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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)  Sự thấy nó thấy cái thấy là sao? 
2) Muốn thấy được tình Trời thì phải làm sao? 
3) Sự thanh diệu thoát tục cảm nhận ra sao? 
4) Tánh nào tật nấy là sao? 
5) Sự đau khổ của thể xác do đâu mà có? 
6) Tại sao tu hoài không tiến ? 
7) Qui nguyên giềng mối là sao? 
 
 

 

Meâ Laàm 
 

Thieáu trí meâ laàm khoâng tieán böôùc 
Saân si khoå caûnh caûm bô vô 

Thöïc haønh chaát phaùt chung haønh tieán 
Giaûi toûa phieàn öu chaúng coù ngôø 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 7-9-96 Atlantic city (USA) 
Hỏi: Sự thấy nó thấy cái thấy là sao? 

 
Đáp: Thưa sự thấy nó thấy cái thấy, là luồng điển của chơn tâm khôi phục tự nhiên và hồn nhiên 
sẽ thấy tự nhiên, những gì nó thấy được cũng là tự nhiên hiện chứ không phải đặt điều bóp méo 
sự thật như những nhà tiên tri ảo tưởng. Đã là nhà tiên tri, nói phải đúng, nói sai là ảo tưởng, tự 
mình thẹn thùng và lùi bước trên đường tu, mất sự tự nhiên và hồn nhiên, khôi phục dâm tánh sẽ 
sanh bệnh nan y. 
 

              Kệ: 
Tâm tu chưa thức lại phân bì 
Trí óc không minh tạo nghĩ suy 
Bấn loạn chơn hồn gieo ý độc 
Bất thành bất đạt tạo tình nghi 
 
2) 8-9-96 Atlantic city (USA) 
Hỏi: Muốn thấy được tình Trời thì phải làm sao? 
 

Đáp: Thưa muốn thấy được tình Trời trước hết phải thấy mình, nhiên hậu mới cảm thông tình 
Trời thanh nhẹ hằng ban chiếu, từ bên trong cho đến bên ngoài. 
 

               Kệ: 
Biết mình hiểu họ chẳng lầm sai 
Thế sự nhơn gian chẳng có tài 
Tận độ Trời cao thanh trí giác 
Ánh quang ban chiếu phát quang hoài 
 
3) 9-9-96 Atlantic city (USA) 
Hỏi: Sự thanh diệu thoát tục cảm nhận ra sao? 
 

Đáp: Thưa sự thoát tục thanh nhẹ bên trên bộ đầu, cảm nhận sự lớn rộng vô cùng và thanh tịnh. 
Người tu thiền Vô Vi luôn luôn hướng tâm về nơi đó thì rất ổn định mà tu tiến. 
 

               Kệ: 
Chơn tâm thức giác chẳng lo phiền 
Cảm thức trần gian vẫn sống yên 
Quí đạo giúp đời càng dũng mãnh 
hực hành chánh pháp cảm tâm yên 
 
4) 10-9-96 Atlantic city (USA) 
Hỏi : Tánh nào tật nấy là sao? 
 
Đáp: Thưa tánh nào tật nấy, tức là tập quán tham dục, chưa chừa bỏ được, trí tâm bất ổn, lúc nào 
cũng muốn điều khiển đối phương, càng ngày càng độc tài hơn, tạo ra sự bất hòa trong gia cang. 
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                 Kệ: 
Tâm không mở rộng trí không minh 
Đời đạo không minh khó rõ tình 
Quí tưởng không thành tâm tạo loạn 
Khuyên người thức giác mình chưa minh 
 
5) 11-9-96 Atlantic city (USA) 
Hỏi: Sự đau khổ của thể xác do đâu mà có? 
 

Đáp: Thưa sự tàn tật để chứng minh luật nhân quả của Trời Đất đã hình thành, vậy hành giả phải 
chấp nhận, phần hồn tự nhận thấy sự cô đơn mà tiến hóa, chung qui chỉ có phần hồn là duy nhứt, 
cần tu để có cơ hội bước vào lãnh vực siêu diệu của Trời Đất, mà tận hưởng nguyên lý thanh 
cao, vô cùng tận của Thượng Đế đã hình thành một nơi cứu rỗi, không sát phạt, chỉ có tiến 
không có lùi, thành tâm phục vụ và không lợi dụng. 
 

                Kệ: 
Tinh thông phát triển đến vô cùng 
Tạo nghịch không minh trí tự thun 
Ngặt nghèo lắm cảnh tâm gánh chịu 
Trời không ban chiếu khổ vô cùng 
 
6) 12-9-96 Atlantic city (USA) 
Hỏi: Tại sao tu hoài không tiến ? 
 

Đáp: Thưa tu hoài không tiến là tại nghiệp lực từ tiền kiếp mang đến rất nặng, hành hoài chưa 
dứt khoát được chủ kiến, vẫn vấn vương chủ kiến độc tài, điển tâm không thông suốt, phải tin 
nơi pháp mà tiếp tục hành đúng, nhiên hậu mới có cơ hội tiến tới sự dứt khoát được. 
 

               Kệ: 
Bình tâm tiến hóa trăm chiều tiến 
Giải tỏa phân minh chẳng lụy phiền 
Tự tiến không ngừng trong thức giác 
Bình tâm học hỏi tự phân xuyên 
 
7) 13-9-96 Atlantic city (USA) 
Hỏi: Qui nguyên giềng mối là sao? 
Đáp: Phần hồn vốn là nguyên điển của Trời Đất hình thành, tròn trịa không dư không thiếu, nó 
là chơn lý tiến hóa bất diệt, chỉ có tan ra bởi sự phân tán của chính nó, cuối cùng cũng có cơ hội 
hồi sinh, trở về với ánh sáng Như Lai. 
 
             Kệ: 
Qui nguyên giềng mối tự phân bài 
Thức giác chơn hồn tự sửa sai 
Vọng động không còn tâm nhập định 
Tiến về thanh giới chẳng lầm sai 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Trăng tròn 
 
Trăng tròn quán xuyến Bắc Trung Nam 

Ba giới khai thông tự thức làm 
Khổ hạnh minh tâm duyên tận độ 
Sửa mình tu tiến chẳng còn tham. 

 

Còn tham vì bởi hồn mê muội 
Thức giác bình tâm chẳng bị nhồi 
Trong sạch chơn hồn qui đạo pháp 
Thanh bình khai triển tự mình vui. 

 

Mình vui sống động qui giềng mối 
Huynh đệ tương giao tránh quả nhồi 

Thanh tịnh chơn hồn minh tự xét 
Cảm minh thiên địa tiến từ hồi. 

 

Từ hồi sáng suốt ân ban độ 
Học hỏi triền miên tự thức vô 
Đời đạo song hành tâm tự đạt 
Xuất hồn học hỏi tự mình vô. 

 

Mình vô chơn điểm bình tâm tiến 
Rõ thế trần gian tạm gác phiền 
Mến đạo quí đời tâm đạt tịnh 

Chẳng còn mê chấp tự an hiền. 
 

An hiền một kiếp phù sanh tạm 
Thỏ thẻ cùng ai tự thức hàm 

Thương Mẹ quí Cha gieo ý đẹp 
Thật thà chơn giác tự mình cam. 

 

Mình cam gánh vác đời ban dạy 
Học hỏi bình tâm cảm mến Thầy 

Tận độ thực hành duyên lập hạnh 
Qui hồi chơn thức lại càng may. 

 

Càng may quí đạo ở tâm nầy 
Thương nhớ triền miên lại thức say 

Mùi đạo dìu hồn thăng tụ tiến 
Khổ hành chơn pháp cảm vui vầy. 

 

Vui vầy thanh sạch lòng tha thiết 
Huynh đệ tương giao đạt pháp huyền 

Trung Bắc Nam hành đồng lý đạo 
Tâm đạo khai triển lộ trình xuyên. 

 

Trình xuyên qui nhất cùng tam pháp 
Thế thế đảo điên tạo ý phiền 

Khổ hạnh bình tâm minh cảm lý 
Thực hành chơn pháp ngộ thanh huyền. 

 

Thanh huyền Phật pháp duyên Trời độ 
Lập hạnh từ bi tự tiến vô 

Vũ trụ càn khôn đầy duyên đẹp 
Tràn đầy thanh nhẹ nguyện Nam Mô. 

 

Nam Mô khai triển tâm bình đạo 
Rõ lẽ Trời ban tự thức vào 

Không có có không lòng không động 
Vốn không tự ngộ pháp phân mầu. 

 

Phân mầu Tiên Phật đồng thăng tiến 
Xét cảnh rõ người tự tiến xuyên 
Thanh đẹp qui hồi duyên tận độ 

Thương yêu tha thứ đạt tâm huyền. 



 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 5/18 
 
 
 

Tâm huyền càng thức lại càng siêu 
Học hỏi triền miên tự đạt nhiều 

Qui hội chơn hồn tâm chuyển tịnh 
Hồi sinh bất diệt rõ chơn điều. 

Lương Sĩ Hằng 
Hai Không, 30-09-1987 

 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦYTHUYẾT GIẢNG 
 

NGỤC TÙ VÀ THỂ XÁC 
 
Montréal, ngày 14 tháng 9 nåm 1997 (tiếp theo và hết) 
 

Cho nên tại sao chúng ta cũng có nhân dân, có quốc gia, có xứ sở nhưng mà khổ hoài, thiếu thốn 
hoài. Tại vì chưa hiểu được nguyên lý của trời đất. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý của trời 
đất thì một số người chúng ta ở trong nầy chúng ta cũng có thể xây dựng, kẻ trồng lúa, người 
trồng rau. Sự mưu sinh của chúng ta càng ngày càng đầy đủ và không thiếu thốn. Sự sáng suốt 
của chúng ta có. Trong trại cải tạo đã gởi nhiều món quà ra cho nhân dân. Nhiều cái lượt rất đẹp. 
Những cái lượt đó do đâu mà làm được, lượm được một miếng nhôm cũng làm thành cái lượt, 
lượm được miếng sắt cũng làm thành cái dao. Lượm thôi, chứ tiền bạc gì mà mua, thì thấy sự 
sáng kiến chúng ta có ! 

Chuyện nhỏ nhỏ nhắc cho các bạn hiểu, những gì các bạn có thể làm và các bạn tu thanh tịnh rồi, 
tương lai các bạn sẽ làm nhiều chuyện lớn hơn, còn hay hơn cả thế giới người ta đang có vì 
người ta chưa học được cái cảnh khổ cực như các bạn, thiếu thốn như các bạn, trí sáng như các 
bạn. Không có ! Vì họ không có thiếu, họ dư thừa, họ đâu có hiểu cái thiếu là xây dựng cho trí 
sáng. Cái khổ là xây dựng cho tâm từ bi. Chúng ta đã khổ và xây dựng cho trí chúng ta càng 
ngày càng sáng, càng khổ càng muốn người ta giúp. Mà khi các bạn tu thoát nạn rồi, các bạn 
muốn giúp tất cả mọi ngườI ! 

 Như tôi hiện tại, đi khắp năm châu, giúp tất cả mọi người. Cần đến tôi là tôi phục vụ. Cần đến 
tôi là tôi xây dựng chứ không có chỉ đường phá hoại cho bất cứ ai. Lấy điều chính của trời đất 
mà xây dựng lấy mình. Càn khôn vũ trụ có thanh có trược mà chúng ta không hướng thanh, mà 
nuôi trược, là chỉ có phá hoại cơ tạng và xứ sở mà thôi. Tham dục là phá hoại cơ tạng và xứ sở ! 
Xây dựng tiến hóa, mưu cầu thăng hoa tốt đẹp thì trí óc chúng ta lúc nào cũng nhàn hạ và vui 
tươi.  

Nhân cơ hội nầy các bạn biết tu là các bạn sẽ tự thoát. Phương pháp của PhápLý Vô Vi Khoa 
Học Huyền Bí Phật Pháp là tự tu tự tiến, khổ khổ khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp là 
vậy. Chúng ta đã khổ nhiều, chúng ta không nên lưu ý chuyện khổ. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý 
chuyện hóa hóa sanh sanh. Chúng ta biết được có đấng Tạo Hóa, đưa chúng ta đến đây để làm 
gì ? Ðể học hỏi, học hỏi mọi sự kích động và phản động, nhận thức thảm cảnh chúng ta mới phát 
triển được tâm từ bi. 
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Chúng ta sống trong thiếu thốn, sống trong khổ cực, tự hành hạ tâm thân mà không biết xây dựng 
tâm thân, chúng ta buông bỏ tất cả đi, không sao ! Ðấng toàn năng đang dìu dắt chúng ta, đang 
xây dựng cho chúng ta, đang ban nguyên khí cho chúng ta cọng hưởng hòa bình, chúng ta hướng 
tâm về đó tự tu tự tiến thì tương lai chắc chắn có kết quả tốt đẹp. Nhân loại sẽ hưởng món quà 
tinh vi nhứt của người Việt Nam đau khổ đã tìm được trong thực hành. Như tôi chẳng hạn ! 
Ngày hôm nay tôi đi khắp thế giới, nói cho mọi người biết. Chính phần hồn của bạn từ không 
giới đến, rồi các bạn phải ra đi với hai bàn tay không. 

 Ngoài nầy, ngườI Mỹ giàu có lắm, tiền bạc nhiều, nhưng mà không hiểu nguyên lý nầy. Họ đến 
từ không và họ trở về với hai bàn tay không mà đòi hỏi tranh chấp cho nhiều để làm gì. Ôm của 
đầy hết, lúc chết cũng ra đi với hai bàn tay không, không biết được phần hồn có cơ hội tiến hóa 
tới vô cùng là một điều lầm lỗi nhứt. Biết được nhân quả, nhân nào quả nấy rõ ràng. Các bạn 
trồng đậu nó ra đậu, trồng cam nó ra cam, trồng rau nó ra rau, mà nhờ nguyên khí của trời đất nó 
mới hình thành. Nhưng mà chúng ta không thể quên được sự cấu trúc của trời đất tinh vi vô 
cùng. Nhìn khối óc của các bạn, xác thân của các bạn chằng chịt bao nhiêu thần kinh, từ khối óc 
tới cơ tạng. Một sợi hư là toàn thân phải hư. Trong trại các bạn cũng thấy nhiều người bệnh, 
nhức nhối la lô khổ cực là chỉ có một sợi thần kinh thôi.  

Cho nên khối óc chúng ta hiểu được. Hướng về thanh tịnh tu, hướng về nguyên khí của trời đất 
mà xây dựng. Thượng chánh thì hạ sẽ được cứu. Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Bên trên 
chúng ta bất chánh, cứ suy nghĩ chuyện sai lầm, tranh đấu, giết hại, mưu mô thì cơ tạng chúng ta 
sẽ lâm bệnh. 

Các bạn thấy những người tài giỏi mưu mô lường gạt ở ngoài đời cho giàu có. Rốt cuộc chết ra 
đi với cái gì ? Hai bàn tay không ! Các bạn đã chứng nghiệm rõ ràng, thấy rõ ràng, ông  bà cha 
mẹ chúng ta đã ra đi bằng hai tay không, chứ có ai được cái đồng xu nào đâu, mà đòi hỏi cho kỳ 
được từ xu từ cắc, tranh đấu giết nhau, sai lầm, đi ăn cướp đủ chuyện hết, là cái chuyện sai lầm 
của tâm thức, nhận định sai hiểu sai, làm sai là vậy. Chúng ta tu lập lại quân bình khối óc thì 
chúng ta dễ buông bỏ không có tham gia cái điều sai mà hướng về điểm chánh để phát triển tới 
vô cùng. 

Chánh khí là quan trọng ! Người Việt Nam có chánh khí ! Dự bao nhiêu cuộc chiến tranh vẫn 
qua được, bao nhiêu sự hù hiếp của vật chất vẫn qua được, bao nhiêu sự thiếu thốn của tình đời 
vẫn vượt qua tới ngày nay. Bây giờ kiểm điểm lại chúng ta thấy chúng ta thiếu cái gì ? Ðang 
thiếu tâm linh ! Dũng mãnh đi về thiên quốc đi, thì thế gian sẽ hòa bình tốt đẹp và chúng ta sẽ là 
món quà quí cho nhơn loại ở tương lai. Chúng ta cũng có khối óc mà chịu tu chịu phát triển thì 
mọi người có một chiều hướng phát triển tốt đẹp. Chúng ta sẽ cho mọi chúng sanh biết, nên sửa 
mình thay vì tranh chấp. Càng sửa càng tiến thì mới là sửa. Càng sửa càng không tiến là chế độ 
sai. 

Cho nên sửa mình để tiến hóa là chánh gốc, lý luận ôm sách vở người nầy, ôm lý luận của người 
kia, ôm xứ nầy ôm xứ nọ vào tâm nhưng mà xứ ta, ta không khai triển, làm gì kinh tế có thể dồi 
dào được ! Phải  khai triển ngay tâm thức của mọi người dân, phát triển khối óc, bằng lòng đóng 
góp, thật sự xây dựng thì vui biết là bao nhiêu. Số người chúng ta đang có hiện tại. Một số anh 
em trong khám này biết thương yêu nhau trong xây dựng. Ngày đêm lo sửa lo tu là đem lại hòa 
khí trong trại. Ngay trong trại nầy có thể ảnh hưởng xã hội bên ngoài được.  
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Chúng ta nên làm liền, xây dựng liền, sửa mình, nghiêm chỉnh, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Giữ 
nghiêm luật của TrờI Ðất mà thực hành thì phàm tâm chúng ta không có, sự cướp giựt sẽ tiêu 
tan. Trong óc chúng ta không nuôi dưỡng sự phá hoại thù hận nữa. Xây dựng để tiến hóa thì xã 
hội tương lai sẽ được tốt. Con em ta sẽ được vui, chung sống hòa bình cả càn khôn vũ trụ không 
phải là một cái chỗ xứ sở nhỏ hẹp như thế nầy được. Chúng ta đã làm chủ cái thể xác nầy, cái 
tiểu thiên địa nầy. Trong tiểu thiên địa các bạn có kim mộc thủy hỏa thổ, có âm có dương, có 
nóng có lạnh, có đầy đủ hết, mà các bạn không làm sao quân bình được vì chưa hòa với nguyên 
khí của trời đất. 

Cho nên ngày nay các bạn mà nghe lời tôi. Tôi là người đã thực hành, đã đạt được và diễn tả cho 
các bạn thấy rõ mọi sự việc trong tâm thức của các bạn. Các bạn bằng lòng thực hành thì các bạn 
là tôi, chúng ta đồng hành đồng tiến trong xây dựng, chứ không phá hoại, thì xứ chúng ta sẽ giàu 
mạnh và vui sướng vô cùng. Thực hiện tình thương và đạo đức là khí giới tối tân nhứt cả càn 
khôn vũ trụ bây giờ. Phải biết thương yêu và phải biết tha thứ. Nếu các bạn không có chiều sâu 
của tâm đạo làm sao biết thương yêu và tha thứ. Miệng nói thương yêu, miệng nói ân xá, nhưng 
mà theo dõi thì cũng chưa có được, mà để cho phạm nhân tự thức, cống hiến trong khả năng của 
chính nó, hòa hợp với xã hội cùng càn khôn vũ trụ là vui biết là bao nhiêu, sẽ sáng chế nhiều 
điều hay, xây dựng cho xã hội càng ngày càng tốt, càng văn minh, siêu việt hơn, tốt đẹp hơn.  

Các bạn khổ, các bạn mới thấy là cái hồn đang lãnh đạo thể xác, chứ không phải thể xác lãnh đạo 
cái hồn. Cái xác là tạo sóng sông mê mà thôi. Cái hồn mới lãnh đạo thể xác. Mà cái hồn các bạn 
càng ngày càng sáng suốt, biết gốc gác của các bạn, các bạn đâu có phá hoại thể xác. Các bạn 
không có hành hạ thể xác nữa thì các bạn sẽ không còn bịnh hoạn, không có tạo sự tiêu hao cho 
xã hội. Kinh tế chúng ta sẽ dồi dào, mọi người đều khỏe mạnh và tươi sáng, trí sáng tâm minh, 
vui hòa tốt đẹp. 

 Hôm nay có duyên lành tôi thỏ thẻ cùng các bạn. Chính tôi cũng là một tội nhơn, cũng là một tội 
hồn bị giam hãm trong thể xác như các bạn. Ngày hôm nay tôi tu đạt được quân bình, thoát khỏi 
cảnh đau khổ triển miên trong cuộc sống. Bây giờ tôi 75 tuổi vẫn vui, vẫn khỏe mạnh. Các bạn 
nghe âm thinh tôi thì các bạn thấy, âm thinh tôi cũng như tuổi trẻ, bằng lòng dấn thân tu học để 
đóng góp cho nhân loại chứ không phải để dành riêng cho cá nhân tự hưởng.  

Cho nên tôi dầy công theo đường lối mới của khoa học, thâu băng để cho các bạn nghe, êm ả và 
thức tâm, tự sửa mình sẽ có giấc ngủ ngon và tinh thần phục vụ tốt ở tương lai. Chúng ta biết 
được khối óc của chúng ta, chúng ta phải kính trọng tất cả những khối óc đã đi trước. Vì sao họ 
bị đau khổ, vì sao họ bị luân hồi thành cầm thú ? Vì khối óc của họ không có xây dựng. Họ đi lúc 
đó thì đường lối rất đúng, nhưng mà bây giờ phân tách ra thì thấy rõ họ không hiểu nguyên khí 
của trời đất. Họ không hiểu tình trời, họ không hiểu phần hồn. Cho nên họ nuôi dưỡng ác mộng 
mà không thành đạt, kết quả không thành đạt. Lúc chết rồi cũng không được cái gì hết.  

Mọi người theo thì chỉ có khổ thôi. Bây giờ chúng ta đây tự xây dựng lấy chính mình, tự khám 
phá cái tài sản cuối cùng của Thượng Ðế đã ân ban là tiểu thiên địa, là thể xác và khối óc của 
chúng ta, mà đạt tới thanh tịnh thì chúng ta có một tài sản vô cùng của Thượng đế  đã ân ban, 
chúng ta không thiếu thốn, vui xây dựng để tiến hóa, cọng hưởng hòa bình với nguyên lý của trời 
đất. Lúc đó các bạn mới dễ tha thứ và thương yêu, quí trọng từ cọng cỏ, cọng rau, một cái gì của 
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trời đất đã hình thành các bạn đều quí trọng, không nuôi dưỡng phá hoại nữa thì xứ sở chúng ta 
mới được thái bình tốt đẹp, ảnh hưởng cả thế giới ở tương lai.  

Chỉ có người đau khổ làm được thôi. Người sung sướng không bao giờ làm được. Người cầu 
cúng thần thánh cũng không làm được. Người đau khổ như các bạn là người biết, muốn tìm thực 
chất của chính mình để thoát tục. Thoát tục là thoát cái cảnh khổ ở thế gian này. Tiến về sự thanh 
tịnh, sáng suốt, vui tươi của trời đất mà tiến hóa. Phần hồn là chánh, xác là tạm thôi, các bạn có 
bao nhiêu tỷ bạc rồi rốt cuộc cũng là chôn dưới mấy tấc đất đó thôi. Tạm!  Cái phần hồn là 
chánh. Căn cứ trong đạo đức. Các bạn bây giờ có thể xác là tài sản của Thượng Ðế, mà các bạn 
không đạo đức là không chịu xây dựng cho thể xác tốt. Không xây dựng cho thể xác khôi phục 
trật tự là các bạn người xấu. Các bạn bằng lòng tu sửa để khôi phục trật tự hòa hợp với càn khôn 
vũ trụ thì các bạn mới thấy là thật sự tôi có cơ hội thoát nghiệp tâm. Tôi nói đến đây cũng là nói 
rất dài, cầu mong các bạn nghe đi nghe lại nhiều lần sẽ hiểu các bạn nhiều hơn. Các bạn là một 
khả năng của vũ trụ không nên quên bạn mà gieo hận thù vô ích, không lợi lộc cho tâm thân 
cũng không ích gì cho quần chúng. Thành thật cảm ơn sự đón nghe của các bạn. 

Quí thương, 

Lương Sĩ Hằng 

Đề tài suy gẫm 

Thư từ lai vãng 

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.  
 
Hồi Sinh Vô Tận(21-03-1982) 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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Thông Tin  
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”  

Phuket, Thailand 
22.09.2023 – 27.09.2023 

 
 

Ngày 2 tháng 12 năm 2022 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Sau 3 năm chờ đợi Đại Hội Vô Vi, chúng tôi xin hân hoan thông báo cùng quý bạn đạo thời gian 
và địa điểm Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 39 “Tâm Thức Dồi Dào” năm 2023, để quý bạn có thời 
gian sắp xếp và xin nghỉ phép tại công sở. 
 
Địa Điểm: Phuket, Thailand 
(phi trường Phuket International Airport – Airport Code HKT) 
 
Khách Sạn: Hilton Arcadia Resort and Spa 
 
Thời Gian: 

1) Bạn đạo bay từ các nước châu Âu hay châu Mỹ nên đến sớm ít nhất 2 ngày tức là 
20.09.2023 để thích hợp với giờ giấc mới và có thể tận hưởng những ngày Đại Hội. Nếu 
bạn nào cần đến sớm hơn, xin vui lòng liên lạc Ban Ghi Danh để chúng tôi thu xếp nếu 
được. (Email: ghidanhdhvovi@gmail.com) 

2) Ngày check-in cho bạn đạo không đến sớm: 22.09.2023 
3) Khai Mạc Đại Hội và Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy: 23.09.2023 

Chương Trình Tu Học Ngày 1, 2, 3 trong 3 ngảy Đại Hội : 23, 24, và 25.09.2023 
            4 đêm thiền chung: 22, 23, 24, và 25.09.2023 
            3 buổi thiền trưa: 23, 24, và 25.09.2023 
            Văn Nghệ Đại Hội và Lễ Bế Mạc: 25.09.2023 

4) 26.09.2023: Bạn đạo có thể ở thêm 1 ngày Hậu Đại Hội với buổi tiệc chung vui chiều 
26.09.2023. Hoặc ra về ngày 26.09.2023. 
*** Lưu Ý: Hiện nay chúng tôi phải thương lượng lại chương trình du ngoạn ngày 
26.09.2023 để mọi bạn đạo có thể tham dự (không giới hạn tuổi tác) nên xin quý bạn 
chờ thông tin và chúng tôi sẽ thông báo sau. 

5) Xin lưu ý: Thời gian di chuyển từ Phi Trường Phuket International Airport đến khách sạn 
trung bình 1 tiếng 30 phút. Bạn đạo nên mua vé máy bay đi cùng nhóm để tiện việc đưa 
rước. Ban Vận Chuyển sẽ giúp phần di chuyển từ phi trường về khách sạn : Ngày 20, 21, 
và 22.09.2023. Di chuyển từ Khách Sạn ra phi trường: Ngày 26 và 27.09.2023. 
 

Giấy Tờ cần thiết:  
 
Xin quý bạn lưu ý sổ thông hành (PASSPORT) hay Hộ Chiếu cần còn hiệu lực ít nhất 6 tháng 
sau ngày tổ chức Đại Hội, tức là có hiệu lực đến ngày 1.04.2024. 

mailto:ghidanhdhvovi@gmail.com
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Kể từ ngày 1.10.2022, Thái Lan không còn đòi hỏi chích ngừa Covid nữa. Tuy nhiên, quý 
bạn vẫn phải xem điều lệ nơi mình cư ngụ có đòi hỏi thẻ chích ngừa hay test COVID không 
trước khi được hãng máy bay chấp thuận cho hành khách lên máy bay – để tránh gặp rắc rối. 

 
Vì vật giá leo thang khắp nơi, nên hiện nay giá khách sạn cũng tăng lên ít nhất gấp 2 lần 
so với năm 2020. Tuy nhiên khách sạn vẫn giữ giá cũ cho Đại Hội không thay đổi với 
điều kiện quý bạn cần ghi danh càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 3 năm 2023. 
Sau ngày kể trên, BTC không bảo đảm có thể giữ giá phòng cũ được. 

 
Quý bạn đạo đã đóng tiền đợt 1 hay đã đóng tiền trọn gói sẽ được giữ chỗ ưu tiên 
cho Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào năm 2023. Xin quý bạn liên lạc lại với bạn đạo đã 
ghi danh cho quý bạn để kiểm lại tùy theo nhu cầu. 

Phiếu Ghi Danh hiện nay chưa có giá du ngoạn mới, nhưng quý bạn có thể giữ chỗ trước 
hoặc cho biết muốn tham gia Hậu Đại Hội hay không. 
 
Quý bạn nào muốn giữ chỗ sớm xin liên lạc email: ghidanhdhvovi@gmail.com. 

 
Chúng tôi sẽ đăng giá Du Ngoạn trên Tuần Báo Phát Triển Điện Năng vào các tuần tới 
sau khi có thêm thông tin. 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.phaplyvovi.org/event/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2023
https://www.phaplyvovi.org/event/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2023
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Phiếu Ghi Danh 
(xin điền mỗi người một phiếu) 

 
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”  

Phuket, Thailand 
22.09.2023 – 27.09.2023 

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

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

Email:   Tin tức via email : [  ] Đ.T. di-động :    
Thuộc Thiền Đường / HAHVV : 
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):    Điện thoại:     

 
****Quý bạn nên mua Bảo Hiểm Du Lịch (travel insurance) đề phòng xa khi cần thiết. 

 
Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại Hilton Arcadia Resort 22.09.2023 -  26.09.2023 cộng với 4 bữa 
ăn sáng,  
3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối) 

 

Phòng   Lệ Phí Đại Hội cho 1 người Tổng Cộng 
    

    

Phòng 2 người 
   

Người Lớn  540 USD   

Phòng 1 người 
  

Người Lớn  780 USD   

    

Trẻ em dưới 12  
tuổi ở chung với  

2 người lớn 

Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 2 người 

lớn  

 300 USD  

Trẻ em trên 12  
tuổi = tính như 

người lớn 

   540 USD   

  Thứ  

Ghi Danh Đại Hội Và Du Ngoạn (6 ngày 5 đêm từ 22.09.2023 -  27.09.2023 cộng với 5  
bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong 3 ngày đại hội, 1 bữa ăn tối hậu đại hội, TOUR 
DU NGOẠN thông báo sau. 

 

Phòng   Lệ Phí Đại Hội & TOUR 
cho 1 người 

Tổng Cộng 

    

Phòng 2 người 
   

Người Lớn ??? USD  

Phòng 1 người 
 

Người Lớn               ??? USD   

    

Trẻ em dưới 12  
tuổi ở chung với  

2 người lớn 

Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 2 người 

lớn 

??? USD   

Trẻ em trên 12    ??? USD   
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tuổi = tính như 
người lớn 

  Thứ  

 
 
 
 

Chỗ ở trước Đại Hội : Khách sạn Hilton Arcadia Resort (giá phòng đã tính 17% thuế, bao gồm ăn 
sáng)  
 

  1 Đêm 
mỗi người 

Đêm 
20.09.2020 

Đêm 
21.09.2020  

Tổng Cộng 

Phòng 2 người 
   

 60 USD 60 USD 60 USD  

Phòng 1 người 
 

120 USD     

Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 2 người lớn 

20 USD    

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

 

Xin chọn loại 
phòng 

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

 

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

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

không đi tour). 
1   

 
 

1. Ghi Danh Đại Hội 
 
 Hạn chót Ghi Danh 

 
Hạn chót ghi danh : 01 tháng 5 năm 2023 (Có thể hết chỗ sớm hơn) 
Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 01 tháng 03 năm 2023, chúng tôi không 
bảo đảm còn giữ được giá đặc biệt này. 

 
 

 Thời hạn và cách đóng lệ phí  
Xin quý bạn đóng tiền đợt 1 trước ngày 15 tháng 1, 2023 để giữ chỗ. 

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

Phòng  Đợt 1 đóng trước 
15 tháng 1, 2023 

Đợt 2 đóng hết trước 
01 tháng 5, 2023 

Phòng 2 người Người Lớn 300 USD   Phần còn lại 
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Phòng 1 người Người Lớn 400 USD   Phần còn lại 
 Trẻ em dưới 

12t 
200 USD   Phần còn lại 

 
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 01 tháng 5 
năm 2023 vì BTC phải trả trước lệ phí cho Khách Sạn.  
 
 Chương trình sơ lược 

 
Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 

22.09.2023 Nhận Phòng sau 3 giờ chiều 
Tối: Hướng dẫn tổng quát  
         Thiền chung  

 

23.09.2023 Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy;  
Tu Học Ngày 1 
Thiền chung trưa và tối 

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

24.09.2023 Tu Học Ngày 2 
Thiền chung trưa và tối 

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

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

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

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

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

27.09.2023 Trả phòng trước 12 giờ trưa   
 Bạn đạo ra về 

Ăn sáng tại khách sạn 

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

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

mailto:chrisvu58@gmail.com
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Email: lthumail@gmail.com Tel: (408) 518-2402 
 
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ: 
Đại Hội Vô Vi 2023 
c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California 
P.O. Box 18304  
San Jose, CA 95158, U.S.A.  
 
Bạn đạo tại Nam California: 
Liên lạc ghi danh 
Anh Nguyễn Nhựt Hồng Đức, email: nhiminh10@gmail.com, 
Chị Châu Vũ Bảo Khanh, email: duckhanh00@gmail.com, Tel. 714-489-7767 
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:    
PO BOX 12288, Westminster, CA 92685-9998 
 
 
Bạn đạo tại Mỹ (ngoài Cali),  và Canada   
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ: 
Mai Nguyen 
PO BOX 1548 
OROVILLE- CA 95965- USA 
Tel: (714) 598-7291 Email: ghidanhdhvovi@gmail.com 

         
 
Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro) 
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:  
TAN SIEU LENG 
4, RUE DE LA CRECHE  
75017 Paris, FRANCE  
Tél : +33 1 42 27 28 72, Email : sieuleng@free.fr  
Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance 
 
Bạn đạo tại Úc Châu   

        Chị Wan Thi Bích Liễu 
39 Glenmore Street 
Macleod, Victoria 3085, Australia 
Email: lieuvuwan@gmail.com 
Tel. 61 3 9432 2690 
Tel. di động 61434144976 
 
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam) 
Liên lạc: chị Thủy 
Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com   
  

     
2. Chuyển Vận 

Xin chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ « PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT » (airport 
code: HKT). 
Xin lưu ý Ban Vận Chuyển chỉ đón Bạn Đạo tại International Terminal.  

 

mailto:nhiminh10@gmail.com
mailto:duckhanh00@gmail.com
mailto:ghidanhdhvovi@gmail.com
mailto:truongchungthuy@gmail.com
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