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Số 1440  12 tháng 02 năm 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mục Bé Tám 1996 
 
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 ÐạoTâm 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) Tình thâm của đạo mầu là sao ? 
2) Muốn có sự tự nhiên và hồn nhiên thì phải làm sao? 
3) Cuộc sống tâm linh là cuộc sống gì? 
4) Thiện nhân là gì ? 
5) Dũng mãnh thực hành là phải làm sao? 
6) Sự thanh bình do đâu mà có? 
7) Sự bình an làm sao cảm thức được? 
 
 

 

Trí Tueä 
 

Trí tueä phaân minh ñöôøng chuyeån tieán 
Ñieån thoâng giaùc ngoä caûm thoâng lieàn 

Thöïc haønh chaùnh phaùp khoâng giôø döùt 
Hoå trôï taâm linh chuyeån phaùp yeân 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 14-11-96 Amphion Les Bains (France) 3 :04 
Hỏi : Tình thâm của đạo mầu là sao ? 
 

Đáp: Thưa tình thâm của đạo mầu là do hành giả chịu hành pháp tinh tấn thì sẽ có cơ hội tự tháo 
gỡ bớt nghiệp lực thì sẽ cảm thấy được sự may mắn sẽ đem lại nhiều sự bất ngờ không cần phải 
mưu mô và khổ tâm, việc sẽ thành trong sự huyền diệu và tốt đẹp. 
 

                Kệ: 
Mưu mô cực khổ chẳng hình thành 
Giải quyết siêng tu lại đạt nhanh 
Qui hội tình Trời trong ổn định 
Chẳng còn mê chấp chẳng còn danh 
 
2) 15-11-96 Paris (France) 5 :27 
Hỏi : Muốn có sự tự nhiên và hồn nhiên thì phải làm sao? 

 
Đáp: Thưa muốn có sự tự nhiên và hồn nhiên thì phải giải bỏ trần tâm, bằng cách thực hành 
pháp môn tinh tấn, hướng đi sẽ đổi chiều hướng về ánh sáng vô cùng tận mà thực hành, thì sẽ 
khôi phục trật tự điện năng trong lúc sơ sanh thanh nhẹ, mọi việc sẽ được an bài tốt đẹp. 
 

                Kệ: 
Giải mê phá chấp chẳng ưa thèm 
Trí tuệ phân minh chẳng bớt thêm 
Tỉnh táo an vui không dấy động 
Về nguồn thanh nhẹ tiến đêm đêm 
 
3) 16-11-96 Paris (France) 5 :30 
Hỏi : Cuộc sống tâm linh là cuộc sống gì? 
 

Đáp: Thưa cuộc sống tâm linh là cuộc sống tự thoát khỏi phần lao lý lo âu, trở về với thực chất 
tự nhiên và hồn nhiên, thanh thoát trong thanh tịnh. 
 

               Kệ: 
Bình tâm thanh tịnh tự phân minh 
Đời đạo chơn hồn qui tiến trình 
Tha thiết tự tu tâm chuyển thức 
Vía hồn thanh nhẹ lại càng minh 
 
4) 17-11-96 Paris (France) 5 :30 
Hỏi : Thiện nhân là gì ? 
 

Đáp: Thưa thiện nhân là bằng lòng tu sửa nghiệp tâm của chính mình, nhiên hậu mới gọi là thiện 
nhân, sửa mình tâm thức thanh nhẹ tức là biết quí trọng nguyên lý của Trời Đất ân ban, hình 
thành một cuộc sống còn tại thế, học hỏi trong nhịn nhục thăng hoa phần hồn, quí yêu Trời Phật 
dứt khoát không làm điều ác, thân tâm thường lạc. 
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                     Kệ: 
Khai minh trí tuệ hiểu tâm thân 
Nguyên lý Trời ban nguyện góp phần 
Trí ý không ngừng thăng tiến hóa 
Bền lâu vững tiến sống chuyên cần 
 
Không có 18-11-96 
 

5) 19-11-96 Paris (France) 3:00 
Hỏi: Dũng mãnh thực hành là phải làm sao? 
 

Đáp: Thưa dũng mãnh thực hành là quên đi mọi sự mê chấp ở trần gian mà tự thức. 
                    Kệ: 
Phân minh đời đạo chẳng khen chê 
Trách móc lầm than khó được về 
Qui một tình Trời không dấy động 
Qui y thực chất chẳng còn mê 
 
6) 20-11-96 Paris (France) 3:10 
Hỏi: Sự thanh bình do đâu mà có? 
 

Đáp: Thưa sự thanh bình do tâm tu thực hành gặt hái được niềm tin phong phú khả năng của 
chính mình có đạt được kết quả tốt đẹp ở tương lai mà thực hành pháp môn đã nhận được, thì 
nghiệp lực sẽ được giải tỏa. 
 

                 Kệ: 
Học tu học tiến lại tâm hòa 
Giải tỏa sân si tự thiết tha 
Hành pháp giúp đời không gián đoạn 
Bình tâm tiến hóa tự mình qua 
 
7) 21-11-96 Paris (France) 2:20 
Hỏi: Sự bình an làm sao cảm thức được? 
 

Đáp: Sự bình an do sự quân bình từ tâm lẫn thân, tự cảm giác mọi chiều thanh nhẹ, tâm thân an 
vui và nhẹ nhàng. 
 

             Kệ: 
Có có không không tự quán xuyến 
Trì tâm thanh tịnh tự giao duyên 
Vui hành tâm đạo trong thức giác 
Quí tưởng Trời cao rõ các miền 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐƯC THẦY 
 
 

Huyền điển phân hành tân tiến tạo 
Thánh thai chuyển hóa tự ra vào 

Cảm minh Trời Phật thâm tâm tiến 
Vượt thế đến nơi hiệp sắc màu. 

 
Hồn khôn vượt thế đắp tàu 

Tây phương cực lạc trước sau dung hòa 
Tiến hành nơi cảnh lệ hoa 

Phật Tiên ảnh hưởng tiến xa hơn người 
Ngày đêm thâu phóng bằng mười 

Tiến thăng dễ dãi tươi cười minh tâm 
Thâm cao chơn đạo tự tầm 

Giải thông nghiệp chướng dương âm điều hòa 
Chung hành tại thế ta bà 

Cảm thông căn quả mới là chơn nhơn 
Từ bi giải đáp qui hườn 

Tận căn tận quả giải cơn u sầu 
Cảm thông thiên địa nhiệm mầu 

Lưu Ly Quang Phật diệt màu tham sân 
Càng tu tiến hóa chuyên cần 

Sửa sai động loạn tự lần tiêu tan 
Điển thanh chuyển hóa họp bàn 

Thâm tâm an lạc mở đàng quang minh 
Mĩm cười duyên tạm thế tình 

Âm thinh xuất phát tạo hình giả thêm 
Bên trong tịnh tiến đến thềm 

Thiên môn thanh tịnh mở thêm trí người. 
 

Lương Sĩ Hằng 
Sài Gòn, 09-02-1974 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

NGUYÊN ÐIỂN SIÊU NHIÊN  

TV VĨ KIÊN, KHÓA 4: QUY THỨC  (Cuốn 3) (tiếp theo) 

Cho nên, chúng ta càng ngày càng tu là lo cho chính mình, không có bỏ đâu ; các Bạn không bao 
giờ bỏ Bạn, mà trở về gom với thanh điển của các Bạn, nó càng không có bỏ nữa ; không có chi 
tiết nào mà các Bạn bỏ hết! Gom tụ đầy đủ, lên đó cấp dinh thự mà ở ; muốn lớn cũng được, 
muốn nhỏ cũng được; không ai bắt buộc; hoàn toàn tự do! Khi mà các Bạn đi tới trình độ đó, các 
Bạn mới thấy ông Trời đâu có độc tài ! Người thế gian không hiểu, nói ông Trời độc tài! Ông 
Trời là 100% tự do! Cho nên, những cái, “Luân Hồi Du Ký” đã mách cho các Bạn: “Tôi muốn 
lên làm cái gì thì ông Trời cho cái đó. Tôi muốn sung sướng, tôi không làm việc, để tôi an nghỉ”, 
thì ông Trời cho mình làm con heo! Mà có an nghỉ rồi thì phải hy sinh. Con heo đâu có làm việc 
: ăn, chơi không, ngủ không ; rồi phải hy sinh. Cái luật nó vậy. Đó! Mà cái thể xác hy sinh đó là 
cái gì ? Cái khám Thượng Đế đã sắp đặt, và cái nơi nó muốn ; Thượng Đế phải chiều nó, và làm 
y như vậy cho nó hưởng ! Nó thấy nó không làm việc, tại nó xin không làm việc ; thì ông Trời 
cho nó không làm việc. Đó! Cho nên, muốn gì được nấy, mới thấy rõ cái tình yêu của Thượng 
Đế sâu đậm vô cùng, và giúp đỡ hết sức. 

Mà ngày hôm nay Thượng Đế đã giáng lâm cho chúng ta biết rằng, “Các Con về đi!” Đó; sướng 
rồi! Chúng ta có cơ hội được về, có người Cha kêu chúng ta về. Dù cho chúng ta giận, chúng ta 
quên Cha ta ; ngày nay Cha ta thương ta và cho chúng ta trở về, thì chúng ta phải tu, bằng một kỹ 
thuật tu học để trở về; ăn năn sám hối để trở về! Sửa mình để tiến hóa, mới là trở về được. Đó! 

Cho nên, cái cộng đồng siêu khoa học, văn minh ở tương lai, các Bạn mới thấy, sau này rồi các 
Bạn thấy, “Sao mà nó hay quá, tinh vi quá !” Các Bạn càng tu các Bạn thấy càng tinh vi : một cái 
ý nghĩ sai lầm của các Bạn là thấy đã đem các Bạn xuống rồi, “Hạ tầng công tác” rồi. Các Bạn 
đang phây phây đi lên nhẹ nhàng vậy, mà các Bạn có một ý nghĩ phàm trược là nó rút các Bạn 
xuống rồi, kêu bằng “Hạ tầng công tác.” Tại sao đang đi thanh nhẹ, là thượng tầng công tác, mà 
bây giờ động loạn, ghét ai, thì nó kéo xuống, nó làm mình ở tầng dưới, làm việc ở tầng dưới thay 
vì ở trên ? Đó! “Công tác” là làm việc ; đang thanh nhẹ mà đi trở về trược ! Cho nên, chúng ta, 
nam, nữ đều có dục tính hết ; cái dục tính là nó mạnh nhất. Khi chúng ta tu thiền được thanh nhẹ 
và chuyển ý nghĩ tới cái đó, nó rút các Bạn xuống liền, kêu bằng “Hạ tầng công tác”. Công tác ở 
bên dưới, không được đi lên trên nữa ! Các Bạn thấy là cái dục tính nó mạnh không? Nó có thể 
đem các Bạn xuống, đi xuống luôn, xuống tới Địa Ngục cũng là vì dục tính mà thôi! 

Ngày hôm nay, các Bạn thức tâm rồi, các Bạn đem cái dục tiến Thiên Đàng ; đổi cái dục đó đi 
lên trên! Ngày giờ nào các Bạn cũng tưởng Bề Trên, và đi tới nơi mục đích sẵn có của Bên Trên 
đã ân độ và chờ chúng ta tiến tới ! Cho nên chúng ta không bị lạc đường nữa, và cái dục tính nó 
càng ngày càng suy yếu đi! Nhờ cái gì? Nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển mà các Bạn đã thực 
hành ! Dục tính là cô đọng sự ô trược, nóng nảy ; mà sự ô trược và nóng nảy được giải tán rồi, 
đâu còn gì nữa! Nó phải hướng Thượng không? Cái đó là tự động nó như vậy ! Lúc đó các Bạn 
mới thấy cái Siêu Khoa Học; Siêu Khoa Học nó cải tiến tâm linh, chớ khoa học bây giờ chỉ cải 
tiến có một góc thôi. “Ồ, thấy cái đó hay: tôi đang nhức cái tay, uống vô cái, nó hết nhức. Cái đó 
hay!”. Nhưng mà tạm mà thôi! Vậy chớ, ai gieo cho nó nhức? Đó! Bệnh do cái miệng đem vô, 



 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 6/14 
 
 
 

chớ đâu! “Cái miệng tôi ăn tạp sạp quá, rồi cái bệnh nó vô!” Bây giờ khoa học nó phân tách ra : 
“Ồ, cái này a-xit nhiều, Anh mới bị đau ; cái này nhiều quá, Anh mới bệnh cái kia, cái kia nhiều 
quá Anh mới đau cái nọ!” Thì do đâu? Do cái miệng!  

Cho nên, chúng ta tu rồi, chúng ta câm cái mồm, co lưỡi, răng kề răng, thì chúng ta ăn cái phần 
thanh điển nhiều hơn ăn trược khí, thì cái bệnh làm sao có nữa? Các Bạn, hàng ngày các Bạn co 
lưỡi, răng kề răng niệm Phật, các Bạn hưởng cái thanh khí điển, ăn bữa cơm tinh thần dồi dào đó 
thay vì rước những sự phức tạp vọng động, mà hậu quả nan đương, nó có thể vày xéo tâm, can, 
tỳ, phế, thận của các Bạn; thì lúc đó các Bạn ăn ít đi. 

Rồi hỏi, tại sao tu Vô Vi nó cải tiến, tướng số không làm gì được? Tướng số là nói trong cái căn 
cứ sanh, khắc của cái cơ tạng hiện hành; mà chúng ta cải tiến được cái cơ tạng hiện hành, thì đâu 
còn nữa ; thì càng ngày nó mới triển hạn, nó sống lâu hơn! Và khi nó lãnh nhiệm vụ rồi, đầy đủ 
rồi, nó mới bỏ xác, nó đi, thì nó không còn ân hận đời nữa, và nó thấy rằng nó tự thức, sung 
sướng vô cùng! Nhờ cái gì? Nhờ cái siêu khoa học ân độ! Mà cái đó là cái huyền bí, mắt phàm 
không thấy. Hành giả hành, hành giả mới thấy ; còn hành giả không hành thì không bao giờ thấy 
! Cái đó kêu bằng “Huyền bí”. Nó nằm hẳn ở trong cái thức : sự thấy nó thấy cái thấy, trong nội 
tâm của chính chúng ta. Ta thấy ta được cải tiến, nhưng mà người ngoài không thấy. Người 
ngoài nói : “Tôi đâu có thấy Anh cải tiến gì đâu ? Tôi thấy Anh ngu thôi ; tôi thấy Anh ngồi một 
đống!”. “Nhưng mà tôi không có sanh bệnh. Tôi không có bệnh tâm. Tôi không có ngại nghi. Tôi 
không có động loạn. Tôi không có khinh khi người khác. Tôi thấy tôi ăn năn tự sửa là chánh, là 
tôi được cải tiến rồi! Tôi biết, chớ làm sao Anh biết được!” 

Đó! Cho nên, các Bạn tu rồi lần lần các Bạn thấy : “Ồ, tôi được cái pháp này trễ quá! Nếu mà tôi 
được sớm thì con người tôi nó tốt lắm!”. Nhưng mà cũng không trễ đâu, Bạn ; tùy duyên, tùy 
trình độ. Tới lúc các Bạn được học, thì các Bạn tự nhiên nghe qua là các Bạn học rồi ; chưa đến 
lúc Bạn học thì có nói bao nhiêu, có lạy Bạn, có năn nỉ, có cho quà, có đưa tiền, Bạn cũng không 
thèm đâu ! Cho nên, nó đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ, các Bạn mới nhập học ! Thấy 
không có ai ngăn cách, thấy không có an ninh, không có gì chận hết, nhưng mà nó phải có trình 
độ nó mới vào được ; không có trình độ, không vào được! (còn tiếp) 
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Đề tài suy gẫm 

Giàu và nghèo 

-“Ông Trời ổng nịnh ba thằng nhà giàu chứ ổng có nịnh tôi đâu!“ 

Nhưng mà cái người trách đó nó không thấy: nhà giàu với thằng nhà nghèo, giá trị của 
thằng nhà giàu với thằng nhà nghèo nó không thấy. Hỏi: ông nhà giàu hồi trước ổng 
nghèo đó ông thương vợ ông không? Thương lắm, hai vợ chồng tôi gánh bún đi bán, ha, 
gánh chè đậu đen. Nhưng mà ngày nay giàu rồi thì ổng đi lấy vợ bé, thấy chưa? Khổ 
không? Còn cái thằng nghèo này nó không có vợ, ai cưới nó, ai thương nó! Nó chỉ biết 
rằng, thôi, nương tựa cửa chùa, nương tựa nhà thờ, người đó mới biết thân tôi, lúc đó nó 
mới tiến về Trời. 

Rồi hỏi ai giàu, mà ai đi trước, người giàu ở thế gian đi đâu? Ở lại mà thôi, bị nghiệp trói 
buộc, bị xiềng xích bao vây không có giờ giấc nào mà yên, ngủ không yên, đa thê, đa 
dâm, bệnh hoạn, đòi hỏi, trìu mến, quên chơn thức. Còn thằng nghèo thấy: đời gì đâu mà 
khổ quá không chơi nữa, nó bỏ nó đi, nó đi đâu? Đi về chỗ cái thanh, đi về chỗ ông nhà 
giàu mong muốn được đi. Vì nghiệp nó trói buộc ổng, ổng nói thôi tao bây giờ tao chết 
phắc cho rồi để tụi bây yên đi, chứ tao chưa chết mà tôi bây đã đòi chia gia tài! Thấy 
chưa? Ông nhà giàu khổ hơn ông nhà nghèo chưa, nhưng mà ông nhà nghèo đi trước ổng 
không hay. 

Cho nên các bạn đừng phân nghèo giàu. Luật là luật, chúng ta đang sống với luật Trời, 
Ông Trời không có bỏ các bạn, rất công bằng. Các bạn hít vô và thở ra như một vị vua tại 
trần. Dù các bạn đi ăn xin đi nữa, ông Trời cũng ban điển cho các bạn, để hành hương và 
để ảnh hưởng chúng sanh. Một cử một động của chúng ta đều là một món quà quý của 
nhân sanh, của vạn linh. Chớ các bạn đừng kỳ thị các bạn, đừng khinh thị các bạn, rồi các 
bạn tự lui về trong tăm tối và không có lối thoát, thì phải học một khóa gì? Khóa địa 
ngục. Địa ngục nó phải hành hơn nữa, nó mất dương điển, mất tự do, mất quyền lợi, mất 
nhân quyền, chỉ nghe mà không được nói. Phải học cái khóa đó nó mệt không ? 

 TV Vĩ Kiên, Khóa Đặc Biệt B: "Hòa"(25-05-1986) 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 07, 02-12-2023 
 

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Hôn Mê Tạm Cảnh 
https://youtu.be/aTeSBvDqHGc 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
Một vài hình ảnh tóm lược sinh hoạt năm 2022 cho Quỹ Cứu Khổ Ban Vui 
https://youtu.be/7owrh4bO4-4 
  
Chúng sanh bị gạt nhiều khiếp rồi không phải mới đây phải giữ lấy sự thanh tịnh tu hành 
tiến hóa. 
https://youtu.be/PDHNFxe3NXA 
 
Mừng Xuân Quý Mão 2023 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi - phần 2 Văn Nghệ và Múa Lân 
https://youtu.be/ZO1kbfUkdaU 
 
Mừng Xuân Quý Mão 2023 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi phần 1- Nhận Li Xì -Chúc Tết - 
Chụp Hình 
https://youtu.be/-atsagPqtV8 
 
Giới thiệu Shorts là những đoạn video ngắn không quá 1 phút: 
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts 
 
3. Radio Nam California Tuần Lễ 07 

Chủ đề: Trình Độ Hiểu Những Lý Thuyết - Cổ Nhạc: Tham Thiền Nhập Định 
 

https://youtu.be/9JKuguKO5tg 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Tâm Sự Đầu Năm - Cổ nhạc - Thanh Mai 
 
https://youtu.be/aRSU9MTl-xs 
 
Ban video kính mời 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/aTeSBvDqHGc
https://youtu.be/7owrh4bO4-4
https://youtu.be/PDHNFxe3NXA
https://youtu.be/ZO1kbfUkdaU
https://youtu.be/-atsagPqtV8
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts
https://youtu.be/9JKuguKO5tg
https://youtu.be/aRSU9MTl-xs
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Thông Tin  
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”  

Phuket, Thailand 
22.09.2023 – 27.09.2023 

 
Ngày 10 tháng 2 năm 2023 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 

Xin quý bạn lưu ý: 
Nếu quý bạn đã ghi danh Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào” 2023, nhưng chưa đóng tiền 
deposit, thì Ban Ghi Danh sẽ không thể giữ chỗ trước cho quý bạn được. 
 
Vì vật giá leo thang khắp nơi, nên hiện nay giá khách sạn cũng tăng lên so với năm 2020. 
Tuy nhiên khách sạn vẫn giữ giá cũ cho Đại Hội không thay đổi với điều kiện quý bạn 
cần ghi danh càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 3 năm 2023. Sau ngày kể trên, 
BTC không bảo đảm có thể giữ giá phòng cũ được.  
 
Quý bạn đạo đã đóng tiền năm 2020 đợt 1 hay đã đóng tiền trọn gói sẽ được giữ chỗ 
cho Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào năm 2023. Tuy nhiên, xin quý bạn nhớ liên lạc lại 
với bạn đạo đã ghi danh cho quý bạn để kiểm tra lại chi tiết ghi danh để tránh sơ 
sót. 

Nếu quý bạn muốn mua vé máy bay NON-STOP từ SAIGON phi trường Tân Sơn Nhất 
đến PHUKET (Phi trường code HKT), hiện nay chỉ có hãng VIET JET có mỗi ngày một 
chuyến bay như sau: (VietJet VJ 809 khởi hành từ Tân Sơn Nhất 9 giờ sáng, VietJet 
VJ808 khởi hành từ phi trường international Phuket 11:55 sáng). Các chuyến bay đều bay 
các ngày 20, 21, 22 tháng 9, và về các ngày 26 và 27 tháng 9, 2023. 
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Ngoài chuyến bay NONSTOP thì có hãng THAI AIR ASIA, phải đổi máy bay 1 lần 
(ONE STOP) tại BANGKOK, tuy nhiên chuyến bay thuận lợi nhất của Thai AirAsia như 
sau, vì cần đến sớm cho BCV dễ làm việc. 
 
Khởi hành/ DEPARTURE FLIGHT: FD 657 / FD 3007 (đợi ở Bangkok 3 tiếng 10 
phút để đổi máy bay) 
 

 
 
 
Ra về/ RETURN FLIGHT: FD 3030/FD 654 (đợi ở Bangkok 2 tiếng 45 phút để đổi 
máy bay) 

 
 
Quý Bạn có thể tải (Download) Phiếu Ghi Danh Đại Hội 2023 và Phiếu Vận Chuyển từ 
trang mạng phaplyvovi.org theo đường link sau đây (Chọn VN – Vietnamese, EN – 
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English, FR – French). 
https://www.phaplyvovi.org/event/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2023  
hoặc bấm vào hình dưới đây: 

 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Ghi Danh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 
 

 
 
 

https://www.phaplyvovi.org/event/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2023
https://www.phaplyvovi.org/event/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2023
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