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Döùt Khoaùt
Döùt khoaùt taâm tu töï tieán nhanh
Tình ñôøi ruû röôùc chæ caïnh tranh
Cuoái cuøng taïo ñoäng chaúng ñaït thanh
Thaàn kinh roái loaïn vieäc khoù thaønh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 14/03/98 đến 20/03/98
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) Lòng tham có ích lợi gì cho tâm lẫn thân ?
2) Thiên tính là sao ?
3) Thế gian hợp tác với nhau trong xây dựng có hữu ích gì không ?
4) Nghiệp lực có tạo nạn hay không ?
5) Quí yêu Trời Phật thì phải quí yêu cách nào mới đúng ?
6) Duyên lành Trời độ khắp nơi nơi là sao ?
7) Nhìn dung nhan hiểu đáy lòng là hiểu làm sao ?
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1) Monaco, 14/03/98 2 :35 AM
Hỏi : Lòng tham có ích lợi gì cho tâm lẫn thân ?

2) Monaco, 15/03/98 5 :00 AM
Hỏi : Thiên tính là sao ?

Ðáp : Thưa lòng tham không có ích lợi gì cho tâm
lẫn thân, chỉ có hại mau già và mau khổ mà thôi
Kệ :
Tham lam không ích lại sanh tồi
Khó khổ mới nên chỉ tiến thôi
Tự tiến tâm thân tự giải được
Tự mình thức giác trở về ngôi

Ðáp : Thưa thiên tính là người dễ tha thứ và thương
yêu, dễ tu dễ hòa
Kệ :
Tâm tư lớn rộng dễ nhìn xa
Tiến hóa nhanh hơn lại dễ hòa
Quí mến Trời cao không dấy động
Tâm bình cởi mở dễ thương hòa

3) Hong Kong, 16/03/98 11 :20 PM
Hỏi : Thế gian hợp tác với nhau trong xây dựng có
hữu ích gì không ?

4) Hong Kong, 17/03/98 3 :45 AM
Hỏi : Nghiệp lực có tạo nạn hay không ?

Ðáp : Thưa thế gian hợp tác trong xây dựng sẽ đem
lại sự hữu ích cho người kế tiếp, tinh thần phục vụ
cho chung rất cần thiết
Kệ :
Rút ngắn đường đi rõ tiến trình
Lưu hành tại thế rõ chơn tình
Về không dễ dãi không bê trễ
Thức giác bình tâm tự giác minh
5) Hong Kong, 18/03/98 6 :15 AM
Hỏi : Quí yêu Trời Phật thì phải quí yêu cách nào
mới đúng ?

Ðáp : Nghiệp lực từ nhiều kiếp hình thành nếu
không tu giải thì sẽ ngộ nạn
Kệ :
Tâm thân nghiệp lực tạo bàng hoàng
Khó tính khó suy lại khó an
Trói buộc không tu sao giải được
Bực mình không tiến chẳng an toàn

6) Hong Kong, 19/03/98 2 :30 AM
Hỏi : Duyên lành Trời độ khắp nơi nơi là sao ?

Ðáp : Thưa duyên lành Trời độ khắp nơi nơi, là bất
Ðáp : Thưa quí yêu Trời thì phải biết quí yêu sự tự cứ nơi nào cũng gặp được bạn tốt và giúp đỡ tận
nhiên và hồn nhiên của chính mình. Mỗi người đều tình trong xây dựng
có một xác thân vi diệu của Trời Ðất ân ban, liên hệ
Kệ :
với điển giới của càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng sống
Tâm tư an định khắp nơi nơi
động khác hơn muôn loài vạn vật, có một không hai
Nguyên lý trợ duyên trong ý Trời
tại mặt đất. Phải biết quí yêu từng chi tiết một, cấu
Ðón nhận vui hòa không bỡ ngỡ
trúc từ siêu nhiên mà hình thành
Tình thương đạo đức cũng do Trời
Kệ :
Qui hình vạn trạng tự hình thành
Không khổ không vui tự đạt thanh
Trí tuệ phân minh đường chánh pháp
Tự tu tự tiến tự phân hành
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7) Manila, 20/03/98 3 :30 AM
Hỏi : Nhìn dung nhan hiểu đáy lòng là hiểu làm sao ?
Ðáp : Thưa người tu có điển, nhìn đối phương tự cảm thức được chuyện của đối phương như chuyện của
chính mình, khuyến tu khuyến sửa tâm mới yên, luồng điển của hai bên rất dễ thông cảm
Kệ :
Qui nguyên cảm thức hiện nguyên hình
Cảm giác đôi bên tự nín thinh
Thanh tịnh cảm thức đồng một nhịp
Trùng tu giải tỏa tự mình minh
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
“Thöôøng Chuyeån Phaùp Luaân” thuoác khoù taàm,
Thuoác naøy voán ôû choán Loâi AÂm.
Neáu ai nhuoám beänh mau tröø giaûi,
Caøng luyeän caøng hay beänh chaúng xaâm.

YÙ NGHÓA CUÛA NHÖÕNG ÑOÄNG TAÙC KHI LAØM
PHAÙP LUAÂN THÖÔØNG CHUYEÅN
“...Ñaây noùi qua veà Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån. Caùc baïn xeáp baèng laøm cho ñieån quang khoâng chaïy
xuoáng ñaát laø boä chaân, ñeå cho ñieån quang seõ chaïy leân boä ñaàu. Coøn hai caùnh tay xeáp laïi khít vaøo ba söôøn baûn theå
ñeå keàm cho vuõ truï laø xöông soáng khoâng luùc laéc, Ñaàu ta khoâng lung lay, laáy söï ngay thaúng cuûa vuõ truï. Tay baét aán
tam muoäi ñeå cho phía taû vaø phía höõu caùnh tay hôïp nhöùt ñeå cho ñieån quang tung leân choã xöông gu coã ñeå tieáp xuùc
vôùi vuõ truï chaïy thaúng leân cöûu khieáu. Löôõi ta co leân chaân raêng treân ñeå loïc nöôùc cam loà ôû thaän thuûy xung leân laøm
cho nöôùc mieáng trôû neân ngoït, trong saùch Phaät goïi laø Ba la maät. Raêng caén nheï nheï laøm cho caùc thöù ñieån trong baûn
theå coù söùc khai thieân moân. Khai thieân moân laø boä ñaàu ngay giöõa töï nöùt ra do coâng phu, bôûi theá saùch nhaø Phaät
cuõng goïi baûn theå ta laø tieåu thieân ñòa...”
THƠ

MỪNG ÐẠI HỘI 2007
QUEN TỪ ÁNH SÁNG VÔ CÙNG
Vô vi bạn đạo khắp năm châu
Chung hội hằng năm chung một bầu
Thanh điển hòa nhau thương quý trọng
Nhìn mừng tay bắt như quen lâu
Quen từ ánh sáng vô cùng ấy
Lạc quan quên mất kiếp khổ sầu
Ðiển phóng khai tâm dây kết nối
Ân sư ban chiếu cùng nhau thâu
Phúc Tâm Cà Mau 17/9/2007
====
NHÌN KIẾNG VÔ VI
Nhìn Kiếng Vô Vi ở giữa nhà,
Hồi tâm thanh tịnh một mình ta.
Hướng về Quan Thánh xin minh chứng,
Tiến tới Vô Vi bỏ chánh tà.

Tâm trí đảo điên thường nghĩ quấy,
Năng hành trụ niệm chẳng lo ra.
Một lòng một dạ buông tình thế,
Mượn pháp khai thông đến Phật Ðà.
PN, 07-11-2007
Thiền Sinh Phương.
====
ÐẠO ÐỜI
Lấy thân làm việc ấy là đời,
Hướng thượng thành tâm chánh đạo thôi.
Hai nẻo đạo đời luôn vững bước,
Ðôi đàng sửa tánh chẳng buông lơi.
Ở nhà hằng niệm đời trong đạo,
Xã hội an tâm đạo có đời.
Phân biệt đạo đời là vướng mắc,
Thân tâm qui nhứt đạo là đời.
Phú-Nhuận, 07-11-2007
Thiền Sinh Phương.
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CHỦ YẾU SỮA MÌNH
Làm thơ chủ yếu sữa mình thôi
Ðăng les làm vui để mình soi
Trao đổi cùng nhau tìm ý Phật
Bổ xung khiếm khuyết dung điển bồi
Biết sao viết vậy trong tâm hiểu
Phật tử không làm chuyện bác bôi
Trực tính không cao nên xét lại
Cảm thông nhẹ điển an nhiên ngồi
Phúc Tâm Cà Mau 10/12/2007
===
TIẾNG TRỐNG QUY NGUYÊN!

HAPPY NEW YEAR 2008 VOÂ VI

CHUÙC BAÏN ÑAÏO VOÂ VI CHUNG THIEÀN
MÖØNG ÑAÏI HOÄI THÖÏC HAØNH CHAÁT PHAÙC
NAÊM MÔÙI THIEÀN CA THEÂM SÖÙC SOÁNG
MÔÙI TÖÔNG LAI RAÏNG AÙNH HAØO QUANG
MÖØNG BEÙ TAÙM THEÂM TÖÔI THEÂM KHOÛE
XUAÂN NGÖÔØI NGÖÔØI VUI VEÕ VUI TU
MAÄU LUÙI HEÁT . . . . / … TIEÀN ÑIEÅN TRAØN ÑAÀY
TYÙ ÑEÂM ÑEÂM TU TIEÁN THÖÔÏNG TAÀNG
5 THAØNH CUÛ CHI 1-1-2008

====

(Chúc mừng ĐH. VÔVI lần thứ 26)

Tiếng trống quy nguyên đã đánh rồi
Bạn hiền ta hỡi gắng lên thôi
Thực hành chất phác cho rốt ráo
Xứ Phật đáo lai đảnh lễ thôi
Kìa các đệ huynh mắt sáng ngời
Nụ cười duyên dáng thật là tươi
Ngày đêm cất bước theo THẦY- TỔ
Để kịp quy nguyên trở về TRỜI
Ngày hội THẦY bạn đến cận kề
Chúc Đại Hội vui - tốt mọi bề
Chúc huynh, tỷ, muội đồng tương ứng
Đoàn kết, quy nguyên, trọn lời thề !
Tân Phú,13h ngày 04-12-2007
Thanh Dũng
=====
NHỊN NHỤC.
Mười điều tâm niệm nhẫn hàng đầu.
Đụng chuyện mới hay nhẫn được đâu.
Cổ nghẹn khi nghe lời xàm tiếu.
Nhắm mắt bịt tai kệ không thâu.
Đối người đối cảnh không không tất.
Tâm định thần an đạo nhiệm mầu.
Phía trước bên tai đừng đếm xỉa.
Tánh phàm đổi Thánh nhẫn thuộc lầu.
====
PHÁP LUÂN.
Bế khí tồn tinh hơi phải dài.
Kẻ làm không được lại chê bai.
Tiếng la "sửa pháp" nơi non lãnh.
Chẳng biết nghe ai để miệt mài.
Phung phí tinh ba tu giải đải.
Sân si hỉ nộ đốt Linh Đài
Phi nhơn xa lánh tu phỉ chí,
Gần gủi đạo tâm trí mở khai.
Kính bái.
Minh-Nghĩa BT.
Đêm Giáng Sinh 2oo7.

**

THỰC HÀNH CHẤT PHÁC.
( Tự phê mình dỗm )
***
“Thực Hành Chất Phác”,Thầy ra đề,
Nhiều huynh tỷ hay: y bút phê,
Nguyện đem lòng thẳng ngay, dạ tốt,
Tinh Tấn thân tâm, để được về.
Nghĩ lại phận mình đáng đòn ghê!
Biết bao thiếu sót vẫn ê chề,
Hành Thiền chỉ tại tham ước vọng,
Huyền ảo mơ màng vẫn tỷ tê.
Bao bận thu, đông, hè xuân đến,
Trầm luân hụp lặn, chẳng được về.
Thực hành hướng dụng đường Văn Tự,
Bốc phét Văn Chương chỉ ủ ê !
Ðường mây xa mãi hành trình tiến,
Ngọ ngậy, thân nầy: một đống quê!
Bao giờ nặng trược này dứt bỏ?
Ðường hướng khai thông Ðạo mới về .
Nhẹ nhàng, từ tốn: Thầy chỉ điểm,
Ðiễn Quang thanh thoát giải Trần mê.
Ngồi lên, nằm xuống cho ra dáng,
Ðạo vẫn cao thâm chẳng thấy về !
Chẳng lẽ Trần gian, đời lôi cuốn,
Nên chi thân pháp nhuốm mùi rê!
Tham đời giã hợp thân Tứ Ðại,
Chăm chút hình thức: xác áo hề !
Ngũ hành đeo nặng mùi tục lụy,
Cảnh báoThượng Ngươn: Thầy phán phê.
Trời cao ân độ: dang tay đỡ,
Từ Mẫu Diêu Trì: mở hội về,
Long Hoa, giá đáo: Di Lạc hạ,
Nhành dương, Cam Lộ: Quan Âm kề,
Phụng mệnh Cha Trời: Thần Tiên giáng,
Nhanh chân xa chốn lương quán kê !
Ngươn ba, hạ giới Trời ân pháp,
Thiếu nhẫn nên chi vẫn não nề!
Tổ bảo hành hay: rất ít ỏi,
Còn lại phần đông, chưa chịu về !
Thầy ơi! Ái lạc hà, tuôn chảy,
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Biển Mê: sóng dữ quá ê chề,
Trần hạ nạn tai ngày càng tới,
Thân đầy Trược nặng kéo lê thê,
Làm sao kiếp chót, con gần Bụt,
Ðể được chen chân Thánh Thượng kề !
Hôm nay, thực hiện “Hành Chất Phác”

Mai này, có được tách Bến Mê ?
Yếu Ðạo, già Ðời sao cho thoát,
Trần lao một kiếp, bao lâu về !!!?
TP, HCM, ngày 17-12-2007.
Kính Bái,
TRẦN KIÊN HOA.

NHẮC ĐẾN ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ & THIỀN CA 2007: THỰC HÀNH CHẤT
PHÁC & TIẾNG TRỐNG QUI NGUYÊN
Quí bạn đạo có thể theo dõi tin tức về đại hội Vô Vi Quốc Tế & Thiền Ca 2007: Thực
Hành Chất Phác & Tiếng Trống Qui Nguyên tại Philadelphia qua đài phát thanh VOA vào
ngày thứ bảy 29/12/2007 :
www.voanews.com/vietnamese
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế & Thiền Ca Tiếng Trống Qui Nguyên cũng sẽ được nhắc đến
trong tuần kế tiếp trên nhiều tờ báo khác tại Bắc Mỹ và Con Ong ở Úc Châu như một sinh
hoạt hằng năm của cộng đồng Vô-Vi tại hải ngoại.
Xin kính mời các bạn nhớ đón nghe.
Trân trọng kính mời
Vô-Vi Multimedia Communication
THÔNG TIN THƯ VIỆN VÔ VI – THÁNG 12, 2007
Địa chỉ Thư Viện: http://www.vovi.org/webtest/voviLib/, hoặc vào trang nhà của vovi.org và bấm “Thư Viện”.

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.
Tháng 12 này có thêm một cải tiến, xin thông báo như sau.

Những cải tiến gần đây trên Thư Viện
Tiếp theo những thông báo Tháng 11, tháng này…
1. Trang chính của thư viện đã được chu đáo hơn. Có dụng cụ tìm, có những danh sách tự động liệt kê những tài
liệu mới nhất của thư viện, có những thông tin cần thiết về thư viện.
2. Nhu liệu nghe MP3 thẳng trên mạng đã hoàn tất. Click vào bất cứ chổ nào có hình này để nghe:
- speaker icon).

(cái loa nhỏ

3. Một số tu chỉnh đằng sau (không kể hết được) để sửa lỗi (bugs)!
4. Về công tác sang băng và xếp loại của quý bạn đạo Nam California đang tiến triển tốt, và hy vọng sẽ có thông
báo đầy đủ hơn trong tương lai gần đây.

Những việc đang được thực hiện và cần sự tiếp sức của quý vị
Vẫn đang cần nhiều nhân lực như đã kêu gọi vào Tháng 11.
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Ngoài ra,
1. Quý bạn đạo biết tiếng Anh, tiếng Pháp có thể giúp dịch những bài chép tiếng Việt sang những ngoại ngữ.
2. Âm thanh của Đức Thầy có lẽ khó có thể chuyển âm sang ngoại ngữ một cách trọn vẹn, nhưng quý vị có thể
giúp chuyển những chi tiết khác như: tựa, những keywords để giúp tìm kiếm một tài liệu, v.v…

Nhân sự hiện tại
Tháng trước có một ít sơ sót, xin bổ túc thêm:
Về công tác dịch thuật sang ngoại ngữ, thành thật cảm ơn chị Huệ Mai và anh Huỳnh Minh Bảo là
những người giúp dịch những “chuổi chữ” (text strings) từ tiếng Việt sang tiếng Pháp, để nhu liệu
VoViLib cũng có thể dùng bằng tiếng Pháp. Mới đây lại có thêm anh chị Huệ Tuyết và anh Jimmy
giúp sức. Cảm ơn quý anh chị.
Kể từ sau Thông Tin Thư Viện số này, một trong những thành viên của “nhóm VoViLib” - bạn Trần
Hải Tân – không còn trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng VoViLib nữa. Những sắp xếp liên lạc
liên quan đến VoViLib tạm thời đã được chuyển sang anh Phạm Gia Tường. Các chương trình kế tiếp
sẽ tùy thuộc vào các bạn còn lại của Nhóm, VMC, và những chỉ dạy của Đức Thầy.

Liên lạc
Email: library@vovi.org
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