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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) Muốn biết sự phát triển của mọi giới thì phải làm sao?
2) Tại sao mang xác làm người có hồn có vía mà không biết?
3) Cảm thức chính mình từ nguyên lý của Trời Ðất đã hình thành thì phải làm sao?
4) Tại sao vạn sử trên đời đều là không?
5) Ðạo vốn không là sao?
6) Siêu giác là sao?
7)Muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải làm sao?
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1) Montréal, 11-05-97 12:10 AM
2) Montréal, 12-05-97 6:30 AM
Hỏi: Muốn biết sự phát triển của mọi giới thì Hỏi: Tại sao mang xác làm người có hồn có vía
phải làm sao?
mà không biết?
Ðáp: Thưa muốn biết được sự phát triển của
mọi giới thì phải tự thanh lọc từ tâm lẫn thân
thì mới hiểu được đối phương trược hay là
thanh, không nên xác nhận vô căn cứ
Kệ:
Ai ai mặt mũi cũng là người
Trí ý phân minh óc sáng tươi
Tinh túy duyên Trời gieo sống động
Hướng khuynh thanh nhẹ rõ tình

Ðáp: Thưa mang xác làm người không khác gì tội
phạm mang gông cùm, lúc nào cũng lo âu và bận
rộn, không sao giải quyết được chuyện đờI kích
động và phản động gọi là nghiệp lực, thấy rãnh mà
không, lẫn quẫn trong sự có có không không, hiểu
được một không hiểu được hai, khó tu khó hòa vì
tâm không dứt khoát

Kệ:
Bận lòng khó khổ chẳng thong dong
người
Trí tuệ chưa minh tự tréo tròng
Tạo khổ cho mình không hay biết
Bền lâu không có vẫn chờ trông
4) Montréal, 14-05-97 5:40 AM
3) Montréal, 13-05-97 3:20 AM
Hỏi: Cảm thức chính mình từ nguyên lý của Hỏi: Tại sao vạn sử trên đời đều là không?
Trời Ðất đã hình thành thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa tất cả đều điều động bởi nguyên điển
Ðáp: Thưa cảm thức chính mình từ nguyên lý của TrờI Ðất, hồn mượn xác để hành sự cho đến
của Trời Ðất hình thành thì tâm thân rất ổn thanh tịnh mới minh
định và ngoan ngoãn tu tiến, nhận định rõ
ràng là cỏi tạm, sống vui ở cỏi phù sanh,
Kệ:
bằng lòng thanh tịnh ra đi bất cứ lúc nào,
Lịch trình sống động chuyển duyên tình
không còn lo âu, sanh tử luân hồi nữa
Trí sáng tâm minh tự nín thinh
Khó khổ không lo Trời chuyển chiếu
Dũng hành thanh tịnh tự mình minh
Kệ:
Tiếp thu ánh sáng sống vừa
Chẳng có lo âu giữa nắng mưa
Ổn định do Trời tâm hiểu đạo
Chẳng còn mê chấp chẳng nói bừa
5) Montréal, 15-05-97 6:50 AM
Hỏi: Ðạo vốn không là sao?

6) Montréal, 16-05-97 3:40 AM
Hỏi: Siêu giác là sao?

Ðáp: Thưa đạo vốn không! Trước khi chưa có Ðáp: Thưa siêu giác là không nói mà hiểu, tự sửa
loài người vốn không! Làm ngườI chịu tu mình trong thanh tịnh
đúng pháp sẽ trở về không thì mới đúng
đường. Ngược lại tu mà muốn làm vua, hay
Kệ:
đòi hỏi chức vị Phật Tiên là sai, không dạy
Thực hành thức giác tự tâm hành
được chính mình làm sao dạy được người
Chẳng nghĩ chẳng suy vẫn đạt thanh
khác, tự tu tự tiến là đúng đường
Hành trình sẵn có tâm thành đạt
Hướng tâm thanh nhẹ trí tâm thanh
Kệ:
Thực hành khai triển cứu tâm linh
Thức giác bình tâm tự cứu mình
Lý đạo tình đời trong thức giác
Về không thanh nhẹ lại càng minh
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7) Montréal, 17-05-97 1:00 AM
Hỏi: Muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải dốc lòng thật thà tu theo Pháp Lý
Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, trong nội tâm niệm Phật đầy đủ, phát triển đều đều, quân
bình và nhớ chấn động của Nam Mô A Di Ðà Phật, thì mới thấy rõ tiềm năng của con người xuất
phát vô cùng, chứ không phải cầu xin điển nầy điển nọ mà tự hại tâm thân, không có kết quả tốt
khi lìa xác
Kệ:
Thực hành phát triển tự phân qua
Ðiển giới nhơn thân tự thức hòa
Tâm đạo chiều sâu càng phát triển
Tiềm năng sẵn có tự mình qua
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Thưa ông Tám, như vậy cái câu “Thiện duyên nan ngộ”, cái duyên gặp được đạo là
khó, đã sanh ra không biết nó thành con vật hay con người, sanh ra được con người là
quý rồi, gặp đạo là cái việc khó. Mà những người chết họ là ma, họ chưa được sanh ra
con người mà bây giờ họ được tu theo pháp lý, cái chuyện đó có dễ dàng như vậy không?
Ðáp: Bởi vì chúng ta tu ở đây cũng không phải là con người tu, mà phần hồn tu. Con ma nó
cũng thuộc về thiêng liêng, nhưng nghe, nó minh cảm rồi, nó có thể theo nó tu, nhưng mà con
người nó gặp sự diêu động nhiều hơn và nó thích thì nó đủ tiện nghi hơn con ma, con ma nó có
tu nó cũng chậm hơn. Cho nên bên trên Quan Âm có tổ chức kêu bằng hiệu triệu linh hồn để
trợ giúp những phần kêu bằng người ta có tâm muốn tiến về Phật, tới đó thì cái phướn đó nó
đắt đi mau lẹ, bởi vì nó thiếu tiện nghi hơn con người.
THƠ

Sớ Táo Quân Năm Ðinh Hợi
Ba Táo một lượt:
Năm mới Tết đến à
Chúng thần.. đảnh lể.. . Ngọc Hoàng.. Thượng Ðế
Táo Tròn:

Thần đến xém trể cũng vì Bà Táo
Tô son má phấn quần áo chỉnh tề
Ngắm đi ngắm qua ngắm mãi, chúng thần trễ nãi à

Táo Bà_

Không phải không phải,
Thần lo Soi Hồn cho đầu minh mẫn,
Trình tấu Ngọc Hoàng có đàng có lối
Nói cho trật tự sợ Ngọc Hoàng bắt lỗi đó mà

Táo Ròm:

Còn Thần Chiếu Minh thêm hơi thêm sức
Tường trình mọi chuyện, nói cho tới mức
Nói thực mích lòng xin lỗi ... xin lỗi à bà con à.

Táo Bà:

Bạn đạo Vô Vi đa phần tu tiến
Không còn lười biếng lộn xộn như xưa
Tật xấu có chừa nhưng còn cùợ cưa
Có khi tái phát làm lại từ đầu à

Táo Tròn:

Ăn tiệm nhiều quá chẳng chịu nấu ăn
Thần Táo đói nhăn bếp thì lạnh ngắt
Ruột thì quặn thắt đợi đến cuối tuần
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Chủ nhật đông người tưng bừng thật náo nhiệt à
Táo Ròm:

Bạn đạo tự do tu không gò bó
Cái gì xấu bỏ có pháp chỉnh liền
Học Mục Bé Tám đáp liền câu hỏi
Già trẻ hăng say học hành thật giỏi
Thật giỏi cái mà thật giỏi à

Táo Tròn:

Nhiều bạn kha khá công phu công quả
Tiền bạc khuây khỏa,cứu trợ đồng bào
Thiên tai địa ách can qua xáo động
Xin Trời cứu khổ à cứu khổ à cứu khổ ..

Táo Bà:

Công phu luyện đạo mỗi đêm có đủ
Người mới người cũ tinh tấn tu hành
Không có cạnh tranh kẽ lâu người mới
Chỉ lo đi tới àđi tớiàđi tớià.

Táo Ròm:

Có bạn công phu thấy nầy thấy nọ
Vui thì bày tỏ có khi dấu biệt
Có người cương quyết cố gắng ngồi lì
Chẳng thấy cái gì nhưng lì ngồi đó
Ngồi đó cái mà ngồi đó

Táo Tròn:

Nhiều bạn hăng say ra tay giúp hội
Có người tài giỏi ra sức ra tiền
Ðóng góp liên miên thương người bố thí
Bố thí cái mà bố thí

Táo Bà:

Có người quyết chí thiền định siêng năng
Một ngày mấy cử để tăng công lực
Niệm phật không dứt ngày lo tự sữa
Tự sữa caí mà tự sữa

Táo Ròm:

Tường trình năm qua nói về Ðại Hội
Thái Lan thành công Vô Vi đông quá
Bạn đạo tu khá công thành có quả
Mặt mày tươi sáng vui cười hớn hở
Hớn hở cái mà hớn hở

Táo Trò

Bạn đạo Việt Nam tâm tu dũng mãnh
Chánh pháp thực hành không cần so sánh
Mượn tiền vay nợ nhập cảnh Thái Lan
Ðại Hội Trời ban quyết không bỏ cuộc ..

Táo Bà:

Bangkok cha chả massage nhiều quá
Bạn đạo thư thả la cà thử lửa
Biết thanh biết trược biết đường tiến thối
Tiến thối cái mà tiến thối

Táo Ròm:

Nói đi nói xa nói qua các hội
Ái hữu Vô Vi Hoa Kỳ nhiều mối
Lớp trẻ tiến lên khôn ngoan học giỏi
Ðóng góp thực tài không cần la lối
La lối cái mà la lối
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Táo Tròn:

Hội Trưởng gãi đầu gãi tai gãi mặt
Giải quyết khó khăn Trụ Sở Thiền Viện
Nhờ Trời nhờ Phật có tiền xoay sở
Kẽ sức người công mọi việc cũng thành hình à

Táo Bà:

Nói về Trụ Sở làm xong sân rộng
Có rào có cổng thật là sang trọng
Bạn đạo thật đông chổ ăn thoải mái
Nhà bếp rộng rãi thần Táo khuây khỏa
Khuây khỏa cái mà khuây khỏa à

Táo Ròm:

Thầy đến thường xuyên người hiền đầy đủ
Ca đoàn đón tiếp rất là trọng thể
Thầy ban ân điển ngồi thiền rút phê
Ngày Tết Thầy về thiên đàng tại thế
Tại thế cái mà tại thế à

Táo Tròn:

Thường đêm bạn đạo về đây khá đông
Ca vui rả rích nhạc đạo vô vi
Chữa bệnh sân si giải đi phiền muộn
Thiền định thanh nhẹ quên phần ham muốn
Ham muốn cái mà ham muốn à

Táo Bà:

Không biết ca hát cũng có trà uống
Ðời đạo vui cười không cần đểƯ bụng
Cứ đến giờ Tý phòng thiền kiếm chổ
Cố gắng xuất hồn đảnh lể thăng thiên à

Táo Ròm:

Thiền viện Vĩ Kiên lên khuôn tu sửa
Nào điện nào nước cùng thay gỗ mục
Tủ lạnh xì nước nhà lụt sàn hư
Bảo hiểm đền bù có tiền sửa chửa
Nhờ vậy nhà cửa có dịp cải tiến
Cải tiến cái mà cải tiến à

Táo Tròn:

Dịp này phòng Thầy nới ra rộng rãi
Phòng Thiền Nam Nử không có ngăn cách
Nhà ăn nhà bếp cũng chẳng tách rời
Ðông người chứa đủ không còn ngộp nữa à

Táo Bà:

Thiền Viện Vĩ Kiên núi cao thanh nhẹ
Xuân hạ ấm áp mùa thu gió mát
Ðông đến tuyết rơi đường đi hạn chế
Ðầu tuần mỗi tháng về đây thiền định
Lúc có Thầy về linh đình đông nghẹt

Táo Ròm:

Kim Bích tu sinh ân cần tiếp đãi
Bạn đạo phương xa về đây thoải mái
Sống cảnh thần tiên quên miền hạ giới
Tâm thức thảnh thơi xin mời à xin mời à

Táo Tròn:

Hai cô Thủ Quỹ tiền vô như nước
Tiền ra cả thước hội sống qua ngày
Quyên Trúc cười hoài Thần Tài cứu mạng
Cứu mạng cái mà cứu mạng

Táo Bà:

Ông Trưởng thực hiện những việc hỏa tốc
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Ông Tổng la hoảng bức tóc gãi đầu
Tiền sẽ đâu ra bắt đầu tính toán
Tính toán cái mà tính toán
Táo Ròm:

Hội Trưởng thường xuyên chăm lo bạn đạo
Cửa sở phòng thiền kiên cố ấm áp
Mùa đông mồi lửa lò sưởi nó táp
Lông mày cháy rụi thật là tội nghiệp
Tội nghiệp cái mà tội nghiệp

Táo Tròn:

Trụ Sở lên list làm đẹp sân cỏ
Gạch lát hai bên đường đi phân rõ
Parking có chổ đậu xe trật tự
Hoa đào đủ thứ đủ màu đủ sắc
Chờ Hợp Thức Hóa Trụ Sở ra mặt
Ra mặt cái mà ra mặt à

Táo bà: Có Khóa Sống chung Hyatt Hotel
Ðông người tham dự khác nào Ðại Hội
Trao đổi đóng góp hăng say tu học
Vui lắm vui lắm hưởng lộỳc Trời ban
Trời ban cái mà Trời ban à
Táo Ròm:

Vô Vi phát thanh Hà Thanh làm xếp
Thứ tư soạn bài, Hoàng Long kiểm lại
Mười một giờ đêm thứ bảy phát thanh
Một bốn tám không radio truyền bá
Truyền bá cái mà truyền bá

Táo Tròn:

Năm nay đặc biệt có tiệc Ðầu Xuân
Thầy Tám giá lâm lân múa chào đón
Pháo nổ tưng bừng có phần văn nghệ
Văn nghệ cái mà văn nghệ à

Táo Bà:

Có hát có hò ngâm thơ cổ nhạc
Ca sĩ có hạng cây nhà lá vườn
Ðừng có coi thường.. Ðừng có coi thường nhé à

Táo Ròm:

Bầu Thuận thật giỏi điều khiển chương trình
Tay múa tay quơ đúng là nhạc trưởng
Mắt nhìn tứ hướng đánh trống thùng thùng
Thần thấy phát run tưởng là thầy pháp à

Táo Tròn:

Chợ Tết Vô Vi gian hàng có sạp
Phát sách phát băng lời Thầy vấn đạo
Ðánh thức linh căn giải phần phiền não
Chẳng còn lảo đảo ở chốn trần gian

Táo Bà:

Thần Táo báo cáo một chút tình hình
Chiến sự điêu linh Trung Ðông lữa cháy
Bão tố phong ba địa cầu xáo trộn
Lỗ thũng Ô Zone loài người khốn đốn
Cúm gà cúm vịt lợn bò đều bất ổn à

Táo Ròm:

Nhân loại khắp chốn xả hội suy đồi
Biết trốn vào đâu xin Trời ban phước
Cho họ biết được Pháp Lý Vô Vi
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Ba Táo:

Chúng Thần xin Trời xin Trời xin Trời

Ba Táo:

Ðến đây hết lời tạ từ lui gót
Thần Táo kính lạy Ngọc Hoàng Thượng Ðế
Trở lại thế gian tu hành luyện đạo

Trụ Sở Vô Vi
Ngày 02-12-07
Nguyễn Hoàng Long

Conseil
Eh bien ! mêle ta vie à la verte forêt !
Escalade la roche aux nobles altitudes.
Respire, et libre enfin des vieilles servitudes,
Fuis les regrets amers que ton coeur savourait.
Dès l'heure éblouissante où le matin paraît,
Marche au hasard ; gravis les sentiers les plus rudes.
Va devant toi, baisé par l'air des solitudes,
Comme une biche en pleurs qu'on effaroucherait.
Cueille la fleur agreste au bord du précipice.
Regarde l'antre affreux que le lierre tapisse
Et le vol des oiseaux dans les chênes touffus.
Marche et prête l'oreille en tes sauvages courses ;
Car tout le bois frémit, plein de rythmes confus,
Et la Muse aux beaux yeux chante dans l'eau des sources.
Théodore de Banville
(1823-1891)
(Florilège de la Poésie Française et Traduction en Poésie vietnamienne)

Nhắn-Nhủ
Nhớ quá lâu rồi
không về xứ Úc
thăm những ai…
Bạn nên hòa hiệp với rừng xanh !
Leo núi đá cao đã hiển thành.
Hít thở thong-dong rời lệ-thuộc,
Lìa xa tiếc-nuối nhiểm tâm hành.
Lúc sáng ban mai mới hiện bày,
Đường mòn dạo bước vượt chông gai.
Tiêu-dao không-khí hoang-liêu đó,
Tạm lánh thế-thường như dáng nai.
Hãy ngắt hoa đồng bên vực thẳm.
Ngắm hang sâu quấn cỏ dây leo,
Nhìn chim bay đến cây sồi rậm.
Vừa dạo lắng nghe mỗi bước theo ;
Bởi rừng rung-động bao nhịp chuyển,
Tiếng hát Nàng Thơ trong suối reo.
Xuân 2007
Trịnh Quang Thắng
[Thơ dịch bài ị Conseil - Théodore de Banville]
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TRỌC ÐẦU.
(Cảm Tác qua Bài Thơ “ Gặp Nhau”(PTÐN 489),Của
Huynh Từ Hùng,
cùng đồng “Trân cảm”(*) với các Huynh Tỷ đã “Xuống
Tóc”).

***
Vô Vi không bắt Trọc Ðầu,
Nhưng vì ghét bẫn, trược gàu Trần Gian.
Hằng ngày ô nhiểm nhiều màn,
Văn minh vật chất, chào hàng người Tu.
Cũng vì nặng nghiệp lu bù,
Kiếp nay nhứt quyết lo Tu mà về à
Nên chi Hành Giả không chê,
Nhứt Tâm quyết chí dứt bề vấn vương.
Trọc cho thiên hạ “hết thương”,
Trọc cho sạch sẽ con đường oan gia.
Trọc cho khô ráo cữa nhà,
Mồ hôi không đổ khi ta Hành Thiền.
Trọc như mõ mít vang rền,
Âm ba rúng động khắp miền Thế Gian,
Trọc Tâm, trực chỉ Thiên Ðàng,
Trọc mượn Tứ Ðại để sang cảnh Trời.
Trọc cho khắp chốn vui tươi,
Trọc dùng Thức Giã, người người thân
thương.
Trọc hòa mọi giới am tường,
Trọc chịu đau khổ con đường Thức Tâm.
Trọc không bi lụy cõi Trần,
Trọc nương Chánh Pháp ân cần sửa sai.
Công Phu trọc dụng hôm mai,
Phát huy Ðiễn sáng, dùi mài canh thâu.
Trọc xã tạp chướng cơ cầu,
Trọc quy Thanh Ðiễn, triệt thâu Ngũ Hành.
Học thầy, trọc hướng Cha lành,
Trọc thương Huynh Trưởng, bạn lành chúng
sinh à
Trọc thương Tứ Ðại của mình,
Trỗ tài canh cải, quy trình thăng hoa.
Trọc xem Tứ Hải một nhà,
Mở Tâm trọc hướng qủy ma về nguồn.
Trọc xem trần cảnh quay cuồng,
Từ bi mở lối, quy nương Phật Trời.
Tìm đường quang đảng thảnh thơi,
Công Phu gắng luyện , đến nơi tận cùng.
Ðệ nay chưa được trùng phùng,
Làm thân “Trọc Giả” bạn cùng Tỷ Huynh.
Tâm luôn giữ dạ chén Quỳnh,
Mong sao hạ thủ “Ðầu Ðinh” cùng người à
(*)- Trân trọng và cảm kích.
Tp. HCM, 24-10-2006.
HÀ BÌNH MINH.
====
XUÂN SANG.
Xuân hởi đi đâu, nay ló dạng,
Mưa Xuân lất phất thẹn thùng sang,
Gió Xuân êm ả, khoe sắc bướm,
Vờn ánh nắng tươi dưới hoa vàng.

Hồi tưởng một năm Bính Tuất sang,
Bao nhiêu tan tác xuống Ðịa Ðàng,
Xuân đến, nhớ giùm sang Năm Mới,
Mang đầy Hạnh Phúc xuống Trần Gian à
**

Ðinh Hợi năm nầy: Xuân có sang ?
Có đem hơi ấm, dẫu muộn màng,
Cho khách thưởng Xuân nồng: gặp lại,
Xuân hoà tươi thắm, với An Khang à
**

Xuân sang: Chúc Tặng tấm lòng Vàng,
Chúc từ thành thị đến thôn trang,
Núi sông bốn biển: Giông Bão lặng !
Ðể cho Nhân Thế sống an toàn.
**

Chúc cho Cha Mẹ, cùng Họ Hàng,
Hướng về Trời, Phật, hưởng Bình An,
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy ?
Thắm thoắt Vô thường đến vấn an !!!
**

Chúc cho Bạn Ðạo: “Vô Vi Làng”,
Tiến về Thanh nhẹ với Ðiễn Quang,
Bao nhiêu Trần nghiệp rời Pháp Thể,
Ðằng vân ca khúc : Ðáo Thiên Ðàng à
Ðông Bính Tuất, 10-01-2007.
Kính Bút,
HUỆ TRÍ.
====
VIẾT TẶNG THƠ XUÂN.
Mới đà gác bút Bính Tuất đây !
Nay đã Xuân sang Ðinh Hợi này,
Tao Ðàn có dịp thay sắc áo,
Mặc mới cho Xuân đẹp tươi hoài à
**
Anh em Thi hửu Cũng nên say !
Mượn rượu Bồ Ðào Chư Tiên bày,
Nhấp cạn đôi chung cho cao hứng,
Vay tạm vần Thơ tặng Xuân này.
**
Tặng Ðời giả tạm : một niên xoay,
Ðầy đủ Ðức Tài cho những ai,
Thấm đậm Thiện duyên mầm Bác AÔi,
Học hỏi Từ Bi dưới Phật Ðài.
**
Tặng Thầy, tặng Tổ: công phu khai,
Ðem Ðạo ân ban Ðệ Tử đầy à
Biết bao Linh Tử đang chờ đón,
Pháp Lý: Thuyền Từ mở đường mây.
**
Tặng bạn sớm hôm: hạnh miệt mài,
Vun bồi, gặt hái Từ Ðiễn dày,
Sáng tỏa Trí Trần trong xác Tạm,
Mai sau thanh nhẹ hướng Bồng Lai à
Tp, HCM, 10-01-2007.
Kính Bút,
TRẦN KIÊN HOA.

**
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ÂM DƯƠNG
Có hai luồng âm dương
ẩn tàng ở thân này
một trong lổ rún
một ẩn trong con tim
vía hồn xa cách biệt
nhưng vẫn luôn thương nhớ
tìm cách đến cùng nhau
mượn khí thanh trời đất
xua đi khói bụi mù
bầu trời xanh quang đảng
âm dương hiệp làm một
toả rạng sáng hào quang
PHÚC TÂM ca mau 10/12/2006
=====
TRẦN TÌNH
Vài trăm đô mỹ có là bao
dại chi ăn chặn lỡ chuyến tàu
mồ hôi khó nhọc người cứu trợ
giúp đỡ bạn hiền nhẹ trần lao
nợ nào bịa đặt sinh nghi ky
cản trở lòng nhân tạo nổi đau
trong không mà có có vô tận
thiền đàng giàu có có vô ngân
PHÚC TÂM ca mau 10/12/2006
====
TRỰƠNG PHU
làm thơ đóng góp để vui
khen hay chê dỡ đừng chịu lùi
thật lời bình luận tuy cay đắng
cơ hội học nhẫn rõ cái tôi
đã bước đường tu thì chịu thiệt
trượng phu hỷ xã không bỏ trôi
điện năng hội đủ thêm sống động
điển hoá thơ đạo thanh qui hội
thiện ý ca mau 10/12/2006
===
RỒNG CỌP
rồng cọp gặp nhau dễ giao tranh
nữ sĩ nam sinh hiểu cho rành
kiếm thép cho mình gìn thú dữ
đừng để vượt rào tạo sự sanh
đành rằng phá chấp không nam nữ
rồng cọp chưa thâu dễ sinh phàm
nghe lời cụ tổ phân ranh giới
chung thiền luyện khí điển chuyển nhanh
thiện ý ca mau 10/12/2006
====
CHẾT-SẺ-VỀ-ĐÂU
Nào ai hiểu được chết về đâu
Nghỉa mẹ ân cha nợ ngập đầu
Mê muội theo đời sanh nghiệp quả
Dại khờ bỏ đạo luống âu sầu
Từ bi thầy tổ khai minh lối
khai triển huyền vi đạo nhiệm mầu
Dứt khoát kịp thời cơ tiến hóa

Linh hồn thanh tịnh chẳng lo âu
Nguyển Hiền binh dương
====
THẾ-SỰ
Thế sự vạn bang đô thị giả
Tu sinh biết thế sao buồn bã
Thị phi tranh chấp hại tâm thân
Lý sự đúng sai ôi tá lả
Hành pháp không lo giử tịnh lòng
Chạy theo giả cảnh thân tơi tả
Kim tiền thế lực mấy ai qua
Thần chết gọi mời mới tá hỏa
Nguyển Hiền bình dương
===
LƯU-TÂM
Lưu lại trong ta nhửng buồn phiền
Tâm sầu lo nghỉ chẳng an yên
Lưu chi tâm khảm nhiều toan tính
Tâm chủ không an để định thiền
Lưu điển cha trời mà tiến hóa
Tâm hồn thanh tịnh tiến về không
Lưu thanh khử trược không ngừng nghỉ
Tâm hiệp hư không đạo hiện tiền
Nguyển-Hiền bình-dương
====
THÔNG-MINH
Thông là không nghẹt bít thân phàm
Minh rỏ tánh trần quá động tham
Thông hiểu luật trời lo sửa tiến
Minh ra công quả đạo thường làm
Thông đời giả tạm nên không chấp
Minh đạo cha trời gắng qui tam
Thông được ngủ hành là giải thoát
Minh đường thiên đạo thoát tù giam
Nguyển-Hiền bình-dương
====
KIẾP-NGHÈO
Đàng tu sao vẩn mải còn nghèo
Đêm tối bụng phình sáng đói meo
Mượn tạm ông trời vài gói bắp
Thân tâm nhờ đó khỏi bèo nheo
Gia tài chỉ có di đà niệm
Trợ lực tinh thần xác khỏi teo
Một kiếp làm người đâu phải dể
Không lo thanh tịnh cứ ì xèo
Nguyển-Hiền bình-dương
====
VỰC-THẲM-CUỘC-ĐỜI
Từ nơi vực thẳm của trường đời
Bí pháp cha ban trẻ tự rời
Xa chốn thế gian đô thị giả
lui về thanh tịnh sống cùng trời
Mười điều tâm đạo luôn ghi nhớ
Động loạn phàm tâm xác tả tơi
Phú quý sang giàu như bọt nước
Lo thuyền bát nhả để ra khơi
Nguyển-Hiền binh dương
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===
GỪNG CAY MUỐI MẶN
Sống nơi cỏi tạm trường đời
Gừng cay muối mặn chớ rời tình thương
Đệ huynh tỉ muội chung trường
Thương yêu tha thứ kính nhường lẩn nhau
Dù cho kích động có đau
củng nên lấy đó đổi trao hạnh từ
Tâm tà nên tánh mới hư
Năng hành tâm pháp chơn như tỏ bày
thế gian nào có ai tài
siêng hành pháp lý rỏ đài âm dương
nhận ra chơn tướng vô thường
không còn mê chấp dọn đường tiến thân

Ngày đêm niệm phật chuyên cần
Tham sân dục ái giải lần nghiệp căn
Từ bi nhẩn nhục gia tăng
theo gương đức hạnh SỈ-HẰNG lưu danh
==========
Lưu danh nhẩn nhục hạnh từ bi
Hành giả chuyên cần tam bửu ghi
Thức giác tình trời đang tận độ
Phục hồi tâm thức sớm qui - y
Công ơn cha mẹ chưa đền đáp
đừng để hồn linh phải lổi nghì
lời nói không hay bằng thực chất
Công phu niệm phật mới tường tri
Nguyển-Hiền bình dương

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.
1. Địa Hình Và Giá Cả Miếng Đất Thiền Viện Úc Châu Hiện Nay
o
o
o
o

Hội Từ Thiện Vô Vi đã mua khu đất 24 hecta trị giá $497,359 Úc Kim.
Tại địa chỉ, 51 Malone Road, Mareeba 4880, Úc Châu vào ngày 04/12/2006.
Xin xem họa đồ phía dưới.
Hội mượn $100,000 Mỹ Kim (~$135,000 Úc Kim) và sẽ phải hoàn trả vào
tháng 4, 2008 (xin đọc TBPTDN 551, 554, Đại Hội 2005 & 2006, KSC 2006).
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2. Danh Xưng Của Thiền Viện Úc Châu
o Ngày 22/12/2006, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, Vĩ Kiên, đã đặt tên cho Thiền
Viện Úc Châu với danh xưng “Thiền Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người” (xin
xem Khóa Sống Chung 2006).
o Lê Tấn Quốc sẽ đảm trách chương trình vận động và xây cất dưới Hội Từ
Thiện Vô Vi (VoVi Charitable Trust) và trực tiếp dưới sự chỉ thị của Đức
Thầy Lương Sĩ Hằng, Vĩ Kiên.
3. Chương Trình Xây Cất Thiền Viện “Quy Hội Tình Người”
o Dự án đầu tiên là xây căn nhà 5 phòng ngủ quay về hướng nam, theo như lời
chỉ dạy của Đức Thầy (xin xem số 8 trong họa đồ đính kèm).
o Dự án thứ hai, Hội cần giải quyết số tiền vay mượn $100,000 Mỹ Kim cho
bạn đạo.
o Hai dự án trên cần giải quyết trong năm 2008.
o Đức Thầy sẽ cho tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế tại khu vực Thiền Viện sau
khi căn nhà được hoàn thành trong năm 2008.
4. Chương Trình Phát Tâm Đóng Góp Thiện Nguyện 1 Mét Vuông
o Dự án 5 phòng, tổng cộng 350 mét vuông khoảng $420,000 Mỹ Kim.
o 1 mét vuông khoảng $1,200 Mỹ Kim (~$1,500 Úc Kim)
o Chương trình xây cất sẽ bắt đầu khi có đủ tối thiểu $100,000 Mỹ Kim trước
tháng 6, 2007, sau đó cũng sẽ cần bạn đạo đóng góp tiếp để hoàn thành dự án
xây cất (toàn bộ $420,000 Mỹ Kim) và trả nợ cho tiền đất $100,000 Mỹ Kim
trước tháng 4, 2008, như đã nói trên.
o Thiền Viện sẽ là quyền sở hữu chung, không thuộc về cá nhân hay tổ chức nào
khác, ngoại trừ Hội Từ Thiện Vô Vi.
5. Phương Thức Bạn Đạo Phát Tâm Đóng Góp
o Có thể phát tâm giúp Hội bằng cách giúp tối thiểu $20 Mỹ Kim (~$25 Úc
Kim) mỗi tuần, và giữ vững tinh thần $20 Mỹ Kim đó trong 15 tháng tới.
o Bạn đạo có thể hợp tác với nhiều bạn đạo khác phát tâm đóng góp 1 mét
vuông, tùy theo hoàn cảnh cá nhân.
o Bạn Đạo có thể đóng góp nhiều hơn 1 mét vuông, nếu có khả năng.
o Có thể cho Hội vay mượn, hoặc nhiều hình thức đóng góp hữu hiệu khác.
o Danh sách Bạn Đạo phát tâm đóng góp sẽ được đăng trên TBPTĐN.
6. Mọi Thắc Mắc Về Chương Trình Thiền Viện
o Xin trực tiếp liên lạc với Lê Tấn Quốc (Phụ trách chương trình xây cất).
o Các đại diện địa phương trong danh sách dưới đây.
o Các Thiền Viện, Thiền Đường và Trung Tâm địa phương.
7. Vị Trí Thiền Viện Dựa Theo Sơ Đồ
o Trong sơ đồ, số tám (8) là dự án đầu tiên biểu hiện cho vị trí của căn nhà 5
phòng ngủ sẽ được xây trên khu đất 24 hecta của Thiền Viện.
o Các con số 2, 5, 6, 7, 8 & 9 biểu tượng cho chương trình xây cất trong tương
lai, nếu chúng ta có khả năng.
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Mọi thắc mắc về chương trình Thiền Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người, xin Quý Bạn Đạo
vui lòng liên lạc trực tiếp với Lê Tấn Quốc và các ban đại diện địa phương.
Kính bái,
Lê Tấn Quốc.
Tây Úc, ngày thay đổi 23 tháng 02 năm 2007
Ban đại diện địa phương
Úc Châu và Á Châu
Mỹ Châu
(1) Nguyễn Minh Châu - New York
ĐT: +1 631 952 4642
Cell: +1 631 355 9873
E: vovinewyork@gmail.com
(2) Huệ Mai – Bắc Cali
ĐT: +1 530-589-6972
E: maioro@yahoo.com
(3) Nguyễn Hữu Lâm - OR
ĐT: +1 503 380 9307
E: lamtruc@comcast.net
(4) Trần Lệ Quyên – Nam Cali
Trụ Sở Vô Vi
ĐT: +1 714 414 2849
ĐT: +1 714 891 0889
E: myquyen11@yahoo.com
(5) T/Đ Qui Hội Tâm Linh - Canada
ĐT: 1(514)367-3961
E: tbptdn@videotron.ca
(6) Huỳnh Ánh Sáng - Houston
ĐT: +1 281 631 9767
Cell: +1 832 488 2450
E:tranguyen77066@yahoo.com
(7) T/Đ Thanh Hòa - San Diego
ĐT: +1 (619) 472 0663
E: thanhhoa43@yahoo.com
Âu Châu

(1) Lê Tấn Quốc - Perth
ĐT/F: +61 (08) 9450 7416
Mob: 0422 091 358
E: letanquoc@gmail.com
(2) Võ Anh - Melb
ĐT: +61 (03) 9356 0887
Mob: 0434 086 356
E: voanhvovi@yahoo.com
(3) Phạm T X Hồng – Cairns
ĐT/F: +61 (07) 40413374
E: xhpham@tpg.com.au
(4) Nguyễn Linh Hiển - Melb
ĐT: 0410 051 472
E: lhnguyener@gmail.com
Skype: linhhiennguyen
(5) T/Đ Minh Hòa – Sydney
ĐT/F: +61 (02) 9608 6012
Mob: 0433 655 822
E: jasmine.cheong@iinet.net.au
(6) T/Đ Dũng Chí - Sydney
ĐT: +61 (02) 8704 4829
Mob: 0414 508 194
E: hthai@iinet.net.au
(7) Wan Liểu - Melb
ĐT: +61 (03) 9432 2690
E: Lieu.Wan@ato.gov.au
Đặc biệt Xin Kêu Gọi Sự Đóng Góp của các
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi, chủ Thiền
viện, Thiền đường và Trung tâm.

(1) Đồng Trọng Trí - Đức
ĐT: +49 (0) 6109 37 53 19
E: tri.dong@t-online.de
(2) Ngo Mui Leng - Pháp
ĐT: 01 46 77 19 55
E: dany.ngo@libertysurf.fr
(3) Dominique Santelli - Pháp
ĐT: +011 33 450 708 355
E: santelli.dominique01@tele2.fr

12

Sơ đồ phong cảnh do bạn đạo Lý Châu Bảo, Sydney, phát tâm trình bày:
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Danh Sách Bạn Đạo Đóng Góp Chương Trình 1 Mét Vuông của Thiền Viện Quy Hội Tình Người
($1,200USD 1m2 hay 1,500AUD 1m2) - 23/02/2007

Số

Bạn đạo

Nơi cư ngụ

1

Nguyễn Thị Phụng

Aus-Perth

2

Lê Nguyễn Ngọc Phượng

Aus-Perth

3

Lê Tấn Quyên

4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14

Vũ Khánh Tường &
Lê Thị Thanh Phượng
Vô Danh
Lề Tấn Quốc &
Đàm Huyền Hải
Huỳnh Thiệu Tường,
Hoàng Thái Lan,
Huỳnh Tích Nam &
Huỳnh Thiệu Lân
Lê Thị Cẫm Giang,
Ông Bà Lê Văn Thắng,
Dương Dậu,
Dương Yvonne, Dương Yvette
Nguyễn Thị Thơm Benjamine,
Võ Văn Hòa Benjamine,
Laura Benjamine &
Sandrine Benjamine
Phạm Thi Xuân Hồng,
Phạm Phú Lân,
Roger Delfin Phạm Phú &
Leopoldo Delfin Phạm Phú
Võ Anh
Nguyễn Văn Trí
Huỳnh Ánh Sáng,
Nguyễn CữuQuỳnh Trang
Lê Thị Tuyết Phượng &
Lê Minh Tim

15

Diệp Dave

16
17
18
19
20
21
22

Diệp Kiến
Võ Văn Phước
Nguyễn Văn Mẩn
Lai Ngọc Tâm
Trần Vũ Hưng
Trần Hủ
Dương Công Đồng Tâm

Aus
Perth

Ngày bắt
đầu
(chấm dứt)
01/02/2007
01/02/2007
(01/07/2008)
01/02/2007

Mét
vuông

Tổng số tiền thu
(tổng số tháng/15)

1

$1,500

AUD

1

$100

AUD (1)

1

$1,500

AUD

1

$100

AUD (1)

Aus-Perth

01/02/2007
(01/07/2008)
01/02/2007

1

$1,500

AUD

Aus-Perth

01/02/2007

1

$1,500

AUD

Pháp

01/02/2007
(01/07/2008)

1

$100

AUD (1)

01/02/2007
(01/07/2008)

1

$100

AUD (1)

1

$100

AUD (1)

1

$100

AUD (1)

Aus-Perth

01/02/2007
(01/07/2008)
01/02/2007
Aus-Cairns
(01/07/2008)
Aus-Melb
USA-Dallas

09/02/2007
08/02/2007

1
1

USA-Houston

08/02/2007

1

$1,500

AUD

Aus-Perth

08/02/2007

1

$1,500

AUD

09/02/2007

1

09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007

1
1
1
1
1
1
1

Canada –
T/Đ Linh Tâm
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Lý Châu
Phan Thị Thoàn
Lai Ngọc Dung
Diệp Thi Bài
Huỳnh Thị Huế
Lai Phi Ni
Trần Chiel
Trần Út
Lai Sách Thi
Nguyễn Chí Nghiã
Ngô Ngọc Minh Châu
Dương Công Đồng
Lai Ngọc Hoa
Lê Minh Hồng
Trần Lương
Trần Thến
Trần Thanh Hòa
Lai Hưng Thịnh
Lương Văn Quang
Văn Phú Cường
Văn Huệ Xuân
Ung Thị Xinh
Lương Thị Lệ Cúc
Đặng Cao Hiển
Trương Vũ Long
Trần Kim Hoàng
Nguyễn Minh Châu

50

Vô Danh

51
52
53
54
55
56
57

Nguyễn Ngọc Hạnh
Martin Vũ
Dương Thế Hào
Vũ Thị Tố Oanh & Liểu Wan
Trần Đức Thanh
Nguyễn Cương Điền
Nguyễn Xuân Mai
Trần Long &
Hồ Thị Ngọc Thanh
Kim Ann Porter
Lý Anh
Nguyễn Thị Hue
Lai Mỹ Loan &
Nguyễn Như Hoàng

58
59
60
61
62

″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
″″
USA-New York
Aus-Sydney- T/Đ
Minh Hòa
Aus - Melb
USA - Houston
Aus-Melb
Aus-Melb
Aus-Sydney
Aus-Cairns
USA-Bắc Cali

09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
20/02/2007
20/02/2007
20/02/2007
09/02/2007

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3

10/02/2007

1

14/02/2007
20/02/2007
20/02/2007
20/02/2007
20/02/2007
21/02/2007
20/02/2007

1
1
1
1
1
1
1

USA-Florida

20/02/2007

1

USA-Cali
USA-San Jose
USA-San Jose

20/02/2007
20/02/2007
20/02/2007

USA-San Jose

20/02/2007

$500
$1,500

AUD (5)
AUD

$1,500
$100
$100

AUD
AUD (1)
USD

1
1
1

$500
$1,200
$1,200

USD
USD
USD

1

$1,200

USD
15

63
64
65
66
67
68
69

Lương Sỉ Ái Tuyết &
Lương Sỉ Thường
Trần Quy Cao &
Bùi Thu Thủy
Mai Văn Toàn
Mai Thị Thanh
Trần Minh &
Trần Florence
Lê Thị Thông
Đồng Tâm

Canada-Quebec

20/02/2007

1

USA-Kansas City

20/02/2007

1

USA-Florida
USA-Florida

20/02/2007
20/02/2007

1
1

USA

20/02/2007

1

USA
Canada

20/02/2007
20/02/2007

1
2

Tổng số mét vuông (23/02/07)

$600

USD

74

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.
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