Số: 925 Ngày: 31 tháng 3 năm 2013

Minh Tâm
Minh tâm tự thức chẳng mê sầu
Khai triển chính mình tiến về mau
Học hỏi thực hành hiểu lý sâu
Quán thông đời đạo tự về mau
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 12/6/2003 đến 18/6/2003
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) Coù caùch naøo chöõa beänh ích kyû khoâng ?
2) Ích kyû laø gì ?
3) Laäp vò ñaët ngoâi ñeå laøm gì ?
4) Ngöôøi tu coøn tham daâm thì phaûi laøm sao ?
5) Naïn laø sao ?
6) Chuyeän gì khoâng theå löôøng tröôùc ñöôïc?
7) Ngöôøi tu thieáu nôï ngöôøi ñôøi coù theå tieán hoùa hay khoâng?
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1) Santa Ana, 12-06-2003 8 : 18AM
Hoûi : Coù caùch naøo chöõa beänh ích kyû khoâng ?

2) Santa Ana, 13-06-2003 3 : 25 AM
Hoûi : Ích kyû laø gì ?

Ñaùp : Thöa coù caùch töï giaûi uaát khí thì môùi chöõa
ñöôïc beänh ích kyû
Keä :
Hoøa ñoàng caûm nhaän trí taâm an
Giaûi toûa phieàn öu töï luaän baøn
Khai trieån chính mình taâm töï thöùc
Haønh thoâng trí tueä trí taâm an

Ñaùp : Thöa ích kyû laø muoán che chôû chính mình
thoâi
Keä :
Thuû lôïi cho mình chaúng giuùp ai
Taâm khoâng côûi môû muoán tranh hoaøi
Xuyeân taàm moái lôïi khoâng chia xeû
Chuyeån hoùa khoå haønh töï taïo sai

3) Hungtinton Beach, 14-06-2003 10 : 10 PM
Hoûi : Laäp vò ñaët ngoâi ñeå laøm gì ?

4) Hungtington Beach, 15-06-2003 3 : 27 AM
Hoûi : Ngöôøi tu coøn tham daâm thì phaûi laøm sao ?

Ñaùp : Thöa laäp vò ñaët ngoâi ñeå thu lôïi maø thoâi
Keä :
Laäp vò ñaët ngoâi ñeå thuû lôïi
Baøy möu ñaët keá cuõng vì ñôøi
Tu taâm töï tieán chaúng trao lôøi
Töï thöùc chôn haønh trí nghỉ ngôi

Ñaùp : Thöa ngöôøi tu coøn tham daâm thì phaûi laâm
naïn
Keä :
Tu coøn tham daâm maéc phaûi sai laàm
Töï haïi taâm thaân cuõng taïi tham
Khoù khoå khoù haønh taâm khoù saùng
Meâ laàm taïo ñoäng khoå vì tham
6) Atlantic city, 17-06-2003 10: 30 AM
Hoûi: Chuyeän gì khoâng theå löôøng tröôùc ñöôïc?

5) Hungtington Beach, 16-06-2003 6 : 25 AM
Hoûi : Naïn laø sao ?
Ñaùp: Thöa xaûy ra nhieàu chuyeän ngoaøi yù muoán maø
khoâng löôøng tröôùc ñöôïc
Keä:
Nhieàu chuyeän ngoaøi yù muoán khoâng löôøng
tröôùc
Taïo khoå cho taâm töï nhaän thoâi
Naïn ñeán voâ song khoâng töôûng töôïng
Taâm hoàn baát oån khoù ño löôøng

Ñaùp: Thöa chuyeän nghieäp duyeân khoâng theå löôøng
tröôùc ñöôïc
Keä:
Baát ngôø xaûy ñeán chuyeän löông duyeân
Döùt khoaùt taâm tu töï phaùt hieàn
Duyeân nôï khoâng coøn xoay chuyeån nöõa
Thaønh taâm hôïp taùc xaây döïng yeân

7) Atlantic city, 18-06-2003 9: 30 AM
Hoûi: Ngöôøi tu thieáu nôï ngöôøi ñôøi coù theå tieán hoùa hay khoâng?
Ñaùp: Thöa ngöôøi tu coøn thieáu nôï ngöôøi ñôøi seõ khoâng tieán hoùa noåi
Keä:
Thieáu nôï ñôøi khoù tieán hoùa noåi
Thöïc haønh ñi tôùi töï haønh thoâi
Nhôn duyeân taän ñoä chuyeån sang toài
Qui hoäi tình ngöôøi töï ñaït ngoâi
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY

Xây Dựng Vô Vi
Thực hành phát triển tâm tu tiến
Quí tưởng Trời cao giải tâm phiền
Duyên Đạo tình Đời chung hợp tác
Bình tâm xây dựng tự học hiền.
Học hiền giải tỏa triền miên,
Khai thông trí tuệ giao duyên Phật Trời.
Thành tâm tiến hóa hợp thời,
Qui y chánh pháp tiến hoài không ngưng.
Cảm thông mở lối từ từng,
Qui y Phật Pháp các vùng qui y.
Thực hành học hỏi Từ Bi,
Khai minh trí tuệ thân thì cảm an.
Tự minh khai triển bạc bàn,
Lui về thanh tịnh khai màn Đạo Tâm.
Càn khôn vũ trụ mừng thầm,
Chiếu ban không ngớt khai mầm giác quang
Thế gian cho đến thiên đàng,
Qui về một mối đàng hoàng hơn xưa.
Dù cho chuyển động nắng mưa,
Tâm ta vững tiến sống vừa thế nhân.
Cảm thông từ giới từ tầng,
Một lòng xây dựng, một lòng tự tu.
Chẳng còn lý luận khôn ngu,
Người tu phản thức trùng tu hoài hoài.
Càn khôn vũ trụ thanh đài,
Hướng tâm thanh nhẹ tiến hoài không ngưng.
Kính Bái,
Lương Sĩ Hằng -Vĩ Kiên.
---------(Viết cho Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, Westminster, California)
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 1 2013 chúng tôi đã nhận cho đến 31/132013 từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú
khổ ban vui như sau:
Người gửi

Luc Q. Tran (NY)
Michael Sutherland (FL)
Phan Ba Tam (CA)
Luong Thu (CA)
Nguyen Xuan Mai (CA)
Nguyen Thi Thoai (CA)
G/D Nguyen Huu (CA)
Vo danh (Tennesse)
Steve Banh (CA)
Hong Vo (CO)
Thanh An (CA)
Jones (con Bac Huong) (TX)
Bac Huong (TX)
Ho Tan (TX)
Bao Khoa (SC)
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Ngon Huynh (GA)
Chau Thieu Du (CA)
Vo danh (Mtl)

US$

Currency $(Cad)

300.00
100.00
30.00
30.00
500.00
100.00
200.00
700.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
100.00
500.00
100.00
200.00
1000.00
200.00

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui :
Bố thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà
Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp
- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn
- Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo BệnhViện Ung Bướu TP HCM
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh …
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ
1998
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng
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THƠ BẠN ÐẠO
Chúng ta thật đại phước trong kiếp này ngộ được
PLVVKHHBPP nhờ sự chỉ dậy và giảng giải một cách
tường tận để dìu tiến cho anh em chúng ta từ đời lẫn
đạo, Ngài đã hy sinh rất nhiều, dùng mọi phương tiện
hiện hữu tại thế, để lại một của báu cho chúng sanh, tôi
xin đóng góp bài DUYÊN NGỘ để nói lên cảm nghỉ của
minh xin được chia xẻ với bạn đạo.
DUYÊN NGỘ
Vạn kiếp nan phụng được minh sư
Tình thương thể hiện bởi tâm từ
Chơn lý ngài ban dạy sanh chúng
Không hành khó đạt sống ưu tư
Ưu tư vì bởi thiếu tu
Hành thông hóa giải thân tù an vui
Sống thời chấpnhận rèn trui
Xây nền đạo hạnh tạo mùi qúy thương
Bền lòng chịu đựng gío sương
Lục trần tạo sóng khó lường khó đo
Chủ Ông trách nhiệm phải lo
Không cho chúng nó tự do hoành hành
Biết tu tạo dựng qủa lành
Giải phần ô trược lọcthành điển thanh
Hùng anh phải biết đấu tranh
Nắm quyền tự chủ lấy dành ngôi xưa
Tiền tài lục tặc rất ưa
Nếu không dạy dổ đổ thừa lý do
Thường khi tính chuyện so do
Dạy cho chúng nó phải lo tu hành
Đường tu quyết trí mới thành
Kéo cưa hết kiếp không hành khó thông
Thầy thường dạy dổ đừng mong
Pháp luân tự giải mở còng tự đi
Mượn đời tự học tự thi
Học kinh vô tự tâm thì mở mang
Gian nan thử thách chẳng màng
Đường tu ta giữ đổi vàng cũng không
Người tu xây dựng ý công
Quân bình tâm thức giải thông nghiệp trần
Duyên duyên nợ nợ xa dần
Tâm không tự buộc lần lần tiêu tan
Vía thời an định rảnh rang
Hồn thanh hướng thượng chuyển sang thực hành
Nam mô ý niệm tập tành
Niệm cho khai mở ngũ hành tự đi.
San Jose, ngày 20/4/1990.
Kính bái
Lý Vĩnh

----

DO TÂM
Thăng hoa tiến hóa tự gieo mầm
Pháp lý VÔ VI rất diệu thâm
Giải thoát luân hồi hành đạo pháp
Sanh do thiên địa, đắc do tâm
Saigon 20.3.2013
Minh Vô Vi
---HÀNH TRÌNH
Hành trình tu học vía hồn linh
Sáng suốt thăng hoa tự cứu mình
Pháp đạo Phật khai hành giải thoát
Sớm ngày đắc tịnh thoát vô sinh
Saigon 20.3.2013
HỮU TÌNH
Bạn đạo giờ đây thật hữu tình
Trao nhau thơ đạo cùng nhau minh
Từ đây gắn bó đầy tình nghĩa
Tâm ứng cảm giao muôn sắc hình
Saigon 20.3.2013
Minh Vô Vi
CÀN KHÔN
Hổn độn sơ khai một khí sinh
Từ thời vô thủy khai nguyên linh
Âm dương tương khắc năng tương hợp
Phân định càn khôn đấng tạo sinh
Saigon 20.3.2013
Minh Vô Vi
----

VỊ GIÁC
Chát đắng chua cay thêm vị mặn
Kiếp thời nay ở cảnh tình tang
Ngọt ngào chan chứa trong ngoài ngỡ
Vị giác chưa giao sao cảm quan.
Lấp lánh vinh quang còn trước ngỏ
Tượng hình kinh kệ tưởng vầng trăng
Thâm quang ngọc sáng trao mài dũa
Ngày tháng nguyện lành tuệ pháp năng.
Thích thích ca ca đâu có lạ
Thưa thưa dạ dạ cũng đời qua
Ngoại gieo tình ý thân tâm dạo
Diệu khúc theo đàn đó đẩy đưa.
Bão táp phong ba nhồi thức ạ
Vị đời đây đó cảm sâu xa
Trăm điều mọi việc mộng như ước
Vi pháp thân hành hội ý nhá.
Cà Mau 25/03/2013
Văn Phong
----

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 5/10

Bao giờ mới hết làm phiền đến chung.
BAO GIỜ
Bao giờ mới hết đa nghi,
Bao giờ mới được ung dung,
Bao giờ mới thấy Vô Vi thực hành.
Bao giờ mới sống thiện trung với đời.
Bao giờ mới hết chiến tranh,
Bao giờ mới chiệu xa rời,
Bao giờ mới hết tranh dành vì ai.
Bao giờ mới mở để mời thiền chung.
Bao giờ mới thấy thánh thai,
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
Bao giờ mới muốn ngày mai lo thiền.
07/01/13 Hoàng Kiệt
Bao giờ mới thấy đủ tiền,
Thông Báo về Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông” 2013
Du Thuyền “Voyager Of the Seas” Úc Châu / Tân Tây Lan
Ngày 30 tháng 3 năm 2013
Kính gởi quý bạn,
Sau khi nghiên cứu các trạm ngừng của Du Thuyền, chúng tôi xin cống hiến quý bạn hai buổi du lịch
sau đây, để quý bạn có thể chung vui trong nhóm Vô-Vi với giá cả phải chăng (xin xem phiếu ghi danh du
ngoạn đính kèm).
1. Tour Suối Nước Nóng tại Melbourne ngày ̣9 tháng 12
Cách thành phố Melbourne 90 phút lái xe có một suối nước nóng thiên nhiên rất tốt cho việc trị liệu bệnh
nhức mỏi, phong thấp. Một trung tâm nghỉ dưỡng với lối kiến trúc tân tiến được xây lên với trên 20 hồ sạch
sẽ và thơ mộng đễ xử dụng nguồn nước thiên nhiên 50 độ C này. Tháng 2 năm 2013 trung tâm mang tên
Peninsula Hot Springs này được liệt kê vào một trong mười trung tâm nghỉ dưỡng hạng nhất trên thế giới.
http://www.abs-cbnnews.com/lifestyle/02/23/13/travel-picks-top-10-hot-springs-around-world

Du thuyền sẽ cập bến Melbourne lúc 8 giờ sáng và rời bến lúc 5 giờ chiều. Mặc dù thời gian quá ngắn,
chúng tôi cũng cố gắng tổ chức một chuyến du lịch để quý bạn có thể đến thăm viếng trung tâm này, ngâm
mình trong giòng nước suối nóng, quên các mệt mỏi, và đồng thời có thể đến thành phố Melbourne chụp vài
hình lưu niệm.
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Chương trình ngày hôm đó như sau (có thể thay đổi tùy theo lộ trình hãng tàu):
8:45 - 9 giờ sáng: Xe bus rời bến đi Peninsula Hot Spring. Để tiết kiệm thời gian xin quý bạn mặc sẵn đồ
tắm. Trên xe bus chúng tôi sẽ phát cho mỗi bạn một phần ăn gồm có ổ bánh mì, trái cây, và một chai nước
lọc. Quý bạn nên giữ chai nước để có thể châm thêm nước sau này tại những vòi nước uống tại trung tâm, vì
quý bạn sẽ khát nước trong lúc ngâm mình.
10 giờ 30 sáng đến 11 giờ sáng: Xe bus đến trung tâm tịnh dưỡng.
12 giờ 30 trưa: Yêu cầu quý bạn chuẩn bị lên xe bus.
12 giờ 50 trưa đến 1 giờ trưa: Xe bus khởi hành đi vô city Melbourne.
2 giờ 30 trưa đến 3 giờ: Xe bus đến city. Quý bạn có thể xuống xe chụp hình lưu niệm.
3 giờ 30: Xe bus khởi hành đi trở về bến tàu.
4 giờ: Xe bus đến bến tàu. Du thuyền rời bến lúc 5 pm.
XIN LƯU Ý :
• nếu xe bus vì lý do nào đó không đến city được trước 3 pm thì xe bus sẽ đi thẳng ra bến tàu cho kịp
giờ du thuyền rời bến.
• Nếu xe bus đến trung tâm tịnh dưỡng trước 10:30 am thì quý bạn sẽ đi lên xe bus lúc 12 pm và xe
bus sẽ khởi hành đi city lúc 12:30 pm. Như vậy quý bạn sẽ có 1 tiếng đồng hồ để chụp hình lưu niệm
tại city.
• Quý bạn không nên mang vòng vàng, nữ trang, và logo VoVi khi ngâm mình vì nước suối nóng sẽ
làm hư và bay màu.
2. Tân Tây Lan, Dunedin - Du ngoạn Tour xe lửa Silver Fern railcar đi Waitati, 13 tháng 12 năm
2013
Du thuyền sẽ cập bến tại Port Chalmers vào lúc 8 giờ sáng ngày 13 tháng 12 năm 2013. Port Chalmers cách
thành phố Dunedin 13 kms hay 20 phút lái xe.
Dunedin có xe lửa tên là Silver Fern Railcar, chuyên chở được khoảng 80 hành khách. Xe lửa này phục vụ
trên tuyến đường Dunedin - Port Chalmers - Waitati. Xe lửa đi ngang qua những cảnh núi non và vịnh biển
thật là đẹp. Mỗi chuyến đi và về chiếm 90 phút. Ngày du thuyền cập bến, xe lửa chỉ đi được hai chuyến mà
thôi.
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• chuyến thứ nhất vaò 10 giờ sáng
• chuyến thứ nhì vào 12 giờ trưa
Bạn đạo ghi danh đi tour Waitati sẽ được chia làm 2 nhóm :
Nhóm 1 sẽ đi chuyến xe lửa thứ nhất vào 10 giờ sáng đi Waitati và trở về lại ga xe lửa Dunedin Railway
Station vào lúc 11:30 sáng. Thời gian còn lại quý bạn có thể đi thăm viếng thành phố Dunedin trước khi
lên xe lửa hay xe bus trở lại bến tàu vào lúc 3 giờ chiều.
Nhóm 2 sẽ đi chuyến xe lửa thứ nhì vào lúc 12 giờ trưa đi Waitati và trở về lại ga xe lửa Dunedin Railway
Station vào lúc 1:30 chiều. Chúng tôi có tổ chức xe bus đưa quý bạn trong nhóm 2 này đến ga xe lửa
Dunedin vào lúc 10 giờ sáng. Quý bạn có thể chụp hình tại ga xe lửa nổi tiếng này hoặc thăm viếng Chinese
Garden gần đó và tập họp tại ga xe lửa vào lúc 11:45 để đi chuyến 12 giờ.
Nhóm 2 sau khi đi tour Waitati xong, sẽ về đến ga xe lửa khoảng 1:30 chiều. Thời gian còn lại tiếp tục đi
thăm viếng thành phố Dunedin. Đến 3 giờ chiều quý bạn tập họp lại địa điểm đã hẹn để lên xe bus hoặc xe
lửa trở về bến tàu.
XIN LƯU Ý :
•

Vì xe lửa đi Waitati có chỗ ngồi giới hạn, xin quý bạn ghi danh sớm kẻo hết chổ.
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•
•

Lúc ghi danh, xin ghi chú muốn được xếp chung chuyến với bạn đạo nào.
Tour này chỉ gồm có group Vô Vi mà thôi nên quý bạn có thể cùng nhau nói chuyện đạo, ca hát
thoải mái ....Ngày 13.12.2013, có hai chiếc du thuyền cặp bến, và tất cả xe lửa còn lại do hãng tàu
thuê và tour xe lửa của hãng tàu dài 6 tiếng với giá 199 USD/ 1 người trong khi tour Vô-Vi 65 USD
cho 1 người lớn.

THẮNG CẢNH TẠI DUNEDIN
1. Ga xe lửa Dunedin Railway Station, Anzac Square chụp hình rất đẹp.
2. Cách đó 400 thước có Chinese Garden thời triều đại nhà Minh, chụp hình rất đẹp. Vé vô cửa: người
lớn NZ$9, trẻ em miễn phí.
3. Đối diện ga xe lửa là con đường Stuart street dẫn đến The Octagon, là khu nổi tiếng của thành phố.
Quý bạn có thể shopping, ăn uống... Từ ga xe lửa Dunedin Railway Station đến The Octagon đi bộ
khoảng 15 phút.
4. Quý bạn cũng sẽ thấy xung quanh đó có những kiến trúc cổ xưa như First Church, Law Courts,
Fortune Theatre ....
PHẦN QUÝ BẠN ĐẠO ĐI CHƠI TỰ TÚC:
Ngày hôm đó có 2 chiếc du thuyền ghé vô Dunedin nên phương tiện tự túc di chuyển vô thành phố từ bến
tàu cũng hạn chế. Quý bạn không đi tour có thể đón taxi NZ$45 một chuyến, hoặc đón xe bus công cộng.
Tuy nhiên, xe bus công cộng 40 phút mới có một chuyến nên phải chờ đợi rất lâu.
Xin quý bạn ghi danh sớm để BTC có đủ thời gian sắp xếp và phục vụ quý bạn hoàn hảo hơn.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn, và xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Bàn Bạc Khai Thông 2013,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
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Phiếu Ghi Danh- Du Ngoạn
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 32 “Bàn Bạc Khai Thông”
Du Thuyền Voyager Of The Seas / Sydney, Australia
7.12.2013 - 18.12.2013

Họ / Tên (theo passport): (xin ghi một nhóm nếu muốn đi
chung)
1.
2.
3.
4.
5.
Lệ Phí Du Ngoạn cho 1 người :
Du Ngoạn
1- Tour Suối Nước Nóng –
Melbourne, Australia
2- Tour Du Ngoạn Xe Lửa
– Dunedin, New
Zealand**

Thành Phố/ Quốc Gia

Người lớn
60 USD

Trẻ em (dưới 15 tuổi)
45 USD

65 USD

40 USD

Tổng Cộng
**** Chúng tôi sẽ xếp các bạn ghi danh sớm đi chuyến xe lửa 10 giờ sáng cho đến khi hết chỗ. Quý bạn ghi
danh sau sẽ đi chuyến 12 giờ trưa.

Thời hạn chót ghi danh
Thời hạn đóng hết lệ phí

: 1 tháng 6 năm 2013 (Tùy theo còn chỗ hay không)
: 1 tháng 7 năm 2013

Nếu hủy bỏ sau ngày 1 tháng 7 năm 2013, sẽ không được hoàn tiền lại
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