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Mục Bé Tám từ 06/02/98 đến 12/02/98 

Copyright 2007 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
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) Tại sao làm bậc lãnh đạo cũng còn tham dâm sắc dục ? 
 
2) Tại sao người tu thiền lại tự giải bớt sự tham dâm sắc dục ? 
 
3) Làm sao mới được trong lành ? 
 
4) Khoa học kỹ thuật có giúp ích cho sự hiện diện của thân hình tại thế hay không ? 

5) Trong ba cõi cõi nào nặng nhứt ? 

6) Làm người làm sao không tham ? 
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1) Monaco, 07/02/98 4 :15 AM 
Hỏi : Tại sao làm bậc lãnh đạo cũng còn tham dâm 
sắc dục ? 
 
Ðáp : Thưa từ trong nguyên lý thương yêu và xây 
dựng mà ra, nếu không có tham dâm sắc dục thì đầu 
đuôi sẽ không có việc làm, tương trợ lẫn nhau trong 
xây dựng 
  Kệ : 
 Chung vui sống động lại càng mừng 
 Thoát khổ nội tâm rất cảm ưng 
 Tương trợ chung hành qui hạnh tốt 
 Trời ban tình đẹp tự tâm mừng 

 

2) Monaco, 08/02/98 2 :20 AM 
Hỏi : Tại sao người tu thiền lại tự giải bớt sự tham 
dâm sắc dục ? 
 
Ðáp : Thưa người tu thiền bằng lòng ngồi xuống lập 
lại sự quân bình của nội tâm, giải bớt sự hướng 
ngoại tham dâm không cần thiết cho tâm lẫn thân, 
chuyên cần tu sửa, hổ trợ cho phần hồn tiến hóa tốt 
  Kệ : 
 Thực hiện quân bình tâm tiến hóa 
 Hòa cùng vũ trụ tự tâm qua 
 Từ bi rộng mở đường tu tiến 
 Xây dựng bền lâu tâm trí hòa 

 

3) Monaco, 09/02/98 3 :50 AM 
Hỏi : Làm sao mới được trong lành ? 
 
Ðáp : Thưa phải hướng thượng hành pháp tự giải thì 
mới được trong lành, hội nhập với ánh sáng vô cùng 
tận của thiên giới, nơi đó mới thật là trong lành và 
chất phát 
  Kệ : 
 Thực hành tự đạt trí tâm an 
 Chất phát luân lưu tự bạc bàn 
 Nguyên lý thâm sâu tu tự tiến 
 Bình minh khai triển tự phân bàn 

 

4) Monaco, 10/02/98 3 :45 AM 
Hỏi : Khoa học kỹ thuật có giúp ích cho sự hiện 
diện của thân hình tại thế hay không ? 
 
Ðáp : Thưa khoa học kỹ thuật rất hữu ích cho sự 
truyền tin lưu niệm bất cứ một tài liệu hữu ích cho 
quần sanh, lúc nào cũng sống động và gieo rắc trong 
tâm thức của mọi người đúng theo thị hiếu của 
người cần nó 
  Kệ : 
 Truyền tin đánh thức sự thăm dò 
 Nhắc nhở cho nhau tự sách đo 
 Truyền cảm tâm người trong thức giác 
 Tự mình cảm thức tự mình đo 

 

5) Monaco, 11/02/98 3 :40 AM 
Hỏi : Trong ba cõi cõi nào nặng nhứt ? 
 
Ðáp : Thưa trong ba cõi thiên địa nhân, chỉ có cõi 
nhân là nặng nhứt, vì âm dương hợp nhứt mới thành 
người, tràn đầy nghiệp lực, từ mọi trạng thái đã hình 
thành, suốt kiếp làm người phải lo tu sửa giải tiến 
thì phần hồn mới có cơ hội về Trời 
  Kệ : 
 Giải thông một kiếp rõ  tình Trời 
 Thức giác tâm tu được nghỉ ngơi 
 Xuất phát đi lên qui một mối 
 Tình Trời cao đẹp sống nơi nơi 

 

6) Monaco, 12/02/98 2 :40 AM 
Hỏi : Làm người làm sao không tham ? 
 
Ðáp : Thưa người không tham là người biết quí 
trọng sự phục vụ của Thượng Ðế hằng giờ phút 
khắc, thì mới hiểu được sự hiện hữu của chính mình 
đã nhờ ai mà có ? Biết quí trọng thân xác, tức là cơ 
đồ của Thượng Ðế đang ẩn tàng trong cơ giới của 
nội tâm, chỉ biết kính phục đấng toàn năng mà hành 
sự 
  Kệ : 
 Biết mình cấu trúc bởi nơi nào 
 Chẳng dám tham dâm chẳng ước ao 
 Sự thật do Trời nay mới có 
 Bằng lòng học hỏi trước như sau 
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7) Monaco, 13/02/98 4 :00 AM 
Hỏi : Nhận lịnh của Ðại Bi thì phải nhận cách nào ? 
 
Ðáp : Thưa nhận lịnh của Ðại Bi là tự nhiên sáng suốt, thao thao bất tuyệt, tận độ quần sanh vô quái ngại 
  Kệ : 
 Óc thời sáng suốt tự phân qua 
 Tận độ quần sanh rất mặn mà 
 Muôn loại qui hồi trong thức giác 
 Tâm linh tiến hóa chẳng gần xa 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Hỏi: Thưa ông Tám, phần đông khi mình làm cái gì nó không minh chánh thì nó sợ sệt. Làm sao 
mình có thể xô đẩy hết những cái điều bất minh ở trong mình mình để cho nó khỏi sợ sệt? Thí dụ tôi 
thích nói một cái điểm nào đó, đặng cho người ta tâng bốc tôi, mà cái điều đó không phải do Phật 
pháp dạy hay ông Tám dạy, nhưng mà tôi dựng đứng lên tôi nói Ông Tám dạy. Tôi nói như vậy để 
cho tôi được sướng cái miệng hay là gì đó nhưng mà sau khi nói rồi tôi đâm ra sợ, thì bây giờ làm 
sao tôi trừ cái bịnh đó đừng có trở lại nữa? 
 
Ðáp: Cũng chỉ có phương pháp công phu này nó trừ hết. Bởi vì nó đem lên ngũ uẩn giai không rồi đó, nó 
tụ ở bên trên đó, nó không cần mượn của ai để nói. Lúc đó cái giai đoạn mà sợ sệt hay mắc cở này kia kia 
nọ, mọi người đều có. Chính tôi trước kia tôi cũng vậy. Nhưng mà khi tôi đi được trọn lành lên trên bộ 
đầu, trung tim bộ đầu, cái hào quang nó mở rồi, tôi không cần dựa của ai nữa, không cần mượn của ai nữa, 
mình chỉ nói thẳng thắng tất cả những gì mình tri kiến, mình thấy, mình biết, mình nói thôi, thì tất cả 
những cái đó nó sẽ chiến thắng tất cả những sự động loạn ở bên ngoài. À, mà những người không hiểu 
được, bị đụng chạm không. Phải đụng chạm rồi mới sửa được, không có đụng chạm thì không sửa được, 
không bị sợ sệt, không biết giá trị của sợ sệt là cái gì, rồi khi mà sợ sệt rồi, chúng ta biết ta sửa, cái đó là 
nó sẽ hết, thấy không? Cho nên cái phương pháp này là nó tiêu diệt cái đó. Chúng ta có cái co lưỡi răng kề 
răng đó, nó hay lắm. Nó sẽ mở ngay trung tim, rồi nó đưa cái pháp lý sáng suốt, nó đóng bớt cái lưỡi nói 
năng bất chánh. Cái lưỡi đó là nhiều chuyện nhứt ở thế gian này. Nhưng mà sau này nó không phải xài cái 
ở dưới mà nói chuyện, mà xài cái hơi điển sáng từ ngay trung tim nó đưa xuống, xuống hoài, nó sáng hoài, 
nó thấy cái hiện tượng ở trước mắt đó nó nói ra thôi. Còn cái hồi trước cãi đi cãi lại là nó ăn sâu vô rồi, 
cũng như là cái băng magnetophone (ghi âm) nó ăn sâu vô rồi. Ở trong cái lưỡi nó phát âm ra, nó bắt buộc 
phải nói như vậy đó. Nói thét một chập kế ở trong cái băng hay ở trong cái tâm nó không có. Thành ra hai 
cái, ở dưới này nói mà ở trên ông chủ cũng không biết gì hết, thành ra nó xét lại nó sợ là lý do đó, nó sai là 
do nơi chỗ đó, thấy không? 
Bây giờ mình tu mở rồi đó, hai cái nó hòa cảm, rồi mình đóng thế gian nó mới mở thiên đàng. Co cái lưỡi 
lại nó mới mở bên trên được, đóng thế gian mới mở thiên đàng là cái lý do đó. Bây giờ chúng ta có cái 
pháp co lưỡi răng kề răng mới giải tỏa nỗi. À, cho nên các bạn phải áp dụng cái co lưỡi răng kề răng để 
sửa cái mà hay cãi lộn này kia kia nọ. Cái đó vô ích, chúng ta về phần thanh điển bổ túc được cho đối 
phương chúng ta bổ túc, đã kích, chúng ta khỏi cần, chính mình đã ở trong đó mà làm cho nó kẹt, nó rối 
ren thêm chớ nó không có tiến được. 
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Vĩ Kiên Ngày Nay 
Vĩ Kiên sừng sững hơn hai mươi năm qua đã cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm và sự thanh nhẹ vô tận. Thời 
gian trôi qua, Vĩ Kiên đã được sơn sửa và bảo trì đơn giản. Trong thời gian đó, có những mạch nước ngầm 
cứ âm ỉ nhỏ giọt trong các hầm chứa đô` mà không ai trong chúng ta biết nguồn gốc từ đâu.  Về những vật 
dụng trong nhà, hiện thời, so với con số người vãng lai, thì chi phí của nhiên liệu quá cao, gấp 3 lần giá 
trung bình.  Hơn nữa, thời gian trôi qua, những máy móc cũng đã cũ và không tiêu chuẩn chi lắm, đã tạo 
những âm thanh ồn ào khi bắt đầu dùng nó và cũng như những nhiên liệu đã bị chúng tốn hao.  Những ống 
dẫn hơi đã bị rớt và lủng lỗ làm không khí đã lạnh càng ẩm thấp và nhất là tần một, nó đã bị bao trùm bởi 
những khi lanh run sợ, mỗi khi mùa đông đến. 
  
Khi thấy Vĩ Kiên ngày ngày như vậy ban chấp hành cứ rây rức vì thấy đây là công trình mà các anh chị 
trước và cộng đồng Vô Vi đã gầy dựng. Hơn nữa những ấn tích và cảm tình, những thanh điển đã đạt được 
qua những lần tu học ở Vĩ Kiên thì chứng tỏ toà nhà này quá quy mô, quá quyền quy trong thanh điển của 
bề trên. Chúng ta không thể để nó ngày càng mai một. Mỗi tháng một lần lên Vĩ Kiên thăm học, hội họp 
một ngàỵ. Dù chỉ một ngày mà lòng đã xao xuyến và khi rời Vĩ Kiên, đa số trong chúng ta cảm giác như 
mình phải rớt vào đời trở lại. Căn nhà Vĩ Kiên đây thiệt xứng như bài thơ của Đức Thầy, và đây là trích 
đoạn:     
                                               Thiền Viện Vĩ Kiên 

Thiền tâm thức giác tự tri tầm 
Viện ngự tâm thần điển giải tâm 
Vĩ đại trường kỳ hòa thanh giới 
Kiên trì nhập định ngộ diệu thâm 

  
Mỗi lần hội họp ở Vĩ Kiên vui quá, ai cũng muốn có một phần. Nhưng vì phòng ốc bị chi phối cho nên 
không gian không cho phép ngồi chung đông đủ. Đặc biệt trong mỗi lần hội họp có sự tham dự của đức 
Thầy, căn phòng nhỏ bé dành riêng cho Ngài là bị quấy rối ồn ào nhất. Người chạy lên, kẻ đi xuống, từ 
dưới bếp vọng lên trần xuyên thẳng qua cánh cửa mỏng manh của phòng Đức Thầy. Ngài vì thương chúng 
ta nên không than phiền gì cả. 
Khi thấy Vĩ Kiên có nhiều điều cần tu bổ và thay đổi, Thảo, một mầm non trong Vô Vi đã sống và lớn lên 
từ nguồn nước Vĩ Kiên và cũng bắt đầu tham thiền nơi ấy. Bây giờ đã trở thành nữ Kiến Trúc, Thảo đóng 
góp công sức và tài năng của mình cho Thiền Viện Vĩ Kiên được những không gian tiệp cho những 
chương trình mà Vĩ Kiên sẽ và đã có. 
Đã đến lúc Thiền Viện Vĩ Kiên cần sự thay đổi thì trong thời gian đại hội kỳ 23Rd, nhà bếp của Thiền Viện 
tình cờ bị nước rỉ và đã bị hư hại nặng nề. May mắn thay, công ty bảo hiểm đã đền cho chúng ta một số 
tiền khá lớn. Đây cũng là bàn đạp để ban chấp hành mạnh dạng quyết định nới rộng và tu bổ Thiền Viện 
Vĩ Kiên.  
Kính thưa Đức Thầy, quý bác và quý anh chị em, dự tính sơ sài để nới rộng Thiền Viện đã đủ con số 
ngân quỹ.  Nhưng vì càng đào sâu vô thì phát hiện rằng căn nhà hiện thời đã quá mục nát, từ những tủ 
lạnh, máy sưởi, tủ hộc nhà bếp…v.v hơn nữa chúng ta đã tìm ra mạch nước ngầm cứ âm ỉ chạy vào các 
móng nhà của Thiền Viện. Vì vậy, con số đã dự tính phải tăng thêm để căn nhà của chúng ta được kiên cố 
hơn, không khí hít thở an toàn hơn, nhiên liệu sẽ được chi đúng giá.  
Mỗi người giúp một ít, Thiền Viện Vĩ Kiên ngày nay sẽ có nhiều triển vọng hơn cho chúng ta và thế hệ 
sau trong phương diện tu học đời đạo song tu của PLVVKHHBPP.  Ban Quản Lý Thiền Viện đã có 
chương trình sơ bộ hoạt động tại Thiền Viện sau khi tu sửa hoàn tất và lúc nào cũng hân hoan đón tiếp và 
nhận sự đóng góp xây dựng của các bạn. 
  
Sau đây là bản báo cáo tiếp theo trên TBPTĐN số 643 ngày 4 tháng 11, 2007 chúng tôi đã nhận cho quỹ 
Thiền Viện Vĩ Kiên  đến ngày 11 tháng 11, 2007 tổng số tiền là $26,095 USD trên số tiền $70,000 USD 
mà công trình cần có để hoàn tất. 
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Người Gởi                                         USD                Ngày 
Hoàng Văn Hoa, CA $200.00 28-Oct
Trương Thị Tảo (Thanh 
Hằng) $500.00 28-Oct
Bà Thái (Pháp) $200.00 28-Oct
Huỳnh Húa ( Monterey Park ) $100.00 28-Oct
Nguyễn Thanh Ba, CA $100.00 28-Oct
Hà Thị Dung , CA $100.00 28-Oct
Cô Năm Huệ Tâm, CA $100.00 28-Oct
Lưu Tâm , CA $50.00 28-Oct
Nguyễn Thị Thu Hà, CA $50.00 28-Oct
Vô Danh, CA $10,000.00 28-Oct
Nguyễn Ngọc Sơn,CA $500.00 28-Oct
Huỳnh Andy Lộc, CA $500.00 28-Oct
Nguyễn Thi Hiền , CA $100.00 30-Oct
Nguyen Van Tao , CA $50.00 4-Nov
Vũ Văn Nhuận, CA $300.00 4-Nov
Trần Quốc Ái , CA $100.00 4-Nov
Lưu Tâm , CA $50.00 4-Nov
Lê Hoàng, CA $200.00 4-Nov
Nguyễn Mai Kiều Loan , CA $200.00 7-Nov
Đỗ Thị Vân , CA $50.00 11-Nov
Mai Nguyen, CA $100.00 11-Nov
Đặng Triêm , TX $200.00 11-Nov
Lê Thị Thông , CA $100.00 11-Nov
Lê Hường $100.00 11-Nov

 Tổng Cộng:    $26,095 USD 
 
Nếu muốn biết thêm chi tiết và hình ảnh, xin mời vào mạng lưới www.vovilax.org.  Mọi đóng góp của các 
bạn sẽ được hội gởi biên nhận để khai thuế. 
Chi phiếu xin gởi về:  VoVi Friendship Association 
   7622 23rd Street, Westminster, CA 92683      
 Tel: (714) 891-0889 
Thành thật cảm ơn sự hợp tác đóng góp của tất cả các bạn. 
 
Nguyễn Mai Thanh Thảo 
                        THƠ 
              GIÁC. 
Đời đã dạy ta quá rõ ràng. 
Ôm gì khổ nấy chuyện trần gian, 
Chỉ còn hành pháp cùng năm tháng. 
Nhìn lại Thiên-Đàng chỉ tấc gang. 
                 
Thầy Tổ dạy ta đã hết lòng. 
Di-Đà trì niệm, niệm như giông. 
Ai người siêng niệm bền tâm trí. 
Liên kết Cha Trời đạt nhứt không. 
                 

Ta đã được trao pháp thực hành. 
Sao còn lý luận thích chấp tranh. 
Vô ngôn nhập đạo không hình thức. 
Chơn lý đã tàm thoát tử sanh. 
  
Hành trang vỏn vẹn Pháp Vô Vi. 
Thăm thẳm đường xa ta cứ đi. 
Không lợi danh tình rồi vẫn sống. 
Chạy theo ngọai cảnh bao giờ đi. 
                     Minh-Nghĩa BT 
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         PHÁT TÂM MỜI BẠN 
Thân tặng anh VŨ nhân ngày giỗ tổ 
Nhân ngày giỗ tổ cụ ông 
VŨ hùng xiển giáo nối dòng giao luư 
Xa gần bạn đạo ái ưu 
Ngày thiêng hội tụ làm vui Tổ thầy 
Chung thiền cộng điển lành thay 
Nhẹ thiền điển hóa phóng bay xuyên tầng 
Xã thiền trao đổi ân cần 
Thật thà chất phát là chân thiện lành 
             * * * 
Phát tâm mời bạn khắp gần xa 
Hội tụ xiển tu thêm đậm đà 
Trao đổi kinh thư chưa hạp ý 
Bình tâm thông cảm vẫn cho qua 
Học thầy học bạn là nền tảng 
Ðiển hóa thanh hòa yêu thiết tha 
Chung gốc cha Trơì thương quý trọng 
Lời chơn đã tật mới là quà 
    Phúc Tâm Cà Mau 11/11/2007 
                 === 
          VUI TIẾP NHẬN 
Nữa đời nữa đạo mãi vui chơi 
ôạm thương trì kéo giữa trần đời 
Mưu sinh bớt vọng,no là đủợ 
Ðời giảm đạo dâng mới thãnh thơi 
Nhắc nhỡ thanh lời vui tiếp nhận 
Thấy sai sửa tánh trí thêm khơi 
Chan hoà bình đẵng người thiền sỉ 
Tự ái vượt qua Ðạo tuyệt vời 
     Phúc Tâm Cà Mau 19/11/2007 
               ==== 
             HỌC LED. 
Chung thiền học led có duyên may. 
Thanh nhẹ lâng lâng rút khỏe hòai. 
Kinh nghiệm bản thân đem cống hiến. 
Mượn lời kinh sách có gì hay. 
Một câu nói phải hơn trì niệm. 
Đôi chút làm lành hạnh đức tài. 
Trở lại chính mình là thượng phẩm. 
 Biết gì nói đó chẳng ai bài. 
                  Kính bái. 
            Minh-Nghĩa BT. 
             19-11-2007. 
                  ==== 
 
 
 
 
 
 

        VOÂ VI NGAØY NAY. 
      *****          
 “Thöïc  Haønh Chaát Phaùc”Ñaïo vaø Ñôøi. 
Hai thöù song haønh ta tieán thoâi, 
Boû Ñôøi, theo Ñaïo, Tình Thöông heïp, 
Ñaïo tieán, Ñôøi hoaø, ñeïp caû ñoâi. 
   *** 
“Khôûi Troáng Quy Nguyeân”, Thaày döïng hoäi, 
Töï Cöùu ñôøi mình, cöùu vôùt ñôøi. 
“Ngöôøi Tu Tieán Tôùi” theo ñaø môùi, 
Nieàm vui lai laùng, khaép nôi nôi … ./ 
   *** 
         Saøi Goøn, 25-07-2007. 
         Kính Buùt, 
        HUEÄ TRÍ. 
                       ==== 
TIẾNG TRỐNG QUY NGUYÊN. 
                    ***** 
“Tiếng Trống Quy Nguyên” đã đánh rồi, 
Tổ, Thầy thúc giục, đã cạn hơi. 
Bao phen Cha chuyển, Trời Nam Việt, 
Huấn Dụ: Kim Thân, chẳng tiếc lời. 
                       *** 
Lời vàng: Thiên Lịnh, Ðiện Linh Tiêu, 
Ðánh thức con ngài, bước Thiện Siêu, 
Bỡi tưởng Trần gian là: Vĩnh Cữu, 
Nên không trở gót Bến Ðò Chiều. 
                      *** 
Ðò Chiều, vang mãi tiếng gọi về, 
Khổng, Lão, Chúa, Phật: bảo đừng mê! 
Ðau thương nhiều cảnh đầy nước mắt, 
Ðời lắm kẽ say, quên lối về à 
                      *** 
Lối về: Ðinh Hợi, Thầy Tám phê, 
“Thực Hành Chất Phác”, vượt Bến Mê, 
“Người Tu Tiến Tới” rời Bĩ Ngạn, 
Nghe Trống Quy Nguyên, nhớ trở về à 
                       *** 
(Viết Kính Tặng Quý Ðạo Hửu Năm Châu, 
Chúc Mừng ÐH. VV. Lần Thứ 26 - Dưới Chủ Ðề: “Thực 
Hành Chất Phác” 
và ÐH. Thiền Ca: “Khởi Trống Quy Nguyên”- Năm 2007.) 
 
                        *** 
TP. HCM, ngày 17-07-2007. 
Kính Bái, 
TRẦN KIÊN HOA. 
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           TỪ THIỆN PHƯỚC TÂM. 
    *** 
TỪ bi vô lượng :Trời ân độ, 
THIỆN lành : Phật dạy chỗ diệt tham. 
PHƯỚC chuyển : Thầy chỉ đàng Hành Pháp, 
TÂM hiệp hòa đền đáp lỗi xưa. 
“CỨU KHỔ BAN VUI ”rãi Phước thừa, 
Giải Trược nghiệp, ngày xưa mòn bớt, 
Ðường Tinh Tấn, song hành HUỆ - PHƯỚC, 
Ðể có ngày nhẹ bước Bồng Lai, 
Ai ơi ! Công Quả chớ nài, 
Ít nhiều, cũng được thanh bai cõi lòng à 
 
  **     
 
TỪ HẰNG ÐỘ CHÚNG, 
THIỆN KHỞI MUÔN DÂN. 
PHƯỚC HÀNH KHỔ DỤNG, 
TÂM THỌ NGHĨA ÂN. 
    
 Tp.HCM, ngày, 29-10-2007. 
  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, 
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  
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  
“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  
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-Tử !!! 
   *** 
(*)  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. 
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THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ ĐẠI HỘI 2007 
 

Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo tham dự Đại Hội Thực Hành Chất Phác tại 
Philadelphia vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ trong buổi tiệc vào hai đêm 
12/23/2007 và 12/25/2007 (Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy).   
 
Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước để chúng tôi tiện việc sắp xếp 
chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình diễn. Chúng tôi sẽ ngưng 
việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục.  Kính mời các ban văn nghệ của mỗi thiền đường địa phương 
khuyến khích và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương mình. 
 
Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gởi về địa chỉ email: vannghevovi@yahoo.com 
Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau: 
• Subject của email:  Van Nghe  
• Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện: ______________________ 
• Địa phương / Thiền Đường: ____________________________________ 
• Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch, hài v.v.) : _____________________ 
• Thời gian trình diễn: __________________________________________ 
• Nội dung phần trình diễn (Để MC tiện việc giới thiệu): _______________ 
 
Ghi chú: Phần ca nhạc sẽ dành ưu tiên cho chủ đề hướng về  thiền ca Vô-Vi hoặc những sáng tác mới về 
Vô Vi cùng  các màn kịch, hài và vũ phản ảnh triết lý Vô Vi. 
 
Chúng tôi sẽ thông báo đến quý bạn nào đã ghi danh đóng góp cho chương trình và thời gian trình diễn 
sau khi chương trình được đúc kết.   
 
Chân thành cảm ơn và ước mong được quý bạn tham gia văn nghệ tích cực để sưởi ấm ngày đại thọ, kỷ 
niệm 50 năm hành đạo của Đức Thầy, cùng chung vui mùa lễ Giáng Sinh 2007. 
 

Ban Văn Nghệ Đại Hội Vô Vi 2007 kính bái. 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN. 
        
1) Trân trọng Thông Báo: Bạn Ðạo TẠ-INH, Sinh năm 1941, tạiPhuờng 10, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. Ðã Từ Trần vào lúc 16giờ, ngày 13 tháng 11, năm 2007(4-10- Ðinh Hợi). Hưởng Thọ 66 tuổi. 
Lễ Di Quan lúc 16giờ ngày16-11-2007 và An Táng tại NghĩaTrang Thuận An,Thủ Ðức. Kính mong qúy 
Bạn Ðạo Năm Châu “HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN” cho BÐ TẠ INH được Siêu Thăng Tịnh Ðộ. 
Bạn Ðạo Q.8 Thành Kính Chia buồn cùng Tang Quyến và xin Thông Báo. (TKH). 
 
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cháu của bạn đạo Nguyễn Thành Sử là Nguyễn Thạnh 
Lộc sinh năm Giáp Thìn mất ngày 28 tháng 9 năm Đinh Hợi tại VN sớm siêu thăng tịnh độ 
Thành thật cảm ơn quí bạn đạo. 

THÔNG TIN THƯ VIỆN VÔ VI – THÁNG 11, 2007 
 
Đây là tờ thông tin để quý bạn đạo khắp nơi am tường thêm về tiến triển của dự án Thư Viện Vô Vi trên mạng. Nói 
chung, hiện nay công việc xây dựng Thư Viện vẫn đang tiến hành. Chưa hoàn hảo, nhưng những phần kỹ thuật căn 
bản đã hoàn tất, và quý bạn đạo có thể dùng hay giúp đem tài liệu vào. 
 
Trực tiếp vào Thư Viện qua địa chỉ: http://www.vovi.org/webtest/voviLib/,  
hoặc vào trang nhà của vovi.org và bấm “Thư Viện”. 
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Phần chỉ dẫn cách dùng đã có tạm đủ cho mỗi trang trên mạng. Ở đây xin chỉ trình bày tiến triển của dự án 
đang tới đâu. 
 
 
Có thể dùng Thư Viện để làm những việc sau đây 
1. Tìm tài liệu để có thể nghe, đọc, hoặc tải xuống máy của quý bạn. 

a. Có thể tìm tài liệu bằng cách bấm vào menu “Truy Cập Thư Viện”, và “Bằng nhiều chi tiết”, trên trang 
chính của Thư Viện, hoặc vào thẳng tại địa chỉ 
http://vovi.org/webtest/voviLib/search/searchDetail.php,  
hoặc dùng cái khung nhỏ “Tìm trên VoViLib” trên gần đầu trang. 

b. Có thể tham khảo những bộ sưu tập đặt biệt bằng cách bấm vào icon “Những sưu tập đặt biệt” phía bên 
trái của khung browser. 

c. Có thể đọc một số bài giảng đã được chép lại. (Hiện nay chỉ có một số nhỏ, và chương trình này đang 
tiếp tục bởi một số bạn đạo.) Xin xem thêm chỉ dẫn trên mạng để tìm đọc. 

2. Quý bạn có thể giúp đem tài liệu vào (upload) Thư Viện, bằng cách 

a. Trước hết, quý bạn xin vui lòng tham gia hội viên để có login account. 

b. Lần lượt tải lên (upload) hàng ngàn những files audio (mp3) mà anh Hà Thanh và các bạn đạo tại Nam 
California đã sang từ cassette ra CD và mp3. (Xin xem thêm hướng dẫn trên mạng sau khi login.) 

c. Tải lên những audio sample, hay kinh sách. (Phần hướng dẫn cũng ở trên mạng sau khi login.) 

3. Chép băng 

a. Nếu quý bạn đạo có phương tiện internet thì có thể chép và upload trực tiếp lên. Cũng cần có 
membership với VoViLib. Trên mạng có khá đầy đủ về hướng dẫn chép băng sau khi quý vị login vào. 

b. Nếu quý bạn đạo không có internet, thì xin vui lòng hợp tác với một hội viên VoViLib có internet, hoặc 
liên lạc về các quản trị viên của thư viện. (Hướng dẫn chi tiết cũng ở trên mạng). 

c.  

Những việc đang được thực hiện và cần sự tiếp sức của quý vị 
 

1. Trang chính của thư viện.  
(Vì trang này còn đang được phát triển, xin chớ chỉ nhìn vào trang chưa xong này mà kêu lên “Ô, thư viện Vô 
Vi chưa có gì hết!” ☺). Các anh Đỗ Xuân Phong và Nguyễn Hữu Ân đang giúp từ từ sửa sang lại các graphics 
(hình ảnh, icon) để trang chính của Thư Viện trang nhã hơn nhiều. 

2. Anh Nguyễn Tấn Thái đang đóng góp một MP3 player để giúp nghe các “audio track” dễ hơn. 

3. Sắp xếp lại và bổ túc những dụng cụ làm việc của quản trị viên và hội viên. 

4. Đang tiếp tục xây dựng những trang ‘Sưu tập đặt biệt’ (hay ‘Special collections’). Một trong những sưu tập này 
đang được xây dựng tại: 
http://vovi.org/webtest/voviLib/search/collections/searchSpecialDTH.php?pageNum=1 

5. Đang chờ sự hợp tác của các anh chị VMC để kết hợp với các phần khác của vovi.org. 

6. Tương lai: Những “Đặc Trang” (Vườn Thơ Đạo và Mục Bé Tám), Niêm Giám Vô Vi, v.v. 

 
Đang cần: 

1. Thêm nhiều bạn biết về programming và graphic editing 

2. Thêm nhiều hội viên để mang tài liệu vào hay chép băng, như đề cập ở trên. 

3. Đang cần quý bạn đạo tham gia vào ban quản trị viên, với một trong những nhiệm vụ sau đây: 

 Chỉnh đốn trật tự của từng tài liệu trên thư viện. 
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 Kiểm soát chất lượng của những upload. 
 Kiểm soát chất lượng bài chép. 
 Điều hợp các đơn gia nhập hội viên. 

 
Đây là trang để tham gia hội viên:  
http://vovi.org/webtest/voviLib/members/registrationReq.php 
 
Sau khi vào hội viên, quý bạn đạo có thể đọc thêm nhiều chỉ dẫn trên mạng. 
 
 
Nhân sự hiện tại 
 
Xin cảm ơn quý bạn đạo sau đây đã phát tâm đóng góp xây dựng Thư Viện: 

 Về công tác sang băng (từ cassette qua CD) tại Nam California, và dự án Thư Viện Bỏ Túi, công việc 
này coi như đã hoàn thành, nhờ đóng góp của nhiều bạn đạo sau đây: 
Anh Hà Thanh, Anh Lâm Hoàn, Chị Xuân An, a/c Thái Hoàng Long và cậu con trai, Helene Quach, 
Kim Hoan, chị Nguyễn T Khế, anh Thùy, Lawrence, Bác Trần Đình Long, ‘Bác Ba Chapman’, b/đ 
Thanh Hằng, Bác Hồ Huệ, v.v. 

 Về chép băng, cảm ơn một số bạn đạo từ Việt Nam. 

 Về kỹ thuật, chúng ta có các bạn đạo Nguyễn Tấn Thái, Đỗ Xuân Phong, Phạm Gia Tường, Trần Quốc 
Ái, Angela Quỳnh, Nguyễn Hữu Ân, Trần Ngọc Minh, Đoàn Phương Châm, và Trần Hải Tân. 

 Về upload, chúng ta có: anh Lâm Hoàn, anh Dương Thế Hào, và các bạn đạo từ Việt Nam. 

 Về việc thử nghiệm VoViLib, cảm ơn anh Nguyễn Bảo, chị Mỹ Kim và anh Nguyễn Minh Châu. 

(Nếu có thiếu sót tên của b/đ nào, xin quý vị lượng thứ cho.) 
 
Liên lạc 
 
Email: library@vovi.org 
 
 


