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Số:  870  Ngày: 11 tháng 03 năm 2012 

 

 
 
 Mục Bé Tám 23/05/2001 đến 29/05/2002 
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) Loaïi ngöôøi moi moùc vaø phaù hoaïi coù thaønh coâng hay khoâng? 
2) Trí taâm thanh tònh coù höõu ích gì khoâng? 
3) Thöông tình giao lieân baèng caùch naøo? 
4) Muoán coù söï giao lieân lieân tuïc vôùi trung taâm sinh löïc caøn khoân vuõ truï thì phaûi laøm sao? 
5) Trí phaùt trieån nôi naøo? 
6) Muoán ñöôïc trí minh taâm saùng thì phaûi laøm sao? 
7) Nguyeân lai boån taùnh do ñaâu hình thaønh? 
 
 
 
 

Bình Taâm
Bình taâm hoïc hoûi duyeân trôøi ñoä 
Quang chieáu taâm linh yù thöùc voâ 

Chuyeån hoùa khai minh nguyeän nam moâ 
Duyeân tình khai trieån khoâng giôø döùt 

 
Vĩ Kiên 
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1) Montreùal, 23-05-2002  5 : 05 AM 
Hoûi :  Loaïi ngöôøi moi moùc vaø phaù hoaïi coù thaønh coâng 
hay khoâng? 
 

Ñaùp :  Thöa loaïi ngöôøi moi moùc vaø phaù hoaïi luaät nhaân 
quaû khoâng cho pheùp noù thaønh coâng, baûn thaân cuûa noù seõ 
gaëp ñaïi naïn nhö laø : beänh nan y 
   Keä : 
 Thaân taâm baát oån trí khoâng thoâng 
 Phaù huûy chính mình khoâng tieán böôùc 
 Röôùc ñoäng vaøo thaân gaùnh chòu thoâi 
           Töï giam moät coõi khoù khoå theâm 

2) Montreùal, 24-05-2002  4 : 55 AM 
Hoiû :  Trí taâm thanh tònh coù höõu ích gì khoâng? 
 

Ñaùp :  Thöa trí taâm thanh tònh raát höõu ích laø saùng 
suoát raát deã quyeát ñònh moïi söï vieäc 
  Keä : 
 Vieäc ñôøi kích ñoäng luaân löu chuyeån 
 Töï giaùc thaân taâm töï taïo hieàn 
 Chôn lyù roõ raøng khoâng chuyeån ñoåi 
 Thaønh taâm tu luyeän töï mình yeân 
 

3) Montreùal, 25-05-2002  3 : 10 AM 
Hoûi :  Thöông tình giao lieân baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp :  Thöa thöông tình giao lieân baèng caùch lieân tuïc 
xaây döïng cho nhau 
  Keä : 
 Qui nguyeân thanh tònh töï mình minh 
 Chuyeån hoùa taâm tu töï thöïc haønh 
 Phaùt trieån khoâng ngöøng qui moät moái 
 Truøng tu xaây döïng quí phaàn thanh 
 

4) Montreùal, 26-05-2002  1 : 45 AM 
Hoûi :  Muoán coù söï giao lieân lieân tuïc vôùi trung taâm 
sinh löïc caøn khoân vuõ truï thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp :  Thöa muoán coù söï giao lieân lieân tuïc vôùi trung 
taâm sinh löïc caøn khoân vuõ truï thì phaûi höôùng taâm töø 
trung taâm boä ñaàu thöôøng xuyeân thì môùi caûm thöùc 
ñöôïc ñieàu laønh 
  Keä : 
 Höôùng taâm trung giôùi töï phaân minh 
 Ñieån giôùi khai thoâng roõ tieán trình 
 Tieán hoùa töø hoài taâm ñaït thöùc 
            Bình taâm thanh tònh töï phaân minh 

5) Montreùal, 27-05-2002  5 : 05 AM 
Hoûi :  Trí phaùt trieån nôi naøo? 
 

Ñaùp :  Thöa trí phaùt trieån nôi trung taâm giöõa traùn 
  Keä : 
 Trí taâm phaùt trieån chuyeån taâm an 
 Thanh giôùi quang minh ñöôøng chaúng ñoäng 
 Minh giaûi thaâm tình qui moät moái 
 Thaân taâm oån ñònh phaùp thaân hoài 
 

6) Montreùal, 28-05-2002  8 : 05 AM 
Hoûi :  Muoán ñöôïc trí minh taâm saùng thì phaûi laøm 
sao? 
 

Ñaùp :  Thöa muoán trí minh taâm saùng thì phaûi chòu haï 
mình höôùng thöôïng haønh phaùp thì seõ coù keát quaû 
  Keä : 
 Höôùng thöôïng haønh phaùp giaûi cô caèn 
 Trí taâm khai trieån chuyeån taâm an 
 Haønh thoâng chuyeån hoùa thaân an khoûe 
           Caûi tieán chính mình khoâng giaùn ñoaïn 

7) Montreùal, 29-05-2002  6:55 AM 
Hoûi:  Nguyeân lai boån taùnh do ñaâu hình thaønh? 
 

Ñaùp:  Thöa nguyeân lai boån taùnh do taäp quaùn hình thaønh 
  Keä: 
 Nguyeân lai boån taùnh voán khoâng khoâng 
 Töï taïo ñöôøng hö do yù ñoäng 
 Chaäm treã khoâng haønh khoâng thöùc giaùc 
 Töï tu töï tieán traùnh loøng voøng 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
VĂN TỰ VÔ VI 

 
GIAÛI THOAÙT : 
 
Baây giôø muoán tu giaûi thoaùt maø caùc taàng trong cô taïng khoâng môû laøm sao giaûi thoaùt! Cho neân nhieàu ngöôøi 
thieàn hít ra hít voâ ñeå laøm gì? Sao khoâng laáy chieác ñuõa thoïc voâ trong ñoù cho noù môû? Khoâng, duøng caùi thanh 
khí ñieån hoøa hôïp cuûa Trôøi Ñaát noù môùi môû nhöõng caùi loá bòch keït ôû beân trong, roài môû töø li, töø tí, môû tôùi hoøa 
ñoàng, môû tôùi boä ñaàu, noù môùi xuaát ra ngoaøi keâu baèng thoaùt khoûi caùi caûnh ñòa nguïc traàn gian. laø chuùng ta ñaõ 
taêm toái bao nhieâu naêm roài, baây giôø chung ta tui roài giaûi thoaùt ra. Giaûi thoaùt khoâng coøn saàu muoän nöõa, 
khoâng coøn söï saân si ghen gheùt nöõa, maø thaáy söï sung söôùng trieàn mieân veà vôùi chuùng ta. Chuùng ta thöïc hieän 
söï cöùu ñoä ñeå thöông yeâu voâ cuøng. Nhöõng ngöôøi ñoù taâm tö ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt roài, khoâng duøng phaøm taâm 
maø so ño, khoâng duøng lyù ñôøi, nhöng maø duøng taâm ñaïo, luoân luoân xeùt xöû vôùi söï quaân bình : lôïi, haïi, thieän, 
aùc, trong toái coù saùng, trong sanh coù töû, trong töû coù sanh. Ñoù môùi keâu baèng giaûi thoaùt ñöôïc, luùc ñoù nheï 
nhaøng roài. 
 
 
HAØ SA : 
 
Nhaém maét thaáy hoät, hoät, hoät, ñoù laø caùt treân Trôøi. Maø trong baûn theå chuùng ta cuõng coù haø sa. Neáu chuùng ta 
taäp trung roài, chuùng ta thaáy roõ coù haø sa. 
 
Nhaém maét laø thaáy. Do ñaâu coù? Do caùi coâng phu, noù khai trieån ra thì noù thaáy chôù coù gì ñaâu? Roài khoâng 
chòu coâng phu, khoâng chòu söûa beân trong, laøm sao coù haø sa? Noù töø moät hoät ñieån, moät hoät ñieån, moät hoät 
ñieån, loùng laùnh, loùng laùnh, nhaém maét thaáy, maø môû maét cuõng thaáy nöõa. 
 
 
HAÏ TRÍ, THÖÔÏNG TRÍ : 
 
Con ngöôøi soáng trong haï trí chæ coù duïc, khoâng coù duïc haàu nhö cheát, buoàn. Ñoù laø chæ aùp duïng haï trí maø thoâi. 
coøn thöôïng trí, chæ coù giaûi, giaûi cho noù saùng suoát, thöïc hieän bi, trí, duõng. 
 
Caùc baïn nhòn moät böõa aên ñöôïc, caùc baïn qua ñöôïc thì caùc baïn coøn sung söôùng laém, huoáng hoà caùi duïc maø 
caùc baïn daàn daàn deïp ñöôïc roài, caùc baïn thaáy thanh nheï nhieàu laém, taâm thöùc caùc baïn côûi môû laém. Thì caùc 
baïn ñaõ thöû nhieàu laàn, nhöõng ngöôøi tu veà Voâ Vi caøng ngaøy caøng thöû caøng thaáy : toâi khoâng duïc thì thaáy toâi 
thanh nheï sung söông, maø toâi duïc thì thaáy toâi baàn thaàn. Roát cuoäc roài noù raõ reäu cô theå toâi, ñieån toâi noù maát, 
khoâng coù saùng suoát, thaáy khoâng?  
 
Cho neân caùi haï trí, baønh tröôùng caùi haï trí chæ coù ñaáu tranh, tham duïc maø thoâi. Coøn khai trieån ñöôïc thöôïng 
trí thì giaûi thoaùt vaø tieán hoùa.  
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 

 
Bộ Lạc Trọc 

 
Tâm mang khí giới tình thương  
Ði đây đi đó mở đường tâm linh 

Thực hành chơn pháp chuyển khuynh 
Thương yêu tha thứ tự mình dựng xây 

Cảm thương thiên hạ vui vầy 
Trong không mà có ngày ngày thức tâm 

Ðường đi chẳng có sai lầm 
Giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa 

Càn khôn vũ trụ tình Cha 
Hy sinh tận độ vui hòa cùng con 

Tình thương sống động chẳng mòn 
Tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê 

Thực hành tự lộn trở về 
Qui y tâm pháp bối bê chẳng còn 

Càn khôn vũ trụ nỉ non 
Dìu hồn tiến hóa chẳng còn u mê 
Nhớ thương khai triển muôn bề 

Vui trong chơn thức chán chê chẳng còn 
Nằm trong chơn lý vuông tròn 
Chơn hồn tự giác tự ôn lại bài 

Càn khôn vũ trụ thanh đài 
Qui y tam bảo rõ ngai Cha Trời 

Tự mình thức giác hợp thời 
Quang minh chánh đạo đời đời dựng xây 

Bạn đạo mến cảm vui vầy 
Ði đây đi đó thân này cảm an 

. 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng. 
New Orleans, 22-11-1987 

 
TRÍCH KINH A DI ÐÀ 

 
LA HẦU LA ( tiếp theo) 

 
Ông Tám giảng 
 
      Trong này đã dạy từ li từ tí, dạy cái Thủy từ trái cật xung lên cái não, rồi từ ở trên đem cái Diên Hống, 
nước Cam Lồ là cái bọt nước miếng của chúng ta mà nền khoa học hiện tại cũng xác nhận rằng bọt nước 
miếng là trị bá bệnh trong cơ tạng. Các bạn đã may mắn co lưỡi răng kề răng niệm Phật và nuốt nước miếng 
hằng ngày. Ðó là đã lo trị bệnh tâm lẫn thân, kỳ diệu vô cùng. Càng ngày càng niệm càng nuốt nước miếng 
thì thấy cái mặt càng ngày càng tươi, thay đổí! Thậm chí những người mặt nám mà ngày nay tu, cố công 
làm đúng theo pháp mặt mày vẫn tươi và tiêu trừ tất cả những cái nám đó. Nám mà thể hiện trên mặt, đó là 
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nạn. Chúng ta cố gắng tu rồi nó thanh lọc, không còn nám nữa, là cái nạn nó sẽ tiêu trừ. Trong nội tạng của 
chúng ta càng ngày càng nhẹ. Nhờ đâu? 
      Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh mà những người thực hành không trì chí làm nửa chừng 
thay đổi, than ván đủ chuyện. Chúng ta kỳ công cho chính ta thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc 
nữa! Rất rõ ràng tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn. Người tai nạn đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp nhưng mà chỉ 
sơ sài mà thôi! Những cái nạn lớn đó nó muốn áp đảo các bạn mà các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn 
sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ có thể tiến tới vô thức đó, nên ngộ nạn nhưng mà tránh khỏi. Cái chuyện đó là bất 
ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết, chỉ ngồi, chỉ nhờ vào cái sự trật tự của chính mình mà 
hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng. Cho 
nên cái phương pháp công phu này nó khai hóa nội tâm, nội tạng, từ sớ thịt, từ lỗ chân lông và không có bỏ 
sót một nơi nào hết, trong cái tiểu thiên địa này biến thành cái Xá Vệ Quốc, biến hóa trở lại, trật tự rõ rệt, lời 
ăn tiếng nói cũng thay đổi. 
      Tại sao nó thay đổi? Các bạn co lưỡi răng kề răng, hồi trước các bạn nói xàm nhiều, thì nó kéo, nó lôi 
các bạn nói bậy, nói hơn, nói thua. Bây giờ các bạn co lưỡi răng kề răng niệm Phật thì sự đối đãi giữa nhơn 
sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói, mà không cần thiết thì các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có lầm 
lỗi gì nhiều, mà nó hướng thượng nó nói những câu thanh cao, cởi mở. Cho nên những người hướng thượng 
ở đây tu rồi cái điển nó rút đi lên. Tại sao có người thiền Pháp lý đi nói với người thường không có thiền, 
nói một chập có cảm tình, vì rút cái trược của người ta đi. Ngồi đó, nói một chập cái nó rút, mà nhiều người 
cái tâm nó nhẹ rồi, thì nó đi tới nói với đối phương nó thấy ngực nặng, mà cái ngực nặng thì mình mới nghĩ 
sao? Mình hướng về cái tâm, mà mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở, mở lần, rồi trụ đảnh, đối 
phương nó cũng nhẹ.  
      Ðang ngồi mình thấy mình mỏi, đối diện với đối phương, mình thấy mình mỏi bên tay trái, thì mình thấy 
đối phương đã bệnh bên tay trái rồi. Cái trược xâm chiếm nó. Cái tà khí xâm chiếm nó. Mình nói cái chuyện 
nặng của tay trái thì một chập nó khai hết. Nó thấy nó bị thương chỗ đó rồi, vì cái tà khí xâm nhập nó mới 
sanh ra bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà khí xâm nhập hết, nó mới sanh ra bệnh. Chúng ta tu 
hướng về thanh thì chúng ta rút hướng về thanh nó đâu còn nữa.  
      Cho nên những người tu Vô Vi đi thăm bệnh nhân, đi rước cái nặng về nhưng mà về chúng ta phải trì 
niệm Phật nhiều, phải làm Pháp Luân nhiều nó mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt 
thấy ánh sáng mà bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá mình thật 
tâm muốn cứu độ họ tối về mất cái ánh sáng, nhưng mà mình phải chịu, vì cái thanh điển mình đã bỏ cho họ 
rồi, rồi mình rút cái trược cho họ, mình phải về thanh lọc ít nhứt hai tuần nó mới khôi phục được, cái sự 
thiệt thòi đó mình cả mừng và mình học được cái dũng, vì sao? Vì mình biết đường đi, họ không biết đường 
đi.  
 
      Cái Kinh này đã giải bày tất cả những cái gút mắc trong nội tạng của chính chúng ta, cho nên các bạn cố 
gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm trở lại, nghe những gì mà tôi đọc ra và tôi cộng thêm cái luồng điển của 
Bề Trên, rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại, thì các bạn sẽ có chỗ chứa, từ từ do cái công năng công 
phu rồi buông bỏ cái tánh trần tục và để giáo dục Lục Căn, Lục Trần tiến hóa thì lúc đó mới có cơ hội chứa 
đựng được. Chớ bây giờ nghe, nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được, rồi tương lai các bạn thanh nhẹ, 
nắm cuốn sách này đọc vừa nghe cái đó, vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thấm thía, đức Di Ðà đã 
chuyển thẳng luồng điển ngay trung tâm bộ đầu của các bạn trong giờ phút tôi đang chuyển giáo và đọc lại 
những cái kinh của Ngài đã chuyển hóa cho Ông Tư thì các bạn được tận hưởng cái đó, nhưng mà vì quá 
trược không có chỗ chứa, thì cố gắng tu thanh đi, rồi mới thấy cái đầu của các bạn nó tròn vo, hào quang rõ 
ràng, mới thấy giá trị của thanh tịnh. Thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động nữa. Lúc đó mới là thật sự 
tu trong thanh tịnh và không còn bơ vơ nữa. 
 
Hồ Huệ trích 
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THÔNG BÁO VỀ KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU 
 
Khóa Sống Chung Âu Châu tổ chức tại Bỉ xin thông báo về việc vận chuyển : 
 
  Bạn đạo đi tham dự KSC Âu Châu  tổ chức tai Bỉ từ 17/5 đến 20/5/2012 : 
      - Nếu bạn đạo đi xe lửa thì tới gare du Midi cách hotel 30phút 
      - Nếu bạn đạo đi máy bay thì tới phi trường Zaventem cách hotel 15 phút 
 
Những bạn đạo cần đưa rước xin thông báo cho chúng tôi biết trước để chuẩn bị xe . 
 
Lê thị Kim Phụng 
Rue Des Palais,  49 
1030 Bruxelles - Belgique 
Tel : 02 219 10 16 
E-mail : lekim49@yahoo.fr 

Thông Báo video mới để trên vovi website 

Kính mời quý vị cùng coi lại video Đức Thầy trực tiếp hướng dẫn Phương Pháp Công Phu tại Big Bear, 
California, ngày 3 tháng 5, 1993 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=686&Itemid=219 

và video Đức Thầy giảng tại tại thiền đường Thiền Thức, Nam California, ngày 2 tháng 5, 1993 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=682&Itemid=218 

Kính mời 

Ban kỷ thuật 

THÔNG BÁO VỀ CHỌN ÐỊA ÐIỂM ÐẠI HỘI 2013 
 

Theo ý kiến đóng góp của bạn đạo về việc tổ chức Đại Hội, các bạn đều mong muốn Đại Hội được tổ chức 
tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới.   
Nếu các Hội Ái Hữu Vô Vi hoặc các thiền đường muốn Đại hội được tổ chức tại địa phương hay một nơi 
nào khác cho Đại hội 2013, xin vui lòng gửi đề cử về hộp thư  voviqt@gmail.com, hạn chót là ngày 15 
tháng 6, 2012 để ban tổ chức có thời gian cứu xét trước khi đưa ra cho bạn đạo bầu tại Đại Hội Vô Vi Quốc 
Tế kỳ 31  "Chung Vui Hạnh Ngộ" 2012. 
 
Trong bản đề nghị, xin quý bạn ghi rõ:  
1) Địa điểm thành phố, tiểu bang, quốc gia  
2)  Phòng họp và khách sạn (có sức chứa khoảng 400 người )  
3)  Khoảng cách từ phi trường đến địa điểm ĐH, và phương tiện di chuyển.  
4)  Có những phương tiện giải trí, địa điểm du ngoạn nào  
5)  Vấn đề an ninh  
6) Các ưu điểm khác nếu có (thuận tiện,nhân sự, giá cả, thời tiết,v.v…)  
 
Xin cảm ơn quý bạn,  
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện bạn đạo : NGUYỄN VĂN ĐÀO. 
Sinh năm 1958. Mất ngày 3.3.2012 (nhằm ngày 11.2 Nhâm Thìn) tại Q.12 TP.HCM. Hưởng dương 55 tuổi. 
Xin cám ơn quí bạn đạo. 
Bạn đạo Q.4 kính báo. 

 

THƠ BẠN ÐẠO 
 
          DŨNG HÀNH TU TIẾN. 
Không thay đổi được là chơn lý 
Muôn loài vạn vật theo nguyên lý 
Vô Cực Đại Thiên Tôn Hắc Bì Phật 
Hiểu kinh thông pháp nắm nguyên ý 
Đức Phật dạy rằng phải phá chấp 
Chấp khổ nghiệp mang chẳng lợi gì 
Lo tu tận độ Lục căn trần 
Dũng hành tu tiến tự qui y 
Hướng về thanh nhẹ qui không giới 
Lục căn trần thức giác tu trì 
Công phu luyện đạo hoà đồng thức 
Giải rồi mê chấp dứt tâm nghi 
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 
04.02.12 
                            ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
   CHÌA KHOÁ THỰC HÀNH 
Pháp lý Vô Vi Khoa Hoc Huyền Bí 
Chơn hành pháp lý lọc thanh khí 
Cặp mắt trong lành mặt sáng tươi 
Qui về Phật, Thánh, Thần, Tiên giới 
Hoà đồng khai mở không còn trược 
Tự minh quán suốt thông nguyên lý 
Biệt niệm Nam Mô A Di Đà Phật 
Chìa khoá thực hành không dụng lý 
Mới độ vạn linh trong tiểu thiên 
Hành xuyên thanh nhẹ hoà điển giới 
Chữ không chứng ngộ mới thăng hoa 
Thực hành khai pháp sáng Tu di. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 
30.01.12 
                         ----- 
                      GIẤC MƠ 
Thâm tâm tình ý nhiên nhiên tạo 
Muôn thứ tiềm tàng nỗi ước ao 
Vô thức tâm sinh thêm vọng ảo 
Dị đoan mê tín cảnh xôn xao 
Thật khai chân lý tâm như đạo 
Chơn thức thanh tình cảm cảm giao 
Nguyện pháp hồn minh tâm trí sáng 
Quân bình nhận xét hết nôn nao. 
 
Nắng vàng ban chiếu ngày ngày tỏa 
Ngày tháng năm dài giấc giấc mơ 
Mật niệm nam mô hà ánh đạo 
Nội tình minh sáng rõ vàng thau 
Mơ mơ ước ước tình muôn thuở  
Đã có thiền hành dạ kính thưa 
Dương hợp quán âm lời đã hứa 
Quang đài như sáng cội nguồn xưa. 
     Cà Mau 07/03/2012 
      Văn Phong  Kính bút. 

 


