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Số:  1033  26 tháng 4 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám  3/8/2005 ñến 09/08/2005 
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 toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Tu làm sao mới là ñúng? 
2) Ðường tâm linh là ñường nào? 
3) Tiến bằng cách nào? 
4) Dung hòa bằng cách nào? 
5) Hát vui có ích gì? 
6) Minh tâm kiến tánh ñể làm gì? 
7) Mỗi ngày một sự kiện ñể làm gì? 
 
 
 
 

 
Nguyên Khí 

Nguyên khí Trời ban hành sống ñộng 
Tự mình thức giác chẳng cầu mong 

Thực hành chánh pháp cùng nguyên khí 
Tu luyện thành tâm tự giác thông 

 
Vĩ Kiên 
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1) Singapore, 03-08-2005  4: 45AM 
Hỏi:  Tu làm sao mới là ñúng? 
 
Ðáp:  Thưa tu thì phải dứt khoát 
  Kệ: 
 Dứt khoát tự tu tự tiến hành 
 Cảnh ñời bày biểu sự mê lầm 
 Phỉnh gạt ñủ ñiều tâm khó thoát 
 Chuyên tâm hành pháp tự sửa mình 
 

2) Singapore, 04-08-2005  3: 20AM 
Hỏi:  Ðường tâm linh là ñường nào? 
 
Ðáp:  Thưa ñường tâm linh là ñường tiến 
  Kệ: 
 Thực hành chơn pháp triển tâm linh 
 Tiến hóa không ngừng tự giác tu 
 Trí tuệ phân minh ñời với ñạo 
 Thành tâm tu luyện càng tiến cao 
 

3) Singapore, 05-08-2005  5: 50AM 
Hỏi:  Tiến bằng cách nào? 
 
Ðáp:  Thưa tiến bằng cách sáng suốt 
  Kệ: 
 Thoát khỏi trần gian tâm tỉnh táo 
 Minh tâm sáng suốt chẳng mê lầm 
 Quí tưởng Trời cao không dấy bận 
 Tâm tịnh an vui chẳng mê lầm 
 

4) Singapore, 06-08-2005  8: 05AM 
Hỏi:  Dung hòa bằng cách nào? 
 
Ðáp:  Thưa dung hòa bằng cách nhớ tưởng Trời 
Phật 
  Kệ: 
 Thương tình cảm thức tâm linh tiến 
 Học hỏi vô cùng tu tiến xuyên 
 Trí tuệ phân minh ñường chánh pháp 
 Thành tâm hành pháp sống cảm an 
 

5) Thái Lan, 07-08-2005  7: 40 AM 
Hỏi:  Hát vui có ích gì? 
 
Ðáp:  Thưa hát vui có triết lý của cuộc sống ñể 
truyền cảm 
  Kệ: 
 Thành tâm phục vụ quí hơn vàng 
 Giải giới phân minh trí vẫn thương 
 Uyển chuyển vô cùng tâm vẫn ñẹp 
 Thành tâm phục vụ trí an yên 
 

6) Thái Lan, 08-08-2005  4: 15 PM 
Hỏi:  Minh tâm kiến tánh ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa minh tâm kiến tánh ñể hành ñộng rõ rệt 
hơn 
  Kệ: 
 Khai tâm mở trí mới tiến thân 
 Duyên ñạo tình ñời phân rõ rệt 
 Khai triển vô cùng trí  ẩn thân 
 Thành tâm tu luyện trí phân minh 
 

7) Singapore, 09-08-2005  7: 0 AM 
Hỏi:  Mỗi ngày một sự kiện ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa mỗi ngày một sự kiện ñể sửa ñổi 
  Kệ: 
 Mỗi ngày một sự kiện khác nhau 
 Thể hiện chuyện phải, tự làm xong 
 Sáng suốt minh tâm ñều thường nhựt 
 Thành tâm tu luyện tự tâm hiền 
 
 
 
 
 
 
 



3         Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 3 /7 

 
CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 

 
Thoát Dục 

 
Nhơn sanh cơ cấu chuyển phân mầu 

Tạo dục quí thân thuyết ñổi trao 
Qui hội chơn hồn trong thức giác 
Thực hành thanh tịnh trở về mau. 

 
Về mau qui hội xét ñuôi ñầu 
Rõ lẽ càn khôn rõ nhiệm mầu 

Chơn ñiển qui hồn thanh tịnh giác 
Sơn hà tươi ñẹp dẹp u sầu. 

 
U sầu vì tâm còn tạo dục 

Tự tắm hố sâu nhịp khổ ñau 
Hồn xác yếu hèn vì loạn ñộng 
Khổ bao là khổ thức cơ cầu. 

 
Cơ cầu thanh trược khó ñào sâu 

Hồn vía cộng ñồng chẳng ngộ ñâu! 
Hướng ngoại gieo buồn trong nội thức 

Khổ hạnh chơn pháp tự ñào sâu. 
 

ðào sâu quán chuyển tâm thường dục 
Dẹp bỏ giao thừa trong một kiếp 

Giải nghiệp trần tâm chẳng có phiền 
Hư vô thanh tịnh thạch bàn yên. 

 
Bàn yên giải tỏa trí tâm phiền 
Cảm thức hồi sinh trí vẫn yên 

Tận hưởng nguồn thanh trời tri ển ñịnh 
Thanh bình trong thức vẫn tầm xuyên. 

 
Tầm xuyên bến giác qui nguồn cội 
Cấu trúc siêu nhiên tự chuyển hồi 
Thức giác tâm Không rõ ngộ ngôi 
Bền tâm xây dựng chẳng sang tồi. 

 
Sang tồi vì bởi còn mê chấp 

Ngộ ñạo trong tâm ñi ñứng ngồi 
Vui ñẹp tràn ñầy tình bạn hữu 

Qui y thanh nhẹ chẳng sang tồi. 
 
 
 

Sang tồi tại thế tự tạo ngôi 
Tan tựu tựu tan tự qui hồi 

Thoát dục chơn không lòng giải thoát 
Vốn Không tái ngộ vạn ñiều trôi. 

 
ðiều trôi dĩ vãng ñều không có 

Học trả trả vay dọ hỏi mò 
Qui ñịnh từ hồi duyên tự thức 

Qui không mới rõ ñiển tồn kho. 
 

Tồn kho vô tận chẳng quanh co 
Rõ lẽ Trời ban ñã dặn dò 

Chớ vội mưu cầu duyên ñổ vỡ 
Thực hành thanh tịnh niệm Nam Mô. 

 
Nam Mô lục tự khai hành triển 

Thức giác bình tâm chẳng cảm phiền 
Chơn ñạo trong lòng qui tự ñắc 

Sửa mình liên tục dẹp phàm ñiên. 
 

Phàm ñiên tạo dục gây phiền não 
Nặng nợ trần gian khó bước vào 

Vũ trụ càn khôn nào hoại nát 
Vui cùng Trời Phật rõ chiều cao. 

 
Chiều cao xoay chuyển không ngừng nghỉ 

Quán ñộ trần gian chuyển hợp thì 
ði lại thức hồn trong một kiếp 
Bình tâm thanh tịnh tự bàn thi. 

 
Bàn thi ñời ñạo quay quần chuyển 
Gút mắt khai thông ñạt pháp huyền 
Sáng chói huyền thiên nay tận ñộ 
Duyên lành tự học tự tham thiền. 

 
Tham thiền nhập ñịnh tự tầm xuyên 
Thắng cảnh siêu nhiên sẵn nối li ền 

Qui nhứt tâm hành năng tự ñạt 
Cảm minh thiên ñịa giải tâm phiền. 
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Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến 
Khó hiểu huyền cơ khó ở yên 

Thử thách muôn chiều gieo vọng ñộng 
Hướng về thanh tịnh rõ huyền thiên. 

 
Huyền thiên bí pháp trong thanh tịnh 

Thực hiện công phu tự phát minh 
Giao cảm qui hồn chơn giác lý 

Nơi nào cũng vậy cũng ñều khinh. 
 

ðều khinh khai triển muôn tình ñạo 
Thức giác qui không tự bước vào 
Cao ñẹp lòng thành duyên tận ñộ 
Cứu hồn vượt khỏi dục sanh mầu. 

 
Sanh mầu ô trược kẻ trước sau 

Tranh chấp chấp tranh tạo khác mầu 
ðiển giới qui hồi chung một mối 

Sắc không không sắc chẳng tô mầu. 
 

Tô mầu ñội lớp trần gian trược 
Che ñậy chơn lòng ñầy uất khí 

Khổ cảnh ñày thân trong cực nhọc 
Bất minh chơn ñạo tự làm suy. 

 
Làm suy cơ thể Trời ban phước 

Tự diệt hồn linh về ñịa phủ 

Khóc lóc thở than ñầy máu lệ 
Cực hình tự tạo biết mình ngu. 

 
Mình ngu tự khép mạng vào tù 

Tha thiết cầu xin rõ ý ngu 
Chật vật ñủ ñiều than thở thở 

Chẳng ai ñếm xỉa ñến người ngu. 
 

Người ngu vì bởi chưa minh ñạo 
Tạo dục trần tâm khó bước vào 

Thiên lý hành trình duyên tự thức 
Tự tu giải tỏa ở tầng cao. 

 
Tầng cao chiếu rọi ánh trăng sao 
Mát mẻ thương yêu kép với ñào 

Cao ñẹp tràn ñầy duyên hợp thức 
Quán thông chơn pháp rõ chiều cao. 

 
Chiều cao chiếu ñộ nhơn sinh nhận 

Học hỏi tràn ñầy nghĩa với ân 
Thanh tịnh do Trời duyên tận ñộ 

Thực hành chơn pháp tự mình phân. 
 

Mình phân ñời ñạo chuyển bao lần 
Không có có không tự xét phân 

Duyên ñạo tình ñời nay ñược ngộ 
Giải lần chơn lý ñạt thanh lần. 

 

Lương Sĩ Hằng. 
Manila, 16-04-1987 

 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH  31 
 

Phập phồng vì ñiển chưa thông tiến 
Khó khổ buông xuôi chẳng nối li ền 
Gieo họa cho mình mà không biết 
Thức hồn tu tiến vẫn còn duyên 

 

“Phập phồng vì ñiển chưa thông tiến”: 
Phập phồng là bán tín bán nghi, lúc ñó là ñiển chưa thông tiến, luồng ñiển khối óc chưa mở và chưa tiến. 
“Khó khổ buông xuôi chẳng nối li ền”: 
Thấy khó quá, bỏ không tu nữa, tu nửa chừng bỏ, buông xuôi, không có nối li ền, không có liên tiếp ñi lên 
ñược. 
“Gieo họa cho mình mà không biết”: 
Mình tự ñóng cửa, thực hiện chấp mê thị phi của tình ñời tức là họa vậy mà không hay ñâu! Lần lần nó cứ ñi 
tới, giam thần thức của chúng ta trong một cõi thị phi, nói bậy mà tưởng là nói ñúng. 
“Thức hồn tu tiến vẫn còn duyên”: 



5         Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 5 /7 

Chúng ta hiểu ñược giá trị của phần hồn, cần sự thanh nhẹ nuôi dưỡng tiến hóa tới vô cùng. Phải bước vào 
ñiển giới thanh nhẹ mới còn duyên tiến hóa ñược.  
 

        Khi mà hiểu ñược nguyên lý này, thì dũng mãnh lo tu, ñêm ñêm thực hành, bớt biết bao nhiêu phiền 
muộn sái quấy của tình ñời. Ở ñời, một ngày thâu thập biết bao nhiêu, xem ti-vi(11) thấy biết là bao nhiêu 
công chuyện rắc rối, mà chúng ta có ñường lối giải, thì chúng ta có xem ti-vi cũng như không có xem ti-vi. 
Không có chuyện gì ñáng bàn, ñáng luận, mà họ ngày ñêm bàn luận không có kết quả. Nhơn sinh vẫn ñau 
khổ, tâm linh không có làm sao tiến. 
 

        Chúng ta câm mồm lo tu, làm thinh thì tâm linh mới phát triển. Tâm linh phát triển vui hòa, và vui hòa 
ở nơi thanh giới. Khi mà vui hòa ở nơi thanh giới xán lạn rồi, tâm hồn lúc nào cũng thơ thới và an tịnh. Vui 
hành tâm pháp, chớ không ai bắt buộc chúng ta hành, vì càng hành càng triển, càng tu càng tiến, càng hành 
càng dũng mãnh, càng tu càng phát sáng tâm hồn của chúng ta. Thì lúc ñó chúng ta mới nhận ñược việc cần 
thiết và không làm những việc không cần thiết. Miệng môi tranh chấp là không cần thiết, sửa tiến là cần 
thiết.  
 

        Nhận pháp, hành pháp thì nó mới mở. Nó trở về cái thực chất thật thà của chính nó. Nhận pháp hành 
pháp mới là thật thà. Còn thiếu thật thà hay sửa pháp, rồi chối bỏ nguyên lý của Trời ðất, làm sao tiến hóa 
nổi? Suốt kiếp chả làm ñược một việc gì, chết rồi chỉ có khóc, uổng lúc còn sống, biết bao nhiêu pháp ñể 
giúp ñỡ chúng ta mà chúng ta chưa hành ñược một pháp nào hết. Binh pháp này thì phải bỏ pháp nọ, binh 
pháp nọ thì bỏ pháp kia, cứ lận ñận suốt kiếp như vậy, không bao giờ tiến bước ñược. Rồi trở lại ñi làm gì? 
Làm thầy, hỏi thầy gì? Thầy ñịa lý! Vị trí của mình, mình chưa hiểu làm sao làm thầy ñịa lý? Giúp không 
ñược mình mà giúp ñược ai? Rồi bị quây quần trong cái ñồng tiền, nó xoay chuyển cái hoàncảnh, càng ngày 
càng gia tăng, càng tham lam không dứt khoát ñược như lúc mới hành. Vì sao ñã tu nhiều năm mà bị như 
vậy, vì phát triển tánh tham lam thì phải bị kẹt, dứt khoát tánh tham lam thì nó mới thông suốt ñược. 
 

        Cho nên Vô Vi là vô chuyện lớn nó làm thành nhỏ, chuyện nhỏ nó làm thành không, mới kêu bằng Vô 
Vi, mới thanh nhẹ ñược. Vô Vi không có ôm chấp, không tiền, nhưng mà tâm thức ñạt ñược là vẫn bố thí 
như thường, vẫn giúp ñỡ người chưa hiểu ñạo. Dũng mãnh hành triển như vậy, ñêm ñêm lo tu tiến, không ỷ 
lại, không mê tín dị ñoan, thực hành khai triển trực giác ñể thấy rõ những gì chúng ta ñang sửa tiến. Chứ 
nhiều người không biết lạc vào cõi âm, tưởng tôi thấy ông Phật rồi, tưởng tôi thấy Diêu Trì Kim Mẫu rồi, 
tưởng tôi thấy Thượng ðế rồi, tưởng tôi quen biết cả càn khôn vũ trụ. Trở lại thế gian, thị oai với nhơn sanh, 
hù hiếp, luận thuyết thiên cơ ñể hù hiếp những người kế tiếp. Chạy vào trong cái vòng lẩn quẩn làm ăn, 
cũng là mang nghiệp nữa, ñâu có phát triển ñược! 
        Chúng ta vốn không, chúng ta người tu là nghèo mạt mới ñi tu. Nghèo không tiền, không bạc, không 
tiền tình duyên nghiệp ñi tu, thì phải giữ lập trường như vậy thì không bao giờ bị ô nhiễm. Lúc nào chúng ta 
nghèo, trong không mà có. Tại sao trước khi chúng ta tu ñâu có biết thuyết giảng, ñâu có biết nói chân lý. 
Trong không nhưng mà tu thét rồi nó sẽ có. Tâm thức minh triết thì nó nói về triết lý ñể dẫn giải và dẫn tiến 
mọi người, còn quý báu hơn tiền bạc, hơn vàng ngọc. Nhiều người ôm vàng, ôm bạc mà không biết nguyên 
lý của cuộc sống, thì cũng như không! Giữ của bị của hành, gác kho bị chủ chửi. Ôm tiền là cũng như người 
gác kho. Chủ nó là ai? ðời chửi! 
 

        Người Vi ệt Nam thấy rõ, chúng ta ở xứ Việt Nam làm ăn khổ cực dành dụm có bạc tỉ, rồi chế ñộ mới 
nó về nó bắt bỏ tù, bắt thanh lọc không còn một ñồng xu, nghèo mạt, ở nhà lầu không cho ở, xuống gara(12) 
ở. Người Vi ệt Nam có cái cảnh này ñể hiểu rồi, có tiền là có tội, còn nếu mà chúng ta dốc lòng tu về Thiên 
Quốc, chúng ta dứt khoát chuyện thế gian ñi, không sao ñâu, không có mất ñâu! Thượng ðế luôn luôn tận 
ñộ chúng ta, chúng ta chỉ có tâm thức, nuôi dưỡng tâm thức tiến hóa tới vô cùng tận là sẽ có cơ hội tốt. Nếu 
tu không dứt khoát, không nên tu, cho ñời phỉnhñi, phỉnh hết kiếp này rồi kiếp sau mới tu. Chớ ñời là chắc 
chắn là lường gạt mà phỉnh người này, người kia, người nọ, không có tiến nổi. 
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        Cho nên nhiều người ñã sống trong ñời rồi, họ chán ñời, họ bỏ ñời ñi tu. Tại sao họ bỏ ñời? Nếu ñời 
tốt, họ không có bỏ, ñời ñen bạc bất thường, không phân minh rõ rệt. Cho nên người ñời chán ñời; – tu – 
bước về ñạo. Bước về ñạo, phải dứt khoát tiền tình duyên nghiệp, thất tình lục dục, thì nó mới tiến. Còn tu 
mà hướng về tham dục là không bao giờ tiến. 
 

        Tưởng ñâu biết ñược chút ñỉnh nói về ñạo pháp, tưởng mình siêu lắm. Nay lấy cô này, mai lấy cô nọ, 
tạo tinh khí của mình càng ngày càng mất. Thần kinh nẻo hốc yếu ñi làm sao giải ñược nghiệp tâm của 
chính mình mà xưng danh là tu, là hay hơn người khác. Nhưng mà cuối cùng hai năm trước khi chết, mới 
hiểu rõ người ñó sẽ ñi ñến ñâu. Sự thật là sự thật không thể chối cãi ñược.  
 

        Còn chúng ta người tu Vô Vi là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Pháp Lý cái gì nó rõ 
rệt. Khoa Học là tiến hóa tới vô cùng, khai triển huyền bí của nội tâm. Khoa Học Huyền Bí mình cảm kích 
ñược càn khôn vũ trụ với chúng ta là một, thấy rõ mới dũng mãnh, thấy không rõ là u ơ ñâu có tiến bước 
ñược. 
 

        Dày công tu, thực hiện tốt vui khỏe. ðời nó cho chúng ta là ngu, nhưng mà khi mà ñời không lối thoát 
mới thấy người này là khôn hơn, người chịu tu là khôn hơn. Người chịu tu là lo cho tương lai của phần hồn, 
lúc chết không bị bơ vơ. ðêm ñêm lo cái chuyện ñi thôi, ñi về Trời thôi, thì Âm phủ không có kéo chúng ta 
xuống làm cái gì, còn ủng hộ cho chúng ta ñi lên càng sớm càng tốt. ðịa Ngục chật ních mà cứ ñâm ñầu 
xuống ðịa Ngục ñể làm gì? Cái luật hóa hóa sanh sanh khổ lắm, phải qua những cơn thử thách.  
 

        Cho nên người ñời tu ở thế gian cũng nhờ sự kích ñộng và phản ñộng thử thách, mà chúng ta hành 
ñúng pháp, thì chúng ta có lãnh vực thanh tịnh, ñể tránh những sự kích ñộng và phản ñộng ñó. Tu tự nhiên 
bớt nói chuyện, tâm thanh tịnh, thì lúc nào mà hòa hợp với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ, lúc ñó là sự ban 
chiếu sáng suốt ñể tận ñộ quần sanh, thì tự nhiên chúng ta nói chuyện thông suốt. Từ hồi nào giờ không biết, 
nhưng mà bây giờ có thể nói thông suốt ñược. 
 

        Chẳng sợ ai pha dèm, chẳng sợ chết, hiểu ñược luật hóa hóa sanh sanh, hiểu ñược nhân quả thì chẳng 
bao giờ sợ chết. ðêm ñêm lo tu là tạo cái nhơn lành, tiến hóa nhanh nhẹ hơn người thường. Hạnh ñức càng 
ngày càng dồi dào tốt ñẹp, hoa nghìn năm không héo dâng Phật, chớ hoa thế gian này giỏi lắm một tháng là 
nó tiêu. 
 

Thông Báo Của HðQT HAHVVHK Mi ền Nam California 
 

Chúng tôi Hội ðồng Quản Trị của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California, xin trình lên cho bạn 
ñạo khắp nơi trên thế giới với Tân Hội Trưởng là anh Võ Thanh Chí , và cũng hân hoan ñón chào  các Tân 
Thành Viên  trong Ban Chấp Hành của anh trong nhiệm kỳ 2015-2017. 
 

Chúng tôi ước mong các bạn làm việc hăng say và  cùng nhau ñiều hành tốt ñẹp cho hội  trong tinh thần 
ñoàn kết và xây dựng. 
 

ðại diện HðQT 
Nguyễn Hoàng Long 
TSXDVV Mar-23-2015 
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI AHVV HOA KỲ NAM CALIFORNIA 
TÂN BAN CHẤP HÀNH NHI ỆM KỲ 2015-2017 

 

Hội AHVV Hoa Kỳ miền Nam California xin thông báo ñến quý bạn ñạo trên toàn thế giới, các thành viên 
trong Tân Ban Chấp Hành của Hội cho nhiệm kỳ 2015-2017 như sau: 

1. Hội Trưởng: Võ Thanh Chí 
2. Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Phạm John 
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3. Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Phan Thanh Quang 
4. Tổng Thư Ký: Nguyễn Nhật Hồng ðức 

Phụ Tá: Châu Bảo Khanh 
5. Thủ Quỹ: Nguyễn Kim Ann 
6. Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên: Lê Thị Quí  

Phó quản lý: Nguyễn Hữu Sáng 
7. Quản Lý Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi: Phạm Văn ðược 

Phó quản lý: Hoàng Phương 
8. Ban Tu Học: ðoàn Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Khế, Nguyễn Hoàng Long 
9. Ban Phát Thanh: ðoàn Khải Minh 
10. Ban Internet: Jennifer Phan, Lưu Thanh Yến 
11. Ban Bảo Trì: Nguyễn Phi Hùng, Phạm Văn ðược  
12. Ban Ẩm Thực: Phương Tuyết, Lý Ngọc Trinh 
13. Ban Trật Tự: ðoàn Phước Lộc, Phan Xuân Thái, Lê Kỳ Hiệp 
14. Ban Văn Nghệ: Trần Bình Minh, Tô Hoàn Hảo 
15. Ban Chuyển Vận: Phạm Văn Dũng, Phan Xuân Thái 

Ngoài các bạn nêu trên, chúng tôi còn có nhiều các bạn ñạo khác cùng nỗ lực phục vụ cho hội khi cần, và 
cùng  lo ñóng góp xây dựng chung trong mái nhà  của Vô Vi. 
Chúng tôi xin thành kính cám ơn tất cả quý bạn ñạo, 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ miền Nam California 
Hội Trưởng 
Võ Thanh Chí 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà Lê Thị Thông, nhạc mẫu của anh Trần Minh, thân mẫu 
của chị Nguyễn thị Thúy Hoa và chị Nguyễn thị Thúy Huệ (bạn ñạo San Jose), sinh ngày 18 tháng 
12 năm 1923 (Quý Hợi), ñã qua ñời ngày 16 tháng 4 năm 2015  (nhằm ngày 28 tháng 2 năm Ất Mùi)  tại 
San Jose, California, hưởng thọ 92 tuổi, ñược thượng lộ bình an và sớm siêu thăng tịnh ñộ.  
 
Thành thật cảm ơn quý bạn ñạo. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California 
 
1) Xin quý bạn ñạo hướng tâm  cầu nguyện cho bñ LIÊU BẠCH THANH THỦY. 58 tuổi. Mất ngày 
19.04.2015 (nhằm ngày 01.03 năm Ất Mùi) tại  ðại Tâm tỉnh Sóc Trăng. ðược siêu thăng tịnh ñộ. Xin cám 
ơn quý bạn ñạo. 
Vương Việt Hồng kính báo. 
 
3) Xin Quý Bạn ðạo hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn ông Phùng Ngầu (ba của Bạn ðạo Phùng Chương 
Thành), sinh ngày 24.25.1927, tại Quảng ðông-Trung Quốc, mất ngày 19.04.2015 (nhằm ngày 01.03.2015 
âm lịch) tại Stuttgart, ðức Quốc, hưởng thọ 88 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ.  
Hội AHVV ðức Quốc xin chân thành cảm ơn Quý Bạn ðạo. 
 

 


