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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 
 

Cô Trình 
 

Cô trình saép ñaët bôûi thieân cô 
Huûy hoaïi hoài sinh seõ ñeán giôø 

Thöùc giaùc taâm linh töï söûa mình 
Do Trôøi xaây döïng töï mình minh 

 
Vĩ Kiên 

 
 
 

Mục Bé Tám từ 25/5/97 đến 31/05/97 
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) Làm sao được khai mở trí tâm  ? 
2) Muốn cầu tiến thì phải làm sao  ? 
3) Tại sao tâm người đời thích lo âu những chuyện không cần thiết  ? 
4) Tại sao ở đời này ai cũng sợ chết cả  ? 
5) Chuyển do đâu hình thành  ? 
6)  Sự sống do đâu mà có  ? 
7) Làm sao mới gọi là phân minh  ? 
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1) Montréal, 25-05-97 3  : 30 AM 
Hỏi  : Làm sao được khai mở trí tâm  ? 

Ðáp  : Thưa muốn khai mở trí tâm thì phải tự sửa 
chửa trí tâm từ đời lẫn đạo, thầm tu thầm tiến thì 
mới thấy rõ   giá trị của sự thanh tịnh là cần thiết, 
duy trì chữ nhẫn tạo lập một vị trí thăng hoa tốt 
đẹp, hạnh đức càng ngày càng dồI dào 
 Kệ  : 
Khai thông phát triển trí tâm cao 
Sáng suốt minh tâm rất nhiệm mầu 
Cơ đạo không còn trong đão lộn 
Bình minh quang chiếu thực hành cao 

2) Montréal, 26-05-97 4  :45 AM 
Hỏi  : Muốn cầu tiến thì phải làm sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa muốn cầu tiến, trước hết phải 
thực hành trong trật tự, từ đời lẫn đạo, trí tâm 
sẽ ổn định và phát triển, qua nguyên lý Nam 
Mô A Di Ðà Phật, ngày đêm dùng ý niệm 
trong thực hành 
  Kệ  : 
 Cảm minh chấn động duyên lành tiến 
 Giải tỏa nội tâm chẳng lụy phiền 
 Thức giác tâm lành thanh tự tiến 
 Giải phần mê loạn tự mình xuyên 

3) Montréal, 27-05-97 4  :00 AM 
Hỏi  : Tại sao tâm người đời thích lo âu những 
chuyện không cần thiết  ? 

Ðáp  : Thưa người đời sống vì tập quán hướng 
ngoại, trí tâm và nộI thức chưa khai mở, hay lo 
những chuyện không cần thiết, tạo khổ cho chính 
mình. Người tu thiền thích thanh tịnh và bằng 
lòng sửa tâm, tiến hóa trong thanh giới điển 
quang của Trời Ðất, tự tháo gỡ duyên nghiệp của 
nội tâm, sống vui với chấn động ánh sáng của 
càn khôn vũ trụ 
 Kệ  : 
Tự tu tự giải ý mê mù 
ÐờI tạm tâm hành tự tiến tu 
Dứt khoát tâm linh không hướng động 
Sửa tâm thanh tịnh chẳng còn mù 

4) Montréal, 28-05-97 3  :45 AM 
Hỏi  : Tại sao ở đời này ai cũng sợ chết cả  ?
 
Ðáp  : Thưa người đời nhờ nguyên khí của 
Trời Ðất kết thành sự sống thiêng liêng, hoạt 
động nhanh nhẹ theo ý muốn giới hạn, sống 
ham vui qua ánh sáng của mặt trăng và mặt 
trời dìu tiến tâm thân, hướng ngoài tạo tham, 
mê lầm là vĩnh cữu. Cho nên ai ai cũng 
không muốn rời cuộc sống, càng ngày xác 
thân càng lụn bại, mới biết mình đã già, hồn 
thì tham muốn đủ thứ, nhưng không làm sao 
đạt thành, nhờ sự kích động và phản động 
của tình đời, mới chịu tìm đường tu sửa. 
Chứng minh chính ta sai chẳng có ai sai, biết 
được điều này chỉ lo tu sửa, nhiên hậu mới 
đạt được sự thanh tịnh, hòa hợp với sự tự 
nhiên và hồn nhiên mà tiến thân trong thanh 
tịnh, thực hành giải nghiệp tâm, thăng hoa 
nhẹ nhàng, biết được hồn sẽ không còn sợ 
chết nữa, chỉ có lo tu tiến mà thôi 

  Kệ  : 
 Thức hồn chẳng có sang tồi động 
 Tâm trí phân minh tự tiến tòng 
 Nguyên lý Trời ban không sửa đổi 
 Thực hành chất phát tự mình thông 

5) Montréal, 29-05-97 5  :00 AM 
Hỏi  : Chuyển do đâu hình thành  ? 

Ðáp  : Thưa chuyển là do luồng điển từ cơ tạng 
cho đến khối óc phát triển đi lên, thừa tiếp với 
luồng điển thanh cao đổi thay tâm tình, tự thức tự 
minh nguyên lý của Trời Ðất 
 Kệ  : 
Bên trên chuyển hóa khai thông điển 
Trí tuệ phân minh tự cảm yên 
Ðại nguyện đạt thành trong ý thức 
Bình tâm học hỏi cảm giao liền 

6) Niagara, 30-05-97 4  :45 AM 
Hỏi  : Sự sống do đâu mà có  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự sống do nguyên khí của Trời 
Ðất thành tựu mà có. Người tu cần phát triển 
nguyên khí của nội tâm nội tạng thì mới 
được quân bình và an vui 

  Kệ  : 
 Nguyên khí hóa sanh vạn vật còn 
 Giải thông Trời Ðất chẳng hao mòn 
 Có không không có dạy hành tiến 
 Khí điển tương giao vẫn sống tròn 
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7) Niagara, 31-05-97 2  :43 AM 
Hỏi  : Làm sao mới gọi là phân minh  ? 

Ðáp  : Thưa phân minh là dùng ý lực cân xem thanh hay là trược, nặng hay là nhẹ, trắng hay là 
đen, sáng hay là lu, thì mới thấy rõ giá trị của đôi bên 
 Kệ  : 
Trong không mà có đạo nền giải 
Cảm thức đời nay đã chuyển hoài 
Có có không không không dấy động 
Thanh thanh diệu diệu rõ  thanh đài 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Hỏi: Thưa ông Tám khi ngồi công phu ông Tám dặn phải tưởng lên trên hà đào thành tức là 
điện của mình không đi ngang được mà phải đi thẳng lên mà nếu đi thẳng lên đó mà mình 
ngồi day mặt về hướng nam thì cái hướng của mình đi lên nó trực chỉ đi thẳng không phải là 
đi về hướng Tây vậy làm sao có thể đi về hướng Tây được? 
 
Ðáp: Bởi vì khi mà chúng ta soi hồn đó, thì “Nam thật phương Nam lửa Bính-Ðinh” là nó xuất 
phát cái điển ngay chỗ chân mày, rồi từ đó nó phát ra thành cái mô-ni-châu nó bay xa rồi nó lên 
ngang trung tin chỗ cái trán này thuộc về Trung-Thiên Thế giới, rồi từ Trung-Thiên thế giới nó mới 
qua chỗ Bồng Lai Tiên Cảnh qua khỏi Bồng Lai Tiên Cảnh nó mới vô Trung tim bộ đầu. Nhưng 
mà mục đích chúng ta tiến về Phật đi tới không động, chúng ta đặt cái mục đích phải hướng về 
trung tim bộ đầu để cho nó phát quang đi tới thanh tịnh ở sau này, nhưng mà cái đường đi chúng ta 
phải đi trước hết từ thế gian là khối Ðịa Tiên, qua Trung-Thiên rồi qua Bồng-Lai, rồi nó mới nhập 
vô trong cái cảnh giới bất động của chư Phật, nó lên trên đó thì nó đã xoay chiều. Ông thấy từ 
hướng Nam nó đi lên lần lần trung thiên rồi tới Bồng-Lai, nó xoay chuyển đi lên Trung tim, thì từ 
trung tim đó nó bất động, ông chuyển hướng lên tuốt lên bên trên rồi đó, thì nó trực chỉ về hướng 
Tây, nó đi trong nhẹ, không động. Chỗ đó không còn mược trớn nữa nhưng mà vừa tưởng là nó tới. 
Chứ đâu có phải rằng nói tôi đi như vậy mà sai, bởi vì tới cái chỗ cần nhiên liệu. Cũng như bây giờ 
cái hỏa tiển, cái vệ tinh nó lên trên đó nó cần nhiên liệu từ ở dưới này, nó phóng hỏa nó đốt cái hỏa 
tiển nó bay lên một tầng, rồi tới tầng kia nó phóng một cái nữa, nó mới tuốt lên trên kia, nó phóng 
cái nữa nó tuốt lên trên kia, không còn không khí nữa, nó không còn mượn lửa mượn trớn nữa, thì 
từ đó nó muốn “tôi muốn đi”, vừa động một cái nó thấy con người nó bay lên rồi. Ðó nói về vật 
chất nó còn vậy, còn phần hồn nó còn bay nhẹ nữa, thấy không? Thành ra cái hướng chúng ta tới 
đó không có khó khăn, do phần hồn điều khiển, nó phải mượn cái lửa để điều khiển mới được, nó 
mới đi tới hướng Tây được. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

THƠ 
THIỀN VIỆN QUY HỘI TÌNH NGƯỜI ÚC 

CHÂU 
 
THIỀN GIẢ VÔ-VI HỌC ÐỦ BÀI 
VIỆN THÀNH TÂM-Ý NỐI VÒNG TAY 
QUY MIỀN BÍCH-NGỌC THÔNG TAM-GIỚI 
HỘI TỤ NƠI NÀY LUYỆN THÁNH-THAI 
TÌNH THƯƠNG TRỜI PHẬT LUÔN BAN PHÁT 
NGƯỜI NGƯỜI HƯỠNG PHƯỚC THOÁT BI-AI 
ÚC CHÂU THẮNG CẢNH DÂN TRUNG-HẬU 
CHÂU ÚC NHÂN LÀNH PHÁP-LÝ KHAI 
00 
 
THIỀN học ổn-định thân tâm 
GIẢ chơn tùy thức âm-thầm phát sinh 
VÔ-VI ba pháp sửa mình 
VI diệu khai mở thất-tình thăng hoa 
HỌC bài nhịn-nhục nhẫn-hòa 
Ðủ mọi hoàn-cảnh món quà thế-gian 
BÀI thi tới tấp miên-man 
VIỆN này Thượng-Ðế giao bàn chúng-sanh 
THÀNH công giúp sức dân lành 
TÂM không rúng động khổ hành tiến lên 
Ý Thiên NGÀI đã cho tên 
NỐI công góp của tạo nền Vô-Vi 
VÒNG tròn điển giới vô-hình 
TAY không có của góp TÌNH NGƯỜI THƯƠNG 
QUY tâm về cõi Thượng-Ngươn 
MIỀN quê xứ Úc ruộng, vườn trái cây 
BÍCH-NGỌC suối hiện đó đây 
NGỌC trong như kính vờn mây ráng chiều 
THÔNG qua ba cõi thẵng chiều 
TAM liều PHẬT thưởng CHA yêu MẸ mừng 
GIỚI hạn tuổi tác có chừng 
HỘI cùng TIÊN,PHẬT lừng-khừng sao nên 
TỤ cho điển trụ từng trên 
NƠI trung-tâm đỉnh tình tiền thoát đi 
NÀY đây là chốn tràng thi 
LUYỆN tâm sửa tánh mới quy Cội-Nguồn 
THÁNH-nhân tại thế cũng buông 
THAI-nhi thế-tục cuống- cuồng bờ mê 
TÌNH thương THẦY, TỔ vổ- về 
THƯƠNG-yêu tha-thứ tứ bề quanh ta 
TRỜI cao ban phuớc nhà nhà 
PHẬT THẦY rãi PHÁP khuyên ta thực-hành 
LUÔN luôn cảnh giác trung-thành 
BAN cho Pháp Quý phải hành mới minh 
PHÁT tâm công-quả cho mình 
NGƯỜI ơi ! đừng ngại giả tình thế gian 
NGƯỜI tu chân-thật tâm an 
HƯỞNG bao thành quả tâm phàm được yên 

PHƯỚC điền thụ-hưỡng triền-miên 
THOÁT từng tai nạn nối liền thiên tai 
BI thương trần thế trách ai 
AI đà trách-nhiệm tự khai tâm mình 
ÚC dân hiệp-chủng hành trình 
CHÂU này đùm bọc dân mình cơn nguy 
THẮNG cảnh thiên-nhiên phát-huy 
CẢNH này thơ-mộng thế vì cõi Tiên 
DÂN hiền chất-phát người siêng 
TRUNG-nguyên ruộng trãi thảm viền màu xanh 
HẬU-sinh chung sức thiển lành 
CHÂU Âu, Úc, Á, MỶ, thành bốn châu 
ÚC đây đất rộng biển sâu 
NHÂN hòa cuộc sống hợp sâu ân-tình 
LÀNH thay tình đẹp nghĩa minh 
PHÁP thiền ban rãi địa-hình Trời cho 
LÝ đời thấy vậy đừng lo 
KHAI quang kinh-mạch tự-do về Trời 
 
Kính Dâng Lên Ðức PHẬT THẦY 
và kính tặng Ðạo-Hữu Trần Kiên-Hoa cùng tất cả quý 
Huynh-Tỷ-Muội khắp nơi. 
Cairns, 4/02/2007 
Kính Bái 
Phạm Xuân-Hồng 
                      === 
            BÁT TIÊN QUI HỘI 
(Thân tặng 8 huynh đệ kỷ niệm buổi họp mặt 
Mùng 4 Tết Ðinh Hợi tại nhà huynh Út Nây) 
ÐƯỜNG về Xứ Phật vẫn còn xa 
PHỤNG lệnh Thầy Cha niệm Phật Ðà 
NÂY thể lọc trừ vơi trược khí 
TỈNH tâm hành luyện đạo thăng hoa 
MƯỜI điều Tâm Ðạo luôn khai triển 
NĂM uẩn Qui Không điển sáng lòa 
CHẤT phác tu trì theo Pháp Lý 
LUẬN bàn minh giải thoát can qua. 
     PN, 20-02-2007 (Mùng 4 Tết) 
             THIỀN TÂM 
                  ==== 
          CHÚC XUÂN LƯU GIA 
Chúc Xuân Thập Lục Lưu Gia 
Bình an tại thế tâm hòa yêu thương 
Tình thương bạn đạo bốn phương 
An vui đời đạo thẳng đường tiến tu 
Mừng Xuân tinh tấn công phu 
Nhớ ơn Thầy Tổ pháp tu sửa mình 
Thực hành thanh tịnh sáng minh 
Mỗi ngày mỗi học hành trình độ thân 
             Santa Ana, 28-01-2007 
                 Lưu Tâm. 
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                       == 
         THẤT CHƠN TÂN TRUYỆN 
(Thân tặng 7 huynh tỷ kỷ niệm buổi họp mặt ngày 
Mùng 2 TếtÐinh Hợi tại nhà huynh Ðức, ởBT) 
 
ÐỨC hạnh người tu giềng mối đầu 
NGHĨA ân tròn vẹn đạo thâm sâu 
SỆT sền nghiêng ngả không va vấp 
CHẤT phác hành thông rõ nhiệm mầu 
HOÀNH tráng công trình tu sửa tiến 
TÂN kỳ pháp luyện điển gom thâu 
MỸ tâm thiện tánh liền khai mở 
Thấy Ðạo nơi mình chớ chẳng đâu ! 
           PN, 18-02-2007(Mùng 2 Tết) 
              THIỀN TÂM 
                    ==== 
                VỮNG TIN 
Vĩ Kiên Di Lạc cứu đời 
Thầy là Giáo Chủ lập đời Thượng Nguơn 
Thầy lo giáo huấn Thế Nhân 
Thầy làm theo lệnh, hồng ân Cha Trời 
Dắt dìu sanh chúng hợp thời 
Trở về Thánh Ðức tuyệt vời Ðạo Tâm 
Thật thà chất phát truy tầm 
Giữ lòng thanh tịnh khỏi lầm, khỏi mê 
Nếu ai chưa rõ mà chê 
Coi chừng lạc bước, ê chề mất tâm 
Tốt hơn, ta vững niềm tin 
Tin Thầy tuyệt đối trọn tình kính yêu 
Nếu theo ai nữa là tiêu 
Xa Thầy, lạc Ðạo chớ liều ích chi ! 
           Thanh Ða, 31-01-2007 
                Tư Ếch Vô Vi 

                       ==== 
               HẠNH CÔNG QUẢ 
LÊ bước giúp người khắp bốn phương 
THỊ đời đau khổ lại càng thương 
PHƯƠNG châm “Cứu Giúp” là tâm nguyện 
DUNG hợp Ðạo Ðời mãi khuếch trương. 
                     PN, 24-02-2007 

             THIỀN TÂM 
(Thân tặng Ð/h.Phương Dung) 
             ==== 

        CƠM KÊ MUỐI SẢ 
Cơm kê muối sả tuyệt vời 
Món ngon thanh khiết Em mời Anh Tư 
Tấm lòng tuyệt đẹp Em Dư 
Ân trao thanh điển nhân từ đải nhau 
Tình Em trong sáng biết bao 
Nhẹ nhàn chơn chánh thanh cao độ đời 
Ngôi sao tu học sáng ngời 
Bốn mùa rực rỡ, Ðất Trời nở hoa 
Lòng Em thánh thiện bao la 
Từ bi rộng mở chan hòa thương yêu 
Rõ ràng tu học diệu siêu 
Vô Vi Em đã tuyệt chiêu hơn người 
Dũng tâm tu học hợp thời 
Lẩy lừng Pháp Lý, tuyệt vời cô Em 
Gặp Em ai cũng mến khen 
Ðẹp người, đẹp nết, giỏi thiền, dũng tu 
Nổi danh Nhi Nữ Thiền Sư 
Theo Thầy Di Lạc Em tu trọn đời. 
        Thanh Ða, 29-01-2007 
                Tư Ếch Vô Vi 

 

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

CHUYẾN CỨU TRỢ CƠN BÃO SỐ 9 (DURIAN) 
 

Trước sự tàn phá nặng nề của cơn bão số 9 (Durian), gây nhiều thiệt hại cho đồng bào các 
tỉnh Miền Nam Việt Nam. Với những nỗi đau : nhiều gia đình mất đi người thân, nhà cửa sập đổ 
hoàn toàn trước cơn bão dữ, cảnh màn trời chiếu đất bao trùm nhiều địa phương. 

Trên tinh thần “Nhường cơm xẻ áo”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” và Ðức 
Thầy thường khuyên bạn đạo Vô Vi thực hiện việc “Cứu Khổ Ban Vui”. 

Với phương châm “Công phu, công quả, công trình” , Phương Dung đã được Ðức Thầy chỉ 
dạy (qua thư) là nên làm việc phước thiện. 

Ban Từ Thiện Phước Tâm do Phương Dung đứng ra làm “đầu tàu” và việc làm từ thiện đã 
bắt đầu và âm thầm từ 1996, đến nay công tác này được phát triển theo chiều hướng tốt. Nhiều 
chương trình giúp cho dân nghèo, cụ thể mỗi năm trao tận tay hơn 1000 phần quà cho các vùng xa, 
vùng sâu trải dài trên các tỉnh Phía Nam. 
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Các mặt công tác như đào giếng tạo nguồn nước, xây nhà tình thương, bác sĩ tình nguyện 
khám bệnh phát thuốc và thành lập các bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại một số bệnh viện. 

Trước cảnh đau lòng khi nhìn thấy sự tàn phá nặng nề của cơn bão Durian, các thành viên 
trong Ban Từ Thiện chung vai sát cánh lên đường cứu trợ đồng bào bị nạn trong cơn bão số 9 tại 
hai huyện Ba Tri và Mõ Cày thuộc tỉnh Bến Tre. 

Chuyến đi cứu trợ được thực hiện vào ngày 23/12/2006. từ lúc 3 giờ sáng, 120 thành viên 
không ngại thức khua dạy sớm, kể cả các anh từ nước ngoài như anh Phong từ Ðức, anh Tạo và 
anh Tánh từ Mỹ cùng tham gia, và nhiều bạn đạo nước ngoài tại Montreal đã chia sẻ bằng cách gữi 
tiền đóng góp tạo thêm “sức mạnh vật chất” cho chuyến đi. 

Trước giờ xuất phát, mọi người cùng tích cực chuyển các mặt hàng cứu trợ lên xe thật 
nhanh chóng để kịp giờ lên đường. 

Lúc 3g50 phút, đoàn xe lớn nhỏ gồm 5 chiếc từ từ lăn bánh, xuất phát hướng về vùng đồng 
bằng sông Cữu Long. 

Ðến 5g30 đoàn đến phà Rạch Miễu, đây là chiếc phà đầu tiên nối liền địa phận Tiền Giang 
và Bến Tre. Ngồi trên phà ngắm cảnh sông nước, tàu ghe dập dìu lòng mọi người cảm thấy nao nao 
hướng về bà con đang trông đợi. 

Tổng số quà trong chuyến cứu trợ là 400 phần, được đưa về 2 huyện là Ba Tri và Mõ Cày 
và cấp phát tại 4 điểm. 

Trên đồng hồ chỉ 7g30 sáng, người đứng đầu huyện Ba Tri là anh Chín Hồng ra đón đoàn, 
sau đó hướng dẫn đoàn xuống các ấp, xã. Từ tờ mờ sáng, bà con đã tập trung, vui mừng khi thấy 
đoàn xe mang băng rôn đỏ với với dòng chữ “Ban Từ Thiện Phước Tâm” từ từ xuất hiện. 

Ðến điểm phát thứ nhất, đoàn trao 100 phần quà, mọi người trật tự xếp hàng nhận quà. Cảm 
động nhất là các cụ già bày tỏ lòng biết ơn các tấm lòng hảo tâm đã tạo nên những phần quà đầy 
tình nghĩa. 

Tiếp theo là điểm phát thứ hai, xã Tân Xuân, đoàn đã trao 100 phần quà tận tay những gia 
đình bị nhà sập và tốc mái che. 

Rời huyện Ba Tri lúc 11g00, đoàn phải vượt qua phà Hàm Luông để đến huyện Mõ Cày là 
điểm phát kế tiếp tại xả An Thới, với 100 phần quà đáp ứng lòng mong đợi của bà con. 

Ðiểm phát sau cùng là xã Ða Phước Hội với 100 phần quà. 
Ðến 16g 00 chiều, cả đoàn đã hoàn thành công tác cứu trợ và trở về thành phố HCM với 

tâm trạng thanh thản sau một chuyến đi thật hữu ích. 
Xin cám ơn tất cả những tấm lòng đã góp phần xây dựng Ban Từ Thiện ngày một thêm lớn 

mạnh. 
 
LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG 
(Email:  (Email: dung7168@gmail.com  
Cell Phone: 0983347168) 
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HỘI VIÊN BAN THIỀN CA 

 

Hằng năm Vô Vi Multimedia Communication được Đức Thầy cho phép tổ chức 
thiền ca để quảng bá pháp lý Vô Vi với đại chúng. 
 

Chúng tôi thành thật cám ơn quý bạn đạo đã ủng hộ tham gia vào hội viên của 
ban thiền ca và chúng tôi xin kêu gọi các bạn nào đã là hội viên cũ, xin tiếp tục 
tham gia ủng hộ ban thiền ca. Quý bạn nào chưa phải là hội viên, thì xin mời 
tham gia vào hội viên của ban thiền ca năm 2007, để giúp chúng tôi có đầy đủ 
tinh thần và phương tiện quảng bá Pháp Lý Vô-Vi do Đức Thầy chỉ dạy. Điều này 
cũng nói lên sự đoàn kết và sức mạnh của cộng đồng Vô-Vi chúng ta ở hải ngoại. 
 

Lệ phí hội viên có giá trị trong năm là $120 USD.  
 

Quyền lợi của hội viên: 
Hội viên của Ban Thiền Ca sẽ nhận được vé VIP tham dự thiền ca, và 1 CD hay 1 
DVD nhạc thiền ca có chữ ký của Đức Thầy. Ngoài ra hội viên còn nhận được 
thiệp xuân của Đức Thầy và các quà khác trong năm của Ban Thiền Ca. 
 

Kính mời quý vị hưởng ứng giúp đỡ chúng tôi, cùng phát triển Vô-Vi và quảng bá 
Vô-Vi bằng cách tham gia vào hội viên của ban thiền ca. 
 

Vô-Vi Multimedia Communication kính bái. 
**************************************************   
 

Họ và Tên Hội Viên: ________________________________________ 
Địa chỉ nhà:   _____________________________________________ 
Số phone nhà:___________________ Cell: _____________________ 
Email:    _________________________________________________   
(Ban Thiền Ca sẽ email hồi báo khi nhận được đơn và hội phí tham gia) 
 

Liên lạc thiền đường địa phương:  _____________________________   
 

Check ghi và gửi về địa chỉ:   Vo-Vi Multimedia Communication 
                        P.O. Box 741324 
        Dallas, TX 75374-1324 
     (Email: vovimedia@vovi.org) 
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Khóa Sống Chung  “Duyên Lành“ 

25.05.2007 – 28.05.2007 
 

Hotel Holiday Inn Frankfurt Airport- North  
Isenburger Schneise 40, 60528 Frankfurt/Main, Germany 
 

Họ và Tên (giống trong Passport) : _______________________________________________ 
Địa chỉ : ____________________________________________________________________ 
Thành Phố : _____________________Số vùng ____________Quốc Gia ________________ 
Điện thoại : ________________________E-mail : _________________________________________ 
Thuộc Thiền Đường / HAHVV : ______________________                                    Nam [   ]   Nữ  [   ]     
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp) : _____________________Điện thoại : _____________ 
 

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 21-04-2007 
Nếu hủy bỏ sau ngày 21-04-2007, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại. 
 

Lệ Phí  
 cho mỗi người 

  

Phòng  
1 người 

lớn 

Phòng  
2 người 

lớn 

Trẻ em  
13-16 tuổi 

chung phòng 
2 người lớn 

Trẻ em  
7-12 tuổi 

chung phòng 
2 người lớn  

Trẻ em  
0-6 tuổi 

chung phòng  
2 người lớn 

Trẻ em  
17-19 tuổi 

phòng 
 2 người  

KSC  
4 ngày / 3 đêm 

9 bữa ăn 

 400 euro 324 euro 120 euro 60 euro miễn phí 240 euro 

Phòng trước 
hoặc sau KSC  

65 euro 43 euro miễn phí miễn phí miễn phí 43 euro 

Mỗi phòng chỉ được tối đa : 2 người lớn + 2 trẻ em 0-6 tuổi hoặc hai người lớn + 1 trẻ em 7-16 tuổi  
1 người lớn ở chung với 2 trẻ em : mỗi em phải đóng thêm 64 euro  
 

Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những người sau đây 
Họ và Tên Tuổi Lệ Phí 

   
   
   
   
Tổng Cộng   
 
Xin được xắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng) : 
_____________________________________________ 
 

• Phiếu ghi danh xin gửi về: Thu TRAN, 
Freseniusstr. 6, 60320 Frankfurt/ Main 

hoặc gửi qua e-Mail: vovi-fv-germany@arcor.de 
 
Lệ phí xin chuyển vào trương mục:  

VOVI Freundschaftsvereinigung 
Konto-Nr: 64653, BLZ: 50793300, Birsteiner 
Volksbank eG 
IBAN: DE 545 079 330 000 000 64653 / BIC: 
GENODE51BIV (Dành riêng cho bạn đạo nước ngoài) 

Mục đích: KSC Duyên Lành (lưu ý: chúng tôi không 
nhận các loại ngân phiếu) 
Hoặc đóng trực tiếp cho anh Nguyễn Văn Quan 
Liên lạc: Trần Xuân Thu, Tel: 069-5978195 
 
• Bạn đạo Pháp xin gửi Phiếu ghi danh về : 
M. HUYNH, 178 rue de l’Université, 75007 PARIS    
( Tel : 0145502912 ) 
Ngân phiếu đề tên :  
ASSOCIATION VOVIFRANCE

PHIẾU GHI DANH
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Khóa Sống Chung  “Duyên Lành“ 
25.05.2007 – 28.05.2007 

 
Bạn đạo đi máy bay hoặc xe lửa đến phi trường Frankfurt có thể đón xe Bus miễn phí của  Hotel về : 
Hotel Holiday Inn Frankfurt Airport- North  
Isenburger Schneise 40, 60528 Frankfurt/Main, Germany 
 
 
 
Cần sự đưa đón của Ban tổ Chức: 
 

 
• Ðến bằng máy bay : Phi trường Frankfurt 

 
 Gìờ Hãng hàng không Chuyến bay 

Đến    
Đi    
  
 
• Ðến bằng xe lửa: Ga Phi trường Frankfurt   

Bạn đạo nhớ mua vé đến tại Ga Phi Trường Frankfurt (không phải Ga trung ương Frankfurt). Ban 
chuyển vận chỉ đưa đón tại Ga Phi Trrường. 

 
 
 Gìờ Chuyến xe 

Đến   
Đi   
 
 
 
Liên lạc Ban vận chuyển :  
 
• Phan văn Khá,  

o Tel: (0049) 06071-303685,  
o Handy : 017665064810 

                                            
• Lê Hữu Hạnh,  

o Tel : (0049) 07042-6276,  
o Handy : 015205971313 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHIẾU VẬN CHUYỂN
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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. 
 

Sau đây là danh sách bạn đạo ủng hộ chương trình 1 mét vuông tới ngày 08/03/2007: 
 

4 Vũ Khánh Tường & 
Lê Thị Thanh Phượng Aus-Perth 01/02/2007 

(01/07/2008) 1 $600 AUD (6) 

..    ..   
65 Mai Văn Toàn USA-Florida 20/02/2007 1 $1,200 USD 
66 Mai Thị Thanh USA-Florida 20/02/2007 1 $1,200 USD 
..    ..   
93 Ẩn Danh-Fortworth  USA-Texas 04/03/2007 2   
94 Nguyễn Thị Ngọc Dung USA-Florida 04/03/2007 1   

95 Bùi Minh Trí Canada – 
T/Đ Linh Tâm 03/03/2007 1   

96 Nguyễn Thị Rẩy ″ ″ 03/03/2007 1   
97 Bùi Minh Công ″ ″ 03/03/2007 1   
98 Bùi Donny ″ ″ 03/03/2007 1   
99 Trần Mỹ Hạnh ″ ″ 03/03/2007 1   

100 Trần Lý Thanh & 
Đăng Thị Hòa USA-San Diego 04/03/2007 1 $160 USD(2) 

101 Ann Khang USA 04/03/2007 1 $160 USD(2) 
102 Steven Banh USA 04/03/2007 1 $80 USD(1) 
103 Le Hung USA 04/03/2007 1 $1,200 USD 
104 Trần Thị Hinh AUS-Melb 03/03/2007 1   

       



 11

       

 Tổng số mét vuông (08/03/07) 
-Thiền Viện cần 350 mét vuông   111.5   

 
Danh sách bạn đạo đóng góp thiện nguyện tới ngày 08/03/2007: 

 
26 Phạm Thị Cát USA-Nam Cali 04/02/2007 $5,000 USD  
27 Đào Văn Kiệt USA-Nam Cali 25/02/2007 $600USD  
28  Vô Danh Aus-Canberra 27/02/2007 $100AUD  
29 Nguyễn Trọng Thanh Aus-Canberra 06/03/2007 $1,000AUD  

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

 
Tổng cộng tiền bạn đạo đóng góp thiện nguyện: $38,860 AUD + $5,600USD 
 
 
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/ 


