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Duyên Lành
Duyên lành Trời độ quí hơn vàng
Khai triển chính mình tự sống an
Duyên đạo tình đời trong tiến hóa
Thành tâm tu luyện độ các miền
Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1993
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) Mọi người được diện kiến Bé đều hoan hỷ tại sao?
2) Sáng nay 8 giờ Bé phải rời nơi đây đi hợp mặt bạn đạo ở San Jose tại sao?
3) Người đời hay thay đổi tại vì sao?
4) Muốn thật sự hiền lương và siêng năng thì phải làm sao?
5) Người già mà không hiểu được vị trí của chính mình thì sao?
6) Trên đời nầy người bệnh nhiều hơn người tu là sao?
7) Bé đã bình an đến nơi, gặp mọi người vui không?
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1) 12-05-93
Hỏi: Mọi người được diện kiến Bé đều hoan hỷ tại sao?
Ðáp: Mọi người được diện kiến Bé đều hoan hỷ, tại vì tình thương thanh nhẹ của hành giả được
phát triển, hòa hợp với biển yêu của Thượng Ðế. Tâm hồn thanh nhẹ và chẳng có bàng hoàng và
bở ngỡ nữa, giữ tâm thanh tịnh mạnh dạn lo tu học, tự cảm thấy vui hòa và thích ứng trình độ sẳn
có của chính mình.
Kệ:
Thương yêu phát triển do mình đạt
Tự thức thế gian tạo một màn
Uất hận nổi lòng nay được thoát
Vui cùng bạn đạo cảm thiên đàng
2) 13-05-93
Hỏi: Sáng nay 8 giờ Bé phải rời nơi đây đi hợp mặt bạn đạo ở San Jose tại sao?
Ðáp: Thưa vì tình thương Bé phải có mặt nơi đó, để thăm bạn đạo, cũng là có cơ hội giải thích sự
thắc mắc của mọi người đang muốn gặp mặt Bé.
Kệ:
Quí thương chỉ có nhứt hồi tương giao
Học hỏi không ngừng giải trước sau
Ðộng tịnh do người tâm chuyển tiếp
Thực hành chơn pháp chẳng còn đau
3) 14-05-93
Hỏi: Người đời hay thay đổi tại vì sao?
Ðáp: Thưa người đời hay thay đổi vì bản chất lười biếng tràn ngập trong óc của họ, biến thể của
nó là tham sướng sợ khổ, cho nên lúc nào cũng thấy khổ cả, hay phê phán nhưng không chịu làm
việc cho chính mình, tức là không chịu tu tâm sửa tánh, thích gian lận hay lấn áp người khác, giả
bộ hiền, nhưng tâm thức chẳng có hiền.
4) Hỏi: Muốn thật sự hiền lương và siêng năng thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa phải thực tập trật tự từ việc nhỏ cho đến việc lớn, cần mẫn trong hành trình tiến hóa
thì phần hồn sẽ được yên ổn hơn. Ngược lại người tu thiền cũngvậy, cần phải thực tập đứng đắn
thì sẽ tự lấn áp sự lười biếng, biến thể của nó là siêng năng, tự giải bỏ nghiệp tâm, hướng về
thanh nhẹ.
Kệ:
Thức tâm qui hội tâm linh tịnh
Vị trí an vui tiến một mình
Thức giác trùng tu tâm dũng mãnh
Cảm thông thiên địa rõ hành trình
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5) 15-05-93
Hỏi: Người già mà không hiểu được vị trí của chính mình thì sao?
Ðáp: Thưa người già mà không hiểu được vị trí của chính mình, thì phải tự thức tâm niệm Phật
thường xuyên, hướng tâm về cõi thanh nhẹ của Trời Phật, tâm dứt khoát chuyện đời tạm bợ, tự
quy về lãnh vực từ bi mà phát triển tình thương và đạo đức, ăn chay tự độ tâm thân, vui hòa
cùngTrời Ðất, tự gây niềm hạnh phúc vô biên trong tâm thức, sự sống vô cùng sống động, từ
miếng ăn đến giấc ngủ, đều liên hệ đến cả càn khôn vũ trụ. Ánh sáng của càn khôn vũ trụ không
ngừng nghỉ ban chiếu cho vị trí tiến hóa của tâm linh, thực hành chánh pháp, tâm tầm chơn lý và
tựt hăng hoa thanh nhẹ, quí thương muôn loài vạn vật, thức hoà đồng tràn ngập tình thương và
đạo đức.
Kệ:
Quí yêu nhơn loại bốn phương Trời
Thức giác bình tâm tự nghỉ ngơi
Khai triển chơn hồn không loạn động
Thực hành phát triển ý chơn lời
6) 16-05-93
Hỏi: Trên đời nầy người bệnh nhiều hơn người tu là sao?
Ðáp: Thưa người bệnh nhiều hơn người tu, là vì nhơn loại đang bị phỉnh bởi ngoại cảnh và
chuyện hay không thật, cho nên tự bỏ quên lãnh vực tâm linh, chơn tình thất thoát, cho nên giữa
tình người và tình người không có, thiếu nhịn nhục và đại đa số sống trong ỷ lại, không chịu tự
thức, thì cơ may rất ít, sanh ra tập quán ham sống sợ chết, không bao giờ vừa ý cả, lúc nào cũng
than khổ, nhưng chưa biết được sự khổ do đâu mà có.
Kệ:
Tâm tư khắc khoải khó thăm dò
Thế sự nan đương lại khó đo
Ðen bạc tình đời đồng chuyển thức
Chẳng còn thanh tịnh lại quanh co
7) 17-05-93
Hỏi: Bé đã bình an đến nơi, gặp mọi người vui không?
Ðáp: Thưa Bé lúc nào cũng bình thản và vui tươi, kỳ này mọi người đều khen Bé trẻ. Ở đời này
không trẻ thì già, không lo thì vui, đổi thay thay đổi hoài hoài, đó là luật tiến hóa của vũ trụ.
Người tu thiền thì ngược lại, lúc nào cũng bình thản và thanh tịnh, chẳng tạo sóng gió và chẳng
rước trược ô.
Kệ:
Tự mình khai triển tự mình vô
Lãnh vực thương yêu chẳng có bồ
Không động do mình năng tự thức
Nam mô thanh tịnh chẳng buồn khô
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Áo GiápTình Thương

Hò ơi! Nhơn loại bốn phương

Hò ơi! Thực hiện khai vòng

Chung nhau xây dựng tạo gương thế tình

Nhớ Trời thương Phật từ trong ra ngoài

Càn khôn vũ trụ tâm linh

Qui nguyên thức giác hoài hoài

Qui nguyên thiền giác, hò ơi!

Cảm thông chơn lý, hò ơi!

Qui nguyên thiền giác rõ khuynh đạo Trời.

Cảm thông chơn lý thanh đài tự đi.

Hò ơi! Thức giác hợp thời

Hò ơi! Dẹp bỏ sân si

Tiến thăng tịnh độ tạo nơi an toàn

Dấn thân tận độ tùy nghi thực hành

Cùng chung gánh vác khai màn

Lý Trời siêu diệu cảm thanh

Ðộ tha tự giác, hò ơi!

Bình tâm học hỏi, hò ơi!

Ðộ tha tự giác cảm an cảm hòa.

Bình tâm học hỏi bức tranh của Trời.

Hò ơi! Xuất phát ta bà

Hò ơi! Dũng chí đời đời

Ði đây đi đó thiết tha độ đời

Ban ơn không ngớt, thảnh thơi dung hòa

Nằm trong quy luật của Trời

Thông minh thanh sạch thật thà

Thương yêu tha thứ, hò ơi!

Tình thương Áo Giáp, hò ơi!

Thương yêu tha thứ, hợp thời đạt thông.

Tình thương Áo Giáp vượt qua muôn loài.

Hò ơi! Cảm mến hoài hoài
Duyên Trời duyên Phật đạt ngày vinh quang
Cùng chung huynh đệ bạc bàn
Qui nguyên một mối, hò ơi!
Qui nguyên một mối cảm an cảm hòa.

Lương Sĩ Hằng.
Amphion, 02-06-1988
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vui Xuân 2 (tiếp theo và hết)
Cho nên ở Ðông Nam Á thường có chuyện cúng lạy, rằm tháng bảy là lo lót cho cô hồn, lo cúng giấy
vàng bạc nhang khói tùm lum hết, để tránh tai nạn, nhưng mà kỳ thật họ chưa hiểu được chân lý. Nếu
hiểu được chân lý thì lo sửa tâm thân là chánh. Khi chúng ta tu một môn phái nào, một tôn giáo nào, đức
tin phải tuyệt đối, rồi phải xây dựng tâm thân cho nó quân bình thì chúng ta mới xứng đáng là con của
một vị chúng ta đã tin yêu. Cho nên Vô Vi không phải là một tôn giáo. Cho nên nhiều người nói vô để tôi
nắm cái tụi Vô Vi này, tôi lãnh đạo nó, rồi xách động nó làm chánh trị, cái đó là sai rồi. Vô Vi không bao
giờ cho một người nào mà đè trên đầu nó được! Không có rủ ren nó làm cái chuyện phá hoại xã hội, giết
người vô trách nhiệm! Không làm! Xây dựng cứu người, hi sinh thì nó chịu!
Cho nên nhiều người không hiểu, thấy Vô Vi phát triển các nơi, càng ngày người càng đông. Nhưng mà
động tới nó thì nó lui về thanh tịnh, còn vui chơi với nó thì nó nói chuyện, mà động nó thì mạnh ai nấy
tu, không có vụ lợi dụng! Ðem chánh trị vô lợi dụng Vô Vi là miễn đi. Vô Vi là con người giải thoát,
không đi theo những đường lối tối tăm, sát phạt lẫn nhau. Ðường lối đó là đường lối lạc hậu, không phải
tiến hóa của tâm linh, không tiến về siêu năng ở tương lai được, người Vô Vi phải đi về siêu năng ở
tương lai! Một đường lối rất rõ rệt, xây dựng tâm thân, khai triển tới vô cùng.
Cho nên một năm đều có một năm tiến bộ khác nhau! Một năm đều có một năm cảm thức khác nhau!
Các bạn thấy rõ đường đi nước bước của tâm linh của các bạn! Nắm đó mà đi! Con đường ngắn gọn nhất
là giải thoát! Trong giải thoát đó, cứu khổ biết là bao nhiêu! Mọi người đều nghĩ như vậy thì cứu khổ biết
bao nhiêu cho cả càn khôn vũ trụ. Nếu các bạn cần làm một điều cho tất cả mọi điều tốt lành ở tương lai
thì phải thực hành mà thôi! Tôi khuyên những bạn đọc sách, lý luận, lý thuyết và tâm thân không có thực
hành, không đạt tới một kết quả gì nên câm cái mồm đi, lo niệm Phật, lo tu để sớm trở về với ngôi vị rõ
rệt để ảnh hưởng chúng sanh!
Ðã có đường lối trong tâm thức, đã có ngôi vị ở thiên đình, cũng quên về và đi lo cho sự tranh chấp bên
ngoài, uổng cho một kiếp làm người! Cơ hội cuối cùng!
Người tu Vô Vi ngu đời ngoan đạo! Có tiền dám hi sinh tiền bạc cho người khác, dám in kinh sách cho
người khác, nhưng mà về đạo của nó thì không bao giờ bị tắt nghẻn. Cho nên người đời nhìn vào tưởng
là đám này là đám người làm chánh trị! Không phải! Ðừng có hiểu lầm! Những người này từ trong cái
mầm mống chánh trị mà ra và trở về với thực chất của chính họ, để tiến hóa mà thôi. Không có nịnh bợ
ai và chả có sợ ai, chỉ sợ mình ngu muội và không chịu tu mà thôi. Cho nên đường lối tu hành của Vô Vi
là cần thu lượm thực chất của hành giả chứ không cần những cái lý thuyết u ơ nữa! Thực hành để tâm
thân được khỏe mạnh tráng kiện, phục vụ xã hội, đàng hoàng hơn xưa, thật thà hơn xưa, cởi mở hơn xưa,
mới là con người Vô Vi. Không có ôm giai cấp, không có ôm địa vị mới thực sự hi sinh được tánh hư tật
xấu. Còn ôm địa vị là còn khổ! Tinh thần chung, xây dựng cho chung, là tốt!
Thế gian đã bao nhiêu năm điêu luyện, kích động và phản động, tạo ra luật lệ đầy đủ cho thế gian là đầy
đủ lắm rồi. Khối tự do có khối tự do, cộng sản có luật của cộng sản, đầy đủ hết rồi! Nhưng mà giải thoát
chưa có làm được. Ngày hôm nay chúng tu để chi? Ðể được cơ hội giải thoát về phần hồn của chúng ta!
Về phần hồn của chúng ta yên thì xác chúng ta sẽ yên! Mà phần hồn chúng ta bất ổn thì xác chúng ta sẽ
động loạn.
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Tới ngày hôm nay tất cả thế giới đang tìm điện năng của con người. Bây giờ các bạn nhìn lại các bạn
thấy rõ các bạn có điện năng, có khối óc của các bạn, đang ngồi đó lâng lâng rút bộ đầu các bạn, đó là
điện năng các bạn liên hệ với vũ trụ. Nếu không có liên hệ với vũ trụ làm sao nó rút bộ đầu các bạn
được! Mà khi bộ đầu các bạn rút, có gì hăm dọa các bạn được không? Bom nguyên tử cũng coi như
không! Thấy sức mạnh của tâm linh là vô cùng!
Cho nên các bạn cố gắng thực hành trong trật tự, thanh tịnh, đời lẫn đạo. Ðời thì mình làm sao cho nó
đâu đó có theo luật lệ hiện hành, đâu đó cho đứng đắn, luân lý xã hội đầy đủ. Còn đạo phải làm sao thăng
hoa tới điển giới thanh nhẹ, giải thoát! Chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta đang bị giam trong cái ngũ hành
sơn, trong cái khám tăm tối thể xác này. Nhắm con mắt là không thấy gì hết, không thấy được hồn,
không thấy được nội thức, không thấy được nội cảnh, không thấy được núi non trên bộ đầu mình là mình
tăm tối rồi. Cho nên ngày hôm nay khám phá ra được nguyên lý Nam Mô A Di Ðà Phật! Thì tôi đã khám
phá ra nguyên lý đó thì có thể mở khối óc của các bạn và các bạn thấy những cái cảnh núi non hùng vĩ
trên khối óc của các bạn, cơ tạng của các bạn, sáng choang, không có thiếu những cái gì của vũ trụ có!
Chỉ thiếu có cái công của các bạn, gia công công phu, gia công khai triển, gia công trở về thanh tịnh, thì
các bạn tìm ra được sự sáng suốt đó. Cái hạt kim cương vô tận bất hoại đó là chính bạn chư không ai hết!
Nhắm mắt nhìn được một hột sáng phóng ra đó là hồn của bạn, thực chất của bạn là vô cùng. Thì lúc đó
các bạn đứng vô trường hợp nào cũng khai triển hợp thời! Con người đa dụng, không phải ở một góc,
làm việc bất cứ ở nơi nào!
Tôi mong rằng những bạn đạo Vô Vi càng này càng tu, phát triển, đi đây đi đó để thấy rõ, giữa tâm linh
và vật chất phát triển, giữa con người và con người. Đó là kinh sống, các bạn học ngay trước mặt.
Chuyến đi của các bạn, từ trên máy bay, từ chiếc thuyền, từ trên xe lửa, các bạn thấy trí khôn của loài
người, đã thành đạt nhiều việc. Ngồi lại với nhau, xây dựng tốt đẹp!
Khối Vô Vi sẽ hi sinh rất nhiều! Không nghĩ quyền lợi cá nhân nhưg mà nghĩ quyền lợi ích cho chung,
xây dựng cho chung, làm thành quả, làm việc cho người kế tiếp được làm. Tu cho người kế tiếp được tu!
Ðó là nhiệm vụ của người Vô Vi. Thì các bạn nhìn vào đâu cũng là đẹp! Việc làm nào các bạn cũng
không chê! Từ nhỏ cho tới lớn việc nào cũng là hữu ích cho chúng sanh, cho xã hội! Càng làm càng thích
thú, càng làm càng vui, càng làm càng cởi mở, không có đòi hỏi quyền lợi cá nhân quá nhiều! Sự đua đòi
là sự thất bại! Sự đua đòi là tạo sự mê chấp! Sự đua đòi là tạo khổ cho chơn tâm, không phát triển và sự
hỉ xã cởi mở là chơn tâm được mở, tha thứ thương yêu là vui! Hạnh đó là hạnh Bồ Tát!
Ngày nay các bạn chưa phát triển được, các bạn nghe tôi nói thôi, chừng nào tôi mới được? Nhưng mà
các bạn làm rồi các bạn được! Các bạn thấy rằng, ở Việt Nam các bạn nói chừng nào tôi mới có cơ hội
lái chiếc xe hơi. Các bà nội trợ, các cô gái ở Việt Nam chừng nào mới có cơ hội lái xe hơi? Các ông mới
lái được chứ các bà làm sao lái? Bây giờ các cô các bà ra đây chạy xe ào ào! Thì có cơ hội hành là được
hà! Mà các bạn có cơ hội tu mà không chịu thực hành thì làm sao tiến? Tu là phải hành! Còn tu không
hành không có tiến! Chỉ có nói thôi là không có tiến! Không tiến thì nhìn đâu? Bệnh tật tùm lum hết! Là
không hành! Mà hành thì không có! Nó thanh nhẹ, không có gì quan trọng hết! Lúc nào cũng vui! Lúc
nào cũng mừng, cho nhân loại được một cái pháp thanh nhẹ để học hỏi!
Ngày hôm nay tôi rất mừng, Vô Vi tôi tu và thực hiện mấy chục năm! Ngày hôm nay có một số người
phát tâm ra thực hiện, nhìn là Vô Vi chánh thống, Vô Vi gì cũng quí lắm, ra làm đi, ra hành đi, giúp đời
đi, mừng lắm, quí lắm! Bốn tỉ người, làm sao có nhiều người làm mới là tốt! Một người không làm được!
Nhiều nhóm nhiều người ra làm được, không rồi người ta sẽ giáo dục. Giữa con người giáo dục con
người, con người mới có cơ hội phát triển! Các bạn chưa làm đạo, chưa thấy sự khổ tâm của đạo! Nhưng
mà sau sự khổ tâm của đạo là các bạn mới tiến tới nhiều hơn! Các bạn đem tin lành cho họ, các bạn xây
dựng cho họ! Những nhà truyền giáo, những cậu trẻ như bên Cơ Ðốc Giáo, bên Công Giáo, cũng đi
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khuyên giải người ta, lo đọc kinh này kia kia nọ! Tin Chúa, cũng bị bạc đãi tự nhiên, nhưng mà họ vẫn
làm. Rồi các bạn Vô Vi ra, thấy cái pháp hay muốn đi nói cho người khác, họ cũng chửi trong mặt!
Nhưng mà rồi cũng phải nói! Vì Vô Vi là tự động rồi, nó không nói gì hơn là cái mà nó đã làm được! Nớ
chỉ nói có bao nhiêu đó thôi! Rồi lần lần rồi mọi người ý thức rồi mọi người sẽ truyền với nhau nói! Ðó
là thực chất, chứ không phải viết ra cuốn sách, liệng rồi người ta biết đâu! Người ta biết mà người ta làm
không được! Người ta hành được thì người đó mới là ảnh hưởng thật sự!
Cho nên vạn sự khởi đầu nan, lần lần rồi đi tới, không có gì quan trọng hết, không có gì phải lo âu hết!
Chỉ lo nhứt là đuổi được con ma lười biếng trong bạn đi! Dẹp nó qua một bên thì việc gì cũng giải quyết
được hết! Mà còn con ma lười biếng thì nó tạo sự tranh chấp và nó bài tiết độc chất trong cái óc của bạn.
Cũng do con ma lười biếng mà nó biện hộ cho đủ thứ hết, nó biện minh đủ thứ hết! Rồi nó làm cho chủ
nhân ông bị sa đọa luôn!
Đề tài suy gẫm

Dây tình trói buộc
Ăn năn sám hối một khi
Dây tình trói buộc ta thì mở ra!

Đó, chúng ta ăn năn sám rồi, thì cái dây tình ta cho nó là quan trọng, đó là quý nhất trong đời
tôi ; nó trói buộc tôi, tôi mở nó ra !”
“Ta thì mở ra”: thấy nó nhẹ nhàng chưa ? Không còn gánh nặng đó, không còn nung nấu
đó ! Cho nên, phải mở ! Cho nên, chúng ta học, chúng ta học về điển giới : điển giới tình dục
chúng ta vô cùng! Tình dục tiến hóa vô cùng cả càn khôn vũ trụ, giao cảm để học hỏi. Đó là
hướng thượng giải tỏa đời đời bất diệt ! Tại sao chúng ta không xử dụng hướng thượng ; xử
dụng cái giá trị đời đời bất diệt ? Mà chúng ta sử dụng trong cái chỗ eo hẹp để làm gì?
(Bài giảng Tình Dục)

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 7/11

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
THÔNG BÁO
1)
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin chân thành cảm ơn sự phát tâm đóng góp của quí
bạn đạo cho quỹ mua xe mới với mục đích đưa các vị Bạn Đạo cao niên thật an toàn đến Thiền Viện Vĩ Kiên
hằng tháng để chung Thiền cùng hưởng được không khí trong lành thanh nhẹ của vùng núi đồi Arrowhead và đây
cũng là phương tiên đưa đón tất cả các bạn đạo khắp nơi trên thế giới về thăm viếng Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi và
Thiền Viện Vĩ Kiên vào những ngày lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư, Đức Thầy và các khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật
hay Khóa Sống Chung. Chỉ trong thời gian ngắn chúng tôi đã mua được xe với giá $ 26,000. Sau đây là danh sách
quí bạn đạo đã đóng góp.

Loc Huynh

500.00

Loc-Mai

500.00

Truc Ngo

300.00

Xoa Ngo & gđ
Kim Anh Nguyen
Bạn đạo Việt Nam ẩn danh

1,000.00
500.00
3,000.00

Edward Binh Tran

100.00

Hue Ho

100.00

Dung Ho

100.00

Trinh Ly, Tien An
Thi Anh Pham
Phi Hung

2,000.00
100.00
1,000.00

Hoa Le

500.00

Long Nguyen

200.00

Hoa Van Hoang

200.00

Dien

500.00

Vo Danh

100.00

Toan Đoàn

200.00

Quyen Tran

300.00
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H
t
c
n

Dũng & Hoa Tran

500.00

Tươi Lưu

100.00

Yến Lưu

300.00

Được Phạm

200.00

gia dinh Thien Tao

1,000.00

gia đình Tươi Sáng

500.00

Ẩn danh

500.00

Phung & Luu Nguyen

1,000.00

Khanh Do

200.00

An Danh

202.00

Thai Phan

200.00

Xoa Ngo

500.00

Hung Le

3,000.00

HongDuc & BaoKhanh
Thien Nga Nguyen
Thanh Hang, My pham
Ban Xe

200.00
2,000.00
360.00
1,500.00

Thien Huong Nguyen

500
23,962.00

Mua Xe Hết:

-26000

Hội Bỏ Thêm

(2,038.00)

Một lần nữa, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin tri ơn quí bạn đạo đã tích cực ủng
hộ cho việc mua xe để chúng tôi có cơ hội phục vụ cho cộng đồng VÔ VI.
Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California.
Hội Trưởng Lâm Huỳnh Mai.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 9/11

2)
Thưa quí bạn đạo, tháng 6 năm 2018 giếng nước tại Thiền Viện Vĩ Kiên đã bất ngờ không còn nước vì
nguồn nước đã cạn. Sau khi xem xét chúng tôi buộc phải làm giếng nước mới, sau một thời gian dài gần một
năm Thiền Viện Vĩ Kiên tạm thời ngừng hoạt động. Nay một giếng nước mới đào đã hoàn tất và Thiền Viện Vĩ
Kiên đã trở lại hoạt động tốt đẹp như xưa. Chúng con Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California thành tâm
cảm ơn Bề Trên, Đức Tổ sư, Đức Thầy đã ân độ vì nếu không có nguồn nước mới chúng ta sẽ tốn rất nhiều tài
chánh và thời gian để mở đường nước của City.Và Hội cũng xin chơn thành cảm ơn quí bạn đạo đã phát tâm đóng
góp cho quỹ đào giếng mới tại Thiền Viện Vĩ Kiên.
Thưa Quí Bạn Đạo, Tổng số tiền làm giếng mới và hệ thống dẫn nước mới là
$ 67,545. Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California rất mong nhận được sự phát tâm đóng góp tiếp tục
của quí bạn đạo từ khắp nơi cho Quỹ Giếng Nước Mới của Thiền Viện Vĩ Kiên. Sau đây là danh sách quí bạn đạo
đã phát tâm đóng góp cho Quỹ Giếng Nước Mới ở Thiền Viện Vĩ Kiên.

Bạn đạo Việt Nam ẩn danh

5,000.00

Loc_Mai

200.00

BachLien Le

200.00

Ánh Le

200.00

Hoa & Dung Tran

5,000.00

Linh Thieu Chiem

100.00

Thạnh Nguyen, TX
Long Tran, FL
BinhMinh Tran

1,000.00
500.00
2,000.00

Bạn Đạo Melburn, Úc

815.00

Bạn Đạo Atlanta

500.00

Mai Nguyen, Oroville

300.00

BD Atlanta, GA

300.00

Tam & Thuy To

2,000.00

Kim Hoang, AZ

200.00

gia đình Tươi Sáng

1,000.00

Edward Binh Tran

100.00

Phung & Luu Nguyen

200.00
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HongDuc & BaoKhanh

200.00

Ly Hong Anh

500.00

Trinh Cam Tu, HI

100.00

Tong T Kieu Cuc, Canada

230.00

Total

300 Canada

20,645.00

Làm lại giếng mới và hệ thống dẫn nước mới hết $67,545

Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California.
Hội Trưởng Lâm Huỳnh Mai.
Hướng Tâm Cầu Nguyện
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn thế Cường ( Cường Hòa Hưng ) ,sinh năm
1948,từ trần lúc 10 giờ 30 phút ngày 22-7-2019 (nhầm ngày 20 tháng 6 năm Kỷ Hợi ) tại Hòa Hưng quận 10
TPHCM hưởng thọ 72 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. Xin chân thành cảm ơn.
TĐ Dũng Hành kính báo
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