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Ðiện thư : aphancao@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVI.ORG 

 số 570 11 tháng 6 năm 2006 
Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 

 
 

Lý Trời 
 

Lý Trời sâu đậm giải tâm sầu 
Nguyên lý Trời Ðất ban lan rộng 
Tình người rất quí nên xây dựng 
Trung tín thành tâm rất vui mừng 

 
Vĩ Kiên 

 

 
Mục Bé Tám từ 27/04/2006 đến 3/05/2006 

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
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 tỏa 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) Còn động là sao? 
2) Qui nguyên giếng mối thì phải là sao? 
3) Qui nguyên giềng mối bằng cách nào? 
4) Chuyện gì là chuyện quan trọng? 
5) Nguyện hành pháp để làm gì? 
6) Bước sang để làm gì? 
7) Việc gì gọi là sai lầm? 
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1) Las Vegas, 27-04-2006 2: 25 AM 
Hỏi: Còn động là sao? 
 
Ðáp : Thưa còn động là vì thực hành chưa đúng pháp
  Kệ : 
 Duyên lành Trời độ thiếu thanh tịnh không 
nhận được 
 Thức giác chính mình phải cố gắng tự tu 
 Quán thông đời đạo qui giềng mối 
 Khai triển chính mình tự tiến tu 
 

2) Las Vegas, 28-04-2006 2 : 40 AM 
Hỏi : Qui nguyên giếng mối thì phải là sao? 
 
Ðáp : Thưa qui nguyên giềng mối thì phải cố 
gắng dầy công tu 
  Kệ : 
 Tu tâm dưỡng tánh minh trí tuệ 
 Khai triển hành trang trong thực hành
 Tự tu tự thức tự cứu mình 
 Duyên lành Trời độ không giờ dứt 
 

3) Las Vegas, 29-04-2006 2: 50 AM 
Hỏi: Qui nguyên giềng mối bằng cách nào? 
 
Ðáp : Thưa qui nguyên giềng mối bằng cách dày 
công thực hành thiền 
  Kệ : 
 Quân bình thiền giác pháp thân yên 
 Giải tỏa phiền ưu tự nối liền 
 Càn khôn qui một càng sáng suốt 
 Khai triển chính mình bớt khờ ngu 
 

4) Las Vegas, 30-04-2006 10 : 10 PM 
Hỏi : Chuyện gì là chuyện quan trọng? 
 
Ðáp:  Thưa chuyện hành pháp là chuyện quan 
trọng 
  Kệ: 
 Thực hành chánh pháp là quan trọng 
 Tiến hóa thâm sâu khỏi lòng vòng 
 Qui nguyên giềng mối tự giác thông 
 Dày công tu luyện pháp phân huyền 
 

5) Las Vegas, 01-05-2006  10 : 20 PM 
Hỏi:  Nguyện hành pháp để làm gì? 
 
Ðáp:Thưa nguyện hành pháp để giúp người lâm nạn 
  Kệ: 
 Chịu tu tự đạt muôn điều tốt 
 Quí tưởng Trời cao tự thực hành 
 Hành thông đời đạo quí hơn vàng 
 Trì tâm tu luyện tự bước sang 
 

6) Las Vegas, 02-05-2006  10 : 30 PM 
Hỏi:  Bước sang để làm gì? 
 
Ðáp :  Thưa bước sang để học hỏi 

Kệ : 
 Học hỏi không ngừng để thức tâm 
 Thực hành để tránh sự sai lầm 
 Qui nguyên thiền giác tránh phân tâm
 Thức giác qui nguyên chẳng sai lầm  
 

7) Las Vegas, 03-05-2006  10 : 40 PM 
Hỏi : Việc gì gọi là sai lầm? 
 
Ðáp :  Thưa việc làm mà không biết 
  Kệ : 
 Sống không dấy động tự an yên 
 Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền 
 Thành tâm tận độ sống mới yên 

Cảm thức trần gian tự giải phiền 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 VUN BỒI Ý CHÍ 

 
Rồi đến bây giờ, con người ở thế gian cũng có người hành, đạt. Tại sao mình không lấy cái ảnh 

hưởng đó để sống? Vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chúng ta để làm việc như những đó. Chúng ta 
còn ỷ lại gì nữa? Còn cầu xin gì nữa? Còn van lại gì nữa? Cho nên phải sửa mình để tiến. Ðó, chúng 
ta đồng trong một hoàn cảnh của những người đã thành công. Họ cũng ở trong sự đen tối trước kia, 
thiếu thốn trước kia, lười biếng trước kia, rồi họ tự vun bồi sự sáng suốt để đạt tới sự thanh cao. Có 
khác gì chúng ta không? 

 
Cho nên phải nhận xét rõ ràng và chúng ta thấy luật công bằng ở trong bình đẳng so sánh để 

học và để tiến. Tại sao chúng ta không đặt chúng ta vào vị trí bình đẳng để học và để tiến? Chúng ta 
thấy chúng ta bất lực! Là cái gì? Các bạn nên đặt niềm tin nơi khả năng các bạn, phải đạt tới sự siêu 
phàm của chư Phật chư Tiên của càn khôn vũ trụ, của Thượng Ðế đang làm. Các bạn là Thượng Ðế 
của càn khôn, nếu các bạn chịu tới thì các bạn sẽ nắm lấy cái ghế đó. Mà các bạn cứ tin các bạn là 
yếu hèn thì làm sao các bạn đi? Rồi các bạn cứ cúng lạy hoài, rồi nhờ ai đi dùm cho bạn. Nếu cúng 
lạy thành thì người ta thành biết bao nhiêu rồi, đâu để tới ngày nay phần hồn còn vất vưỡng, còn đau 
khổ, còn chậm, tiến bất minh. 

Các bạn thấy rõ rốt cuộc chính mình phải lo cho mình, phải rút ngắn thời gian lại để biến mọi 
sự việc trở về sự sáng suốt thì lúc đó các bạn mới thấy sự thanh nhẹ, thấy rõ giá trị của phần hồn, 
thấy rõ sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ đã đem lại cho chúng ta sự tin yêu vô cùng tận, tin nơi khả 
năng của các bạn và yêu thương Thượng Ðế vô cùng tận. 

Thượng Ðế đã vì chúng sanh, Ðấng Tạo Hóa, Ðấng Cha Lành đã vì chúng sanh vô cùng tận, 
không bao giờ bỏ. Tình thương yêu của người mẹ đối với con cũng vô cùng tận, cũng không bao giờ 
bỏ. Vậy chúng ta làm gì đây? Chúng ta rốt cuộc cũng phải thực hiện thương yêu vô cùng tận mới là 
người con xứng đáng. Chớ đâu phải nói bây giờ tôi có người đó truyền pháp cho tôi, người đó sáng 
suốt. Tôi nhờ người đó rồi tôi không làm, đâu có được. Tôi ít nhất cũng bằng người đó hay giỏi hơn 
người đó, người đó chết mới mãn nguyện. Vì hành trình của người đó đã tìm kiếm khổ cực, đem lại 
cho chúng ta, ước mong chúng ta làm cái gì? Ước mong chúng ta làm nô lệ của người à? Không bao 
giờ có điều đó. Ước mong chúng ta trở lại bình đẳng với người và thực hiện thương yêu. Ðó, mong 
muốn như vậy mới là chơn pháp.Còn người truyền pháp muốn dùng ta làm đệ tử, muốn dùng ta để 
sai biểu thì cái pháp đó nên dẹp qua một bên, hành chi cho khổ tâm. Chúng ta đi làm nô lệ cho 
những người có thế lực còn sướng hơn. Ði tu mà còn làm nô lệ đi tu làm gì? Các bạn ơi, nên thức 
giác đi! Không nên sai lầm nữa. Không nên sống trong ỷ lại nữa. Không nên sống trong mê tín nữa. 
Hết thời giờ rồi. Phải sửa mình để tiến, phải hiểu mình càng ngày càng nhiều hơn. Phải tin tưởng nơi 
khả năng sẵn có của chính mình có thể đạt được, không nên chạy chọt nữa, không nên mê muội nữa. 
Việc gì của bạn cũng có hết, trong bạn cũng có hết. Tình thương cao cả của Chúa Tể Càn Khôn Vũ 
trụ cũng ở trong bạn mà thôi. 

Cho nên, các bạn phải sửa mình đi tới thanh tịnh tối đa, nhiên hậu các bạn mới thấy rõ rằng 
huyền cơ của tạo hóa cũng ở trong bạn mà thôi. Bạn là một ý chí xây dựng vô cùng tận cho cả càn 
khôn vũ trụ chứ không phải ở trong cái gia đình eo hẹp như bạn tưởng. Bạn tìm chút đỉnh tiền, chút 
đỉnh bạc, chút đỉnh ngoại cảnh mà làm được cái gì cho phần hồn của bạn? Chính các bạn phải dày 
công thanh tịnh để học, để sửa, để đem lại sự sáng suốt sẵn có để tiến tới cảnh đời vô tận bất diệt 
mới đạt tới sự vinh quang ở tương lai. 

Cho nên, ở thế gian đang chờ những gì? Ðang khao khát sự công bằng, đang muốn có tiền 
công tác để làm cho xã hội được tiến hóa tươi đẹp hơn, càng ngày càng tươi đẹp hơn làm cho hoàn 
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toàn ổn định, được tiến bộ, nhân loại biết thương yêu lẫn nhau, dẹp sự chém giết để khỏi lâm vào 
nghiệp sát đời đời không lối thoát. 

Nhưng mà muốn có thì chúng ta phải thực hiện mới có. Nếu chúng ta không thực hiện, chúng 
ta cũng là nhân quần mà chúng ta không thực hiện thì nhân quần làm gì có sự sáng suốt đó. Có phải 
trách nhiệm của chúng ta không? Ðối với quả địa cầu này cũng là trách nhiệm của chúng ta. Ðối với 
càn khôn vũ trụ cũng là trách nhiệm của chính chúng ta. Nếu chúng ta không chịu sửa, không ai sửa! 
Nếu chúng ta không đóng góp, không ai đóng góp!Cho nên, chúng ta phải thực hiện trong thanh 
tịnh, đạt tới sự sáng suốt, nhiên hậu mới đóng góp xứng đáng tình thương của cha, cũng như tình 
thương của mẹ, tình thương của nhân quần, đang mong sự yên lành về với nhơn quần của quả địa 
cầu cũng như càn khôn vũ trụ. 

Cho nên các bạn ý thức càng ngày càng rõ rệt, càng tu càng sáng suốt, càng thấy mình sai, thì 
các bạn sẽ lấy lại sự quân bình sẵn có. . 

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại Nam California 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại Nam California xin thông báo cùng quý bạn đạo khắp nơi. Ðược sự 
cho phép của Ðức Thầy chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Thiền Viện Vĩ Kiên 
vào ngày Chủ Nhật 18 tháng 6 năm 2006 lúc 10:00 giờ sáng. Kính mời bạn đạo đến tham dự. 
Ngày Chủ Nhật 18 tháng 6 cũng là lễ Tạ Ơn Cha, chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc chay vào lúc 
6:00 chiều tại Nhà Hàng Happy Family địa chỉ: 111 N. Atlantic # 351 (lầu 3) Monterey Park, CA 
91754 Telephone: (626) 282-8986. Nhà hàng có chỗ giới hạn, kính mời bạn đạo cùng tham dự, xin 
liên lạc trước ngày 12 tháng 6 năm 2006 về Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi (714) 891-0889 hoặc Thanh 
Trúc (909) 896-3081. Thành thật cám ơn. 
 
Ban Chấp Hành HAHVV Nam California 
 

B/Ð PHÁT TÂM KỶ NIỆM 20 NĂM TẠI T/V VĨ KIÊN 
     
Tên Số Tiền Ðã đóng Check # Note 
Chú Thiếm Vinh $500.00 $500.00   
Anh Chị Lộc Mai $500.00    
Nguyễn Ngọc Huyền $2,000.00    
Phan Thái $200.00    
Ẩn Danh $2,000.00    
Ẩn Danh $200.00    
Cao Thị Trắc $200.00    
Hồ Hải $200.00    
Vương Bảy $200.00    
Nguyễn Thị Khế $100.00    
Ðoàn Mộng Diệp $500.00    
G/Ð Tươi Sáng $1,000.00    
Vũ Văn Nhuận $1,000.00    
Cô Ðào ( em Tuyết,Hồng) $500.00    
Huỳnh Ngọc Nga $200.00    
Nguyễn Hoàng Long $500.00    
Anh Chị Minh/Khang $500.00    
Trần Quốc Ái $200.00    
Nguyễn Kim Anh $500.00    
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Hoàng Văn Hoa $500.00    
Anh Chị Khanh/Hương    $2,000 cho dàn âm thanh T/V 
Nguyễn Văn Minh $500.00    
     
     
Total: $12,000.00 $500.00   
     
 

THƠ 
  
    TRỌN KIẾP TU THIỀN 
NGƯỜI GẦY NHƯ QUE CŨI 
VỢ MẬP NHƯ THÙNG PHI 
CẠO ÐẦU TU VÔ VI 
TƯƠNG CHAO BÁNH ÍT QUI 
 
CHỒNG THAO THAO BẤT TUYỆT 
ÔNG HAI KHÔNG NÓI ÐẠO 
VỢ ĂN TRẦU KHÔNG NÓI 
MỘT MÌNH THIỀN VÔ VI 
 
ÁO TÀU ÐEN HAI TÚI 
MẮT GIÀ KÍNH HAI TRÒNG 
KHÔNG KHÔNG CƯỜI KHÔNG NÍN 
BỒ ÐỀ KIỂNG SỐ KHÔNG 
 
CHUA CAY KHÔNG MÓC HỌNG 
MẶN NỒNG PHÁP VÔ VI 
ÐẠO NGHE KHOÁI BẠN ÐẠO 
NHẨN NHỤC KHÔNG SÂN SI 
 
TA ÐẾN TÚI KHÔNG TIỀN 
TU HIỀN MUỐN LÊN TIÊN 
NGẶT MÌNH ÐỜI GIÀ HỌM 
TU HOÀI SỬA KHÔNG XONG 
 
ÔNG TÁM NÓI NHỚ GHI . . . 
TU ÐI SẼ QUÂN BÌNH 
ÐẠO ÐỜI TU THẲNG TIẾN 
TRỜI PHẬT THỰC HÀNH TU 
 
TRƯỢC LẤY CHI NẶNG MÌNH 
THANH ÐIỂN TRỜI BAN CHIẾU 
PHÂN MINH SÁNG ÐẠO ÐỜI 
QUI HỘI TÌNH NGƯỜI VUI 
 
VINH QUANG CHỜ BẠN ÐẠO 
HỘI TỤ NHẤT TRƯỜNG THI 
THỰC HÀNH VUI CHÁNH PHÁP 
ÐÚNG ÐẮN CÀN KHÔN PHI 

THƯƠNG THƯƠNG THẬT LÀ THƯƠNG 
YÊU YÊU THẬT LÀ YÊU 
VÒNG THANH ÐIỂN ÊM ÁI 
CON CÒN BÊN CHA  
CON HỨA CON SẼ TU 
 
LUẬT TRỜI CHO TIẾN HÓA 
BƯỚC CHÂN ÐI NIỆM HÀNH 
BÊN THẦY BÊN BẠN ÐẠO 
LÒNG VUI SƯỚNG BIẾT BAO 
         5 THÀNH CỦ CHI 27-5-2006 
                   ==== 
               Thái hòa 
Tương thông Người, Ðất, Thiên Ân 
Khai nguồn huệ giác cao tầng thảnh thơi 
 
Ðiển thanh hòa hợp biển tình Trời 
Hòa cùng vũ trụ trở về ngôi 
Thuyền thân bát nhã tay chèo lái 
Bỏ lại sau lưng biển động đời 
Tiên bồng nhẹ bước, hương hoa tỏa 
Thánh ca đưa lối, Thần lên khơi 
Hoàn nguyên một bước lai diện mục 
Thanh đài phục vị cảnh đời đời. 
                         ** 
Huyền cơ mở đóng khôn cùng 
Chơn Kinh Vô Tự từng vùng chuyển trao 
 
Tham thiền nhập định rõ Trời cao 
Mật niệm chơn hành điển rút cao 
Ðèn tâm ngời sáng gìn trung đạo 
Tu đến vô cùng chẳng thấp cao. 
              Nguyen Quang Hai 
 
 
 
 



 6

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

VÌ SAO VÀ VÌ SAO ? 
 

Vì sao mình chỉ hiểu cuộc đời là cõi tạm bằng lý thuyết, mà không đạt được thực chất bằng 
một hành động vui vẻ chấp nhận những gì đang xảy ra, dù nó mang hình thức hay nội dung tốt và 
xấu. Như con đường tham dục thì phải giao tiếp với phụ nữ, mà mình thấy rõ ràng tâm tánh phụ nữỳ 
rất nặng nề, phức tạp, nghiệp tâm họ vướng bận trong vòng si mê và động loạn, khó thể nào họ niệm 
Phật hoặc định tâm tu tiến được. Ðặt thí dụ, nếu mình được họ yêu thương thì bổn phận đầu tiên là 
mình phải dung hòa cùng họ gánh vác những khó khổ. Mình thì gánh vác chuyện buông bỏ, họ thì 
gánh vác chuyện đem vô, thì vô tình mình phải chuyển hệ tư tưởng từ buông bỏ thành ôm đồm. Ðầu 
tiên, dĩ nhiên phải chịu bầm dập và rắc rối vì bản thân họ có nhiều vấn đề mâu thuẩn nên họ mới tạm 
thời chấp nhận con người của mình để qua ải tự ái hay đạo đức xã hội gì đóà 

Còn nếu như họ không thương yêu mình thì chắc chắn mình sẽ phải chịu lắm lời tai tiếng của 
ngoại cảnh, đó là chưa kể có thể gặp rắc rối do phản ứng của gia đình, cha mẹ, người thân của họ, 
nhiều khi còn bị liên quan tới luật pháp cũng không chừng. Có khi họ muốn làm cho bỏ ghét. 

Vì thế, nếu họ thương mình thì mình cũng chết, mà nếu họ không chấp nhận tình cảm của 
mình thì mình cũng chết, rõ ràng đều toàn là cửa tử mà không hiểu sao đã biết và viết ra được rành 
rọt như vậy nhưng tâm ý vẫn cứ muốn nhào vôà vì sao? 

Còn trong lúc bệnh hoạn hay tai nạn xảy ra hoặc đang thọ lãnh nghiệp quả do tiền kiếp tạo tác 
thì lẽ ra qua kinh nghiệm tu học, qua lời Thầy giảng dạy hoặc qua một số hiểu biết khi Trời Phật cho 
lúc công phu hành pháp định thiền, mình tự hiểu mà định tâm, nhẫn nhịn ôm pháp hóa giải, vì ngày 
ngày khó qua nhưng ngày ngày qua, thế nhưng mình lại bức xúc rồi tìm cách giải khuây để quên 
lãng thực tại, không dám chấp nhận nổi khó khổ mà hướng ngoại hưởng thụ, khuất lấp, từ đó từ sai 
trái này bắt qua sai lầm khác, để rồi tạo thêm nhiều nghiệp chướng mớià vì sao?... 

Ðó, rõ ràng mình cũng hiểu về cái định luật sanh lão bệnh tử nhưng trong tận cùng của nội 
thức mình cũng còn hoang mang lo sợ về một cái gì đó khó tả về tâm lẫn thân bệnh của mình, đôi 
khi cũng cầu xin Ðức Di Ðà cho một vài chiêu điển pháp để sớm thức tâm mà hiểu sâu sắc, rõ ràng 
hơn. Vì sao? Thật là khó hiểu ! 

Chẳng hay có huynh đệ nào thấu đáo hoặc có những tuyệt kỹ gì xin đóng góp để giúp tôi vượt 
khó, tôi xin thành thật cám ơn. 

 
PN, 06-04-2006 
Quế Phương. 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

Ðược tin mẹ của đạo hữu Nguyễn Thị Bay là cụ bà TRẦN THỊ TRÀ vừa từ trần lúc 11g10 ngày Chủ 
Nhật 04-06-2006 (nhầm ngày mùng 9 tháng 5 năm Bính Tuất), tại Thủ Ðức, TP. Hồ chí Minh. 
Hưởng thọ 89 tuổi. Tang lễ sẽ được hỏa táng tại lò thiêu Bình Dương, VN. 
Kính xin quí bạn đạo Vô Vi hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn của cụ bà được siêu thăng tịnh 
độ. 
TÐ. Phú-Nhuận thành thật phân ưu và kính báo. 
VN, 08-06-2006. 
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THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN GHỆ 
ÐẠI HỘI “HỘI TỤ VINH QUANG” 

 
Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo sắp đi tham dự Ðại Hội “Hội Tụ Vinh Quang” tại 
Thailand vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ đại hội đêm 21/08/2006 và 
23/08/2006. 
 
Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước ngày 30/07/2006 để chúng tôi 
tiện việc sắp xếp chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình 
diễn. Chúng tôi sẽ ngưng việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục. Kính mời các ban văn nghệ của 
mỗi thiền đường địa phương khuyến khích và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương 
mình. 
 
Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gởi về địa chỉ email: vannghevovi@yahoo.com 
Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau: 
• Subject của email: Van Nghe và ngày diễn (21/08 hay 23/08) 
• Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện 
• Ðịa phương / Thiền Ðường 
• Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch v.v.) 
• Thời gian trình diễn 
• Nội dung và lời muốn được MC giới thiệu cho màn trình diễn 
 
Chúng tôi sẽ thông báo quý bạn nào đã ghi danh đóng góp về chương trình và thời gian trình diễn 
sau khi đúc kết được chương trình. 
 
Chân thành cảm ơn và mong được sự hưởng ứng ghi danh văn nghệ của quý bạn đạo. 
 
Thân mời, 
 
Ban Văn Nghệ Ðại Hội, 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái. 

Tường Trình về CD/DVD ấn tống của 
Vô-Vi Multimedia Communication mùa hè năm 2006: 

 
Vô-Vi Multimedia Communication sẽ  phát hành tại đại hội Hội Tụ 
Vinh Quang   
những CD/DVD  sau: 
 
- CD Chơn Kinh 10 
- CD Phụ Ái Mẫu Ái 4  
- DVD thiền ca Hồi Sinh Sum Vầy 2005 
 
Về KINH SÁCH & ĐẶC SAN VÔ-VI: 
- Đặc San Vô-Vi 2006 
- Thiền Thực Hành Vô-Vi 
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- Luân Hồi Du Ký 
- Nhân Gian Du Ký  
Mọi phát tâm ấn tống và đặt trước, xin gởi về: 
Vo-Vi Multimedia Communication  
PO Box 741324  
Dallas, TX 75374-1324 
Để giúp cho VMC có phương tiện phục vụ quý bạn hữu hiệu, xin quý 
bạn có thể cho biết trước nhu cầu tại địa phương bằng cách liên lạc 
với Trường Ban Phân Phối: Nguyễn Như Hoàng: 
John_Hoang_Nguyen@yahoo.com  
 

Thông báo của Quỹ Ấn Tống: 
 

Tường Trình về CD/DVD ấn tống của  
Vô-Vi Multimedia Communication mùa hè năm 2006: 
 
Vô-Vi Multimedia Communication sẽ  phát hành tại đại hội Hội Tụ Vinh Quang   
những CD/DVD  sau: 
 
- CD Chơn Kinh 10 
- CD Phụ Ái Mẫu Ái 4  
- DVD thiền ca Hồi Sinh Sum Vầy 2005 
 
Về KINH SÁCH & ĐẶC SAN VÔ-VI: 
- Đặc San Vô-Vi 2006 
- Thiền Thực Hành Vô-Vi 
- Luân Hồi Du Ký 
- Nhân Gian Du Ký  
 
Mọi phát tâm ấn tống và đặt trước, xin gởi về: 
Vo-Vi Multimedia Communication  
PO Box 741324  
Dallas, TX 75374-1324 
     
Để giúp cho VMC có phương tiện phục vụ quý bạn hữu hiệu, xin quý bạn có thể cho biết trước nhu cầu tại địa 
phương bằng cách liên lạc với Trường Ban Phân Phối: Nguyễn Như Hoàng: 
John_Hoang_Nguyen@yahoo.com  
 
Thông báo của Quỹ Ấn Tống: 

 
Tiếp theo danh sách đã đăng trên TBPTDN# 557, sau đây là danh sách các bạn đạo đã phát tâm đóng góp cho 
Quỹ CD và Kinh Sách. Mọi sai sót xin liên lạc với VMC tại vovimedia@vovi.org 
Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý bạn đạo. 
 

 Name From  USD   CAD  Date For 
1 Hà Anh Kiệt Milpitas, CA  $    50   03/09/06 Kinh Sách 
2 Trần Ngọc Phương San Diego, CA  $    45   03/20/06 Kinh Sách 
3 Trần Thị Mỹ Hạnh Wichita Falls, TX  $    50   03/20/06 CD và Kinh sách 
4 Lê Huệ Tâm Wichita Falls, TX  $    50   03/30/06 cho b/đ VN 

5 Thanh T Do 
Redondo Beach, 
CA  $    50   04/05/06 CD và Kinh sách 
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6 Wayne Mayson Houston, TX  $   500   04/05/06 Ấn tống Kinh Sách 
7 Hòa & Tâm Lai Calgary, Canada   $  100 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
8 Nguyễn văn Mẫn Calgary, Canada   $  100 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
9 Trương Vũ Long Calgary, Canada   $  160 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 

10 Văn Phú Cường Calgary, Canada   $  100 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
11 Lý Châu Calgary, Canada   $    50 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
12 Diệp Kiến Calgary, Canada   $  100 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
13 Lai Ngọc Hoa Calgary, Canada   $  100 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
14 Phan Thị Thoàn Calgary, Canada   $    50 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
15 Lai Ngọc Dung Calgary, Canada   $    50 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
16 Lai Phi Phi Calgary, Canada   $    25 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
17 Trần Chiel Calgary, Canada   $    55 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
18 Lai Sách Thi Calgary, Canada   $    50 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
19 Trần Út Calgary, Canada   $    60 05/01/06 CD và Kinh sách cho ĐH 
20 Tran Quy Cao Kansas City, MO  $   100   05/01/06 CD và Kinh sách 
21 Lam Minh Son Toronto, Canada  $   100   05/01/06 CD và Kinh sách 

22 
Nguyen Thi Duyen 
Hong Denmark  $   400   05/01/06 CD và Kinh sách 

23 Đỗ Thị Vân Santa Rosa, CA  $    50   05/01/06 
CD và Kinh sách, Hồi Hướn
cho con rể là Ông Văn Hiền

24 B/Đ Vô Danh San Diego, CA  $   200   05/01/06 CD và Kinh sách 
25 Ninh Nguyễn Culver City, CA  $    50   05/01/06 Kinh Sách 
26 Ann Kim Porter Benicia, CA  $   200   05/09/06  
27 Le Mai San Diego, CA  $   100   05/16/06 Kinh Sách 
28 Phuoc H. Diep Wichita, KS  $    20   05/16/06 Kinh Sách 
29 Hạnh Trần & Huệ Tâm Wichita Falls, TX  $   200   05/23/06 Kinh Sách 
30 Thái Hồng Huệ Georgia  $   100   05/23/06 CD và Kinh Sách 
31 Phan Bá Tâm Sunnyvale, CA  $   265   05/23/06 Kinh Sách 
32 Nguyen Thi Huong Hillsboro, OR  $    60   05/23/06 Kinh Sách 
33 Do Thi Van Santa Rosa, CA  $    15   05/23/06 Kinh Sách 

34 Hoang Huynh 
Redondo Beach, 
CA  $   100   06/02/06 CD và Kinh Sách 

35 Ẩn Danh South California  $1,000   06/02/06 Kinh Sách 
36 Nguyễn T Mỹ Kim Montreal, Canada  $   200   Email 6/2  
37 Le Mai San Diego  $100   06/07/06 Kinh Sách 
38 Ninh Nguyễn Culver City  $50   06/07/06 Kinh Sách 
39 Chimeh Len Tran Brisbane  300$   
40 DuongMinhAnh  $500    

 
 
Kính chúc Quý Bạn thân tâm an lạc. 
Vô-Vi Multimedia Communication 
Kính bái,  
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THÔNG BÁO CỦA BAN VĂN NGHỆ VÔ-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION 
 
Ban Văn Nghệ Vô-Vi Multimedia đang chuẩn bị cống hiến đến quý bạn đạo một chương trình thiền 
ca rất đặc biệt trong chủ đề của ngày hội tụ : HỘI TỤ VINH QUANG 2006. Đêm văn nghệ thiền ca 
sẽ được tổ chức vào tối ngày 19 tháng 8 năm 2006. 
 
 Địa điểm hội truờng Thiền Ca: 
 Royal Thai Navy Convention Hall 
 Arun-Amarin Road 

Bangkok Yai, Bangkok 
 
Thành phần nghệ sĩ sẽ được thông báo vào những ngày sắp tới. 
 
Dưới đây là danh sách của các VIP-Hội Viên Thiền Ca  đã  và đang tiếp tục ủng hộ thiền ca. Xin quí 
Hội Viên vui lòng duyệt lại danh sách này, và nếu có người nào  thiếu xót, xin vui lòng liên lạc  đến 
các đại diện ghi danh của vùng mình hay email về:   
Email: vovimedia@vovi.org 
 

ID Họ  Tên lót  Tên  Thành Phố  Ngày nhận Số người  
1 Phan Thi Shipp Sacramento 01-Jan-06 1 
2 Ho Ngoc Anh Pearland 28-Nov-05 1 
3 Tran Ly Thanh + Hoa Spring Valley 12-Nov-05 2 
4 Le   Hong Glendora 14-Nov-05 1 
5 Durgee   Lan Chau Lakeland 28-Nov-05 2 
6 Hong Lai Yen + Hoang Son Manassas 05-Jan-06 2 
7 Nguyen Duc Hanh Blue Bell 14-Jan-06 1 
8 Ha Hong Lan Jerry San Francisco 14-Jan-06 1 
9 Nguyen Van  Son + Minh Loan Henderson 14-Jan-06 2 

10 Vu Kim Xuan Thao Lindenwold 14-Jan-06 1 
11 Tong  Thi Kieu Cuc + Hai Van Calgary 14-Jan-06 2 
12 Bui Thi Ty Portland 01-Jan-06 1 
13 Nguyen Thi My Kim   01-Jan-06 1 
14 Ho Thi Trong  Pritchard  01-Jan-06 1 
15 Huynh Anh  Sang + Quynh Trang Houston 20-Jan-06 2 
16 Vu Martin Anh Houston 20-Jan-06 1 
17 Nguyen Van  Phuoc Reading 20-Jan-06 1 
18 Nguyen Thi Khe + Nho + Hoa My Garden Grove 20-Jan-06 3 
19 Tran   Minh + Florence San Jose 20-Jan-06 2 
20 Do Trung Hieu + Sanh Houston 20-Jan-06 2 
21 Mai Kim Khue Oakland 12-Jan-06 1 
22 Vo Nhan Thanh Vacaville 12-Jan-06 1 
23 Nguyen Thi Thu Ha Alhambra 12-Jan-06 1 
24 Nguyen Quang Vinh North Hill 12-Jan-06 1 
25 Enga Do Thi Mat Honululu  12-Jan-06 1 
26 Ly Hong Anh+ Thuy Hue Milpitas 12-Jan-06 2 
27 Dang Nguyen Triem Houston 12-Jan-06 1 
28 Le Thi Hon Westminster 12-Jan-06 1 
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29 To Thi Bich Westminster 12-Jan-06 1 
30 Luong Trong Thuat + Tri Pavillion SSB 12-Jan-06 2 
31 Ho Quoc Khanh Saint Louis 12-Jan-06 1 
32 Nguyen Van Minh Westminster 12-Jan-06 1 
33 Tran Thi Le Quyen Anaheim 12-Jan-06 1 
34 Tran Dai Nguyen   12-Jan-06 1 
35 Crotty Robert Simon Elk Grove 12-Jan-06 1 
36 Duong Van De + Judy San Diego 12-Jan-06 2 
37 Mai Van Toan Orlando 12-Jan-06 1 
38 Khong Van Cuc Hillsboro 12-Jan-06 1 
39 Porter Kim Ann Benicia 12-Jan-06 1 
40 Luong Si Thuong & Ai Tuyet   12-Jan-06 2 
41 Luu Sung Nancy Houston 25-Jan-06 1 
42 Truong Ngoc Hien Milpitas 25-Jan-06 1 
43 Bui   Lien Milpitas 25-Jan-06 1 
44 Nguyen Hong Duc 62 I TH. 5240 02-Feb-06 1 
45 Duong Ngoc Cam Portland 02-Feb-06 1 
46 Luong Le Ngoc Nancy Carrollton 13-Feb-06 1 
47 Hoang Van Hoa Orange 13-Feb-06 1 

48 Tran   
Ut+Chiel+Hue+Then+
Thi Calgary 15-Feb-06 5 

49 Van Phu Cuong + Xinh Calgar 15-Feb-06 2 
50 Le Thi Le Hoa Las Vegas   1 
51 Nguyen   Suong Vancouver 09-Mar-06 1 

52 Lai Ngoc 
Dung+Hoa+Tam+Thoa
n Calgar 09-Mar-06 4 

53 Nguyen Xuan Mai Oroville 18-Mar-06 1 
54 Pham Gia Tuong & Anh San Jose 28-Apr-06 2 
55 Tran   Hu Calgary 25-Apr-06 1 
56 Le Thi Le Hoa Las Vegas 26-Apr-06 1 
57 Dinh Xuan Phuong Reutlingen 09-May06 1 
58 Le Minh Hong Calgary 23-May06 1 
59 Banh Steve Chi Hemet 07-Jun-06 1 
60 Tran Thien  Phu San Francisco 08-Jun-06 1 

  Tổng  Cộng:        83 
 
 
Xin thành thật cám ơn sự ủng hộ của Quí Hội Viên Thiền Ca 
Và kính chúc Quí Hội Viên một mùa hè như ý. 
 
Ban Văn Nghệ Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
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