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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) Người tu Vô Vi khi chết phải chúc nhau thượng lộ bình an tại sao  ? 
2) Làm sao mới được minh tâm kiến tánh ?  
3) Tại sao người tu Vô Vi sẽ không còn tên tuổi và địa vị nữa  ? 
4) Làm sao mới mở được bộ đầu ?  
5) Muốn phát triển thì phải làm sao  ? 
6) Làm sao cảm thức được tranh trời? 
7) Làm sao mới được gọi là thân thương  ? 
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1) Montréal, 01-06-97 4  :15 AM 
Hỏi  : Người tu Vô Vi khi chết phải chúc nhau 
thượng lộ bình an tại sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa người tu Vô Vi biết được phần 
hồn không chết cho nên mới chúc nhau thượng 
lộ bình an, cả nhà sẽ vui và không có buồn 
khóc, hại cho người còn sống phải bơ vơ trong 
động loạn vì thiếu sót 
  Kệ  : 
 Chúc nhau tiến hóa tới vô cùng 
 Chẳng có khóc mưa tạo bão bùng 
 Hiểu được xác phàm trong cõi tạm 
 Hồn không tiêu diệt vượt đường cùng 

2) Montréal, 02-06-97 3  :00 AM 
Hỏi  : Làm sao mới được minh tâm kiến tánh  ? 
 
Ðáp  : Thưa phải ăn năn sám hối, thấy mình sai chịu 
tu sửa nhiên hậu mới được minh tâm kiến tánh 
  Kệ  : 
 Chung qui cũng phải thực hành tiến 
 Tự giải tự minh bớt tạo phiền 
 Gây gỗ làm gì không tiến bước 
 Thực hành thanh tịnh thấy không điên 
 

3) Montréal, 03-06-97 1  :53 AM 
Hỏi  : Tại sao người tu Vô Vi sẽ không còn tên 
tuổi và địa vị nữa  ? 
 
Ðáp  : Thưa người tu Vô Vi phát triển đi lên sẽ 
không còn tên tuổi địa vị nữa là vì phần hồn 
được tiến hóa đi lên, tự giải tất cả nghiệp 
chướng trong nội tâm, sẽ không còn lo âu nữa 
  Kệ  : 
 Thăng hoa thanh nhẹ tiến tâm vừa 
 Chẳng có lo âu chẳng khóc mưa 
 Thức giác chơn tình tâm tự tiến 
 Bằng lòng tiến hóa chẳng mây mưa 
 

4) Montréal, 04-06-97 6  : 45 AM 
Hỏi  : Làm sao mới mở được bộ đầu  ? 
 
Ðáp  : Thưa thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp, trì niệm lục tự A Di Ðà và thực 
hiện Pháp Luân Thường Chuyển, sẽ khai mở huyền 
bí của nội tâm, bộ đầu thanh tịnh, tự thức và giao 
cảm luồng điển thanh tịnh ở bên trên bộ đầu, tự dập 
tắc tham sân si hỷ nộ ái ố dục 
  Kệ  : 
 Thực hành chơn pháp tự khai thông 
 Trí tuệ sáng suốt chẳng tréo trồng 
 Trực giác một lòng hành tiến bước 
 Xuất hồn thanh nhẹ chẳng cầu mong 
 

5) Montréal, 05-06-97 2  : 00 AM 
Hỏi  : Muốn phát triển thì phải làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn phát triển việc gì ở thế gian 
đều cần sự nhịn nhục và xây dựng cho chung 
thì tâm thân sẽ được khỏe mạnh. Người tu Vô 
Vi lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ xây 
dựng cho tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa 
  Kệ  : 
 Sửa mình tiến hóa tự phân qua 
 Ðời đạo thực hành tự cảm hòa 
 Quí trọng tiền nhân không phản trắc 
 Thành tâm tu luyện tự mình qua 
 

6) Montréal, 06-06-97 1  :50 AM 
Hỏi  : Làm sao cảm thức được tranh trời? 
 
Ðáp  : Thưa muốn cảm thức được tranh trời thì 
phải thực hành tu thiền, hóa giải được tâm tư, 
hướng về thanh tịnh và tự cảm thức được sự cấu 
trúc huyền vi của Trời Ðất đã hình thành được một 
thể xác tinh vi thâu gọn lại thành một tiểu thiên địa, 
có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, bên 
ngoài có gì bên trong có nấy. Càng chịu tu, lại càng 
thanh tịnh và sẽ tự khám phá được cõi huyền vi ẩn 
tàng trong tâm thức của chính mình. Sống vui cùng 
Trời Ðất trong trật tự, nhiên hậu mới cảm thức 
được tranh trời tốt đẹp vô cùng sống động 

  Kệ  : 
 Hòa bình cảm thức chuyện ngoài trong 
 Cảnh giới phân minh tự tiến tòng 
 Phát triển vô cùng tâm tự đạt 
 Bền lâu vững tiến hướng thiên tòng 
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7) Montréal, 07-06-97 5  :20 AM 
Hỏi  : Làm sao mới được gọi là thân thương  ? 
 
Ðáp  : Thưa thân thương là thực hành chung một đường lối, có trước có sau trong trật tự 
  Kệ  : 
 Cùng chung thực hiện chung đường lối 
 Giải quyết tâm linh chịu quả nhồi 
 Thức giác cứu mình trong tiến hóa 
 Thoát ly trần tục tự về ngôi 
 

 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi: Thưa ông Tám điện Phật thì bao trùm tất cả từ thượng giới tới địa ngục như vậy thì ở 
cái cảnh địa ngục có việc học tu hành hay không? 
Ðáp: Ở cảnh địa ngục luôn luôn cũng có cho những người kêu bằng ngoan cố thành ra bị hành hạ, 
mà sau sự hành hạ đau đớn rồi đó họ mới trở về nội tâm. Cho nên cái luật của Phật có ngày ân xá là 
trong rằm tháng bảy. Có cái chuyện ân xá là cái điển của đức Phật chiếu các nơi để cho những 
người hồi tâm tưởng Phật thì có thể theo những vị hộ pháp đó mà để đi lên cõi trên tùy theo khả 
năng mà tu hành, thì tất cả các giới đều có cái điển của đức Phật, có ảnh hưởng của đức Phật sau sự 
dày xéo, sau sự đau khổ thì người phải trở về với sự thanh tịnh của đức Phật mới thấy được cái sự 
sai lầm của mình, thì ở giới nào theo tôi xét, giới nào cũng có ảnh hưởng điển của nhà Phật hết 
thảy . 
Nhiều người người ta bị vày xéo, bị ở tù, bị còng, bị này bị kia, còng hoài tháng này năm kia mấy 
chục năm ở tù. Sau một thời gian, cũng như là ông Tư đã lược thuật cũng vậy nữa, con tu gia đình 
tu thì cái ảnh hưởng của con người chết nó cũng còn ở lại thế gian, thì lần lần nó tu. Cái nội tâm 
của nó cũng tu, tới ngày ân xá những vị hộ pháp mà đi ngang, nó hướng về những vị hộ pháp đó đi 
theo thì ở dưới người ta cũng cho phép nó đi tu nhưng mà lên đó, nó cố gắng tu, nó được đi lên mà 
lên chậm hơn cái phương pháp của chúng ta tu ở đây. Bởi vì trên đó nó tu thì nó chỉ ngồi trên cái 
hòn đá trên núi nào đó, rồi để một cái lư hương nó ngồi tưởng Phật vậy thôi, hưởng cái thanh khí 
chậm chậm chậm chậm. Rồi do những cuộc thuyết pháp của những vị thiêng liêng tu hành cũng 
như bây giờ chúng ta tu ở đây xuất hồn đi được thì chúng ta cũng dự những cái cuộc thuyết pháp 
để giúp đỡ cho họ một phần để họ hiểu rồi họ tiến lên ở bên trên. Những vị hộ pháp cũng vậy, 
những vị tu hành thiêng liêng ở bên trên cũng chung đàm đạo với chúng ta ngồi ở đây để tìm ra cái 
phương pháp để đi lên cao hơn, nhưng mà những người ở đó không có cái gì trở ngại nhiều bằng 
chúng ta. Chúng ta còn mang cái bản thể xác thịt, về cái đời động bính-đinh chúng ta bị trở ngại 
nhiều mà sau cái trở ngại mà chúng ta nhận thức được, chúng ta tu mau hơn hơn những người đó 
nhiều lắm. 

THƠ 
       ĐIỂN NGHÈO ĐIỂN GIÀU 
Chăm học chơn điển kinh thầy dạy  
Lo hành ba pháp điển chuyển xoay 
sửa thông kinh mạch hà đạo hội  
tánh qui tâm thức đáo phật đài  
               ***** 
Ngày ngày trôi tuổi qua mau  
Chăm lo sửa tánh nhịn nhường hoà nhau  
Hành siêng khử truợc điển giàu 
Làm gương hậu thế giúp nhau mới tường  
Thiên đàng chỉ có tình thương  
hỷ xã tha thứ con đường tu chơn  

tu hành không tính thiệt hơn  
tranh giành ảnh hưởng chân đường hồi qui 
ba pháp giữ vững thực thi 
nghiêm luật giới pháp lời thầy tuân theo  
bất hoà hạ cấp điển nghèo  
giữ hoà điển rút từ trường nhẹ thanh 
bạn đạo yêu kính hạnh lành  
tu hành phát triển hình thành không danh  
Vượt vòng mê loạn quẫn quanh  
Bộ đầu phát sáng nhớ ơn tổ thầy  
Từ đầy giữ vững lòng ngay 
Cng nhau hiệp lực dựng xây pháp mầu  
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                  Phúc Tâm Cà Mau 11/2/2007 
                      ==== 
       TIỆC NHỎ ĐẦU XUÂN  
Di hoá điển giãi điển triển khai  
Thiện lành mùng một tết sum dầy  
Tối lạc chung thiền đãnh lễ phật  
Lạc quan đời đạo xuân mãi say  
Buổi tiệc nho nhỏ cùng nhau hưởng  
Cha làng ban phước phước lâu dài  
Phước đức móng nền xây dựng vững  
Thành tâm phục vụ hồn nhẹ bay  
              Phúc Tâm cà mau 10/2/2006 
                        === 
          PHẬT TRỜI THƯƠNG  
đầu xuân bạn đạo đến xông hương  
đem nhiều niềm tin suốt năm trường  
vui đời đạo đẹp ơn trời đất  
điển quang sáng ngời toả mười phương  
cha lành ban chiếu nhiều thanh điển 
tận độ từng con cõi gió sương  
nhận được nhiều nhớ tu tiến  
bạn đạo thật hoà phật trời thương  
           phúc tâm cà mau  6/2/2007  
                === 
     HẠT BỤI RONG CHƠI 
E U TỤ HỘI KHÓA SỐNG CHUNG 
ÐỨC QUỐC DUYÊN LÀNH ÐIỂN SÁNG 
CHƯNG 
HỘI TỤ TÂM LINH VUI TIẾN TỚI 
THIỀN CHUNG BẠN ÐẠO BỘ ÐẦU BUNG 
VÂN DU BÉ TÁM THIỀN TU TIẾN 
XE LỮA MUÔN NGƯỜI TỐC ÐỘ XUNG 
PHÁT TRIỂN TÂM LINH DUYÊN LÀNH SỐNG 
QUY HỘI TÌNH NGƯỜI VÔ VI CHUNG 
5 THÀNH CỦ CHI 3-3-2007 
                 ==== 
              SOI HỒN 
NGƯỜI CHẾT LÀ MA 
MA SỐNG THÀNH NGƯỜI 
NHÌN RỎ MA NGƯỜI 
HƠI THỞ VÀO RA 
    5 THÀNH CỦ CHI 26-2-2007 
                 ==== 
    QUY HỘI TÌNH NGỪƠI 
QUY TỤ ÐIỂN NĂNG 
HỘI NHẬP VỦ TRỤ 
TÌNH TIỀN XÂY DỰNG 
NGƯỜI TU VÔ VI 
         5 THÀNH CỦ CHI 28-2-2007 
                     ==== 
 ẨN TU CHUNG THIỀN BÀU TRĂN CỦ CHI 
MỘT CHÉN CƠM KHÔNG MUỐI DƯA LEO 
ÁNH SÁNG MẶT TRỜI ÐIỂN NĂNG REO 

TƯỚI MÁT VÍA HỒN TU THANH LỌC 
VÔ VI PHẬT PHÁP KHỔ QUA THEO 
SOI HỒN THIỀN ÐỊNH THẬT THÀ SỬA 
HÀNH PHÁP CÔNG PHU VÕNG NGỰ TREO 
ÐẤT THÉP THÀNH ÐỒNG ÐỊA ÐẠO LÃO 
NĂM THÀNH CỦ CHI DUYÊN LÀNH GIEO 
               5 THÀNH CỦ CHI 5-3-2007 
                      =====  
               NHẪN HÒA 
Pháp là thuốc quí giải thân tâm 
Nghiệp dữ trong ta tạo lỗi lầm 
Bài học tùy theo phần thức giác 
Nhẫn hòa nguyên lý để truy tầm 
Hồi quang khai triển tâm thanh tịnh 
Giải trược lưu thanh khỏi khóc thầm 
Công quả góp phần Cơ Tiến Hóa 
Duyên Trời Ân Ðộ thoát ao đầm. 
          Dĩ An, 12-07-2005 
          NGUYỄN HIỀN. 
                  ==== 
               BÀ THAM 
Bà tham dục vọng sẽ làm ma 
Ta lầm huyễn cảnh sanh tâm tà 
Cố gắng tu ố coi chừng vắng số 
Cà rong lêu lỏng khổ lòng Cha 
Công phu tu tỉnh khí thần đủ 
Ta hát đường về chỉ sát-na 
Niệm Phật từ trường luôn phát triển 
Cha vì thương trẻ trợ Di Ðà. 
          Dĩ An, 13-07-2005 
              NGUYỄN HIỀN. 
                    == 
               NẤU HÀ- SA 
Ngồi thiền gom lửa nấu tinh-ba 
Bụng nóng Ðơn-Ðiền tỏa khí ra 
Nhâm Ðốc ngũ-hành tâm điển trụ 
Từ-bi lập hạnh Ðạo trong ta 
Tùy duyên giúp đở người tu sửa 
Hiểu rõ hồng-trần nghiệp lánh xa 
Buông bỏ hy-sinh tâm dứt khoát 
Một lòng hướng thượng đến cùng Cha. 
           Dĩ An, 14- 07-2005 
             NGUYỄN HIỀN. 

     ==== 
        ÐIỂN RÒNG NGUYÊN CHẤT 
         (Thân tặng bạn Trí Huệ ố Chợ Lớn) 
Thơ Nguyễn Hiền ngày đầu lộn xộn 
Nhờ Thiền Tâm trắc bằng không lộn 
Góp phần báo LED đến ngày nay 
Thời khắc ít ố Thơ văn quá bộn 
Ngày bận trẻ con ố Tối soạn thơ 
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Thời gian đâu, thơ người pha trộn 
Muốn tường tri đến hỏi Thiền Tâm 
Sẽ biết Hiền tôi nào có độn. 
           Dĩ An, 05-07-2005 
              NGUYỄN HIỀN. 
                    ==== 
              CẢM ƠN 
        (Cảm ơn bạn Huệ Trí ố Tân Bình) 
Cảm ơn Huệ Trí khen Hiền Sún 
Thật sự lòng tôi hơi lúng túng 
Chỉ sợ phụ lòng Bạn Ðạo Thơ 
Vì đời công quả không nao núng 
Có tiền trả nợ đủ vui rồi 
Lời thật dễ nghe hơn ấp úng 
Hoà nhẫn nào còn việc dỡ hay 
Thân tâm thanh tịnh hành cho đúng. 
           Dĩ An, 05-07-2005 
              NGUYỄN HIỀN. 
                 === 
       NGÀY ÐẦU HỌC PHÁP. 
          ***** 
“Huệ Trí năm nay hướng cửa Thiền, 
“Chắc là kiếp trước có nhân duyên, 
“Khuyên trò về rán Trì Trai Giới, 
“Sau này sẽ được hưởng phước Tiên”.(1) 
                       *** 
Huệ Trí năm nay bước hành Thiền, 

May nhờ Thầy Tám chuyển nhân duyên, 
Truyền trao phổ pháp Vô Vi hạnh, 
Mở lối đưa đường, đến cảnh Thiên. 
                       *** 
Huệ Trí năm nay viết Thơ Thiền, 
Cũng nhờ ân sũng của Chư Thiên, 
Bạn bè giúp đỡ nhiều phương tiện, 
Học hỏi để mau đạt Pháp Thiền. 
                        *** 
Huệ Trí năm nay đang tầm duyên, 
Biết ơn Cụ Tổ, sáng khai miền, 
Nam bang hương pháp ngời ánh thiện, 
Thế giới theo Thầy bước quy nguyên. 
                       *** 
Huệ Trí mong sao bạn đạo Thiền, 
Ðem hương Ðạo Pháp rãi Trần duyên, 
Mong cho mọi giới, mau hồi bước, 
Tỉnh thức, Tu Tâm đạt thượng huyền. 
                      *** 
(1)- Bốn câu Thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt của Vị Pháp Sư 
đầu đời đã ban Pháp danh và dạy Ðạo cho đệ từ hồi 

13 tuổi. 
Nay thì đệ mới theo Thầy Tám: “Tu Thiền từ hồi 
hôm”. 
Kính Bái, 
HUỆ TRÍ (27-05-2005). 

Chương Trình Thiền Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người, Úc Châu 
 
    Xin thay mặt cho ban vận động xây cất Thiền Viện, con Lê Tấn Quốc xin cám ơn Đức Thầy đã 
ủng hộ và cho anh em chúng con cơ hội phục vụ Đạo Pháp. Cảm ơn toàn thể bạn đạo Vô Vi đã góp 
công của vào chương trình lợi ích chung này. 
 

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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Danh sách bạn đạo ủng hộ chương trình 1 mét vuông tới ngày 16/03/2007 

(chữ màu xanh và nghiên biểu hiện cho những chi tiết mới) 
 

49 Nguyễn Minh Châu USA-New York 09/02/2007 1 $1,200 USD 
77 Nguyễn Mai Thanh Thảo USA-Nam Cali 25/02/2007 1   
78 Anh chị Xuân Long USA-Nam Cali 25/02/2007 1 $100 USD 
79 Anh Chị Khanh Hương USA-Nam Cali 25/02/2007 1 $100 USD 
80 Hồ Cindy USA-Nam Cali 25/02/2007 1 $100 USD 
81 Vô Danh USA-Nam Cali 25/02/2007 3 $300 USD 
82 Hoa-Hoàng Hải-BB USA-Nam Cali 25/02/2007 1 $300 USD 

95 Bùi Hửu Trí Canada – 
T/Đ Lĩnh Tâm 03/03/2007 1   

105 Đào Hiên & 
Nguyễn Hoàng Anh 

Canada-TV Hội 
Tụ Tâm Linh Cùng 

Tiến Tới 
12/03/2007 1 $1,200 USD 

106 Nguyễn Minh Long USA-New York 13/03/2007 1   
107 Trần Quang Lực USA-New York 13/03/2007 1 $1,200 USD 
108 Nguyễn Văn Phước USA-Philadelphia 13/03/2007 1   
109 Nguyễn Thị Thắm USA-New York 13/03/2007 1   
110 Ẩn Danh USA-Dallas 13/03/2007 1 $100 USD 
111 Nguyễn Huu CaoSon USA-OR 13/03/2007 1 $200 USD 
112 Cô Lưu Tâm USA-Nam Cali 04/03/2007 1 $200 USD 
113 Nguyễn Thị Thu Hà USA-Nam Cali 11/03/2007 1 $100 USD 

114 Lâm Van Dung & 
Lâm Cam Duyen AUS-Melb 15/03/2007 1   

115 Doan Tan Thai AUS-Melb 15/03/2007 1   

116 Phung Thi Sieu & 
Doan Thi Thuy Hang AUS-Melb 15/03/2007 0.5   

 Tổng số mét vuông (16/03/07) 
-Thiền Viện cần 350 mét vuông   121   

 
Danh sách bạn đạo đóng góp thiện nguyện tới ngày 16/03/2007 

 

30 Lê Thành Lợi &  
Nguyễn Hồng Duc Đan Mạch 05/03/2007 $500AUD  

31 Vô Danh USA-Nam Cali 04/03/2007 $500USD  
32 Vô Danh USA-Nam Cali 11/03/2007 $2,500USD  

 
Tổng cộng tiền bạn đạo đóng góp thiện nguyện: $38,860AUD + $8,600USD 
 
 
 
 
 
 
 



 7

Tổng kết đóng góp hàng tuần từ ngày 01/02/2007 tới ngày 16/03/2007 
 

Tuần 
Số 

TBPTDN  
Ngày đăng 

Số mét 
vuông 

trong tuần 

Tổng số 
mét 

vuông 
Ghi chú hàng tuần 

1 605  
11/02/2007 48m2 48m2 

32m2 – Canada, Cagary – TĐ Lĩnh Tâm 
8m2 – Aus (6m2: Perth; 1m2: Cairns; 1m2: Melbourne) 
5m2 – USA (3m2: New York; 1m2: Dallas; 1m2: Houston) 
3m2 – Số còn lại (2m2: ẩn cư; 1m2: Pháp) 

2 606 
18/02/2007 ‘’ ‘’ Thông báo chương trình 1 mét vuông của Thiền Viện Quy Hội 

Tình Người, Úc châu 

3 607 
25/02/2007 26m2 74m2 

12m2 – USA (4m2: San Jose; 3m2: Florida; 5m2: Ẩn cư, Nam  
            Cali, Kansas City, Houston) 
7m2 – Canada (4m2: TĐ Lĩnh Tâm; 2m2: Ẩn cư; 1m2: Quebec)  
7m2 – Aus (3m2: Melbourne; 2m2: Sydney; 2m2: Perth) 

4 608 
04/03/2007 24.5m2 98.5m2 

16m2 – USA (11m2: Nam Cali; 2m2: Florida; 2m2: Cocoa;  
            1m2: Oklahama) 
3m2 – Canada (2m2: TV Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới;  
           1m2: TĐ Lĩnh Tâm) 
5.5m2 – Số còn lại (2.5m2: Đức Quốc; 2m2:Aus, Perth; 
             1m2: Việt Nam) 

5 609 
11/03/2007 13m2 111.5m2 

7m2 – USA (3m2: San Diego; 2m2: Texas; 1m2: New Mexico) 
5m2 – Canada, TĐ Lĩnh Tâm 
1m2 – Aus, Melbourne 

6 610 
18/03/2007 9.5m2 121m2 

6m2 – USA (2m2: Nam Cali; 4m2: New York, Oregon, Dallas,  
          Philadelphia) 
2.5m2 – Aus, Melbourne 
1m2 – Canada, TV Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới  

 
Tổng số mét vuông ở các nơi tới ngày 16/03/2007 

  
Các nơi Tổng số mét vuông 
Gia Nã Đại 48m2 
Mỹ 46m2 
Úc châu 20.5m2 
Âu châu 5.5m2 
Việt Nam 1m2 
Tổng số 121m2 

 
 
Xin đặt biệt kêu gọi bạn đạo Úc châu và Âu châu. 
 
Thành thật cảm ơn sự phát tâm của Quý Bạn Đạo. 
 
Kính bái, 
Lê Tấn Quốc. 
Người phụ trách công trình xây cất Thiền Viện Quy Hội Tình Người. 
http://www.mareeba.vovi.org/ 
 
 


