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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) Óc phàm có thể khống chế người tu hay không ?
2) Thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải cần lưu ý việc gì trước nhứt ?
3) Áo trắng tình thương do đâu mà có ?
4) Sự phản nghịch của tình đời do đâu mà có ?
5) Lòng trung tín không thành tại sao ?
6) Sự đóng góp của người tu thiền có hữu ích gì không ?
7) Muốn dọn đường điển cho phần hồn tiến hóa thì phải làm sao ?
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1) Monaco, 07/03/98 3 :45 AM
Hỏi : Óc phàm có thể khống chế người tu hay không ?
Ðáp : Thưa óc phàm không thể khống chế người tu, là
vì bản thân uất khí chưa giải được làm sao ảnh hưởng
người tu được. Ngược lại người tu mới thật sự có khả
năng ảnh hưởng óc phàm mà thôi
Kệ :
Mất đi ngôi vị từ hồi động
Mất mát tâm linh trí chẳng thông
Ðời đạo không thành tâm động loạn
Không minh hồn vía vẫn lòng vòng

2) Monaco, 08/03/98 5 :30 AM
Hỏi : Thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp thì phải cần lưu ý việc gì trước nhứt ?
Ðáp : Thưa thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học
Huyền Bí Phật Pháp cần niệm Phật trước hết. Từ từ
khai mở huyền bí nội tâm, nhiên hậu mới cảm thức
được mắt mũi tai miệng lưỡi thân ý mà tự khai mở
từng điển quang bên trên, hội tụ lục căn lục trần giải
tiến mà tu đúng giờ đúng khắc, trật tự, giải tỏa sự
lười biếng trể nãi của nội bộ, lúc nào cũng thích thú
và xây dựng tốt. Phần hồn tức là sự sáng suốt luôn
luôn quán xuyến và nhắc nhở lục căn lục trần cần
mẫn trong chu trình tiến hóa. Thành tâm tu luyện và
thật thà, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu
Kệ :
Khai thông trí tuệ chẳng lo sầu
Thức giác tâm tu rõ nhiệm mầu
Bê trễ chính mình không đạt thức
Tùy duyên tận độ tiến thâm sâu

3) Monaco, 09/03/98 12 :45 AM
Hỏi : Áo trắng tình thương do đâu mà có ?

4) Monaco, 10/03/98 3 :45 AM
Hỏi : Sự phản nghịch của tình đời do đâu mà có ?

Ðáp : Thưa tu lâu phát triển điển quang hòa hợp với
thanh giới, tự cảm thấy lúc nào cũng mặc áo trắng
thanh nhẹ dạo khắp cả càn khôn vũ trụ, đêm đêm nhập
định tu xuất đều thấy vậy
Kệ :
Vượt khỏi âm u thành áo trắng
Thực hành chơn pháp triển đa năng
Dấn thân phục vụ không còn nghỉ
Lướt gió tung mây chẳng nhọc nhằn

Ðáp : Thưa sự phản nghịch của tình đời do sự thiếu
thông cảm mà ra, đụng phải thức tâm thì mọi chiều
hướng đều phải học thì mới phát triển. Ðời là địa vị,
đạo là sự quân bình và tâm linh hành trình tiến hóa
của phần hồn thì phải chịu đựng phân giải nghiệp
lực. Chỉ có tu thì mới có cơ hội tiến về lãnh vực
thanh tịnh sẵn có của tâm linh
Kệ :
Tâm linh sáng lạng thức hành trình
Duyên đạo tình đời tự giác minh
Gây cấn giải thông tình thấm thía
Vô sanh bất diệt tự mình minh

5) Monaco, 11/03/98 2 :45 AM
Hỏi : Lòng trung tín không thành tại sao ?

6) Monaco, 12/03/98 3 :00 AM
Hỏi : Sự đóng góp của người tu thiền có hữu ích gì
không ?

Ðáp : Thưa lòng trung tín không thành tại vì lập trường
không vững, nói một đường làm một ngã, không ăn
Ðáp : Thưa sự đóng góp của người dấn thân tu thiền
khớp với sự tiến hóa của tâm linh
rất hữu ích cho hành giả có cơ hội phát triển tâm từ
bi thay vì keo kiết bất lợi cho tâm lẫn thân
Kệ :
Bất minh nguyên lý giải tâm mình
Kệ :
Khó khổ tự cam lại khó minh
Tu hành giải mở thức chuyên cần
Hồn vía giải đãi không nhập định
Rộng mở đường đi tự tiến thân
Thành tâm tu sửa lại càng minh
Giải nghiệp chính mình tâm thức giác
Bình tâm học hỏi tự mình phân
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7) Monaco, 13/03/98 2 :10 AM
Hỏi : Muốn dọn đường điển cho phần hồn tiến hóa thì phải làm sao ?
Hỏi : Thưa muốn dọn đường điển cho phần hồn tiến hóa thì phải thực hành chất phát và thật thà tự khai mở
luồng điển trung tim bộ đầu, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà tiến hóa, trì tâm thanh
tịnh tự giải quyết mọi sự nan giải của chính mình, trí tuệ phân minh điều lành điều dữ
Kệ :
Khai thông trí tuệ khác hơn người
Cảm thức trần gian tạo ngất ngư
Khổ cảnh triền miên trong giấc mộng
Thanh bình tự giải đạt thanh tươi

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Ông Tám thường hay giảng: những cái mình ngó thấy chưa nên tin cái đó là thiệt. Ông Tám
cũng dặn rằng: “Chính ông thầy của mình, cũng không nên tin ổng nữa, ổng nói thì mặc kệ ổng nói,
còn cái sự kiểm chứng về sau để mà mình hiểu, đó là cái chuyện khác. Chớ không phải theo cái thấy
đó mà mình cho cái đó là thật, mà nếu mình cho cái đó là thật đó, thì hết rồi không còn tiến bộ nữa,
bắt đầu đứng lại và sắp sữa là thần thánh hóa.
Ðáp: Ðúng nó vậy đó. Nghĩa là tôi đã nói rằng, trong bạn đạo chúng ta, nhiều cái tôn giáo hiện tại ở
trên thế giới này, cũng đã bị nhầm lẫn và đã bị gạt và đang bị gạt bởi những cái tham lam. “Ma nhứt
trượng, Phật nhứt xích”. Cái câu nói này rất đúng. Cái tánh tham lam con người nó nhiều hơn tu hành.
Thành ra ở đây chúng ta không có ai làm thầy ai được, nhưng mà mình chỉ biết sửa lấy mình. Phần hồn là
chủ nhơn ông của cái cơ thể, cái tiểu thiên địa này. Mình đang làm thầy mà mình điều khiển không xong,
“bản thân bất độ hà thân độ”. Thân của mình lo chưa xong làm sao độ người ta. Cho nên mỗi người chúng
ta không nên tin lẫn nhau. Về bất cứ một tiếng nói gì chỉ nghiên cứu. “À, ông đó ổng tu như thế nào, để tôi
tìm hiểu coi con người của ông có đứng đắn không?” Ngược lại là mỗi người bạn đạo đều kiểm soát lẫn
nhau hết thảy. Thành ra cái khối sau này nó tiến bộ theo cái văn minh Phật Pháp chứ nó không bị phỉnh
phờ. Ngay cái người truyền pháp, nó cũng coi cái ông đó ổng nói vậy mà ổng hành đúng không? Ổng có
sự thật như vậy không? Nghĩa là các bạn thấy, tôi đây từ bao nhiêu năm nay tôi mở của rộng cho các bạn
kiểm soát bất cứ cái gì của tôi, hành động, từ cái ăn uống, ở, làm việc, làm cái gì ở đời và cái phần điển ở
bên trên, thì tự do kiểm soát để nghiên cứu đem lại sự thật cho các bạn. Còn phần các bạn tôi cũng nói
rằng: “Các bạn không có nên quá tin các bạn. Nhưng mà các bạn chỉ nghiên cứu nơi người nào nói”. À
người đó hay, cái câu hay tôi nghiên cứu, câu dở tôi bỏ. Nhưng mà một ngày kia, tôi phải tìm cái đó để tôi
bổ túc cho người bạn của tôi, đã sai lầm bằng cách nào, tôi không có nên đả kích người ta. Nhưng mà một
ngày kia tôi sẽ tìm cách tôi bổ túc cho họ, để cho họ thấy sự sai lầm của họ, để cho họ tự dẫn tiến họ, kêu
bằng tự tu tự giác nó mới tiến bộ. Còn mình cứ ủng hộ họ hoài, hay là phù hộ họ hoài, không có bao giờ
họ tiến. Nếu phù hộ mà họ thành Phật đó, thì tất cả chùa miễu ở đây cũng là đều độ cho tất cả mọi người ở
thế gian này thành Phật rồi, đâu có phải bị biến thành ma quỷ nữa. Cho nên ở đàng này chúng ta tu ở đây
phải đứng đắn, chính mỗi người đều có một cái cơ sở tiểu thiên địa riêng biệt hết, mình làm chủ lấy mình,
không có nên tin ai hết, nghiên cứu hỏi tới, hỏi chừng nào minh chừng nấy. Phải có trao dồi sửa đổi chớ
không có sợ như các đạo pháp kia, gặp ông đó lớn quá tôi không dám hỏi, hay là cái căn tôi thấp quá, cái
căn ổng lớn quá. Cái đó là lấy cái “căn” để lấy vải thưa che mắt thánh, chứ sự thật ông nào cũng có Phật
tâm hết. Ông nào cũng có sự sáng suốt hết, trong tâm của ổng khai thác ra được là ổng làm chủ, bá chủ lấy
ổng, rồi ổng quyết định con đường đi hay ở lại đó thôi, chớ tất cả chúng ta đều ở tạm ở thế gian, một thời
gian rồi đi chứ không có ai vĩnh cữu ở đây. Nhưng mà đi đâu? Mình phải có cái sự sáng suốt đó mới quyết
định được.
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THƯ TỪ LAI VÃNG
A, ngày 16 tháng 12, 2007.
Kính thưa Thầy,
Con đang vừa viết thư này cho Thầy, vừa nghe âm thanh của Thầy trên Thư Viện Vô Vi Online mà
tụi con mới làm xong phần đầu. Bao năm nhọc nhằn được một chút đó. Hiệu quả thấp quá! Tiếc là bước tu
tiến của con không được một phần nào như Thầy ngày xưa mới tu, cho nên mới phải nhọc nhằn như vậy.
Cũng lỗi tại mình, không trách ai được. Nghiệp lực nhiều mà không ráng giải quyết kịp thời nên mới vậy,
phải không Thầy? …
Con viết thư cho Thầy hôm nay, cốt là để trình Thầy những gì tụi con đã làm, và cũng để xin thưa với
Thầy là phần đóng góp của riêng con cho dự án xây dựng Thư Viện phải chấm dứt ở đây, để còn phải lo
giải quyết những nghiệp khác. Việc làm của con ở sở vẫn chưa tròn, và đang kích động và đòi hỏi nhiều
hơn. Má của con ngày càng yếu và cần phải được săn sóc nhiều hơn. Anh chị em cũng còn nhiều kích
động phản động. Con nghĩ chừng nào con chưa giải quyết xong những nghiệp lực này, con không thể nhẹ
nhàng được.
Thư Viện hiện nay vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng đã tạm xong về kỹ thuật căn bản để bạn đạo khắp
nơi vào xây dựng tiếp. Những cái căn bản đó là:
- Việc đăng ký hội viên, và các dụng cụ để quản trị viên xử lý những đơn gia nhập hội viên mới
- Các dụng cụ để hội viên tải tài liệu lên mạng, và sắp xếp, điều chỉnh chi tiết của một tài liệu.
- Dụng cụ để nghe băng Thầy trực tiếp.
- Dụng cụ chép băng
- Các dụng cụ để quản trị viên điều chỉnh và kiểm soát trật tự của tài liệu.
- Có thể dùng trong cả 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, v.v..
- Các thông tin cần thiết về Thư Viện …
Con làm thư viện để mọi người cùng chung xây dựng, tiếc là nhiều bạn đạo chưa thông cảm, mà cứ nghĩ
con muốn ôm hết! Có lẽ cũng vì con thiếu nhẫn thiếu hòa để giải thích cho rõ… Xin Thầy phụ giùm con
một tay giải thích giùm.
Từ nay về sau, con chỉ có thể giải thích những gì con đã làm (về kỹ thuật VoViLib), và nếu cần,
chỉ có thể làm cố vấn cho quý anh chị VMC về những chương trình phát triển tiếp tục, chứ không thể tiếp
tục làm được nữa. Tuổi tác của con có hạn… Năm nay con 42 tuổi rồi mà chưa xong được chuyện gì hết
…
Cảm tạ Thầy và Bề Trên đã hổ trợ cho con về phần tâm linh bộ đầu, qua những âm thinh văng vẵng con
được nghe hàng ngày, và trong những lúc tâm giao thanh nhẹ …
Kính thăm Thầy, và chúc Thầy vạn an.
Con,
THT
=====
P, ngày 17 tháng 12 năm 2007
HT con,
Cảm ơn con đã xây dựng tốt cho một phần đầu phát triển về tâm linh. Sự đóng góp của con sẽ mở đường
cho những người kế tiếp, tiếp tục xây dựng cho chung. Rồi đây các Ban Kết Tập Nhu Liệu, Chép Băng,
Kiểm Duyệt Chánh Tả sẽ tiến tới chung hợp.
Chúc con vui khỏe.
Quí thương
Lương Sĩ Hằng
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN.
1) Trân trọng Thông Báo, Nhạc Mẫu của Bạn Ðạo NGUYỄN VĂN KIM -TỰ,là Thân Mẫu của Chị BÐ
NGUYỄN THỊ VÂN NGA :Là Cụ Bà PHẠM KIM DUNG, Pháp Danh Diệu Hoà, đã Từ Trần ngày 0612-2007 (17 -10 - Năm Ðinh Hợi) tại 43 Ðường D1 - Khu Nam Hùng Vương - Quận Bình Tân Tp.HCM.VN. Hưởng Thọ 82 tuổi. Hỏa Táng tại Bình Hưng Hoà. Tp.HCM. Kính mong Quý Bạn Ðạo Vô
Vi Năm Châu : HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN cho Linh Hồn Cụ Bà PHẠM KIM DUNG được Siêu
Thăng Tịnh Ðộ. Bạn Ðạo Bình Tân và Trần Kiên Hoa, thành thật chia buồn cùng Tang Quyến và xin
Thông Báo.
2) Kính xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn đạo Bí (Dĩ An) là cụ bà TÔ THỊ XANH,
sinh năm 1922, đã từ trần lúc 14g15’ ngày 11-12-2007 (nhằm ngày Mùng 2 tháng 11 năm Ðinh Hợi)
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, VN. Hưởng thọ 85 tuổi. Lễ tang sẽ được hỏa táng tại Ðài Hỏa Táng Bình
Dương vào lúc 14g00 ngày 14-12-2007 (nhằm ngày Mùng 5 tháng 11 năm Ðinh Hợi). Xin cầu nguyện
hương hồn cụ bà được siêu thăng tịnh độ.
Chân thành cảm ơn quí bạn đạo khắp năm Châu.
TÐ. Phú Nhuận thành thật phân ưu và kính báo.
VN, 06/11/2007 (MVC)
THƠ
Vẫn di khắp chốn độ an duyên lành
Chào Mừng Tết Vô Vi
Bạn nam bạn nữ chân thành
Ðại Hội Vô vi 2007
Tuổi già sức yếu vẫn giành thời gian
Thực ăn không khí điển
Huấn từ chỉ điểm điển sang
Hành pháp lý vô vi
Mong sau hậu thế hiên ngang giải trần
Chất A Di Ðà Phật
Nhiều người mê muội yếu thần
Phác Quang vô lượng Quang
Vấn đi vấn lại nhiều lần chưa thông
5 thành củ chi 18-12-2007
====
Hiền nhu bi dũng chữ không
Dùng lời dễ hiểu giải còng tùy duyên
TIẾNG TRỐNG QUY NGUYÊN!
(Chúc mừng ĐH. VÔVI lần thứ 26)
Những lời chất vấn uyên thuyên
Tiếng trống quy nguyên đã đánh rồi
Lời văn hóa điển giải yên phóng truyền
Bạn hiền ta hỡi gắng lên thôi
Năm châu bạn đạo nối liền
Thực hành chất phác cho rốt ráo
Bắt tay hộ pháp hành chuyên chúc Thầy
Xứ Phật đáo lai đảnh lễ thôi
Ngày sinh Thầy khỏe lâu dài
Sống lâu trường thọ giải bày pháp môn
Kìa các đệ huynh mắt sáng ngời
Trồng cây chưa trái ngọt tròn
Nụ cười duyên dáng thật là tươi
Ngày ngày mong đợi chờ con dâng quà
Ngày đêm cất bước theo THẦY- TỔ
Tuổi cao chất phác thật thà
Để kịp quy nguyên trở về TRỜI
Mắt phàm ngọai tướng cụ già khác chi
Ngày hội THẦY bạn đến cận kề
Bên trong chứa đựng đại bi
Chúc Đại Hội vui - tốt mọi bề
Như Lai quang toả lưu ly sáng ngời
Chúc huynh, tỷ, muội đồng tương ứng
Chúng con câu nguyện Cha Trời
Đoàn kết, quy nguyên, trọn lời thề !
Ban nhiêu sinh lực thân đời Vĩ Kiên
Tân Phú,13h ngày 04-12-2007
Thế gian bê khổ không yên
Thanh Dũng
Nhiều người kêu cứu kết duyên đức Thầy
====
Phúc Tâm Cà Mau 12/12/2007
GIÁNG SINH BÉ TÁM
====
ĐẠI HÀNH VĨ KIÊN
Giáng sinh hóa độ quần sinh
Sĩ lương xuất thể giảng kinh độ đời

khắp nơi qui đón thịnh mời
Ði đi lại lại không lời thở than
Đôi khi bịnh họan ho khan
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TẾT VÔ VI
Tết vô vi tết vô vi
Hằng năm đại hội xuân kỳ đại bi
Đại quang Thương Đế chứng tùy
Chư Thiên chư Phật hội vì trần gian
Đức Thầy chủ tọa đăng đàng
Trấn yên,hộ pháp kim cang hộ trì
Bốn phương bạn đạo hội truy
Thiên duyên trực diện Vĩ Kiên truyền thiền
Quê nhà định hướng xuyên biên
Điển hồn dự hội chuyển liền từ ân
Chung thiền cộng điển lâng lâng
Hướng về đại hội góp phần dựng xây
Cầu cho đại pháp mở khai
Thành công tốt đẹp thanh bay đại hòa
Cùng chung chèo lái chuyến đò
Dắt dìu nâng đỡ vui hò hồi hương
Anh em chỉ có chữ thương
Học thanh chuyễn tiến con đường giác chơn
Qua ngày đại hội được ơn
Về nhà bồi điển ngày dần dày thêm
Công phu tròn niện ngày đêm
Sau ngày phán xét trước thần không nghi
Lực thiền đầy đủ kiến thi
Bên trên đại hội hiệp kỳ hồi quang
Có Thầy có Tổ trong hàng
Anh em đãnh lể huy hoàng hoàn nguyên
Phúc Tâm Cà mau 12/2/2007
====

KHÓ KHỔ (1)
Phải chăng nghiệp chướng trả dần xoay ?
Bụng dạ người tu bị xới cày.
Nhờ gắng công phu qua khổ khó,
Siêng gìn pháp giới bớt nạn tai.
Gian nan mới biết lòng hành giả,
Khốn đốn tự minh tánh nhẫn dầy.
Trên bước đường tu về nẻo giác,
Vượt qua nỗi khó mới là hay.
Phú-Nhuận, 03-11-2007
Thiền Sinh Phương.
====

KHÓ KHỔ (2)
Cũng nhờ khó khổ đến triền miên,
Ngã chấp hiểu ra dẹp bỏ liền.
Chấp nhận mới mong hành dũng chí,
Bỏ buông sớm thể giải trần duyên.
Phía trong nỗi khổ là bờ giác,
Ẩn khuất trong mê ấy não phiền.
Người hởi thoáng nhìn về nổi khó,
Vui miền khó khổ ấy Thần Tiên.
PN, 04-11/2007
Thiền Sinh Phương.

===
NGUYỆN SỐNG THEO THẦY.
Mừng Vô Vi Duyên Lành hoàn mãn,
Chúng con cùng các bạn năm châu,
Nguyện sống Ðạo có đuôi đầu,
Nguyện Tu Học theo lời châu Thiện Phước.
Nguyện sống lành con đường Thầy quy ước,
Ðem tâm hành, pháp Huệ-Phước Thầy ban.
Nguyện sống Ðạo theo nhịp bước siêu phàm,
Nguyện Thân, Tâm, biết đàng tiến bộ.
Nguyện rũ bỏ, điều sai lầm đau khổ,
Ðể cùng Thầy tiến đến chỗ bình an.
Nguyện cho Thế giới, được hưởng ánh Ðạo Vàng,
Nguyện cho muôn dân hết đàng tăm tối.
Nguyện cho trần hạ, xa điều tội lỗi,
Nguyện cho Thế giới hết lầy lội chiến tranh,
Nguyện cho mọi giới biết hoà hợp em anh.
Nguyện cho sanh chúng hết tranh giành đời tạm.
Nguyện cho trăm họ thoát khám hôn mê,
**
Trời Cha thức tỉnh quay về,
Mong ai nhớ Mẹ, chớ mê cõi Trần,
Muôn đời Thầy, Tổ gia ân,
Cùng nhau hướng dụng “Ðiễn Tâm” phụng hành.
Mừng ngày Ðại Hội khai thanh,
“ Thực Hành Chất Phác” Duyên Lành triễn khai.
“Tám lăm” Thượng Thọ năm này,
Mừng Thầy sức khoẻ, dắt bầy con tu.
Ðại Hội 26 mở dù,
Mừng cho Bạn Ðạo sống Tu theo Thầy.
Chúc cho Ðại Hội đủ đầy,
Con Tu, Thầy dạy, hướng mây về Trời ./.

***
(Con Kính Chúc Ðức Thầy và Quý Bạn Ðạo Năm Châu
đạt“Mùa Ðại Hội Tết Vô Vi”và Mừng NOEL - Năm 2007
tại Philadelphia Viên Mãn).

Tp.HCM, ngày 24-11-2007.
Kính Bái,
TRẦN KIÊN HOA.
====
ÐIỂM HẸN BẾN LỨC.
( Viết Kính Tặng những Thành Viên trong Ðoàn Từ Thiện
Phước Tâm,
những Nhà Hảo Tâm và Mạnh Thường Quân trong chuyến đi này).

*****
Ngày đó Ðoàn PHƯỚC TÂM đi Bến Lức,(*)
Tặng quà cho đồng bào nghèo và bịnh tật,
Vùng Xã Thạnh Lợi, xứ phèn mặn, chua đất,
Nhưng dân nghèo vẫn lây lất, sống quanh năm.
Ở đây, đất lúa không đãi ngộ, tăng tiềm lực,
Mà thay bỡi cây Thơm, cây Mía, thêm sức nuôi dân,
Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch, cũng tham gia khám
bệnh ân cần,
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Nhóm “Nghệ Thuật”Cắt Tóc Thanh Ða, cùng góp công
giúp khó.
Từ mờ sáng gom người đi, mặc Trời cao giông gió,
Lướt hết nhựa đường, rồi tiến chỗ Vùng Sâu,
Ðây Kênh Ðào chằng chịt, chỉ có nước và mương sâu,
Dân Thành Phố có dịp vác hàng, tải thuốc, bắc nhịp
cầu Kinh sớm.
Ðiểm hẹn còn xa, xe thua: sình cản đón,
Dân cảm động; người Từ Thiện mệt, càng hạ mình
khiêm tốn,
Thương cho đời, sao Nhân Quả, rộn đeo mang à
Ôi ! vui thay, chiếc khăn cũ, đổi chiếc mới đẹp hàng.
Thùng mì gói, chiếc mùng tuynh, mang màu hồng,
trắng,
Ðường sữa, bánh kẹo, đang chờ người Mù lúc chiều
nắng,
Khám bệnh rồi, nhận thuốc, nhiều cụ già tóc trắng, hết
thân đau,
Nhóm cắt tóc không phân biệt già trẽ, đều được thay
mới tóc đầu.
Thật “Nghệ Thuật”bỡi đôi tay trẽ, giàu lòng nghĩa hiệp
à
“180” phần qùa, mọi người đón mừng khôn xiết,
Ðoàn chia tay, nhưng lòng còn nhiều luyến tiếc,
Dành lại “20” phần quà tặng người Mù, Câm, Ðiếc,
thương tâm.
Tại Huyện Bến Lức, dân cùng Chữ Thập Ðỏ, đón tiếp
ân cần,
Và hẹn đừng quên: - Gặp thêm một lần bạn nhé !
Lên xe ra về mà ai cũng nhẹ nhàng như tươi trẽ,
Nhắc nhau câu: - “Bòn”phước, phải nhớ lẽ Tu Tâm.
Giờ Tý hằng đêm, nhớ gom Ðiễn, xã Trần à
Ngày Niệm Phật, để giữ mầm Thanh Tịnh,
“Cứu Khổ Ban Vui” là điều Thầy hằng thức tỉnh,
Cố gắng thăng hoa để giải nghiệp, chỉnh mê mù.
Nhìn cảnh đời, mà lòng hằng rốt ráo đường Tu,
Vơi khổ cảnh, mới thoát vòng Sanh ố Tử !!!
***
(*) ố Ngày 18-8-2007: Ban Từ Thiện Phước Tâm đã Hợp Tác với
BV. Phạm Ngọc Thạch và Nhóm Cắt Tóc “Nghệ Thuật” ở Thanh
Ða đi Cứu Trợ Từ Thiện tại Xã vùng sâu Thạnh Lợi
Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An Những người nghèo ở đây đã gởi lời chân thành cảm ơn những nhà
Hảo Tâm và Mạnh Thường Quân đã tận tình giúp dỡ dân nghèo
vượt khó trong Mùa Vu Lan- 2007 ./.

Sài Gòn ngày, 04-09-2007.
Kính Bút,
TRẦN KIÊN HOA.

NGÀY VỀ BÙ ÐỐP.
Tôi đâu ngờ, có ngày về Bù Ðốp,
Cùng bạn bè, cất nhịp bước thênh thang,
Ðây đồi nương, rừng phòng hộ bạt ngàn,
Cây công nghiệp đứng hiên ngang chào đón.
Rừng leo cao, chờ mặt trời in bóng,
Hương hoa thơm, sương trắng, rộn chim ngàn,
Ðất rừng chiều rộn rã, đón chờ trăng,
Ðám cỏ biếc, còn soi đằm sơn nữ,
Thác nước chảy, ngọt lòng người khách lữ,
Sương khuya lạnh, có ấp ủ lòng người !?
Người Khờ-Me, nghèo khó vẫn tươi cười,
Mừng khách đến, đem tình người trãi ấm.
Ðoàn Từ Thiện Phước Tâm cùng thấm đậm,
Lòng vị tha đem sưởi ấm cho đời.
Xã Thanh Hoà, đoàn dừng bước đón mời,
Cùng Tân Tiến cũng vui tươi đón tiếp.
Chữ Thập Ðỏ, tỉnh nhà cùng làm việc,
Giúp bạn nghèo, đỡ đơn chiếc, ấm thêm .
Mùng, xô, đường, nắm, muối, áo, mền,
Tin lành đến đã lan truyền về Bãn.
Tay bắt, mặt mừng, trong niềm vui vô hạn,
Chiếc nón mát đầu anh nông phu đất cạn,
Ấm tình người sơn cước, bám đất cao.
Rộn tiếng cười, người Kinh, Bản vui chào,
Nhiều cháu bé mừng đoàn, cao câu hát,
Gió cũng vui, từ rừng mang hương ngát,
Tiếng ầu ơ, vui thưởng, át tiếng cười,
Nhìn đồng loại mà nước mắt đầy vơi.
So lũ trẽ, sánh phố đời cách biệt,
Ai giàu sang, xin một lần giải mệt,
Ghé vùng nghèo, để quán triệt cán cân.
Vớ nhiễu điều, phủ lấy kẻ thương tâm,
Ðây Trời phú! kia tiền căn, cộng nghiệp.
Ðể tiếp sức với Ðoàn Từ, cho biết,
Người vùng cao, giữ núi biếc, non nhà,
Bao sử sách, ghi dấu đẹp sơn hà,
Kẻ Phố chợ, trãi Tâm hoà: Huệ - Phước.
Thầy bảo thương, nhọc nhằn không chùng bước.
Gom cho đầy công quả, lướt nghiệp căn,
Công Trình nhiều, cho tròn đủ hạnh lành,
Ánh Ðiễn sáng, mới in lằn trăng tỏ ./.
***
(Viết Kính Tặng các Bạn tham gia
Ðoàn Từ Thiện Phước Tâm, đi Cứu Trợ t?i
hai Xã thuộc Huyện Bù Ðốp, Tỉnh Bình Phước,
ngày 25-11-2007).
Tp. HCM, ngày13-12-2007.
TRẦN KIÊN HOA
====
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Lệ tình như tiếc như vương
Bao giờ lệ cạn, yêu thương mới ấm nồng

GIÁC TÌNH TRÊN VAI
Thì anh còn vẫn một mình
Con tim thiền định mà nhìn thấy em
Nhìn nhau Trời Ðất êm đềm
Thấy cần sáng suốt phải thêm tu hành

Ta bà gởi lại về không
Còn thân còn xác còn lòng khát khao
Tìm về lại chốn ban đầu
Chơn hồn linh tánh thuở nao đợi chờ

Dù tình có sống với anh
Cố trì niệm Phật, trì thanh vào tình
Biết gì vô tự chơn kinh
Kinh tình trước mặt mà nhìn say sưa

Tu trì chẳng dám thờ ơ
Mấy mươi tuổi nữa vẫn mờ muội mê
Ðấu tranh quyết liệt tìm về
Tội hồn hoàn tất! Tìm quê thuở nào

Ðủ rồi giây phút dây dưa
Ngồi im niệm Phật cho vừa phàm tâm
Ðã từng sống với lạc lầm
Muốn về xứ Phật! Tránh lăm le tình

Ngày ngày đối diện xôn xao
Không hành không niệm biết sao yên bình
Con tim tù ngục thông minh
Nhốt hồn sao chẳng nhốt tình ái đi

Làm sao liên hệ với tánh linh
Ngồi thiền ngồi niệm cho tình văng ra
Còn phàm còn tục thướt tha
Ðạo tâm yếu ớt chắc là cuốn lôi

Trần gian này lắm trường thi
Học tu chửng chạc kẽo tình ý lôi!
Một đời một kiếp thế thôi
Ðường đời thăm thẳm đạo thời vượt lên.

Nhờ Thiền giải bớt đầy vơi
Lụy tình bối rối đứng ngồi chẳng yên
Nợ tình vay mượn tiền khiên
Kiếp này phải trả muộn phiền gì đâu

Thủ Ðức, 14-10-2006
TỪ HÙNG

Nhờ hành pháp lý nhiệm mầu
Dù sao thì cũng bớt đau bớt buồn

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo 28 tháng 10 - 2007 chúng tôi đã nhận cho đến ngày 22 tháng 12 2007 cho quỹ cưú khổ
ban vui như sau:
Người gửi

US$

Nguyen Van Phuoc (PA)
Cong Bui (AB)
Cong Bui (AB)
Hong Vo (CO)
Tran Van Huu (NJ)
Cong Bui (AB)
Dang Triem (HAHVV Houston)
HAHVV Florida (11/2007)
Betty Bich Tran (Fl)
An Anthony Nguyen & Lisa Kieu
Lam Minh My Phuong (ON)
An danh (Mtl)
Ho Thanh Hoang (Mtl)
Vo^ Danh (Ca)
Dang Cao Hien (Ca)
Tran Bao Nghien (OR)
Vo Danh (Ca)
Vo Danh (Ca)
Tran N Trinh (Fl)

200.00

Cnd$

50.00
50.00
100.00
100.00
50.00
200.00
510.00
100.00
100.00
50.00
500.00
400.00
500.00
296.00
150.00
100.00
100.00
200.00
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Betty Bich Tran (Fl)
Tran N Huy (Fl)
Tran N Quang (FL)
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Lam Minh My Phuong (ON)
Xo Nails (NC)
Pham Xuan Quang (OK)
Tran Ly Thanh (Ca)
HAHVV Florida
An Anthony Nguyen & Lisa Kieu
Betty Bich Tran (Fl)
Nguyen Duc Thanh (Brossard)
Ha Quang (Mtl)
Co Thanh Phong (Mtl)
Hoang Nhu Van (Mtl)
Lam Van Bon (Mtl)

500.00
1000.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
200.00
450.00
100.00
200.00
200.00
200.00
200.00
400.00
100.00

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 và nghèo được đi học, và
program ADAPT(Giúp nuôi ăn học các em gái gia đình nghèo được có nghề tự lập) , bảo trợ trẻ em sơ
sinh bị bỏ rơi , những trẻ em dân tộc nghèo hay mồ côi ăn học v.v... hay những gia đình nghèo khổ mà
Ðức Thầy cho biết cần gửi (chi tiết sẽ dược báo cáo vào cuối năm kèm theo biên nhận dề khai thuế cho
BD ở Canada & Hoa Kỳ).
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã giúp đỡ
liên tục cho quỹ cứu khổ ban vui này từ 10 năm nay .
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 tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng
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