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Phân minh tình thế dễ thông hành
Trí tuệ khai thông chuyển hóa thanh
Chuyển biến vô cùng qui hội tiến
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Kính bái
Vĩ Kiên
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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) Làm sao mới vừa phải?
2) Ăn đói có hại không?
3) Muốn quốc thái dân an thì phải làm sao ?
4) Làm người tại sao bị bệnh?
5) Nghiệp lực là sao?
6) Lo âu là sao ?
7) Làm gì phải lo sợ ?
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1) San Diego, 10-03-05 3: 10 AM
Hỏi: Làm sao mới vừa phải?
Ðáp: Thưa ăn vừa phải thôi
Kệ:
Ăn uống vừa phải không quá no
Tâm thân bớt động không mê loạn
Khai tâm mở trí tự giác tu
Chuyển thức qui tâm xây dựng tiến

2) San Diego, 11-03-05 11: 57PM
Hỏi: Ăn đói có hại không?
Ðáp: Thưa ăn đói với người có bệnh tiểu
đường rất hữu ích
Kệ:
Ăn đói không bị đường quá cao
Tu trong trật tự dễ lên cao
Qui không mới thấy mình là động
Tự giác chính mình thích giữ không

3) San Diego, 12-03-05 4: 10 AM
Hỏi : Muốn quốc thái dân an thì phải làm sao ?
Ðáp : Thưa muốn quốc thái dân an thì mọi người
dân phải học nhịn nhục tối đa cùng chung tiến
hóa
Kệ :
Nhịn nhục tối đa cùng chung tiến
Học hỏi vô cùng tự sống yên
Chuyển hóa thâm sâu đường tiến hóa
Nhẫn nhục tiến hành tự vượt qua

4) San Diego, 13-03-05 2 : 53 AM
Hỏi : Làm người tại sao bị bệnh?
Ðáp: Thưa làm người bị bệnh là do ăn uống
bất cẩn
Kệ:
Nhơn gian bị bệnh là thường có
Ăn uống bất cẩn phải tự lo
Nghiệp lực đeo đòi không giờ dứt
Thành tâm nhìn nhận tội mình mang

5) San Diego, 14-03-05 2: 47AM
Hỏi: Nghiệp lực là sao?
Ðáp: Thưa nghiệp lực là sự tham muốn nhiều
kiếp
Kệ:
Nghiệp đeo mang suốt cuộc đời động
Thách thức nhơn sanh chuyển tiếp hoài
Ðộng tịnh bất thường theo nghiệp lực
Tánh tình bất ổn khổ hành thân

6) San Diego, 15-03-05 7: 40 AM
Hỏi: Lo âu là sao ?
Ðáp : Thưa sự lo âu là hướng về một việc
Kệ :
Sự lo âu hướng tâm về trược
Khó tiến khó tu khó giải mù
Qui hội không thành duyên khó đạt
Thành tâm tu luyện chẳng còn ngu

7) San Diego, 16-03-05 12 : 16 AM
Hỏi : Làm gì phải lo sợ ?
Ðáp : Thưa làm điều sái quấy hại người khác thì phải lo sợ
Kệ :
Sái quấy hại người phải động lo
Tự mình thức tỉnh qui tâm đạo
Nơi nơi tương ngộ chẳng lao xao
Hồn tiến thân giả tâm vẫn vững
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TRÍCH BĂNG ÔNG TẤM THUYẾT GIÃNG
TU CAO PHẢI HỌC NGƯỜI MỚI TU
Tu cao chừng nào, thấy mình dốt phải học lại những người mới tu. Tại sao tu cao phải học lại
những người mới tu? Bởi vì họ không hỏi lấy gì mình tiến, thấy không! Họ cũng là một khối óc,
trong cái sự thắc mắc đó mình chưa tìm ra nhưng mà họ hỏi mình cắt nghĩa được. Cái điển mình
liên kết với vũ trụ, thì mình xẹt qua, mình tìm, mình hiểu, chứ họ không hỏi mình đâu có biết cái
vụ đó, thì nó giúp cho mình minh chứ nó đâu có làm cho mình thoái, học khôn ở nơi tất cả mọi
người.
THƠ
Tự cười mình
Tọa cụ trải sẳn trên lầu
Nửa đêm thức giấc pháp mầu công phu
Lúc đầu ngồi thấy êm ru
Khỏang chừng nửa tiếng chu du hồn ngoài
Xác hồn giờ mới chia hai
Chia cho ma ngủ nó cười cho vui
Bấy giờ nữa khóc nữa cười
Ngủ gà ngủ gật nữa người nữa tiên
Lưng còng đầu gối tê miên
Bốn mươi năm lẽ tu thiền không đi
Bộ đầu thôi hết sân si
Mắt hiền điển chớp từ bi mĩm cười
Nam mô vạn vật thái bình
Xoa tay điển xẹt công trình công phu
5 thành củ chi tđvvvn 18-4-2005
===
DIỆU PHÁP
(Kính tặng các Dì ở Lê Minh Xuân)
Làm người phải vướng nghiệp trần ai
Than trách chỉ thêm khổ khổ hoài
Hướng Ðạo giải đời tiêu nghiệp chướng
Nhờ đời hiểu Ðạo hưởng duyên may
Càng tu thấy dốt cần tu nữa
Giỏi nói tưởng tài dễ nói sai
Uất khí khai thông là diệp pháp
Hành Thiền tự chứng chẳng tin ai.
Sài Gòn, 12-04-2005
PHAN VĂN BỮU.
======
TỰ TU TỰ CHỦ
Kiên định lập trường tự hướng thanh
Tâm an chỉ có bởi năng hành

Chạy theo Tiên Phật xin ân điển
Quên mất cơ tầng hóa giả danh
Trọng pháp vững xây nền tự chủ
Thương mình nghiêm trị tánh ma lanh
Yêu Thầy yêu đạo hành chơn pháp
Thấy Phật tự tu mới trọn lành.
Sài Gòn, 06-04-2005
PHAN VĂN BỮU.
===
VĨ KIÊN ÐỘ THẾ
Vĩ đại tình thương Ðấng Trọn Lành
Kiên trì nhẫn nhục độ quần sanh
Giáng trần dìu dắt người tâm đạo
Thế giới năm châu thức giác hành
Vạn chúng đồng qui về bến giác
Linh hồn thoát tục trở về thanh
Thông qua tạm cảnh về nguồn cội
Ðiệp khúc Tình Thương đã trưởng thành.
Dĩ An, 31-03-2005
NGUYỄN HIỀN.
=====
ÐƯỜNG ÐẠO
Tu hành đường đạo tự mình lo
Hưởng điển Cha Trời sống ấm no
Hạnh phúc cho ai thông lý đạo
Thật thà hành pháp chẳng so đo
Gìn tâm trụ ý đừng cho động
Ðạo pháp không cần phải kiếm cho
Xả phú thanh bần tâm tự tại
Chân trời trải rộng cánh chim cò.
Dĩ An, 23-03-2005
NGUYỄN HIỀN.
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HUỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn đạo h ướng tâm cầu nguyện cho ba của bạn đạo Quách Lộc là cụ ông Quách Kim
sinh năm 1916 mất tại Bình Dương, VN ngày 4 tháng 5 năm 2005 (DL) vào lúc 4giờ sáng thọ
được 89 tuổi. được siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quý bạn đaọ
BẠN ÐẠO VIẾT
VN, ngày 20 thãng 04 nam 2005
VỀ NGUỒN
Ba giờ sáng ngày 17 tháng 04 năm 2005 chúng tôi đã phải rời giường để chuẩn bị lên đường
trước bốn giờ. Anh Chị N. N đã cụ bị ngày hôm trước từ Bà rịa Vũng tàu, mua thức ăn lên Long
thành nấu nướng để đãi bạn: nào đùi gà chay, ham chay càry, bánh phồng tôm ,gỏi , bánh bao,
nước ngọt.. v.v. Xem chừng cũng hấp dẫn lắm’
Nhưng đãi ai ở đâu mà đi sớm vậy ?
Chúng tôi trực chỉ huyện Lai vung, Sađéc nơi yên nghỉ của Tổ Sư Ðỗ Thuần Hậu. Sau khi được
Thầy giao việc Anh Chị N và một số Anh Em bạn đạo đã lập ra nhóm trùng tu mộ Ông Tư để
làm khu di tích cho pháp lý vô vi.
Chúng tôi đã thương lượng với người đang giữ mộ bằng tiền để khuôn viên mộ thuộc về cho Vô
Vi để mình tự do xây dựng, mua thêm một ngàn mét vuông (1000 m2) phía sau ngôi mộ cho có
hậu, mặt tiền mua cái mương phía trái, và phía trước, từ ngoài nhìn vô, san lắp thành mặt bằng
có chỗ để xe hơi-( Nay thì xe hơi 15 chỗ ngồi chạy đến mộ Tổ được rồi)
Anh Em trong nhóm trùng tu đã gặp nhau nhiều lần đễ phát thảo đồ án và kế hoạch thi công. Sau
một tháng hai mươi ngày tính từ ngày 17 tháng 04 năm 2005 công trình đã hoàn thành tốt đẹp
đến mức độ không ngờ, Từ ngoài đường nhìn vào khuôn viên được xây tường kiên cố- đóng cừcột bê tông, kiền dưới kiền trên.xây đầu tộ mỗi cột, chong sắt chạy xung quanh, từ ngoài vào mộ
lót gạch con sâu.
Cổng vào được Thầy cho phép sửa chữ ÐỖ NGHĨA TRANG thành MỘ TỔ SƯ ÐỖ THUẦN
HẬU . Nhìn mức độ hoành tráng của khu mộ chúng ta không khỏi xúc động và tự hào với tinh
thần uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây chúng ta không quên ơn Tổ .Chúng ta
trùng tu xây dựng thành khu di tích của pháp lý Vô Vi Chúng ta chỉ nhớ ơn Người , chớ chúng ta
không ỷ lại nơi Người vì chúng ta được Thầy dạy:” Dù bạn có ngủ chung với Thượng Ðế các
bạn cũng phải tu”.
Trong thời gian xây dựng cũng không khỏi gặp phiền phức về ranh đất với những người dân
xung quanh, chúng tôi đã lấy tinh thần của Ðạo để làm việc, nhận phần thiệt thòi về mình thì mọi
việc đều yên, rốt cuộc khuôn viên đất lại đẹp- đất nở hậu.
Ngoài hai ông bà N và Huệ Mai ( tên Thầy đặt) còn có Anh Tư Kh, Chú Th- chú Ba Ð, Ba Ð, D
va Ð là những bạn hết lòng xây dựng không nhận tiền công, tinh thần phục vụ tối đa, nhẫn nhịn
và đối đãi thật tâm lễ độ.
Với tài ngoại giao khéo léo và dám chi đẹp của anh N được bà con và chính quyền địa phương
cộng tác, nên ngày hôm nay hơn một trăm thực khách- có chính quyền tham dự và hỏi nhiều vê
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phương Thiền của chúng ta- Chúng tôi đã hỗ trợ tài liệu pháp lý cho họ đễ họ nghiên cứu tùy
nghi.
Chúng tôi đang chuẩn bị thiết kế hoa viên cây cảnh bên trong khu mộ cho thêm khởi sắc phần
thiết kế bản vẽ có Nghĩa ố chồng Loan Anh là cháu ngoại của Ông Tư phụ trách ( Kiến trúc sư)
sự có mặt của Loan Anh đại diện cho gia tộc, nói lên sự cộng tác toàn vẹn cho nhiều mặt của
công trình.
Sau buổi lễ mọi người chia tay trong sự luyến lưu và đễ lại nơi đây đầy tình yêu đạo pháp.
Chúng ta thấy ấm cúng hơn và khơi dậy lòng say mê pháp lý của Tổ và Thầy đã gầy dựng cho
chúng ta, hy vọng chúng ta tu đúng mức hơn vì hiện nay xem chừng chúng ta nắm pháp mà chưa
sử dụng hết cái pháp nên chúng còn trì trệ mãi nơi đây.
Thầy dạy :” Chúng ta là những tội hồn chưa hoàn tất. Chúng ta là những tội nhân trước Ðấng
Cha Lành....” việc còn lại mình nên hâm nóng tinh thần ham mê đạo pháp để hành pháp chính
đính, rốt ráo hơn.
Kính dâng lên Ðức Tổ Sư lòng biết ơn và quyết tâm hành pháp của chúng con và kính xin Ðức
Thầy chứng tâm cho chúng con.
Thành kính

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THIỀN-CA,
DU THUYỀN HỒI SINH SUM VẦY TẠI SINGAPORE 2005
THÔNG BÁO VỀ NHÓM THẢO LUẬN (GROUPS DISCUSSION) CHO CHƯƠNG
TRÌNH ĐẠI HỘI/THIỀN CA TẠI SINGAPORE 2005
Để công việc thảo luận, đóng góp chương trình của các nhóm cho Đại Hội/Thiền Ca được thành
công, chúng tôi xin đề nghị phương cách sau để tạo diễn đàn. Đặc biệt là các Trưởng Ban hay
Phối Hợp Viên, xin vui lòng xung phong tạo ra những Nhóm Thảo Luận trên Net (Mạng
Lưới) để chuẩn bị cho công việc của nhóm mình được hoàn hảo trước ngày đại hội.

TẠO NHÓM:
Các bạn cần có gmail ID (account), nếu bạn nào chưa có xin liên lạc bằng email về
vovimedia@gmail.com chúng tôi sẽ gửi thư mời để quý bạn có thể mở ID mới trên GMAIL.
Các bạn vào http://gmail.google.com để “logon”
Sau khi các bạn “logon” vào ID mới, các bạn sẽ thấy ở phía bên tay trái có hàng chữ
Invite a friend.
Give Gmail to: ---
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Các bạn có thể đánh email của bạn mình và mời họ vào GMAIL.
Sau khi “logon” GMAIL các bạn có thể đánh vào URL hàng sau đây để vào nhóm thảo luận
(groups discussion)
http://groups-beta.google.com/
Sau khi vào nhóm thảo luận (groups discussion) các bạn có thể tạo tên một nhóm để thảo luận
và đóng góp cho chương trình của nhóm bằng cách:
a) Create new group
b) Set up group
- Group Name:
- Group email address
- Group URL
- Group description
Access level:
- Restricted: so that only invited person can join the group and archive do not appear to
public
Click on Create new group.
c. Cho tên các thành viên vào nhóm (add email address)
1.

TIÊU CHUẨN:

Muốn dễ liên lạc mình phải có điều kiện như sau:
1. Email: Yahoo hay GMail (support unicode)
2. Download web browser "Mozilla Firefox" hay ""Mozilla Thunderbird" từ website:
http://www.mozilla.org/ để setting như thế này:
View --> Character Coding --> Unicode (UTF-8)
thì không bị chuyển sang số mã và còn xem được cả hai bên (trên email và trên forum).
4. Mở chương trình Việt Unicode keyboard. Nếu cần download chương trình có thể vào
http://unikey.sourceforge.net/
3. Khi "reply to xxxx@googlegroups.com", nhớ xóa các "attached note" trước để khỏi bị "junk
note" trong diễn đàn (forum). Xxxx là tên của nhóm thảo luận (group discussion).
4. Lí do dặt điều kiện trên để dễ tin tức bằng tiếng Việt, nhưng nếu dùng tiếng Anh thì không cần
các điều kiện kể trên.
Khi dùng diễn đàn (forum) các bạn cần để ý một chút:
1. Trên email nếu mình đánh cái subject mới thì coi như là mình bắt đầu một topic mới.
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2. Nếu muốn thảo luận và theo dõi cùng một topic thì phải giữ nguyên Subject không thay đổi.
3. Khi trả lời là trả lời cho cả group, và vì khi trả lời email thường hay include các thơ của người
gửi thành ra mình nên cleanup hay delete lúc ở trong phần "reply" thì cái note khi mình gửi nó
gọn ghẽ hơn.
Mọi thắc mắc, xin liên lạc về:
vovimedia@gmail.com
Kính chúc quý bạn đạo thân tâm thường lạc.

SINH HOẠT TRÊN DU THUYỀN HỒI SINH SUM VẦY:
BTC kêu gọi sự tiếp tay đóng góp của các bạn đạo vào các chương trình sinh hoạt ngoài trời và
trên tàu để nhóm Vô Vi chúng ta có được những phút chung sống đầy ý nghĩa và khó quên với
Đức Thầy.
BTC sẽ sắp xếp những buổi hội thảo trên tàu với các chủ đề: dưỡng sinh theo đông y, diện
chuẩn, shiatsu, thể dục căn bản, trao đổi kỹ thuật về phương pháp công phu bằng tiếng Anh,
Việt, và những sinh hoạt của nhóm Trẻ Vô-Vi, những buổi karaoke cho bạn đạo Vô Vi, và VoVi Idol cũng như trà đàm trên tàu.
BTC chúng tôi xin Quí Bạn tham gia vào các ban thích hợp với khả năng của mình, để buổi sinh
hoạt trên du thuyền được sinh động và hào hứng.
Mọi sự đóng góp và ý kiến xây dựng, xin liên lạc về:
vovidaihoi@yahoo.com hay vovimedia@yahoo.com
Kính chúc Quí Bạn thân tâm thường lạc,

Vô-Vi Multimedia Communication & UBTCDH kính bái
THÔNG BÁO CỦA HỘI VÔ VI NAM CALI

Đức Thầy viếng thăm Thiền Viện Vĩ Kiên
Chủ Nhật ngày 1 tháng 5 năm 2005 Đức Thầy viếng thăm Thiền Viện Vĩ Kiên. Dưới bầu không
khí thân thương và cởi mở, Thiền Viện đã đón tiếp Đức Thầy và cùng với gần 100 bạn đạo tham
dự. Thiền Viện trông rất ấm cúng và trang nghiêm sau khi được tân trang bằng sàn gỗ tre và
được các tu sinh trang hoàng thật thanh nhã. Không khí ngoài trời vẫn còn khá lạnh tuy đã đầu
tháng năm nhưng trong thiền viện thật ấm áp, không những vậy mà trong tâm mọi người đều
rạng rỡ như có hàng ngàn đóa hoa kính dâng Đức Thầy. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Thầy
đã thương tặng hội $1000 để bổ khuyết cho sự thiếu hụt trong các chi phí của Thiền Viện, Trụ Sở
và chương trình phát thanh. Sau đó bạn đạo sau đó cũng đã phát tâm đóng góp thêm được $1190
để găy quỹ vào việc tu bổ T/V Vĩ Kiên.
Sau đây danh sách b/đ đã phát tâm trong ngày hôm đó:
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Gia đình Tươi Sáng
Bác Bắc
Lê Thị Ngọc Tuyết
Lê Công Út
Hà Thanh
Anh Chị Toàn
Nguyễn Mỹ Liên
Ẩn danh
Vương Bảy
Ẩn danh Santa Ana tặng Mẹ
Nguyễn Thị Riêm
Trần Mỹ Linh
Dung (phở 88)
Thùng tuỳ hỷ
De Van Dương / Judy Nguyễn
Tổng Cộng:

$150
$40
$40
$20
$20
$100
$20
$20
$20
$50
$20
$10
$100
$481
$100
$1,190.00

Đồng thời cùng ngày b/đ cũng đã đóng góp được $ 1,738 cho bàn ghế và đồ đạc trong phòng
Đức Thầy
Kèm theo đây là danh sách b/đ dã phát tâm:
Gia đình Tươi Sáng
Bác Hạ Dung
Bác Nhuận
Bác Thiên Tạo
Nguyễn Quang Vinh
Tổng Cộng:

$400
$100
$200
$1,000.00
$38
$1,738.00

Chúng con BCH Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin chân thành cảm ơn Đức Thầy và
qúy b/đ đã nhiệt tình đóng góp. Cầu mong các bạn tâm thân thường an lạc.
Thay mặt BCH
Thủ Quỹ
Phạm Thị Thanh Trúc

Khoá Sống Chung &Tịnh Khẩu
Nhân dịp kỳ viếng thăm này, Đức Thầy đã cho phép chúng ta tổ chức khoá sống chung & tịnh
khẩu ngay tại Thiền Viện Vĩ Kiên. Chương trình kéo dài từ 10:00 sáng ngày thứ bảy 28 đến trưa
ngày thứ hai 12:00 trưa 30, tháng 5 năm 2005 (cuối tuần, lễ Memorial Day). Bởi do sự nhỏ hẹp
của Thiền Viện nên khoá sống chung & tịnh khẩu này được giới hạn khoảng 40 bạn đạo, lệ phí
là $100 cho mỗi bạn đạo tham dự. Bởi số chỗ có hạn, hội mong mỏi quý bạn đạo muốn tham gia
hãy ghi danh trước ngày thứ hai 23 tháng 5 năm 2005.
Xin liên lạc ghi danh tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi số điện thoại: (714) 891-0998, hoặc anh
Huỳnh Lộc (714) 902-3673 Cell. Chúc các bạn Tâm Thân an lạc.
Thay mặt BCH
Huỳnh Lộc
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