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Số:  927  Ngày: 14 tháng 3 năm 2013 

 

 
 
 Mục Bé Tám 26/6/2003 đến 2/7/2003 
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) Qui nguyeân thieàn giaùc laø sao? 
2) Taïi sao soáng khoâng yeân? 
3) Taïi sao ñoäng? 
4) Trôû veà ñaát cuõ coù gì laï? 
5) Taïi sao ñoäng?  
6) Lyù do gì röôùc tröôïc? 
7) Lyù do gì phaûi tham? 
 
 
 
 

Qui Hội 
 

Qui hội tình người xoay chuyển tiến 
Quán thông tự thức rõ các miền 

Nguyên lý Trời ban không dấy động 
Thực hành chánh pháp tự mình thông 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 26-06-2003  10: 45 AM 
Hoûi:  Qui nguyeân thieàn giaùc laø sao? 
 
Ñaùp:  Thöa qui nguyeân thieàn giaùc laø seõ toaøn tín nôi 
khaû naêng cuûa chính mình 
  Keä: 
 Thöïc haønh thöùc giaùc töï taâm tu 
 Thöùc giaùc taâm tu töï giaûi muø 
 Qui hoäi chôn tình taâm hoäi ñuû 
 Thaân thöông taän ñoä chuyeån phaân bu 
 

2) Atlantic city, 27-06-2003  9: 10 AM 
Hoûi:  Taïi sao soáng khoâng yeân? 
 
Ñaùp:  Thöa töï röôùc ñoäng thì phaûi soáng khoâng yeân 
  Keä: 
 Thöïc haønh khoâng ñuùng soáng khoâng yeân 
 Chuyeån hoùa taâm tö caûm noái lieàn 
 Meâ chaáp vaãn coøn trong yù töôûng 
 Bình taâm thanh tònh töï an yeân 
 

3) Atlantic city, 28-06-2003  8: 40 AM 
Hoûi:  Taïi sao ñoäng? 
 
Ñaùp:  Thöa taïi maát söï quaân bình cuûa noäi taâm 
  Keä: 
 Thöông taâm muoán cöùu ñoäng taâm loøng 
 Ñoäng trí phaân taâm töï chuyeån voøng 
 Trí yù khoâng thoâng töï thaùp toøng 
 Qui nguyeân ñöôøng loái giaûi loøng voøng 
 

4) Montreùal, 29-06-2003  7: 52 AM 
Hoûi:  Trôû veà ñaát cuõ coù gì laï? 
 
Ñaùp:  Thöa trôû veà ñaát cuõ cuõng vaäy thoâi 
  Keä: 
 Quaùn thoâng coâng chuyeän chaúng sang toài 
 Vôõ leõ traàn gian chæ theá thoâi 
 Coù coù khoâng khoâng gieo chuyeän ñoäng 
 Thaønh taâm ñoùn röôùc vaãn chôø mong 
 

5) Montreùal, 30-06-2003  5: 40 AM 
Hoûi:  Taïi sao ñoäng? 
 
Ñaùp:  Thöa taïi vì röôùc tröôïc thoâi 
  Keä: 
 Tröôïc nhaäp trí khoâng minh maãn 
 U ô chuyeän ñoäng loaïn khoâng caàn thieát 
 Traàn taâm khoù tieán chuyeän khoâng hay 
 Röôùc ñoäng taïo ngu ñau tieác uoång 
 
 

6) Montreùùal, 01-07-2003  8: 12 AM 
Hoûi: Lyù do gì röôùc tröôïc? 
 
Ñaùp:  Thöa quaù tham phaûi röôùc tröôïc 
  Keä: 
 Tham lam khoå cöïc haïi thaân mình 
 Khoå cöïc trieàn mieân töï khoù minh 
 Taïo ñoäng khoù giaûi töï haïi mình 
 Khoù tu khoù tieán chuyeån haønh trình 
 
 

7) Montreùal, 02-07-2003  5: 10 AM 
Hoûi:  Lyù do gì phaûi tham? 
 
Ñaùp:  Thöa tham vì thieáu 
  Keä: 
 Tham lam vì thieáu thoán moïi ñieàu 
 Khoå cöïc baän taâm ñuû moïi ñieàu 
 Ñoäng loaïn tham lam vì loaïn töôûng 
 Khoù tu khoù tieán khoù yeâu thong 
 
ø 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Yêu Cha 
 

Yêu cha con lại yêu nhiều 
Nhớ cha lại đạt những điều cao siêu 

Thanh bình tâm thức càng yêu 
Con hòa chơn khí, tự yêu chơn tình 

Yêu cha con lại yêu nhiều 
Tràn trề quý mến lại càng biết yêu 

Yêu cha cảm hóa được nhiều 
Cha yêu nhơn loại trao tình mọi nơi 

Yêu cha mến cảm chơn lời  
Tâm con thổn thức những lời cha ban 

Lệ rơi tuôn chảy hai hàng  
Yêu cha con mới đuợc an tâm hồn 

Yêu cha học hỏi thiết tha  
Tình cha sâu đậm chan hòa nơi nơi 

Yêu cha con lại thật thà  
Cảm minh vũ trụ tâm hòa hư không 

Yêu cha con lại yêu nhiều 
Cha không xa cách cha trong mọi người 

Yêu cha ướm nở nụ cười 
Cha ban tình đẹp vui cười hòa yêu 

Yêu cha học hỏi thiết tha  
Tình cha sâu đậm chan hòa nơi nơi 

Yêu cha con lại yêu nhiều 
Cha ban tâm đạo, con thì nhận thêm. 

 
Kính Bái, 

Lương Sĩ Hằng 
11-1982 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bđ VÕ HIỀN mất ngày 04.04.2013 (nhằm ngày 24.2 năm 
Quý Tỵ). Tại Phú Trinh- Phan Thiết-Việt Nam.Thọ 67 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo. 
Huỳnh Đăng Lân kính báo 
 
2) Kính mong quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của các bạn đạo Võ Minh Khoa và Võ Đức Tài là 
bạn đạo Dương Thị Quế, sinh năm 1919 vừa qua đời tại Montréal (Canada) vào thứ sáu 5 tháng 4 năm 2013 
(nhằm ngày 25 tháng 2 năm Quý Tỵ), hưởng thọ 94 tuổi. được siêu thăng về cõi an lành. 
Bạn đạo Võ Minh Khoa, Võ Đức Tài cùng gia đình kính báo và chân thành cám ơn tất cả quý bạn đạo. 
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THƠ BẠN ÐẠO 
 
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
 
Pháp Lý Vô Vi Thầy dạy ta 
Từng li từng tí chẳng nệ hà 
Vậy mà có bạn lại nhầm lẫn 
Hôm nay ôn lại cùng học nha 
 
Soi hồn mở huệ phải giúp Thần 
Pháp Luân điều Khí giúp Tâm thân 
Chiếu Minh mở tạng giúp hạ giới 
Điều KHÍ, luyện TINH, THẦN định cân 
 
Cân bằng thanh trược khí điển vào 
Vô Vi Pháp Lý Thầy đã trao 
Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định Pháp 
Chiếu Minh giải trược tập thêm sau 
 
Ăn nhiều rước trược phải Chiếu Minh 
Nếu không nổi sân bất thình lình 
Khó kèm dâm tính khi sung sức 
Đang thiền thần xác đòi dục tình 
 
Chiếu Minh giải trược trong thân tâm 
Thường Chuyển, Chiếu Minh đừng có nhầm 
Hai pháp giúp ta trong Thiền Định 
Qui nhất ba giới nhẹ thân tâm 
 
Soi Hồn, Pháp Luân hành nhiều thời 
Chiếu Minh thực hành lúc thảnh thơi 
Thường Chuyển phải thở lúc bụng đói 
Sau 3 giờ chiều nghỉ xả hơi 
 
Có thể niệm Phật vào buổi chiều 
Hay niệm Bát Chánh cho thật siêu 
Chờ đợi công phu vào giờ Tý 
Thiền Định điển thanh rút phiêu phiêu 
 
Thầy đã giảng rồi các bạn ơi! 
Hết răng, hết sức, và hết lời 
Kiên trì Thầy dạy bao băng giảng 
Hãy mau nghe kỹ đừng bỏ lơi 

 
Pháp Lý Vô Vi của Thầy ta 
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà 
Ai mà lãnh hội hết ý nghĩa 
Thực hành thông suốt sẽ tiến xa 
 
Cám ơn bạn đạo cho đề tài  
Chúng ta cùng học Đạo mê say 
Thấm nhuần trong tâm Vô Vi Pháp 
Cùng nhau tu tiến về thiên thai. 
 
Thủy Bùi – Kansas City, Missouri 04/10/2013 
                           ----- 
                  THIÊN GIỚI 
Muốn dứt luân hồi giáo lục căn 
Muốn tâm tịnh đắc luyện chuyên cần 
Muốn vào thiên giới đạt siêu xuất 
Muốn giải trược ra siêng pháp luân 
                                    Saigon 1.4.2013 
                                        Minh Vô Vi 
                      ĐỘ THA 
Cha ban chơn lý vô cùng 
Tuy rằng khác pháp nhưng chung cội nguồn 
Cha Trời chiết tử linh hồn 
Xuống trần đạt pháp trường tồn độ tha. 
                                    Saigon 1.4.2013 
                                        Minh Vô Vi 
                     PHẬT ĐÀ 
Thường chuyễn pháp luân giải trược ra 
Thân tâm thanh nhẹ đắc Di Đà 
Hành thông tiến hóa hồn siêu xuất 
Tỏa sáng hào quang đắc Phật Đà 
                                     Saigon 1.4.2013 
                                         Minh Vô Vi 
                       ĂN NĂN 
Cầu Trời khấn Phật hiển linh 
Độ con tiến hóa khai kinh trở về 
Giờ đây xin hứa nguyện thề 
Không còn tái phạm u mê cỏi trần 
                                      Saigon 3.4.2013 
                                          Minh Vô Vi 
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Thông Báo về Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông” 2013 
Du Thuyền “Voyager Of the Seas” Úc Châu / Tân Tây Lan 

  
Ngày 12 tháng 4 năm 2013 
 
Kính gởi quý bạn,  

Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ sốt sắng của quý bạn, và xin cập nhật hóa về phần du ngoạn như sau: 
   

1. Tour Suối Nước Nóng tại Melbourne ngày ̣9 tháng 12 
Chúng tôi đã nhận ghi danh gần đến số người tối đa là 150 bạn đạo tham dự tour này. Hiện nay chỉ 
còn 20 chỗ. Trong trường hợp các bạn không tham gia được tour này, quý bạn có thể chọn tour xem 
thành phố Melbourne do hãng tàu đảm trách, và mua tour này trên du thuyền. 
 

2. Tour Du Ngoạn Xe Lửa tại Dunedin ngày ̣13 tháng 12 
Chuyến xe lửa khởi hành lúc 10 giờ sáng nay đã hết chỗ và chúng tôi đang nhận ghi danh cho 
chuyến thứ nhì vào 11 giờ 50 sáng. Tuy nhiên, dù xe lửa khởi hành trễ hơn, quý bạn sẽ được đưa ra 
phố Dunedin vào lúc 10 giờ sáng để thăm viếng nơi này.  
Chúng tôi cũng thuê thêm một chiếc xe bus để chuyên chở các bạn chỉ muốn ra phố Dunedin, và 
không đi chơi xe lửa. Lệ phí là 20 USD khứ hồi.  Xin quý bạn lưu ý là ngày hôm đó, có  2 chiếc du 
thuyền cập bến nên rất đông du khách, và bến tàu cách thành phố khoảng 15 cây số nên cần sắp xếp 
phương tiện di chuyển sớm. 
 

3. Ghi danh ở tại KS Rydges World Square Sydney trước ngày 15  tháng 5 
Vì tháng 12 là mùa cao điểm, xin quý bạn ghi danh phòng khách sạn sớm để chúng tôi biết số lượng 
phòng cần giữ cho bạn đạo. Chúng tôi cũng cần biết số phòng cần đặt thêm cho các bạn đến trước 
ngày 4 tháng 12, vì hiện nay hãng máy bay QUANTAS  Australia có giá rẻ cho các bạn khởi hành từ 
Canada hay Mỹ nếu chọn ngày đi trong tháng 11 (trễ nhất là 30.11.2013). 
Quý bạn đã mua vé máy bay xin gởi chi tiết chuyến bay cho Ban Ghi Danh để chúng tôi có thời gian 
sắp xếp phần chuyển vận. 

 
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. 

Thành Phố/ Quốc Gia   

2.  
3.  
4.  
5.  

Lệ Phí Du Ngoạn cho 1 người : 
 

Du Ngoạn Người lớn Trẻ em (dưới 15 tuổi)  
1- Tour Suối Nước Nóng – 
Melbourne, Australia 

60 USD 
  

45 USD 
  

Xin liên lạc trước về 
ghidandh2011@gmail.com 
vì có thể đã hết chỗ. 

2- Tour Du Ngoạn Xe Lửa 
– Dunedin, New Zealand  
(chuyến xe lử 11giờ 50 
sáng) 

65 USD 
  

40 USD 
  

Chuyến 10 giờ sáng đã hết 
chỗ. 

   

3- Di chuyển Xe Bus từ 
Bến Tàu ra Ga Dunedin 

20 USD 
 

20 USD 
 

 

 Tổng Cộng 
 

 

 
  
 
 

 
 Thời hạn chót ghi danh  : 1 tháng  6  năm 2013 (Tùy theo còn chỗ hay không) 
 Thời hạn đóng hết lệ phí     :  1 tháng  7  năm  2013 
     

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


