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Mục Bé Tám từ 4/5/97 đến 10/05/97 
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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) Hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì phải khởi hướng từ đâu? 
2) Nhiều người mang tiếng tu Vô Vi không hành theo trật tự và tu không tiến tại sao? 
3) Làm sao để thấy thiêng liêng? 
4) Qui về một mối là qui làm sao? 
5) Tại sao ngồi thiền phải chọn hướng nam? 
6) Thương ai hơn họ thương ai hơn mình là sao 
7) Thánh nhân chuyển thư cho phàm nhân thì phàm nhân có nên nhận hay không? 
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1) Montréal, 04-05-97 6:00 AM 
Hỏi: Hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ 
trụ thì phải khởi hướng từ đâu? 
 
Ðáp: Thưa hướng về trung tâm sinh lực càn khôn 
vũ trụ thì phải hướng từ trung tâm bộ đầu trở lên. 
Thực hành Pháp Luân Thường Chuyển đứng đắn 
sẽ có, bằng cách chuyển ý hít vô đầy rốn, đầy 
bụng và tung lên bộ đầu, từ đó sẽ khai mở lên, 
bằng từ điển của cơ tạng xuất phát đi lên 
 
  Kệ: 
 Thực hành khai triển tâm nền 
 Ðiển chuyển thân hình tự tiến lên 
 Thức giác qui hồi tâm đạt đạo 
 Nam Mô bền vững trí tâm nền 
 

2) Montréal, 05-05-97 6:30 AM 
Hỏi: Nhiều người mang tiếng tu Vô Vi không 
hành theo trật tự và tu không tiến tại sao? 
 
Ðáp: Thưa tu không tiến là chưa thật sự thực 
hành đứng đắn từ tâm lẫn thân, hít thở chưa 
thông, trí tâm chưa mở, hướng ngoại du dương 
trong khổ cảnh trần tục si mê, chưa lập lại sự 
quân bình từ tâm lẫn thân, mê tin cái có, bỏ 
không. Chưa dứt khoát tiến về không, ham còn 
sợ mất, chưa hiểu được luật nhân quả mà tu, vẫn 
ở trong vòng động loạn 
 
  Kệ: 
 Khó thông khó hiểu khó phân bàn 
 Bất ổn tâm thân trí khó an 
 Thức giác mê mù không giữ nữa 
 Bình tâm thanh tịnh trí tâm an 

3) Montréal, 06-05-97 
Hỏi: Làm sao để thấy thiêng liêng? 
 
Ðáp: Thưa thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp, tự đạt sự quân bình trong 
tâm thức thì mới có cơ hội thấy được phần hồn 
và thiêng liêng 
 
  Kệ: 

Trở về bản chất siêu nhiên tiến 
 Giải tỏa phiền ưu giải nổi phiền 
 Chẳng có buồn phiền không vọng động 
 Thực hành chơn chánh tự mình yên 
 

4) Montréal, 07-05-97 3:55 AM 
Hỏi: Qui về một mối là qui làm sao? 
 
Ðáp: Thưa qui về một mối là nhìn ai cũng có đầu 
có đuôi như nhau, làm người lúc nào cũng quí 
yêu trật tự chung. Nếu phát triển đi lên thì chỉ 
hướng thượng và hội tụ, từ trung tim bộ đầu đi 
lên, thì luồng tâm điển sẽ được hội tụ vào luồng 
điển trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ 
 
  Kệ: 
 Hướng lên chỉ có một đường tiến 
 Giải tỏa sân si tự giải phiền 
 Qui hộI tình người trong thức giác 
 Bình tâm học hỏi sớm giao liên 
 

5) Montréal, 08-05-97 5:05 AM 
Hỏi: Tại sao ngồi thiền phải chọn hướng nam? 
 
Ðáp: Thưa ngồi thiền chọn hướng nam, là giữa 
tam tinh chơn mày xuất phát điển nóng hòa với 
nóng, thì mới thuận chiều tiến hóa, có thể ngồi 
lâu hơn hướng bắc 
 
  Kệ: 
 Thẳng đường tiến hóa diệt lòng tham 
 Thức giác dễ tu dễ sửa làm 
 Qui đạo không còn trong bỡ ngỡ 
 Thực hành tiến tới tự mình làm 
 

6) Montréal, 09-05-97 4:20 AM 
Hỏi: Thương ai hơn họ thương ai hơn mình là 
sao? 
 
Ðáp: Thưa thương ai hơn họ tự thương, thì biết 
thương mình trước hết, thì mới có cơ hội phục vụ 
người kế tiếp 
 
  Kệ: 
 Biết mình biết họ biết mình tu 
 Giải tỏa phiền ưu tự giải mù 
 Thức giác chính mình tu tự sửa 
 Bình tâm họ hỏi giải khờ ngu 
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7) Montréal, 10-05-97 3:25 AM 
Hỏi: Thánh nhân chuyển thư cho phàm nhân thì phàm nhân có nên nhận hay không? 
 
Ðáp: Thưa hai chiều từ thánh và phàm hai chiều khác nhau. Phàm thì từ từ đi lên, Thánh thì chuyển 
xuống tận độ và phục vụ, thanh trược khác nhau, tùy duyên mà chung hội. Càng lên càng thông 
minh, càng xuống càng trì trệ. Thánh nhân có thể biến thành ma quỉ, ma quỉ có thể biến thành thánh 
nhân sau khi cực kỳ khổ cực, lưỡng cực giao minh 
 
  Kệ: 
 Lên xuống phân minh rõ  tiến trình 
 Thực hành thức giác tự mình minh 
 Cảm giao thanh trược qui giềng mối 
 Gốc gát điển thanh tựu qui hình 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Hỏi: Thưa ông Tám, người tu học theo pháp lý mục đích là không trở lại làm con người nữa, 
bỏ bớt một cái giai đọan làm người để dễ dàng tiếp tục tu mãi. Như vậy những linh hồn trước 
không tu theo pháp lý sau khi chết lại chịu học đạo theo pháp lý, họ có bị trở lại làm người hay 
không? 
 
Ðáp: Không! Nếu mà họ cương quyết tiếp tục ở trên đó, họ cũng có dự nhiều cái cuộc thuyết pháp 
cũng như chúng ta ở đây, họ tiếp tục họ theo dõi thì họ không có cái chuyện luân hồi lại thế gian 
nữa, họ chỉ đi lên mà đi lên không phải là đi tu, lên trên đó là được hưởng tu, lên trên đó là làm việc 
nhiều lắm chứ không phải là chểnh mảng như ở thế gian, lên trên đó càng ngày càng tu. Cũng như 
tôi cũng vậy, mỗi đêm hằng giờ hằng phút có chuyện là tôi phải đi liền, chứ không bê trễ, hứa xuôi 
không được! Ở trên đó làm việc nó còn phải đàng hoàng và rõ rệt hơn ở thế gian, cho nên cái tầng 
tiến ở đó nó cũng hơi khó khăn, nhưng mà mọi người đều bằng lòng tu thì nó nhứt định đi luôn chứ 
không có luân hồi trở lại. 
 

THƠ 
             ÐÓN XUÂN ÐỜI 
CUNG nghinh Ðinh Hợi tiết Xuân sang 
ỨNG hiệp Tình Trời khắp thế gian 
VẬT chất đủ đầy, thêm hạnh phúc 
TƯ, công chung hưởng Lộc Trời ban 
          Phong Phú, 01-02-2007 
                  Mai Văn Chất 
                          ==== 
           CHÚC XUÂN ÐẠO 
CHÚC đạo THỰC thi chánh pháp thiền 
MỪNG luôn HÀNH luyện tiến triền miên 
NĂM nay CHẤT điển thêm thanh sáng 
MỚI thảo PHÁC tròn bức họa Tiên. 
          Phú Nhuận, 02-02-2007 
                  Mai Văn Chất 

                           
        MOÄNG MÔ XUAÂN ÑINH HÔÏI 2007  
       COÄI CAÂY KIEÅNG QUYÙ BAO NGAØY  
NAÉNG MÖA TU LUYEÄN XUAÂN NAØY TROÅ 
BOÂNG  
          ÑEÏP ÑÔØI ÑEÏP ÑAÏO GIA COÂNG  
LAØM LAØNH LAÙNH DÖÕ RA COÂNG QUAÛ DAØY  
      AÊN CHAY TÒNH LUYEÄN TRAÊM NGAØY  
MÖØNG CON MAÉT TRAÙI SAÙNG RAØY TÖÏ TAÂM  
           MAI VAØNG ÑAØO ÑOÛ TRAÊM NAÊM   
       5 THAØNH CUÛ CHI  3-2-2007  
                           ==== 
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        TUỲ BÚT XUÂN 2007 
 
LỄ HỘI GIAO THỪA NĂM CON HEO 
VƯỜN MAI PHÚ QUÝ ÁNH SAO VÀNG 
HOA ÐÀO ÐỎ THẮM ÐƯỜNG HỘI NHẬP 
SÃI CÁNH SÁO DIỀU HÀNH TRÌNH XUÂN 
CON RỒNG VIỆT NAM CẤT CÁNH BAY 
HEO ÐẤT ÐIỀU HAY HỒ CHÚC PHÚC 
TRÊN GIỬA ÐƯỜNG HOA CHIM HÓT CA 
ÁNH SÁNG PHÁO HOA CƯỜI HẠNH PHÚC 
ÐỒNG XU ƯỚC NGUYỆN ÐÔI BẠN THƯƠNG 
CÙNG NHAU ÐẾM NGƯỢC THỜI GIAN TRẺ 
RỘN RÃ MỪNG XUÂN TRỐNG MÚA LÂN 
HỒN QUÊ DÂN TỘC NGÀN NĂM TUỔI 
TUỔI TRẺ SOI HỒN KHỎANH KHẮC XUÂN 
ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN ÐÀN EM NHỎ 
HAPPY NEW YEAR MEN XUÂN HÁT 
HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI YÊU ÐẮM SAY 
MỘT CỘI HOA ÐÀO TÁM TRĂM TRIỆU 
MỘT GỐC MAI VÀNG TÁM TRĂM TRIỆU 
TẾT LÀM ÐIỀU HAY VẬN MAY ÐẾN 
TRÁI TIM NHÂN ÁI VUI TỪ THIỆN 
MÓN QUÀ ÐẦU XUÂN ÐẾN VUI NHÀ 
CHÀ CHÀ TÀI LỘC TRỜI BAN PHÚC 
ÐẤT NƯỚC VÀO XUÂN HA HÃ CƯỜI 
     5 THÀNH CỦ CHI 5-2-2007 SÀI GÒN 
                  ==== 
     CHÚC MỪNG TẤT NIÊN 
    THIỀN ÐƯỜNG BỮU HÒA 
Cả năm bận rộn quá chừng 
Hôm nay tranh thủ đến mừng Tất Niên 
Cầu cho Năm Mới bình yên 
Xuân sang Ðinh Hợi phước điền tăng hơn 
Thương nhau, xa lánh dỗi hờn 
Thi đua học tập, biết ơn Ðức Thầy 
Học Hòa, Học Nhẫn là đây 
Lọc thanh, giải trược, hiểu đầy lý chơn 
Tình thương đoàn kết keo sơn 
Giúp nhau thăng tiến trong cơn khảo trần 
Thị phi, chậm tiến bỏ lần 
Siêng năng luyện đạo, ân cần giúp nhau 
Uống ăn chẳng bận cháo rau 
Giữ thân đạm bạc, xa màu gối chăn 
Công phu thăng tiến giữ lằn 
Chiếu minh, Thường chuyển, việc chăm hằng 
ngày 
Soi hồn, thanh điển quang khai 
Dày công Thiền định, sửa sai tánh phàm 
Mai sau thanh nhẹ, an nhàn 

Hướng về Xứ Phật, bình an Vía Hồn 
Chúc cho bạn đạo Chợ Ðồn 
Sang năm tiến mạnh, giữ khuôn phẩm lành 
Hằng tuần hội ngộ em anh 
Học tập nếp sống tịnh thanh của Thầy 
Ơn sâu Thiền Chủ cao dầy 
Tạo cơ ngơ tốt, đong đầy thiện duyên 
Tương lai về được Tây miền 
BỮU HÒA cũng được Phước Tiên đắp bồi. 
        Mùa Ðông Bính Tuất, 28-01-2007 
                  Kính chúc, 
               Trần Kiên Hoa. 
                     ==== 
          CHÚC XUÂN TÐ BỮU HÒA 
                  ÐINH HỢI 2007 
ÐỨC hạnh thiền sinh học nhẫn hòa 
HIỀN lành sức mạnh vượt phong ba 
KIM quang dẫn tiến người thiền sĩ 
NẾT tánh thuần âm trí sáng ra 
LÊN trụ đào-thành hồn tự tiến 
DUNG hòa mọi giới đạo thăng hoa 
NGHIÊM minh giới luật tâm thường niệm 
LAN tỏa hương thiền đạo Thích Ca. 
 
ÐỢT này luyện đạo gắng về không 
THẢO hiếu mẹ cha trọn tấm lòng 
RON rã bước chân hành Niệm Phật 
HƯỜNG tâm công quả được Thiên phong 
PHƯƠNG nam hiệp điển hồn thăng tiến 
CAN ố thận khai thông vía gặp hồn 
BÍ pháp Cha ban thời gắp luyện 
THANH hòa sắc giới đến Tiên Bồng. 
         Dĩ An, ngày 19-01-2007 
               NGUYỄN HIỀN. 
                  ==== 
CUNG CHÚC TÂN XUÂN ÐẶNG THÁI BÌNH 
Cung đàn Xuân điệu vút tràn đầy 
Chúc trần gian mãi vượt chông gai 
Tân Dân Thánh Ðức từng mong đợi 
Xuân Thái Bình, tâm đặng sum vầy. 
* * * 
Nồng nàn như thuở Xuân sang 
Trần gian thanh thản nhẹ nhàng đón Xuân 
Long lanh sống động tưng bừng 
Ngỡ như Tiên cảnh trong từng tâm tư 
 
Nắng mưa Xuân phải chần chừ 
Vui hành dũng tiến an cư tại trần 
Thì đừng giao động băn khoăn 
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Trời giao Báu Pháp tự lần hồi quê 
 
Xuân an lạc hỉ tràn trề 
Lòng Xuân phơi phới tỉnh mê giấc thiền 
Ðớn đau, khổ khổ triền miên 
Mới hay Thiên Ý tạo giềng mối tu 
 
Bây giờ bản thể ngục tù 
Vui hành để tiến thiên thu an nhàn 
Những điều lợi ích tâm thân 
Những điều trăn trở cư trần an yên 
 
Ðêm đêm Xuân ấm nồng thiền 
Thiền nhân gắng niệm thường xuyên Di Ðà 
Thân tâm an lạc thiết tha 
Nhờ vào Lục Tự Aạm Ba Ðất Trời 
 
Thì Xuân huyên náo lã lơi 
Dịu xoa chăm sóc những đời khổ đau 
Hương Xuân tươi mát dạt dào 
Khổ đau xin gởi xin trao về thiền 
 
Xuân này hành pháp thêm siêng 
Hợi Xuân mời gọi nhân hiền bấy lâu 
Dấn thân tu học nhiệm mầu 
Sao cho thanh nhẹ dài lâu Cõi Trời 
 
Hương Xuân lan tỏa nơi nơi 
Sắc Xuân vẫn thắm đời đời an vui 
Thì Xuân mãi mãi trao lời 
An cư tại thế kiếp đời ráng tu 
 
Xuân ơi, bản thể ngục tù 
Vẫn mong vẫn đợi Hiền tu đạt thành 
Thiên đàng mãi tận trời xanh 
Hay là phảng phất xung quanh chúng mình 
 
Tình Xuân ấp áp hành trình 
Vững tâm hành đạt chứng minh Tiểu Hồn 
Ðợi chờ nhau đến mõi mòn 
Xuân đi rồi đến còn tiến tu. 
        Thủ Ðức, 30-01-2007 
             TỪ HÙNG. 
                ==== 
          SỐ TÁM  HUYỀN VI 
Hai không hiệp một số không danh 
Không đời không đạo trung đạo thành 
Lái thuyền bát nhã độ khắp chúng  
Phá mê phá chấp xiển giáo nhanh 

Tám phải từ bi tuỳ duyên độ 
Hai phương trời đất tám phương thanh 
Minh chiếu ba cõi vô quai ngại 
số tám huyền vi con số lành 
       Phúc Tâm cà mau 20/1/2007 
                ==== 
CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI THÂN 
(Nhân ngày giổ của thân sinh bạn đạo sóc trăng) 
Ngày giổ thân sinh đạo sĩ vân 
bạn đạo nơi nơi rất ân cần  
hội tụ tâm linh cùng định hướng 
chung thiền cầu nguyện độ người thân  
hiếu đạo vuông tròn đạo quả tiến  
thiền thức nhẹ nhàng điển thoát trần  
nhứt bổn qui hồi chung một cội  
nhẫn hoà nhịn quí hiển hiền nhân  
          Phúc Tâm cà mau 28/1/2007 
                      ==== 
          TÔI TẬP LÀM THƠ  
Tôi tập làm thơ tôi tu thiền  
Khơi dậy lòng nhân tỏ niềm riêng 
trắc nghiện tu hành tìm ý xấu  
sửa tánh ăn năn giải nỗi phiền  
góp phần nho nhỏ đền ơn phật 
thơ hoà luôn giữ nhẹ lòng riêng  
     Phúc Tâm cà mau 20/1/2007 
                ==== 
              Túy Tiên 
Xuân nào đang đến, Tết trời Tây 
Chim Việt đón xuân, trí hao gầy 
Tha hương một cõi người qua lại 
Rượu nào chưa uống, rượu nào say 
Hùynh-hoa gỉa tửu, lầu xuân mộng 
Tứ đại hợp thành, cuộc tĩnh say 
Đâu còn tha thiết xuân mới cũ 
Nhắp chén rượu Thiền bỏ cuộc say! 
           Nguyễn Quang Hải  
(Dựa theo Túy Hạnh tân Niên và Nắng Đào)
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Chương Trình Thiền Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người, Úc Châu 
 
Kính thưa toàn thể Quý Bạn Đạo  
 
Trong vài tuần qua, một số bạn đạo đã phát tâm đóng góp vào dự án xây cất căn nhà 5 
phòng ngủ của Thiền Viện Quy Hội Tình Người, Úc châu, qua chương trình đóng góp 
thiện nguyện 1 mét vuông do nhiều bạn đạo địa phương giúp đỡ huy động. Thay mặt cho 
ban vận động xây cất Thiền Viện, con xin cám ơn Đức Thầy đã cho anh em chúng con cơ 
hội phục vụ Đạo Pháp và cảm ơn toàn thể bạn đạo Vô Vi đã góp công của vào chương 
trình lợi ích chung này. 
 
Có một số bạn đạo đã nêu lên vài thắc mắc về chương trình Thiền Viện. Đây cũng là sự 
thiếu sót của Quốc. Để đáp ứng những thắc mắc đó, Quốc xin trình bày tóm tắt dưới đây 
những diễn biến và chi tiết có thể giúp bạn đạo hiểu rõ hơn chương trình Thiền Viện Quy 
Hội Tình Người trong thời gian qua:  
 

Trước tiên, xin cảm ơn các anh chị bạn đạo đã đóng góp và bổ xung ý kiến giúp cho 
Quốc có được cơ hội hiểu biết thêm sự sơ sót của chính mình. 

 
1. Sơ Lược Tiểu Sử Của Hội Từ Thiện Vô Vi (VoVi Charitable Trust) 

 
o Được thành lập vào năm 1999 (24/02/1999) với mục đích xây cất cơ sở Vô 

Vi và phát triển Vô Vi tại Úc châu. 
o Đức Thầy là Appointer của Hội, có thẩm quyền tối cao, có thể trục xuất và 

chỉ định bất cứ một ai hay tổ chức nào quản lý Hội. 
o Hiện nay, Đức Thầy đã chỉ định cho Quốc thực hành trách nhiệm quản lý 

(xin đọc TBPTDN 503) từ tháng 2 năm 2005. 
 

2. Địa Hình Và Giá Cả Miếng Đất Thiền Viện Úc Châu Hiện Nay 
 

o Khu đất 24 hecta (nằm giữa hai con suối Levison và Emerald - xin xem họa 
đồ) tại vùng suối Bích Ngọc, 51 Malone Road, Mareeba, Úc châu. 

o Hội Từ Thiện Vô Vi đã mua vào ngày 04/12/2006, với giá $497,359 Úc 
kim. 

o Trong đó, số tiền $100,000 Mỹ kim (~$135,000 Úc kim) do bạn đạo cho 
Hội mượn trong thời hạn 2 năm, và tháng 4, 2008 Hội phải phải hoàn trả lại 
(xin đọc TBPTDN 551, 554 và Đại Hội 2005 & 2006, KSC 2006). 

 
3. Danh Xưng Của Thiền Viện Úc Châu 
 

o Ngày 22/12/2006, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, Vĩ Kiên, đã đặt tên cho Thiền 
Viện Úc Châu với danh xưng “Thiền Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người” 
(xin xem Khóa Sống Chung 2006). 

 
4. Chương Trình Của Miếng Đất Cũ 
 

o Trên miếng đất Deeral ở miềng nam Cairns, do các anh chị Khưu Thị 
Phẩm, Lưu Quốc Trường, Ngô Văn Lẹ, Võ Anh và Đặng Cương Lĩnh quản 
lý Hội từ 1999 tới tháng 2 năm 2005, đã có chương trình Làng Vô Vi và 
Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế.  

o Khu đất này đang được Hội tìm người bán lại để giải quyết số tiền 
$100,000 Mỹ kim Hội còn thiếu của bạn đạo như đã nói trên. 
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o Chương trình xây cất Thiền Viện nơi đây đã được hủy bỏ vì chi phí quá 
cao, có thể lên tới $13 triệu Úc kim (TBPTDN 549). 

 
5. Chương Trình Xây Cất Thiền Viện “Quy Hội Tình Người” 

 
o Dự án đầu tiên là xây căn nhà 5 phòng ngủ quay về hướng nam, theo như 

lời chỉ dạy của Đức Thầy (xin xem họa đồ đính kèm). 
o Song song theo đó, Hội cần giải quyết số tiền vay mượn $100,000 Mỹ kim 

cho bạn đạo. Hai vấn đề trên cần giải quyết trong năm 2008. 
o Đức Thầy sẽ cho tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế tại khu vực Thiền Viện 

sau khi căn nhà được hoàn thành trong năm 2008. 
 

6. Chương Trình Phát Tâm Đóng Góp Thiện Nguyện 1 Mét Vuông  
 

o Được phổ biến trong hai tuần qua (TBPTDN 605, “Appeals (A4) - 
v1.12.pdf”). 

o Tới ngày 15/02/2007 đã có 50 nhóm bạn đạo đóng góp 50 mét vuông.  
o Diện tích tối thiểu cho căn nhà 5 phòng ngủ là 350 mét vuông.  
o Chi phí 1 mét vuông khoảng $1,200 Mỹ kim (~$1,500 Úc kim), và chi phí 

này chỉ có thể giữ được trong vòng 6 tháng tới. Đây là chi phí trung bình 
xây cất 350 mét vuông trên cao nguyên Cairns.  

o Tổng cộng chi phí cho 350 mét vuông là khoảng $420,000 Mỹ kim. 
o Chúng ta cần tối thiểu $100,000 Mỹ kim trước tháng 6, 2007 để kịp mướn 

nhà thầu bắt đầu việc xây cất căn nhà hầu hoàn thành trước cuối năm 2008. 
o Tất cả các đóng góp hoàn toàn cho chương trình Thiền Viện, và quyền sở 

hữu sẽ là của chung, không thuộc về cá nhân hay tổ chức nào khác, ngoại 
trừ Hội Từ Thiện Vô Vi. 

o Bài thơ của Đức Thầy Vĩ Kiên tặng cho chương trình 1mét vuông: 
 

CHƯƠNG TRÌNH 1M VUÔNG CỦA THIỀN VIỆN 
QUY HỘI TÌNH NGƯỜI, CAIRNS 

 
CÙNG CHUNG XÂY DỰNG THỰC HÀNH TỰ TU 

 
Heo* này xin bạc bạn ơi! 

$20 đô mỗi đứa tưởng Trời giúp cho 
15 tháng xây dựng quanh co 

Thiền viện đất rộng chẳng lo chẳng phiền 
Quy Hội Tình Người bạn hiền 

Giúp cho chút đỉnh bạc tiền để xây 
Cùng chung xum họp vui vầy 

Dựng xây thắng cảnh nơi này thiền tu 
Tình đạo sống động an du 

Ngày ngày tự thức tự tu tiến hoài. 
 

Quí thương, 
Lương Sĩ Hằng, 

Vĩ Kiên 
San Diego, ngày 01 tháng 02 năm 2007 

* Đinh Hợi 2007. 
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7. Phương Thức Bạn Đạo Phát Tâm Đóng Góp 
 

o Có thể bằng cách đóng góp tối thiểu $20 Mỹ kim (~$25 Úc kim) mỗi tuần, 
và giữ vững tinh thần $20 Mỹ kim đó trong 15 tháng tới. 

o Bạn đạo có thể hợp tác với nhiều bạn đạo khác để đóng góp 1 mét vuông, 
tùy theo hoàn cảnh cá nhân. 

o Nếu bạn đạo có khả năng vẫn có thể đóng góp nhiều hơn 1 mét vuông, 
thường xuyên hơn, hay qua nhiều hình thức hữu hiệu khác.  

o Hội cần biết số tiền thu nhập sẵn có là bao nhiêu.  Lí do, nhà thầu không 
chấp nhận công trình xây cất nếu chúng ta không có khả năng tài chánh hẳn 
hoi. 

o Bạn đạo có thể đóng góp thẳng vào tài khoản ngân hàng tại Úc của Hội Từ 
Thiện Vô Vi (VoVi Charitable Trust). Hiện nay, Hội Từ Thiện này chưa 
được quyền lợi khai thuế vì chưa có một cơ sở phục vụ bạn đạo Vô Vi 
chính thức. Nếu bạn đạo cần nhận lại giấy chứng nhận khai thuế xin liện lạc 
với Quốc, hay ban đại diện địa phương để chúng ta tìm cách hữu hiệu hơn. 

 
8. Mọi Thắc Mắc Về Chương Trình Thiền Viện 
 

o Quý bạn đạo phát tâm đóng góp có thể liên lạc thẳng với Quốc. 
o Các đại diện địa phương trên danh sách dưới đây. 
o Các Thiền Viện, Thiền Đường và Trung Tâm địa phương. 
o Mọi hình thức và chi tiết đóng góp sẽ được hướng dẫn sau, khi bạn đạo đã 

phát tâm đóng góp vào chương trình 1 mét vuông, hay hình thức đóng góp 
thiện nguyện khác. 

 
9. Danh Sách Bạn Đạo Phát Tâm 

 
o Các danh sách đóng góp sẽ được xin cho đăng trên các TBPTDN trong 

những thời gian cần thiết. Các chi tiết thiết thực có thể sẽ được để lên 
www.vovi.org. 

 
10. Vị Trí Thiền Viện Dựa Theo Sơ Đồ 
 

o Trong sơ đồ ở những trang kế tiếp, số tám (8) biểu hiện cho vị trí của căn 
nhà 5 phòng ngủ sẽ được xây trên khu đất 24 hecta của Thiền Viện. 

o Các con số 2, 5, 6, 7, 8 & 9 biểu tượng cho chương trình trong tương lai, 
nếu chúng ta có khả năng. 

o Tạm thời, căn nhà 5 phòng ngủ (số 8) là dự án đầu tiên cần sự đóng góp 
của quý bạn đạo. 

 
11. Quản Lí Thiền Viện 
 

o Hiện nay, khu đất Thiền Viện đang được quản lí bởi người chủ cũ 
o Sẽ được thay thế, khi nào chúng ta tìm được bạn đạo có tâm và khả năng 

đóng góp khai thác cũng như giúp làm mối liên lạc tại địa phương. 
 
 
Nếu quý bạn đạo vẫn còn thắc mắc về các chi tiết có liên quan tới chương trình Thiền 
Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người mà chưa được giải tỏa, xin vui lòng liên lạc, Quốc và 
ban đại diện sẽ cố gắng đáp ứng trong xây dựng. 
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Xin cảm ơn sự lưu ý và phát tâm của toàn thể quý bạn đạo. 
 
Năm mới kính chúc Đức Thầy và toàn thể quý bạn đạo năm châu luôn vui khỏe. 
 
Kính bái, 
 
Lê Tấn Quốc. 
Tây Úc, ngày 15 tháng 02 năm 2007. 
 
Ban đại diện địa phương 
 
Mỹ Châu 
 
(1) Nguyễn Minh Châu - New 
York     
ĐT:   +1 631 952 4642           
Cell: +1 631 355 9873             
E: vovinewyork@gmail.com 
 
 
(2) Huệ Mai – Bắc Cali 
ĐT: +1 530-589-6972 
E: maioro@yahoo.com 
 
(3) Nguyễn Hữu Lâm - OR        
ĐT: +1 503 380 9307              
E: lamtruc@comcast.net         
                 
                        
(4) Trần Lệ Quyên – Nam Cali 
Trụ Sở Vô Vi 
ĐT: +1 714 414 2849 
ĐT: +1 714 891 0889 
E: myquyen11@yahoo.com 
 
 
(5) T/Đ Qui Hội Tâm Linh - 
Canada          
ĐT: 1(514)367-3961 
E: tbptdn@videotron.ca 
 
(6) Huỳnh Ánh Sáng - Houston 
ĐT:  +1 281 631 9767 
Cell: +1 832 488 2450 
E:tranguyen77066@yahoo.com 
 
                                                
(7) T/Đ Thanh Hòa - San Diego   
ĐT: +1 (619) 472 0663             
E: thanhhoa43@yahoo.com  
 
 
Âu Châu 
 
 
(1) Đồng Trọng Trí - Đức          
ĐT: +49 (0) 6109 37 53 19        
E: tri.dong@t-online.de             
 
 
(2) Ngo Mui Leng - Pháp 
ĐT: 01 46 77 19 55 
E: dany.ngo@libertysurf.fr 
 
(3) Dominique Santelli - Pháp 
ĐT: +011 33 450 708 355 
E: santelli.dominique01@tele2.fr 

 
 
Úc Châu và Á Châu 
 
 
(1) Lê Tấn Quốc - Perth             
ĐT/F: +61 (08) 9450 7416       
Mob:  0422 091 358                 
E: letanquoc@gmail.com         
 
(2) Võ Anh - Melb 
ĐT: +61 (03) 9356 0887 
Mob: 0434 086 356 
E: voanhvovi@yahoo.com 
 
 
(3) Phạm T X Hồng – Cairns     
ĐT/F: +61 (07) 40413374          
E: xhpham@tpg.com.au           
    
                                              
(4) Nguyễn Linh Hiển - Melb 
ĐT: 0410 051 472 
E: lhnguyener@gmail.com 
Skype: linhhiennguyen 
 
 
(5) T/Đ Minh Hòa – Sydney       
ĐT/F: +61 (02) 9608 6012        
Mob: 0433 655 822                  
E: jasmine.cheong@iinet.net.au  
 
 
(6) T/Đ Dũng Chí - Sydney 
ĐT: +61 (02) 8704 4829 
Mob: 0414 508 194 
E: hthai@iinet.net.au 
 
 
(7) Wan Liểu - Melb 
ĐT: +61 (03) 9432 2690 
E: Lieu.Wan@ato.gov.au 
 
 
Đặc biệt Xin Kêu Gọi Sự Đóng 
Góp của các Hội Trưởng Hội 
Ái Hữu Vô Vi, chủ Thiền viện, 
Thiền đường và Trung tâm. 
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Sơ đồ phong cảnh do bạn đạo Lý Châu Bảo, Sydney, phát tâm trình bày 
 

 


