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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) Hành sự là sao?
2) Thế nào gọi là cơ trời chuyển hóa ?
3) Khai triển trực giác có hữu ích gì không?
4) Muôn hình vạn trạng là sao?
5) Muốn cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì phải làm sao?
6) Vượt trùng dương là vượt làm sao?
7) Trời sanh ra tự nhiên thu phóng như vậy làm sao sửa được?
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1) Cairns, 30-03-97 4:30 AM
Hỏi: Hành sự là sao?

2) Cairns, 31-03-97 1:45 AM
Hỏi: Thế nào gọi là cơ trời chuyển hóa ?

Ðáp: Thưa hành sự là chủ trương việc làm
từ việc lớn cho đến việc nhỏ cũng đều
thông suốt không nên quanh co và bóp
méo sự thật

Ðáp: Thưa cơ trời chuyển hóa thì không
khí chuyển hóa liền liền, tâm người cũng
thay đổi liền liền, đua nhau đi tìm đường
tu, để tự cứu vì trước mắt đã thấy được
loài người chết sống vô thường không còn
ổn định như xưa, thời buổi cần thiết là
biết được phần hồn là chánh càng hướng
thượng buông bỏ sự tranh chấp thì sẽ tự
cứu
Kệ:
Chẳng còn chiến lược mưu mô động
Tu tâm sửa tánh giữ một lòng
Phát triển chơn hồn qui một mối
Càn khôn cứu độ tự mình thông

Kệ:
Khai thông thì phải chơn hành tiến
Cảm nghĩ lôi thôi sẽ tạo phiền
Thức giác chính mình tâm tự giác
Qui không thanh nhẹ trí tâm yên

3) Cairns, 01-04-97 6:30 AM
Hỏi: Khai triển trực giác có hữu ích gì không?

4) Cairns, 02-04-97 6:50 AM
Hỏi: Muôn hình vạn trạng là sao?

Ðáp: Thưa ngườI tu thiền thì phải khai triển trực
giác thì mới tránh khỏi sự mê lầm thu hút bời
ngoại cảnh
Kệ:
Tự mình khai triển mới thành thông
Chẳng có si mê chẳng bị lầm
Ai đạt ai thành ta chẳng động
Qui nguyên giềng mối chẳng cầu mong

Ðáp: Thưa người đời không biết trước được
những gì sẽ xãy ra là vì phần hồn đang bị giam
hãm trong thể xác tăm tối, chỉ có mắt thấy tai
nghe giới hạn mà hành sự tùy theo khả năng sẵn
có mà thôi. Cho nên người đời thích xem tử vi
hay là bói toán, muốn biết trước những gì sẽ xãy
ra cho bản thân sẽ gánh chịu. Ngược lại người tu
lo sửa mình từ nhịp một nhiên hậu mới thấy được
giá trị của sự thanh tịnh, bắt đầu giải bỏ tất cả
nghiệp tâm, bớt tham gia sự động loạn ở đời, tự
cứu tâm lẫn thân
Kệ:
Phần hồn tiến hóa tự khai minh
Giải bỏ nghiệp tâm rõ tiến trình
Thanh tịnh một phân không dấy động
Tâm tu tự thức tự phân minh
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5) Cairns, 03-04-97 4:10 AM
6) Cairns, 04-04-97 4:15 AM
Hỏi: Muốn cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì Hỏi: Vượt trùng dương là vượt làm sao?
phải làm sao?
Ðáp: Thưa vượt trùng dương là dưới mắt phàm
Ðáp: Thưa muốn cầu nguyện cho thế giới hòa đã thấy làm người hiện đại được rất nhiều cơ hội
bình thì mọi người đều phải hướng tâm tu và đi từ xứ nầy đến xứ nọ rất dễ dãi bằng xe hơi và
đóng góp thanh điển hòa hợp với nguyên khí của phi cơ, mỗi giờ mỗi khác, cũng nhờ khối óc bằng
càn khôn vũ trụ, thì sẽ đạt được kết quả tốt ở lòng xây dựng và ngồi lại với nhau nghiên cứu từ
tương lai, sẽ tiêu diệt tất cả trược điển, đã và giai đoạn một. Ðối với người tu thiền thì xác ngồi
đang tích tụ trong đầu óc của khối lãnh đạo, thức một chỗ mà hồn giao du khắp các nơi gọi là phát
giác hòa bình hơn là tranh giành và giết chóc. triển huyền bí nội tâm, thực hành thanh tịnh và tự
Người chịu tu sẽ bớt tăm tối thì nhơn loại sẽ được hiểu được nhiều chuyện xưa kia chưa hiểu được
nhờ. Lòng tham giảm bớt, trí tâm sẽ được thanh
Kệ:
nhẹ, tự cứu và ảnh hưởng những người kế tiếp,
Thực hành mỗi nhịp mỗi khai thông
giải nghiệp tâm mới gọi là hòa bình
Chẳng có ước mơ chẳng tréo trồng
Trí tuệ không ngừng qui phát triển
Kệ:
Bằng lòng tu tiến tự làm thinh
Một lòng bền vững chẳng cầu mong
Tu luyện bình tâm sửa chính mình
Nguyên khí chơn hành tâm đạt thức
Qui y tam bảo tạo tiến trình
7) Cairns, 05-04-97 6:00
Hỏi: Trời sanh ra tự nhiên thu phóng như vậy làm sao sửa được?
Ðáp: Thưa làm người phối hợp từ mọi trạng thái, hình thành một khối óc cộng với một thể xác rất
tinh vi, hóa sanh từ tinh ba của vũ trụ mà hình thành, tự động hướng tâm về đâu thì sẽ phát triển về
đó. Ở đời có câu: Nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh, tu hướng thượng thì điện năng và tâm linh sẽ được
phát triển đến vô cùng sáng lạng ở tương lai
Kệ:
Tự mình phát triển tự tiến hoài
Học hỏi không ngừng chẳng có sai
Kiên nhẫn hình thành tâm nhịn nhục
Thực hành chất phát chẳng bi ai
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THU ẾT GIẢNG
Hỏi: Vậy ông Táo có hay không?
Ðáp: Ông Táo? Ông khôn thì ông lo ông tu ông thành Phật, còn tôi khôn tôi lo tôi tu thành Phật, còn
ông Táo khôn ông lo thành Phật, chớ ông Táo hay hơn tôi mà ông cứ kêu tôi cúng ông hoài, cái
chuyện vô lý. Ông gặt hái được cái hay ông đem về ông đưa cho tôi, nếu ông chánh quả là ông táo
ông về Trời được, ông lấy trái bơm trên Trời hay trái nho trên Trời xuống ăn, mua làm chi tốn tiền
phải không? Sự thật là sự thật, nó vậy.
Hỏi: Thưa ông Tám nghĩ tới Phật người ta ưa dùng đến danh từ Tây Phương. Tôi không hiểu
Tây Phương là nghĩa làm sao. Nếu nói rằng Tây Phương là hướng Phật thì tại sao người ta lại
nói Phật có ở Tây Phương? Tại sao người ta không nói là Ðông phương Nam phương mà nói là
Tây phương?
Ðáp: Bởi vì “Tây-Phương Cực Lạc”, cái chỗ đó là cái chỗ Tây-Bắc, cái chỗ đó khuyết, nó không có
đất, mà những người tu cố gắng đem cái điển của mình lên kết ở đó tu, nhưng mà anh muốn qua Tây
Phương đó anh phải đi từ hướng Nam qua bên Tây. Bây giờ anh muốn đi về Sài gòn, anh phải bước
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lên xe hơi, và cái xe hơi đó phải có hỏa có lửa nó mới chạy, thấy không? Có xăng vô đốt cháy mới
thành hỏa, nó mới chạy, thì Nam “thập phương Nam lửa Bính Ðinh”, phải mượn cái trớn của hướng
Nam, mượn cái lửa đó anh mới chuyển qua bên Tây phương, mà Tây-Bắc, cái góc đó mới ở được.
Câu này những người vô vi, cái phần hồn ở ngay chỗ đó nó thanh tịnh, không có lửa, không có động
lọan nữa. Còn nếu mà đi nói là Phật ở Tây phương, tôi phải ngồi hướng Tây thì trật lất rồi. Anh
không có mượn trớn, nói “tôi muốn đi về Sài gòn” mà tôi không có bước lên xe gì hết đó, tôi không
cần ăn cơm là không có đi được, anh ăn cơm nó mới có lửa đốt, đối đế không có tiền tôi đi bộ về Sài
Gòn tôi cũng phải ăn no, trong đó là lửa chớ gì nữa, không lấy than lấy lửa nấu thành cơm làm sao
tôi ăn, thì tôi lấy lửa tôi mói đi được. Cái căn bản là lửa phải tiếp xúc với lửa nó mới tiến, rồi từ cái
đó cũng như cái hỏa tiễn đi lên cung trăng đốt cái “BÌNH!”. Kế nó lên nó chuyển qua, đi vô trong cái
chỗ thanh tịnh của cái cung trăng. Anh không mượn trớn làm sao anh đi? Mình con người phải khôn
ngoan, mình phải mượn cái trớn đó mình mới đi được, không mượn cái trớn, không có bao giờ tiến
được. Cho nên chúng ta đều là mượn trớn. Ông Phật nói “tụi bây tu vô vi ma lanh lắm, cái gì cũng ăn
cắp của tao hết”, phải không? Phải mượn trớn mới đi kiếm ổng được. Ông đi đường mòn, tôi phải đi
đường mòn, ông đi đường mòn tôi đi đường cái quan làm sao tôi tới được, thấy không? Thì mình
phải bắt chước cái con đường của ổng đi, mình mới tiến được
THƠ

Minh-Đăng
Đêm về thắp nến làm Thơ,
Trăng vàng ghen dỗi như vờ không hay ;
Chừng Thơ mới viết nữa bài,
Trăng vào chiếu sáng đài mây góc lầu ...
Viết xong ta vội ngẩng đầu,
Nhìn ra vẫn ánh trăng thâu thủa nào !
Ta vời trăng lại gối đầu,
Nghe Thơ ta viết bên lầu ngâm-nga ...
Trăng vào nhẹ gối đầu ta,
Tỉnh mê đầu bỗng sáng lòa hào-quang :
Tìm trăng chẳng thấy trăng vàng,
Thấy bài Thơ tỏa ánh vàng đêm thâu !…
Toulouse, ngày 27-01-1988.
Trịnh Quang Thắng.
======
TỰ BẠCH
(Họa y vận bài thơ “Ếch Giếng” của Vũ Quát Thông)

Xưa tu tinh tấn tiếng rền vang
Bởi lẽ thị phi chẳng có màng
Mấy chục năm tu còn thiếu xót
Một giờ sơ sẩy chuốc hàm oan
Người bày vẽ chuyện không trung thực
Ta há bận lòng kết trái ngang
Mai mốt Ếch đây về xứ Phật

Cho người đa sự hết kêu than !
Tp.HCM, ngày 10-01-2007
TIỂU LONG
====
TỰ MINH
(Họa y vận bài “Ếch Giếng” của chư huynh xứ Cờ Hoa)

Thị phi nhân thế vẫn rền vang,
Người vững đường tu dạ chẳng màng.
Nhân quả rạch ròi điều thiện ác,
Luật Trời minh bạch lẽ ưng oan;
Ðấu tranh chỉ tạo thêm thù hận,
Thua thắng gây nhiều nỗi trái ngang;
Mọi sự xem như cơ thử thách,
Tự mình minh giải chẳng hề than!
VN, 09-01-200
THIỀN TÂM
====
THỊ-PHI
Lắm kẽ tu hành thích thị phi
Không lo luyện đạo để tường tri
Lục căn chưa định vì ông chủ
Thọc mạch chuyện người chẳng lợi chi
Kẽ xấu tung tin thời phá họai
Tu sinh phòng dịch đám trùng vi
Sai lầm quỉ kế loài yêu đạo
Xa bạn bõ thầy mất lối đi
=====
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NGU
Thị phi thiên hạ thật là NGU
Động lọan chuyện người sanh tánh NGU
Niệm Phật cầm chừng cho có lệ
Công phu rời rạc bởi tâm NGU
Tình đời tốt xấu đừng sanh sự
Rước nghiệp vào tâm bê bối NGU
Uổng phí tháng ngày thầy dạy bão
Đạo thời chẵng thấy - thấy mình NGU
=====
RƯỚC-ĐỘNG
Tu hành chớ tính chyện lôi thôi
Xấu tốt cũa người chớ móc moi
Phàm khẩu thị phi sanh quả nghiệp
Mắt tai rước động Đao sanh tồi
Tâm theo lục tặc sanh nhiều chuyện
Trí động thất tình chiếm mất ngôi
Luyện đạo công phu cần tịnh khẫu
Thanh Tâm nội thức chẵng bồi hồi
BINH-DUONG-01-01-2007
NGUYỄN-HIỀN
====
CHÚC-XUÂN-ĐINH-HỢI
Vạn sự đầu năm chúc bạn Thiền
Vui xuân đinh hợi học triền miên
Khai Tâm học đạo tầm chơn lý
Mở Trí hòa đời tạo phước duyên
Xa lánh thất tình mầm tội ác
Kịp rời dục ái để tầm Tiên
Trời-Người giao cảm hòa nên một
Thoát khỏi trận đồ đáo cảnh Thiên
BINH-DUONG. NGÀY.01-01-2007
NGUYỂN-HIỀN
===
LUYỆN-ĐẠO
Luyện Đạo Vô Vi đổi sắc hình
Thân Tâm thanh tịnh Trí khai minh
Kiên trì dủng mảnh hành trình tiến
Nhẩn nhục yêu thương trọn nghỉa tình
Dứt khoát tình đời đầy cạm bẩy
Đọan lìa dục ái Đạo thời xinh
Nguyên lai bỏn Tánh thời thay đổi
Đời Đạo song tu lập hạnh trình
BINH-DUONG-31-12-2006
NGUYỂN-HIỀN

SUỐI BÍCH NGỌC.
(Viết Kính Tặng Chị PHẠM XUÂN HỒNG
và những BÐ đang Tu bên bờ Suối Thiêng BN).

*****
Suối long lanh, nước reo xối xả,
Suối trần tình thức dạ người Tu.
Suối tình Thượng Ðế khoan du,
Suối mong vượt khỏi ngục tù đêm đen.
**
Suối mến quê: Miền CAIRNS thế độ,
Suối đượm màu Tịnh thổ bình an,
Suối đón Ðông độ mưa tràn,
Suối mang gió cuốn, Xuân sang gọi mời.
**
Suối chờ đợi từ thời khởi Ðạo,
Suối Vô Vi: xiễn giáo, thông đời,
Suối mừng Dân Việt: thương ơi !
Suối thanh muôn thuở, trau dồi người Tu.
**
Suối chào đón thiên thu Thiền Viện,
Suối mừng người giải tiến, hồi qui,
Suối trong như gió Xuân thì,
Suối mát như Ðiễn thanh qui hồi đầu.
**
Suối Bích Ngọc mong hầu Bạn Ðạo,
Suối chờ người tiết tháo công phu,
Suối xa gạt tránh mây mù,
Suối gần gặp hội Tự Tu sửa mình.
**
Suối trông đợi Tỷ Huynh Thiền sỹ,
Suối dọn mình giờ Tý canh thâu,
Suối reo nắng dãi, mưa dầu,
Suối nghiêng mình đón Hải Âu khắp miền.
**
Suối đãi ngộ người hiền học Ðạo,
Suối Di Ðà phủ áo Lăng- Nghiêm,
Suối Tâm xã bỏ Trần miền,
Suối hiền độ thế: Thầy KIÊN dẫn đường.
**
Suối mong đạt Bốn Phương hồi tỉnh,
Suối vọng cầu Thiền tịnh Năm Châu,
Suối đãi trăm họ Á Âu,
Suối đầy Ðạo đức, vượt cầu Sông Mê.
**
Suối Bích Ngọc, cửa về của Ðạo,
Suối Bích Ngọc, đất thảo, rừng thiêng,
Mừng ai ưu ái Pháp Thiền,
Hướng về Bích Ngọc: Suối hiền Úc Châu à
** Mùa Ðông Bính Tuất - 21-12-2006.
TRẦN KIÊN HOA.
=====
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PHƯỚC DUYÊN HỘI NGỘ ÐỨC THẦY.
&&&&&
Hôm nay duyên được gặp Thầy.
THANH BÌNH đảnh lễ, xin Thầy chứng minh.
Bao năm xa cách thâm tình.
Tình thương ban rãi, chứng minh con hiền.
Tình Thầy ban bố khắp miền,
Dìu đưa nhân loại thoát xiềng thế gian.
Cho con thấy được tâm an,
Tìm về chánh giác vững vàng đường Tu.
Muốn Tu, phải học chữ ngu !
Ngu là buông bỏ, làm mù tìm không.
Trong không lại có, chẳng mong,
Huyền vi đạo pháp, lấy không thực hành.
Thực hành, tìm được Ðiễn thanh,
Nhiều năm nhồi quả, trược thanh con tường.
Hiểu ra, mình đã sai đường,
Tu mà giải đãi, không lường quả nhân .
Thương con Thầy dạy ân cần,
Dạy cho con trẽ, Tu phần Vô Vi.
Bây giờ con biết đường đi,
Quyết tâm hành pháp huyền vi của Thầy.
Ơn Thầy, con mãi tạc đây,
Tâm con Thầy chứng, ngày nay Sum Vầy.
Ðược Thầy tuyển chọn qua đây,
Nhìn Thầy con trẽ, lòng đầy nhớ thương.
Nhờ Thầy, hé mở ngõ tường,
Nhớ Thầy con trẽ, quyết đường tầm tu.
Tu sao thoát khỏi mê mù,
Thế gian tạm cảnh lo Tu trở về.
Cha thương khuyên trẽ mọi bề,
An vui Cực Lạc, thoát mê cõi trần.
Tâm con đã hết phân vân,
Ơn Thầy chỉ dạy, lần lần tìm ra.
Hằng ngày nhớ niệm Di Ðà,

Lục thông khai mở, tìm ra pháp mầu.
Giúp con ngộ Pháp thâm sâu,
Vô Vi Pháp Lý niệm câu Di Ðà.
Lời Cha đã dạy ban ra,
Tìm về Chánh Giác, thật thà hành thông.
Do công đức của Ðức Ông,
BẢO TẠNG đi trước, tìm KHÔNG làm đầu.
Mở ra Pháp Lý cao sâu,
Vĩ Kiên Phật đã dạy câu Di Ðà.
Ðộ cho nơi cõi Ta Bà,
Chúng sanh thức tỉnh, Pháp Hoà Phật ban.
Chị em con đến Thái Lan,
Ðược Thầy tuyển chọn: phát ban lời vàng.
Âm thanh giảng Pháp rõ ràng,
Lời vàng châu ngọc, âm vang chan hoà.
Tình thương Phật đã ban ra,
Ban cho đệ tử, được qua chốn nầy,
Lòng con cố gắng từ đây,
Ráng Tu đền đáp ơn dầy cao sâu.
Lòng con ghi tạc tâm đầu,
Giử Tâm thanh tịnh, thân thâu nhẫn hoà.
Hằng ngày luôn nhớ sâu xa,
Giải đời nghiệp quả, hồn hoà hư không.
Cuộc trần chẳng ước chẳng mong,
Lấy câu tự sữa, lấy không làm đầu.
Chúng ta học Pháp đã lâu,
Muốn Tâm thanh Tịnh, nhớ câu Di Ðà.
Bao lời con đã phát ra,
Làm quà con gởi, kính qua tặng Thầy à
CT, 12-2006,
Kính Bái.
LÊ THỊ THANH BÌNH.

THÔNG BÁO VỀ DỰ ÁN THƯ VIỆN VÔ VI
Lời Mở Đầu:
• Quý Bạn muốn được nghe lời giảng của Thầy trong nhiều ngàn buổi nói chuyện của Thầy tại
rất nhiều noi trên thế giới? Xin đọc Dự Án Thư Viện Vô Vi!
• Quý Bạn muốn được đóng góp lời giảng của Thầy để nhiều người cũng được nghe và tập
thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp? Xin đọc Dự Án Thư Viện Vô Vi!
• Quý Bạn muốn được cùng chung xây dựng cộng đồng Vô Vi? Xin đọc Dự Án Thư Viện Vô
Vi!
Dự Án Thư Viện Vô Vi đã được bắt đầu phát tâm xây dựng từ mấy năm qua bởi bạn đạo thực hành
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Nay giai đoạn “Khởi Công” đã tạm xong, tuy còn
nớt chập chững, nhưng đã có thể nhìn thấy được “bộ sườn” qua Version 1, để Quý Bạn thương mến
và biết rằng đây là một công trình do lòng thành thật sự phát tâm đóng góp cho chung.
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Xin vui mừng giới thiệu Dự Án Thư Viện Vô Vi đến với Quý Bạn, và xin mời tất cả Quý Bạn vui
lòng tiếp sức để Dự Án mau thành tựu, và cộng Vô Vi chúng ta có được một Thư Viện Vô Vi vững
mạnh để làm một công cụ lợi ích trong việc hoằng hóa Pháp Lý của Thầy và việc phát triển Pháp
Lực của mỗi bạn đạo Vô Vi hiện tại và tương lai.

Dự Án
THƯ VIỆN VÔ VI
Lý Do
Tại sao làm thư viện trên mạng?
• Để giữ gìn và bảo tồn tài liệu Vô Vi
– Băng cassette sẽ hư hại theo năm tháng, cần chuyển sang các dạng digital càng sớm
càng tốt
– Kỹ thuật lưu trử tài liệu đơn giản và tiện lợi
•

Internet là một phương tiện cập nhật và quảng bá tài liệu Vô Vi một cách đơn giản, tiện lợi
và rộng rãi
– Mọi người có thể sử dụng bất cứ lúc nào
– Mọi nơi trên thế giới, có Internet, có thể cập nhật tài liệu

Mục Đích
•

Phục vụ tất cả mọi người cần đến nó, nhất là trên internet:
– Người chưa biết Vô Vi và muốn tầm Đạo
– Người đang thực hành Pháp Lý Vô Vi và muốn nghe các bài giảng pháp, hay đọc tài
liệu trên mạng
– Moi phuc vu deu do long phat tam dong gop, hoan toan mien phi cho nguoi nhan
huong su phuc vu phat tam dong gop kia

Nguyên Tắc Điều Hành
•

•

‘Nhóm VoviLib’ chỉ đóng góp về căn bản kỹ thuật trong thời gian xây dựng ban đầu
– Xây dựng nhưng không điều hành
– Tùy duyên hổ trợ cho Ban Điều Hành về kỹ thuật của VoviLib
– Đặt ưu tiên cho HỢP TÁC và THỐNG NHẤT thành một khối Vô Vi chung
– Không giữ bản quyền về software
– Bản quyền sẽ được ghi rõ cho từng tài liệu của Thư Viện
Trách nhiệm điều hành lâu dài
– Do sự chỉ dạy của Đức Thầy, các HAHVV thế giới và VMC quyết định
– Đức Thầy đã chỉ dạy: Cần hợp tác với VMC
– Nếu các HAHVV không có một sự kết hợp và gánh vác trách nhiệm tốt hơn, VMC sẽ
tự động nhận trách nhiệm điều hành

Các Đặc Điểm và Khả Năng của Thư Viện
1.
•

Đối với bạn đạo Vô Vi: Mọi người - mỗi một bạn đạo - đều có dịp đóng góp cho Thư Viện
Tham gia sang băng, chép băng, hoặc dịch bài chép sang ngoại ngữ. Dịch bài chép sang
tiếng Anh, tiếng Pháp để giúp phổ biến các bài giảng của Đức Thầy đến với người tây
phương, và làm phong phú thêm Thư Viện Vô Vi trong những ngôn ngữ này.
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•
•
•
•
•
•

Trở thành Hội Viên để trực tiếp mang tài liệu vào thư viện (upload)
Nghe bài giảng trên mạng và tóm tắt các đề tài chính. (Để giúp người dùng dễ tìm tài liệu
bằng - Search by Topics)
Tham gia Ban Điều Hành để kiểm tra chất lượng từng tài liệu của Thư Viện
Giúp về kỹ thuật, làm programming, viết code
Cố vấn về điều hành, quản trị, đóng góp tài chánh, v.v.
Các trung tâm Vô Vi có thể đăng ký vào Niên Giám và tạo thành một mạng lưới phổ biến tài
liệu Vô Vi

2. Dành cho người dùng (công chúng)
–
Có thể nghe audio dưới dạng MP3
–
Đọc hay lưu trữ (download) bài chép cho từng băng giảng
–
Đọc hay lưu trữ (download) kinh sách dưới dạng PDF
–
Tham khảo ‘Vườn Thơ Đạo’
–
Tham khảo Mục Bé Tám
–
Có 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp
3. Dành cho người đóng góp (Hội Viên Hoạt Động / Active Members)
• Có thể trực tiếp đem tài liệu vào
– Dưới sự kiểm tra và chọn lọc chất lượng của một Ban Quản Trị
– Tài liệu có thể là: audio, bài chép, kinh sách, hay thơ
• Cần đăng ký hội viên (registration)
• Login/Logout
• Có những trang và dụng cụ đặc biệt để Hội Viên dùng làm việc.
4. Dành cho Hội Viên Thân Hữu (General Members)
• Được thông tin thường xuyên bằng email về Thư Viện.
5. Dành cho Ban Quản Trị Thư Viện
(Library Administrators):
• Có những dụng cụ online đặc biệt để lưu trữ các hoạt động và đóng góp của Hội Viên.
• Có dụng cụ để tự động phân chia trách nhiệm bảo quản Thư Viện
– Hệ thống biểu quyết trong BQT (a voting system) - Quyết định việc gì cũng cần có sự
đồng tâm hiệp lực
– Có sự quyết định của đa số thành viên BQT
• Có dụng cụ để liên lạc dễ dãi trong các hội viên
• Có thể tự thực hiện đa số các công việc bảo quản
– Chỉ cần đến software developers khi cần thay đổi software.
6. Dành cho các Thiền Đường, Thiền Viện, và Trung Tâm Vô Vi:
– Có thể tự đăng ký vào Niên Giám Cộng Đồng Vô Vi (có thể coi như là ‘Vo-Vi
Community Yellow Pages’).
– Liên hệ vào Thư Viện để giúp phân phối tài liệu Vô Vi trong những dạng mà Thư Viện
không thể làm được, chẳng hạn: CD, DVD, và những ấn phẩm khác.
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Những Bước Xây Dựng
1. Nền tảng kỹ thuật
– Cấu trúc database
– Những ‘search engine’ (các kiểu tìm tài liệu)
• Tìm theo kiểu đơn giản nhất
• Tìm bằng nhiều chi tiết
• Những cách trình bày chi tiết ( detailed display) một tài liệu
– Những trang đăng ký và upload cho Hội Viên
– Những dụng cụ cho các Quản Trị Viên
• Kiểm soát các upload
• Thông tin/Liên lạc
2. Đem tài liệu vào
– Cần chọn lọc những tài liệu đã được đem vào
– Những băng cassette do HAHVV Nam California (anh Hà Thanh) chuyển
• Cần người giúp lọc tiếng ồn và chuyển sang MP3
• Cần người giúp đem vào Thư Viện
– Các HAHVV khác có thể bổ túc việc làm của Nam California, hay tự túc đóng góp
• Nếu trùng hợp tài liệu
– Không sao!! Sẽ giúp chọn lọc bản tốt nhất!
3. Hòa hợp với trang nhà Vovi.org
– Thư Viện nên là một phần của Vovi.org
– Cần hòa hợp về tất cả các mặt: thiết kế, kỹ thuật web, và ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp)
4. Thống nhất với Mục Bé Tám Online
– Sẽ mời anh Vương Thanh Phú hợp tác để đem Mucbetam.org vào Thư Viện

Tình Trạng Hiện Tại
•
•

VoviLib 1.0 đã được sử dụng từ 2005
VoviLib 2.0 đang được xây dựng
– Hy vọng hoàn tất vào khoảng giữa năm 2007
– Thư Viện đang tạm “đóng cửa” để chấn chỉnh và tu sửa thêm
– Nói chung, VoviLib hiện nay đã có một số tài liệu, nhưng vẫn còn đang ‘loay hoay’ ở
bước thứ nhất trong “Những Bước Xây Dựng nêu trên”.

Nhân Lực
•

•

Ban Quản Trị
– Hiện nay đã có quý b/đ sau đây tình nguyện:
P.G. Tường (San Jose), Đ.T. Trí (Đức), L.T. Xuân An (California), N.M. Châu (New
York)
– BQT cần ít nhất là 10 thành viên, từ nhiều quốc gia
– Các nhiệm vụ của Ban Quản Trị
• Kiểm soát và chọn lọc những tài liệu do Hội Viên mang vào Thư Viện: audio, bài
chép, tài liệu bản văn
• Đón mừng và hướng dẫn những hội viên mới.
• Soạn thảo và thực thi Nội Quy của Thư Viện
Nhóm kỹ thuật
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•

– Software/Graphic: Hiện có các bạn
L.N. Minh, N.T. Thái, Đ.X. Phong, T.Q. Ái, Đ.P. Châm, T.H.Tân (Đang cần thêm!
Please!)
– Audio: Các anh chị C. Huong, H.Thanh, L.Hoàn, L. Lawrence, N. An, N. VThuy, N.
XAn, Q. Helen, T. HLong, T. QÁi, V. KHoan, quý bạn đạo từ Việt Nam, v.v.
Các Hội AHVV
– Có thể liên kết lại để đảm nhận trách nhiệm điều hành chung
– Giúp điều động nhân lực để cung cấp tài liệu cho Thư Viện
– Giúp phổ biến tài liệu

Một số điểm thảo luận
1. Danh Sách Băng Giảng của Nam California
– Chứa đựng trên 2000 ngàn băng cassette và tiến triển công việc cho từng cuốn. Tất cả đã
được chuyển sang dạng WAV, đang đợi lọc tiếng ồn, chuyển sang MP3, và đưa vào Thư
Viện (hay TV Bỏ Túi).
– Bạn đạo các nơi khác có thể dùng Danh Sách này để:
• Làm việc với những bài giảng khác không nằm trong danh sách;
• Giúp Nam California lọc tiếng ồn. (Bản MP3 chưa lọc có thể upload vào VoviLib
để các nơi download xuống, hay có thể liên lạc với anh Hà Thanh để nhận.)
• Hay cứ tiến hành sang băng, lọc băng, và đưa vào VoviLib những băng nào mình
có. Kết quả tốt nhất sẽ được Ban Quản Trị tuyển chọn. (Chất lượng băng cassette
của Nam Cali không nhất thiết là tốt nhất.)
2. Video trên Thư Viện
– Hiện nay “chưa được đụng tới”, vì giới hạn kỹ thuật server và nhân lực trong nhóm
VoviLib.
– Cần một Ban Kỹ Thuật chuyên lo về video và DVD ?
– Mời quý vị phụ trách trang web http://www.vovimeditations.org (Hội AHVV Dallas) hợp
tác ?

Thư Viện Vô Vi Bỏ Túi
•

Đây là một sưu tập các bài giảng audio dùng cho máy MP3 (MP3 Player)
– Có thể chứa hàng trăm bài giảng.
– Cần có máy MP3 player (loại bỏ túi, như Ipod)
– Anh Lâm Hoàn, Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, có thể giúp copy cho quý bạn đạo.
• Điện Thoại: +1 (714) 657-9884
• Email: HOANL190@yahoo.com

Hỏi Đáp, Tham Gia & Đóng Góp Ý Kiến
•

Nếu quí bạn đạo có thêm ý kiến hay phát tâm đóng góp cho dự án VoviLib, xin vui lòng liên lạc:
– Chị Xuân An:
• Điện Thoại: +1 (310) 908-9259
• Email: peaceinspring@yahoo.com
– Trần Hải Tân:
• Điện Thoại: +61 (8) 8250-8405
• Email: newocean@bigpond.com
– Anh Phạm Gia Tường:
• Điện Thoại: +1 (408) 623-2125
• Email: tamanlac@gmail.com
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