Số: 817 Ngày: 6 tháng 3 năm 2011

Giaùp Giôùi
Giaùp giôùi Trôøi cao thoâng ñöôøng tieán
Caûm minh Trôøi Phaät töï caûm hieàn
Gieo duyeân taän ñoä caûm an yeân
Phaân minh ñôøi ñaïo töï thoâng hieàn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 18/05/2001 đến 24/05/2001
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và
giải toả 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) Người tu trí tâm không thanh tịnh tại sao?
2) Phật pháp chỉ có đi lên không đi xuống tại sao?
3) Khai thông trí tuệ tự phân bài tại sao?
4) Trời Ðất là một giành giựt để làm gì?
5) Luồng điển thiếu thanh tịnh sẽ ra sao?
6) Người tu thiền buông bỏ tất cả sẽ hội tụ lại được không?
7) Mọi sự rắc rối của khối óc do đâu hình thành?
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1) Montréal, 18-05-2001 2 : 29 AM
Hỏi : Người tu trí tâm không thanh tịnh tại sao?
Ðáp : Thưa người tu trí tâm không thanh tịnh tại vì
thiếu niệm Phật tâm thức không quân bình
Kệ :
Duyên nghiệp tràn đầy đã cuốn lôi
Khó tu khó tiến khổ từ hồi
Phân minh không được tình giao cảm
Học hỏi không ngừng khó thả trôi

2) Montréal, 19-05-2001 7 : 17 AM
Hỏi : Phật pháp chỉ có đi lên không đi xuống tại
sao?
Ðáp : Thưa Phật pháp chỉ có đi lên vì mức tiến
hướng về thanh tịnh và vô cùng
Kệ :
Phật pháp vô cùng tự tiến tu
Tâm thành tự giải trí phân bù
Thâm tâm thức giác không giao động
Tận độ quần sanh sớm dự trù

3) Montréal, 20-05-2001 4 : 15 AM
Hỏi : Khai thông trí tuệ tự phân bài tại sao?

4) Montréal, 21-05-2001 2 : 40 AM
Hỏi : Trời Ðất là một giành giựt để làm gì?

Ðáp : Thưa khai thông trí tuệ tự phân bài là tự trở
về với tự nhiên và hồn nhiên
Kệ :
Thành tâm tiến hóa hợp tự nhiên
Trí tuệ khai minh tự hiểu hiền
Thức giác chơn hồn qui một cảnh
Qui nguyên thiền giác giải tâm phiền

Ðáp : Thưa Trời Ðất là một còn giành giựt vì lòng
tham
Kệ :
Vọng động tham lam trí khó hòa
Quán thông đời đạo tự thông qua
Duyên đời động loạn gieo thêm nợ
Khó tiến khó tu lại khó hòa

5) Montréal, 22-05-2001 4 : 40 AM
Hỏi : Luồng điển thiếu thanh tịnh sẽ ra sao?

6) Montréal, 23-05-2001 2 : 45 AM
Hỏi : Người tu thiền buông bỏ tất cả sẽ hội tụ lại
được không?

Ðáp : Thưa luồng điển thiếu thanh tịnh thì mọi việc
sẽ rắc rối và không dứt khoát
Ðáp : Thưa người tu thiền buông bỏ tất cả tương
lai sẽ hội tụ lại đầy đủ trước khi bỏ xác
Kệ :
Ðộng loạn rắc rối khổ loạn dâm
Kệ :
Trí không ổn định tạo sai lầm
Thành tâm tu luyện sẽ xa rời
Hội tụ qui nguyên phần điển giới
Tâm không minh chánh gây loạn động
Thực hành không có tạo sai lầm
Có có không không đều học hỏi
Bình tâm tu luyện đạt nơi nơi
7) Montréal, 24-05-2001 7 : 55 AM
Hỏi : Mọi sự rắc rối của khối óc do đâu hình thành?
Ðáp : Thưa mọi sự rắc rối do khối óc bất ổn hình thành
Kệ :
Mất trật tự ổn định khó thành
Phi nhân phi nghĩa lại không hành
Chiều sâu tâm đạo lại tiêu mất
Khó khổ liên hồi nhịp nhịp tranh
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan (1994)
45.- Vấn: Lúc làm pháp luân chỉ ra lệnh một lần: đầy rún đầy ngực tung lên bọ đầu, hay mỗi lần hít hơi
thở phải ra lệnh?
Đáp: Cho nên nhiều người không chịu ra lệnh, thét nó lười biếng, ngồi nhắm mắt ngủ gục luôn. Không có
ra lệnh nó không làm. Lục căn, lục trần nó lười biếng lắm, mình phải ra lệnh bắt buộc nó làm thì cái tâm
thức nó khác, dũng mãnh hơn, nó cố gắng làm cho chủ nhân ông lưu ý, còn không cứ ngồi nhắm mắt người
ngủ gục không được cái gì hết. Rồi xoay qua xoay lại hết giờ, rồi tu được cái gì.
46.-Vấn: Lúc thiền định niệm lục tự di đà trên đỉnh đầu hay thả lõng bộ đầu, cái nào tốt?
Đáp: Thiền định, chừng nào trong tâm chúng ta động mớí chú ý nơi trung tâm chơn mày và niệm lục tự
thì nó mới giãi được nghiệp tâm.
47.- Vấn: Lúc con thiền niệm lục tự ngay trung tâm chơn mày có lúc thấy người đi ngang qua lại không
thấy mặt, có lúc thấy bầu trời xanh, có sao không?
Đáp: Tốt. Cứ tiếp tục đi rồi nó sẽ mở rỗng, nó thấy tứ hải quy gia ở dưới bụng nó chớ không phải đâu đâu.
Thấy bốn biển rõ ràng.
48.- Vấn: Người đi làm giờ giấc khác nhau thiền không đúng 12 giờ khuya, như vậy có chậm tiến đường
tu không?
Đáp: Do tâm cố gắng của con người. Ta đi làm ban đêm, ban ngày về ta lo thiền, thiền cho đầy đủ ta nằm
xuống có giấc an ngủ, tối nay đi làm lại. Do ý chí dũng hành của chính mình, cái đó là quan trọng.
49.- Vấn: Như pháp lý Vô vi được phổ truyền khoảng 27 năm trở lại, trong đó có một số bạn đạo đã
xuống tóc. Vậy khoảng độ 100 năm sau, giả thữ cả nước đều trọc đầu hết, Thầy thấy thế nào?
Đáp: Toàn nước trọc đầu hết sẽ ảnh hưởng cả thế giới trọc đầu luôn.
50.-Vấn: Trước khi thở pháp luân có cần mở cửa sổ để giải bớt hơi nóng cuả lò sưởi trong phòng cho
được thoáng khí để thở pháp luân có kết quả tốt hay không?
Đáp: Nếu dùng không khí tự nhiên tốt hơn. Lò sưởi nó có thể làm nóng trong người, dùng một chút
không khí vô thì không có sao. Lạnh quá thì ta không có thể hít đươc. Một chút lò sưởi, một chút không
khí bên ngoài thì không khí nó điều hòa.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 3/10

CÙNG ÐỌC THƯ THẦY
TÌNH
Tình đời duyên nghiệp đổi trao,
Tiền trao cháo múc trước sau khó thành.
Chơn tâm rạn nứt cạnh tranh,
Hạ tầng công tác, khó hành đến nơi.
Chẳng thông, mê chấp chẳng rời,
Đấu tranh vô lý, Trời ơi ! Hỡi Trời !!
Làm sao tiến hóa hợp thời,
Vía Hồn không ngộ, đời đời khổ đau.
Tâm thân thức giác nhiệm mầu,
Qui về một lối, đối đầu Thiên Cơ.
Cảnh đời qui động giấc mơ,
Trở về thực chất đến giờ tiến thân.
Qui y Tam Bảo góp phần,
Khí Thần đầy đủ, hợp phân đạo đời.
Lương Sĩ Hằng.
Tây Đức, 19-10-1989
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Niệm LỤC TỰ DI ĐÀ, Khai Tâm mở Trí.
Ông Tám giảng
…………………….
Cho nên nhờ cái NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT mà nó mở tất cả tâm trí, nó mở từ lãnh vực nầy đến lãnh
vực nọ. Không giờ phút khắc nào mà tôi không niệm Phật. Ngay cho tới bây giờ cũng vậy. đang nói chuyện
với các bạn, cái phần ở trên nầy, là ngồi trì niệm nó mới phát quang ra. Khi tôi nói pháp các bạn dòm mặt
tôi nó trẻ, nó tươi lắm, niệm Phật nhiều.
Các bạn may mắn được nắm một cái chìa khóa để đi, có lý thuyết tràng giang đại hải cũng qui về 6
chữ. Nghe cô Tiên niệm Phật và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đầy đọa nữa, và sẽ mở tâm, dịu hòa thăng
tiến học hỏi vô cùng. Tôi có những Thư Từ Lai Vãng , trình độ học chữ Việt Nam tôi đâu có bao nhiêu mà
tôi có thể viết như vậy, các bạn cũng có những cuốn băng nghe lưu loát ? Ai đã làm chúng ta lưu loát?
Chính ta có những phần thanh tịnh ở Bên Trên, căn của chúng ta, mà chúng ta bỏ xuống thế gian, rước cái
trần trược ô nhiễm thành ra động loạn, nóng bức, viết không thông. Mà nếu Tu trở về cái thanh tịnh dòm
thấy mà viết, đâu có cần suy nghỉ mà viết thơ. Tình cảnh người nào thi dòm thấy đó , thành ra có thể làm
biết bao nhiêu công chuyện.
Một người mà thanh nhẹ và đạt như tôi, và chúng ta mấy chục người nầy, chúng ta sẽ làm biết bao
nhiêu công chuyện trên quả địa cầu, vừa lọc thanh khí của Càn Khôn Vũ Trụ, vừa tác ra những lời nói để
cho họ thức tâm. Chúng ta học trong một cái khoá ấm êm chung trong một căn nhà, chung một ý chí,
chung một con tim, chung một đường lối, rồi chúng ta mới thật sự nắm tay làm việc ở tương lai.
Cho nên cái quan trọng tôi nhắc các bạn, là Niệm Phật. Vừa nói chuyện, ý tưởng Phật, lúc nào ăn cũng
phải tưởng Phật, mới giải được cái Nghiệp Tâm.
Hồ Huệ trích
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THƠ
BẢN THỂ
Công phu luyện đạo cho phần hồn
Trẩy sạch trược trần trí quán thông
Định thần mê mẫn công phu ngũ
Phá mê đẩy vía theo thần hồn
Thúc đẩy điển âm dương hợp nhất
Bản thể ta quên mới thấy hồn
Điển âm là vía điển màu xanh
Điển hồn lửa đỏ dương là chồng
Công phu thâm luyện sắc vàng đỏ
Hồn vía ly gia gom lại phóng
Thức tỉnh điển dòm thấy Mâu Ni
Vía Hồn bản thể Chủ Nhân Ông
Công phu dưỡng khí vào bản thể
Thanh lọc bổn thân giải trược mê
Tráng kiện thông minh thuần lý đạo
Đời đạo song tu tâm phát huệ
Thức tánh minh tâm khai triển tiến
Tinh thần bản thể luôn thanh nhẹ
Vô bịnh công hành bổ ích đời
Trong thiên dưỡng khí không bê trễ.
TVTLTC 13.02.11
Minh Thạnh.
---ĐỤC TRONG
Cắn răng miệng ngậm cam lồ thông
Thực hành thông đạt thức hoà đồng
Trong không mà có vô vi pháp
Bản thể lọc thanh đục hoá trong
Đục, trong điển giới hoà tam tạng
Khai thông ngyên ý lý tri tòng
Đường đạo thông hành quy một mối
Trong thể cam lồ đục quán thông.
TVTLTC 15.02.11
Minh Thạnh
---HƯỚNG NỘI
Học bài tự giải tạm thời xong
Chuyện đến thử tâm nhẫn thật lòng
Thứ thách giúp mình khai thiện tánh
Bình tâm niệm Phật chẳng cầu mong
Vững tâm kiên quyết thực hành pháp
Trí sáng tâm minh tự rõ lòng
Không chấp không mê tâm lặng sóng
Lặng im hướng nội thượng điền thông.
Dĩ An,18/02/2011
Châu Kim

TUỔI VỀ CHIỀU
***
Tuổi về chiều,chí khí giữ cho bền
Giãi tham,trừ dục,giữ nền dựng xây
Lay kính Thánh,thể dục luyện hằng ngày
Tinh thần phấn khởi,niệm hoài niềm tin
***
Tuổi về chiều,soi nội,xiển chữ thương
Kính tâm giữ sạch làm gương sau nầy
Qui luật,sanh lão bịnh tử chẳng lay
Khổ khổ khổ,giác,giãi đày nhẹ vươn
***
Tuổi về chiều hồn qui Tây Phương Phật
Hạ thủ công phu kiểm soát đêm ngày
Quả thúc nhồi thức tỉnh dứt trần say
Hóa anh nhi tương lai Phật sự đợi
***
Tuổi về chiều thượng đảnh cửa Trời mở
Dứt tam độc hiền diệu con cháu thương
Làm ông hồn trẻ tấm gương soi đường
Thân tứ đại vô thường nào xá kể
v.n 26/1/2011
văn Phật Tử

--ĐỔI THAY TÍNH TÌNH
ĐỔI đời qua Đạo giải cơn mê
THAY hướng tu tâm bớt bối bê
TÍNH tốt trau dồi hồn tiến hoá
TÌNH yêu tự tại chẳng khen chê.
Thanh Đa, 11:10’ – 02/03/2011
Anh Phương
---VẠN PHƯƠNG HẰNG VUI
VẠN vật an vui với Luật Trời
PHƯƠNG nào cũng thanh nhẹ thảnh thơi
HẰNG bao thế kỷ bao thay đổi
VUI mãi cùng ai tỏ Phật lời.
Phú Nhuận, 07:50’ – 28/02/2011
Thiền Đăng.
---
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XIN MỘT LỜI THỀ
Hôm nay Xuân đã về
Con xin một lời thề
Ráng công phu tinh tấn
Hành pháp để trở về
Dù gian nan thử thách
Vẫn một lòng tiến tu
Noi gương Thầy, gương Tổ
Quyết giữ trọn lòng son
Lội suối và trèo non
Vẫn không hề nản chí
Hành trình dài mãi đi
Dù mòn chân mỏi gối
Dù giá buốt chông gai
Một lòng về nguồn cội
TP HCM ngày 01-01-2011
Thanh Dũng

---Thượng Kiến
(Tặng bạn đạo Việt Bạc Liêu)
Nguyên Tiêu thượng kiến Vô Vi quang tỏa
Chiếu rọi hồng trần khai mở đạo thâm
Gương sáng thơ nhac diệu huyền ngộ giác
Hóa lành hiện thưc vang chân tâm.
Văn Phong CM 18/02/2011

-----Hao Chớm Nở
Xuân đào chớm nở hào xuân tươi
Dạ lý hương thơm tỏa đạo đời
Mắc cỡ thẹn thùng thêm vẻ đẹp
Vô Vi khai mở xuân hồn vui
Hoa tâm luôn nở xuân viền nói
Đóng góp dựng xây trao chuốt lời
Uyển chuyển thưc hư trùng lối đạo
Văn Phong CM 19/02/2011

---Bài Hát Vô Vi
(cởi mở vui tươi)

Tôi có niềm vui trên đường tu hoc
Giải bớt thăng trầm cuộc sống hoang mang
Tôi có niềm vui trên đường khai tâm
Về với thiện lành đánh thưc nội tâm
Tôi rất là vui qua đường tu hoc
Có bao bạn đạo cùng tiến vượt lên
ÔI........ VÔ VI VÔ Vi là phép nhiệm màu
Tự thức chân hồn khai phá nội thông
ÔI........ VÔ VI VÔ VI vững bước song hành mở
trí tầm thâu
Tôi có niềm vui trên đường tu học
Qua kiếp làm người cởi bỏ xôn xao
Tôi có niềm tin trên đường tu hoc
Vững bước dũng hành về với tâm linh.
ÔI........ VÔ VI,...VÔ VI,VI VI....
Văn Phong CM 21/02/2011
---THƯỢNG KIẾNG VÔ VI
THƯỢNG lộ Phúc, Từ đến Bạc Liêu
KIẾNG Quan Thánh lễ đạo tâm nhiều
VÔ Vi chứng ngộ Tô Văn Việt
VI diệu chúc mừng Bạn tiến siêu
NGÀY tháng trôi nhanh như giấc mộng
RẰM, trăng sáng đẹp nhớ Thầy yêu
THÁNG, năm, hoằng pháp bao gian khổ !
GIÊNG - một pháp hành giải thoát siêu
Cà Mau, 17-02-2011
Út Hoa kính bái

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho vong hồn của bác Nguyễn Đình Trí sinh năm 1921 Tân
Dậu mất ngày 3 tháng 03 năm 2011 (nhằm ngày 29 tháng 01 Âm lịch), tại thành phố Garland, Texas,
USA lúc 2:20 sáng hưởng thọ 91 tuổi được siêu thăng tịnh độ.
Xin cảm ơn quý bạn đạo.
2) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn Thị Liên, cháu của bạn đạo Lưu Tâm mất ngày
20 thấng 2 năm 2011, hưởng thọ 65 tuổi, định cư tại tiểu banh Wisconsin, thành phố Milwalkee được siêu
thăng tịnh độ!
Xin cám ơn quý bạn đạo
3) Kính xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Lê Thu Cúc sinh năm 1929 (chị của bạn đạo Lê
Thị Vạn An) tại Cần Thơ. Mất ngày 01.03.2011 (nhằm ngày 27.01 năm Tân Mão) thọ 83 tuổi tại Quận 5
Saigon Vietnam. Hỏa táng ngày 04.03. Rãi tro ngày 05.03 tại Vũng Tàu được siêu sanh tịnh độ
Bạn đạo Saigon Cholon thành kính phân ưu cùng gia đình chị An
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 12 2010 chúng tôi đã nhận ngoài đại hội (đã báo cáo) cho đến 28/2/2011
từ quỹ bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi

Viet Hoang (TD Thong Hai)
Minh La (Ca)
Huynh Trung Ngon (GA)
Mai P.Le (CA)
Nguyen Ho Minh (TX)
Trinh My Huong (TX)
Loan Nguyen (MI)
Vo danh (CA)
Banh Chi (CA)
Nguyen Thi Phung, Nguyen Minh Tri (CA)
Luc Tran (NY)
Lam minh Son (On)
Le Thi Kim Anh (Mtl)

US$

CAD$

100.00
50.00
200.00
200.00
150.00
50.00
100.00
1000.00
100.00
1000.00
350.00
100.00
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 :
Bố thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà
trợ giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp
- học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
- giùp các em khuyết tật, mồ côi
- người già neo đơn
- Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh …
Nếu có sơ sót xin liên lạc với chúng tôi ở dưới
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ
1998
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên 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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Thông Báo Video Khóa Học Thonon les Bains
Thể theo lời yêu cầu của bạn đạo, ban kỷ thuật đã nối những đoạn video khóa học Thonon 1998 lại để bạn
đạo coi được liên tục.
Đây là khóa học đã được Đức Thầy thuyết giảng trong ba ngày và minh giải 210 vấn đạo.
Kính mời quý vị lắng nghe lời anh Bảo, một bạn đạo Vô Vi tại Pháp, xin thay mặt bạn đạo trong "Khóa
Sống Chung Thonon les Bains" đọc 210 câu hỏi của bạn đạo để nhờ Đức Thầy minh giải. Như thường lệ,
Đức Thầy ứng khẩu trả lời ngay bất cứ câu hỏi gì, từ đời lẫn đạo, mà không dùng sách, không sửa soạn
trước lời giảng.
Kính mời quý vị nhấn vô link sau đây để coi.
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=182
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=497&Itemid=183
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=512&Itemid=184
Ban Kỷ Thuật

BẠN ÐẠO VIẾT
KỸ NIỆM BÊN THẦY
Thưa quí bạn:
Có lần Thầy ghé thăm Cali ở San Diego trong khách sạn casino của Borona.
Buổi sáng hôm đó Thầy đang đi dạo trong hành lang của khách sạn, có một bạn đạo chạy tới:, tay bắt mặt
mừng, miệng luôn ríu rít không ngừng thăm hỏi sức khỏe của Thầy , rồi sau đó đọc vài câu thơ Kiều cho
Thầy nghe. Sau khi nghe xong Thầy xây qua nhìn tôi và nói: “Tao thích nghe đọc thơ Kiều của Nguyễn
Du”
Sau khi nghe Thầy nói như vậy tôi lập tâm về học thơ Kiều sau nầy có dịp sẽ đọc cho Thầy nghe. Nhưng
mà tôi không hiểu rằng, lúc đó Ngài đã đọc được ý tưởng của tôi là:“Tại sao người tu hành mà còn thích
nghe đọc thơ Kiều”
Lúc đó Ngài nói một câu để phá đi cái mê chấp trong tâm thức của tôi mà tôi không biết, bây giờ mới hiểu
ra và đồng thời cũng muốn dạy cho mình biết thưởng thức cái hay cái đẹp của văn chương thơ phú.
Bác Bích ở Cali, bác Xuân mẹ của chị Xuân Mai, chị Lệ Ba cũng đã có lần trình diễn ngâm thơ Kiều cho
Ðức Thầy nghe
Riêng tôi cũng rất thích cái đoạn mở ra và đóng lại của ông như sau:
Trăm năm, trong cõi người ta
Cữ Tài ,chữ Mệnh, khéo là ghét nhau
Trãi qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Cảo thơm lần giở trước đèn
“Phong tình Cổ lục” còn truyền sử xanh
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Ðến đây xin nói một chút về “Tình yêu”
Chuyện Tình thì thời nào cũng vây, từ cổ chí kim lúc nào cũng sống động, sống mãi với không gian và thời
gian. Ðề tài này không bao giờ bị quê mùa, nó cho ta năng lực, sức mạnh cả tinh thần lẫn thể xác:
Trai lớn lấy vợ
Gái lớn lấy chồng
Rồi từ đó thăng hoa tiến lên Tình Yêu gia dình và con cái rồi ông bà cha mẹ, xã hội con người, quê hương
đất nước và sau cùng là tình yêu thương bất diệt vô cùng của Trời Ðất ban cho muôn loài vạn vật…
Ðức thầy cũng có bài thơ ca ngợi diễn tả lại Tình yêu giữa người Tu với Thiên nhiên rừng núi… như sau:
Tôi có tình yêu rất mặn nồng
Sống trong một góc núi Hai Không
Thương yêu Tình đẹp sống thong dong
Hít thở cùng yêu, chẳng phập phồng…v.v…
Ðó là lúc mở đầu của Tình yêu. Bây giờ đến lúc hạ màn. Ông (Nguyễn Du) kết lại như au:
Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm ngươi có thân
Bắt phong trần, phải phong trần
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài, chữ mệnh, dồi dào cả hai
Có tài, mà cậy chi tài?
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Ðã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn Trời gần,Trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh./.
Ðến đây là hết
TB: Thưa quí bạn.
Ðối với Huynh đệ tỷ mụội anh em của chúng ta trong cái Ðại gia đình Vô Vi đức Thầy đã để lại cho chúng
ta kỷ niệm tuyệt với Ngài, đó là
Những lúc:Ði tản bộ với Ðức Thầy
Ôi tuyệt vời làm sao!
Thanh nhẹ làm sao!
Bước chân Thầy
Từng bước chậm chạp
Khoan thai thoát tục
Miệng thì không ngừng
Tươi vui cười đẹp
Nói chuyện cho ta nghe
Chuyện xưa, chuyện nay
Chuyện bên Tây, bên Tàu
Chuyện trên trời, dưới đất
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Chuyện trong, chuyện ngoài
Không thiếu món nào
Thật là!
Thiên đàng tại thế
Những hình ảnh và giây phút
Thanh diệu nhẹ nhàng đó
Ðã mãi mãi in sâu
Trong tâm thức của
Mọi người chúng ta
Xin Kính chào
Bành Chí (Ca)
---------------Tôi tên là Trần Thuận, sinh hoạt ở Trụ Sở Nam California. Vì muốn nối tiếp chí hướng thiền ca mà Đức
Thầy đã khởi xướng, hơn nữa chúng ta cũng cần có những nhạc phẩm thiền ca mới cho các buổi văn nghệ
Vô Vi. Với ý hướng này, xin ban biên tập cho đăng những dòng chữ sau đây:
“Nhạc phẩm thiền ca: Các bạn đạo là nhạc sĩ hoặc có tâm hồn nghệ sĩ, đã sáng tác những nhạc phẩm có
đường lối Vô Vi và muốn được phổ biến cho mọi người, xin liên lạc về anh Trần Thuận. Email:
ptran3014@yahoo.com”
------
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