuyển     
Trật Tự/ Y tế     

Vệ Sinh     
 

 Thông tin liên lạc 
o Ghi danh tham dự khoá sống chung về địa chỉ: SongChungDallas@gmail.com hoặc nhắn tin cho Mỹ 

Linh  (682) 808 0756      
 

o Thông tin chung về chương trình: | Quách Long Vân    (469) 313-4178 
 

o Điện thoại liên lạc khi quý bạn đạo đến sân bay (Ban Vận Chuyển) 
Ấn Nguyễn    (682) 230-2333     | Quách Long Vân    (469) 313-4178 
Duy Nguyễn  (972) 375-4636     | Thái Nguyễn           (404) 663-6415 
KÍNH CHÚC QUÝ BẠN ĐẠO TU HÀNH TÂN TIẾN! 
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38, năm 2019 
“Hiểu Rộng” 

Khách Sạn “Sunworld Dynasty Taipei”, Taiwan 
Từ 22 tháng 9 đến 28 tháng 9 năm 2019 

21.12.2018 
Kính thưa quý bạn đạo, 

Đến ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất đông bạn đạo ghi danh, và xin thành thật cảm ơn sự 
nhiệt tâm của quý bạn. Hiện nay, chúng tôi đã hết chỗ đi du ngoạn sau Đại Hội. Chúng tôi sẽ để 
các bạn ghi danh trễ vào danh sách chờ đợi (waiting list) và sẽ thông báo cho quý bạn biết. 
Để giúp BTC có phương tiện đóng tiền deposit cho khách sạn, và giữ chỗ chắc chắn cho quý bạn, 
xin quý bạn lưu ý thời hạn chót đóng tiền deposit đợt 1 là ngày 15 tháng 01 năm 2019. (Xin 
xem phiếu ghi danh đính kèm).  Phần ghi danh chỉ có hiệu lực sau khi chúng tôi nhận được tiền 
deposit. 
Quý bạn đi theo thể lệ visa đoàn du lịch, xin lưu ý là chuyến bay đi và về phải cùng đoàn, nên 
quý bạn nên chờ xem đoàn du lịch đi như thế nào, trước khi đặt mua vé máy bay. Ngoài ra, quý bạn 
chấp nhận theo visa đoàn thì phải theo quy luật công ty du lịch và mua vé máy bay của họ. 
Khi mua vé máy bay, xin quý bạn chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ « TAIWAN TAOYUAN 
INTERNATIONAL AIRPORT » (airport code: TPE) và ghi rõ quý bạn sẽ đến TERMINAL 1 hay 
TERMINAL 2.  
Thành thật cảm ơn quý bạn, 

 Ban Ghi Danh 
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Phiếu Ghi Danh 
(xin điền mỗi người một phiếu) 

 
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 38  “HIỂU RỘNG”  

Taipei, Taiwan 
22.09.2019 – 28.09.2019 

 
Họ / Tên (theo passport):     Nam : [  ]     Nữ : [   ] 
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:   Điện thoại nhà:   Đ.T. di-động :   
Thuộc Thiền Đường / HAHVV: 
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):   Điện thoại:    

 
Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại Hotel Sunworld Dynasty 22.09.2019 -  26.09.2019 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  640 USD  

Phòng 1 người 
  

Người Lớn  880  USD   

    

Trẻ em dưới 6  
tuổi ở chung với  

2 người lớn 

Tối đa 1 Trẻ em dưới 6 t. 
*Chung phòng với 2 người 

lớn  

 300 USD  

Trẻ em trên 6  
tuổi = tính như 

người lớn 

   640 USD   

  Thứ  

Ghi Danh Đại Hội Và Du Ngoạn (7 ngày 6 đêm từ 22.09.2019 -  28.09.2019 cộng với 6  
bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong 3 ngày đại hội, hậu đại hội, 2 ngày đi tour gồm 2 bữa ăn 
sáng,  1 bữa ăn trưa, 1 bữa ăn tối) 

 

Phòng   Lệ Phí Đại Hội & Tours 
cho 1 người 

Tổng Cộng 

    

Phòng 2 người 
   

Người Lớn 870 USD WAITING 
LIST 

Phòng 1 người 
 

Người Lớn              1210 USD WAITING 
LIST 

    

Trẻ em dưới 6  
tuổi ở chung với  

2 người lớn 

Tối đa 1 Trẻ em dưới 6 t. 
*Chung phòng với 2 người 

lớn 

420 USD  WAITING 
LIST 

Trẻ em trên 6  
tuổi = tính như 

người lớn 

  870 USD  WAITING 
LIST 

  Thứ  
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Chỗ ở trước Đại Hội : Khách sạn Sunworld Dynasty (giá phòng đã tính 15% thuế, bao gồm ăn sáng)  
 

  1 Đêm 
mỗi người 

Đêm 
20.09.2019 

Đêm 
21.09.2019  

Tổng Cộng 

Phòng 2 người 
   

 60  USD    

Phòng 1 người 
 

120 USD     

Tối đa 1 Trẻ em dưới 6 t. 
*Chung phòng với 2 người lớn 

20 USD    

 
XIN LƯU Ý: Khách sạn chỉ có một số phòng TWIN 2 giường nhỏ. Trường hợp hết phòng TWIN,  ban ghi 
danh sẽ xếp 2 người ở phòng KING bed. 
 

 

Xin chọn loại 
phòng 

King Room (1 giường đôi lớn)   Twin Bed Room  (2 giường nhỏ)  

  
Nếu hết phòng Twin, quý bạn có thể ở phòng King 2 người hoặc đổi qua phòng 1 người  

              
  Xin xếp chung với: Lưu ý: Bạn đạo ở cùng phòng phải chọn cùng một package  ( đi tour hoặc 

không đi tour). 
1    

 
 

1. Ghi Danh Đại Hội 
 

 Hạn chót Ghi Danh 
 

Hạn chót ghi danh : 15 tháng 4 năm 2019(Có thể hết chỗ sớm hơn) 
Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 15 tháng 4 năm 2019, chúng tôi không bảo đảm còn chỗ và 
giữ được giá đặc biệt này. 

 
 

 Thời hạn và cách đóng lệ phí  
Xin quý bạn đóng tiền đợt 1 trước ngày 15 tháng 1 , 2019 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, 2019 
Đợt 2 đóng hết trước 

15 tháng 4, 2019 
Phòng 2 người Người Lớn 500 USD   Phần còn lại 
Phòng 1 người Người Lớn 600 USD   Phần còn lại 
   Trẻ em 3-6 t 200 USD   Phần còn lại 

 
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 5 

năm 2019 vì BTC phải trả trước lệ phí cho Khách Sạn.  
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 Chương trình sơ lược 
 

Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 
22.09.2019 Nhận Phòng sau 3 giờ chiều 

Tối : Hướng dẫn tổng quát  
         Thiền chung  

 

23.09.2019 Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy;  
Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Tu Học;   
       Thiền chung. 

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

24.09.2019 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Tu Học;   
       Thiền chung. 

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

25.09.2019 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Văn Nghệ vàBế mạc Đại Hội. 
        Thiền chung 

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

26.09.2019 Trả phòng trước 12 giờ trưa cho b/đ ra về 
 nếu không tham gia du ngoạn 
Du Ngoạn Ngày 1 (ăn sáng tại Đài Trung, ăn 
trưa tự túc, ăn chiều tại nhà hàng ở Cao 
Hùng) 

Ăn sáng tại khách sạn cho bạn 
đạo ra về. Bạn đạo tham dự du 
ngoạn có chương trình riêng 
(Phật Quang Sơn Tự, thăm 
viếng Cao Hùng, nghỉ 1 đêm tại 
Khách Sạn ở Cao Hùng, v..v..) 
  

27.09.2019 Du Ngoạn Ngày 2 (ăn sáng tại Khách Sạn ở 
Cao Hùng, ăn trưa tại nhà hàng gần Miếu 
Văn Võ, ăn chiều tự túc) 

Hồ Nhật Nguyệt, Đền Tam 
Tạng, Miếu Văn Võ, Trở về 
Taipei, nghỉ 1 đêm tại Khách 
Sạn Đại Hội, Hậu Đại Hội. 

28.09.2019 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 2019 

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:  
VoVi Friendship Association of Northern California 
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c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California 
P.O. Box 18304  
San Jose, CA 95158, U.S.A.  
 
Bạn đạo tại Nam California: 
Liên lạc ghi danh 
Anh Nguyễn Nhựt Hồng Đức, email: nhiminh10@gmail.com, 
Chị Châu Vũ Bảo Khanh, email: duckhanh00@gmail.com, Tel. 714-489-7767 
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:    
PO BOX 10335, Westminster, CA 92685 
 
 
Bạn đạo tại Mỹ (ngoài Cali),  và Canada   
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ: 
Mai Nguyen 
PO BOX 1548 
OROVILLE- CA 95965- USA 
Tel: (714) 598-7291  Email: ghidanhdhvovi@gmail.com 

       Hoặc nhắn tin (Message): 408-800-5398 
 
Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro) 
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:   
 
TAN SIEU LENG 
4, RUE DE LA CRECHE   
  
75017 Paris, FRANCE   
    
Tél : +33 1 42 27 28 72,  Email : sieuleng@free.fr  

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance 

Bạn đạo tại Úc Châu   
        Chị Wan Thi Bích Liễu 

39 Glenmore Street 
Macleod, Victoria 3085, Australia 
Email:  ihsanlie@tpg.com.au 
Tel. 61 3 9432 2690 
Tel. di động 61434144976 
 

  
2. Chuyển Vận 

Xin xem phiếu chuyển vận. Xin chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ « TAIWAN TAOYUAN 
INTERNATIONAL AIRPORT » (airport code: TPE) và ghi rõ quý bạn sẽ đến TERMINAL 1 hay 
TERMINAL 2.  
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1)Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh ban đạo Nguyễn Kim Định 
sinh ngày 25-8-1951 mất ngày 12-12-2018 tại Virginia ,hưởng thọ 67 tuổi 
được Thượng Lộ Bình An,Siêu ThăngTịnh Độ .. 
Cám ơn quý bạn đạo 
Kính Báo 
Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington - Hoa Kỳ 
 
2) Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Lưu Thôn cư trú tại thôn Chi Hồ xã Tân Chi 
Huyện Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh (là gì ruột của bạn đạo Nguyễn Thị Soái).  
   Mất ngày 3.12.2018 tức ngày 27.10.2018 năm Mậu Tuất hưởng thọ 81 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ. 
      
 


