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1) 05-05-95 
Hỏi: Cảnh nào là cảnh trần tục? 
 

Ðáp: Thưa cảnh đấu tranh là cảnh trần tục, hồn bị giam hãm trong cơ thể tăm tối không lối thoát, 
chỉ biết chạy theo ngoại cảnh mà sống 
 

                  Kệ: 
Cơ hình ô trược chẳng minh tâm 
Trí tuệ không minh tự hiểu lầm 
Tự hại thân mình không lối thoát 
Tranh nhau thụ lợi chẳng phân tầm 
 
2) 06-05-95 
Hỏi: Muốn làm một nhà báo thì phải làm sao mới đứng đắn? 
 

Ðáp: Thưa soạn một tờ báo hữu ích cho quần sanh là đưa tin cần thiết hướng về sức khỏe và tâm 
linh, cộng với phương pháp tự thực hành hướng thượng phân giải là điều cần thiết từ bản thân gia 
đình và xã hội 
 

                   Kệ: 
Cùng chung qui hội tâm linh tiến 
Giải bỏ buồn vui khỏi tạo phiền 
Sức khỏe tràn đầy duyên đạo pháp 
Thực hành chơn pháp tự mình yên 
 
3) 07-05-95 
Hỏi: Muốn được gần gủi minh sư thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa muốn được gần gủi bên minh sư thì phải tự sắp xếp cuộc sống giờ thiền đâu đó cho có 
trật tự, tức là sư phụ luôn luôn sát cánh với hành giả 
 

                   Kệ: 
Trật tự qui nguyên tánh thật thà 
Tự mình sửa tiến tự phân qua 
Ðạo đời hai nẽo vui hành đạo 
Gốc gát tự truy tự thức ra 
 
4) 08-05-95 
Hỏi: Mọi người ở thế gian này đều có cơ hội học thương và hiểu ghét để tự thức tâm. Người tu 
thiền lại biết thương mình nhiều hơn, và bằng lòng tự lập lại trật tự, và thích sống trong tự 
nhiên và hồn nhiên hơn bịa đặt kiểu cọ như người không thiền 
 
                    Kệ: 
Chẳng lo hướng ngoại vì tiền động 
Tự thức tâm tu triển một vòng 
Giao động không còn tâm quí tịnh 
Một lòng phát triển chẳng còn mong 
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5) 09-05-95 
Hỏi: Muốn biết được duyên Trời Phật thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn biết được duyên Trời Phật thì phải thực hiện pháp môn đứng đắn, toàn thân êm 
diệu cộng với điển bộ đầu thông khai thì mới cảm thức được sự ban chiếu sáng suốt và thanh tịnh 
của chư Phật và Thượng Ðế thì mới rõ được duyên lành Trời Phật ân ban 
 
                     Kệ: 
Tâm tư thanh nhẹ óc minh an 
Giải bỏ trần tâm tự thức bàn 
Trời độ không ngừng tâm thức giác 
Trí tuệ khai minh sáng sáng choang 
 
6) 10-05-95 
Hỏi: Gia đình ly tán thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa gia đình ly tán thì phải căn cứ theo luật nhân quả mà tu, thì tương lai sẽ được hội tụ tốt 
đẹp 
 
                       Kệ: 
Duyên lành Trời độ chẳng bao lâu 
Giải nghiệp tu tâm tự giải sầu 
Chẳng mất chẳng còn tình tốt đẹp 
Sửa tâm sửa tánh rõ chiều sâu 
 
7) 11-05-95 
Hỏi: Tại sao làm người lại sợ bị đau nhức? 
 
Ðáp: Thưa bộ thần kinh từ đầu chí chân, nếu có một sợi thần kinh nhỏ bất ổn thì toàn thân sẽ 
không yên, không khác một chánh thể xảy ra một việc sai lầm, thì toàn thể bộ luật sẽ nhận sự liên 
hệ lo âu của toàn dân 
 
                       Kệ: 
Sửa sai tự sửa tối cần tiến 
Tạo khổ nhơn gian tạo nổi phiền 
Hành đạo trong người tâm tự giác 
Khổ hành chơn pháp tự mình yên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Lời Thơ Đầu Năm 1996 Gởi Các Bạn Đạo Vô Vi Khắp Năm Châu 
 

Cơ hành vận chuyển khắp năm châu 
Rõ lẽ càn khôn rất nhiệm mầu 

Dìu tiến nhơn hiền trong thức giác 
Hướng Trời thanh nhẹ lại về mau 

***** 
Về mau rõ rệt kỳ duyên độ 

Sắc giới tâm linh chẳng có mồ 
Rõ đạo tâm đời hai thể chất 

Bình tâm nhận thức tự mình vô 
 

Mình vô điển giới vô cùng tận 
Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần 

Quyết tiến bền lâu tâm tự giác 
Vô sanh bất diệt tự mình phân 

 
Mình phân đời đạo rõ cao tầng 

Tiến triển thông minh tự xét phân 
Bảo táp không còn lo sợ sệt 

Hướng Trời Thanh nhẹ tiến lần lần 
 

Lần lần giải thoát tâm trần trược 
Quí mến Trời cao tự quí thương 
Thức giác bình tâm xây trí đạo 

Thực hành mở tiến tự khai đường 
 

Khai đường trí tuệ như gương sáng 
Chẳng có lo âu chẳng khép màn 

Biến chuyển không ngừng tâm đạt thức 
Càn khôn qui một óc sáng choang 

 
Vĩ Kiên 
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BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Bài giảng Ngày Đầu Tiên Tại Hải Ngoại, 
 

Montréal 22-12-1979, (tiếp theo và hết) 
 

Tướng do gì? Tướng do tâm,.tướng có thay đổi. Cái mạng môn của các bạn sẽ thay đổi. Ông thầy 
tướng nói tháng nào, tháng nào nhưng mà tới tháng đó còn trơ trơ. Cũng như ông Yêm thấy rõ là 
bà Văn Cao hồi trước ở Việt Nam đi ông thầy gì coi tướng nổi tiếng ở Việt Nam nói là tháng 11 
thì đụng xe chết. Tôi nói còn một tháng nữa chết rồi thì cho tôi đi có chết tôi chôn, chịu hông? 
Chịu. Mỗi đêm tới tôi, cũng đi xe đàng hoàng, cũng đi ra ngoài đường coi thử có đụng chết 
không? Thách ông Huỳnh Liên. Đó, thì tôi nói rằng “Chịu hay là không?”. Bởi vì ông Huỳnh Liên 
là xác nhận tháng 11 này là bà phải đụng xe chết. Rồi bây giờ mỗi đêm tới tôi đi! Đúng tháng 11, 
qua rồi tháng 12 qua tới bây giờ giải phóng cũng chưa chết nữa. 

Đó, bả mới thấy rằng, mà sau giải phóng rồi bả gặp nhiều cái trận đau khổ ghê lắm. Gia đình, ông 
chồng tu chưa tới đâu tưởng mình hay. Đó, cái tu mà ngạo mạn tưởng mình hay là bị phạt. Đi tu 
mà gặp một bà kia tu mà bả cũng xưng bả là tiên, rồi ông này cũng xưng ổng là Phật. Rồi tiên với 
Phật cặp nhau cái bỏ nhà luôn. Ạ, một bài học. Cho nên trước khi tôi ra đây tôi nói rằng: “Bỏ tù, 
sẽ bỏ tù!”. Nhưng mà ảnh đâu có tin. Ông kia với bà kia cũng là cao tay ấn lắm mà, nhưng mà tôi 
nói bỏ tù. Rồi hỏi tại sao? Tội 35, ở tù đúng 35 ngày thả ra, bây giờ hổng dám nữa. Ở đúng 35 
ngày, mà nó tưởng là nó ngon lắm, nó quen với giải phóng đồ dữ lắm nhưng mà ở tù 35 ngày, cho 
nên ông Sáu Nhâm ổng viết thơ qua ổng nói “Anh nói sao thì nó có y như vậy rồi, thằng đó 35 thì 
đúng 35 ngày bỏ tù”. Thấy hông. Đó, nó có rõ ràng. 

Nhưng mà cái bài học đó là gì? Vì bà này bả cố tâm tu, bả từ cõi chết bả vượt tới sống, bả tu, bả 
thấy cần. Mà cái đó là giải nghiệp cho bả chớ, không phải sự đau khổ. Cái đau khổ đó là phần hồn 
bả được tiến hóa. Cho nên tôi nói tôi cho bài học này “Vì con cố gắng tu, con biết Trời Phật. Ông 
Tám cho con, hiểu hông? Để con hưởng”, “Hưởng gì, chồng đi lấy người ta mà ông nói hưởng, 
cho con hưởng!”. Rồi sau này nó mới biết thương, nghe lời tôi đi. Ạ, bây giờ chỉ mới biết rằng 
bây giờ đuổi nó cũng không đi nữa. Phải cho nó học, nếu mình làm vợ mà mình đi cấm người ta 
hoài, hổng cho nó đụng. Thấy hông, tại vì bả ghen, bả cấm nó, nó mới xảy ra cái vụ đó. Còn hồi 
trước bả thả lỏng nó đâu có xảy ra cái vụ đó. Người ta muốn ăn cà rem, cho đi ăn cà rem, hổng 
cho ăn cà rem, tức. Nó phải đi ăn cà rem nhiều hơn chứ. Phải hông? Ạ, Cái sự sai lầm! 

Cho nên ở trong gia cang, trong gia đình của Vô Vi tu phải hiểu, hai vợ chồng cũng hai bậc thầy, 
hai bậc sư. Vợ cũng sư mà chồng cũng sư với nhau, mới trao đổi, giáo dục, tiến hóa. Chồng cũng 
là sư mà vợ cũng là sư. Có nhiều người nói “Tại sao anh tu mau vậy?”. Kiểm trở lại nói “Cũng 
nhờ bà xã tôi bả khó quá, tôi tức tôi hổng thèm đi đâu nhưng mà tôi bắt chước Ông Tám tôi thiền, 
tôi mới thấy”. Cũng nhờ bà xã, thấy không? Đó, rồi “Cũng nhờ ông xã tôi, tối nào ổng cũng đi 
nhảy đầm xài tiền. Thôi kệ cho ổng chết luôn, một mình tôi tu ngày nay tôi mới được như vậy”. 
Cũng phải nhờ không? Trở lại phải cảm ơn người ta, chớ đừng tưởng tôi tu được rồi tôi ghét. Phải 
cảm ơn, cảm ơn và cảm động lòng họ để họ tu, thì hai người được tu luôn. 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 6/11 

Hai người cùng tiến hóa, nó mới tốt. Hai người cũng bậc thầy hết, hổng có ai thua ai hết. Chưa cãi 
thì nói anh anh em em chớ còn cãi rồi thì chẳng có ai thua ai. Sự thật mọi người đều có gia đình, 
chẳng có ai thua hết, bậc thầy không mà! Nó chủ cái tiểu thiên địa chớ nó đâu phải người tầm 
thường. À, trong cái Vô Vi này chúng ta thấy, mà khi tu thấy rồi đó, là bình đẳng. Trong bình 
đẳng của tinh thần đạo hữu lại càng thương yêu nhiều hơn, càng thương yêu nhiều hơn. Cũng gây 
gỗ vậy, mà bỏ đi lại nhớ, cái tình đạo hữu. Vợ chồng nó gây nhưng mà bỏ đi nó lại nhớ, nó nhớ 
cái tình đạo hữu. Cho nên nó có assurance, bảo đảm. Cho nên các bạn cứ tu. Cứ tu lì, bà xã chửi, 
ông xã chửi, chửi thét rồi cũng huề, chẳng có cái gì hết. Rốt cuộc mới thấy rõ. 

Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta phải học nơi tất cả và hòa nơi tất cả. Bất cứ cái gì 
cũng là một bài học để dẫn tiến phần hồn, chớ không phải bỏ đâu. Đừng có nói con bù lon sét này 
mà không xài được, tới hồi muốn dùng nó tìm không ra. Chiếc xe hơi nào có con écrou nào không 
xài được? Không có xài được người ta đâu có gắn liền, thấy không! Mình chê cái này, chê cái nọ, 
chê cái kia, mình chậm tiến. Trong gia đình mình cũng vậy. Nó có người lanh, người chậm, người 
nào cũng xài được hết. Phải biết xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau. Cái đó là cái chuyện cao quý. Trời 
Phật đã sắp đặt cho mình những bài học, mình dòm lại cái tuổi mình hữu hạn chớ không phải triển 
hạn thêm mấy trăm năm đâu mà muốn thay đổi. Muốn thay đổi cũng không kịp đâu. Ta phải chấp 
nhận để học hoàn thành hết cái bài học này, nó mới xứng đáng là con của Trời. Mình biết gây với 
người ta, biết ta đây là mình biết mình là con của Trời rồi, thì họ cũng con của Trời, tại sao mà họ 
thua mình? Bao giờ họ thua mình? Nên mình phải kính trọng để đối xử, thì mình phải thực hiện 
tình thương, của quý của Trời cho. 

Đó! Cho nên cái Vô Vi này pháp thì cứ giữ tu, còn môn nào mình cũng kính trọng. Đây rồi bàng 
môn tả đạo nó sẽ tới nó phỉnh các bạn, nhưng mà các bạn cũng ở trong tinh thần kính trọng. Bởi vì 
Cha Trời cho bài để thử mọi người, coi mày nói mày hứa mày đi lên coi thử mày có đi lên không? 
Hay là mày tham cái phép này thì mày xuống lại. Mê muội, thấy không? Cha Trời thử như vậy. 
Bởi vì bài vở tại sao tôi nói cho các bạn trước vì tôi cũng có cuộc dự họp trên đó tôi biết. Có một 
hai cái ổng sắp như vậy đó thì sẽ xảy ra ở đây. Nhung mà chúng ta tu thì chúng ta bên Vô Vi mới 
biết được cái đó. Giữ vững tinh thần để đi lên. Cha Trời sắp đặt thì bài nào bài nấy nó rõ ràng lắm, 
nhung mà phải chịu, không có cãi được. Còn chúng ta tu về Vô Vi nhưng chúng ta chấp nhận thì 
nó lướt qua. Nó không có khổ. Chớ đừng có nói chia bè phái này, bè phái kia, bè phái nọ. Không 
có giúp ích, nhưng mà tai hại. Rốt cuộc rồi cũng quy lại một mà thôi. Đạo pháp nào rốt cuộc cũng 
quy lại một nhưng mà đi mau hay là đi chậm đó thôi. 

Cho nên các bạn tu là các bạn phải tự đi, mà phải cương quyết đi. Ở đây chúng ta có kẻ già, người 
trẻ, chúng ta thấy rõ rồi. Người già này trước kia cũng là người trẻ, mà tại sao họ già? Thì tôi bây 
giờ người trẻ một ngày kia tôi cũng phải già như người. Thì tuổi tác tôi bây giờ còn trẻ mà tôi biết 
đạo pháp, tôi biết đường lối để về với quê hương chốn cũ tôi, tôi phải đi mau hơn người già. Với 
tuổi già nua của tôi, tôi biết, thông cảm biết bao nhiêu công chuyện của Trời đất. Tôi học được 
biết bao nhiêu chân lý, thấy không. Cho nên phải gắng tu, đừng có phí uổng. Phí thì giờ uổng, bày 
này, bày kia, bày nọ động loạn rồi không tự sửa được mình. Đó là chậm trễ, trễ tàu, khổ lắm. 
Không nên để nó trễ tàu. Ở đây mình đi xe điển mà trễ một chút nó còn đóng cửa đứng đó bơ vơ. 
Huống hồ gì chiếc thuyền Bát Nhã, trong nháy con mắt là nó bay mất rồi. Mà mình không chịu 
bước lên “Con theo Phật mà để con ra con đào mười kc lô vàng rồi con vô con đi chung với Phật, 
không biết trên đó tiền làm sao?”. Trễ rồi, đi đâu có được. 



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

Cho nên cú này ở Việt Nam Phật cho thấy “Các con cúng Phật nhiều, cúng Trời nhiều. Bây giờ 
Phật Trời về với các con, các con bỏ tất cả để theo Phật Trời, cúng đúng rồi đó mấy con ơi!”. Biết 
bao nhiêu Phật, biết bao nhiêu điển bây giờ đang giáng ở Việt Nam, giáo dục con người, cho con 
người thấy. Cúng đúng lúc rồi thì bây giờ ta vô ta kiểm kê đồ đạc là phải rồi, không có trách được. 
Cho nên nhiều người ở Việt Nam, thời gian tôi châm cứu ở Việt Nam nhiều người hôm qua nó 
kiểm kê không còn một xu nào, tôi nói đúng rồi, bả hỏi đúng làm sao? “Hồi nào bây giờ bà cầu 
Quan Âm thì Quan Âm cho lính tới kiểm kê đồ rồi Quan Âm dẫn đi lên thiên đàng, bỏ hết đi đừng 
nghĩ nữa!”, “Phải rồi, tôi cúng dữ lắm chớ”. Bây giờ đúng ngày rồi, tu đi! Bây giờ đây là một cơ 
hội đi về nguồn cội đó, tu đi. 

Cho nên những người đó họ bớt bệnh hoạn, họ được nhẹ nhàng. Họ thấy rõ rồi, cái cơ Trời. Có cái 
giặc gì mà không đánh? Mà có cái giặc Việt Nam không đánh mà nhà cửa rầm rầm, xe hơi, máy 
bay rầm rầm mà không đánh nó vô lấy cái rột. Có phải Ông Trời làm không? Thấy không, người 
thế gian thì ham của người ta phải tránh chớ, nhưng mà cái này hổng tránh, để yên vậy đi. Có phải 
Ông Trời làm không? Dễ mất nhưng cũng dễ lấy lại. Khi mà ổng quét dọn sạch sẽ rồi, cho vô, cho 
vô lại. Đây rồi các bạn thấy. Không có khó khăn, dễ ăn là dễ thua. Thấy không, dễ ăn là dễ thua, 
cái định luật nó có sẵn rồi, không có lo. Cho nên mình chỉ lo tu thôi. Muốn cứu độ người nhà ở 
quê hương mình thì mình cứu độ. Các bạn có cơ hội tu, có điển thì cái điển các bạn chạy khắp 
năm châu được, mà ghé qua Việt Nam một chút lại không được sao, thấy không. Ráng tu đi, các 
bạn cứu về tâm linh để cho họ thức giác còn hơn các bạn cho cái bánh mà không cắt nghĩa. Cho 
nên ráng tu, sẽ cứu độ được hết. 

Cho nên tôi ở đâu cũng làm việc của Thượng Đế, ở đâu cũng học Tình Thương và Đạo Đức. Cho 
nên hôm nay các bạn được, sự mong muốn các bạn được gặp tôi lại được gặp tôi, mà do niềm tin 
của các bạn. Sự nhớ thương đó chúng ta phải giữ lấy, và chúng ta phải thực hiện hoài hoài trong 
sự nhớ thương để chúng ta đi về. Bởi vì sự nhớ thương này là thiêng liêng, không phải sự nhớ 
thương tiền của tạm bợ ở thế gian đâu. 

Đề tài suy gẫm 

Làm sao bước qua điển giới? 

Chúng ta bước qua điển giới, làm sao bước qua điển giới? À, khối óc của chúng ta là điển đây, 
vừa nói là các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn có cảm ứng, các bạn có mê chấp. Các bạn có thấy 
rằng: Ô, người này nói không đúng, người kia nói đúng, phản ứng liền! Đó là điển giới, ngay 
trung tim bộ đầu của các bạn chớ không đâu hết. Đó, chúng ta bước qua điển giới tự tầm, mới tìm 
ra tại sao tôi hiểu? Cái xác này toàn thân rờ mó được nó không có hiểu, mà cái đó tôi vừa nghe 
qua cái âm thinh tôi hiểu cái chuyện sâu xa Trời Đất, Bồng Lai, Tiên cảnh, Địa Ngục tôi hiểu hết, 
như tôi đã đi tới đó, phải cái điển giới không các bạn? 

(Khóa 4: "Quy Thức" - Nhịn Nhục14/5/1986) 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA 
Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Kỳ Thứ 12 (2010-2021) 

Và Lễ Kỷ Niệm 36 Năm Thành Lập Thiền-Viện Hai Không 
TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG 

THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC) 
TỪ NGÀY 22.09.2021 ĐẾN NGÀY 25.09.2021 

  
30.07.2021 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
   

Hằng năm, bạn đạo vẫn hội tụ tại mỗi địa phương, hoặc chúng ta có Đại Hội Vô Vi Quốc Tế để 
cùng nhau tưởng niệm Đức Thầy kính yêu vào ngày 23 tháng 9.  

Năm nay, vì hoàn cảnh mới, bạn đạo vùng Bắc California sẽ cùng nhau quy về Thiền-Viện Hai-
Không để tưởng nhớ Đức Thầy và tổ chức Lễ Kỷ Niệm 36 năm Thành Lập Thiền-Viện Hai-Không (1985-
2021) vào ngày 23 tháng 9, 2021. Không gì vui bằng giây phút hội ngộ trong thanh quang điển lành của 
Thiền-Viện sau thời gian dài cách ly! Đặc biệt năm nay, các bạn sẽ được thưởng thức những buổi sinh 
hoạt sống động trong khí trời êm ả của mùa Trung Thu ở ngoài hội trường lộ thiên. 

 
Quý bạn đạo tại phương xa muốn tham dự, xin lưu ý chọn phi trường Sacramento (SMF) và 

thông báo sớm cho chúng tôi biết để sắp xếp về vận chuyển vì nhân lực có giới hạn. Từ phi trường 
Sacramento (SMF) đến Thiền-Viện tổng cộng 4 tiếng đồng hồ xe hơi đi và về , chưa kể thời gian chờ đợi 
bạn đạo đến tại phi trường.  

 
Xin quý bạn tham dự nhớ hoàn tất phần chích ngừa của mình để bảo đảm sức khỏe chung. Vì số 

chỗ có giới hạn, xin quý bạn thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt, để chúng tôi kịp thời sắp 
xếp. Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 9, 2021, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ. 

  
 Xin liên lạc: Thu (408-518-2402) hoặc Mai (714-598-7291),  

email: vovi.norcal@gmail.com 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 

 
Kính thư, 
         
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
 
Chương Trình 3 ngày sinh hoạt: 
22.09.2021: Yêu cầu bạn đạo có mặt trễ nhất vào buổi trưa, để chúng tôi có thể ổn định chỗ nghỉ ngơi cho 
các bạn. Thông báo tin tức và chi tiết chương trình vào 8 giờ tối. 
23.09.2021: Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, Lễ Kỷ Niệm 36 Năm Thành Lập Thiền Viện Hai-Không, chương 
trình tu học. Xin quý bạn mặc y phục trắng cho các buổi lễ. 
24.09.2021: Chương trình tu học. Văn Nghệ. 
25.09.2021: Lễ Bế Mạc. Chụp hình lưu niệm. Bạn đạo ra về. 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 31, 01-08-2021 
 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Nguyên Ý Siêu Minh 

 
https://youtu.be/PnM2IOHLVyc 
 
Băng đã được chép ra PDF:   
 
http://www.vovi.org/PDF_book/Nguyen_Y_Sieu_Minh.pdf 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Pháp này là Trời đưa xuống để rút Chơn Linh đi lên - Khóa Phát Tâm Tu Thiền -TV Nhẫn Hòa 
18-9-1987 
https://youtu.be/0pVmyKiiEH4 
 Radio Nam California tuần lễ 31. 

https://youtu.be/g_tWeC7isek 
 Một tuần nghe một bản nhạc:  Phân Ranh Đạo Đời  do Thạnh Lê và Hồng Lê trình bày 

https://youtu.be/WkHjaS-jF1Y 
Ban video kính mời 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
 Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Võ Thị Ánh Mai  
Sanh ngày 20-01-1952 vừa mất vào lúc 2 giờ 46 phút sáng ngày 26/7/2021  
(nhằm ngày âm lịch 17 tháng 6 năm Tân Sửu) tại Arlington County ,Virginia . 
Hưởng thọ 69 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.  
 Gia Đình Bạn Đạo Võ Thị Ánh Mai chân thành cám ơn.  
 
Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington -  Hoa Kỳ 
Nam Mô A Di Đà Phật 


