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

 số 550 22 tháng 1 năm 2006 
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 

 
 

 
Khai Thông 

 
Khai thông minh giải đường tu tiến 

Mở trí khai tâm tự tiến thầm 
Duyên Trời duyên Phật thanh ban tới 

Chuyển hóa thâm sâu rõ các nơi 
 

Vĩ Kiên 
 
 

 
Mục Bé Tám từ  9/12/2005 đến 15/12/2005 

Copyright 2006 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) Hành pháp để làm gì? 
2) Qui nguyên thiền giác là sao? 
3) Minh tâm kiến tánh là sao? 
4) Tri giác là sao? 
5) Quí tưởng Trời bằng cách nào? 
6) Thanh cao là sao? 
7) Qui tâm thức là sao? 
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1) San Diego 09-12-2005 6:20AM 
Hỏi: Hành pháp để làm gì? 
 
Đáp: Thưa hành pháp để tạo một thói quen tốt. 
                        Kệ: 
Thực hành chánh pháp để tập quen 
Khai triển chơn tâm tự thức hồn 
Qui đạo tình đời không luyến tiếc 
Quí thương Trời Phật tiến rất nhanh 
 

2) San Diego 10-12-2005 
Hỏi: Qui nguyên thiền giác là sao? 
 
Đáp: Thưa qui nguyên thiền giác là phải hội tụ 
trung tim bộ đầu và hướng tâm về trung tâm sanh  
lực càn khôn vũ trụ thì luồng điển quân bình sẽ 
hội tụ. 
                  Kệ: 
Điển lực quân bình thanh hội tụ 
Trì tâm tu luyện sẽ giải mù 
Qui nguyên thiền giác tâm bình thản 
Học hỏi vô cùng hành tự sáng 
 

3) San Diego 11-12-2005 9:00AM 
Hỏi: Minh tâm kiến tánh là sao? 
 
Đáp: Thưa minh tâm kiến tánh là tự thấy mình. 
                 Kệ: 
Thấy mình hiểu tánh mà tự tu 
Khai tâm chẳng còn khờ ngu 
Thực hành chơn giác an du hồn 
Qui nguyên thiền giác tự tâm tu 
 

4) San Diego 12-12-2005 9:25AM 
Hỏi: Tri giác là sao? 
 
Đáp: Thưa giác là tự hiểu. 
                Kệ: 
Tự hiểu tâm minh trí phân minh 
Quí tưởng Trời cao tự phân lời 
Cảm minh Trời Phật tự thảnh thơi 
Đời là tạm cảnh quí tưởng Trời 
 

5) San Diego 13-12-2005 9:40AM 
Hỏi: Quí tưởng Trời bằng cách nào? 
 
Đáp: Thưa quí tưởng Trời bằng hướng thượng. 
                    Kệ: 
Hướng tâm thanh nhẹ tự về Trời 
Thực hành chánh giác tự thảnh thơi 
Cảm thức chơn tâm hướng về Trời 
Qui y Phật pháp cùng chung tiến 
 

6) San Diego 14-12-2005 9:55AM 
Hỏi: Thanh cao là sao? 
 
Đáp: Thưa thanh cao là vượt mức. 
                  Kệ: 
Tâm linh vận chuyển qui tâm thức 
Giải tỏa phiền ưu tự bước vào 
Đời nay tạm cảnh không giờ tiến 
Thực hành giải phiền tự sống yên 
 

7) San Diego 15-12-2005 10:00AM 
Hỏi: Qui tâm thức là sao? 
 
Đáp: Thưa qui tâm thức là tự hiểu. 
                   Kệ: 
Qui tâm thức tự minh đạo pháp 
Hành thông giải quyết tự phải làm 
Quí tưởng Trời cao bớt tham lam 
Thành tâm tu luyện tự sống an 
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TRICH B ANG DứC THầY THUYếT GIảNG 

GIÁC NGỘ GIỜ PHÚT LÂM CHUNG 
 
1. Tại sao chúng ta xuống thế gian đây? Cha Trời đã cho chúng ta đầy đủ, cho chúng ta có hành 

trang sinh hoạt, hồng ân của ngài ban cho chúng ta một giọt máu, rồi càng ngày càng lớn, rồi bày 
ngoại cảnh càng ngày càng nhiều, áo kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ, bành trướng ra nhà cửa đủ thứ hết, 
rồi ràng buộc lấy mình, tự giam mình, tự giam hãm mình trong cái cảnh động loạn; gây cho nội tâm 
càng ngày càng khổ, càng động loạn, tóc bạc mắt lờ, nhưng chẳng biết mình là ai, đến giờ phút lâm 
chung mới kêu con cái cầu xin ơn trên hộ độ cho cha già được tiến hóa, hộ độ cho mẹ già được sống 
lâu, cũng chưa hiểu được định luật của Trời ... Chưa hiểu được định luật của Trời! Chưa hiểu được 
định luật của cha lành! Ðã ban bố cho nó lúc sơ sinh để cho nó học. 

Học từ cái nhỏ học tới cái lớn, từ cái lớn trở lại cái nhỏ mà nó cũng không hiểu, do tánh nó mà 
ra. Cho nó học: Sanh-Lão-Bệnh-Tử-Khổ. Cho nó học, học để chi? Học để cho phần hồn nó sáng suốt, 
phần hồn nó nhẹ nhàng và phần hồn nó dễ tiến hóa trong giờ phút lâm chung. Nhưng mà nó không 
hiểu. Nó tưởng rằng kế hoạch tốt của nó phải sống theo ý muốn của nó, để bảo vệ cơ thể nó. Nhưng 
mà tới giờ phút lâm chung nó thấy cái cơ thể là giả tạm, tới cái bài học cơ thể là nó mới thấy mọi sự 
giả tạm. 

Cho nên những người sinh tiền giàu có, đủ tiền đủ bạc, không lo tu tịnh, lo sài phí, lo chơi bời, 
đến lúc lâm chung, trước khi lâm chung là lâm bịnh hoạn, cái nghiệp thân nó mới dạy, rồi mới hồi 
tưởng ra. Chúng ta sanh ra, học cái sanh làm con người mấy chục năm nay, sanh mà chẳng hiểu cái 
trường sanh bất tử, mà hiểu cái tạm sinh ở thế gian, rồi ngày nay, sắp tới giờ phút lâm chung nó mới 
thấy cái “sanh”mình đang nung nấu từ bao nhiêu năm nay đều là giả. Còn nếu các bạn tu, hiểu được đó 
là bài học thì các bạn vui cười, và các bạn thấy cái đó là chánh. Cái bài học Sanh-Lão-Bệnh-Tử-Khổ 
đều là chánh của bề trên cha lành giáo dục cho chúng ta học. 

Chúng ta tu về vô vi, cõi hồng trần thấy rõ tại sao nêu ra sự xuất hồn? Cho các bạn thấy tại sao? 
Bởi vì trong bản thể bạn, Chủ Nhơn Ông là phần hồn, sự sáng suốt toàn năng hòa đồng với càn khôn 
vũ trụ, không phải eo hẹp. Cũng như phạm vi thế gian các bạn cũng cố đây, trước kia các bạn không 
tiền, rồi bạn làm ra tiền, cất nhà lầu, nghiệp này nghiệp nọ đủ thứ hết. Sung sướng chứ gì? À... ông 
Trời cho mà... Không phải đâu! Cái đó cho bạn có thông minh để bạn phát triển cái thông minh sẵn có, 
rồi xây dựng ra để ảnh hưởng mọi người, chớ không phải cũng cố cái tham, đểờ diệt sự sáng suốt của 
Thượng Ðế. 

Cho nên bạn phải bị, bạn phải bị đau khổ vì của cải. Bạn thấy rõ trước kia bạn không có tiền, bạn 
thảnh thơi, có cơm ăn sao cũng được, có chỗ ngủ sao cũng được. Bây giờ có tiền rồi bạn sợ mất tiền, 
mất nhÀ... mất vợ, mất con, mất của cải. Toàn là của tạm nhưng mà bạn không biết. Ngược lại bạn 
mới cầu Thượng Ðế, cầu đấng cha lành, cầu thánh thần phù hộ và giúp đỡ cho bạn được trường sanh 
để bảo vệ của cải của ông Trời cho bạn!!! 

Cho nên người đời có tiền là nói ông Trời cho, Chúa cho. Nhưng mà có tiền rồi quên Chúa, quên 
Trời. Tại sao nói các bạn quên Chúa quên Trời? “Tui đã lập nhà thờ cho chúng sanh tu mà ông nói tui 
quên chúa quên Trời? Quên rõ ràng! Chính các bạn không chịu trở về với đấng cha lành, khai triển 
tiểu thiên địa này là cái của quý báo . Một giọt máu đào đây là cái của trường sanh của ông Trời cho 
bạn. Bạn phải khai ra để tiến, tập trung phát triển Mô Ni Châu là cái vốn trường sanh của bạn. Bạn 
phải trở về đó mới là cứu vớt, hòa thượng được vạn linh. 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ TẠI NAM CALIFORNIA 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại Nam California xin thông báo cùng các bạn đạo : 
 
Ngày Mồng Một Tết năm Bính Tuất tức Chủ Nhật ngày 29/01/2006, Trụ Sở Xây Dựng 
Vô Vi xin kính mời quí bạn đạo đến tham dự buổi thiền đầu năm để cám ơn Bề Trên 
đã ân độ cho chúng ta trong những năm qua, nguyện cầu cho Đức Thầy và mỗi gia đình chúng ta được 
khỏe mạnh và bình an, thăm gian hàng Tết Vô Vi và dự buổi tiệc chay đầu năm với Đức Thầy tai nhà 
hàng  Seafood Palace (11752 Beach Blvd Stanton, Ca 90680; 
ĐT:714-891-1131).  
 
Chương trình gồm có:   
         1) 10:30am – 12:00pm Sinh hoạt Tuần Báo Phát Triển Điện Năng. 
         2) 12:00pm – 1:00pm thiền chung đầu năm. 
         3) 1:00pm – 2:30pm dự tiệc nhẹ tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. 
         4) 2:30pm – 5:00pm bạn đạo thăm gian hàng hội chợ tết Vô Vi (tự do, tự túc). 
         5) 6:30pm – 10:30pm Tiệc chay đầu năm, văn nghệ, Karaoke, trao đổi quà. 
 
**Những bạn đạo muốn tham dự xin đóng góp $25 và liên lạc đến: 
         1) Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi: (714)891-0889 
         2) Quyên Trần: (714) 414-2849 
         3) Thanh Trúc: (909) 896-3081 
 
 **Những bạn đạo muốn đóng góp chương trình văn nghệ, Karaoke Thiền Ca 
     xin liên lạc đến: (Xin đem theo dĩa Karaoke của mình nếu hát nhạc Xuân) 
         1) Hồ Mỹ Hằng: (714) 422-6427 
         2) Cao Thị Ngọc Hương: (909)548-3351. 
     (Xin đem theo dĩa Karaoke của mình nếu hát nhạc Xuân) 
   
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại Nam California xin chúc quí bạn đạo năm mới mọi 
Sự như ý và hưởng được nhiều ân điển của Bề Trên. 
 
Thay mặt BCH 
    Kinh mời, 
Nguyễn Văn Minh 

THƠ 
XUÂN VÔ THƯỜNG BẤT DIỆT 
Năm mới nghĩ mình tu tới đâu 
Ðiển quang chẳng có thấy mà rầu 
Xuân này tuổi đã bao nhiêu nhỉ? 
Ngũ thập tân niên chớ ít đâu 
Buổi tập công phu vài chục phút 
Cả ngày niệm Phật đôi ba câu 
Di Ðà Thầy hởi Di Ðà hởi! 
Chứng quả dùm con Mâu-ni-châu 
Nhìn đời cõi tạm con không khoái 
Chỉ khoái thành Tiên để vuốt râu. 
           QUẾ PHƯƠNG 
         (PN, 14-01-2006) 
 
 

                CHÚC XUÂN 
BÍNH TUẤT MÙNG XUÂN CHÚC BẠN THIỀN 
MỘT NĂM TU HỌC TIẾN TRIỀN MIÊN 
VƯỢT BAO THỬ THÁCH BAO THAY ÐỔI 
VỮNG NIỆM VỮNG THIỀN VẪN ÐẠT YÊN. 
           TP.HCM, 15-01-2006 
               TIỂU LONG. 
                      === 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
 < 2006 > 
Bước qua năm mới chúc Bạn Thiền 
Tràn đầy thanh điển khối Thiên Tiên 
Mở tâm, mở trí, bộ đầu mở 
Chẳng còn phiền muộn, chẳng lo âu 
Cùng nhau đón nhận lời Cha dạy 
Cùng về Tiên cảnh sớm hay chầy 
Kẹt lại trần gian là có tội 
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Chỉ sầu đau khổ, chỉ vậy thôi. 
              Hawaii, 08-01-2006 
           HUỲNH VĂN KHÁNH. 
                 ======== 
          XUÂN ÐÃ VỀ 
        BÍNH TUẤT 2006 
Xuân về lòng thấy không đơn lẻ 
Chúc phúc Ðệ Huynh luôn mạnh khoẻ 
Tham dục xa rời tự vượt xuyên 
Hoa Ðàm thanh tịnh luôn tươi trẻ 
Trần gian tình ái lắm ưu phiền 
Dứt khoát pháp hành cho cặn kẻ 
Gương sáng hạnh từ Phật Vĩ Kiên 
Thân tâm thanh tịnh đồng vui vẻ. 
             Dĩ An, 10-01-2006 
              NGUYỄN HIỀN 
         =========== 
    CHÚC XUÂN BẠN ÐẠO 
     NĂM CHÂU TU TIẾN 
Chúc huynh tỷ muội Ðạo Vô Vi 
Xuân Bính Tuất về gắng thực thi 
Bạn Ðạo tâm hòa xây thiện nghiệp 
Ðạo Trời dẫn độ ngũ-tam-qui 
Năm nay nườc Thái cùng tương hội 
Châu Á ố Châu Âu ố Châu Mỹ ố Phi 
Tu tịnh chơn ngôn nơi Thượng giới 
Tiến về Ðại Hội hết sầu bi. 
          Dĩ An, 10-01-2006 
          NGUYỄN HIỀN. 
                ==== 
CHÚC XUÂN BÍNH TUẤT 
  < 2006 > 
Bính Tuất Tân Niên chúc Bạn Thiền 
Ðồng tâm khai triển Pháp Tiên Thiên 
Theo gương hạnh đức của Thầy Tổ 
Lập lại quân bình tự tiến xuyên 
Ðời Ðạo Song Tu đồng nhịp tiến 
Từ bi sức mạnh lượng vô biên 
Yêu thương nhẫn nhục là giềng mối 
Ðoàn kết khơi nguồn Ðạo Vĩ Kiên. 
               Dĩ An, 09-01-2006 
              NGUYỄN HIỀN. 

======== 
     Möøng Xuaân Bính Tuaát 2006  
Tuï hoäi vinh quang caû ñaát trôøi  , 
Möøng xuaân bính tuaát  thaùnh ra ñôøi    . 
Phoå Quang Haûi Ñöùc  aân Trôøi Phaät  
Vaïn Thoï Di Ñaø Voâ Löôïng thôøi   … 
Thieàn Ñònh Thieàn ca vui giaûi thoaùt   , 

 

Phaùp luaân thöôøng chuyeån khoâng khoâng lôøi   .  
Tu nhaân hoïc Phaät vui tu tieán  
Tuï hoäi Thieàn chung ñaïo saùng ngôøi    
          5 Thaønh Cuû Chi   9-1-2006   
              ======== 
         Thân và Tâm 
Khát đòi phải cần uống với ăn 
Sao cho vừa đủ ấm thân trần 
Uống ăn vừa đủ nuôi thân xác 
Chớ nhét nhiều vào hại xác thân 
 
Hồn đói ăn gì để ấm no? 
Hít thanh khí điển của trời cho 
Nuôi hồn khôn sáng bằng thanh điển 
Bỏ đói hồn sa hỏa ngục lò 
 
Thân trần bụi bám phải cần chi? 
Nước sạch rửa thì bẩn sẽ đi 
Nếu biết thân dơ dùng nước rửa 
Còn tâm lấm bụi phải cần gì? 
 
Tâm lấm bụi trần hãy nhớ mau 
Thường chuyển pháp luân hít nhẹ vào 
Tẩy rửa tâm trần bằng thủy điển 
Tự nhiên tâm đạo sáng như sao. 
                Kính bái, 
             Lê Thị Nhạn 
Garden Grove 22 tháng 10-2005 
                    ==== 
THƯƠNG NHỚ MẸ TRẦN THỊ PHỐ DANH 
PHÁP HỒNG DIỆU VÂN 
Thương quá mẹ tôi đã mất rồi 
Nhớ từng lời nói rất xa xôi 
Mẹ khuyên cố gắng to tu tịnh 
Trần thế đắm chìm chỉ khổ thôi 
Thị thành chen lấn giành cuộc sống 
Phố xá người tranh kiếm miếng mồi 
Danh lợi bạc tiền là hư ảo 
Pháp thiền năng luyện chờ buông trôi 
Hồng trần tạm cảnh mau dừng lại 
Diệu pháp nhiệm mầu sớm bước thôi 
Vân hành nhẹ bước về quê củ 
Đừng trể nghe con trống giục rồi. 
Kính dâng lên Mẹ nhân ngày giổ với trọn lòng 
yêu kính 
                      Kính bái 
                      Lê Thị Nhạn 
Garden Grove ngày 5 tháng 12 – 2005
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Kính xin quí bạn đạo vui lòng hướng tâm cầu nguyện cho con của đạo hữu Nguyễn Thị Thẹn là cháu 
PHẠM THANH TÚ, sanh năm 1982, đã từ trần lúc 11h50 ngày 18-01-2006 (nhằm ngày 19 tháng 
Chạp năm Ất Dậu), hưởng dương 24 tuổi. Tang lễ sẽ được hỏa thiêu tại Sông Bé, Bình Dương vào 
ngày 21-01-2006. Cầu nguyện cho linh hồn của cháu Tú được siêu thăng tịnh độ. 
Thành thật chia buồn và kính báo. 
T/Ð Phú Nhuận, 19-01-2006. 

THÔNG BÁO CỦA MULTIMEDIA COMMUNICATION 

Một Món Quà Đầu Xuân 
 
Kính thưa Qúy vị,  

- Với nhũng ai từng quan tâm đến tương lai, tiền đồ sáng lạng của con cháu chúng ta 
làm sao trẻ con chúng ta có thể đọc được quốc ngữ lưu loát và phát âm tiếng Việt 
đúng giọng khi chúng ta đang sinh sống tại hải ngoại, bận rộn với cái ăn cái sống 
hằng ngày không có thời gian dành riêng hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng, 

- Với những ai từng quan ngại con cháu chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa 
hiện sinh, không tâm linh chỉ thuần sống với xa hoa vật chất, 

- Với những ai đang tìm một món qùa Xuân giá trị để biếu tặng trong lúc viếng thăm 
chúc Tết thân nhân bạn bè ngày đầu năm, v.v… 

 
Kính thưa Qúy vị, DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây I, hoàn tòan đáp ứng được những 
quan ngại vừa nêu trên. 
 

- DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây I sẽ giúp cho con em chúng ta tự đọc được 
quốc ngữ lưu loát, hát được tiếng Việt chính xác như những ca sĩ VOVI đã từng trình 
diễn được nhiệt liệt ngợi khen.  

- Nhạc Thiền VOVI là những thiền khúc với lời ca thấm nhuần triết lý đạo đức của 
Thiền sư Lương Sĩ Hằng như một kim chỉ nam cho chúng ta, cho con cháu chúng ta 
định hướng trong cuộc sống loạn động của thời nay.  

- DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây, chỉ với giá ủng hộ 10 Mỹ Kim mà là một món 
qùa giá trị tâm linh sẽ tăng niềm vui cho cuộc viếng thăm ngày đầu năm, để chúng ta 
cùng nhau hát như những Ca sĩ thượng hạng trong làng âm nhạc Việt Nam hiện đại. 

 
Kính thưa Qúy vị, chỉ với giá ủng hộ 10 Dola một DVD mà Qúy vị sẽ tiếp tay cho Ban Thiền 
Ca VMC có thêm phương tiện tài chánh tiếp tục quảng bá Pháp Thiền VOVI đến với những 
đồng hương chưa duyên may gặp và hành pháp như chúng ta. 
 
Chỉ ủng hộ 10$ cho một DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây là cho một việc vạn năng, là 
trồng cây Hạnh Nhân cho chính mình, cho thân nhân, cho con cháu và cho đồng bào chúng 
ta. Rất mong thay và xin đừng ngại ngùng!  
 
DVD KARAOKE TIẾNG TRỐNG DỰNG XÂY 1 sẽ được phát hành vào đúng ngày mùng 1 
âm lịch, 2006, tức là ngày chủ nhật 29 tháng 1 năm 2006 chung với DVD KHÓA SỐNG 
CHUNG TÂN NIÊN & CHÚC THỌ ĐỨC THẦY tại buổi tiệc chay đầu năm với Đức Thầy ở 
nhà hàng Seafood Palace. 
 
 
Để có các DVD & tài liệu tu học, quí bạn đạo ở xa có thể liên lạc để đặt hàng với các Trưởng 
Ban Phân Phối: 
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Trưởng Ban Phân Phối vùng Bắc Mỹ:  
1) Nguyễn Như Hoàng 
Tel: (408) 272-1428 
Email: john_hoang_nguyen@yahoo.com 
 
2) Võ Kim: 
Email: vnkdigital@yahoo.com 
 
3) Trưởng Ban Phân Phối tại Âu Châu:  
Đồng Trọng Trí: 
Leuchte 19, 60388 Frankfurt 
Tel 0049 - (0) 6109 - 375319 
Email: Tri.Dong@t-online.de   
 
4) Trưởng Ban Phân Phối tại Úc Châu:  
Lê Tấn Quốc 
4 New Ross Lane, Waterford, WA 6152 
Tel: (08) 9450 7416 
Email: letanquoc@gmail.com 
 
Check payable to: Vo-Vi Multimedia Communication 
Thành thật kính chúc Quí Bạn Đạo một năm mới an khang. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
 
 

 
CÁO LỖI VỀ BỘ DVD ĐẠI HỘI HỒI SINH SUM VẦY. 

 
Được biết dĩa số 2 của bộ DVD Hồi Sinh Sum Vầy vừa phát hành trong 
tháng 12, 2005 bị trục trặc kỹ thuật. Nếu các bạn nhận thấy dĩa số 2 
bị ngưng sau 59’ (freeze), xin vui lòng liên lạc với chúng tôi về : 
 
Email: info@vovi.org 
Hay nhắn tin với các trưởng ban phân phối. 
 
Xin cho biết tên và địa chỉ để chúng tôi gởi lại cho quý bạn một dĩa 
khác hoàn chỉnh hơn. 
Xin thành thật cáo lỗi. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
  
 
 
 

THÔNG BÁO DỰ ÁN XÂY CẤT THIỀN VIỆN VÔ-VI  
NƠI VÙNG SUỐI BÍCH NGỌC, 
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CAIRNS, ÚC CHÂU 
 

Theo sự chỉ dạy của Đức Thầy, xin trình với Quí Bạn Đạo một dự án mới xây cất Thiền Viện Vô Vi 
Cairns trên vùng đất Suối Bích Ngọc, Cairns, Úc Châu. 
 
Đặc Tính Miếng Đất vùng Suối Bích Ngọc 
 
Vùng Suối Bích Ngọc tìm được trong sự bất ngờ. Nơi đây có nhiều cây trái hoa quả vùng nhiệt đới rất 
phong phú. Thời tiết ôn hòa so sánh với các vùng khác như Đà Lạt, Singapore, Saigon vv...  
 
Khu đất Suối Bích Ngọc là một khu vườn đã được phân ra 4 lô đất (gồm 24, 4.2, 3.8 và 2 hecta, tổng 
cộng 34 hecta) sẵn sàng xây cất 4 căn nhà. Khu vườn cách thành phố Cairns 56km về hướng tây nam 
và cách thị trấn Mareeba 8km. Khu đất 34 hecta (85 acres) bằng phẳng, 282m bề ngang, 1,202m bề 
dài, nằm trên cao nguyên Cairns. Hoa quả gồm có 2,000 cây xòai, 300 cây vãi và 12 hecta đất đang 
dùng trồng rau cải, với đầy đủ thích nghi và dàn hệ thống nước tưới cây tự động.  
 
Trị giá của miếng đất này khoảng $850,000 Úc kim, gồm có hai khu đất: 
 

1. Khu đất 24 hecta có 1 căn nhà khỏang 30 năm có 4 phòng ngủ, nằm bên cạnh suối Bích 
Ngọc. Nhà có hồ bơi, máy móc, xe cày, máy rửa và các dụng cụ nông nghiệp cần thiết. Khu 
đất này có thể mua được với giá khỏang $450,000-$550,000 Úc kim. 

 
2. Ba khu đất còn lại (4.2 hecta, 3.8 hecta và 2 hecta) không có nhà, chỉ có cây ăn trái, trị giá 

khỏang $400,000-$500,000 Úc kim. 
 
Trong bốn năm qua, trung bình số thu hoạch hằng năm của hai vợ chồng khỏang 60 tuổi được $70,000 
Úc kim (dựa theo sổ sách của kế toán). 
 

Dự án của “Hội Từ Thiện Vô-Vi” và “Công Ty Xây Dựng Vô-Vi” 
 
Hội Từ Thiện Vô Vi & Công Ty Xây Dựng Vô Vi, Úc Châu, tuy là hai tổ chức, nhưng cùng chung 
một chí hướng và sẽ phát triển song song. 
 
Hội Từ Thiện Vô Vi, Úc Châu, được thành lập từ năm 1999 với trách nhiệm xây cất Thiền Viện để 
giúp quảng bá Vô Vi ra công chúng. Hội Từ Thiện Vô Vi kêu gọi quí  bạn đạo ủng hộ cho Hội giữ lại 
số tiền $543,235 Úc kim, dùng để mua lô đất 24 hecta tại vùng Suối Bích Ngọc làm cơ sở đầu tiên cho 
Thiền Viện Vô Vi Cairns, Úc Châu. 
 
Công Ty Xây Dựng Vô Vi được Đức Thầy cho thành lập vào đầu năm 2006 với mục tiêu đóng góp 
và tạo điều kiện tài chánh cho Vô-Vi. Công Ty Xây Dựng Vô Vi sẽ kêu gọi cổ phần để mua ba lô đất 
còn lại (4.2 hecta, 3.8 hecta, và 2 hecta) dùng vào việc đầu tư  bất động sản với mục đích giúp phát 
triển Vô Vi.  
 
Hiện nay, qua những thông báo nghiên cứu khoa học thời đại ở Úc Châu, tùy theo lọai hoa quả, khu 
vườn cần một lô đất trung bình từ 30hecta tới 100hecta mới có thể sinh sống ổn định, với một dòng 
lưu kim (cashflow) tương đối. Trong vài năm qua, khu vực này đang nóng bỏng cho kinh doanh bất 
động sản.  
 
Hội Từ Thiện & Công Ty Xây Dựng Vô Vi sẽ hợp tác để mua trọn miếng đất 34 hecta trị giá khoảng 
$850,000 Úc kim và theo phân định rõ ràng như trên để cùng nhau thực hiện phát triển và quảng bá Vô 
Vi.  
Trân trọng thông báo đến Quí Bạn Đạo. 
 
Lê Tấn Quốc 
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Hội Từ Thiện Vô Vi 
Tây Úc, Perth ngày 10 tháng 01 năm 2006 
Địên thọai: +61 8 9450 7416, 0422 091358 (di động).  
Điện Fax: +61 8 9450 7416  
E-Mail: letanquoc@gmail.com (đề tài: TVCairns) 
VẤN ĐÁP TIẾP THEO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI HỘI TỤ 

VINH QUANG TẠI BANGKOK 
(soạn ngày 19 tháng 1 năm 2006) 
 
17) Hỏi: Xin BTC cho biết thêm về tiến trình của Quỹ Tương Trợ: 
 
Đáp: BTC đang kêu gọi các bạn khắp năm châu ủng hội QTT và việc kêu 
gọi này dự định sẽ được kết thúc vào ngày 28/2/2006. Song song với 
việc kêu gọi nói trên, BTC đang xin yêu cầu các địa phương ở VN tiến 
hành ghi tên họ và ngày sanh & địa chỉ của các bạn nào hoàn toàn 
không có khả năng tài chính và chưa bao giờ tham dự Đại Hội, rồi sớm 
nộp lên BTC. Danh sách này sẽ được gom lại và trình lên Đức Thầy cứu 
xét. Sau ngày 28/2/2006 và sau khi tổng kết số tiền nhận được cho 
QTT, BTC sẽ tổ chức một buổi rút thăm. Việc rút thăm sẽ do chính Đức 
Thầy thực hiện. Số lượng các bạn được tuyển chọn tùy thuộc vào số 
tiền QTT nhận được và danh sách này sẽ được thông báo ngay sau buổi 
rút thăm. 
 

Tổng số tiền nhận được cho QTT cho đến ngày 19/1/2006 là như sau:  
1 A/C Lương Sĩ Thường & Ái Tuyết US$2300 
2 BD T/D Jolicoeur, Montreal, Canada $100 
3 Nguyễn Châu $750 
4 Võ Nhàn Thanh $50 
5 BD Atlanta $700 
6 Thanh Hòa  $200 
7 Lai Hưng Thịnh $100 
8 TD Lĩnh Tâm, $CND   $300
9 Đỗ Sở  $40 
10 Ẩn danh $500 
11 Berthe Lê Xuân, Franc $62 
12 Vô danh $100 
13 Sony Nguyễn Hữu Cao Sơn $200 
14 Annie Golob $100 
15 Maria Pierre Mongiat $100 
16 Nguyễn Kim Hà  $200 
17 Ẫn danh, $ Úc Kim   $ 5000
18 Simon R. Crotty $50 
   

 

18) Hỏi: Có tin cho biết mỗi bạn ghi danh tham dự đại hội cần nộp 
một tấm ảnh. Xin BTC cho biết thêm về việc này. 
 
Đáp: Mỗi bạn đạo tham dự đại hội Bangkok cần nộp trước ngày 
28/2/2006 một tấm ảnh cở 2x3 hay bằng digital mới nhất để BTC dễ 
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nhận diện khi đưa đón tại phi trường cũng như làm thẻ vào cửa cho 
bạn. Rất mong các bạn vui lòng hợp tác. 
 
19) Hỏi: Xin hỏi khi nào BTC có cần biết số hộ chiếu (passport) của 
các bạn ghi danh tham gia đại hội? 
 
Đáp: Về thủ tục khách sạn cũng như máy bay, BTC đều cần biết số hộ 
chiếu, ngày cấp cũng như ngày hết hạn. Đặc biệt, các bạn dự tính về 
VN, xin vui lòng gởi cho BTC một copy của passport và hai tấm hình 
để xin visa vào VN. 
 
20) Hỏi: Lệ phí Đại Hội có thể trả thành nhiều kỳ như Đại Hội năm 
rồi được không? 
 
Đáp: Bạn đạo nên trả nhiều kỳ như các đại hội trước. Đây là thời 
gian cần lưu ý:  
 

PAYMENT 
DUE DATES Package 1 

Deposit 
12/31/05 

First 
Installment 
Feb 15/06 

Final Payment  
May 1/06 TOTAL  

$2,178 Single $200 $871 $1,107 $2,178 
$1,838 Double $200 $735 $903 $1,838 
$1,788 Triple $200 $715 $873 $1,788 
$898 Child $200 $359 $339 $898 

           
PAYMENT 

DUE DATES Package 2         
$2,428 Single $200 $971 $1,257 $2,428 
$2,088 Double $200 $835 $1,053 $2,088 
$2,038 Triple $200 $815 $1,023 $2,038 
$1,008 Child $200 $403 $405 $1,008 

           
PAYMENT 

DUE DATES Package 3         
$1,228 Single $200 $491 $537 $1,228 
$888 Double $200 $355 $333 $888 
$838 Triple $200 $335 $303 $838 
$168 Child $50 $67 $51 $168 

           
 
Những bạn mua vé máy bay (add-on fares) từ các tiểu bang khác, cũng 
cần thanh toán với BTC số tiền còn lại trước ngày 1 tháng 5 năm 
2006. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
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