Số: 888 Ngày: 15 tháng 07 năm 2012

Tận Ðộ
Tận độ khai thông muôn nghìn đạt
Thực hiện công phu duyên trời độ
Tận hưởng chính mình qui một mối
Từ tâm tận độ tiến không lời
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 26/09/2001 đến 2/10/2002
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) Trung taâm sinh löïc coù gì laï?
2) Nguyeân lyù laø gì?
3) Haønh trình giaûi tieán baèng taâm naøo?
4) Ngöôøi khoâng tu soáng theo chieàu höôùng phaùt trieån cuûa taâm ñôøi coù höõu ích gì khoâng?
5) Muoán coù haïnh ñöùc toát thì phaûi laøm sao?
6) Söï thöông nhôù do ñaâu hình thaønh?
7) Quí yeâu do ñaâu hình thaønh ?
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1) Atlantic city, 26-09-2002 8: 15 AM
Hoûi: Trung taâm sinh löïc coù gì laï?

2) Atlantic city, 27-09-2002 1: 50 AM
Hoûi: Nguyeân lyù laø gì?

Ñaùp: Thöa trung taâm sinh löïc taát caû ñeàu saùng Ñaùp:
choang
tònh
Keä:
Qui nguyeân gieàng moái chuyeån thanh quang
Caûm thöùc traàn gian soáng khoå baøn
Mô moäng baát thaønh taâm khoù ñaït
Bình taâm tu luyeän töï thaân an
3) Montreùal, 28-09-2002 2: 00 AM
Hoûi: Haønh trình giaûi tieán baèng taâm naøo?
Ñaùp: Thöa haønh trình giaûi tieán baèng taâm thaønh
Keä:
Thaønh taâm tu luyeän töï minh lieàn
Giaûi toûa phieàn öu soáng hôïp duyeân
Khai trieån môû taâm soáng vaãn yeân
Bình taâm thanh tònh caûm giao lieàn

5) Montreùal, 30-09-2002 8: 35 AM
Hoûi: Muoán coù haïnh ñöùc toát thì phaûi laøm sao?

Thöa nguyeân lyù laø cuoái cuøng cuûa söï thanh
Keä:
Qui nguyeân gieàng moái laø thanh tònh
Thöùc giaùc taâm tu töï cöùu mình
Giaûi toûa phieàn öu töï phaùt minh
Höôùng Trôøi thaêng tieán töï mình yeân

4) Montreùal, 29-09-2002 10: 35 AM
Hoûi: Ngöôøi khoâng tu soáng theo chieàu höôùng phaùt
trieån cuûa taâm ñôøi coù höõu ích gì khoâng?
Ñaùp: Thöa ngöôøi khoâng tu soáng theo chieàu höôùng
phaùt trieån cuûa taâm ñôøi cuoái cuøng phaûi boû xaùc ra ñi
maø khoâng bieát seõ veà ñaâu?
Keä:
Khoå! Khoå! Khoå! nhieàu môùi thöùc taâm
Taâm tu döùt khoaùt töï phaân taàm
Ñöôøng ñôøi xoay chuyeån tuøy duyeân thöùc
Giaûi khoå giaûi meâ töï tieán thaàm
6) Montreùal, 01-10-2002 8 : 55 AM
Hoûi : Söï thöông nhôù do ñaâu hình thaønh ?

Ñaùp: Thöa muoán coù haïnh ñöùc toát thì phaûi xaây Ñaùp :
döïng
Keä:
Haïnh ñöùc do taâm töï thöùc hoàn
Haønh thoâng ñôøi ñaïo duyeân tình toát
Quí yeâu Trôøi Phaät taâm haønh tieán
Thanh tònh qui hoài töï caûm yeân

Thöa söï thöông nhôù do taäp quaùn hình thaønh
Keä :
Thöôøng nieäm qui nguyeân taâm qui hoäi
Vöõng taâm beàn chí töï khai hoài
Khai thoâng trí tueä qui thanh giôùi
Chuyeån thöùc phaàn hoàn töï ñeán nôi

7) Montreùal, 02-10-2002 3 : 37 AM
Hoûi : Quí yeâu do ñaâu hình thaønh ?
Ñaùp : Thöa söï quí yeâu do söï taän tình cuûa haønh giaû
Keä :
Quí yeâu baûo veä chuyeån voâ cuøng
YÙ thöùc thöông yeâu chæ moät vuøng
Thöông nhôù voâ cuøng duyeân ñaït thöùc
Tình thöông ñaïo ñöùc roõ voâ cuøng
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Thầy Trò Cùng Ði
Đi hoài trong trận dự thi
Càn khôn không khó tự phi tự vào
Chẳng còn loạn động ước ao
Cùng đi mới thấy nơi nào đạt an
Cùng đi cùng thức cùng bàn
Quy về một mối đàng hoàng hơn xưa
Tự mình sáng suốt khai vừa
Đường đi rộng mở lại ưa luật trời
Cảm thương quý mến nơi nơi
Tình thương sống động thảnh thơi vui hòa
Chúng ta tiến hóa thật thà
Thầy trò cùng học cùng qua cảnh đời
Vui say ý đạo không lời
Bình tâm học hỏi hợp thời tiến thân
Chẳng còn nuôi dưỡng khó khăn
Thầy trò cùng học cùng ăn khí trời.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Phi trường Orlando, 13-10-1994

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
QUAN ÂM :
Nếu mà chúng ta tu được rồi thì chúng ta mới thấy rõ Ngài hơn. Chúng ta đạt sự sáng suốt thì chúng ta
muốn thực hiện từ bi giúp đỡ người khác. Mà chúng ta đạt được sáng suốt, khi các bạn thiền sáng suốt rồi,
các bạn mới dòm xuống thấy sự sai lầm của chính bạn, bạn mới sửa. Còn Quan Âm cũng vậy. Ngài được
sáng suốt, Ngài mới đi cứu độ người khác. Mà trong lúc người nào mà ngộ được Quan Âm mà người đau
khổ vô cùng mới ngộ được cái đó.
QUÂN BÌNH TƯ TƯỞNG :
Như tôi đã nói rồi. Trong thiện có ác, trong ác có thiện. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Trong có có cái
không, và trong không có cái có. Mình là người Việt Nam thấy rõ trong có có cái không. Hồi trước các bạn
làm ăn, có nhà cửa tiền bạc, ngồi dự trù tương lai tôi hưởng nhàn. Không, hết rồi! Rồi trong không nó lại có.
Ra đây nó lại có đó… thì các bạn học được cái bài học có trong không và không trong có, thì tư tưởng các
bạn là quân bình chứ gì nữa. mà đi tới Thiền nữa, rồi Giác nữa, là Phật chứ gì nữa.
Quân bình thiền giác là Phật chứ gì nữa. Rồi làm sao để mà đạt tới quân bình thiền giác? Thì chỉ có công
phu thôi (Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định). Công phu là để làm gì? Là để trị bệnh mình và đem lại sức
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khỏe cho chính mình. Bạn cứ lo sửa mình để tự giúp mình. Rồi chuyện đời thì kiếm ba đồng tiền, bạn thấy
đồng tiền đâu có nghĩa lý gì, ôi thôi, ai muốn làm gì làm, nhưng mà cũng muốn khuyên họ, đừng để họ phải
bị vùi sâu trong cảnh đau khổ tội nghiệp.
Vì vậy mà chúng ta phải phí công nói đi nói lại, nói hoài, nói đạo chúng ta thích nói, mà nói chuyện đời thấy
nó mệt bởi vì cái đó nó không có cần thiết đối với tâm linh nữa. Người đạt tới tâm linh đâu có cần thiết cái
chuyện thương yêu tạm bợ ở thế gian, chuyện tình dục hao phí vô ích, người ta không muốn là tại vậy. Nói
về đạo là để cứu rồi, đi tới cái cảnh đời đời.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Xá Lợi Phất! Cực Lạc Quốc Ðộ.
Thành Tựu Như Thị Công Ðức Trang Nghiêm
Chữ XÁ LỢI PHẤT là: Phật gọi linh hồn điển quang của đức Di Ðà.
Chữ CỰC LẠC QUỐC ÐỘ là: Di Ðà ơi! Nay chư Phật đến Hà Ðào Thành của con, giúp bản thể con được
sống lâu, để hoằng hóa chúng sanh dưới thế gian này. Dày công siêng năng chừng nào, thì công đức lớn lao
chừng nấy. Trước kia ta là Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ đây cũng như ngươi vậy.
• Ông Tám giảng
Từ trên tới dưới chúng ta đã học. Chúng ta thấy rằng đức Phật rất bình đẳng, và mô tả rất rõ ràng. Chỉ
đường đi cho chúng sanh nhưng mà chúng sanh vì trì trệ lười biếng trong mê chấp không chịu đi mà thôi.
Kỳ thật đức Phật rất công bằng và mở tất cả những đường lối, thậm chí vạch rõ những gì trong ta có, và chỉ
đường cho ta tự đi.
Phục Thử Xá Lợi Phất! Bỉ Quốc Thường Hữu.
Chưởng Chưởng Kỳ Diệu Tạp Sắc Chi Ðiểu
Chữ PHỤC THỬ XÁ LỢI PHẤT là: Ðức Phật Tổ gọi Xá Lợi Di Ðà con ơi! Con hiểu chưa?
CHƯỞNG CHƯỞNG KỲ DIỆU TẠP SẮC CHI ÐIỂU là: Tại đây có nhiều đóm ngũ sắc bay qua lại, gọi là
Chim. Tông chỉ của nó là ngũ sắc điển quang bay qua lại trên Hà Ðào Thành do nơi chất nhỏ nhỏ của óc có
hơi lên, đó là điển. Ta gọi là Chúng Chim.
Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng, Tần
Già, Công Mạng Chi Ðiểu
Nghĩa là: Xá Lợi Di Ðà ơi! Ngươi có biết chăng? Nào là các thứ chim ta nói đây. Khi ngươi luyện đạo 6 chữ
Khoa học của ta, lúc con bay lên thiên đàng đảnh lễ chư Phật. Con muốn không cần bay, con gọi Bạch Hạc
hay là các loại nói đây. Cũng do nơi luồng điển Khoa học Di Ðà biến hóa huyền diệu vô cực vô biên. Chim
Bạch Hạc là loại sắc điển trắng nước màng óc hóa ra. Chim Công xanh đỏ màu sắc theo long nó, là nước trái
cật thành điển sắc xanh, còn đỏ là khí của lá gan cũng là nước điển màu đỏ. Chim Anh Võ màu vàng đậm
pha sắc vàng cũng xanh mỏ đỏ, do nơi điển của lá gan chói ra.
Còn chim Ca Lăng nó là một con Két hay là con Xích màu xanh mỏ đỏ hay là đen, do nơi trái cật phía bên
mặt. Nước điển ấy ở nơi Hà Ðào Thành, các lỗ nhỏ nào là lỗ tai, lỗ mũi, lỗ mắt, hơi điển lên tung ra Hà Ðào
Thành. Hơi tung ra nghe tí tí, ta gọi là Ca Lăng. Còn các chim kia cũng vậy, cũng ca hát. Chim Tần Già
thuộc về lá phổi khí điển xanh pha với lá gan khí điển đỏ, cùng khí điển của bao tử sắc đen. Ba thứ màu sắc
này pha lẫn nhau, thành ra màu chim Tần Già, tông chỉ của các sắc màu chim.
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Khi con luyện đạo, lúc hồn con bay về thiên đàng chầu Phật, con muốn chi thì nó hóa nấy. Khỏi còn lo như
lúc con ở thế gian. Phải làm việc lao lực đặng có tiền mua nó cùng nuôi, cực khổ biết bao mới có nó. Còn
các thứ khác mọi mặt chi chi trong thế gian đều khổ, cực nhọc, nhưng con muốn gọn gàng khỏi lo chi, thì
con luyện đạo 6 chữ Khoa học của ta, muốn chi được nấy, khỏi lo giàu nghèo cực khổ, muốn chi có nấy còn
mong gì nữa!...
• Ông Tám giảng
Cho nên đây là phân tách về cái Khoa học Huyền bí của nội tạng. Khoa học Huyền bí mà đem ra ngoài là
trật rồi. Nó chỉ ở trong ta mà thôi. Chúng ta tu biết bao nhiêu năm tháng và biết bao nhiêu kiếp. Ngày nay
chúng ta mới ngộ được cái duyên tự thức và thấy rõ bên trong ta có đầy đủ. Chúng ta không có bận rộn và
lo âu. Tôi sẽ có hay là tôi không có. Tôi sợ rằng tôi thiếu hành nếu tôi hành là tôi có. Ở thế gian các bạn đi
làm là các bạn có tiền. Các bạn muốn về xứ Phật, các bạn hành đạo các bạn về xứ Phật không có khó khăn.
Ðã phân tách rất rõ ràng. Người đi trước đã khám phá tất cả những cái gì huyền bí trong nội tâm nội tạng
của chúng ta và phân tách mổ xẻ từ li từ tí để cho chúng ta tự thức. Thấy rõ ràng người thế gian đã mê tín
mờ ảo và không tự thức để tự đi. Rốt cuộc trong ta có sẵn hết. Nếu chúng ta thanh tịnh là chúng ta có hết.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin Thông báo quí bạn đạo Vô Vi :
Thành tâm cầu nguyện Bác : Đỗ Tấn Biếu , sanh năm : 1939 tuổi Kỹ Mão . Mất lúc 13 giờ 30 ngày
7/7/2012 ( 19/5 al năm Nhâm Thìn ) Tại Âp : Vĩnh Qưới , Xã : Long Vĩnh , Huyện Gò Công Tây . Tỉnh
Tiền Giang . Hưởng thọ được 74 tuổi . Linh cửu chôn tại đất nhà Bác Đỗ Tấn Biếu là Ba của bạn đạo Đỗ
Thị Kim Thoa , ở Mỹ Tho . Tỉnh Tiền Giang
Bạn Đạo Mỹ Tho thành kính xin chia buồn cùng gia đình và thành tâm cầu nguyên cho Bác sớm siêu
Thăng Tịnh Độ
2) Bạn đạo Trương Văn Xứ sinh năm Quý Tỵ đã từ trần lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2012 nhằm
ngày 12 tháng 5 năm Nhâm Thìn, hưởng thọ 60 tuổi, An táng tại nghĩa trang Cà Đú- thị trấn Khánh Hảihuyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận- nước Việt Nam. Kính mong tất cả các bạn đạo vô vi khắp năm châu
hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn bạn đạo Trương Văn Xứ được siêu sinh cực lạc.
Bạn đạo Ninh Thuận xin chân thành cám ơn./.
THƠ BẠN ÐẠO
NGỘ DUYÊN TỰ THỨC
Phân tách về khoa học huyền bí
Ở trong nội tạng tiểu thiên thôi
Dày công tu luyện triển khai thông
Ngộ duyên tự thức tri nguyên ý
Cãm nhận trong ta có đủ đầy
Dũng hành tu tiến huệ tâm khai
Thiếu hành lý thuyết ôm mê chấp
Hành thông khai triển quy nguồn cội
Thế gian làm việc là tiền có
Muốn về xứ Phật hành kiên trì
Phân tích rõ ràng trong bản thể
Tu hành thanh tịnh thấy huyền vi
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
15.06.12)

THỨC TÂM TU TIẾN
DỐC hết trí tâm tu luyện đạo
LÒNG thành tâm đạo quyết hành trau
TU thức tâm tu tri thức giác
SỬA lấy chính mình tu tiến mau
NHIÊN điển hòa thông tâm thức sáng
HẬU thiên hóa giải tiên thiên giao
THANH điển cãm hòa ngũ uẩn thông
TỊNH rồi trực giác đạo thanh cao.
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
23.06.12)
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LO TU
Lo tu mình được tiến xa,
Thực hành chơn chánh thiết tha tu thiền.
Lo tu mình trở thành hiền,
Thực hành là chánh phúc điền trong tâm.
Lo tu mình đã an tâm,
Thực hành xây dựng tình thâm ý Trời.
Lo tu mình đã xa rời,
Thực hành tự cứu mở lời chơn ngôn.
Lo tu trở thành người khôn,
Thực hành ba pháp cảm ơn vui hoai.
Lo tu mình càng tiến hoài,
Thực hành an vui theo Cha trên Trời.
Nam Mô A Di Đà Phật,
Thông Hải
06/27/2012 Hoàng Kiệt
----

THẦN THÔNG
Tháng năm hạnh nguyện mở chơn hồn
Bài vở hàng ngày thức luyện ôn
Sửa tánh minh tâm thanh hướng vọng
Khấn trời nguyện phật định tình trông.
Thanh tâm ngợi ý thức hòa đồng
Duyên pháp diệu kì nỗi ước mong
Trí tuệ minh thông thâm lý đạo
Thanh ngời nội sáng thức thần thông.
Cà Mau 09/07/2012
Văn Phong
----

THĂNG HOA
(Thân tặng Chí Hiền - bạn đạo Đầm Dơi)
Mong như hội sáng thức thanh cần
Lộ thắm tình đời nợ mấy phân
Nghiệp đãi trường qua ta kiến ngã
Chiều tà hồi ức duyên tình qua
Thơ ca bút tả thanh ngân phất
Duyên đến thiền hành pháp nhã đa
Chúc chúc thanh ư duyên tiếp cận
Thanh tình kiến tạo bút thăng hoa.
Cà Mau 10/07/2012
Văn Phong
---CHAY MẶN
Tinh chất bổ sau sinh hiếu động
Trường chay tuyệt dục pháp thần ao
Cảnh đời hư đạo qua cân nhắc
Mặn ngọt chua cay thức chuyển vòng.
Bài vở trần đời thanh đạm ngọt
Vui buồn chát đắng thức bình ôn
Duyên tình ao ước tâm ư đắc
Thanh chuyển ý tình chay mặn tròn.
Cà Mau 11/07/2012
Văn Phong
----ÁNH SÁNG VÔ VI
Vô vi ánh sáng rạng ngời
Đưa ta đi tới bến bờ càn khôn.
Tham thiền nhập định vuông tròn
Cho tâm rửa sạch trược tuôn ra ngoài.
Tâm ta tiền kiếp tuyệt vời
Say mê trần thế cảnh thời vô minh.
Dậy thời gắng thở chiếu minh
Cho tâm được sáng nhờ tinh tấn nhiều.
Đức thầy luôn dạy những điều
Tâm phải dứt khoát thanh chiều đi lên.
Càn khôn thì có bề trên
Ta phải cố gắng đi lên cùng thầy.
Ngày sau ta được sum vầy
Là nhờ ánh sáng vô vi soi đường.
Đầm Dơi ,Cà Mau, 10-07-2012
Chí Hiền.
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Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012
“Chung Vui Hạnh Ngộ”
Từ ngày 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012
Thân gởi quý bạn,
Chúng tôi thành thật cảm ơn quý bạn khắp nơi đã nô nức ghi danh tham dự Đại Hội “Chung Vui
Hạnh Ngộ”. Nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt của quý bạn, đến nay, chúng tôi đã nhận trên 400 bạn đạo ghi danh
tham dự Đại Hội . Hiện nay, Khách sạn không còn loại phòng double (2 giường) cho chúng tôi, và nếu quý
bạn ghi danh trễ (sau thời hạn 1 tháng 7), chúng tôi chỉ có thể giữ một số ít loại phòng KING Suite (1
giường King và 1 sofa bed) mà thôi.
1) Ghi danh đưa đón trước ngày 15 tháng 8 năm 2012:
Vì năm nay, Ban Chuyển Vận (BCV) phải đưa đón bạn đạo tại 3 phi trường cách xa nhau (Los
Angeles/LAX, Orange County John Wayne/ SNA) và một số ít bạn đạo từ phi trường Long Beach
(LGB), xin quý bạn gởi cho Ban Ghi Danh chi tiết lộ trình máy bay càng sớm càng tốt để chúng tôi
có thời gian sắp xếp chu đáo hơn.
2) Di chuyển tự túc từ phi trường LAX hoặc SNA:
Quý bạn đạo đến sớm muốn đi tự túc từ Phi Trường về Khách Sạn có thể mua vé shuttle của hãng
Primetimeshuttle (website: www.primetimeshuttle.com Tel. 1-800-RED-VANS) và sử dụng coupon
đính kèm.
Giá tiền (với coupon): 13 USD one-way từ LAX về Khách sạn Marriott
9 USD one-way từ SNA về Khách sạn Marriott.
Lưu ý: Quý bạn đi từ phi trường LAX về Khách sạn không cần làm reservation, nhưng đi từ phi
trường SNA cần phải gọi reservation trước.
3) Ghi danh đưa đón lên Thiền Viện Vĩ Kiên trước Đại Hội:
Quý bạn đạo đã ghi danh thăm viếng Thiền-Viện Vĩ Kiên trước Đại Hội, và cần đưa lên Thiền Viện,
xin liên lạc với Cô Quyên (myquyen11@yahoo.com) để thông báo lộ trình máy bay để bạn đạo địa
phương tiện việc sắp xếp vì Thiền Viện cách phi trường khoảng 2 tiếng đồng hồ lái xe.
4) Di chuyển từ Thiền-Viện về Khách Sạn Marriott ngày 19.09.2012:
Ngày 19.09.2012, chúng tôi có mướn 1 xe bus (55 chỗ) để chuyên chở quý bạn đạo vãng lai tại
Thiền-Viện về Khách Sạn Marriott. Xe Bus sẽ khởi hành đúng 12:30 trưa từ Thiền-Viện.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn.
Xin hẹn tái ngộ quý bạn vào tháng 9 này,
Kính bút,
Ban Tổ Chức ĐHVVQT
Liên Lạc Ban Ghi Danh
Bạn đạo tại Nam Cali :
Xin gởi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Chị Trần Quyên
Đ.T. di động (714)414-2849 (trong tuần) và tel.(909)338-6691 (week-end)
Email: myquyen11@yahoo.com
Địa chỉ : Trụ Sở Xây Dựng
7622 23rd St, Westminster, CA 92683, Tel. (trụ sở): (714) 891-0889
Bạn đạo tại Bắc Cali :
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Tôn Nữ Lương Thu
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Vo Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158- U.S.A.
Tel: (408) 937-1664
Email : thuton@yahoo.com
Bạn đạo tại Mỹ (ngoài Cali), Úc Châu, Canada, Âu Châu (ngoài Pháp)
Xin gởi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Mai Nguyen
PO BOX 406
OROVILLE- CA 95965- USA
Tel: (714) 598-7291
Email: huemai00@gmail.com
Bạn đạo tại Pháp (Có thể đóng tiền Euro) :
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:
Association VOVIFRANCE
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris, FRANCE
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance
Bạn Đạo tại Á Châu Việt-Nam
Xin liên lạc với anh Lâm Mừng để nhận giấy chứng nhận tham dự Đại Hội giúp xin visa vào Mỹ và đóng lệ phí
Đại Hội :
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St

Dallas, TX 75211, USA
Tel: (214) 957-0465 Email: lammung@yahoo.com
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