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

 số 647   2 tháng 12 năm 2007 
           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 
 

 
Ñaïi bi ban chieáu taâm thaønh nhaän 
Roõ leõ traàn gian nguyeän goùp phaàn 
Tình Trôøi cao ñeïp nhôn sanh thöùc 
Thanh tònh haønh thoâng töï tieán laàn 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 14/02/98 đến 20/02/98 
Copyright 2007 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) Chiều sâu của chơn lý nằm ở đâu ? 
2) Muôn vàn kính yêu là sao ? 
3) Người làm chánh trị có thể thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp hay không ? 
4) Sự nô nức trong lòng do đâu hình thành ? 
5) Nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu ? 
6) Ðọc sách hiểu được một phần tại sao ? 
7) Sưởi ấm bằng tình người là sưởi ấm làm sao ? 
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1) Monaco, 14/02/98 4 :15 AM 
Hỏi : Chiều sâu của chơn lý nằm ở đâu ? 
 
Ðáp : Thưa chiều sâu chơn lý nằm ở siêu nhiên và 
hồn nhiên, chỉ có người thật tâm tu thiền mới tự cảm 
thức điều nầy, sự thật trong thật là bất khả luận bàn 
  Kệ : 
 Vui hành tâm thức hướng thanh quang 
 Vị trí phân minh tự bạc bàn 
 Ai nhắc ai thương tình quyến luyến 
 Ánh quang thanh tịnh tỏa như vàng 
 

2) Monaco, 15/02/98 9 :30 AM 
Hỏi : Muôn vàn kính yêu là sao ? 
 
Ðáp : Thưa muôn vàn kính yêu là những gì chúng ta 
làm không được, đấng Toàn năng đã sáng tạo hổ trợ 
cho nhơn sinh trong xây dựng. Người tu thiền phải 
hiểu điều nầy, thì mới thấy rõ sự hiện diện của chính 
mình cũng do đấng Toàn năng cấy thành, bình tâm 
lo tu sửa thì mới rõ chánh pháp là gì 
  Kệ : 
 Hiện diện nhơn gian để dự thi 
 Phân minh đời đạo tự qui y 
 Hướng về Phật Pháp tùy duyên thức 
 Khó khổ không than tiến kịp kỳ 
 

3) Monaco, 16/02/98 2 :35 AM 
Hỏi : Người làm chánh trị có thể thực hành Pháp Lý 
Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp hay không ? 
 
Ðáp : Thưa những người thực hiện chánh nghĩa 
cộng với chánh khí, bằng lòng buông bỏ sự tranh 
chấp của nội tâm, thì rất dễ tu thiền và sẽ lập lại sự 
minh chánh của nội tâm, khai triển tâm từ bi, dấn 
thân tu sửa và tận độ quần sanh sẽ trở thành món 
quà quí của nhơn loại ở tương lai 
  Kệ : 
 Khai thông trí tuệ tự tiến hoài 
 Thức giác bình tâm tự sửa sai 
 Gieo rắc ý lành trong cuộc sống 
 Bình tâm tu tiến nhẹ hai vai 
 

4) Amphion Les Bains, 17/02/98 6 :21 AM 
Hỏi : Sự nô nức trong lòng do đâu hình thành ? 
 
Ðáp : Sự nô nức do sự thành tâm tu học nhiều ngày 
đã hình thành, rồi cũng sẽ gặp nhau. Cho nên người 
tu thiền phải dày công là vậy, tương lai phần hồn sẽ 
được tương ngộ ở cảnh giới thanh bình an vui 
  Kệ : 
 Bằng lòng tự tu ý tâm thanh 
 Khai triển minh tâm rõ các ngành 
 Nhân quả do mình tâm tự tạo 
 Trì tâm thanh tịnh hướng vô sanh 
 

5) Amphion Les Bains, 18/02/98 2 :20 AM 
Hỏi : Nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu ? 
 
Ðáp : Thưa nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ngay 
trung tim bộ đầu, nơi đó xuất phát một luồng điển 
thanh tịnh, giải quyết những sự nan giải của nội tâm 
  Kệ : 
 Ðiển tâm khai triển thì thầm tiến 
 Ánh sáng phân minh tự tiến xuyên 
 Trí độ khai trừ tâm ác độc 
 Vui hành chánh giác tự mình yên 
 

6) Amphion Les Bains, 19/02/98 1 :35 AM 
Hỏi : Ðọc sách hiểu được một phần tại sao ? 
 
Ðáp : Thưa đọc sách hiểu được một phần ở bên 
ngoài, thực hành khai triển trực giác là hiểu được 
khả năng sẵn có của chính mình, khai triển được vô 
tự chơn kinh, dũng mãnh tu hơn 
  Kệ : 
 Phát triển tâm linh rõ rệt hơn 
 Tự mình thức giác tự qui hườn 
 Trời cao là một tâm không động 
 Hay dở tự mình tự quét sơn 
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7) Amphion Les Bains, 20/02/98 6 :36 AM 
Hỏi : Sưởi ấm bằng tình người là sưởi ấm làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa sưởi ấm bằng tình người là mọi người nô nức muốn gặp nhau lại được gặp, tâm tình ấm áp, 
hớn hở đón chào, vui tươi và sung sướng 
  Kệ : 
 Gốc là phát triển tình thương nhớ 
 Khai triển tâm linh tự giấc mơ 
 Ướm nở nụ cười trong thích thú 
 Cùng chung vui hợp tự tôn thờ 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Hỏi: Khi mà bị cái dục vọng đó, là cái đường hướng đi xuống. Ông Tám có nói tu bốn ngàn năm 
cũng không được cái gì hết. Tôi có biết một câu thơ nó rất hay: 

“Dục Tánh trong người chưa bỏ được 
Miệng ngoài mô Phật dối ai đây?” 

Vậy có cái thuốc nào để trị cái dục bệnh này, để cho nó dễ dàng nhẹ nhàng tu tiến? 
Ðáp: Cái dục bịnh là cái điển nó chạy vòng ở bên ngoài cơ thể và bị lôi cuốn bởi cái luồng điển của 

hồng trần. Cho nên chúng ta đang hành ở đây là sửa cái chu kỳ định luật của luồng điển. À, nó đi xuống, 
thay vì đi lên, mà chúng ta đang hành mỗi ngày ở đây: SOI HỒN là mở bộ đầu, PHÁP LUÂN là đưa phần 
thanh điển sáng suốt đi lên trên bộ đầu. Cái sáng suốt nó không có sử dụng, nó không có luân chuyển ở 
trong ngũ tạng và không có đi xuống quá lỗ rún thì lấy gì nó dục? À, cho nên chúng ta đã đổi cái luồng 
điển, đổi cái chu kỳ, cái cycle, đi lên trên, xuất ra, thay vì đưa vô trong bản thể hai cái. Mà chúng ta đang 
hành cái pháp này là sửa trọn lành cái đó. Sau này nó sẽ hết. Các bạn thực hành cái phương pháp này co 
lưỡi răng kề răng, nó cũng bớt cái dục nữa, mà về cái pháp công phu mà thực hành cho đầy đủ lên tới cái 
ngũ uẩn giai không, các bạn tu mà quên cái bộ đầu rồi đó, lúc đó các bạn không còn cái chuyện tối tăm, 
dục tình. Dục tình nó chỉ ở trong cái bóng tối mà thôi, mà chúng ta mở được cái ngũ uẩn, bộ đầu sáng, tắt 
hết đèn mà chúng ta ở trong này cũng như ở ngoài đường, tôi hỏi các bạn, còn đi tìm cái dục gì nữa? Cái 
gì các bạn cũng thấy rồi, cái gì các bạn cũng mãn nguyện rồi, cái gì cũng sung túc rồi, nhắm con mắt là 
các bạn thấy, các bạn còn dục cái gì nữa? Tại vì không thấy, tức mà dục, dục rồi té ra không có cái gì hết. 
Cho nên chúng ta đang sửa và đang trị trong cái liều thuốc công phu của các bạn đang hành mỗi đêm đây. 
 

Hướng Tâm Cầu Nguyện 
 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà Nguyễn Thị Thăng là mẹ của bạn đạo Đoàn Quốc 
Trấn, sanh ngày 1 tháng 3 năm 1932, mất vào lúc 3:38 phút chiều ngày 26 tháng 11 năm 2007 tại 
California, hưởng thọ 75 tuổi được siêu thăng cõi Thiên Đàng.  Thành thật cảm ơn.   
 
2) Xin  quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Nguyễn Ðình Tiệm là cha của bác Nguyễn Thị Hòe ( b 
ạn đạo Toronto) mất lúc 1:30 ngày 29/Nov/07 ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Sàigòn, VN, cụ thọ 103  tuổi 
được siêu thăng tịnh độ. Thành thật cảm ơn.    
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THƠ 

          TRỜI THU! 
 
Tiết trời thu,gió nhẹ như ru 
Dàn gấc rung rinh,trái lắc lư 
Lá vàng ,từng lá rơi lã chã 
Như nói cùng ta thoát ngục tù 
 
Đúng rồi đó cây ơi, Đòi bể khổ 
Hãy tĩnh tâm hoá giải ,uống cam lồ 
Đúng rồi đó,bạn hiền ơi cố gắng 
Hướng nội tâm thanh, đến bến bờ. 
     Tân Phú 7h ngày 22-11-2007 
                 Thanh Dũng 

             === 
              BÍ QUYẾT! 
Hãy trải TÌNH THƯƠNG khắp muôn nơi 
Sẽ thấy Đời vui ,thật tuyệt vời 
Ta như được sống trong biển nhớ 
THUƠNG YÊU tràn ngập giữa MÂY TRỜI! 
 
Hãy mở cửa tâm học từ bi 
Thương yêu tha thứ cứ thế đi 
Đi hoài , đi mãi theo THẦY TỔ 
Sẽ thấy hồn ta chẳng biệt ly 
 
Tân Phú 6h15 ngày 25-11-2007 
Thanh Dũng 
                    === 
             BÀI TOÁN THẦY CHO  
 

Bé Tám dược sư giống Tế Ðiên 
Dùng bia trị liệu “quái” nhưng thiêng 
Người đau dứt bệnh ô ! kỳ tích  
Biến chuyển huyền năng tạo mốI giềng  
Căn bệnh tuỳ người thầy bóc thuốc 
Cứu sinh dùng rượu Phật tuỳ duyên 
Cho bài toán đố tự minh giải  
“Tự Ý “dùng bia khó định thiền  
                     Phúc Tâm Cà Mau 11/11/2007 
                     === 
CÁM ƠN BẠN ÐẠO CANADA 
THIỀN ÐƯỜNG LĨNH TÂM 
Ðiệp,Tâm,Hoa,Hạnh,Châu,Công,Dung 
T.Mười,Thịnh 
Bạn Hui du lịch xứ tuyết 
Bạn đạo canada hiền triết  
Tặng quà bạn nghèo cần thiết  
Đã nhận báo tin được biết  
                      Cà Mau 11/11/2007 
                     ==== 
              Chén trà Vô Vi 
Gió Ðông se lạnh tuyết mênh mông 
Rót nước pha trà hương tỏa không 
Nâng tách trà sen hương mũi ngữi 
Nhấp môi hương vị lưỡi chờ trông 
Ngọt ngào đắng chát trà dư vị 
Sưỡi ấm thiền sư thiền tọa Ðông 
Hơi thở ra vào luôn tỉnh thức 
Mai Ðào trổ nụ tuyết rơi bông 
             5thành củ chi 25-11-2007 
 
 

CHƯƠNG  TRÌNH  TUYỂN  LỰA VOVI IDOL 
 
Trong phần sinh hoạt văn nghệ của Đại Hội Thực Hành Chất Phác tại Philadelphia, sẽ có cuộc thi VOVI 
IDOL nhằm mục đích: 

- tuyển lựa tài năng mới trình diễn văn hóa nghệ thuật tâm linh 
- tạo cơ hội cho Vô Vi trẻ đóng góp và ảnh hưởng tốt bạn bè 

Chúng tôi xin thông báo chi tiết về chương trình tuyển lựa như sau: 
 
1. Thể lệ dự thi: 
    1.1- Thành phần dự thi: tất cả các bạn đạo và cảm tình viên Vô Vi dưới 45 tuổi. 
    1.2- Thể lọai trình diễn: đơn ca, tấu hài, kể chuyện, đỏan kịch. 
    1.3-Thời hạn ghi danh: từ nay cho đến hết ngày  

1.4- Đơn ghi danh xin email về địa chỉ sau: vannghevovi@yahoo.com 
           Trong đơn ghi danh xin ghi rõ các chi tiết sau: 
            a/ Subject của email: VOVI IDOL 
            b/ Tên Họ: ___________________________________________________ 
            c/ Địa phương / Thuộc Thiền Đường: ______________________________ 
            d/ Tiết mục, thể loại : ___________________________________________ 
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            e/ Thời gian trình diễn:  _________________________________________ 
            f/ Nội dung phần trình diễn (Để MC tiện việc giới thiệu): ______________ 
     
2. Cách chấm thi: 
    Thí sinh được tuyển lựa qua hai vòng bán kết và chung kết.  Ban Giám Khảo sẽ chấm điểm thí sinh theo 
các tiêu chuẩn sau: 
    2.1- Đơn ca: thí sinh phải trình bày nhạc Thiền Ca Vô Vi và được đánh giá về chất giọng, khả năng 
truyền đạt ý nghĩa bài nhạc, phong cách biểu diễn và y phục.   
    2.2- Tấu hài, kể chuyện: thời gian trình diễn giới hạn trong 5 phút.  Thí sinh được đánh giá về ý nghĩa 
tâm linh của đỏan hài hay câu chuyện kể, khả năng diễn xuất và y phục. 
    2.3- Đỏan kịch: thời gian trình diễn giới hạn trong vòng 5 – 10 phút.  Các thí sinh được đánh giá về ý 
nghĩa tâm linh của đỏan kịch, khả năng diễn xuất và y phục. 
 
Ngày giờ và địa điểm tổ chức vòng bán kết sẽ được thông báo trực tiếp với các thí sinh ghi danh.  Vòng 
chung kết sẽ được tổ chức trong chương trình văn nghệ đêm 12/23/2007. 
 
3. Giải Thưởng: 
Ba giải thưởng của mỗi thể lọai sẽ được trao cho các thí sinh có số điểm cao nhất.  Ngòai ra còn có một số 
giải thưởng khuyến khích. Đồng thời chương trình Vô Vi Idol cũng mong nhận những sự ủng hộ của các 
những Cảm Tình Viên cho chương trình Vô Vi này  bằng những món quà dùng để trao giải thưởng cho 
các thí sinh.  Mọi sự đóng góp cho chương trình này, xin email đến: vannghevovi@yahoo.com. 
 
Ban Văn Nghệ Đại Hội Vô Vi 2007 kính bái. 
 
THÔNG BÁO VỀ  KINH SÁCH VÀ AUDIO CD PHÁT HÀNH TRONG DỊP  LỄ THƯỢNG THỌ 
CỦA ĐỨC THẦY & GIÁNG SINH 2007. 
Nhân dịp Mừng Lễ Thượng Thọ của Đức Thầy & Giáng Sinh 2007, chúng con 
thành tâm tri ân Đức Thầy, tất cả quý anh chị thiện nguyện đã làm việc 
trong âm thầm, và quý bạn đạo hảo tâm đã liên tục đóng góp và xây dựng 
cho Vô Vi. Nhân cơ hội này, với nhu cầu của bạn đạo, VMC sẽ    thực 
hiện một số kinh sách & audio CD để phát hành trong dịp này. 
 
CẬP NHẬT VỀ CÁC SẢN PHẨM SẮP PHÁT HÀNH VÀO THÁNG 12, 2007: 
 
AUDIO CD & DVD ấn tống: 
1) Chơn Kinh 11 
2) Phụ Ái Mẫu Ái 5 
3) DVD Thiền Thực Hành Việt/Tàu & Anh/Pháp 
4) Audio Địa Ngục Du Ký  
 
DVD THIỀN CA  ỦNG HỘ: 
1) 2 DVD Thiền Ca Karaoke 2005 & 2006 
 
KINH SÁCH ấn tống:  
1) Thiền Thực Hành tiếng Việt  
(được cập nhật hóa dưới sự  tái duyệt xét của Đức Thầy) 
 
Xin  thành thật cáo lỗi  cùng quí vị  nếu có những dự tính khác mà 
chúng tôi  không thể đáp ứng kịp trong  năm nay. Vì lý do kỹ thuật,  
chúng tôi sẽ phát hành trong những thời gian tới.  
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Sự ấn tống và phát hành các tài liệu kể trên là  theo yêu cầu của  đại 
đa số các bạn đạo  Vô Vi, một phần lớn là theo nhu cầu tiêu thụ của 
nhiều  địa phương, hoặc  theo tâm thành muốn  hồi hướng công đức cho 
gia đình của người phát tâm ấn tống.  
 
Để đóng góp vào quỹ ấn tống, xin các bạn đạo vui lòng gởi về: 
 
Vo-Vi Multimedia Communication 
PO Box 741324 
Dallas, TX 75374-1324 
Và  liên lạc để cho biết nhu cầu đến:  
Email: vovimedia@vovi.org 
 
Dưới đây là danh sách quý bạn đạo phát tâm đóng góp cho việc phát triển kinh 
sách/CD/DVD ấn tống trong năm 2007 cho đến nay. 
Mọi sự thiếu sót xin liên lạc (714)260-2859 hay vovimedia@vovi.org   
Xin chân thành cảm ơn quí bạn đạo    

Date Name City State 
 

Amount 
1/6/07 Bui, Lien Thi Milpitas CA  $     212 
1/6/07 Nguyen, Ninh Culver City CA  $       50 
1/6/07 Nguyen, Nam San Jose CA  $       50 
1/6/07 Nguyen, Cuc San Jose CA  $       50 
1/6/07 Nguyen, Hanh San Jose CA  $     100 
1/6/07 Nguyen, Hoc San Jose CA  $     100 
1/6/07 Nguyen, Vincent San Jose CA  $     100 
1/6/07 Nguyen, Jimmy San Jose CA  $     100 
1/6/07 Nguyen, Tommy San Jose CA  $     100 
1/6/07 Dang, Cindy San Jose CA  $     100 

1/16/07 Nguyen, Ann Kim Garden Grove CA  $     200 
1/18/07 Huynh, Phong Khai Florence SC  $     200 
1/18/07 Trang, Ngoc My & Hoa Poway CA  $     200 
1/18/07 Quach, Chi Hong Philadelphia PA  $     500 
2/2/07 Pham, Trach Van Wichita Falls TX  $       40 

2/26/07 Dang, Vo N. Renton WA  $       50 
2/26/07 Nguyen, Thomas (Tuan) Houston TX  $     100 
2/26/07 Nguyen, Ninh Culver City CA  $       50 
3/12/07 Tran, Nghien Bao Milwaukie OR  $     200 
3/12/07 Thi, Lai Thi San Jose CA  $       50 
3/12/07 Vuong, Hoa San Jose CA  $       20 
3/12/07 T/D Hoi Tu Tam Linh Montreal QC  $     300 
3/14/07 Hồ Thi Trọng   Australia  $     439 
3/23/07 Nguyen, Loc Elk Grove CA  $     100 
3/31/07 Huynh, Don Cam Garland TX  $     200 
4/5/07 Vo-Vi Friendship Of Pennsylvania Philadelphia PA  $     500 

4/12/07 Nguyen, Ha T. Des Moines IA  $       50 
4/12/07 Nguyen, Ninh Culver City CA  $       50 
4/12/07 Le, Tam Seattle WA  $       50 
5/2/07 Vo danh  Canada  $     100 
5/2/07 Tô Kim Nguyệt  Canada  $     200 

5/18/07 Dang, Triem Nguyen Houston TX  $     300 
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5/18/07 Ha, Chanh Trung Charleston NC  $     300 
5/18/07 Lam, My-Phuong Minh Mississauga ON  $     100 
5/18/07 Tran, Cao Quy Kansas City MO  $       70 
5/18/07 Nguyen, Annie Wichita Falls TX  $     100 
5/18/07 Anonymous Santa Rosa CA  $       50 
5/18/07 Tran, Tai Huu San Jose CA  $     100 
5/18/07 Ton Nu, Thu Luong San Jose CA  $       50 
5/18/07 Tran, Phuong Ngoc San Diego CA  $     100 
5/24/07 Vo-Vi Friendship Of Pennsylvania Philadelphia PA  $     100 
5/24/07 Quach, Cuc Kim Philadelphia PA  $     200 
6/13/07 Tran, Minh  Australia  $  1,680 
6/26/07 Quach, Cuc Kim Philadelphia PA  $     200 
6/26/07 Tran, Hung M Bowling Green KY  $     100 
7/11/07 Trinh, Binh Kim Alhambra CA  $     200 
7/11/07 Bui, Lien Thi Milpitas CA  $     100 
7/25/07 Ton Nu, Le Ba E. Mississauga ON  $       50 
7/25/07 Tran, Quang Ngoc Orlando FL  $     100 
7/25/07 Anonymous  France  $  1,000 
7/25/07 Tran, Chau Lan Lakeland FL  $     336 
7/30/07 Nguyen, Annie Wichita Falls TX  $     100 
8/9/07 Anonymous El Monte CA  $     400 
8/9/07 Bui, Lien Thi Milpitas CA  $     120 
8/9/07 Tran Duc Thanh    $       86 

8/20/07 Vo-Vi Friendship Asso of Atlanta Stone Mountain GA  $     400 
8/20/07 Anonymous - Dal Dallas TX  $     500 
9/11/07 Bui, Lien Thi Milpitas CA  $     100 
9/11/07 Le, Hung Viet Weatherford OK  $     100 
9/11/07 Nguyen Xuan Pho Surrey BC  $       90 
9/11/07 Lam, Quang Kim Freemont CA  $     300 
9/11/07 Le, Thong Thi San Jose CA  $     100 
9/11/07 Duong, De Van & Nguyen, Judy San Diego CA  $     100 
9/22/07 Truong Dinh Ung Montreal QC  $     500 
9/27/07 Anonymous Oroville CA  $     350 
9/27/07 Vo-Vi Friendship Assoc of Bruxelles  Bruxelles  $     510 
9/27/07 Vo-Vi FV Germany Raunheim Germany  $     700 
9/27/07 Nguyen Xuan Nhan  Germany  $       68 
10/8/07 Nguyen, George Dallas TX  $     200 
10/8/07 Bui, Lien Thi Milpitas CA  $     100 
10/8/07 Ton, Ba  Canada  $       30 
10/8/07 Nguyen, My-Kim Thi Montreal Canada  $     500 

10/23/07 Phan, Thoan Thi CALGARY Canada  $       50 
10/23/07 Lai, Dung Ngoc CALGARY Canada  $       50 
10/23/07 Lai, Hoa Ngoc CALGARY Canada  $     100 
10/23/07 Tran, Hu Calgary Canada  $     200 
10/23/07 Ly, Chau Calgary Canada  $     100 
10/23/07 Dang, Hien Cao Calgary Canada  $       40 
10/23/07 Diep, Kien Calgary Canada  $     100 
10/23/07 Nguyen, Man Van CALGARY Canada  $     100 
10/23/07 Ngo, Minh-Chau Ngoc  Canada  $     200 
10/23/07 Tran, Ut Thi Calgary Canada  $     100 
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10/23/07 Tran, Chiel Calgary Canada  $     100 
10/23/07 Lai, Thi Sach Calgary Canada  $       60 
10/29/07 Huynh, Phong Khai Florence SC  $     200 
10/29/07 Tran, Cao Quy Kansas City MO  $     100 
10/29/07 Nguyen, Dao Crofton MD  $     100 
10/29/07 Crotty, Simon Robert Elk Grove CA  $     100 
10/29/07 Anonymous Santa Rosa CA  $     100 
10/29/07 Hoang, Ty Trong    $     200 
11/6/07 Le, Alan Hung SANTA FE NM  $  1,000 
11/6/07 Truong, Derek H. Terre Haute IN  $  1,000 

 
THÔNG BÁO CỦA BAN PHÂN PHỐI: 

VMC sẽ phân phối  các tài liệu phát hành trong tháng 12 tại Đại Hội 
Thực Hành Chất Phác và đến các địa phương tùy theo lời yêu cầu.  Xin 
quý bạn liên lạc sớm với các đại diện phân phối  về nhu cầu như sau: 
 
Tây Bắc Mỹ:  
Nguyễn Như Hoàng 
499 Venecia Drive 
San Jose, CA 95133-2964 
Tel: 1 (408) 272-1428 
Email: john_hoang_nguyen@yahoo.com 
 
Đông Bắc Mỹ: 
Quách Cúc 
3605 Reed St 
Philadelphia, PA 19146 
Tel: (215)467-2763 
 
Trung Nam Mỹ:  
Nguyễn Tuấn 
13438 Bishop Way Dr. 
Houston, TX 77083 
Email: thomasng20@yahoo.com 
 
Âu Châu: 
Đồng Trọng Trí 
Leuchte 19 
60388 Frankfurt, Germany 
Tel: (49)6109-37-5319 
 
Úc Châu: 
Lê Tấn Quốc 
4 New Ross Lane 
Waterford, WA 6152, Australia 
Tel: (08) 9450-7416 
 
Chân thành cảm tạ Quí Bạn Đạo, và chúc Quí Bạn Đạo thân tâm an lạc. 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
Ngày 30  tháng 11 năm 2007 


