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Số:  786  Ngày: 01 tháng 08 năm 2010 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ  13/10/2000 đến 19/10/2000 
 

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) Bất trung bất tín thì tương lai sẽ ra sao? 
     2) Sự nhớ nhung vô cùng là sao? 

3)Hướng tâm thương nhớ có hữu ích gì không? 
4) Tại sao quí mến tưởng nhớ hoài? 

    5) Tận tình xây dựng thì sẽ ra sao? 
   6) Lý luận ngang ngược chừng nào mới hết? 
   7) Tại sao sống trên đời phải luân lưu chịu khổ? 
 
 
 

Soáng Ñoäng
 

Soáng ñoäng hieåu ñöôïc nguyeân lyù toát 
Giaœi toœa phieàn öu chaúng phaäp phồøng 

Khai trieån chöùng minh thoâng ñaïo phaùp 
Thaønh taâm tu luyeän chuyeån thoâng hoaø 

 
Vĩ Kiên
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1) Atlantic city ngày 13 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Bất trung bất tín thì tương lai sẽ ra sao? 
 
Ðáp: Thưa, bất trung bất tín thì tương lai sẽ bơ vơ 
vì không có lập trường, cuộc sống sẽ không yên. 

Kệ: 
Thuyền không nước không chèo không tiến 
bước 
Lơ lững không trung lỡ khóc cười 
Ðời đạo không hành không đạt được 
Hành thông tự đạt đẹp tâm người 

 

2) Atlantic city ngày 14 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Sự nhớ nhung vô cùng là sao? 
 
Ðáp: Thưa, sự nhớ nhung vô cùng là lúc nào cũng 
in sâu hình ảnh đó trong trí óc. 

Kệ: 
Thương tình sẵn có trong tâm thức 
Quyến luyến thương yêu tự nhớ hoài 
Gieo nghiệp chính mình không giải bỏ 

            Quí yêu sống động tự tâm đày 

3) Atlantic city ngày 15 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Hướng tâm thương nhớ có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa, hướng tâm thương nhớ, chỉ có người 
thật tâm tu hướng tâm mới có giá trị, luồng điển sẽ 
hội tụ trong ngày chung vui. 

Kệ: 
Thành tâm hướng thượng vui thầm tiến 
Chúc thọ thâm tâm tự giải phiền 
Nguyên lý Trời ban tình thấm thía 
Nhớ thương qui hội rất là yên 

 

4) Atlantic city ngày 16 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Tại sao quí mến tưởng nhớ hoài? 
 
Ðáp: Thưa quí mến tưởng nhớ nhau hoài là chung 
đường tiến hóa. 

Kệ: 
Chung nhau khai triển tánh tương hòa 
Cuộc sống an vui lại thiết tha 
Minh chánh cùng tu không thể đổi 
Chung đường tiến hóa tự mình qua 

 

5) Atlantic city ngày 17 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Tận tình xây dựng thì sẽ ra sao? 
 
Ðáp: Thưa tận tình xây dựng thì mọi sự sẽ thành 
công. 

Kệ: 
Chung hành xây dựng sẽ thành công 
Tâm không phá hoại sẽ hợp lòng 
Cùng chung xây dựng đồng thăng tiến 
Giải tỏa phiền ưu trí vẫn trong. 

 

6) Atlantic city ngày 18 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Lý luận ngang ngược chừng nào mới hết? 
 
Ðáp: Thưa, lý luận ngang ngược cho đến lúc đụng 
trận sẽ hết. 

Kệ: 
Nói năng không trật tự đến khổ ngu 
Loạn thuyết bất phân đạo với tù 
Khùng quẩn không minh đường tiến hóa 
Ngu khờ loạn động sống như mù 

 
7) Atlantic city ngày 19 tháng 10 năm 2000 
Hỏi: Tại sao sống trên đời phải luân lưu chịu khổ? 
 
Ðáp: Thưa, sống trên đời phải luân lưu chịu khổ vì nghiệp lực truyền kiếp. 

Kệ: 
Khổ hành tại thế vẫn luân lưu 
Nhân quả phân minh của mỗi người 
Nhận lãnh thực hành trong một kiếp 
Không tu càng khổ chẳng vui cười 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

MỘT HƠI PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN SUNG SƯỚNG VÔ CÙNG,  
BẠC TỶ KHÔNG MUA ÐƯỢC 

(TRÍCH BÀI GIẢNG NIỀM TIN VÀ XÂY DỰNG) 

….. Cho nên những người tu vô vi không phải hướng về của cải, nhưng mà hướng về con đường vô 
cùng của tâm linh. Các bạn có bạc tỷ mà tâm các bạn động, khổ thì cũng chả là gì. Các bạn không tiền mà 
tâm các bạn cảm an, tâm các bạn rước sự thanh nhẹ, thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ đem vào nội 
tâm nội tạng các bạn. Một hơi thở của các bạn cảm thấy sướng vô cùng, triệu triệu, tỷ tỷ không mua được. 

Các bạn thấy siêu nhiên đã và đang làm việc cho chính chúng ta rất nhiều, từ giờ phút khắc, hướng 
độ triền miên. Chúng ta thấy không? 

THÔNG BÁO CỦA HỘI VÔ VI  SYDNEY 

HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY 
VO VI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF SYDNEY INCORPORATED 

Thiền Đường Dũng Chí – Meditation Center 
922 Hume Highway, Bass Hill -  NSW 2197 - AUSTRALIA 

 Mob. 0414 508 194 – Email: hthai@xenontech.com.au 
 

THÔNG BÁO 
 

THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO: 
*  BAN CHẤP HÀNH HAHVV SYDNEY NHIỆM KỲ 2010-2012: 
1- Thái Phúc Hải      -      Hội Trưởng. 
2- Nguyễn Văn Vinh   -   Phó Hội Trưởng Nội Vụ. 
3- Nguyễn Thành Tâm -  Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ. 
4- Lê Thị Ngọc Sương  - Tổng Thư Ký. 
5- Nguyễn Thị Duyên  -  Thủ Quỹ. 
 
TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO, 
Thái Phúc Hải 
HT HAHVV Sydney – Úc Châu. 
Sydney, Ngày 25/07/2010 
 

Giới Thiệu Video Trên Vô Vi Website 
 
“Thành thật cám ơn những câu hỏi vừa rồi .  Đều trong tinh thần xây dựng mà có nhiều người mong muốn 
được nghe.  Nay tôi cũng đã tu nhiều năm, được một chút đỉnh phân giải những cái gì tôi đã đạt trong thanh 
tịnh và những cái gì động loạn tôi đã nếm. Cho nên các bạn cũng có cơ hội đồng tu đồng thức với tôi.  Đó là 
sự mong muốn tôi được trao đổi với các bạn.  Nay chúng ta lại có Đại Hội Thanh Tịnh.  Tự học và tự thấy 
những điều sai của chính mình. Bằng lòng sửa tiến, dấn thân tu tiến, thì chúng ta sẽ tiếp nối ảnh hưởng cho 
những người kế tiếp ở tương lai.”  

Đức Thầy giảng tại Đại Hội Thanh Tịnh năm 2000   
 
Kính mời quý vị xem những video sau đây và nhớ đến Đức Thầy kính yêu 

(Xin nhấn vô link hoặc là nhấn vô Ctrl + link sẽ coi rất mau lẹ) 
 

1. Vấn Đạo tại Đại Hội Thanh Tịnh năm 2000,  
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http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=409&Itemid=165 
2. Vấn Đạo tại Đại Hội Kỳ Quan năm 1994,  

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=410&Itemid=166 
3. Trên Đường Hoằng Pháp 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=396&Itemid=164 
4. Phương Pháp Công Phu năm 1994. 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=154 
 

Riêng quý vị dùng iPhone, iPad, iPod Touch thì vô link sâu đây: 
 
www.youtube.com/vovionline 

 
Chơn Thành Cảm Tạ Quý Vị 

 
Ban Kỷ Thuật 

THƠ 
        PHÂN MINH ĐỜI ĐẠO 
 
Đại ngôn Thầy tặng tết hằng niên 
Hội ngộ khắp nơi chung pháp Thiền 
Vô cực Đại Thiên Tôn chúng ngự 
Vi ơn Trời Phật Cửu Huyền thiêng 
Quốc thới dân an độ khắp miền 
Tế thế an bang vạn tiến xuyên 
Kỳ công Thầy dựng kho tàng quí 
29/2010 tại Lasvegas ngộ ý thiên 
Phân hành hội trưởng trước qui thiên 
Minh định vô vi nhất pháp thiền 
Đời đạo song hành trong đại định 
Đạo tổ truyền trao Phật Vĩ kiên. 
                  II 
Đại di ngôn Phân Minh Đời Đạo 
Hội tụ tâm linh tròn duyên đạo 
Vô trong thanh tịnh ngộ Phật Tiên 
Vi truyền thâm diệu Thầy lai đáo 
Quốc hồn quốc tuý phản bổn hườn 
Tế Phật Thần Tiên hội bàn đào 
Kỳ môn Đại Thiên Tôn chứng độ 
29/2010 Lasvegas siêu diệu biết bao 
Phân bổ trước sau người kế đạo 
Minh định, Thiền đường, Hội trưởng vào 
Đời đạo song tu chơn pháp đạt 
Đạo đức đủ đầy, Phật bước vào 
 
           TVLT 02.03.2010 
             Minh Thanh 
 
 

           HƯ KHÔNG ĐẠI ĐỊNH 
HƯ sửa tâm thân để trở về 
KHÔNG giới siêu nhiên thấu mọi bề 
ĐẠI ta ,đại ngã không còn nữa 
ĐỊNH tính minh tâm sáng suốt kề. 
          Tân Phú ngày 03-06-2010 
               Thanh Dũng 
                    ----- 
          LỜI CẦU NGUYỆN 
 
Đánh giá thật cao ý nguyện cầu 
Lồng theo nhân quả chẳng sai đâu 
Cây trồng người phải lo ăn trái 
Việc đến ta đành vượt bể dâu 
Tiên Phật từ bi nào gánh vác 
Ngọc Hoàng đứt dạ cũng cam sầu 
Luật chơi từ thuở Càn Khôn chuyển 
Hái quả vì nhân đã cấy lâu. 
 
Lời cầu chẳng khó chứng tâm đâu 
Dụng pháp khai thông thức nhiệm mầu 
Một dạ một lòng khai pháp giới 
Chung tần chung cõi mâu ni châu 
Điển quang đánh thức hồn ba cõi 
Đức hạnh chuyển giao ý nguyện cầu 
Tiên Phật cảm thông người trọn hiếu 
Dang tay đỡ nhẹ kẻ tình sâu. 
 
           PN. 19/12/2009 
                TS. Phương. 
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          ƠN THẦY  
Bóng tối quanh co thăm thẳm dày 
Sù sì vỏ bọc ủ lầm sai 
Bao dung Thầy vẫn truyền thanh điển  
Soi sáng trần tâm hoa chớm khai. 
           VN. tháng 03- 2004. 
                Ngọc Dung. 
                  ----- 
              SỢ NHÂN QUẢ 
Nhân quả đường đời, ứng tự nhiên 
Gieo nhân quả báo khảo hành liền 
Đường trần nhân quả, còn sinh tử 
Tứ khổ cuộc đời, nhân quả duyên 
Tự thức gieo nhân, lục tự niệm 
Khai thông bản thể, quả tâm thiền 
Chúng sinh sợ quả, khổ nhồi xác 
Bồ Tát sợ nhân, thanh tịnh yên. 
             Củ Chi, 11-07-2010 
                 Bá Tùng. 
                 ------ 
           TỐI SÁNG DO TA 
Bên ngoài cay độc chả đáng nào 
Không nhận nhẹ yên hiển trời cao 
Ma chướng trong lòng mới đáng sợ 
Một cơn nóng giận tối hà đào. 

               Cà Mau, 27-07-2010 
                            ---- 

                      HỮU DUYÊN 
Hữu duyên được gặp pháp thầy, 
Vô vi hóa giải đổi thay tính tình. 
Từ nay tâm trí anh minh, 
Hằng đêm thiền định tâm mình an vui. 
                  Cà Mau, 28-07-2010 
                        Hoàng Sơn  
                           ---- 
 
 
 
 
 
 
 

                  TÂM NIỆM 
Sáng nay bàn luận thơ thiền, 
Trao nhau thanh điển thầy khuyên làm lành. 
Mười điều tâm niệm thực hành, 
Khắc ghi trong dạ rành rành chẳng quên. 
                Cà Mau, 25-07-2010 
                        Văn Tân 
                       ----- 
               CHUNG THIỀN 
Trưa rằm tháng sáu chung thiền, 
Biết bao bạn đạo hòa mình vui tươi. 
Đổi trao trao đổi bao lời, 
Đồng tâm hướng thượng tươi cười cảm giao. 
Nhớ lời thầy dạy tâm trao, 
Cùng nhau thảo lụân ước ao lòng mình. 
Mong cho đạt đến cẩm minh, 
Quay về khai mở quân bình âm dương. 
Tự khai tự mở trăm đường, 
Hiểu thông mọi lối tầm phương hợp tình. 
Cha trời luôn tỏa điển tình, 
A di đà phật hồn sinh hoài hoài. 
                   Cà Mau, 27-07-2010 
                         Văn Phong 
                       ------- 
              THIỀN THƠ 
Mấy ai tầm ngữ luận bàn, 
Ta đây luyện trí kết vần làm thơ. 
Diễn đời lụân đạo giải khờ, 
Tu tâm nung ý hồn mơ sau này. 
Mong sao tâm ứng như thầy, 
Thiện tâm hạnh đức ngất ngây chơn hồn. 
Học theo chân đạo trường tồn, 
Vô vi pháp nguyện điển tròn tâm như. 
Buông ra phàm tánh khư khư, 
Sân, si, ái, ố ta trừ nó đi.     
Đến khi mở hội khoa thi, 
Điển hồn hiệp nhất ta đi về nguồn. 
              Cà Mau, 28-07-2010 
                    Văn Phong 
                          
                

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin hướng tâm cầu nguyện cho bà Lâm Thi Cúc sinh năm 1948 mất ngày 19 tháng 7 năm 2010 tại thị trấn 
quận Phụng Hiệp tỉnh Cần Thơ, là mẹ nuôi của bạn đạo Lâm Giàu thuộc Thiền đường Vancouver, được 
siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo 



  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 6/7 

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ ,August 01-2010 
 

VÔ VI THỜI ĐẠI MỚI 
 
Thưa các bạn , 
 
       Trong dòng thăng trầm của thời gian ,Vô Vi đã phát triển khắp nơi trên thế giới. Một pháp môn Tu 
Thiền Điển Quang hiện đại , theo phương án Đời Đạo Song Tu.Nên đã thu hút nhanh chóng mọi thành 
phần trong xã hội. 
        Thiền Vô Vi như một cơn sóng thần ,khi bỗng lên cao,khi chìm sâu thầm lặng. Nhiều thử thách gian 
nan,nhiều bài toán khó,hành giả Vô Vi luôn luôn đối đầu với sự thức giác để tiến lên ,hòa nhập vào lòng 
đại dương của tình thương bao la. 
        Là pháp môn thực hành ,nên khi nhìn vào đối tượng ,chúng ta sẽ phát hiện được tình trạng Tu Thiền 
,hay thực chất của mỗi hành giả Vô Vi.Thực hành và lý thuyết,như trắng với đen,như mặt ngoài và mặt 
trong của một bàn tay. 
        Chúng ta đang sống trên một đất nước Tự Do nhất thế giới. Một quốc gia có truyền thống Dân Chủ 
cao độ.Nên mọi sinh hoạt ,mọi nhu cầu , đều được phát triển đáng ngưỡng mộ. Cần nên học hỏi và noi 
theo. 
        Nhìn lại pháp môn Vô Vi của chúng ta. Đã từ lâu,chìm đắm trong suy tư cổ hủ.Bạn đạo thì quá lệ 
thuộc vào Đức Thầy. Giao tế thì vị nể. Sinh hoạt thì phe nhóm. Đã từ lâu vì để lấy lòng người,bạn đạo vô 
tình làm trì trệ đường tu của nhiều người khác. Đề cao quá đáng ,chê trách vô trách nhiệm.Chúng ta tự chia 
rẽ ,tự kìm hãm sự Tự Do ,tự giam mình trong khuôn khổ thiếu Dân Chủ. Không khéo,chúng ta sẽ trở 
thành một nhóm người lạc hậu giữa thời đại mới. 
         
Thưa các bạn , 
 
       Đức Thầy từng nhắc nhở : Vô Vi là một pháp môn hoàn toàn tự do. Không cần thiết phải lệ thuộc 
bất cứ một ai, hay lệ thuộc bất cứ một tổ chức khống chế nào.Vô Vi là những con người có sạn trong đầu, 
không dễ gì bị lường gạt.Vô Vi là những con người dám nói lên sự thật ,không gian dối,không nịnh 
bợ,không làm nhẹ đi phẩm hạnh của chính mình. 
       Hôm nay ,chúng ta đang ở vào thời đại vệ tinh.Mọi sinh hoạt ,thông tin đều nhanh nhẹn không thua vì 
một luồng tư tưởng.Thời may, pháp môn Thiền Vô Vi xuất hiện,và đã đưa chúng ta hòa nhập dễ dàng vào 
vận hội mới nầy .Thời đại của tình thương và đạo đức.                Sự ra đi của Đức Thầy sớm chuẩn bị cho 
một tương lai huy hoàng của pháp Thiền Vô Vi. Những cơn sàng sảy ,thanh lọc, sẽ sớm đem lại thanh bình 
,an vui cho nhân loại. 
      Nếu chúng ta là những người Vô Vi chân chánh , đôi vai chúng ta đang mang nặng một khối ưu sầu 
,suy tư của Đức Thầy. Một công trình bão tồn ,một hành trang phát huy đạo pháp. Chúng ta phải son sắt 
,quyết tâm hoàn thành cho bằng được.  
      Tất cả những người anh em tu Thiền Vô Vi,chúng ta đều có bổn phận như nhau. Hình thức,danh 
vọng,tiền tài, là những trở ngại,cản ngăn con đường đi tới của Vô Vi.Linh hồn thì luôn bất diệt và trường 
tồn. Chỉ có lòng ham muốn không chánh đáng , gia tài tự kiêu,tự mảng,chứng chỉ ganh tỵ ,mảnh bằng gian 
dối ,là bị tiêu vong ,không tồn tại  . 
       Anh em chúng ta thì đông ,nhưng VôVi chỉ có một.Chúng tôi mời gọi tất cả bạn đạo nếu một lòng 
Kính Thầy ,Yêu đạo ,Mến thương bạn hiền , hãy cùng nhau nắm tay xây dựng căn nhà VôVi ngày một 
thêm tốt đẹp ,sáng ngời thanh quang điển lành.Làm rạng rở hồng ân của thượng đế dành cho chúng sanh 
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trong thời đại mới.Chất liệu để làm nền tảng xây dựng vững chắc căn nhà Vô Vi là Nhịn Nhục ,Tha Thứ và 
Thương Yêu. 
       Dòng thời gian tuôn chảy không bao giờ ngừng. Sự chậm chạp , ỷ lại sẽ bị đào thảy.Chúng ta cần có 
một tổ chức lớn mạnh và vững chắc.Một pháp môn tuyệt vời ,một tổ chức sáng đẹp là điều mơ ước của bạn 
đạo Vô Vi ,là di chúc của Đức Thầy Kính Yêu. 
      Với những tâm hồn trong sáng ,vàng ròng niềm tin, kim cương ý chí,chúng ta quyết tâm một lòng đáp 
lại sự tin yêu của Đức Thầy,hầu hoàn thành sứ mạng thiêng thiêng , đem đến quần sanh một pháp báu 
trong thời đại Kỷ Nguyên Di Lặc : Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. 
 
Thưa các bạn , 
        Những lời trình bày ở trên, là những góp nhặt từ những ý tưởng của các bạn đạo khắp nơi. Tôi chỉ hệ 
thống lại và viết ra. Có bạn thưởng thức được thì rất cám ơn.Có bạn chưa đồng ý thì cũng xin chân thành 
cảm tạ. Bởi lẽ chúng ta đang thực thi nghiêm chỉnh và đúng đắn tôn chỉ của pháp môn tu thiền Vô Vi , đó 
là : hoàn toàn Tự Do.  
       Kính chúc các bạn thân tâm an lạc , vạn sự đều may mắn. 
 

Kính xin đảnh lễ Đức Thầy 
 

Vô Vi mầu nhiệm với lòng thành 
Khoa học văn minh tạo tiếng thơm 

Huyền bí thanh tao tâm đạt thức 
Phật Pháp vô biên pháp nhiệm mầu  

 
 

Nam Mô A Di Đà Phật 
Vạn Vật Thái Bình  , 
 
Kính bút , 
 
Võ Quang 
Ttung Tâm Vô Vi  
Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ 

 


