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Mục Bé Tám từ 18/10/97 đến 24/10/97 
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Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị 
tâm bệnh và giải tỏa 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) Nguyên do gì mà mọi người phát tâm làm từ thiện, giúp người khốn khổ, tại các miền bão lụt và nguy 
hiểm  ? 
2) Nhu cầu cần thiết là thứ nào  ? 
3) Ðâu là bến giác  ? Ðâu là bờ mê  ? 
4) Hướng ngoại tạo động là hướng làm sao  ? 
5) Phàm tâm là sao  ? 
6) Tại sao làm người ai ai cũng có tội  ? 
7) Tình đồng đạo không bao giờ mất tại sao  ? 
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1) Montréal, 18/10/97 4  : 50 AM 
Hỏi  : Nguyên do gì mà mọi người phát tâm làm từ 
thiện, giúp người khốn khổ, tại các miền bão lụt và 
nguy hiểm  ? 
 
Ðáp  : Thưa thiên cơ giáo dục loài người, hướng 
thượng, cho nên sau khi làm phước, tặng quà cứu 
người thiếu thốn, thì người tặng lại được mạnh khỏe 
hơn người nhận quà, lại có dịp cảm động và thức 
tâm, hướng về Trời Phật mà ăn năn sám hối, biết 
được số phận làm người cần tương trợ lẫn nhau khi 
cần 
 
  Kệ  : 
 Siêu nhiên ban chiếu tự nhiên thành 
 Trời Phật phân minh tình chuyển tiến 
 Thức giác bình tâm đồng cứu độ 
 Thực hành giao cảm hướng về thanh 
 

2) Montréal, 19/10/97 12  :45 AM 
Hỏi  : Nhu cầu cần thiết là thứ nào  ? 
 
Ðáp  : Thưa nhu cầu cần thiết là nhiên liệu của cuộc 
sống, tinh khí rất cần thiết cho sự vận hành của cơ 
tạng. Ngược lại thì chỉ tiêu hao và mất quân bình, 
bệnh hoạn xảy ra bất cứ lúc nào, khó cứu khó tu 
 
  Kệ  : 
 Thực hành phát triển chẳng lo mù 
 Giải chấp phá mê tự tiến tu 
 Sống động tình Trời tâm quyến luyến 
 Bình tâm thanh tịnh chẳng mê mù 
 

3) Montréal, 20/10/97 7  :30 AM 
Hỏi  : Ðâu là bến giác  ? Ðâu là bờ mê  ? 
 
Ðáp  : Thưa bến giác là hoàn cảnh đau thương xảy 
ra liên tục, nhiên hậu mới thấy rõ sự sai lầm của 
chính mính mà bằng lòng tu sửa. Bờ mê là mới đến 
đó tưởng đó là thật, mê mẫn trong cuộc thương yêu 
giả tạm, trong một thời gian ngắn rồi đâm ra chán 
ngán. Cho nên người đời hay thay đổi là vậy, lập 
trường không vững vì chưa thấy được khả năng của 
chính mình là vô cùng tiến hóa tùy theo duyên 
nghiệp, xuyên qua tình đời mà thức tâm. Cảnh tạm 
dẫn dắt tâm linh chỉ có và tiến thì mới thoát nạn. 
Cho nên nhơn gian có câu  : Nhơn bất học bất tri lý, 
không sao hiểu được sự giáo dục của Trời Ðất đã 
hình thành từ có đi tới không, từ không đi tới có, vui 
buồn lẫn lộn, chính mình tự nhận xét và phát triển 
tâm linh, dũng mãnh vượt qua tình đời, mà thủ lễ 
tiến thân 
 
  Kệ  : 
 Nguyện tu đóng góp sống chuyên cần 
 Giải tiến tâm linh tự xét phân 
 Ðen bạc tình đời tâm thấu triệt 
 Học hành tiến hóa tự mình phân 
 
 
 
 
 
 

4) Montréal, 21/10/97 6  :25 AM 
Hỏi  : Hướng ngoại tạo động là hướng làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa hướng ngoại tạo động là sẽ gia tăng 
dâm tánh, lo chuyện của người khác nhiều hơn lo 
chuyện chính mình, bỏ qua sự thanh tịnh sẳn có 
trong nội tâm, vất vả mà không có kết quả cho phần 
hồn khi lìa xác 
 
  Kệ  : 
 Tu không thanh tịnh vẫn bàng hoàng 
 Không biết đến đâu chẳng có an 
 Thanh nhẹ không còn tăng chuyển động 
 Tâm mê không thoát trí mơ màng 
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5) Montréal, 22/10/97 4  :05 AM 
Hỏi  : Phàm tâm là sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa phàm tâm là biết chuyện thông thường 
thị phi qua lại, không biết chuyện tâm linh, vắng 
tình Trời Ðất rất dễ sân si và không lối thoát 
 
  Kệ  : 
 Không minh đạo lý tự phân tầm 
 Khó giác khó minh lý diệu thâm 
 Trí tuệ chôn vùi không lối thoát 
 Trần tâm gieo động khổ muôn phần 
 

6) Montréal, 23/10/97 2  :45 AM 
Hỏi  : Tại sao làm người ai ai cũng có tội  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự cấu trúc của Trời Ðất là nguyên khí 
thanh và trược, sáng và tối. Quan sát hành động của 
mỗi linh căn tại thế, mà định tội, sáng là giải nghiệp, 
tối là tạo nghiệp 
 
  Kệ  : 
 Không minh chỉ có tạo thêm phiền 
 Trí tuệ không thông sống khó yên 
 Ðen bạc tình đời xoay chuyển động 
 Thực hành chánh pháp chẳng lo phiền 
 

7) Montréal, 24/10/97 3  :15 AM 
Hỏi  : Tình đồng đạo không bao giờ mất tại sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa tình đồng đạo phát triển chung một đường lối không bao giờ mất, vì ngày đêm nuôi dưỡng 
tinh thần đồng nhứt phát triển tới vô cùng tận, sanh tử vô can 
 
  Kệ  : 
 Qui hàng thanh tịnh chẳng bàng hoàng 
 Kiến tánh phân minh tự vượt sang 
 Ðường đạo không ngừng chơn phát triển 
 Thực hành chất phát tự mình yên 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Hỏi : Thưa ông Tám, tôi thấy tất cả các phương pháp học tu, khi người ta nói chuyện hay truyền 
pháp, họ nói cái âm thanh rất chậm và nghe nó thật là êm dịu, họ nói như vậy mới là người tu. Còn 
cái phương pháp mình học ở đây đó, thì tôi so sánh âm thanh của tôi và của bạn đạo, tôi thấy có cái 
khác biệt. Không phải là êm dịu như vậy, cái âm thanh đó nói ra nó một cái gì như một cái chấn 
động chứ không phải là êm dịu ru ngủ, mà càng nói nhiều điện càng mạnh. Tỷ như ông Tám mà 
nói, nếu mà không điều chỉnh máy cho âm thanh trầm lại thì cái âm thanh nó xóay mạnh lắm, xóay 
vô người nghe. Nếu mà đối với đạo khác, như vậy dữ tợn quá, chắc không phải ông thầy tu. 
Ðáp: Chấn động! Nó làm cảm cảm động đối phương, rút lên. Bởi vì tại làm sao bắt buộc phải nói mau? 
Khi mà tôi khởi điểm môt cái gì đó, thì nó rút... rút... rút... đi lên, mà nếu tôi ngưng lại đó, nó bị cúp, đứt. 
Thành ra tôi phải liên tục... liên tục... những cái cảnh nó hiện trước mặt tôi, tôi nói liên tục, liên tục, cái 
này nó qua cái khác, cái này qua cái khác nó lên, thành ra nó mau lẹ và nó rõ rệt, nó kích thích cởi mở 
những người thính giả liền. Những người thính gỉa mà nó có phần nhẹ tu về đạo pháp nó ứng lên cái thì nó 
chiếu nó thấy, mà nó thấy nó cởi mở. Còn cái kia nói rà... rà... rà... nói về tâm lý là tại sao? Họ dụng cái 
con tim của cha mẹ, cái tâm, họ giữ cái tâm bằng thịt, họ không thể nói mau bằng cái điển. 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Kính xin quý ban đạo hướng tâm cầu nguyên cho bác Phạm Thị Tương là thân mẫu đạo hữu Trương 
Ðình Ưng mất ngày 26 tháng 7 năm 2007 tại Montréal, hưởng thọ 94 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Canada 
 
2) Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho nữ đạo hữu Lameuse Nguyễn Thị Thu từ trần ngày 
25/06/2007 tại thành phố Sournia, Pháp quốc hưởng thọ 78 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
Thành thật cảm ơn quí đạo hữu 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
 
3) Kính xin quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà KIM HỒ sinh ngày 31 tháng 12-1923 tại Kampot 
mất ngày 31 tháng 7-2007 lúc 2 giờ 50 sáng tại Orange county California, là quả phụ của bạn đạo Lê Tịnh, 
mẹ của bạn đạo Thanh Tịnh Mai và Lê quang Triều, nhạc mẫu của bạn đạo Đặng văn Hòa thuộc Thiền 
đường Lưu Tâm California, được siêu thăng tịnh độ. 
Thành thật cám ơn quý bạn đạo. 
 
4) Trân trọng thông báo: Bạn Ðạo MÃ NHƯ LIÊN , Quê ở Cà Mau, Sinh Năm 1935,đã từ trần ngày:29-
04 Năm Ðinh Hợi (14-06-2007).Thọ 72 tuổi. Gia Ðình đã Hỏa Thiêu và An Táng theo Nghi Lễ Vô Vi tại 
Năm Căn. Kính mong Bạn Ðạo Năm Châu HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN cho Linh Hồn Chị MÃ NHƯ 
LIÊN được SIÊU THĂNG TỊNH ÐỘ. Thành thật cảm ơn –  
Nhóm Bạn PN và TB - Tp. H CM, Xin Thông Báo và chia buồn cùng Tang Quyến 
 

THƠ

              VUI 

Nông dân vô vi còn nghèo 

ánh nắng vàng cánh đồng  

lúa chín vàng nặng trỉu  

hương lúa đồng mênh mông  

gái trai dàn gặt lúa  

từng ôm lúa ngọt liềm  

như ôm em vào lòng  

sung sướng hương lúa nồng  

cong lưng tay liềm vòng  

chan lún sình nước ròng  

niềm vui lúa trúng mùa  

từng ôm lúa đập bồ  

từng câu nói hẹn hò  

tiếng cười không tiếng hò  

nắng lưng mồ hôi đổ  

cơn gió mát thẹn thò  

nồi cơm đồng nóng hổi  

tô mắm ngon ớt cay  

bù nhìn rơm không có  

phất phơ ni lông trắng  

chim cò trắng mất tăm  

ếch nhái đâu im tiếng  

tiếng máy tuốt lúa vang  

phun ào ào rơm rạ 

từng bao lúa nặng vai  

trên bờ bao trơn trợt  

năm nay được mấy giạ  

giá lúa bao nhiêu tiền  

tiếng cười vui em hiền  

đêm nay còn gặt nửa  

trăng lên sao mỉm cười  

thiêu thân bay đom đóm  

lúa nhiều công việc nhiều  

làm muốn bở hơi tai  

lúa mút mùa lệ thủy  

xong việc vui tắm mát  

nồi cháo nóng thơm ngon  
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tha hồ no cành bụng  

một ngày mệt làm lụng  

sụt ký tan mở bụng  

thua lảo già hai lúa  

quen mần ruộng tối ngày  

không một lời thở than  

nuôi đàn con ăn học  

làm từ sáng đến tối  

còn đắp nền chống lụt  

còn xóc nóc chống dột  

còn sửa cái nhà bếp  

lúa gặt về phơi lúa  

quần quật suốt ngày đêm  

ai kế nghiệp ruộng nhà  

khi cha già mẹ yêu  

khi ngoại già đau bịnh  

chuồng heo không gà vịt  

ao cá nhà không có  

vườn cây trái củng không  

rơm rạ nấm rơm không  

chỉ trông vào ruộng lúa  

đủ ăn không nợ nần  

là mừng thầm trong bụng  

thân nghèo quen làm lụng  

thầy giáo mai lên lớp  

hết chân lấm tay bùn  

không dau lưng đói sỉu  

dỉa cơm hàng không no  

xin anh nhớ quê nhà  

nhửng ngày chạy xe đạp  

đến nhà thờ đứng ngó  

trong áo trắng quần xanh  

lời thánh ca cha giảng  

hát ca đoàn đẹp xinh  

bên cô em gặt lúa  

vui hết biết chúa ơi ! 

con nông dân làm lúa  

cơm ăn không đủ no  

máy cày nhà không có  

nhà lầu xe hơi không  

xe dream còn xa quá  

lúa xuất khẩu thế giới  

nhứt nhì việt nam ta  

mà nông dân còn nghèo  

lúa mấy ngàn một ký !  

gạo chưa tới đô la  

nông nghiệp còn lạc hậu  

công tử Cần Thơ a  

sờ túi không có tiền  

bến Ninh Kiều tài tử  

dập dìu vui tiếng ca  

. . . tía tôi là nông dân . .  

 . . . má tôi là nông dân . .  

còn tôi là pháp sư . .  

cái phận nghèo gối rơm  

hòng hôn má ai thơm ! . .  

               5 thành củ chi 

                                                      

             THẤY TA ! 
Tôi là các bạn, bạn là tôi 
Hành pháp Vô Vi, hạnh đức bồi 
Trong đời có đạo hòa quyện mãi 
Lỗi người tôi thấy lại là tôi ! 
 
Hiểu rồi nhân quả thật chẳng sai 
Gieo thì phải gặt, đổ cho ai 
Ðâu phải ngẫu nhiên mà gặp họa 
Ta làm ta chịu , nhớ đừng sai ! 

 
Nay ngộ đường tu thật nhiệm mầu 
Thế mà ngu dốt bấy nhiêu lâu 
Suốt ngày hờn mát sân si mãi 
Nay “Thấy ta” rồi: “Thật sự ngu”! 
          Tân Phú, 10-07-2007 
                Thanh Dũng. 
               ==== 
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         HƯƠNG THIỀN 
Hương Thiền lan tỏa khắp nơi nơi 
Bạn đạo năm châu vượt biển khơi 
Ðêm đêm tọa lạc nơi “đỉnh núi” 
Dự tiệc bàn đào, tâm sục xôi ! 
 
Trần gian muôn vạn loài hoa quí 
Hương thơm ngào ngạt vẫn chẳng say 
Chỉ có hương thiền lòng ta đắm 
Chẳng thể xa rồi, mãi đắm say ! 
         Tân Phú, 10-07-2007 
              Thanh Dũng. 
                 === 
             KHÔNG HAO  
       (Thân tặng anh bạn Tư Ếch) 
Tư Ếch làm thơ tuyệt biết bao  
Trả nghiệp bịnh đau điển không hao  
Thanh điển xuyên tầng nhồi quả đến 
Làm thơ mất điển Thầy không rao 
         Thiện Ý Cà Mau 16//7/2007  
                === 
   TIỄN BẠN VỀ CỐC MỚI. 
               ***** 
Ngày cuối Khóa Sống Chung bên Ðức, 
“Duyên Lành” nghe rạo rực, 
Bên ni, tiễn anh về Cốc Mới, 
Mừng bạn sớm tỉnh thức, ! 
Núi đồi chập chùng, nhiều thang bực, 
Leo núi như thêm sức, cho ngày mai 
Gío rừng len nắng dại, 
Suối mát thấm lòng ai, 
Tốt quá! anh xa chốn chương đài  
Cốc lá người đi trước, 
Dọn bước kẻ đến sau, 
Rừng xanh chen nhau, đón mừng trang tuấn tú, 
Chúng tôi tắm, rồi Công Phu, 
Chiếu mát, đất linh ru ngủ, 
Thấm thoắt như trôi sạch ghét bẫn, bụi mù. 
Chim hót, khỉ rừng hú, 
Kẻ làm quen rừng rú, 
Người tham quan Cốc ở, 
Thanh thoát và hoang sơ, như rừng chờ khách lạ. 
Thức ăn mang từ thành hạ, 
Hai bàn kê trên đá, 
Bức tường thành kiên cố, đón khách phố đã về 
Ngôi Nhà Mát dài ghê, 
Khách mới, say giấc hoè, 
Võng đưa âm khe khẽ, 
Lòng Trần thanh nhẹ, chốn thanh tu ... 
Mặc ai còn võng dù, 

Mặc ai Tu Pháp khác, 
Chúc anh gắng thực hành đạt Diệu Pháp Vô Vi  
   *** 
( Thân Tặng Anh Kim Lợi và các Bạn đưa tiễn 
anh ngày Chủ Nhật- 27.5) 
          Tp. HCM, ngày 30-05-2007. 
               Kính Bút, 
           TRẦN KIÊN HOA. 
     TIỄN CHỊ NGỌC SƯƠNG. 
  ***** 
Chủ Nhật đó, tôi định về tiễn chị, 
Nhưng lu bu rồi bận rộn khi về. 
Ðĩa bánh ít tôi làm quà trân quí, 
Mừng chị về đất hứa, xứ Úc quê. 
  *** 
Bảy tháng trời, chị về thăm quê mẹ ! 
Mà nghe lòng khe khẻ: “gọi con thương à 
Ðây đất lành, trái ngọt xứ Bình Dương, 
Mà văn chương sao còn vương cay đắng !? 
  *** 
Ðọc Ðặc San tôi phục nhiều chị lắm ! 
Lời Văn Thơ nghe sâu thẳm cuộc Trần. 
Nhưng tình đời sao lận đận tri âm ? 
Mừng chị sớm vun, ươm mầm hương đạo. 
  *** 
Pháp Vô Vi, giúp xa rời mộng ảo, 
Gặp lần đầu chuyện “vấn đạo”Long Thành. 
Những lần sau nghe hoà hợp em anh, 
Tôi thấy khá, bởi Trời xanh chuyển tãi. 
  *** 
Rồi từ đó, những niềm tin hồ hải, 
Về Thủ Ðức, nghe chị rãi ước mơ, 
Việc Tu Học, chị tận tình bày tõ, 
Chiều Bến Tre, bạn khen rõ chị nhiều. 
  *** 
Nơi Bình Dương nhiều bạn đạo mến yêu, 
Viết kỷ niệm, chị hồi kiều châu Lục, 
Nay gặp bạn Hội Chung Thiền Ðức Quốc, 
Ðể Thầy trò vui tái cuộc siêu an. 
  *** 
Gặp lại Thầy chị gắng đạt siêu đàm, 
Ngày trở lại Việt Nam an vui đạo, 
Chúc “Nữ Sĩ Vô Vi” nhiều tiết tháo, 
Cảnh tỉnh cuộc đời, cho ngay thảo mai sau à 
  *** 
(Viết Kính Tặng Chị LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG)                  
Chiều mưa Xuân Ðinh Hợi, 09-05-2007. 
 Kính Bút, 
      TRẦN KIÊN HOA. 
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Đại Hội & Thiền Ca THỰC HÀNH CHẤT PHÁC 
Từ ngày 22/12/2007 đến ngày  26/12/2007 

tại Sheraton Philadelphia City Center Hotel, 
17th & Race Street, Philadelphia, PA 19103, USA 

 
THÔNG BÁO CỦA BAN THIỀN CA: 
 

Như đã thông báo trên tuần báo Phát Triển Điển Năng trong những tuần vừa qua là Thiền Ca 
sẽ được tổ chức tại Zellerback Theater of the Annenberg Center for the Performing Arts vào tối 
thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2007, lúc 7:00 pm (19:00 giờ). Xin quý bạn đạo lưu ý ngày 
22/12 cũng là ngày nhận phòng (check-in) từ khách sạn, do đó khi mua vé máy bay thì xin quý 
bạn đạo, nhất là các bạn đạo ngoài Hoa Kỳ, nên mua vé máy bay để có thể đến phi trường 
Philadelphia vào buổi sáng của ngày 22/12 và để kịp sửa soạn tham dự Thiền Ca vào buổi tối. 
Tốt nhất là quý bạn nên đến trước một ngày (21/12) cho thong thả. 

 
Vì vào dịp gần lễ Giáng Sinh cho nên một số rạp hát lớn đã được các tổ chức khác thuê mướn 

trước từ lâu cho nên Ban Thiền Ca rất tiếc là không có thể chọn được một ngày nào khác thuận 
tiện hơn cho quý bạn đạo. Mong quý bạn đạo thông cảm cho. 

 
Hiện nay hầu hết các hãng máy bay đều không có phục vụ thức ăn trong các chuyến bay, trừ 

những chuyến bay quốc tế đường dài, cho nên quý bạn đạo nhớ mang theo thức ăn đủ dùng 
cho cho sáng và trưa ngày thứ bảy trước khi check-in. Riêng vào buổi tối đêm Thiền Ca, ban Tổ 
Chức Thiền Ca sẽ đặt một số thức ăn nhẹ (1 ổ bánh mì chay, trái cây và nước) cho quý bạn đạo 
dùng trước khi đến hội trường Thiền Ca. 

 
Thành thật cám ơn quý bạn đạo 
 
THÔNG BÁO CỦA BAN CHUYỂN VẬN: 
 

Khi mua vé máy bay xin quý bạn chọn phi trường đến là Philadelphia International Airport 
(PHL), Philadelphia, Pennsylvania, USA. 

 
Sau khi mua vé xong xin quý bạn đạo thông báo cho trưởng ban ghi danh của vùng mình 

những chi tiết sau: 
- Hãng máy bay: 
- Số chuyến bay (từ trạm ngừng cuối cùng trước khi đến Philadelphia): 
- Giờ đến Philadelphia: 
- Giờ đi từ Philadelphia: 
 
Thành thật cám ơn quí bạn đạo.  

 
Vô-Vi  Multimedia Communication & Hội Ái Hữu Philadelphia  kính bái, 
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THÔNG BÁO VỀ  KINH SÁCH VÀ AUDIO CD PHÁT HÀNH TRONG DỊP  LỄ THƯỢNG THỌ 
CỦA ĐỨC THẦY & GIÁNG SINH 2007. 
 
 
Nhân dịp Mừng Lễ Thượng Thọ của Đức Thầy & Giáng Sinh 2007, chúng con 
thành tâm tri ân Đức Thầy, tất cả quý anh chị thiện nguyện đã làm việc 
trong âm thầm, và quý bạn đạo hảo tâm đã liên tục đóng góp và xây dựng 
cho Vô Vi. Nhân cơ hội này, với nhu cầu của bạn đạo, VMC sẽ  dự tính  
thực hiện một số kinh sách & audio CD để phát hành trong dịp này. 
 
SẢN PHẪM SẮP PHÁT HÀNH VÀO THÁNG 12, 2007: 
 
AUDIO CD & DVD ấn tống: 
1) Chơn Kinh 11 
2) Phụ Ái Mẫu Ái 5 
3) DVD Hùng Vĩ Giao Liên (phụ đề anh/pháp) 
 
DVD THIỀN CA  ỦNG HỘ: 
1) 2 DVD Thiền Ca Karaoke tân nhạc & cổ nhạc. 
 
KINH SÁCH ấn tống:  
1) Thiền Thực Hành tiếng Việt, tàu  
(được cập nhật hóa dưới sự  tái duyệt xét của Đức Thầy) 
 
 
Xin các thiền đường địa phương hay bạn đạo hưởng ứng đóng góp vào quỹ 
ấn tống để Vô Vi có đủ tài liệu phục vụ bạn đạo và thân hữu.  Ngoài ra 
Quý bạn nào  có nhu cầu ấn tống số nhiều để hồi hướng công đức cho thân 
nhân gia đình, hoặc cần in thêm một số CD/DVD ấn tống  nào khác, có thể 
kết hợp chung để in ấn cho tiện.  
 
Xin vui lòng liên lạc để cho biết nhu cầu đến:  
Email: vovimedia@vovi.org 
 
Dưới đây là báo cáo tài chánh của những bạn đạo đã phát tâm đóng góp 
cho việc phát triển kinh sách/cd/dvd ấn tống: 
 

 Qũy Ấn Tống Kinh Sách và CD/DVD  06/30/2007 
     

Date Name City State Amount 
01/06/07 Bui, Lien Thi Milpitas CA 211.87
01/06/07 Dang, Cindy San Jose CA 100.00
01/06/07 Nguyen, Cuc San Jose CA 50.00
01/06/07 Nguyen, Hanh San Jose CA 100.00
01/06/07 Nguyen, Hoc San Jose CA 100.00
01/06/07 Nguyen, Jimmy   100.00
01/06/07 Nguyen, Nam San Jose CA 50.00
01/06/07 Nguyen, Ninh Culver City CA 50.00
01/06/07 Nguyen, Tommy San Jose CA 100.00
01/06/07 Nguyen, Vincent San Jose CA 100.00
01/16/07 Nguyen, Ann Kim Garden Grove CA 200.00
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01/18/07 Huynh, Phong Khai Florence SC 200.00
01/18/07 Quach, Chi Hong Philadelphia PA 500.00
01/18/07 Trang, Ngoc My & Hoa Poway CA 200.00
02/02/07 Pham, Trach Van Wichita Falls TX 40.00
02/26/07 Dang, Vo N. Renton WA 50.00
02/26/07 Nguyen, Ninh Culver City CA 50.00
02/26/07 Nguyen, Thomas (Tuan) Houston TX 100.00
03/12/07 T/D Hoi Tu Tam Linh, Canada Montreal QC 300.00
03/12/07 Thi, Lai Thi San Jose CA 50.00
03/12/07 Tran, Nghien Bao Milwaukie OR 200.00
03/12/07 Vuong, Hoa San Jose CA 20.00
03/23/07 Nguyen, Loc Elk Grove CA 100.00
03/31/07 Huynh, Don Cam Garland TX 200.00
04/05/07 Vo-Vi Friendship Of Pennsylvania Philadelphia PA 500.00
04/12/07 Le, Tam Seattle WA 50.00
04/12/07 Nguyen, Ha T. Des Moines IA 50.00
04/12/07 Nguyen, Ninh Culver City CA 50.00
05/18/07 Dang, Triem Nguyen Houston TX 300.00
05/18/07 Do, Van Thi Santa Rosa CA 50.00
05/18/07 Ha, Chanh Trung Charleston NC 300.00
05/18/07 Lam, My-Phuong Minh Mississauga ON 100.00
05/18/07 Nguyen, Annie Wichita Falls TX 100.00
05/18/07 Ton Nu, Thu Luong San Jose CA 50.00
05/18/07 Tran, Cao Quy Kansas City MO 70.00
05/18/07 Tran, Phuong Ngoc San Diego CA 100.00
05/18/07 Tran, Tai Huu San Jose CA 100.00
05/24/07 Quach, Cuc Kim Philadelphia PA 200.00
05/24/07 Vo-Vi Friendship Of Pennsylvania Philadelphia PA 100.00
06/13/07 Tran, Minh (Sidney)  Australia 1,680.00
06/26/07 Quach, Cuc Kim Philadelphia PA 200.00
06/26/07 Tran, Hung M Bowling Green KY 100.00
03/14/07 Hồ Thi Trọng Australia Australia 439.00
03/07/07 Ẩn Danh  Âu Châu 1,000.00
05/07/07 Tôn Bá Florida US 50.00

     
     

THÔNG BÁO CỦA BAN PHÂN PHỐI: 

 
VMC sẽ phân phối  các tài liệu phát hành trong tháng 
12 tại Đại Hội Thực Hành Chất Phác và đến các địa 
phương tùy theo lời yêu cầu.  Xin quý bạn liên lạc 
sớm với các đại diện phân phối  về nhu cầu như sau: 
 
 
Tây Bắc Mỹ:  
Nguyễn Như Hoàng 
499 Venecia Drive 
San Jose, CA 95133-2964 
Tel: (408)272-1428. 
Email: john_hoang_nguyen@yahoo.com 
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Đông Bắc Mỹ: 
Quách Cúc 
3605 Reed St 
Philadelphia, PA 19146 
Tel: (215)467-2763 
 
Âu Châu: 
Đồng Trọng Trí 
Leuchte 19 
60388 Frankfurt, Germany 
Tel: (49)6109-37-5319 
 
 
Úc Châu: 
Lê Tấn Quốc 
4 New Ross Lane 
Waterford, WA 6152, Australia 
Tel: (08) 9450-7416 
 
Chân thành cảm tạ Quí Bạn Đạo, và chúc Quí Bạn Đạo thân tâm 
an lạc. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
Ngày 27 tháng 7 năm 2007 
 


