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 Mục Bé Tám 16/10/2003 đến 22/10/2003 
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 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) Do ñaâu hình thaønh söï quaân bình? 
2) Laøm sao caœm thoâng ñöôïc nguyeân lyù? 
3) Söï ñôïi chôø coù giaù trò gì khoâng? 
4) Tình thöông vaø ñaïo ñöùc coù höõu ích gì khoâng? 
5) Muoán ñöôïc qui nguyeân thì phaœi laøm sao? 
6) Muoán caœi söœa ñeán quaân bình thì phaœi laøm sao? 
7) Muoán ñaït ñöôïc muïc ñích thì phaœi laøm sao? 
 
 
 
 

Trời Xanh 
 

Trời xanh hiện trăng sao 
Thành tâm tưởng Trời duyên tự đạt 
Qui hội tình người hướng về Trời 
Khai thông trí tuệ cảm thức lời 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic City 16-10-03 4:55AM 
Hoœi: Do ñaâu hình thaønh söï quaân bình? 
 
Ñaùp: Thöa do söï kích ñoäng maát quaân bình thì môùi 
khao khaùt söï quaân bình 

Keä: 
 Quí töôœng Trôøi cao môùi chuyeån hình 
 Ñoåi thay thay ñoåi töï laøm thinh 
 Qui nguyeân nguoàn coäi nhôn gian thöùc 
 Roõ caœnh Trôøi cao chuyeån hoøa bình 
 

2) Atlantic City 17-10-03 4:30AM 
Hoœi: Laøm sao caœm thoâng ñöôïc nguyeân lyù? 
 
Ñaùp: Thöa thöïc haønh chaùnh phaùp seõ thoâng caœm 
ñöôïc nguyeân lyù cuœa Trôøi Ñaát 

Keä: 
 Phaân minh ñôøi ñaïo tieán haønh trình 
 Thöïc hieän coâng phu cöùu chính mình 
 Thöùc giaùc chôn hoàn qui nhöùt boån 
 Bình taâm thanh tònh roõ chính mình 
 

3) Atlantic City 18-10-03 9:55AM 
Hoœi: Söï ñôïi chôø coù giaù trò gì khoâng? 
 
Ñaùp: Thöa thaønh taâm ñôïi chôø trong nhòn nhuïc seõ coù 
hieâïu quaœ ôœ töông lai  

Keâï: 
 Thaønh taâm chôø ñôïi höôùng taâm linh   
 Chôø ñôïi khoâng laâu seõ roõ hình 
 Thöông nhôù khoâng coøn taêng chuyeån ñoäng 
 An vui töông ngoä chaúng phaân loøng 
 

4) San Francisco 19-10-03 2:52AM 
Hoœi: Tình thöông vaø ñaïo ñöùc coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp: Thöa thöïc hieän tình thöông vaø ñaïo ñöùc raát 
höõu ích cho taâm laãn thaân 

Keä: 
 Tình thöông ñaïo ñöùc ích cho chung 
 Daãn tieán taâm linh quí trieån tình 
 Nhòn nhuïc cöùu ñôøi töï caœm minh 
 Qui nguyeân gieàng moái roõ haønh trình 
 

5) San Francisco 20-10-03 3:40AM 
Hoœi: Muoán ñöôïc qui nguyeân thì phaœi laøm sao? 
 
Ñaùp: Thöa muoán ñöôïc qui nguyeân thì phaœi thaät thaø 
vôùi chính mình 

Keä: 
 Qui nguyeân lyù thaâït thaø giaœi tieán 
 Tieán hoùa thaâm saâu soáng giao lieân 
 Töï giaœi khoâng ngöøng caœm thöùc yeân 
 Thaønh taâm thöïc hieän tieán trieàn mieân  
 

6) San Francisco 21-10-03 5:00AM 
Hoœi: Muoán caœi söœa ñeán quaân bình thì phaœi laøm sao? 
 
Ñaùp: Thöa muoán caœi söœa ñeán quaân bình thì buoâng 
boœ taát caœ taâïp quaùn xaáu 
                       Keä: 
 Döùt khoaùt tieán thaân ñaït quaân bình 
 Thaønh taâm tu luyeän töï laøm thinh 
 Qui nguyeân gieàng moái taâm thaønh ñaïo 
            Thöïc hieän coâng phu töï giaùc minh 

7) San Francisco 22-10-03 12:45AM 
Hoœi: Muoán ñaït ñöôïc muïc ñích thì phaœi laøm sao? 
 
Ñaùp: Thöa muoán ñaït ñöôïc muïc ñích thì phaœi nhòn nhuïc toái ña 

Keä: 
 Thaønh taâm phuïc vuï töï taâm hoøa 
 Töï hieåu xa gaàn töï böôùc qua 
 Taän ñoä cöùu ñôøi phaùt trieån ra 
 Thaønh taâm xaây döïng töï phaân qua 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Phát Tâm Tu Thiền 
 

Phát đạt tâm linh thấu cảnh huyền 
Tâm hành chơn pháp tự tầm xuyên 

Tu thân sửa tiến vào chơn thức 
Thiền định triền miên ngộ pháp truyền. 

 
Pháp truyền chơn lý siêu nhiên 

Tâm không tự đạt giải phiền giải mơ 
Chẳng còn lý luận giấc giờ 

Thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần 
Thực hành tự nguyện góp phần 

Qui không chánh pháp lần lần tiến lên 
Thanh không hòa cảm vững bền 

Qui nguyên giềng mối tạo nền vững tu 
Dẹp mê phá chấp giải mù 

Bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài 
Càn khôn vũ trụ miệt mài 

Giải thông đời đạo tiến hoài không ngưng 
Thực hành khai mở tưng bừng 

Trong không mà có tiến từng phút giây 
Cảm thông nguyên khí mưa mây 

Dày công luyện tập đêm ngày thăng hoa 
Chẳng còn lý luận ta bà 

Giải thông đời đạo chan hòa tình thương 
Mặt mày lóng lánh như gương 

Cảnh đài quang chiếu yêu thương muôn loài 
Bình tâm học hỏi hoài hoài 

Minh tâm kiến tánh trần ai chẳng còn. 
 

Kính bái,  
Lương sĩ Hằng 

Thiền Viện Nhẫn Hòa, 13-09-1987 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

                     CHAY-MẶN 25 

                                               Trích " Luận Đạo Vancouver -2 "  

Con nằm chiêm bao con thấy ba lần, Thầy. Lần thứ nhất thì con thấy cũng như là hoa quả rất là nhiều. Cũng 
như là con có hỏi qua người bạn đạo, thì nói chắc con có duyên ăn chay. Và lần thứ hai con thấy, con nằm 
con thấy có một bà, và bà đó xưng danh cũng như là bà con của cái vùng nào đó. Và bà nói chuyện với con 
xong, rồi nói qua nói lại con không có nhớ rõ nhưng mà con có hỏi bà là con còn ăn mặn nhưng mà con 
không có ăn thịt, con chỉ ăn cá, ăn tép với lại ăn mực thôi. Thì bà mới trả lời... nói một hồi nhìn lên thì con 
cũng thấy trái cây hoa quả không. Một hồi bà mới trả lời, bà nói “ăn chay đi! con ăn chay con mới trả hết 
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nghiệp”. Và lần thứ ba nữa thì con nằm, sau khi thiền con nằm chiêm bao, con thấy con đi chung với Thầy 
trên chiếc xe có ba người à: con và một người đàn bà nữa với Thầy, rồi chở tới nơi thì xuống, thì thầy 
xuống, con mới hỏi “Thầy ơi Thầy, Thầy ăn hủ tiếu không con nấu hủ tiếu cho Thầy ăn?”. Thì Thầy nói: 
“tao không có ăn hủ tiếu mà tao ăn cơm với nước tương, đem cơm nước tương ra đây tao ăn”. Thì con 
không biết phải con có duyên với ăn chay không? hôm nay con trình Thầy, xin Thầy giải đáp giùm cho con. 

Đức Thầy: Thì con có duyên ăn chay thì ráng ăn chay thử coi nó ngon không? 

Bạn đạo: Con thấy vậy đó, cho nên con ăn chay một ngày, Thầy. Con lại nhà của chị Tư, chị bạn làm 
birthday... con thấy đồ mặn ngon quá, con ăn luôn (cười). 

Đức thầy: Cho nên con chưa bỏ cái tập quán của con. Phải bỏ cái tập quán của con. Con bước qua con ăn 
chay thì nó thanh nhẹ tốt lắm. Con còn thích ăn mặn là chưa bỏ, chưa dứt, chưa dứt khoát. Dứt khoát bỏ cái 
tập quán thì tự nhiên nó ăn chay tốt lắm. Cũng như người hút thuốc mà hút thuốc, hút quen à, rồi dòm thấy 
điếu thuốc nó mạnh hơn mình, mình yếu hơn điếu thuốc, tức lắm. “Bỏ nó đi! tao mạnh hơn mày!” thì dứt nó 
được. Còn nhiều người hút thuốc muốn bỏ điếu thuốc, bỏ không được à, điếu thuốc mạnh hơn nó nhiều lắm. 
Dứt khoát à, thì nó bỏ điếu thuốc được.  

Cho nên mình, cái tập quán thôi. Thay đổi một cái tập quán mới thì cái gì cũng tốt. Thiền thì nó cũng tạo cái 
tập quán mới. Mỗi đêm người ta lo thiền, mà người ta trễm trệ lo ngủ mà mình lo thiền, tạo một cái tập quán 
tốt, khỏe mạnh. Đêm đêm lo tu như vậy là tốt. 

Bạn đạo: Con thì hằng đêm con lo thiền. Với lại chín giờ là con bắt đầu con thiền. Con thiền tới khoảng 
tiếng rưỡi, mười giờ rưỡi, con đói bụng, con ăn. Con ăn cái gì một chút xíu rồi con nằm, con ngồi, khoảng 
11 giờ 30 con tắm rửa sạch là 12 giờ là con ngồi thiền. Ngày nào con cũng làm như vậy. Nếu mà con không 
có thiền ấy... 9giờ con không thiền là con nằm dựa dựa, hồi cái nó làm như nó mắc làm biếng (cười). 

Đức Thầy: Phải dày công. Phải có tập quán tốt và phải có dày công. Thiền cho mình, thiền cho mình hưởng 
chớ đâu phải cho người khác hưởng, tại sao con không làm? Làm chuyện cần thiết và không làm chuyện 
không cần thiết. Ăn uống chễm trệ, ngủ hoài mà không biết gì hết là chuyện không cần thiết. Tôi thiền là tôi 
để thức tâm, tôi biết được nhiều điều hay dở của chính tôi, đó là chuyện cần thiết. Mỗi đêm tôi lo thiền, làm 
chuyện có lợi chớ đâu có phá hoại đâu. 

Bạn đạo: Còn câu hỏi chót nữa là: con ngủ đó Thầy, sao lâu lâu con nằm con thấy chiêm bao, con thấy ma 
hoài Thầy? 

Đức Thầy: Thì đó là trong mình trược, biến thể của trược khí là thấy như ma quỷ. Chiêm bao là biến thể 
của trược khí trong cơ tạng. Nếu mà con ăn chay thanh sạch thì con không có chiêm bao bậy bạ đâu, không 
có đâu. Biến thể của độc tố mà! Nó cũng như con ma ở trong mình vậy. 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 5 2013 chúng tôi đã nhận cho đến 31/7/2013  từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú 
khổ ban vui   như sau: 
                       Người gửi                        US$                 Currency $ 
Nguyen Ho Minh (TX) 150.00   
Tran Thanh (TX) 200.00   
Ly Xuong Phu (CA) 700.00   
Ngo Thi Dang (CA) 500.00   
Hong Vo (CO) 200.00   
An danh (CA) 540.00   
Kevin Nguyen (CA) 410.00   
Michael Sutherland (FL) 200.00   
Vo danh (Mtl)  200 CAD 
Thao, Tin  (LV) 500.00   
Ho Van Dam (GA) 50.00   
Nguyen Dieu Hoa (NV) 300.00   
Chau Thieu Du (CA) 1000.00   
Hoa Quoc Nguyen (TX) 600.00   
Tin T. Nguyen (VA) 200.00   
Luc Quang Tran (NY) 300.00   

  
Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui : 
 
- Bố thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua  hòm 
-- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp 
- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học 
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi  
- Giúp những người cùi 
- Giúp người già neo đơn 
- Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa 
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo  
- Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo BệnhViện Ung Bướu TP HCM 
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh  
- phát gạọ cho người nghèo vào ngày rằm & mùng một… 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp 
đỡ từ hơn 15 năm nay 
 
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về : 
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
email tbptdn@videotron.ca  
 
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
kính thư 
Phan Cao Thăng 
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THƠ BẠN ÐẠO 

                                 PHẬT ĐÀI 
            Phá chấp phá mê chẳng nói ai ? 
            Vía hồn thanh nhẹ thoát trần ai ! 
             Còn nhai, còn nói, còn lầm lỗi 
           Thủ trảm bá đao, hồn đọa đày 
           Địa ngục, thiên đàng mình tự tạo 
          Vay gì trả đó, có nào sai ? 
           Hữu hình, hữu hoại cỏi trần thế 
           Sáng suốt hiểu ra tâm Phật đài 
                          Saigon 17.06.2013 
                           Minh Vô Vi 
                             ----- 
                            DO MÌNH 
             Một lòng hành pháp trọn niềm tin 
             Khai mở mạch thông đạt tiến trình 
            Dẫn tiến linh hồn sớm giải thoát 
           Ngày ngày tu luyện tâm an bình 
           Không màng thế sự, hồn thanh nhẹ 
           Tiến hóa thăng hoa đạt hiển linh 
          Ấn chứng huyền vi nơi bản thể 
         Thành công tự chuyễn chính do mình 
                                    Saigon 17.06.2013 
                                                         Minh Vô Vi 
                         ----- 
 
 
 
 
 
 
 

                  THI THƠ 
 Đường tu thiếu sáng thấy xa xăm. 
 Thi đạo cao thanh tôi tự tầm 
 Xướng tác văn chương khai trí sáng 
Họa thơ đúng vận phát từ tâm 
 Phật nơi tâm tánh tìm đâu nữa 
 Pháp đạo hành thông xóa lỗi lầm 
 Phổ kệ văn thơ câu tứ tuyệt 
 Truyền lưu cỏi thế đạt cao thâm 
                       Saigon 17.06.2013 
                         Minh Vô Vi 
                       ---- 
               CAO THANH 
Thân tâm an lạc do tu hành 
Bản thể quân bình nhờ điển thanh 
Tiến hóa thăng hoa vào điển giới 
Vía hồn đắc tịnh sớm hoàn thành 
Vô Vi huyền bí tự khai mở 
Pháp lý Vô Vi chiếu điển lành 
Luyện xuất linh hồn đắc giải thoát 
Trở về thiên cỏi hồn cao thanh 
                                 Saigon 17.06.2013 
                                       Minh Vô Vi 
                           ---- 
                 CÔNG PHU 
 Đêm khuya canh vắng độ riêng mình 
 Hành pháp soi hồn, thở, định, minh 
Kiểm điểm hằng ngày, tối bát chánh 
 Thường niệm Di Đà, hưởng quân bình 
                                        Củ Chi 18.06.2013 
                                               Bá Tùng 

 
LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY, KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI, KHÓA SUM HỌP 

TU HỌC CHUNG THIỀN TƯỞNG NHỚ ĐỨC THẦY 
 
Westminster ngày 4 tháng 8 năm 2013 
 
Kính chào quý bạn đạo, 
 
Không còn bao lâu nữa là đến ngày lễ Tưởng Niệm Đức Thầy ở Thiền Viện Vĩ Kiên và Khánh Thành Trụ 
Sở Xây Dựng Vô Vi, chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi.  Rất mong quý bạn đạo, nếu có thê tham dự xin ghi 
danh sớm để chúng tôi tiện việc sắp xếp chổ ở, thức ăn và vận chuyển. 
 
Đặc biệt các bạn đạo ở xa, muốn tham dự và ở Khách sạn, xin ghi danh và đóng tiền trước ngày 15 tháng 8 
năm 2013, vì hiện nay chúng tôi còn rất ít phòng giữ được với giá rẽ như vậy, sau ngaỳ 15 tháng 8, chúng 
tôi không bảo đãm với giá cả đã thông báo.  
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Các bạn đạo điạ phương không cần ở khách sạn, nếu có ý định tham dự, xin cũng ghi danh để chúng tôi biết 
số lượng tham dự mà chuẩn bị thức ăn, và chuyên chở nếu cần.   
Liên lac: Bạch Liên email: lienle008@gmail.com, tel: 714-210-9601 hay  
              Trần Thị Lệ Quyên: email myquyen11@yahoo.com, tel:714-414-2849. 
 
Về ngày lễ Tưởng Niệm Đức Thầy ở TV Vĩ Kiên, và Khánh thành Trụ Sở, bạn đạo muốn tham dự hát, 
ngâm thơ, hò hay kể chuyện vui về Thầy, xin ghi danh cho chúng tôi biết để được sắp xếp ưu tiên. Liên lạc: 
Kim Anh email: anguyen30003@yahoo.com, tel: 714-580-5388. 
 
Về 2 ngày “Sum Họp Tu Học Chung Thiền Tưởng Nhớ Đức Thầy”, chúng tôi dự định sẽ bàn về “Thiết thực 
tu hành” theo các đề tài về PPCP 
 
1.  Niệm Phật 
2.  Pháp Soi Hồn 
3.  Chiếu Minh 
4.  Pháp Luân Thường Chuyển 
5.  Thiền Định 
 
Khi nói về Thiết Thực Tu Hành, chúng ta chia sẽ những kinh nghiệm thực chất việc thực hành pháp 
môn như thế nào để có kết quả, ích lợi về thể xác và tinh thần tâm linh (tâm và thân) sau khi thực 
hành pháp môn đó.  Cho những ví dụ cụ thể về những phát triển tốt như Sức khỏe, Tánh tình, hoặc 
những khó khăn, trở ngại trong khi hành pháp mà quý bạn đạo đã cố gắng và vượt qua .v.v.v (xin 
không nói về đằng vân gặp Phật tổ hay độn thổ gặp Diêm Vương ...vvv ) 
 
Quý bạn đạo cảm nhận được những kết quả gì hay qua thực hành các phương pháp trên và muốn chia sẽ 
những kinh nghiệm về những kết quả đó, xin ghi danh cho chúng tôi biết để sắp xếp mời lên trình bày, rất 
mong quý bạn đạo hưởng ứng ghi danh trong phần tu học này để chúng ta có 2 ngày sinh hoạt tu học thật 
hữu ích và có nhiều kết quả tốt. Liên lạc Minh Đoàn: email: mkdoan@hotmail.com, tel: 714-272-0374 
 
Bạn đạo muốn trình bày, chọn  trong 5 đề tài  trên xin cho biết tên đề tài và ghi danh trước: (thời gian nói là 
5 phút, nếu có phần câu hỏi của bạn đạo sẽ thêm thời gian 5 phút) 
 
Khi lên trình bày về đề tài muốn nói xin: 
 
1.  Xưng tên, thuộc địa phương nào 
2.  Xin cho biết, thực hành pháp môn khoảng năm nào? 
3.  Thực hành như thế nào? (nói rõ chi tiết về việc thực hành pháp:  phương pháp, giờ giấc …) 
4.  Những kinh nghiệm trong thời gian thực hành. Lời khuyên thực tâm. 
5.  Kết quả ích lợi về thân và tâm: Nêu ví dụ cụ thể. 
 
Kèm theo dưới đây là lịch trình 4 ngày 21-24 tháng 9 năm 2013, và danh sách bạn đạo đóng góp cho việc 
xây cất Trụ Sở chương trình “Một Viên Gạch 100 Đôla” và một số hình ảnh mới nhất của tiến trình xây cất. 
 
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của quý bạn đạo, 
 
Hội AHVV Hoa Kỳ - Nam California 
 

Kính mời 
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LỊCH TRÌNH 4 NGÀY TƯỞNG NIỆM, KHÁNH THÀNH, VÀ SUM HỌP 
TƯỞNG NHỚ ĐỨC THẦY 

 
 THỨ BẢY 

21-9-2013 
CHỦ NHẬT 

22-9-2013 
THỨ HAI 
23-9-2013 

THỨ BA 
24-9-2013 

 
8 am 

Xe sẽ khởi hành 
từ hotel chở bd 

lên VĩKiên 

 
Đón bd từ hotel đến 

Trụ Sở 

 
Đón bd từ hotel đến 

Trụ Sở 

 
Đón bd từ hotel 
đến Trụ Sở 

 
 
 

10am – 12 noon 

 
 

Chương trình lễ 
tưởng niệm Đức 

Thầy 

 
 

Chương trình lễ 
Khánh Thành Trụ 
Sở Xây Dựng Vô 

Vi 

 
Thiết thực hành pháp, 
kết quả về tâm thân 

sau khi thực hành các 
pháp Niệm phật, soi 

hồn, chiếu minh 
 

 
 
 

Chơn Ngôn Đức 
Thầy 

 
12 noon – 1pm 

 
Thiền chung 

 
Thiền chung 

 
Thiền 

 

 
Thiền 

 
1pm – 3pm 

 
Ăn trưa 

 
Ăn trưa 

 
Ăn và nghỉ ngơi 

 

 
Ăn và nghỉ ngơi 

 
 
 

3pm – 5pm 

 
 

Chuẩn bị về lại 
Hotel và đi ăn 

chiều 

 
 

 
Văn nghệ 

 
Thiết thực hành pháp, 
kết quả về tâm thân 

sau khi thực hành các 
pháp Pháp luân 

thường chuyển, Thiền 
Định 

 

 
Chia sẽ kinh 

nghiệm tu học đề 
tài tự do, (những 
trở ngại gì trong 
thực hành pháp) 

 
5pm – 8:30 pm 

  
Ăn chiều và nghỉ 

ngơi 

 
Ăn chiều, nghỉ ngơi 

 

 
Ăn chiều, nghỉ 

ngơi 
 

9pm – 10pm 
  

niệm phật 
nghỉ ngơi 

 

 
niệm phật 

 

 
niệm phật 

 

 
11pm – 1am 

  
Chung thiền 

 
Chung thiền 

 
Chung thiền 

 
 

1am – 2am 
  

chở bd về ks 
 

chở bd về ks 
 

chở bd về ks 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI AHVV HOA KỲ - NAM CALIFORNIA 
Kính thưa quý bạn đạo, 
Kèm theo đây là danh sách quý bạn đạo phát tâm đóng góp đến ngày 04 tháng 8, năm 2013 tiếp theo kỳ 
trước cho quỹ Xây Cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi – Chương Trình “Một Viên Gạch 100 đôla”.  

No. Tên Bạn Đạo Phát Tâm 
Viên 
gạch $US 

1 Lê Thị Kim Phụng (Bỉ Quốc) 5                   500  
2 Huỳnh Cúc Nancy (CA) 8                   800  
3 Lê Thị Hương (VN) 5                   500  
4 Can Lap Du/ Phung Cam Du (WA) 10               1,000  
5 Phạm H Helen (WA) 5                   500  
6 Tiền Ăn Trưa tại TS 2                   150  
7 Trần Bình Minh (CA) 10               1,000  

8 Trần Bình Minh (CA) 1
  

42  
9 Hoàng Thanh Thảo (CA) 1                   100  

10 Hồ Thị Thu (CA) 1                   100  
11 Khưu Quốc Lập & Võ Thị Anh Thư (VN) 2                   200  
12 Annie Nguyễn (TX) 1                   100  
13 Trương Văn Thành (Aus) 10               1,000  
14 Nguyễn Loan (MI) 3                   300  
15 Đỗ Trung Hiếu (TX) 5                   500  
16 Diệu Thị Trinh (SC) 1                   100  
17 Dương Thị Sơn (VA) 2                   200  
18 Phan Thị Thìn (VN) 1                   100  

19 Ẩn Danh (VN) 1
  

50  
20 Chị Sáu Sơn (CA) 1                   100  
21 Ẩn Danh (CA) 300 30,000 

 
Đến ngày hôm nay ngày 4 tháng 8, 2013 Hội đã nhận được là $216,000.00 trong số $250,000.00 mà chúng 
tôi kêu gọi, chỉ còn khoảng $34,000 USD nữa.  Đại Diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ-Miền Nam California 
xin cảm ơn quý bạn đạo đã phát tâm đóng góp cho việc xây cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.  Rất mong sự 
đóng góp tiếp tục của quý bạn đạo để Hội có đủ số tiền hoàn thành công việc chung.  Mọi sự đóng góp hay 
có câu hỏi nếu có sự thiếu sót gì xin gởi thơ về địa chỉ của Hội: 
VoVi Friendship Association 
P.O. Box 2045 
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Westminster CA 92684 
Hay gọi:  Quyên Trần 714-414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com 
hay Bạch Liên: 714-210-9601, Email: lienle008@yahoo.com 
Hoặc có những câu hỏi gì về việc xây cất, xin liên lạc đại diện Ban Xây Cất: 
Bác Phạm Văn Được:   714-636-9360    Bác Trần Đình Long :  714-236-9291,  
Anh Phạm John :  714-425-7878         Nguyễn Hoàng Long:  714-277-7314 
 
Dưới đây vài hình ảnh mới của tiến trình đang xây cất.  Bên trong nhà đã đóng xong phần Drywall tường, 
bên ngoài đang làm parking lot bãi đậu xe.  Tuần tới sẽ làm stucco. 
 

 
 
Đang làm parking lot 
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Cổng vào Trụ Sở đã được tráng xi măng 

 
 
Đang đỗ xi măng bãi đậu xe phía ngoài. 
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Đã đổ xi măng một phần của bãi đậu xe. 
 
 
 


