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` 
Số:  1152  6 tháng 8 năm 2017 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1991 
 
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) Tiến ñi ñâu?  
2) Tu thế nào gọi là tu sai?  
3) Thật là thật làm sao?  
4) Người tu có nên xem TV hay không?  
5) TV có cho hay sẽ có sự bang giao giữa Việt Nam và Mỹ, nếu hội ñủ ñiều kiện giữa hai bên?  
6) Cuộc sống sanh ly tử biệt thương tâm ñau lòng là sao?  
7 Duyên là sao?  
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Trí Taâm 

 

Trí taâm khai trieån chình mình hieåu 
Tiến hoaù khoâng ngöøng töï vöôït xuyeân 

Caœm meán Trôøi ban saùng suoát duyeân 
Thöïc haønh chaùnh phaùp roõ duyeân tieàn 

 

Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Ti ến ñi ñâu?  
 

Ðáp: Thưa tiến trở về lãnh vực thanh tịnh sẳn có, sẽ chẳng còn mê và chấp, lúc ấy mới thấy rõ khả năng 
của chính mình nhiều hơn, nội khoa tâm lý sẽ từ từ khôi phục tốt ñẹp, như lúc sơ sanh chào ñời bằng cặp 
mắt vô tư và thanh tịnh. Cho nên Bé thường nói thiền nhiều thì tự nó sẽ trở về không, sẽ không còn thắc 
mắc nữa.  
 
2) 28-10-91  
Hỏi: Tu thế nào gọi là tu sai?  
 

Ðáp: Thưa tu sai là tự gây cho mình một tập quán xấu, hướng ngoại moi móc chuyện người khác, không 
chịu tự sửa tánh hư tật xấu, học cách ngồi thiền như ông Phật, nhưng tâm không thật với chính mình. 
 
3) Hỏi: Thật là thật làm sao?  
 

Ðáp: Thưa thật sự tự trở về chơn không, trong tâm lúc nào cũng dứt khoát, không còn tình tiền danh vọng 
bám víu nữa, thì sẽ không còn bảo vệ và mê chấp nữa, tiến tới trình ñộ này thì sẽ tự cảm thấy tất cả là một, 
tâm tư giàu mạnh trong thanh nhẹ, quân bình, chẳng còn lo tưởng bất cứ việc gì, ñi ñứng cũng ñều thiền  
trong thanh tịnh.  
 
4) Hỏi: Người tu có nên xem T.V. hay không?  
 

Ðáp: Thưa người mới tu thì không nên xem T.V., vì ngoại cảnh có thể lôi cuốn bất cứ lúc nào! Cố gắng tu 
ñến lúc thức hoà ñồng khai mở, thì lúc ấy xem cảnh ñời là ñộng, tin tức ñưa lên màn ảnh là việc ñã rồi, 
suy ñoán lại càng sai lầm hơn, chi bằng tu thiền ñể xem truyền hình chơn thức còn hơn. Khi khai huệ hiểu  
biết ñược, lúc nào cũng nhận ñược tin tức trước T.V. Người tu lâu có thể so sánh thì thấy liền.  
 
5) Hỏi: T.V. có cho hay sẽ có sự bang giao giữa Việt Nam và Mỹ, nếu hội ñủ ñiều kiện giữa hai bên?  
 

Ðáp: Thưa muốn có sự bang giao thì phải có sự thông cảm lẫn nhau, người tu thiền cũng vậy, hội ñủ ñiều 
kiện thăng hoa, xóa bỏ hận thù, thì sẽ có cơ hội hoà là một, vui chơi hoà bình, loài người càng ñông, sự 
tranh chấp gia tăng, ñi tới chỗ phá hoại lẫn nhau, bất chấp Trời Phật, kể cả khối óc tinh vi của Trời Ðất 
cấu thành, ñại ña số tự mình phá hủy mà không hay, biến thành tập quán trách móc và cầu xin Trời Phật 
ñộ, quên khả năng của chính mình, có ñường lối phát triển mà không làm, người ñi trước chỉ một ñường 
người ñi sau làm một nẽo, rồi ñâm ra nghi kỵ lẫn nhau, tu hoài không tiến là vậy.  
 
6) 29-10-91  
Hỏi: Cuộc sống sanh ly tử biệt thương tâm ñau lòng là sao?  
 

Ðáp: Thưa ñối với người ñời có cảnh sanh ly tử biệt, kẻ sống như người chết có cơ hội ôn lại bài vở ñã và 
ñang học thi, trải qua nhiều cuộc tình tứ thương yêu, sự âu yếm gữa mẹ con, chồng vợ, cũng là cơ hội 
cảnh cáo tấm lòng trung tín của ñôi bên, người chết hồn nhẹ hơn người sống, chỉ biết ñứng ñó nhìn rồi ra 
ñi theo luật ñịnh trong chu trình tiến hóa, tùy theo duyên nghiệp nặng nhẹ, nợ ñạo thì tiếp tục lo tu theo 
duyên ñạo, nợ ñời thì tiếp tục báo ơn. Cuộc sống chết của con người rất ly kỳ sống ñộng, nếu có cơ hội 
nên dốc lòng tu học, tức là lo cho tương lai, sẽ tận hưởng vào cõi thanh nhẹ. Khi ý thức ñược cuộc ñời là 
tạm, thì nên nung nấu tâm hồn tu học càng nhiều càng tốt, không nên bỏ dở cơ hội thanh cao giải thoát! 
Hứa là phải làm, hành ñúng pháp, tạo lập một căn bản tốt lành thanh nhẹ, cuộc sống chết ñều vui tiến, 
không bị nhầm lẫn trong ma ý phàm tâm, tự thức khai trình tiến bước. Cảnh gia ñình ly tán không sao 
tránh khỏi sự nhớ nhung ñau thương. Ðó là nguyên ý ñánh thức kẻ ở như người ñi, truy tầm chơn lý trong 
thực tại.  
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7) 30-10-91  
Hỏi: Duyên là sao?  
 
Ðáp: Thưa duyên là vòng từ quang của hành giả, chuyển ñến vị trí nào thì tương ngộ vị trí ñó. Nó cũng 
nằm trong nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, do tâm của hành giả mà ra, hướng về thiện nghiệp thì 
ngộ thiện duyên, hướng về ác nghiệp thì tai nạn liên tục, luật nhân quã rất rõ ràng, quốc vận tốt hay xấu 
cũng do tâm của nhân dân, chánh quyền phải thật sự vì dân, ví như tình yêu thương của Thượng Ðế, thì 
quốc gia ấy sẽ ñược phát triển trên mọi mặt. Ngược lại gây hận thù giữa chính quyền và nhân dân, thì quỉ 
ñạo tâm linh sẽ bị rạn nứt, sự phát triển không thành, gây họa cho nhân dân, thiếu ăn thiếu mặc khùng 
quẩn vì mất tâm linh, thể hiện sự ñau tố lẫn nhau, nội khoa tâm lý yếu hèn mà không hay, mất cả tình 
thương và thực chất, tự xưng là siêu anh hùng, biến thể của nó là siêu vi trùng phá hoại mà không hay, kế 
hoạch ñề ra ñể ñó xem, nhưng không làm ñược vì thiêng liêng tánh mất mát, chỉ ôm cái có nhưng không 
ñược biết cái có hiện tại do cái không mà ra. Ôm ñất cát la làng nhưng không biết ñược tâm là cơ sở 
chánh, cho nên rất dễ sanh ra bệnh tật và yếu hèn, chỉ biết tiêu hao và không biết bồi tưởng phần hồn, lâu 
dần sẽ mất tất cả vị trí tâm linh, biến thành ma quỉ, óc không khai, tâm không mở, sống trong sự lở dở lân 
la nhiều kiếp ôm tánh chất phá hoại mà không hay, biến thành trùng dế sâu bọ trên mặt ñất. Có khi chúng 
nó bị giết hằng loạt, nhưng người ñời không gớm tay là vậy. Ngược lại người tu lại ñược vun bồi ý chí sắt 
ñá, từ bi hùng mạnh, một lòng một dạ hướng về con ñường giải thoát của tâm linh, tiến về gốc gác vô sanh 
thì sẽ khỏi bị diệt như trùng dế ở tương lai.  
 

                   Kệ:  
 
Làm người lẽo mép chẳng ra sao  
Tăm tối ngu si lệ ứa trào  
Khổ cực trong lòng thêm ác ñộc  
Giúp ai hơn họ tiến cùng nhau  
Cùng nhau tu học tiến thâm sâu  
Rõ lẽ Trời ban thức nhiệm mầu  
Ai giỏi ai tài tâm chẳng ñộng  
Triền miên thanh tịnh pháp khai mầu   
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

BIỂN YÊU 
 

Biển yêu dào dạt khoan dung 
Tình trời bao phủ vô cùng ñộ tha 

Chơn tâm học hỏi chữ hòa 
Ðộ tha tại thế thiết tha ñộ ñời 

Tâm tu chẳng có xa rời 
Bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa 

Cùng chung sống ñộng một nhà 
Biển yêu dìu tiến chan hòa tình thương 

Trí tâm khai triển mở ñường 
Dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài 

Tin Trời tin Phật miệt mài 
Bình tâm học hỏi ñời ñời thăng hoa 

Tâm thân cấu trúc thật thà 
Dở hay cũng phải tự hòa sửa tâm 

Tu hành tự sửa tự tầm 
Ðường ñi thanh nhẹ, ñường ñi thanh nhẹ giải phần trược ô 

Thực hành nguyên lý Nam Mô 
Khai tâm mở trí tự vô cõi trời 
 Cùng chung tiến hóa nơi nơi 

Ðời là cõi tạm ñời là cõi tạm do trời dựng xây 
Xa xưa cho ñến ngày nay 

Trì tâm tu luyện ñổi thay thế tình 
Ði ñi lại lại một mình 

Tâm linh khai triển hành trình trời ban 
Lắm khi thức giác rõ ràng 

Chung ñàng tiến hóa khai màn ñạo tâm 
Thực hành nguyên lý diệu thâm 

Tầm ñường tiến hóa chẳng lầm chẳng sai 
Tin Trời tin Phật miệt mài 

Giữ hồn tu tiến lập ñài thanh cao 
Vạn linh chuyển hóa muôn mầu 

Trước sau như một ñối ñầu thiên cơ 
Thực hành tránh cảnh bơ vơ 

Giữ tâm minh chánh ñến giờ ñạt thông 
Nằm trong ñịnh luật hoá công 

Một lòng tu tiến giải vòng ước mơ 
Ra ñi cũng phải ñến giờ 

Khai minh ñời ñạo bơ vơ chẳng còn 
Một lòng phục vụ lòng son 

Dấn thân hành pháp rõ con ñường về 
Hư Không cảm thức hương quê 
Về nơi thanh tịnh sẽ về ñến nơi./. 

 
Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH B ĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

TÌNH YÊU SIÊU THOÁT 
(Amphion les Bains 6/6/1984) 

(tiếp theo) 
 

VÍA H ỒN VẤN ðÁP 
-=-=-=-=-= 

 
Năm trăm năm xa cách Vía Hồn không có cơ hội tương giao, kẻ ở hướng ñông, người ở hướng tây, 

sống trong sự si mê ñộng loạn quên về với chánh giác, nay ñược hồng ân của Thương ðế ban cho phần 
hồn thức giác lo tu học ngày lẫn ñêm cho nên Vía mới có cơ hội tương ngộ khắn khít ngày ñêm bàn bạc về 
ñời lẫn ñạo tự minh giải và quán thông, dứt khoát thất tình lục dục, sự thắc mắc giữa hai bên nay ñem ra 
cống hiến cho chúng sanh tự thức và tự tránh cái cảnh trầm luân trong bể khổ mà không hay. 
 

Những phần vấn ñáp diễn tả như sau: Vía là vợ, Hồn là chồng, ñối với phái nam. ðối với phái nữ 
thì ngược lại, Hồn là vợ, vía là chồng. 
 
1) Vía vấn:  
 

Thưa anh tại sao lúc nầy em cảm thấy càng ngày càng thanh tịnh, sau khi tương ngộ và phối hợp 
cùng anh, lại cảm thấy tất cả xung quanh của em ñều là ñộng cả? 
  
Hồn ñáp:  
 

Trước kia em ñã bị mất quân bình cho nên em tự cảm thấy càng ngày càng ñộng.Nhưng ñến nay 
sau khi ñược tương hội và tương giao, em ñã lần lượt khôi phục sự quân bình ñã bị ñánh mất từ bao nhiêu 
kiếp. Càng ñược quân bình lại càng ñược quán thông.Cho nên em bắt ñầu cảm thấy ñộng ở xung quanh em 
vậy. 
 
2) Vía vấn:  
 

Chừng nào em mới ñược thanh nhẹ và nhàn hạ như anh, lắm lúc em cảm thấy anh làm rất nhiều 
việc trong một lúc nhưng không bị vất vả như em, tại sao? 
 
Hồn ñáp: 
 

Muốn có sự thanh nhẹ và nhàn hạ như anh ở ngày hôm nay thì em phải học nhẫn học hòa và thực 
hiện nhẫn hòa thì em mới có thể làm nhiều việc trong một lúc ñược. Trước kia anh cũng thắc mắc và vất vả 
như em, thấy mình làm rất nhiều việc nhưng kết quả không ñâu vào ñâu cả, chỉ ôm lấy sự sân si buồn tủi 
trách móc phiền não sái quấy thù hận, ghen ghét vô lý mà thôi. Từ ngày anh dứt khoát hướng thượng lo tu 
học, biết ñược cuộc sống của tâm linh từ bên kia thế giới mang ñến ñây,chứ không phải tại ñây có khả 
năng tạo nó ra. Cho nên anh không còn lưu luyến việc ñời. Từ ñó chính anh ñã mở trói cho anh. Cho nên 
ngày hôm nay anh mới ñược một phần thanh nhẹ. 
 
3) Vía vấn: 
 

Thưa anh làm sao tu cho ñứng ñường ñể tránh ñược những tai nạn có thể xãy ra ở tương lai? 
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Hồn ñáp: 
 

Muốn tu cho ñúng ñường thì trước khi tu ta phải tự xét do ñâu mà có sự hiện diện của ta tại trần? 
Xác thân và hành ñộng có hữu ích gì? Sao lại cứ ham sống mà không muốn chết? 
 

Những sự thắc mắc kể trên phải tự mổ xẻ và tìm hiểu cho cặn kẻ nhiên hậu mới tự chọn một con 
ñường tự tu tự tiến. 
 

Ai ñã tạo ra tai nạn và ai sẽ bị vấp ngã ở tương lai? Tự chịu thầm hỏi lấy chính mình thì mới thấy rõ 
do sự cấu trúc siêu nhiên từ bao nhiêu kiếp mới ñem lại một hình thù duyên dáng trụ hình theo ñịnh luật 
vay trả. 
 

Hành ñộng tạo ra bài học và phải trả bài thì mới ñúng là người tu. 
 

Quá si mê sự khuyến rũ của tứ quan ngũ tạng ñã và ñang thu thập và nung nấu những việc không 
thành như những kẻ bị trôi vạc giữa giòng sông mà bám lấy phao nầy cho ñến phao nọ, nuôi dưỡng niềm 
hy vọng trong sự hy vọng mà thôi. Nhưng rốt cuộc cũng phải xa lìa mọi sự si mê và ham muốn, nhiên hậu 
mới bắt ñầu chịu tu và gánh vác. Lúc ấy mới thấy rõ giá trị của tâm thức là vô cùng và sống ñộng, nhận 
ñịnh rõ rệt trong cái có nó sẽ trở về không mà trong cái không nó sẽ có. Nhiên hậu mới bắt ñầu truy tầm 
chơn lý, chọn pháp mà thực hành. 
 
4) Vía vấn: 
 
 Thưa anh vậy nên chọn pháp nào ñúng hơn và ñi tắt hơn? 
 
Hồn ñáp: 
 
 Tất cả các pháp tại thế gian ñều là phương  tiện giúp cho hành giả trở về nguồn cội, hành hay không 
cũng do hành giả mà thôi. 
 

Pháp của anh ñang hành là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Toàn pháp ñều khử 
trược lưu thanh, nó bao gồm như sau: 
 
 Pháp Soi Hồn: tập trung chấn ñộng lực thần kinh khối óc từ nặng trược trở về thanh nhẹ, quên ñi 
những sự tập quán trần trược mà tự ñộng trở về với mọi sự thanh nhẹ sẵn có ở bện trong và tung ra khỏi bộ 
ñầu hòa hợp với nguyên lý cả càn khôn vũ trụ, tự thức và không còn tạo ñộng nữa. 
 
 Pháp LuânThường Chuyển: xử dụng nguyên khí sẵn có, tận dụng khả năng sẵn có và khai mở 
những nẽo hóc lố bịch ở bên trong ngũ kinh ngũ tạng, khai thông lỗ chưn lông hòa hợp với thanh khí ñiển 
cả càn khôn vũ trụ, giải tỏa trược khí, tiêu trừ vọng ñộng, huệ tâm khai triển càng ngày càng thấy rõ sự tăm 
tối của chính mình, ăn năn hối cải, vun bồi sự cần thiết và sáng suốt. Thượng, trung, hạ ñịnh, huệ khai 
minh, vũ trụ và càn khôn không còn xa tâm thức của hành giả nữa. Lúc nào cũng ổn ñịnh, tận hưởng niềm 
tin tiến hóa vô cùng của chơn thức. 
 
 Thiền ðịnh: Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Sau hai ñoạn công 
phu kể trên ñã làm ñúng theo lời chỉ dẫn của phương pháp thực hành ñã vẻ rõ từ nét một thì hành giả sẽ 
cảm nhận ñược sự thanh tịnh khi thiền ñịnh, càng ngày lại càng ngồi ñược lâu và thích thú. 
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 Nhờ ba pháp kể trên mà ngày hôm nay anh mới rõ ñược câu: Sống ñồng quan chết ñồng quách. Tức 
là chúng ta ñang sống chung ñồng quan ñiểm và chúng ta sẽ chết chôn chung trong một hòm. Hồn Vía 
tương hội ñời ñời bất diệt và không bao giờ ly tán nữa. 
 
 Chứ vợ chồng ở thế gian thì chỉ áp dụng trong lời hứa mà thực hành lại không. Chết rồi thì chồng 
một nơi vợ một ngả. Mỗi người tội trạng ñều khác nhau. ðến giờ phút nầy chúng ta mới thật sự biết yêu 
nhau và yêu tất cả vạn linh của ðấng Cha Trời. Bởi vậy cho anh thường  rơi lụy trong giây phút cảm ñộng, 
thương tiếc cho chúng sanh ñang còn ôm lấy sự si mê bất chánh và tiếp tục tạo ra sự chia rẻ và sát phạt lẫn 
nhau!!! Niềm tin và thực hành là ñiều cần thiết, tùy duyên mà hành tùy duyên mà học. Bất cứ pháp môn 
nào cũng ñều có giá trị cả, mau chậm rồi cũng sẽ về ñến nơi. 

(Còn tiếp) 
 

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California   
 

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California   
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách  

và DVD ðại Hội Tâm Giao Bình ðẳng 2016    
 
Ngày 4 Tháng  8 Năm 2017 
 
Kính thưa quý bạn ñạo, 
  

Chúng tôi vừa hoàn tất 600 bộ DVD ðại Hội 2016 “Tâm Giao Bình ðẳng” gồm 7 ñĩa DVD kỷ 
niệm ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 35 tại Seoul, Hàn Quốc. 

 
Thành thật cảm ơn Ban Kỹ Thuật ñã bỏ nhiều công sức ñể hoàn thành bộ DVD này. ðể tiết kiệm 

phần chi phí bưu kiện, chúng tôi sẽ phân phối DVD ðại Hội 2016 “Tâm Giao Bình ðẳng” vào dịp ðại Hội 
“Ngũ Uẩn Giai Không” trong tháng 9 năm 2017 tại Penang, cho các bạn ñạo ở phương xa tham dự ðại 
Hội.  

Các bạn ñạo cư ngụ tại Mỹ có thể nhận sớm hơn tại thiền ñường San Jose và Trụ Sở Xây Dựng ở 
Westminster, và chúng tôi sẽ gởi bộ DVD này ñến thiền ñường hoặc ñến các bạn ñạo các nơi khác tại Mỹ 
tùy theo yêu cầu. 

 
 Ngoài ra, ban kỹ thuật sẽ tải tài liệu này lên mạng cho các bạn ñạo chưa nhận ñược DVD xem 
trước. Tin tức về việc xem DVD ðại Hội 2016 trên mạng sẽ ñược thông báo sau. 
  
Thực hiện Kinh Sách trong năm 2017: 
 
1/ Ấn tống 1800 thẻ USB bao gồm 151 bài giảng của ðức Thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên.  
 

ðặc biệt trong thẻ USB năm nay có 30 cuộn băng cassette của Khóa Huấn Luyện Kinh A Di ðà tại 
Melbourne, Úc Châu, năm 1986, ñã ñược chuyển sang 56 bài MP3 bao gồm lời minh giải của ðức Thầy và 
phần sinh hoạt vấn ñạo của các khoá sinh, với phẩm chất âm thanh rất tốt, ñể bạn ñạo nghiên cứu thêm về 
Khoá Huấn Luyện Kinh A Di ðà. 

 
Trong thẻ USB có phổ biến phần Ôn Lại Phương Pháp Công Phu trong các năm ñại hội vừa qua, và 

từng phần giảng giải của ðức Thầy theo chương trình trên mạng suoidaovovi.com, như Soi Hồn, Pháp 
Luân Thường Chuyển, Thiền ðịnh, Pháp Luân Chiếu Minh, Niệm Phật, Các Pháp Phụ, v..v…. 
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Thẻ USB sẽ ñược phân phối tại ðại Hội 2017, và gởi thêm cho các bạn ở xa ñem về ñịa phương 
như Việt Nam, Úc Châu, Âu châu, v...v..., và sau ðại Hội chúng tôi có thể gửi ñến quý bạn ñạo tại Mỹ, 
không tham dự ðại Hội, tùy theo sự yêu cầu. 

2/ 650 Chip Niệm Phật ñể sử dụng với máy MP3: Bạn ñạo sẽ nhận máy MP3 tại ðại Hội 2017. 
3/ Tái bản 500 DVD Phương Pháp Công Phu bằng tiếng Việt /Hoa ñể phân phối tại ðại Hội và tùy 

theo nhu cầu bạn ñạo. 
4/ Thẻ bỏ túi với 10 ñiều Thực Hành Tâm ðạo ñể tặng bạn ñạo tại ðại Hội. 

 
Trong tương lai, chúng tôi sẽ nghiên cứu cách phổ biến tài liệu kinh sách qua dạng thẻ USB ñể ñáp 

ứng với nhu cầu kỹ thuật tân tiến hơn. Với dạng audio, quý bạn có thể nghe và ôn lại bất cứ lúc nào thuận 
tiện trong cuộc sống bận rộn, như khi lái xe, làm công việc nội trợ v..v..  

 
Vì tài liệu ðức Thầy ñể lại cho chúng ta rất phong phú, nên chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tài liệu 

và thực hiện thẻ USB hằng năm ñể có thể chuyển ñến tay quý bạn     tài liệu băng giảng một cách mau 
chóng, nhẹ nhàng, và thiết thực. 

 
Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, ñể chúng tôi có phương tiện tiếp tục 

thực hiện các chương trình này.   
 

Sau ñây là danh sách bạn ñạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 30 tháng 9 năm 2016  ñến 
ngày 4  tháng 8 năm 2017. 

 
  
Tên Họ Số Tiền Nhận Currency/ Loại Ti ền 
Châu Du (California)   100    USD 
Trần Quang Lực ( California)   500    USD 
Lê Hoàng Lê (Texas)     40    USD 
Hội Ái Hữu Nam Cali (California) 3000   USD 
Ẩn Danh 1500   USD 
Võ Thị Lành ( California)   900   USD 
Tô Thanh Tâm ( California)   400 USD 
Lê Bạch Liên( California)   200 USD 
Lê Văn Mùi (Australia) 1000 USD 
Lê H Vân (Texas)   500  USD 
ðặng Vũ Ninh (Arizona)    75 USD 
Nguyễn Ngọc Loan ( California)  100  USD 
Nguyễn Minh Huân ( California)  100 USD 
Nguyễn Minh Trí( California)  100 USD 
Nguyễn Kim( California)  100 USD 
Hồ Jennifer( California)  100 USD 
Phạm Huệ (Virginia)  100 USD 
Nguyễn Cúc  (Arizona)  300 USD 
Nguyễn Hoa (Virginia)  100 USD 
Mai Kim Khuê ( California)  100 USD 
ðinh Thị Huyền Châu  (Texas) 200 USD 
Kiệt Nhân (Texas) 100 USD 
Lâm Phúc( California) 100 USD 
Lý Stephanie( California) 20,000 USD 
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Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về: 
 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California  
Vo-Vi Friendship Association of Northern California    
 PO BOX 18304 
 San Jose, CA 95158 
 (Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên  
 “Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về ñịa chỉ trên.) 
 ðiện thư (email): vovikinhsach@gmail.com 
 ðiện thoại: (408) 518-2402  hoặc (714) 598-7291   
   
Kính thư, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California  
Ban Kinh Sách 
 

Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36, năm 2017 
“Ngũ Uẩn Giai Không” 

Khách Sạn Equatorial, Penang, Malaysia 
Từ 23 tháng 9 ñến 28 tháng 9 năm 2017 

 
04.08.2017 
Kính thưa quý bạn ñạo, 
 Chúng tôi ñã bắt ñầu gởi cẩm nang ñến quý bạn ñạo. Nếu ñến cuối tháng 8, quý bạn 
có ghi danh ñại hội, nhưng chưa nhận cẩm nang, xin liên lạc với ban ghi danh, ñể chúng tôi 
kiểm lại ñịa chỉ. 
Quý bạn ñã nhận cẩm nang, xin kiểm lại phía sau trang bìa, ngày nhận phòng  (check-in), 
ngày trả phòng (check-out) và ghi chú có ñi Tour hay không. Trong trường hợp có sự sai 
biệt, xin quý bạn liên lạc với ban ghi danh ñịa phương mình cư ngụ ñể ñiều chỉnh càng sớm 
càng tốt, hoặc  email: ghidanhdhvovi@gmail.com . 

Thành thật cảm ơn quý bạn, 
Kính thư, 
Ban Ghi Danh  

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
Xin hướng tâm cầu nguyện : 
 
   Bd vua qua doi la anh LÝ HOA NAM, bd Sacramento, California, sinh nam 1953, mat ngay Friday, July 
21  2017 ( ngay am lich 28 thang 6 nam Dinh Dau ) 
tho 64 tuoi. Le hoa tang' vao luc' 9:00 AM ngay July 28 2017. 
   Gia dinh chan thanh cam on quy ban dao. 
(ph# 916-267-4615 ) 
 
 


