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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) Chung vui tái hợp để làm gì?
2) Qui nguyên bằng cách nào?
3) Thực hành bằng cách nào?
4) Vui say đời đạo là sao?
5) Quán thông bằng cách nào?
6) Tiến hóa bằng cách nào?
7) Ðường nào đường ngắn?

1

1) San Diego, 1-1-2006 13: 43
Hỏi: Chung vui tái hợp để làm gì?

2) San Diego, 2-1-2006 13: 52
Hỏi: Qui nguyên bằng cách nào?

Ðáp: Thưa chung vui tái hợp an vui
Kệ:
Cùng chung xây dựng không giờ dứt
Hợp tác xây dựng chuyển cơ đồ
Thành tâm tu luyện niệm Nam Mô
Qui hội tình người trong sáng suốt

Ðáp: Thưa qui nguyên bằng tự thực hành
Kệ:
Thành tâm tu luyện tự đạt thành
Vía hồn là một chẳng cạnh tranh
Qui nguyên đồng nhứt tự thăng hoa
Thức giác chính mình trí tâm hòa

3) San Diego, 3-1-2006 13: 59
Hỏi: Thực hành bằng cách nào?

4) San Diego, 4-1-2006 14: 04
Hỏi: Vui say đời đạo là sao?

Ðáp: Thưa thực hành bằng cách vui
Kệ:
Thành tâm thực hiện pháp công phu
Giải tỏa phiền ưu tự giải mù
Trăm đường qui một chung hành tiến
Học hỏi vô cùng tự giác thêm

Ðáp : Thưa vui say đời đạo thực hiện triết lý
Kệ :
Phân minh đời đạo lúc ra vào
Bình tâm thanh tịnh từ thấp cao
Nguyên nhân thành đạt chung hành tiến
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền

5) San Diego, 5-1-2006 3 : 18 AM
Hỏi : Quán thông bằng cách nào?

6) San Diego, 6-1-2006 23:07
Hỏi: Tiến hóa bằng cách nào?

Ðáp: Thưa quán thông bằng trực giác
Kệ:
Trực giác khai triển phân minh
Thực hành thấu hiểu các ngành
Chứng minh đời đạo xây dựng tiến
Lụy phiền biến mất không còn nữa

Ðáp: Thưa tiến hóa bằng phần hồn
Kệ:
Thực hành chánh pháp qui chơn hồn
Thức giác bình tâm giải ác ôn
Qui y Phật Pháp sẽ sanh tồn
Tình người sống động trong thức giác

7) San Diego, 7-1-2006 23 : 16
Hỏi : Ðường nào đường ngắn?
Ðáp: Thưa đường đi tắt là đường ngắn
Kệ:
Ðường tắt tự tiến tới gần
Ðời đạo hành trình tự xét phân
Học hỏi không ngừng thăng tiến dễ
Bình tâm thanh tịnh tự về quê
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
ÐIỂN LÀ ÐẠO ÐỨC
Các bạn tu về vô vi có lợi phần điển của trung ương bộ đầu. Các bạn ngồi đó, có bạn bây
giờ cũng được rút rất cao, rất nhẹ, rất thanh, đồng ý hòa đồng với cái khối vô vi để đứng ở
trong tinh thần xây dựng cho nhân loại tiến bộ và để trở về cái cõi an lạc muôn đời ở sau này,
người nào ở trong nguyên ý, mà đạt được cái thanh điển, cũng muốn những sự đó.
Cho nên chúng ta tu cái pháp này nó mau chứ không phải chậm. Xét lại các bạn đi chùa
chiền này kia kia nọ mất thì giờ lắm, các bạn đâu có cái luồng thanh điển ở trên bộ đầu được.
Mà ngày nay do ai? Do sự dày công ưng thuận tìm hiểu trong cái lượng từ bi của các bạn, phát
tâm, muốn tự giải những cái ô trược trong cơ tạng của mình, để tiến tới cái thanh tịnh và đưa
cái phần điển đó hòa đồng với cái thanh điển ở bên trên, để giúp đỡ muôn loài vạn vật tiến hóa
vô cùng chứ chúng ta không có ở trong cái trí eo hẹp nữa.
Cho nên đây rồi các bạn nói: “Ờ! Nghe tu như vậy rồi không ai lo đời, lấy gì ăn?”.
Nhưng mà cái đạo bạn có thì cái đời mới có, bởi tôi nói: “Cái ánh sáng bên trên nó chiếu xuống
thế gian, chứ thế gian không có chiếu ngược lên trên được”. Thì các bạn có cái điển ở bên trên
rồi thì các bạn có một sự hỗ trợ rất mạnh. Các bạn đã đồng ý dẫn tiến hỗ trợ mọi người thì tự
nhiên mọi người sẽ hỗ trợ các bạn cái phần thiêng liêng cũng vậy, người phàm cũng vậy.
Cho nên những người tu về vô vi mà có điển, rồi ngồi chung lại, một người thường, nói
chuyện một chập thì họ thấy cũng kính mến. Thì tại sao chúng ta không đem cái phần thanh
điển là cái đạo đức chân giác để dìu dắt mà chúng ta đi theo cái chuyện ma quỹ trần trược nó
phỉnh phờ uy hiếp, nhưng mà cái đó nó không có tiến được, thấy không! những cái dâm tánh
của các bạn, cái sân của các bạn nó uy hiếp tinh thần của các bạn dữ lắm. Nhưng mà các bạn
cương quyết hùng dũng khắc phục rồi thì nó làm cái gì? Nó phải hòa đồng với bên trên, nó hòa
đồng với chủ nhơn ông, hòa đồng với vũ trụ, công khai trong ánh sáng thì nó phải tiêu. À... các
bạn thấy rõ, ánh sáng đến là bóng tối phải tiêu.
Cho nên, các bạn thấy lần lần tu rồi, càng tu ngắn lại, cái cơ thể và trí óc bạn càng càng
nhỏ lại, nhỏ mà nhanh, nhỏ mà thông minh, nhỏ mà sáng suốt, thấy nó nhỏ mà nó làm đại sự
chứ không phải làm tiểu sự, nó vì nhơn loại vì vạn linh chứ không vì cá nhân eo hẹp của nó.
Cho nên cái tu đàng này nó sẽ đưa các bạn tiến hóa vô cùng, vô cực, vô biên chứ không
phải nhỏ đâu. Cái phần hồn của mình nó cũng vĩ đại lắm, nếu mà các bạn còn ở trược, còn
tham lam đi xuống cái phần ô trược, nó kẹt ghê lắm, nó làm các bạn không có thể tiến nỗi. Cho
nên tôi đã sửa đổi là: “Chú ý ngay trung tim bộ đầu niệm Phật: Niệm, thường niệm, vô-biệt
niệm”. Cái đó là cái ánh sáng nó mở cho các bạn, rồi các bạn sẽ tiến, tiến một cách dễ dàng.
Sau này, không phải ngồi thiền vậy nó mới được, không cần! THIỀN: Ði cũng thiền,
ngồi cũng thiền, làm cái gì các bạn cũng thiền hết, lúc đó không cần lựa cái giờ thiền. Nhưng
mà nó phải đạt tới cái cực thanh toàn diện kìa, lúc đó các bạn mới dễ dãi. Rồi mỗi hành động
một của các bạn cũng điều là thiền hết, thì liệng các bạn vô chỗ nào, lúc đó các bạn cũng chỉ
đem cái tình thương xây dựng cởi mở và dẫn tiến cho muôn loài, thì cái hột chủng, hột giống
cái này không có hoang phí, cái nhân tốt thì cái quả sẽ tốt ở tương lai.
Cho nên các bạn bây giờ đang tu, lựa chọn cái kết tinh thanh điển là tạo cái nhân tốt, cái
nhân lành. Sau này nó sẽ có cái kết quả tốt đẹp, không có cái chuyện tiểu gia đình nữa, sống
trong cái đại đồng thế giới, mọi người đều thương yêu cởi mở, mọi người đều thức giác sự sai
lầm của mình thì đâu có chiến tranh nữa, đâu có sự hăm dọa nữa. Chính loài người tham lam
cũng cố rồi mới đi hăm dọa người khác, chứ còn sự thật mà mọi người tự thức giác rồi, không
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còn chiến tranh mà chỉ còn cái tình thương cho nhân loại và muôn loài, thì lúc đó thấy cái đạo
đức mạnh hay là cái khí giới mạnh.
Luôn luôn luôn chúng tôi tu tới ngày nay, tôi thấy là cái đạo đức nó mạnh, cái đạo đức nó
trường sanh, nó dẫn tiến muôn loài, chứ còn khí giới không có mạnh đâu, tạm mà thôi. Chúng
ta thấy chiến tranh ở Việt Nam bao nhiêu triệu tấn bom,... Nhưng mà không có thắng được cái
đạo đức, rốt cuộc rồi cũng phải tan, cái đạo đức nó vẫn tiến. Nhưng mà những người noi theo
sau này phải lo tu, lo tiến, hiểu đạo đức, nó mới có sự vững bền, để đồng tiến, tiến thẳng tới
nhơn loại trong cái từ bi bác ái, cởi mở khai thông chứ không có kẹt nữa.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cháu của ban đạo Hồ thị Kim Hoa là cháu
Hà Phú Quang. Sanh ngày 05. 05. 1991, mất ngày 30.01. 2006 tại thị trấn Xuân Hùng, Phú
Thọ, Việt Nam. Sớm được siêu thăng tịnh độ, xin thành thật cám ơn.
Hội Ái Hữu Vô Vi Đức
THƠ
Lạc cung điệu Vô Vi chào khách viếng !!!
THƠ THẢ LỎNG.
“Không thả lỏng” nói chi hoài miệng tiếng,
(Viết để tự răn mình)
Ba ngàn ngày, như gió chuyển bóng câu!
Thật chán ngấy! cha mẹ muốn con mình :
Tay nắm tay, ta nối lại nhịp cầu,
trò giỏi,
Cùng Bạn Ðạo, hiệp Tâm Ðầu Liên Ái à
Nhưng con hay hơn thua, inh ỏi, mệt Thầy
Sài Gòn, Ngày 11-07-2005
lây.
Kính Bái,
Thượng Ðế trên kia, trông ngóng suốt đêm
HUỆ TRÍ.
ngày,
===
Trẫy hội lớn thưởng con, bày : đào tiên
thanh nhã,
Quaùn Aâm - Ñieác muoán Nghe THIEÀN
Mà lâu quá, sao không thấy đứa nào về đây
CA VOÂ VI
cả?
Tu ñaõ bao naêm maõi moûi -moøn
Bạch Trời Cha! “ Cái Tôi” con, còn dư giả
Maét muø tai ñieác khoå thaân con
nợ nần,
Quan Aâm cöùu khoå con caàu- nguyeän
Lo hơn thua, thị phi tràn đã dưới Trần,
Haïnh- phuùc bình- an aên nguû ngon
Mà đâu nghĩ, Thầy từng phân cao tuổi hạc
Tai ñieác muoán nghe mình nieäm Phaät
Không “nhịn nói”,trí còn mê bạc thau, chua
chát!
Maét muø muoán thaáy Thieàn trong con
Thầy bảo Tu, đừng xé nát chuyện tương lai,
Laøm sao nghe ñöôïc Thieàn Ca – Phaùp
Chỉ đem theo cái “Không”, chẳng lỉnh kỉnh
Ñöôïc thaáy Ñöùc Thaày Beù Taùm con
so tài,
5 thaønh cuû chi TÑVVVN 1-8-2005
Trời không chấm ai, hơn ai chi cả!
====
Ngài chỉ thích người Tu “Hoà Ðồng” một
Cuøng tu voâ vi heïn gaëp ñaïi hoäi
dạ,
Thaùi Lan 2006
Tình thương nhau từ cõi Hạ, đến Thiên Tào
Ñoïc tuaàn baùo môùi chôn tình
Giúp nhau nhiều, để hoàn hiệp với Trời
cao,
Cuøng nhau phaùt trieån taâm linh tu hoaøi
Hòng thức giác, khỏi lao đao vì dấy nghiệp
Hoàn bay heïn gaëp nay mai
Lỗ Chí Thâm, xưa còn dùng chút rượu thịt,
Quyù thöông baïn ñaïo xuaát hoàn laâng laâng
Hành giã chừ, đã quen “xài miết” tương
Aån tu luyeän khí luyeän thaàn
chao!
Taâm thaân thanh nheï xaùc traàn hoàn tieân
Sao “cái tôi” ưng sóng vỗ, nỗi ba đào?
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Ban vui cöùu khoå ñaûo ñieân
Ngaøy ñeâm tu luyeän taâm thieàn tònh thanh
Duyeân laønh thuø thaéng quûa laønh
A Di Ñaø Phaät baïn daønh nghe tai
Chaán ñoäng löïc luoân söûa sai
Thong dong töï taïi ñieån laønh thöôïng thaâu
Bieát ñuû rau traùi rau caâu
Aên chay nieäm Phaät moät loøng voâ vi
An laønh khoâng thaáp khoâng cao
Khoâng maøng tranh caûi nhaån hoøa khieâm
cung
Chaúng mô chaúng moäng bung xung
Long Hoa hieän taïi thaùi bình moïi nôi
Thô vaên nieäm Phaät im thoâi
Maët maøy vui veõ chan hoøa töø quang
Chung thieàn vui baïn ñaïo vaøng
Phaùp luaân thöôøng chuyeån nuï cöôøi nhaø queâ
Thöông ngöôøi maõi maõi u meâ
Thöông ngöôøi ñau khoå phaùp maàu khoâng tu
2006 Hai khoâng khoâng saùu vaân du
Thaùi Lan Ñaïi Hoäi Thieàn Ca ñuû ñaày
Voâ vi beù Taùm heïn ngaøy Thieàn chung
5 thaønh cuû chi 5-11-2005
====
CẢM ÐỘNG LÒNG TRỜI
PHẬT TRỜI
Chứng giám chúng con
Cho đời khổ sở
Cho mòn phàm tâm
Truyền ban Tiên Phật giáng lâm
Và cho ma quỉ
Tạo lầm than hơn !
Thái bình trông đợi
Mỏi mòn
Trời ơi xa lắm
Biết còn bao năm?
Thế mà lòng được chứng tâm
Lòng thành không sợ
Sai lầm quỉ ma
Sống cùng tâm đạo thiết tha
Chỉ còn một kiếp
Ta bà này thôi

Phúc tâm cho kẻ chán đời
Tìm vui với Phật Tiên mời chúng sanh
Gian nan
Thử thách đạt thành
Thiên Ðàng muốn đạt
Phân ranh giới đời
Là thêm đạo đức người ơi!
Góp phần dựng lại
phần đời trước đây
Rồi đây được sống sum vầy
Ngàn năm một thuở
Ðông Tây thái bình
Trong lòng ai
Cũng lặng thinh
Ngậm ngùi
Thấm thía
Hành trình đã qua.
HGT, 28-10-2005
TỪ HÙNG
===
BIỂN ÐỘNG
Tổ sư khuyến đạo có thơ rằng:
Biển lặng minh châu sáng tợ trăng
Biết thế sao tâm còn mãi động
Tuổi đời bóng xế vẫn còn hăng
Hiền huynh tỷ muội xin y vận
Sáng tỏ đàng tu trợ điển năng
Kinh nghiệm công phu cùng hội ý
Giúp cho tâm thức được gia tăng
Dĩ An, 08-09-2005
NGUYỄN HIỀN.
=====
QUÁN THÔNG
Thực hành Pháp Lý chớ buông lơi
Học đạo phải thông biết Luật Trời
Lấy khí hạo nhiên vào bản thể
Pháp luân thường chuyển dụng hai hơi
Lửa theo gió xuống đơn điền khiếu
Thở kéo đem về để có nơi
Người hiệp cùng Trời thành Phật tử
Góp phần hạnh đức tạo thanh đời.
Dĩ An, 09-09-2005
NGUYỄN HIỀN.

====
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VÔ MINH
Ăn cướp la làng gớm ghiếc thay
Bên Trên thấy tội chưa ra tay
Không lòng trắc ẩn, tâm cầm thú
Thanh lọc biến thiên có vẹn thây?
Tiền của bẩn nhơ lôi khách trược

Ðầy nhà nịnh hót kẻ xin, vay
Của thiên trả địa chẳng tồn tại
Kẻ ác bao giờ thức giác đây?!
Bình Tân, 31-10-2005
MINH NGHĨA.

VẤN ĐÁP TIẾP THEO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI “HỘI TỤ
VINH QUANG” TẠI BANGKOK
(soạn ngày 10 tháng 2 năm 2006)
29) Hỏi: Vì trường hợp riêng tôi không thể đi được theo lịch trình các chuyến bay như trong các thông
báo. Hỏi VVMC có thể sắp xếp giúp mua vé máy bay theo ngày giờ và lịch trình riêng, thích hợp với điều
kiện gia đình của tôi không?
Đáp: Để đáp ứng theo nhu cầu của bạn đạo, cho đến nay BTC đã giúp mua vé cho nhiều bạn đạo theo ngày giờ
và lịch trình của mỗi người. Vấn đề đi theo nhóm 15-20 người không còn đặt ra như trước nữa. Mặc dù đi riêng rẽ
từng cá nhân một, nhưng hãng Cathay Pacific vẫn dành cho chúng ta những ưu điểm của tập thể (group tour).
30) Hỏi: - Sẳn dịp này tôi muốn đi các tour du lịch các nước trong vùng Á Châu, vậy VVMC có thể giúp
mua vé máy bay thích hợp được không? Thí dụ như sẽ ghé qua nhiều quốc gia, mỗi nơi sẽ ở lại chơi vài
ngày (không phải chỉ là quá cảnh)
Đáp: Nếu quí bạn dự tính đi tour Trung Quốc, thì Cathay Pacific sẽ ghé ngang qua Hongkong. Quí bạn có thể
dừng bước tại đây một ngày, và mua tour du lịch tại địa phương để vào viếng thăm Trung Quốc như ý muốn.
Thời gian ở Bangkok cũng vậ, quí bạn cũng có thể gia hạn thời gian để du lịch tại đây với những tour được tổ
chức tại địa phương. Các tour đặt mua tại địa phương thường là rẻ hơn mua tại hải ngoại. Giá vé máy bay khi
dừng lại HongKong hay Bangkok không thay đổi.
31) Hỏi : Làm sao ngồi được chỗ tốt trên máy bay?
Đáp: Chúng ta chỉ có thể lựa chỗ ngồi sau khi lấy vé và thanh toán hết tiền với hãng máy bay. Nếu chúng ta lấy
vé trễ, thì đương nhiên là sự chọn lựa chỗ ngồi tốt sẽ bị giới hạn. Vì vậy, đối với những bạn đạo nào đã đóng 1/2
tiền cọc của đại hội trong tháng 2 này, và chắc là sẽ không thay đổi ý kiến, thì BTC chúng tôi sẽ thanh toán tiền
vé máy bay với hãng du lịch sớm vào đầu tháng 3. Từ đó, BTC mới có thể chọn được cho quí bạn những chỗ tốt,
ngồi đằng trước máy bay.
32) Hỏi: Xin BTC cho biết thêm về tiến trình của Quỹ Tương Trợ:
Đáp: BTC đang kêu gọi các bạn khắp năm châu ủng hộ 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 mỗi bạn đạo trong nước đăng ký
QTT, xin báo cho BTC những chi tiết cần thiết như sau:
- Tên họ
- Ngày sanh
- Nơi cư trú và phương tiện liên lạc khi cần (điện thoại, thơ, người trung gian vv…)
- Thời gian thiền theo PLVVKHHBPP
- Nghề nghiệp trong vòng 5 năm qua
- Tình trạng gia đình (độc thân, đã có gia đình, bao nhiêu cháu..)
Xin các bạn đạo tại Á Châu sớm nộp đơn với ban ghi danh tại vùng của mình. 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.

6

Tổng số tiền nhận được cho QTT cho đến ngày 10/2/2006 là như sau:
1
A/C Lương Sĩ Thường & Ái Tuyết
2
BD T/D Jolicoeur, Montreal, Canada
3
Nguyễn Châu
4
Võ Nhàn Thanh
5
BD Atlanta
6
Thanh Hòa
7
Lai Hưng Thịnh
8
TD Lĩnh Tâm, $CND
9
Đỗ Sở
10 Ẩn danh
11 Berthe Lê Xuân, Franc
12 Vô danh
13 Sony Nguyễn Hữu Cao Sơn
14 Annie Golob
15 Maria Pierre Mongiat
16 Nguyễn Kim Hà
17 Ẫn danh, $ Úc Kim
18 Simon R. Crotty
19 Nguyễn Văn Phước, PA
20 Ẩn Danh, N. CA
21 B/Đ TĐ Tứ Thông, Houston
22 Bác Bùi Thị Tý, Portland
23 Sơn Loan, Las Vegas
24 Huong McReynolds
25 Vũ Kim Xuân Thảo, NJ
26 Trần Quang Lực, NY
27 Lê Thành Lợi + Nguyễn Hồng Đức, Denmark
28 Lieu Ngoc My, France
29 Nguyen Caroline, France
30 Panyasak Bounthong Marie, France
31 Ton Thi Kim Phuong, France
32 Phan Thi Thanh Van, France
33 Ẩn Danh, Australia $AUD
34 Phan Bá Tâm, Sunnyvale
35 Sang Van Nguyen, Las Vegas

US$2300
$100
$750
$50
$700
$200
$100

Others $

$300
$40
$500
$62
$100
$200
$100
$100
$200
$ 5000
$100
$100
$200
$620
$100
$200
$1680
$100
$400
$300
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
$200
$200
$100
$100

33) 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 cỡ 3x4 (passport) hay
bằng digital mới nhất để BTC dễ nhận diện khi đưa đón tại phi trường cũng như làm thẻ vào cửa cho bạn. Những
bạn nào về VN, đã gởi cho BTC 2 hình passport, thì không cần gởi thêm nữa. Rất mong các bạn vui lòng hợp tác.
34) 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:
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PAYMENT
DUE DATES
$2,178
$1,838
$1,788
$898

TOUR 1
Single
Double
Triple
Child

Deposit
12/31/05
$200
$200
$200
$200

First Installment
Feb 15/06
$871
$735
$715
$359

Final Payment
May 1/06
$1,107
$903
$873
$339

TOTAL
$2,178
$1,838
$1,788
$898

PAYMENT
DUE DATES
$2,428
$2,088
$2,038
$1,008

TOUR 2
Single
Double
Triple
Child

$200
$200
$200
$200

$971
$835
$815
$403

$1,257
$1,053
$1,023
$405

$2,428
$2,088
$2,038
$1,008

PAYMENT
DUE DATES
$1,228
$888
$838
$168

TOUR 3
Single
Double
Triple
Child

$200
$200
$200
$50

$491
$355
$335
$67

$537
$333
$303
$51

$1,228
$888
$838
$168

Xin lưu ý là các chuyến bay từ VN sang Bangkok rất có giới hạn cho VN Air và Thái Airlines, đặc biệt vào những
ngày 15/8 – 16/8/2006. Để bảo đảm chuyến bay cho các bạn đạo vào những ngày này, xin các bạn vui lòng lấy
quyết định càng sớm càng tốt.
Kính chúc Quí Bạn một năm mới thân tâm an lạc.
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,

THÔNG BÁO TÀI CHÁNH CỦA HỘI TỪ THIỆN VÔ VI
Thật là một niềm hạnh phúc rất lớn lao cho Vô Vi với đa số Quí Bạn Đạo đã ủng hộ Hội dùng số tiền $543,235
Úc kim mua đất cho Thiền Viện Vô Vi Cairns tại vùng Suối Bích Ngọc theo ý Đức Thầy đã chỉ dạy.
Qua những kêu gọi trên TBPTĐN (549, 550 & 551), chúng tôi xin thay mặt Hội cảm tạ tri ân Quí Bạn Đạo đã
giúp Hội giải quyết những số tiền sau đây:
(1)
(2)
(3)
(4)

Số tiền thiện nguyện của bạn đạo (khỏang $340,000);
Số tiền bạn đạo cho Hội vay ($101,286);
Số tiền đặt cọc xây cốc (Đức Thầy: $94,672, B/Đ: $426,0601);
Số tiền mua miếng đất Deeral năm 1999 (Hội: $60,545, 1 thành viên: $150,000).

Theo tinh thần thông báo của Hội trên TBPTĐN 551 cho tới ngày 05/02/2006, Quí Bạn Đạo đã giúp Hội giải
quyết số tiền (1)-(4) trên như sau:
(1) Quí Bạn Đạo đóng góp thiện nguyện hoàn toàn không có ý kiến.

1

Theo danh sách anh thủ quỹ Hội đã thông báo ngày 10/02/2006.
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(2) Anh Võ Văn Tám tại Sydney không có ý kiến. Hội tiếp tục vay số tiền $54,049 của anh. Anh Ngô Mui Leng
ở Pháp yêu cầu hòan trả lại số tiền $47,237 Hội vay.
(3) Danh sách dưới đây là của Đức Thầy và Quí Bạn Đạo đặt cọc xây cốc đã đồng ý hoặc không có ý kiến trên
vấn đề Hội giữ số tiền còn lại lo chương trình mới.
Số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

•
•

Đức Thầy và Quí Bạn Đạo đóng góp xây cốc
Đức Thầy Lương Vĩ Kiên
Bạn đạo Khưu Thị Phẩm, Sydney
Bạn đạo Nguyễn Xuân Nhân, Đức
Bạn đạo Chồng Lệ Hoa, Đức
Bạn đạo Bắc Cali
Bạn đạo Triệu Liệp Biên, Đức
Bạn đạo Nguyễn Hữu Lâm, OR, Mỹ
Bạn đạo Dương Thế Hào, Melbourne
Bạn đạo Phùng Chương Thành, Đức
Bạn đạo Lâm Tú Kim, Nam Úc
Bạn đạo Phạm Xuân Hồng, Cairns
Bạn đạo Phạm Hòai Niệm, Sydney
Bạn đạo Hồ Thị Đời, Melbourne
Bạn đạo Phạm Văn Thưởng, ON, Canada
Bạn đạo Nguyễn Linh Hiển, Melbourne
Bạn đạo Nguyễn Thị Mỹ Kim, Montreal

Số tiền đóng góp (Úc kim)
$94,672.11
$29,108.43
$12,768.00
$64,901.76
$10,510.35
$5,981.17
$7,038.40
$500.00
$42,806.84
$1,000.00
$5,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$6,949.41
$65,023.00
$25,504.43

Quí Bạn Đạo yêu cầu Hội hòan trả lại số tiền xây cốc gồm có:
Bạn đạo Trần Ngọc Quang ở Florida đã tư vấn luật sư yêu cầu Hội hòan trả lại nguyên vẹn số tiền
$65,000.68 đặt cọc xây cốc.
Một bạn đạo ở Texas vì hòan cảnh gia đình đã nhờ Hội giúp hoàn trả lại số tiền $6,968.
Bốn bạn đạo Sydney đã giải quyết số tiền $65,000 như sau:
• $10,000 chuyển sang đóng góp vào quỹ Cứu Khổ Ban Vui của Đức Thầy hay tùy nghi Đức Thầy
sử dụng
• $10,000 chuyển sang đóng góp chương trình mới Thiền Viện Vô Vi
• $10,000 chuyển sang đóng góp vào quỹ Thiền Ca
• Số còn lại $35,000 xin Hội hòan lại để thanh tóan với ngân hàng khỏan tiền đã mượn trước đây
trong việc này.
Bạn đạo Vũ Thị Tố Oanh ở Melbourne yêu cầu Hội hòan trả lại toàn bộ $5,000.
Bạn đạo Nguyễn Phi Trân ở Melbourne yêu cầu Hội hòan trả lại toàn bộ $3,000 để tham dự Đại Hội
2006.
Bạn đạo Phùng Chương Thành ở Đức đã giải quyết số tiền $32,500USD đóng góp xây cốc như sau:
Cho Hội $2,000USD để lo cho Thiền Viện
Số tiền còn lại cho Hội vay

(4) Số tiền Hội dùng mua khu đất Deeral gồm có:
Chị Khưu Thị Phẩm:
$17,434.44
Anh Lưu Quốc Trường:
$17,433.94
Anh Võ Anh:
$17,506.94
Anh Ngô Văn Lẹ:
$17,384.44
Anh Đặng Cương Lĩnh:
$589.00
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Số tiền $150,000 dùng chi phí thêm để mua miếng đất Deeral không có liệt kê trong kế tóan và sổ sách của
Hội lúc chi phí. Chị Khưu Thị Phẩm đã hứa với anh Đặng Cương Lĩnh sẽ hòan trả lại số tiền này. Hội chưa
biết cách giải quyết số tiền này vì lý do không có trong sổ sách.
Anh Võ Anh có ý nguyện đóng góp phần của mình vào chương trình Thiền Viện tại vùng Suối Bích Ngọc, và
các anh chị khác trong Hội không có ý kiến. Theo tinh thần của thông báo trên TBPTĐN 551, Hội sẽ giữ
những phần còn lại của các anh chị để lo cho chương trình mới.
Tổng cộng tài sản của Hội còn lại tới ngày 05/02/2006, gồm có:
Miếng đất Deeral (khỏang $219,000)
Số tiền sẽ còn lại trong ngân khỏan $361,029, sau khi trừ số tiền Hội dự định hòan trả lại cho một số
Quí Bạn Đạo ($543,235 - $47,237 - $65,001 - $6,968 - $55,000 - $5,000 - $3,000 = $361,029 )
Hội sẽ trình lên nhờ Đức Thầy giúp giải quyết sử dụng tài sản còn lại của Hội cho chương trình Thiền Viện
tại vùng Suối Bích Ngọc.
Hội mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cố vấn cùng với những kinh nghiệm quí báu của tòan thể Quí
Bạn Đạo đã, đang và sẽ phát tâm để chúng ta cùng nhau phát triển Vô Vi cho những người kế tiếp.
Thành thật cảm tạ tri ân tấm lòng cao quí của tòan thể Quí Bạn Đạo Vô Vi và các anh chị trong Hội.
Xin trân trọng thông báo.
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.
Lê Tấn Quốc
Hội Từ Thiện Vô Vi
Tây Úc, ngày 06/02/2006.

DVD Thiền Ca Tiếng Trống Dựng Xây & DVD Karaoke
“ Kính thưa Qúy vị, Thiền Ca năm vừa rồi tại San Jose với chủ đề: Tiếng Trống Đại Đồng là

tiếng trống hòa, trống ái, trống thương, mọi người cùng đánh lên một tiếng cảm thấy tâm hồn trở nên
thanh nhẹ. Năm nay, cũng với tiếng trống mà tiếng trống riêng rẽ cho từng người trong chúng ta. Tiếng
trống, hồi chuông là âm thanh thức tĩnh chúng ta đang mãi mê trong loạn động của hồng trần, thức giác
tu tâm sửa tánh để cuộc sống chúng ta được an lạc thái hòa, xây đựng phần hồn được đời đời an vui”.
Đấy là lời mở đầu của MC Anh Dũng sau khi chúng ta thưởng thức Hội Trống do vũ sư Lưu
Bình biên soạn và đạo diễn cho vũ công của 3 vũ đoàn Hồng Lạc, Tiếng Nói Trẻ và Vô Vi trình diễn
khai mạc. Kế đến nhạc khúc chủ đề: Tiếng Trống Dựng Xây, ca sĩ Tú Lan xuất hiện cùng với những em
bé trong gia đình Vô Vi. Có vài em bé thật là bé, chỉ độ 5-6 tuổi đời, trong những chiếc áo dài dân tộc
Việt Nam, với nhũng dáng dấp rụt rè, với những bước chân e ngại đi sao cho đúng âm giai, theo đúng đồ
hình của nhạc khúc, và với những chiếc bong bóng trong tay, đang nhịp nhàn hát theo, hát bè giọng trầm
ấm đan kết với giọng cao vút, thánh thoát của Tú Lan để cùng nhau … học hòa tự tu, giải khờ giải ngu
… dựng xây, xây dựng đời đời yên vui … cùng chung xây dựng đời đời yên vui … Và cuối cùng những
chiếc bong bóng được giải thoát khỏi những bàn tay trẻ thơ của các em như những phần hồn thanh nhẹ
bay về cõi trời. Về Quê Cõi Trời, Diễm Liên và Anh Dũng sau khi thanh tịnh rồi mới biết rõ nguyên
nhân, đời sống bấp bênh bao nỗi nghiệp oan. Tu thiền, đời sẽ thoát khỏi u mê, tâm an vui không vươn
vấn bi ai, sầu lo. Trời đang ban chiếu thanh quang dẫn đường, dìu dắt chúng ta về quê nơi cõi Trời. Đạo
là ánh quang, cùng nhau tiến hóa khai thông sáng ngời, cùng nhau góp công dựng xây cho ngày mai tươi
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sáng. Dù cho gian khó hay khi yếu mềm, mình vẫn nhất tâm tự tu cho hồn thiên càng trong sáng hơn,
hòa cùng trời đất tâm luôn vũng vàng giải thoát hết nỗi nghiệp oan nơi trần gian. Thoát khỏi trần gian về
quê cõi Trời, nơi vĩnh miên an lạc thái hòa, nơi đây ngày nào cũng ngày Xuân với những cánh bướm
bay lượn trên muôn hoa đua nở như những vũ công vũ đoàn Hồng Lạc trong vũ khúc đón Xuân. Đón
Xuân chúng ta không quên thực hiện một điều duy nhất để được trỏ về bến giác, để được khai sáng nội
tâm, để tầm được tâm thức, để được tự tầm tự tiến, để bớt lòng tham, để được sống an lạc … Tất cả Chỉ
Có Tu. Nhưng tu thiền phải hài hòa với thiên nhiên. Suối Tình là một nhạc khúc thiên nhiên trong đó các
vũ sinh đang đắm mình trong giòng suối xanh với tiếng suối chảy róc rách, với tiếng sóng vỗ rào rạt, với
tiếng chim hót liếu lo, với những làn sóng xanh man mát lòng người tạo thành một suối tình chứa chan
tình thế gian.
Như 9 Thiền Ca trước, Ban Tổ Chức Thiền Ca Vô Vi và Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali đã thỉnh
mời Thiền Sư Luơng sĩ Hằng đến tham dự Thiền Ca Tiếng Trống Dựng Xây (TTDX). Năm nay, tuy tuổi
đời đã khá cao, nhưng Thiền sư không vì lý do này mà làm phụ lòng mong ước của mọi người. Người đã
đến tham dự và tâm sự với chúng ta, yêu cầu chúng ta hãy cầu nguyện cho những người không may
trong thảm cảnh thiên tai tại những quốc gia miền đông nam á đã bị chìm trong sóng thần sớm về miền
cực lạc. Thiền sư khuyên nhũ chúng ta đừng phung phí thời gian, của cải qúy báu Đấng Thiên Tôn ân
ban. Thiền sư nhấn mạnh vạn vật vô thường, thấy đó mất đó, ngay cả Thiền Sư hiện giờ sức khỏe đang
khỏe mạnh nhưng ai biết ngày mai như thế nào. Người khuyên chúng ta sớm tu hành cho phần hồn
thanh nhẹ, mai sau khi ra đi biết được đường về với đấng Cha Trời. Nữ nghệ sĩ Lệ Ba kết thúc phần nói
chuyện của Thiền Sư với bài thơ TTDX của Người bằng một giọng ngâm điêu luyện:
Âm ba chuyển biến muôn màu
Âm thanh thúc dục người mau thực hành
Càng tu càng tiến càng tiến càng thanh
Tâm không mới tiến thực hành đến nơi
Quy nguyên chuyển hóa nơi Trời
Thực hành chất phát nơi nơi học hòa
Âm thanh xuất phát gần xa
Trống kêu nhân loại, học hòa tự tu
Tu hồn tu đức tu tâm
Cùng chung tiến hóa phân minh đạo đời
Càng khôn vũ trụ hợp thời
Dựng xây xây dựng đời đời yên vui
Không những chỉ xót thương những người vừa nằm xuống trong sóng thần nghiệt ngả, những ngươì
chưa kịp tu luyện phần hồn thanh nhẹ mà Thiền Sư còn thương yêu nhũ khuyên nhũng bạn đạo duyên
may gặp pháp thiền Vô Vi hãy kiên trì tu luyện giải thoát kiếp này. Cho nên người tu Thiền Vô Vi rất
kính yêu Thiền Sư vì nhờ pháp tu của Người đã biến họ từ một người động loạn nhất, một người bất
hạnh nhất thành một người hiền lành với cuộc sống thân tâm an lạc, từ một con người mê lầm trở lại một
con người tĩnh táo, sáng suốt. Người tu thiền Vô Vi mong ước được đáp đềnh một phần nhỏ của mình
trước công đức bao la của Thầy, có một lần một vị đã hỏi: “Xin Thầy cho chúng con biết phải làm gì để
tỏ sự tôn kính của chúng con với Người”? Thưa, đây là phần trả lời của Thiền Sư qua giọng ca của
Thanh Hà:
Qúy yêu Thầy, một lòng con lo tu, mỗi bước đi con thầm niệm thường xuyên.
Qúy yêu Thầy, tự giác con tu thiền, sửa tánh, tu tâm, dự khóa Trời ban.
Qúy yêu Thầy, chẳng còn lo lăng băn khoăn, miễn chấp, miễn mê, muôn bề sáng thêm niềm tin.
Qúy yêu Thầy, rèn trui tâm thanh tịnh, thanh tịnh an nhiên chẳng còn lo lắng buồn phiền. Tâm tư
không lo, sợ gì, một lòng quyết tâm tự tu, miệt mài khai trí, khai tâm luyện ý, chẳng còn tham
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mê, chấp đời, lập hạnh thương yêu nhớ Trời, hợp thời thăng hoa phúc điền, gieo sáng chân tâm.
Qúy yêu Thầy, lòng thành con chuyên tâm, gieo đức tin muôn đời không héo, không phai. Qúy
yêu Thầy, tự giác con tu thiền, thực hành chánh pháp hiểu sâu lý Trời.
Hiểu sâu lý Trời để mai sau trở về cát bụi. Thiệu Kỳ Anh lần đầu tiên đến với Thiền Ca Vô Vi trong
nhạc khúc: TRỞ VỀ CÁT BỤI. Xuất xứ và qúa trình diễn biến nhạc phẩm này được Thiệu Kỳ Anh giải
thích rất hấp dẫn, xin mời Qúy vị đón xem DVD TTDX. Trỏ Về Cát Bụi được vũ đoàn Lạc Hồng thực
hiện một hoạt cảnh đầy ý nghĩa. Bao nhiêu khổ cảnh ở phàm trần này được cô động trên một sân khấu
nhỏ bé, nào cảnh tranh dành, bon chen trong trường đời, nào phụ tình bạc nghĩa, nào say sưa rượu chè,
bê tha cuộc sống, nào khóai lạc đắm chìm trong cần sa ma túy, nào bịnh hoạn trầm kha … cuối cùng tất
cả đều phải trở về cát bụi. Tất cả phải tự lột bỏ xác thân tứ đại trong trang phục màu đen để phủ lên một
trang phục màu trắng như hồn ma, bóng quế lìa bỏ xác phàm. Bóng trắng như phần hồn bất diệt lững lơ
theo giọng ca tha thiết, sắc bén, cao vút của Thiệu Kỳ Anh: … này nhà lớn, lầu vàng son, này lợi danh
chức quyền cao sang có nghĩa gì đâu … này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi …
sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó … mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu khó
như nhau … Trở về cát bụi được lên thiên đàng hay bị xuống địa ngục đều do chúng ta gieo nghiệp qủa
hay trồng cây hạnh đức trong kiếp này. Làm sao chúng ta trồng được cây hạnh đức trong lúc loạn động?
Thưa chỉ có tu. Vì … tu là thoát đi những nghiệp oan, tu cho đời khỏi nghiệp khờ ngu, tu cho hồn nhẹ
nhàng thanh cao … như Tú Lan Tu Cho Đời Thăng Hoa, thơ của Thiền sư LSH, nhạc của Phạm Vinh.
Nhưng tu cho đời thăng hoa có nhiều pháp. Pháp Thiền Vô Vi không tu mỗi khi gặp khổ nàn trong cuộc
sống, thất bại trong tình tường, thua lỗ trong việc làm ăn, tuyệt vọng … vào chùa cắt tóc đi tu để quên
tình đời đen bạc. Người Tu Thiền Vô Vi phải vui vẻ, thoải mái, như Diễm Liên: vui thiền rồi mới thấy
cuộc đời tươi hồn nhiên như phím đàn rung tiếng, như chim hót vui vày. Vui thiền rồi mới thấy tự tu nơi
chính mình, đạo tâm bừng trong sáng, nhẹ mang hồn thiên thu. Ôi đâu là cõi Tiên sống vui thiền mỗi
ngày, tâm an vui không lo lắng, cuộc đời mãi bình an. Ôi hương Trời ngất ngay giúp ta thiền mỗi ngày,
không lo sầu vươn vấn, đời như làn mây xanh. Tu Thiền pháp Vô Vi vững tâm bước vào đời, không ưu
phiền, lo lắng, cùng nhau hợp thời thăng hoa …
Không ưu phiền, lo lắng, cùng nhau hợp thời thăng hoa vũng tâm bước về nguồn, về quê hương
nguồn cội, như Lê Thành trên đưòng về nguồn cội đầy chông gai, biết bao điều đắng cay, nếu đạo đời
chưa thông, chưa biết tin yêu nguồn sống. May mắn thay, tình cờ duyên đến, biết tu tâm sửa trí thêm,
sớm khuya tu thiền, bình tâm hành pháp vui an hòa. Tu thiền trong thực hành, khai sáng tâm hồn, cho
tâm phúc thêm tươi, chan hòa tình thương. Tu thiền cho đạo đời, an yên thoát ưu phiền, thực hành đạo
nghĩa, cùng Thầy tiến lên. Hòa trong tình yêu thương, thắm tươi nhớ Trời nhớ quê, nhớ thương Cha
lành, đang dìu dắt con trở về. Biết được Cha lành đang dìu dắt con trở về thì hãy hưởng ứng tu hành theo
lời kêu gọi Tu Đi Mọi Người nhạc khúc do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác theo ý đạo của Thiền sư
LSH. Khi mọi người biết tu thì lòng tham không còn, lòng tham không còn thì hận thù tan biến, hận thù
tan biến thì chiến tranh không còn, chiến tranh không còn thì sinh linh sẽ sống trong an bình. Khi thân
tâm an bình chúng ta sẽ nghĩ đến công ơn dưỡng dục của 2 đấng sinh thành đã tạo và nuôi dưỡng chúng
ta được “thành danh chi mỹ” như trong băng giảng Phụ Ái Mẫu Ái mà nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền sau khi
tĩnh tâm nghe hết và đã cảm tác viết thành một bài ca cải lương do Ngọc Huyền và Thanh Tuyền trình
diễn.
Chúng ta không ngạc nhiên khi nhạc sĩ Phạm Vinh và Châu Phố cả hai đều là những con chiên
Thiên Chúa Giáo rất ngoan đạo, họ quan niệm thiền ca, đạo ca hay thánh ca tất cả đều là nhạc tâm linh,
tất cả đều giúp cho con người tiến đến đại đồng tu tiến, giải thoát nghiệp kiếp. Với tinh thần này, nhạc sĩ
Châu Phố viết bài NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT được vũ sư Lưu Bình dàn dựng một vũ điệu hoa đăng.
Nhũng cách hoa đăng sáng lên trong đêm tối đưa hành giả tìm được ánh sáng đạo vàng. Những cánh hoa
đăng Nam Mô A Di Đà Phật như những viên ngọc lưu ly cực sáng đưa chúng sanh về dưới chân Phật
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Đà. Chúng sanh có nhiều tầng lớp cách biệt: người thênh thang trên con đường nhung gấm, ai phong
trần ôm kiếp nhục lầm than. Chính sự khác biệt này mà Lê Thành cùng nhạc sĩ Giao Tiên “Anh và Tôi
ta hành thiền sửa tiến, cứu chính mình và cứu nhân gian …”
Trong dân gian có nhiều người quyền cao chức trọng hay mạt rẹp cùng đinh, thông minh hay ngu
đần, thiên tài hay bình thường … đều do việc làm kết tụ từ kiếp trước. Bé Quỳnh Như một mầm non,
một thiên tài của nghệ thuật sân khấu. Bé dung dăng dung dẻ, dung dẻ dung dăng, dung dăng dung dẻ, ai
thích vui vẻ, xác thân an khỏe, tâm hồn tươi trẻ, cuộc sống đẹp đẻ, xin mời đến đây …
Hò ơi! Đến đây xin ở lại đây
Cùng nhau ca hát, cùng Thầy chung vui
Vui trong thức giác đạo mùi
Cùng ca với Bé … hò ơi … Cùng vui với Bé, cùng vui với Thầy
Quỳnh Như cho biết ai là Thầy bằng một điệu rap:
Thầy là Bé Tám, Bé Tám thiền sư, tuổi đời tám hai, tuổi đời tám hai, nhưng luôn là Bé, nhưng
luôn là Bé, Bé của mọi người, Bé vui Bé cười, ai tươi hơn Bé, ai vui hơn Bé
Rồi Quỳnh Như mời khán giả: Xin mời … xin mời, mọi người thưởng thức, Bé Vui, Bé Vui, Lời của
Thiền sư, Trần Trịnh viết nhạc, thể nhạc thật vui, dành riêng cho Bé …
Bé Quỳnh Như lại xuất hiện với 2 cô bé khác phụ hoạ cho Johnny Dũng trong nhạc khúc Bé Vui đem lại
nhiều hứng thú và ngạc nhiên cho khán giả để kết thúc phần 2 của DVD TTDX.
Một lần nữa Thiệu Kỳ Anh và Thanh Tuyền trong nhạc khúc CHỈ LÀ PHÙ DU đem đến thế
nhân nhiều suy ngẫm về cuộc đời: … giàu sang mới đó nhưng rồi chẳng còn lại chi … bao nghiệp oan
tính toan xin hãy xa rời … vật chất trên cõi đời chỉ là phù du …
Chỉ là phù du trong thế giới loạn động, tranh chấp của hồng trần, hằng ngày thế nhân phải hơn
thua để tự tìm cho mình một cuộc sống như ý hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng kết qủa thường trái ngược sự
mong cầu, vì không biết được cái gì là cần thiết trong cõi vô thường này. Ngay cả trong lãnh vực tu học,
nếu chưa phân định rõ ràng ranh giới giữa Đời và Đạo thì vẫn là hoài công như Sơn Tuyền đã hỏi: hò ơi
… sông dài, biển rộng, trời cao, sao đi đi mãi, hò ơi … sao đi đi mãi mà không bến bờ và được giải đáp:
Vì ai cứ mãi tranh đua, nên thuyền trôi mãi … nên thuyền trôi mãi không sao vào bờ. Tu hành không
bao giờ đạt đạo, dầu khổ tâm tập luyện như các vũ công của vũ đoàn Hồng Lạc trong vũ khúc múa Sạp,
nếu không phân định vị trí của mỗi bước chân, không hòa hợp với những âm giai, tiết tấu của những
thanh tre đang gõ đều, những gót hài của các vũ công sẽ bị kẹp nát như những hành giả thiền Vô Vi sẽ bị
tẩu hỏa nhập ma nếu không hành đúng pháp. Cho nên mỗi năm Vô Vi tổ chức những ngày Đại Hội để
BẠN VỀ ĐÂY có dịp hội tụ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu học, để nhận được chỉ dạy qúy báu của
vị sáng lập pháp Thiền Vô Vi.
Để kỷ niệm Thiền Ca thứ 10 và sinh nhật thứ 82 của Thiền sư LSH, soạn giả Chí Tâm viết một
bài về Tứ Đại là Đất, Nuớc, Gió, và Lửa, 4 nguyên thể khởi sinh, kết tụ thành vũ trụ và những sinh vật
trên cõi tuần hoàn này. “Xác Thân Tứ Đại” chính là thân xác chúng ta được kết hợp do 4 nguyên thể:
Đất, Nước, Gió và Lửa do những nghệ sĩ Chí Tâm, Linh Tuấn, Thanh Huyền và Hoài Tâm kết hợp trình
diễn tạo nên một màn cải lương hấp dẫn từ ý đến thể loại ca phú trong cổ nhạc.
Ngày đầu năm 2005, cùng nhau vỗ tay reo, mừng xuân quyết chí tu trong đời, hẹn ước đón xuân
Vô Vi. Hỡi bạn lo gì, dù bị đời gian dối, tâm hồn ta vui nhớ Trời, Xuân Tình nay dâng cho muôn người,
hẹn cùng Xuân, say sưa trong phút thiêng liêng tự tu, cùng Xuân trở về đẹp thắm tươi tâm hồn. Xuân Vô
Vi, nhạc ngoại quốc, lời Việt của Thiệu Kỳ Anh viết theo ý thơ của TS LSH được nữ ca sĩ Jenny Hiền
cùng các vũ sinh của 3 vũ đoàn Hồng Lạc, Tiếng Nói Trẻ đón Xuân Vô Vi trình diễn.
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DVD được kết thúc với GIÂY PHÚT TUYỆT VỜI. Qủa thật tuyệt vời với hình ảnh của một
Thiền sư tuổi đời 82 đang thiền định, bao thanh nhẹ, bao thoát tục, có lẽ đều kết tụ trong hình ảnh này.
Cặp vũ công như tâm thân ý mã, như những con ngựa chứng đang tung vó hết sức bình sinh để đạt
những bước nhãy tột đỉnh, như những con khỉ đang quậy những cơn cuồng phong và cuối cùng cả hai
phải qùy xuống trước sự tĩnh lắng của ca đoàn Vô Vi đang cùng với Anh Dũng dâng những lời nguyện
cầu chân thành lên Thượng Đế xin ban ân phước xuống xác thân trần thế của vị Thiền Sư để Người
được an lành, gia tăng tuổi thọ, tiếp tục dẫn dắt những người loạn động trở về nơi thanh tịnh, để Người
tiếp tục chèo con thuyền bát nhã vớt nhũng sinh linh đang ngụp lặng trong biển khổ trần gian. Thật là
giây phút tuyệt vời với khuôn mặt bừng sáng, thoải mái của một nữ tu được Thiền Sư hỏi thăm. Những
hồi trống đại đồng của Thiền sư hòa với tiếng trống dựng xây của những vũ công chuyên nghiệp trong
lúc tập dợt như thức tỉnh những người đang trong u minh trỏ về với ánh sáng. Thật tuyệt vời với những
ngọn đèn lung lay như những vị sao chủ quản của phần hồn, đang hội tụ xuống trần để cùng Thiền sư
phát huy pháp thiền Vô Vi. Thật tuyệt vời với những âm thanh cao vút quyện hòa trong âm giai trầm ấm
phát xuất từ lòng người tu đạo, từ nhạc cụ kết tạo một âm thanh tuyệt vời. Tất cả thật tuyệt vời!
Kính thưa Qúy vị, sau khi phát hành DVD TTDX và Karaoke , Ban Thiền Ca chúng tôi nhận
được vài lời khen chê của khán giả, của bạn đạo, của thân nhân nghệ sĩ về DVD này. Vẫn chưa đủ,
chúng tôi chân thành kêu gọi Qúy vị hãy chính mình ngồi tĩnh lắng xem cho hết 3 DVD TTDX hay
DVD Karaoke từ đầu đến cuối, ngẫm suy từng lời ca, để ý từng động tác của nghệ sĩ, những bước nhảy
của vũ công và luôn cả những câu thơ được ngâm, những điệu hò được trình diễn, những đối thoại của
bốn MC cho Thiền Ca này; xin Qúy vị cũng đừng quên chú ý đến kỹ thuật thu và cắt ráp hình, màu sắc,
âm thanh của từng tiết mục để cuối cùng xin Qúy vị gởi về cho chúng tôi nhận định trung thực của Qúy
vị. Những thẩm định này sẽ được đăng trên Tuần Báo Phát Triễn Điễn Năng hay Đặc San Vô Vi cho
mọi người cùng đọc. Những khen chê, chỉ trích, xây dựng của Qúy vị chính là kim chỉ nam cho Ban
Thiền Ca chúng tôi thực hiện những Thiền Ca sắp đến, tiếp tục quảng bá Thiền Vô Vi cho những ai chưa
duyên may gặp pháp. Xin Qúy vị đừng ngần ngại biếu tặng thân nhân và bạn bè của Qúy vị mỗi gia đình
một DVD TTDX và Karaoke và xin họ cho biết thẩm định của họ như thế nào, những thẩm định này
cũng sẽ được đăng trên Tuần Báo Phát Triễn Điễn Năng hay Đặc San Vô Vi. Xin chân thành cảm tạ sự
tiếp tay của Qúy vị .
Xin Qúy vị liên lạc về một trong những địa chỉ sau để chúng tôi gởi DVD TTDX đến Qúy vi:
Ý kiến hay bài vở xây dựng, xin gởi về: Email: vovimedia@vovi.org
Trưởng Ban Phân Phối:
1) Nguyễn Như Hoàng (bắc Cali ) :
mail: John_Hoang_Nguyen@yahoo.com, tel.nhà: 1 (408) 272-1428
2) Võ Kim (nam Cali): vnkdigital@yahoo.com
Trân trọng kính mời,
Vô- Vi Multimedia Communication kính bái,
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