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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) Duyên Trời Phật là duyên gì?
2) Trí tuệ là gì?
3) Chuyển hóa thâm sâu là sao?
4) Muốn qui y Phật thì phải làm sao?
5) Muốn thực hành như Phật thì phải làm sao?
6) Muốn tiến tới thì phải làm sao?
7) Cần thanh thì phải
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1) San Diego, 8-1-2006 2 : 11 AM
Hỏi : Duyên Trời Phật là duyên gì?

2) San Diego, 9-01-2006 2 : 40 AM
Hỏi: Trí tuệ là gì?

Ðáp: Thưa duyên Trời Phật là duyên tu
Kệ :
Thực hành sáng suốt tự nhớ Trời
Minh tâm kiến tánh tự thực hành
Cần tu cần tiến tự đạt thanh
Khai trí minh tâm tự tiến tầm

Ðáp : Thưa trí tuệ là cảm giác rõ rệt
Kệ :
Phân minh trí tuệ tự tiến thân
Cảm giác điều lành hành thức giác
Trí tâm sáng suốt tự mình minh
Chuyển hóa thâm sâu rõ sự tình

3) San Diego, 10-01-2006
Hỏi : Chuyển hóa thâm sâu là sao?

4) San Diego, 11-01-2006 2: 45 PM
Hỏi: Muốn qui y Phật thì phải làm sao?

Ðáp: Thưa chuyển hóa thâm sâu là tự giác
Kệ:
Tự giác thâm sâu hành trình sáng
Khai triển vô cùng tự thoát thân
Trí tuệ phân minh đường giác thức
Hành thông tự giác tự phân bàn

Ðáp: Thưa muốn qui y Phật thì phải thật tâm tu
Kệ:
Phật Pháp khai thông trí tự hành
Giải quyết phân minh tiến bộ nhanh
Thành tâm học hỏi tự về nguồn
Thực hành chánh pháp tự hướng thanh

5) San Diego, 12-02-2006 2: 47 PM
Hỏi: Muốn thực hành như Phật thì phải làm sao?

6) San Diego, 13-01-2006 11: 50 PM
Hỏi: Muốn tiến tới thì phải làm sao?

Ðáp: Thưa muốn thực hành như Phật thì phải nhịn Ðáp: Thưa muốn tiến tới thì phải thực tâm tu
nhục tối đa và hành đúng pháp
Kệ:
Khai thông trí tuệ thân bình thản
Kệ:
Phát triển chính mình tự nhớ thiên
Thực hành đúng pháp tự thăng hoa
Bình tâm học hỏi không vọng động
Giải tỏa phiền ưu tự thật thà
Minh tâm kiến tánh là điều quí
Thức giác chính mình chẳng cầu mong
Khai triển muôn chiều phải thực thi
7) San Diego, 14-01-2006 12: 00 AM
Hỏi: Cần thanh thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa cần thanh thì phải tự buông bỏ mọi sự động loạn
Kệ:
Hướng thanh tiến hóa không rắc rối
Khai triển chính mình rõ sang tồi
Thành tâm tu luyện tự đạt ngôi
Uyển chuyển tâm thức qui một mối

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
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HUỆ-NĂNG KHAI-THÔNG
Bây giờ mình nghe những cuốn băng cũ,... thấy rõ chưa? từ cái tiểu trí tiến lần tới đại trí, cái đại trí
nó mới giác, còn cái tiểu trí là tò mò, thấy rõ ràng chưa? Ai vô tu cũng vậy, trong cái tò mò. Bởi vì nó
chưa sáng suốt, nó còn thiếu thốn. Cho nên người ta nói cái Huệ-Năng nó thiếu kém, Huệ-Năng của nó
không được mở, không được khai thông, làm sao nó có Ðại trí?
Cho nên nhiều khi nhiều người tới tu rồi nhiều khi nghe tôi nói, mới ban đầu, tới tu nói: “Ối! cái
thằng cha đó nói tầm bậy, không trúng gì hết”. Bởi Huệ-Năng nó mới tới đó thôi. Mà tại sao họ chửi
trong đầu, trong chưn, trong mặt tôi mà tôi không giận họ? Không! Bởi vì mình biết hơn cái đó, mình
phải cần tìm cơ hội, kiên nhẫn để cho họ theo học.
Cho nên chúng ta tu ở đây, các bạn tự tu tự giải là phải tiến tới đại trí. Tiểu triÔ các bạn không còn
nữa, nó sẽ mất dần hết. Nhiều người nói: “Ôi chu cha! cái chuyện đại trí dễ gì đạt được, dễ gì mà với
tới”. Nhưng mà trong thanh tịnh là với tới, trong động loạn không với tới. À... cho nên mình phải tu,
giải, nó mới thanh tịnh. Tu giải nó đi, những cái mình đang hiểu biết đây chưa được.
Bây giờ chúng ta xét qua các cuộc chiến, ở thế giới có chiến tranh, vật chất nó cũng vẫn tiến hóa.
Hồi trước người ta nói: “Chiếc máy bay!” cái chuyện lạ lùng. Bây giờ có máy bay, bay đầy Trời. Hồi
trước người ta nói vụ cassette thôi, trong cuốn băng này, vặn cái nói ra tiếng, họ cũng cho là cái chuyện
đó là mơ mộng, nói bậy chứ không có trúng làm sao sản xuất cái đồ đó? Nhưng mà bây giờ có. Rồi sau
này họ sản xuất ra, để cái cục vậy đó, không quay gì hết, nhưng mà nói vô rồi nó cũng ra lại, cái đó bây
giờ ai tin? Tui không cần băng nhưng mà tui thâu vô trong cục đá cũng được vậy, Ví dụ cái cục, cái loại,
cái chất nào đó sẽ thâu và nó sẽ phóng ra, mà nó sẽ không cần tốn hao nhiều nữa, sau này nó sẽ có, rồi ai
tin?. .. À... ở trong cái chỗ eo hẹp, nó hiểu trong phạm vi eo hẹp, mà càng ngày do sự kích động phản
động nhiều, nó sẽ tiến tới cái sự mở rộng ra.
Cho nên các bạn tu cũng vậy, hồi trước các bạn ở trong eo hẹp, tự đắc, thấy mình vầy đũ rồi,
nhưng mà từ ngày các bạn tu, rồi các bạn thấy nhiều không? Tình duyên lận đận, làm ăn lôi thôi, bạn bè
kích bác, đủ chuyện hết trơn. Những cái đó nó dẫn tiến tâm hồn các bạn, rồi các bạn tiến tới cái huệ
năng khai-thông bên trên mới hiểu cái huyền cơ tạo hóa, mới hiểu cái sáng suốt vô cực vô biên. Ðại trí,
đại dũng mình phải tiến tới. Con người nào mà không chịu tiến tới Ðại Trí Ðại Dũng con người đó
không có an, không có bao giờ được an khương ở nội tâm.
Mà đi trong cái thiểu trí không có bao giờ an định. Bởi vì nó tức, nó thiếu. Nó thiếu là nó phải tức.
Mà nó đầy đủ nó không còn tức nữa. À... nó lấy trong thanh tịnh thôi là nó thấy hết, nó thấy cái sự triền
miên cởi mở chứ không có còn nghẹt nữa.
Cái tu ở đàng này các bạn đã dày công làm tới mỗi mức một. Nay chút, mai chút, rồi các bạn sẽ
đạt được chứ không phải không. Nhưng mà cái lòng tham muốn con người, muốn nó mau, chẳng khác gì
ôm bản thân, ôm cái bản thể này nói: “Tôi muốn xuất hồn!” Làm sao xuất được? Bạn phải quên bản thể
bạn mới xuất hồn được. Bản thể bạn là cái cục vàng chứ gì nữa? Giá trị suốt đời của bạn, bạn nâng niu
nó, nhưng mà bạn không tu không mở làm sao nó tiến lên được? Còn ôm nó quá đâu có đi được.
Cho nên cái giờ tham thiền của chúng ta, phải nhớ rằng, cái giờ đó phải hoàn toàn tự do thanh tịnh.
Ta đạt được một giây là đắc một giây, một phút đắc 1 phút chứ không có cần nói tôi đạt được mấy tiếng
đồng hồ. Một giây chưa đạt được, một tiếng làm sao đạt được? Ðó, bạn đi từ cái nhỏ rồi nó sẽ tiến tới cái
lớn.
Tôi nói, đây rồi các bạn sẽ đạt trong cái thanh tịnh tham thiền triền miên. Nhưng mà nhiều người
nói “Triền miên là chỗ nào đâu?”. Bởi khi mà các bạn mở hết rồi, hòa đồng bên trên rồi, bạn triền miên
rồi, đâu có phải Ngồi-Thiền mới thấy Thiền! Tôi nói trong mấy cái băng trước:
-Mắt các bạn ngó cũng là Thiền
-Tai bạn nghe cũng là Thiền
-Lỗ mũi ngửi cũng là Thiền
-Âm thanh của bạn xuất phát nó ổn định tâm hồn của người ta thì chứng minh bạn là người Thiền.
Ðó! Thanh tịnh chứ gì?!
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui
Tiếp theo báo cáo 23 tháng 12 - 2005 chúng tôi đã nhận cho đến ngày 16 tháng 2 2006 cho quỹ cưú khổ ban
vui như sau:
Người gửi

Vo Danh (Ca)
Tu Thi Mai (Ca)
Tran Bao Nghien (OR)
Minh La (Ca)
Thanh N Vo (Ca)
9090-6108 Quebec
Ho Thanh Hoang (Mtl)
Tong Thi Kieu Cuc (AB)
Emile Nguyen Huu Tri (France)
Nguyen Nhu Hoang (Ca)
Luong Thi Tri (France)
Thach N Nguyen (Ca)
Duc N Nguyen (Ca)
Trang Le (Wa)
Thut Q La (NJ)
Nguyen Van Tao (CA)
Le Thi Kim Anh (Mtl)
TD Tu+' Tho^ng (Tx)
Phong Luong Thanh (TX)
Ngo Mui Leng (Paris)
Vo Van Ton
Hue Duy (Ca)
Do So (Ca)
Nguyen Van Son (Ca)
Chong Thi Le Hoa
Gia di`ng Lam Quang Hien (Belgium)
TD Bruxelles (Belgium)
Tran Ngoc Dung & Hoa (MA)
Bui Chinh (CA)
HAHVV Florida (1/2006)
Mylene Boutin Jacob
Long Bui (TX)
Nguyen Cam Hong (MTL)
Phung Thi Thi (Mtl)
Hoang Kiet(TX)
Chinh Bui (CA)
Lam Minh My Phuong (ON)
HAHVV Florida (2/2006)
XO NAILS
Nguyen Huu Nam (Mtl)
Nguyen Thanh Truyen (Mtl)
Hoang Kiet(TX)
Le Thi Thong (Ca)
Nguyen Thanh Mai (NV)
Nguyen Hoai Trung (On)

US$

Currency$

1000.00
20.00
100.00
50.00
100.00
$ Can 200
$ Can 200
$ Can 500
$ Can 50
130.00
100.00
500.00
100.00
500.00
50.00
100.00
$ Can 100
415.00
50.00
100.00
60.00
500.00
30.00
20.00
1000.00
300.00
200E$
1000.00
100.00
360.00
$ Can 50
100.00
$ Can 200
$ Can 100
100.00
80.00
42.37
440.00
100.00
85.47

$ Can 50

$ Can 100
$Can 1200

50.00
500.00
200.00
$ Can 500
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Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui và giúp đỡ tận
tay những gia đình tàn tật nghèo khổ bệnh tật, các em câm điếc , bệnh viện Aids-Sida thời kỳ cuối, và bệnh viện
người già bị tâm thần, các em bụi đời, những người tàn tật mua xe lăn, program ADAPT (Giúp nuôi ăn học các
em gái gia đình nghèo được có nghề tự lập), bảo trợ trẻ em nghèo hay mồ côi ăn học và nạn nhân thiên tai hay
những gia đình nghèo khổ mà Ðức Thầy cho biết cần gửi.
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo.
Chúng tôi sẽ gửi biên nhận trừ thuế lợi tức cá nhân cho năm 2005 đến quí bạn đạo trước cuối tháng 2 - 2006
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email: aphancao@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo và xin kính chúc quí bạn đạo vui mạnh và tu tiến
Kính Thư

Phan Cao Thăng
THƠ
CÔNG PHU
Giờ Tý đến rồi dậy bạn ơi
Pháp luân thường chuyển hít no hơi
Khai thông lục phủ bình cơ tạng
Thủy hỏa tương giao trí sáng ngời
Phá chấp tùy duyên ta lập hạnh
Phân minh thiện ác tự xa rời
Duyên Trời thử thách từng giai đoạn
Niệm Phật Di Ðà chẳng dám lơi.
Dĩ An, 10-10-2005
NGUYỄN HIỀN.
====

QUÂN BÌNH
Khai thông ngũ tạng chẳng mơ màng
Ðời Ðạo phân minh rõ lối đàng
Tham dục say mê tình loạn động
Sanh ly tử biệt lệ hai hàng
Tiểu thiên cảnh thật không thay đổi
Giả cảnh trần gian tạo bất an
Biển lặng mây tan tình sáng tõ
Linh hồn thanh tịnh sống vinh quang.
Dĩ An, 11-10-2005
NGUYỄN HIỀN.
===

CHẦN CHỜ
Chần chờ
Ðứng ở chợ đời
Ðợi chờ Tiên Phật
Hay chờ lợi danh
Sắc tài mãnh lực nha manh
Tâm thần phải mạnh
Phải tranh thủ lòng
Chần chờ
Nhắm mắt theo dòng

Âm thanh thanh điển
Mênh mông khắp cùng
Núi sông trời đất vĩ hùng
Tiểu Thiên muốn được
Trùng phùng Ðại Thiên
Chần chờ
Ngày với đêm thiền
Mong sao yên tịnh
Triền miên Ðất Trời
Vượt qua tâm động thường thôi
Cũng vì tiến hóa
Chuyển dời trược thanh
Chần chờ
Nhờ điển ố đấu tranh
Tham lam, lười biếng !
Giựt giành tịnh an
Chẳng còn lo sợ khó khăn
Tâm thành chí quyết
Ðể gần Phật Tiên.
Chần chờ
Tu niệm triền miên
Hình như vận mệnh
Chẳng riêng mình mình
Làm gương cho những chúng sinh
Ta tu ta niệm
Ðể mình
Cùng theo.
HGT, 05-11-2005
TỪ HÙNG.
===
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KIẾP TU
Ba vạn sáu ngàn, dứt, ra đi.
Thông minh đỉnh ngộ thế gia chi.
Công thành danh toại chung qui hão.
Mắt nhắm buông xuôi đem được gì.?
Mong cạn nỗi lòng nơi tịch cốc.
Chán chê cái ác, kẻ ngu si.
Mùi thiền chay lạt cầu giải thoát.
Xa chốn bụi hồng hết khổ, bi.
Mênh mang ý lạ từ đâu tới.
Thi-sĩ Vô-Vi vội chép ghi.
Bút mực tự tình cùng giấy trắng.
Mặc cho muỗi chích vẫn ra thi.
Xin chớÔ chê bai thơ nhạt nhẻo.
Khuyến tu thơ đạo đừng khinh khi.
Kính bái.
Lưu Thanh - Tao Ðàn Phú Nhuận.
Ngày 14-11-2005.
===
Thanh điển vinh quang hội tụ thiền 2006
Mấy chục năm rồi chẳng tiến tu
Công phu ì ạch bởi ẩn tu
Tu hoài không tiến vì tu dỡ
Hội tụ vinh quang học công phu
Thiên địa nhơn hòa thanh điển tụ
Quyết tâm sửa tánh chung thiền du
Thiền ca thấm thía mong sum họp
Bạn đạo phen này trọn quả tu
5 thành củ chi 12-12-2005
===

Chào mừng tân niên 2006 và tiến tới đại hội
2006
Thiền ca - cỏi phiêu diêu bềnh bồng
Còn đang thất nghiệp đói dài dài
Biết đến bao giờ có tiền xài
Căn cứ vào đâu sao dám nói
Mùa Ðông Xuân đến sẽ khoe tài
Công danh Trí Huệ Dung Nhi hí
Con chó mừng Xuân Phước Lộc Tài
Trời đất chuyển mình Dung ngã Dũng
Tu đi sẽ thấy nụ cười hài
Kỹ sư Nguyễn Thị Tốt
Nhà máy đường Quảng Ngãi 30-11-2005
===
Thiền mình ên
Quá khứ hiện tại vị lai
Nghiệp duyên nhân qủa ai hay lạ lùng
Làm thiện quả thiện vô cùng
Ban vui cứu khổ muôn trùng chúng sinh
Biết tu rỏ sáng vô minh
ƯÔng thân hiển hiện tái sinh muôn đời
Trò ngồi tịch tịnh thiền hơi
Thân tâm an lạc dài hơi thở vào
Không cười không khóc im hơi
Trời không khoái chí ta chơi tọa thiền
Thiện ần bình dương thủ dầu một
23-11-2005
====
Soi hồn mổi đêm
Bốn mùa xuân hạ thu đông thi
Danh lợi đua tranh sanh tử ly
Phú quý vinh hoa đêm tỉnh mộng
Ngồi thiền thân thở nhẹ hồn đi
Vợ chồng ba liên - bến đình
23-11-2005

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin Quý Bạn Đạo Hướng Tâm Cầu Nguỵên cho Thân Mẫu của Võ Văn Phước là Đạo Hữu ĐẶNG THỊ
THÊ sinh 23 Tháng 2 năm 1923 Mất vào lúc 1:25AM Feb 11, 2006
Hưởng Thọ 83 Tuổi. Được sớm Siêu Thăng Tịnh Độ.
Thành Thật Cám Ơn
Thiền Đường Lỉnh Tâm Calgary
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BẠN ÐẠO VIẾT

Hồn Xuân Bất Diệt
Miền Nam Cali năm nay 2006 thật là ấm cúng, thật là vui vẽ vì các bạn đạo được hưởng một
mùa xuân tràn đầy hạnh phúc bên Thầy bên bạn. Cùng chung vui học, tâm linh hướng thượng. Thật là
một mùa xuân bất diệt.
Hoa vẩn nở, bướm vẩn bay, chim vẩn hót trên cành, bầu trời tươi sáng, mọi vật như chào đón
Chúa Xuân tươi thắm huy hoàng.
Hội Aí Hữu Vô Vi miền Nam tưng bừng đón xuân trong niềm vui hân hoan và vô cùng bận rộn
đón Thầy, đón bạn khắp nơi về hội tụ xem Ra Mắt Thiền Ca “Tiếng Trống Dựng Xây” tại rạp La Mirada
với số khán giả gần 800 người và dự Khóa Sống Chung tại khách sạn Hyatt, với số tham dự của bạn đạo
gần 400 người. Mở rộng cánh cửa thương yêu với Tình Thương và Đạo Đức theo tôn chỉ của Đức Thầy.
Nhìn lại những sự việc xãy ra trên thế giới trong năm qua thật là khủng khiếp. Nào là sóng thần,
bảo tố, động đất, tai họa, chiến tranh, giết chóc v.v. Bao nhiêu sự việc xãy ra khiến ta phải thức tâm mà
lo tu sửa. Còn chần chờ gì nữa.
Bạn thiền của chúng ta thật là may mắn nhìn thấy cái nguy cơ đó để mà học hỏi và mừng được
thoát nạn để mà hôm nay được hưởng một mùa xuân hội tụ cùng Thầy cùng bạn và ngâm nga câu thơ ai
đó viết:
Xuân ơi! Xuân đẹp lắm
Khiến lòng ta ngây ngất cũng vì Xuân
Năm tháng qua mau thời gian không chờ đợi ai. Mới đó mà Đức Thầy đã 83 tuổi rồi, nhưng vẩn
thấy Thầy khỏe và tươi trẽ như độ nào. Năm qua cả thế giới xãy ra nhiều việc thì Đức Thầy càng làm
việc nhiều hơn, đi lại nhiều hơn và các bạn đạo được gặp gở Thầy nhiều hơn, nhất là bạn đạo ở miền
Nam Cali.
Để hoàn tất một Đại Hội và Thiền Ca, dù ở đâu cũng phải mất nhiều công sức đóng góp của bạn
đạo cũng như ban tổ chức. Giống như vừa qua tại Singapore vừa Đại Hội vừa Thiền Ca có gần 1000 bạn
đạo khắp năm châu ,có cả bạn đạo Việt Nam, thế mà vẫn thành công mỹ mãn. Nhìn và nghe bạn đạo
Việt Nam lên phát biểu ý kiến, đã nói lên niềm vui khi biết được Pháp Tu này là vô cùng quý báo, cũng
như nói lên kết quả tốt khi tu tập, và từng giọt lệ đã rơi giữa bạn đạo cùng Đức Thầy, khiến hội trường
thật là cãm động. Đây là tiếng nói chân tình tận đáy con tim mà chỉ có Khí Giới Tình Thương mới giải
quyết được mọi việc ở đời.
Mình mới thấy mình sung sướng được sinh ra trong thời kỳ này để gặp Pháp và Thầy quý. Mỗi
năm đi qua mỗi Đaị Hội là có đề tài mới để học hỏi và tu tiến.
Dòng thời gian trôi qua là bạn đạo cũng tiến hóa theo chiều thuận nghịch của vũ trụ và vạn vật.
Có khi tiến có khi thụt lùi vì chểnh mản.
Đã bao mùa Xuân rồi kể từ khi Tạo Thiên Lập Điạ? Biết bao đổi thay thay đổi của vạn vật, Mùa
Xuân bao giờ cũng bất diệt, đó là phần thưởng của Thượng Đế.
Hết cơn bỉ cực
Tới hồi thái lai
Qua những ngày Hè nóng bức, mùa Thu buồn bả, Đông tàn lạnh lẻo, thì lòng người vui buồn
theo cảnh vật, mọi người gánh chịu những gì của thiên nhiên đưa tới theo định luật Sinh Trụ Hoại Diệt.
Nếu không có Sinh Lão Bịnh Tử thì ai tìm đường tu mà chi. Hưởng hưởng cho sướng cái sự đời vì
không biết được sự thật sau bức màn Sinh Trụ Hoại Diệt còn có phần hồn, mà tiến hóa hay thụt lùi đều
tùy theo nhân quả .Để giáo hóa chúng sinh tìm đường tu tỉnh hầu sớm quay về nguồn cội, Đức Thầy của
chúng ta đã mất nhiều công sức thuyết giảng từ xưa đến nay với Pháp Tu Tắc Thực Hành Chánh Pháp.
Ở mãi chi con chốn trần gian?
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Vui chơi một chút hãy về mau
Ham mê động loạn không tìm được
Lối củ đường xưa lạc mất rồi.
Thầy ra nhiều chiêu bài để giãng dạy từ thấp đến cao, từ cao đến cao nữa mà những học trò nào
học từ lớp vở lòng lên đến giờ đều thấy vậy. Như hối xưa Thầy thường lấy lễ nghi Nhân Nghĩa Lễ Trí
Tín để giảng dạy như Phụ Aí Mẫu Aí, kinh A Di Đà, Cô Gái Bán Khoai, Người Con Đất Việt, Tam
Tạng Thỉnh Kinh. Giảng cho kẻ sắp chết: Giác ngộ trước giờ phút lâm chung. Dẹp bỏ tự aí . Giảng cho
người đã tu tiến: Thanh Quang Điển Lành…. Bao nhiêu lời giảng của Thầy tuôn ra như Suối Ngọc mà
bây giờ các bạn mới tu muốn tìm để nghe từ đầu cũng khó kiếm. Đề nghị Ban Vô Vi Multimedia làm
collection để sau này lưu lại cho hậu thế tu học. Quý lắm các bạn ơi! Những lời khuyên dạy khi Thầy
còn sức khoẻ đến viếng nhà bạn đạo. Thầy khóc và bạn đạo cũng khóc, dù ai gian ác đến đâu cũng đều
xúc động chảy nước mắt dài dài, van xin Thầy ơi Thầy ở mãi với chúng con.
Lê gót tha phương bốn góc trời
Chỉ mong tận độ đàn con thôi
Đói no ấm dạ vài ba hột
Có muốn chi đâu hưởng của đời
Nhìn lại quá khứ và hiện tại, thấy Thầy làm việc nhiều quá mà ta thì cứ ù lì chậm tiến. Song song
cái đà tiến hóa vật chất của vũ trụ như là Điện Năng, Điện Lực, Nguyên Tử thì Vô Vi của chúng ta cũng
tiến hóa theo chiều đi lên của Điển Quang. Phát sáng đó là phát sinh ra Thiền Ca phối hợp giữa Điện
Năng và Điển Quang. Do máy quay phim Video, CD đem lại nhanh hơn cho bạn đạo trên toàn thế giới
được nghe, thấy và biết nhanh hơn hồi xưa. Do đó chúng ta được thấy, nghe và biết tin tức Vô Vi nhanh
hơn. Lần lần nhạc Thiền thay đổi ngày càng hay hơn và phổ biến trong dân gian càng nhiều hơn. Như
gần đây các nhạc sĩ Châu Phố, Phạm Vinh, Giao Tiên v.v. cũng đã sáng tác nhiều bản nhạc rất hay và
mang giai điệu rất lạ, nghe mà nhớ hoài.
Dù ai nói ngã nói nghiêng
Lòng ta cũng vững như kiềng ba chân
Lời thơ của Thầy được sáng tác thành nhạc và Thiền Ca đã thành hình qua 10 năm rồi.
Nói đến đây cũng xin nghiêng mình cám ơn các nhạc sĩ còn cũng như đã khuất núi như: Hoàng
Thi Thơ, Duy khánh, Trầm Tử Thiên v.v. Chúng ta biết ơn tất cả các vị ân nhân đã và đang giúp đở từ
buổi sơ khai đến nay, đã phục vụ đắc lực cho Pháp Tu Vô Vi này, giúp chúng ta được hưởng từ kinh
sách cho đến những cuốn băng, cuốn nhạc v.v.
Trong dịp xuân về chúng ta không quên cầu chúc mọi nhà, mọi người Thân Tâm An Lạc, Tu
Hành Tinh Tấn.
Nhớ xem DVD dại Hội Hồi Sinh Xum Vầy và Thiền Ca Tiếng Trống Dựng Xây để biết rõ mọi
sự việc. Rất cãm động các bạn ơi.
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đạt Thiên Tôn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Vĩ Kiên Phật
Vạn vật Thái Bình
California, ngày 15 tháng 2 năm 2006
Thanh Tịnh Mai
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THÔNG BÁO TÀI CHÁNH CỦA HỘI TỪ THIỆN VÔ VI
-Lần Thứ 21Thật 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: $426,0602);
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.
(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 Nguyễn Xuân Mai, 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

1

Theo sự yêu cầu của bạn đạo muốn làm sáng tỏa danh sách đóng góp, vì tư cách ẩn danh không công minh và rất khó giải
quyết số tiền sở hữu sau này. Hội thành thật cáo lỗi đã không làm rõ ràng nội dung thông báo trong kỳ trước.
2
Theo danh sách anh thủ quỹ Hội đã thông báo ngày 10/02/2006.
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Bạn đạo Chồng Lệ Hoa ở Đức đã đồng ý cho Hội giữ lại số tiền $64,901.76 để lo cho chương
trình mới. Chị Hoa cho biết Đức Thầy dạy sao chị làm vậy.
Bạn đạo Nguyễn Thị Mỹ Kim ở Montreal đã đồng ý cho Hội giữ lại số tiền $25,504.43 của
chị. Chị Mỹ Kim cho biết chị không khi nào lấy lại những số tiền đã đóng góp cho Vô Vi và
Đức Thầy.
Bạn đạo Phạm Xuân Hồng ở Cairns đã đóng ý cho Hội giữ lại số tiền $5,000 cho chương
trình mới.
Bạn đạo Hồ Thị Đời ở Melbourne đã đồng ý cho Hội sử dụng số tiền $2,000 cho chương
trình mới.

•
•

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.
Bạn đạo Trần Phương Thảo ở Texas vì hòan cảnh gia đình đã nhờ Hội giúp hoàn trả lại số
tiền $6,968.
Bốn bạn đạo Sydney Bùi Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Trúc Đào, Van Mỹ Linh và Bùi Thị
Tuyết Nhung 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:
$17,434.44
Chị Khưu Thị Phẩm:
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
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.
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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 16/02/2006.

Thông Báo Tuyển Mộ Bạn Đạo Phát Tâm Phục Vụ
Kính thưa toàn thể Quý Bạn Đạo, vì lợi ích chung cho cộng đồng Vô Vi cũng như cho nhân sanh và
thế hệ sau của chúng ta, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự đoàn kết phát tâm ra sức gánh vác của mỗi bạn
đạo Vô Vi trên thế giới trong chương trình xây dựng và phát triển cũng như là quảng bá kho tàng tâm
linh quý báu do Đức Thầy-Lương Vĩ Kiên đã và đang dầy công để lại cho nhân sinh tại thế.
Thiết nghĩ hạnh hy sinh dấn thân phục vụ của từng bạn đạo sẽ là tấm gương sáng, cũng như là những
viên gạch tâm linh trong sạch lót đường cho những thế hệ kế tiếp noi theo. Chính vì những công trình
đóng góp cao cả vô quái ngại cho chung của toàn thể quý bạn đạo Vô Vi sẽ là những bằng chứng nói lên
những lời nói trung thực nhứt về hạnh hy sinh nhẫn nhục lợi tha của Đức Thầy kính yêu suốt đời chỉ vì
chúng sanh và cho chúng sanh - đã không ngại khó khăn gian khổ vượt mọi thử thách nguyện hy sinh tử
vì đạo phổ truyền pháp môn hợp thời - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mang lại lợi ích
cho quần sanh đồng cộng hưởng. Nói tới đây, không có bút mực nào có thể diễn đạt hết được công đức
và hạnh nguyện cao cả của một vị Thầy chỉ biết sống và hy sinh cả một cuộc đời để mang lại niềm vui
và an lạc cho nhân loại.
Vì những lời lẽ trên, chúng tôi khao khát mong mỏi thật nhiều bạn đạo khắp nơi trên thế giới cùng
nhau góp công, góp sức và góp của để những lời chân giải thực tế siêu lý của Đức Thầy được lưu truyền
mãi đến những thế hệ sau.
Dưới đây là danh sách của những chương trình được thành lập theo từng nhóm thứ tự chuyên môn. Bạn
đạo Vô Vi có thể đăng ký và tuỳ chọn đóng góp theo khả năng chuyên
môn sẵn có của chính mình. Mọi phát tâm xin vui lòng đăng ký về địa chỉ email

vovimedia@gmail.com
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Danh Sách Các Ban
1 - Ban Video – Video online: Chuyên về việc truy tầm và kiểm duyệt lại những băng thuyết giảng
từ những thập niên thâu hình đầu tiên của Đức Thầy cho vào DVD để duy trì phẩm chất và kết tập thứ tự
thành Vô Vi Video Libary để bạn đạo được cộng hưởng và lưu truyền cho thế hệ sau.

2 - Ban Audio – Audio online: Chuyên về việc truy tầm và kiểm duyệt lại những băng thuyết
giảng âm thanh từ những năm đầu tiên nhất của Đức Ông Tư và Đức Thầy cho vào CD để duy trì phẩm
chất và kết tập thứ tự thành Vô Vi CD Libary để bạn đạo được cộng hưởng và lưu truyền cho thế hệ sau.
Xin các bạn ‘sign up’ trở thành một thành viên (member) của VoviLib để đóng góp tài liệu hay dữ kiện
vào Thư Viện hay Niêm Giám. Mọi thắc mắc, đề nghị cải tiến, hay phát tâm tham gia đóng góp với
nhóm kỹ thuật VoviLib, xin email về library@vovi.org.

3 - Ban Kinh Sách - Kinh Sách online: Chuyển những chân ngôn của Đức Thầy
từ những thời pháp thành văn tự cho vào kinh sách thứ tự bảo tồn và quảng bá rộng thư viện kinh sách
Vô Vi online.

4 - Ban Đặc San Vô Vi online: Chuyên về việc duy trì, quảng bá và truy tầm những bài viết từ
những tờ ĐSVV đầu tiên scan cho vào Thư Viện ĐS Vô Vi online để bạn đạo sau này có thể tìm hiểu và
học hỏi từ những giai đoạn, quá trình tu tập và trung tâm ngôn luận của bạn đạo Vô Vi từ cái thuở ban
sơ như thế nào.
5 - Ban Vô Vi Radio: Thống nhất, tuyển chọn và bảo quản những chương trình thích hợp cho Vô Vi
radio trước khi truyền bá rộng ra công chúng.

6 - Ban Vận Động Tài Chánh: Sẽ kêu gọi và vận động tài chánh để hỗ trợ cho những ban chuyên
môn ra làm việc khi cần đến ngân khoản trong việc thực hiện chương trình Vô Vi chung.
Từng Ban Chuyên môn sẽ được thành lập Forum, group leader để liên lạc, tìm hiểu và trao đổi ý kiến
cùng nhau thống nhất dự án cũng như là kế hoạch trước khi nhận lãnh nhiệm vụ.
Thành thật cảm ơn sự phát tâm của toàn thể Quí Bạn Đạo Vô Vi trên thế giới.
Xin trân trọng thông báo,
Vô-Vi Multimedia Communicaton.
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