
 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 1/11 
 
 
 

 
Số 1443  5 tháng 03 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) Sự làm việc của cơ tạng là làm việc gì? 
2) Những câu hỏi cảm thức hằng ngày do đâu mà có ? 
3) Sự vận hành cực mạnh của vũ trụ do đâu mà có ? 
4) Trời Đất thanh tịnh là sao ? 
5) Luồng điển liên hệ với nhơn sinh bị cắt đứt lúc nào? 
6) Thương phải thương cách nào mới đúng ? 
7) Toàn thân người tinh tấn ở chỗ nào? 
 
 

Töø Bi 
 

Töø bi xaây döïng ñöôøng chung tieán 
Giaûi quyeát nguyeân hình chuyeån bieán trình 

Thaønh thaät chính mình qui moät moái 
Khai thoâng trí tueä giaûi thoâng lieân 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 5-12-96 La Réunion 5:45 
Hỏi: Sự làm việc của cơ tạng là làm việc gì? 
 
Đáp: Sự làm việc của cơ tạng là việc hít thở hòa hợp với dưỡng khí bên ngoài và nguyên khí của 
Trời Đất, khối thần kinh sẽ được điều hòa theo nhịp sống của càn khôn vũ trụ, mà hình thành 
theo luật nhơn quả. 
 
                 Kệ: 
Thâm sâu tạo lý phân lời giải 
Trí tuệ phân minh tự tiến hoài 
Đạo đức trong người đang sẵn có 
Thân hành thanh trược giải lầm sai 
 
2) 6-12-96 St Gille La Réunion 5:00 
Hỏi : Những câu hỏi cảm thức hằng ngày do đâu mà có ? 
 
Đáp: Thưa những câu hỏi cảm thức hằng ngày do sự thanh tịnh của hành giả tiến hóa đến đâu sẽ 
có câu hỏi đến đó, từ đời lẫn đạo. 
 
                Kệ: 
Nguyên lý trược thanh tự thực hành 
Càn khôn vũ trụ cảm thông nhanh 
Chiều sâu khai triển tùy duyên thức 
Tiến hóa không ngừng đạt giới thanh 
 
3) 7-12-96 St Benoit La Réunion 5:25 
Hỏi: Sự vận hành cực mạnh của vũ trụ do đâu mà có ? 
 
Đáp: Thưa sự vận hành cực mạnh của vũ trụ do sự thay đổi thời tiết chung gom chuyển từ vùng 
gọi là bão, gốc gác của vạn vật tại nơi đó sẽ chịu đựng và thay đổi mới toàn bộ luật hóa hóa sanh 
sanh. 
 
                Kệ: 
Đổi thay thay đổi khí cơ Trời 
Vận chuyển điêu linh khắp các nơi 
Rung động tình Trời không thanh tịnh 
Giao thông qui luật chuyển phân rời 
 
4) 8-12-96 St Benoit La Réunion 8 :15 
Hỏi: Trời Đất thanh tịnh là sao ? 
 
Đáp: Thưa Trời Đất thanh tịnh là niềm an vui của nhân loại. Người tu thanh tịnh cũng là niềm 
an vui của hành giả, kết quả của sự khổ công hành pháp, kết quả là thanh tịnh. 
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            Kệ: 
Dày công tu luyện cứu thân mình 
Sắp xếp tâm linh tự giác minh 
Rõ rệt hành trình không động loạn 
Quí thanh giải trược cứu thân mình 
 
5) 9-12-96 Ile Maurice La Réunion 6 :15 
Hỏi: Luồng điển liên hệ với nhơn sinh bị cắt đứt lúc nào? 
 
Đáp: Thưa luồng điển liên hệ với nhơn sinh trong lúc nhơn sinh hướng ngoại, tạo thành sự tham 
muốn sẽ bị cắt đứt luồng điển liên hệ với Trời Đất, mất thanh tịnh và biến thành động loạn ăn 
ngủ không yên. 
 

         Kệ: 
Tâm không tịnh tự gieo phiền 
Sáng suốt không còn lại khó yên 
Gieo họa cho mình thêm rắc rối 
Bình tâm học hỏi cảm tâm yên 
 
6) 10-12-96 Ile Maurice La Réunion 2 :00 
Hỏi : Thương phải thương cách nào mới đúng ? 
 

Đáp: Thưa thương họ như thương mình thì mới đúng. Trời thương người bao phủ khắp không 
gian và thời gian, lúc nào cũng tận độ, tình thương của Trời Đất lúc nào cũng phục vụ và không 
có từ chối. 
 

           Kệ: 
Xác thời thương mến chẳng xa rời 
Hồn chuyển duyên lành sống thảnh thơi 
Qui hội thực hành không thắc mắc 
Tâm tu thực hiện quí thương Trời 
 
7) 11-12-96 Ile Maurice La Réunion 4 :55 
Hỏi : Toàn thân người tinh tấn ở chỗ nào? 
 

Đáp: Thưa toàn thân người tinh tấn ở chơn tâm, tức là luồng điển phát sáng ngay trung tim bộ 
đầu, gọi là tâm điển. 
 

             Kệ: 
Trung tâm khối óc mới là đường 
Tiến hóa không ngưng rất tỏ tường 
Sinh lực khai minh tâm hội nhập 
Đường tu chứng tỏ sáng như gương 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Vô Vi hành đạo chứ không giành đạo 
 

Thực hành từ thấp tới cao 
Nơi nào cũng tiến nơi nào cũng thông 

Trong ta sẵn luật Hóa Công 
Thực hành là chánh tréo trồng dở dang 

Bên trong có sẵn nhiều màn 
Tự khai tự tiến tự khai tâm hồn 
Chẳng cần bày biểu dập dồn 

Trời ban tình Đạo ôn tồn dựng xây 
Triển khai khai triển hằng ngày 

Tâm ta xác nhận rõ ngày cảm giao 
Bên trong sáng suốt thuở nào 

Tự lo chùi rửa trăng sao hợp hòa 
Chẳng còn vọng động tưởng xa 

Trời ban tâm thức tự hòa tiến lên 
Thực hành ba pháp tạo nền 

SOI HỒN là một giữ bền trí tâm 
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN giải lầm 
THIỀN ĐỊNH thức giác âm thầm đến nơi 

Càng tu càng rõ Cha Trời 
Ngài đà sắp đặt mở đà nhủ khuyên 

Vạn linh đã có tiền duyên 
Hồi sinh tái ngộ nối liền căn cơ 
Chẳng còn loạn động ước mơ 

Quy Hồn quy Vía giải mê cõi trần 
Dựng xây khai triển muôn phần 

Thực hành Chơn Pháp rõ ân Cha Trời 
Vạn linh đồng thức nơi nơi 

Vô Vi sống động do Trời ân ban 
Thế gian Địa ngục Thiên đàng 

Giữ an tâm định sáng ban tình Trời 
Trong ta có lý có lời 

Bên ngoài đồng thức lập đời tương giao 

Thực hành Chơn Đạo chớ rào 
Vô cùng tiến hóa nơi nào cũng thông 

Du dương tâm dũng tự tòng 
Thiên cơ ban rãi tâm phòng giải minh 

Xác thân là cõi địa linh 
Không minh nguyên xứ tạo tình khổ đau 

Thực hành kẻ trước người sau 
Quán thông Đời Đạo càu nhàu tiêu tan 

Sửa mình mới rõ mới an 
Trời ban tình Đạo khai màn mở tâm 

Thực hành tiến tới mừng thầm 
Tâm minh Chơn Đạo chẳng lầm chẳng sai 

Chẳng còn hướng ngoại sai hoài 
Vào trong mới thấy rõ đài Thiên cơ 

Vạn linh quy hội chực chờ 
Nhơn Ông thức giác giải mơ cõi trần 

Hồn minh cảm hóa muôn phần 
Cao tầng cũng tiến thấp tầng cũng minh 

Thượng, trung, hạ giới giao tình 
Do Hồn điều khiển chuyển khuynh hợp hòa 

Cảm giao giao cảm gần xa 
Trong ta đầy đủ ta hòa tiến thân 

Trời ban tự đóng góp phần 
Càn Khôn Vũ Trụ mở tầng cảm giao 

Quán thông muôn sắc muôn màu 
Triều ngươn quy hội kết tàu về Quê 

Vạn linh đồng thức phán phê 
Thực hành tiến hóa tự về đến nơi 

Bao la lớn rộng cảnh Trời 
Muôn vàn sống động tạo nơi an toàn 

Cộng đồng chung thức giữ an 
Chẳng còn mê chấp tạo đàng khổ đau 
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Tâm không, cảm nhẹ nhiệm mầu 
Nơi nào cũng vậy cũng tàu tình thương 

Thực hành xây dựng tạo gương 
Dìu người tiến hóa mở đường giáo tâm 

Thực hành tự học mừng thầm 
Sanh Lão Bệnh Tử phải tầm đến nơi 

Bài này dạy Dũng của Trời 
Bình tâm thức giác rõ lời Cha khuyên 

Chẳng còn than khổ cảm phiền 
Chẳng còn giành Đạo sống yên đời đời 

Thương yêu chỉ có Cha Trời 
Hào quang sống động lập đời siêu minh. 

Kính Bái, 
Lương Sĩ Hằng 

1982 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

NGUYÊN ÐIỂN SIÊU NHIÊN 

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

Thiền viện Vĩ Kiên. Nay là 13/5/1986 

Mái xanh vách đỏ nối liền 
Rừng xanh tươi đẹp thanh huyền đẹp xinh 

Cỏ cây vui sống hợp tình 
Trong vòng trật tự thiên linh cảm hòa. 

Cùng chung vui sống một nhà 
Tứ phương quy tụ chan hòa tình thương 

Thâm tâm niệm Phật mở đường 
Giúp hiền tiến hóa (mà) tạo gương thế trần 

Mỗi người đóng góp một phần 
Thanh thanh trược trược tiến lần dự tu 

Cùng chung phá chấp giải mù 
Thương yêu tha thứ trùng tu hoài hoài 

Ước mong sớm đạt liên đài 
 

Chúng ta mong một ngày nào chúng ta đạt nhẹ, chúng ta về Trời với một cái tòa sen. 
 

Pháp thân nhẹ nhõm hai vai nhẹ nhàng 
Càn khôn vũ trụ pháp tràng 

Chiếu ban thanh điển mở màn khai tâm 
Thực hành khai triển siêu âm 

Thức hồn sanh chúng tự tầm đường đi 
Cha Trời ban lệnh uy nghi 

Khuyên con thức giác kỳ ni đạt thành 
Chuyên lo tự thức tự hành 

Trở về nguồn cội em anh chung nhà 
Bỏ đi ý niệm ta bà 
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Quy không thanh đạt chan hòa tình thương 
Thức hồn khai triển đôi đường 

Trong đời có đạo tạo gương thế tình 
Trược - Thanh tự cảm tự minh 

Chơn tình khai sáng Nguyệt tinh cảm hòa 
Càn Khôn thành lập bởi Cha 

Chữ hòa, chữ hiếu ban qua đạo đời 
Thức tâm minh cảm hợp thời 

Quân bình sống động về nơi an toàn 
Đường đi khai triển nhiều màn 
Tự mình gánh vác tự bàn, tự tu 

Chẳng còn nuôi dưỡng ý mù 
Tâm thanh giải tỏa đường tu rõ ràng 

Cộng đồng Ba Cõi luận bàn 
Xét mình hiểu họ tạo an thế tình 
Tâm lành quán xuyến địa linh 

Giúp hiền tiến hóa tâm minh hơn người 
Hoa thanh đua nở vui cười 

Khí thanh tràn ngập người người an vui 
Tự mình phát nguyện rèn trui 

Về đây an hưởng rõ mùi đạo tâm 
Siêu hình ấn chuyển uyên thâm 

Siêu hình là Bề Trên đã chứng tâm cho chúng ta trong lúc chúng ta ngồi đây để nghe Pháp, kêu 
bằng siêu hình. “Ấn chuyển uyên thâm”: luôn luôn hỗ trợ. 

Giữ lòng thanh sạch dịu tâm cảm hòa 
Trở về chất phác thật thà 

Thực hành là chánh ta bà lại không 

Không còn nghĩ đi đây, đi đó nữa! 

Tự mình khai triển một vòng 
Quy không ngộ Pháp Thiên tòng ban khai 

Bền tâm vững chí tiến hoài 
Giải mê phá chấp chẳng đầy tâm thân 

Thiên Cơ báo hiệu nhiều lần 
Hiền tu hiền tiến hiền phân đạo đời 

Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 

Nãy giờ chúng ta đang đàm đạo về điển quang tu học; bây giờ kết thúc ngắn gọn trong một bài 
thơ để các Bạn về đọc, nghiên cứu, và khai triển tâm thức. Tối nay chúng ta tham gia vào trong 
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cái cuộc tiến giải của nội tâm, đồng đặt những câu hỏi và đồng học, đồng tiến, mở tâm cho toàn 
thể huynh đệ tỉ muội của chúng ta tại đây, để chúng ta về có hành trang tu học. 

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn hôm nay.  

Đề tài suy gẫm 
 

Tôi tu có trễ không? 

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! 

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

 

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2023 
 Địa điểm Thời gian 

Khóa Sống Chung 
 Duyên Lành Đức Quốc 2023 

 

MK Hotel Rüsselsheim, Mainstr. 4-6, 
65428 Rüsselsheim, GERMANY 

26.05.2023 – 
29.05.2023 
 

Khóa Sống Chung 
 “HÒA HỢP” 

 
  

 

THIỀN VIỆN HAI KHÔNG 
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE 

(MỸ QUỐC) 
  

01.06.2023 -
04.06.2023 
 

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 
39  “Tâm Thức Dồi Dào”  

 
 

Phuket, Thailand 
 

22.09.2023 – 
27.09.2023 
 

KHÓA SỐNG CHUNG 
HAWAI’I 2023 

Tình Thầy Tận Độ 
 

Hawaii 27.12.2023  - 
31.12.2023 
 

 

 

 



 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 8/16 
 
 
 

THƯ TỪ LAI VÃNG 
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 Thông báo video & Audio Tuần Lễ 10, 03-05-2023 

 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Kiểm Điểm Hành Trình Công Phu 
https://youtu.be/1NN3mTgmbGk 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
 
Nguyện tu để đóng góp - để giúp đời còn biết bao huynh đệ tỷ muội còn đang trầm luân trong bể 
khổ 
https://youtu.be/d2hOpMsUlVQ 
 
Giới thiệu Shorts là những đoạn video ngắn không quá 1 phút: 
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts 
 
3. Radio Nam California Tuần Lễ 10 

Chủ đề: Tu Là Làm Phước Cho Mình - Nhạc: Yêu 
 

https://youtu.be/P-61Km4LzGA 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Yêu - Dương Lâm Thanh 
https://youtu.be/dZsVnnFxPpE 
 
Ban video kính mời 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/1NN3mTgmbGk
https://youtu.be/d2hOpMsUlVQ
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts
https://youtu.be/P-61Km4LzGA
https://youtu.be/dZsVnnFxPpE
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HAWAII 

 
HAHVV Hawai’i xin kính mời quý bạn đạo cùng tham gia KSC “Tình Thầy Tận Độ” từ ngày 
27 đến 31 tháng 12 năm 2023. Có rất nhiều lý do KSC được tổ chức vào tháng 12, xin tóm 
lược 3 lý do chính sau đây: 
 

1) Mặc dù giá cả phòng họp và phòng ngủ vào cuối năm mắc hơn những tháng khác, 
nhưng tháng 12 năm 2023 là thời điếm đánh dấu Ngày Sinh Nhật lần thứ 100 của 
Đức Thầy.  
 

2) Thầy luôn nhắc nhở mỗi hành giả Vô Vi phải nhớ Niệm Phật. Đây là lần đầu tiên đề 
tài Niệm Phật sẽ được khai triển xuyên suốt 3 ngày KSC, quý bạn đạo sẽ chia sẻ kinh 
nghiệm về cách luyện Niệm Phật cũng như kết quả về sự thực hành của mình. 

 
3) Do thời tiết cuối năm vẫn ấm áp (nhiệt độ từ 70-80oF), quý bạn đạo sẽ đón năm mới 

2024 và xem pháo bông trên mặt biển. Đây là lần đầu tiên nhiều bạn đạo Vô Vi hội 
tụ điển quang trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để cùng hướng 
đến sự an bình cho nhân loại trên toàn thế giới.  
 

Hội cũng xin chân thành cảm ơn những bạn đạo đã đăng ký tham gia KSC, xin xem thêm 
phần thông tin phía dưới để hoàn tất thủ tục ghi danh.  
Hạn chót ghi danh là ngày 31 tháng 3, năm 2023. 

CHƯƠNG TRÌNH KSC HAWAI’I 2023 
Tình Thầy Tận Độ 

Từ ngày 27.12.2023 đến 31.12.2023 
Ngày 27 tháng 12 • Chiều:  Nhận phòng và sinh hoạt tự túc 

• Tổi: Thông báo và Thiền Chung 
Ngày 28 tháng 12 • Sáng: Lễ Khai Mạc 

            Những lời giáo huấn của Đức Tổ Sư và Đức Thầy về PLVVKHHBPP 
 

• Chiều: Đề tài Niệm Phật # 1: 
             Niệm Phật nơi trung tâm chân mày 

 
• Tối:      Cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của Đức Thầy 

              Bạn đạo thảo luận:  Sự tận độ của Đức Thầy đối với mỗi hành giả Vô Vi. 
 

Ngày 29 tháng 12 • Sáng: Đề tài Niệm Phật # 2: 
            Tại sao phải Niệm Phật nơi trung tâm chân mày? 

 
• Chiều: Đề tài Niệm Phật # 3: 

Niệm Phật ở giữa trán 
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• Tối:   Đề tài Niệm Phật # 4: 

                 Niệm Phật trên đỉnh đầu    
 

Ngày 30 tháng 12 • Sáng: Đề tài Niệm Phật # 5: 
            Những trở ngại trong lúc Niệm Phật 

 
• Chiều: Bạn đạo đặt câu hỏi 

             Lễ Bế Mạc 
 

• Tối: Dạo biển ngắm hoàng hôn và ăn tối 

 

PHIẾU GHI DANH 
Khóa Sống Chung Hawai’i 2023 

Tình Thầy Tận Độ 
Thời gian: 27 tháng 12 đến  

31 tháng 12, năm 2023 

 

Họ và tên: 
 

 Nam Nữ 

Ngày, tháng, 
Năm sinh 

 
 

  

Ngày Tháng Năm sinh 
Địa chỉ: 
 

 

Thành phố: 
 

 Tiểu bang:  

Quốc gia: 
 

 

Điện thoại  
di động: 
 

 Email:  

Tên người nhà liên lạc khi khẩn cấp:  
 

Điện thoại liên lạc khi khẩn cấp: 
 

 

 
Ghi danh Khóa Sống Chung 
Check-in: 27 tháng 12, 2023 
Check-out: 31 tháng 12, 2023 
 
Lệ phí cho mỗi người Phòng 

4 người 
Phòng 

3 người 
Phòng 

2 người 
lớn 

Phòng 
1 người 

Tổng Cộng 
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Khóa Sống Chung 
5 ngày 4 đêm và 
3 buổi ăn trưa 

$660 $740 $910 $1,600  

Trẻ em 
4-12 tuổi 

$150 $200 $ 250   
Phòng ngủ 
trước Khóa Sống Chung 

$120 $150 $205 $410  
 
Đóng lệ phí 50% lúc ghi 
danh 
 

     

Phần còn lại xin thanh 
toán  
trước ngày 31 tháng 9, 
2023 
 

     

 
Ghi danh Khóa Sống Chung + Tour Du Ngoạn + Buổi Tiệc Tất Niên 
Check-in: 27 tháng 12, 2023 
Check-out: 1 tháng 1, 2024 
Lệ phí cho mỗi người Phòng  

4 người  
Phòng  
3 người 

Phòng   
2 người  

Phòng  
1 người  

Tổng Cộng 

  
KSC + Tour Du Ngoạn 

 
$880 

 
$990 

 
$1,200 

 
$2100 

 

Trẻ em 
 

     
 
Đóng lệ phí 50% lúc ghi danh 
 

     

Phần còn lại xin thanh toán  
trước ngày 31 tháng 9, 2023 
 

     

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: 31/03/2023.  
Trường hợp hủy bỏ sau ngày 15/04/2023, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại. 
Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những bạn đạo sau đây (bao gồm trẻ em đi cùng) 

Họ và Tên (Được ghi trên Passport) Tuổi  Lệ phí KSC 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

Lệ-phí KSC 
 

 

Lệ phí phòng trước ngày 27 tháng 12, 2023 
 

 

Lệ-phí KSC + Tiệc Tất Niên 
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Lệ phí phòng sau ngày 31 tháng 12, 2023 
 

 

Tổng Cộng 
 

 

 
Xin được sắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng):  

1. _____________________________________________  
 

2. _____________________________________________  
 

3. _____________________________________________  

Các bạn đặt phòng 2 người cần chọn loại phòng: 
 1 King Bed  2 Queen Beds 

 

*** Ghi Danh và Đóng Lệ Phí*** 
1) Ghi Danh Qua Thư 

Mỗi bạn đạo tham dự KSC Hawai’i 2023 xin in Phiếu Ghi Danh (ở phía trên) và điền tất cả 
các thông tin cần thiết và gửi về địa chỉ: 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai’i 
736 Lukepane Ave. 
Honolulu, HI 96816 
 

2) Ghi Danh Qua Điện Thư (Email) 

Mỗi bạn đạo tham dự KSC Hawai’i 2023 xin in Phiếu Ghi Danh (ở phía trên) và điền tất 
cả các thông tin cần thiết. Scan hoặc chụp hình Phiếu Ghi Danh đã điền và gửi về email 
mhstrinh@gmail.com hoặc (808) 497-5436 
3) Ghi Danh trực tuyến (Online Registration) 

Xin bấm vào đường link màu xanh phía dưới, và điền tất cả các thông tin cần thiết. 
Phiếu Ghi Danh Trực Tuyến (online registration) 
*** Cách đóng lệ phí**** 
Quý bạn đạo có thể gửi lệ phí theo 3 cách: 

 Check  
Trên tấm check, xin gửi cho (Pay Order To): 
Vo-Vi Friendship Association of Hawai’i 
(EIN: 92-0961867) 
 
Gửi về địa chỉ 
736 Lukepane Avenue 
Honolulu, HI 96816 
Ghi Chú: KSC Hawai’i 2023 

 
 

mailto:mhstrinh@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1sEdoiXm62gMyTifLU5UPp0nfitRNXUrycsf-Cy1hJwI/edit
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 Zelle 
       Cam-Tu Trinh 

mhstrinh@gmail.com 
(808) 497-5436 

Ghi Chú: KSC Hawai’i 2023 

 Venmo 
    Cam-Tu Trinh 

mhstrinh@gmail.com 
(808) 497-5436 

Ghi Chú: KSC Hawai’i 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mhstrinh@gmail.com
mailto:mhstrinh@gmail.com
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