Số: 764 Ngày: 28 tháng 02 năm 2010
Ñaïi Ñoàng
Ñaïi ñoàng theá giôùi chuyeån moät voøng
Khai trí môû taâm töï giaûi trong
Nguyeân lyù Trôøi ban uyeån chuyeån thoâng
Bình taâm tu tieán töï khai voøng
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 13/05/04/2000 đến 19/05/2000
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) Giọng nói Trời cho là giọng nói ra sao?
2) Nguyên khí hổ trợ để làm gì?
3) Lợi dụng tình người bày vẽ lợi ích có ích gì không?
4) Mây thuận gió hòa có hữu ích gì không?
5) Tâm eo hẹp có mở không
6) Muốn thật sự giải tỏa sự mê mù thì phải làm sao?
7) Ở vị trí tình thương thì phải làm sao?
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1) Oroville, 13-05-2000 1: 30 AM
Hỏi: Giọng nói Trời cho là giọng nói ra sao?

2) Lake Tahoe, 14-05-2000 3: 28 AM
Hỏi: Nguyên khí hổ trợ để làm gì?

Ðáp: Thưa giọng nói Trời cho là giọng ấm áp chấn
động êm dịu rất dễ cảm động lòng người
Kệ:
Âm thinh tự triển trong lành đẹp
Phân minh rõ rệt tiếng trong lành
Không còn thắc mắc trong thanh đục
Tình thương xây dựng rõ lại thanh

Ðáp: Thưa nguyên khí hổ trợ trong định luật tự
nhiên hình thành trong cuộc sống hồn nhiên cấu tạo
từ kim mộc thủy hỏa thổ, thanh và trược hợp tác
cùng nguyên khí của trời và đất để mà tiến hóa
Kệ:
Kích động nguyên năng thành sáng tạo
Chơn tâm phát triển trụ hình mão
Phân minh đời đạo duyên tình đẹp
Học khổ cấu kết nguyện kết tàu
4) Lake Tahoe, 16-05-2000 3: 00 AM
Hỏi: Mây thuận gió hòa có hữu ích gì không?

3) Lake Tahoe, 15-05-2000 12: 30 AM
Hỏi: Lợi dụng tình người bày vẽ lợi ích có ích gì
không?
Ðáp: Thưa người tu còn bày vẽ lợi hại thị phi không có
ích lợi cho chung mà còn hại lấy tâm thân của chính
mình. Phóng đại tin tức vô căn cứ ngược lại phần hồn
không được thanh nhẹ và khó hòa khó tu
Kệ:
Nghìn trùng xa cách lại còn điên
Cảm thấy luân lưu cũng đã phiền
Gieo họa cho mình tăng bực tức
Bày ra động loạn chẳng còn yên
5) Lake Tahoe, 17-05-2000 5: 15 AM
Hỏi: Tâm eo hẹp có mở không
Ðáp: Thưa tâm eo hẹp trí không bao giờ có cơ hội khai
triển được vì không có dung lượng từ bi
Kệ:
Bịt bùng khó tiến khó phân minh
Bất thông hành triển khó giao tình
Từ bi không có tình eo hẹp
Ðua đòi động loạn khó tiến trình
7) Somona, 19-05-2000 4: 35 AM
Hỏi: Muốn thật sự giải tỏa sự mê mù thì phải làm sao?

Ðáp: Thưa Trời Ðất chung vui, mọi người đều vui
vẻ ngược lại thì vạn linh đều rầu rĩ
Kệ:
Thuận hòa nguyên khí hổ trợ chung vui
Thế thái nhơn tình tự rèn trui
Khổ hạnh tu tâm đều tỉnh thức
Nhớ trời dấn thân chẳng sai lầm

6) Somona, 18-05-2000 1: 00 AM
Hỏi: Ở vị trí tình thương thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa ở vị trí tình thương thì phải dũng hòa với
mọi người
Kệ:
Tình thương trên hết với người tu
Rắc rối không còn tự tiến tu
Giải tỏa phân minh chẳng động loạn
Thương tình tự cứu chẳng mê mù

Ðáp: Thưa muốn giải tỏa sự mê mù thì phải thấu triệt mọi sự xung quanh mình
Kệ:
Ðiển tròn thấu triệt minh tự tiến
Tâm xác qui nguyên tự giải phiền
Hiểu đạo minh đời tâm thức giác
Tình thương đạo đức chẳng lo phiền
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1. Hỏi: Trong câu “Âm dương tương hội, cửa huyền mở khai”, “âm dương tương hội” là ở
chỗ nào?
Ðáp: “Âm dương tương hội” là do PLTC Huệ Tâm khai. Hai luồng điển âm và dương tương
hội mới nhóa sáng của nội tâm, nhập định sáng lòa. Ở thế gian hai sợi dây điện nhập lại thì bóng đèn
mới phát sáng.
2. Hỏi: Khi con cắn răng, co lưỡi niệm Phật, cái lưỡi nó đánh nhịp đều đều phát ra tiếng
kêu, người đứng gần có thể nghe thấy. Thưa, triệu chứng này tốt hay xấu?
Ðáp: Ðó là trược. Cần làm PLTC nhiều.

THƠ
MỘT LÒNG SON
Pháp Lý Vô Vi giữ một lòng
Khoa Học Huyền Bí tự khai thông
Phật Pháp siêng hành năng thức giác
Rõ mình nguyên thủy đến từ Không.
Từ Không, biến hóa vạn hình
Đời toàn huyển ảo, hành trình u mê
Thầy thương, Thầy chỉ lối về
Về nơi Thanh Tịnh, si mê chẳng còn
Dặn con ráng giữ lòng son
Trước sau như một, vuông tròn đạo tâm
Thực hành chánh pháp chẳng lầm
Ngày ngày hành pháp, âm thầm tiến tu
Nắng, mưa, Xuân, Hạ, Đông, Thu
Trì tâm niệm Phật, giải mù nội tâm
Con tu Trời Phật mừng thầm
Vạn linh được hưởng siêu âm thanh đài
Con tu, hành Pháp báu này
"Cứ làm như vậy, cứ vầy mà đi.."
Lời vàng tiếng ngọc khắc ghi
Đường tu Viễn Tiến, đường đi vạch rồi
Trưởng thành Khai Triển đời đời
Khai thông trí tuệ không lơi chơn lời*
Phân Minh Đời Đạo hợp thời
Trong Không mà có, tình Trời ân ban!
* "Nam Mô A Di Đà Phật" là chơn lời

THAN TRỜI TRÁCH PHẬN
Mưa rơi lất phất ngoài trời,
Ta ngồi suy ngẫm sự đời thế gian.
Người thì đặng được giàu sang,
Bao nhiêu nguời đó lang thang ngoài đời.
Suy đi nghĩ lại tức cười,
Than van trách phận trời nhìn đâu nơi.
Trời ơi ngó xuống mà coi,
Sao con lại khổ ở thời này đây.
Cha trời luôn mở dựng gầy,
Cha ban pháp báo thế nhân tự tầm.
Hành đi sẽ hiểu con ngoan,
Khai thông trí tuệ hành trang đi thiền.
Nhìn sâu tâm thức hiểu liền,
Cha đây mong đợi con hiền hồi quê.
Cà Mau 17-09-2009
VĂN PHONG
---HƯỚNG HỒI
Một năm năm nữa lại trôi qua,
Học mãi học hòai mở cái Ta
Tầm đạo hòa đời luyện tâm thức,
Nhẫn hòa bác ái tự tâm ra.
Thời gian đi qua đâu quay lại,
Thấm thóat rồi đây tuổi xế tà.
Chân lý đường ngay về chân ngã,
Hiểu thâu hồn thức qui Trời Cha.
Cà Mau 21-02-2010
VĂN PHONG

Anna Nguyễn
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Chúc phúc cho nhau trong cảnh thiền.
XUÂN VÔ VI
Vui xuân nhộn nhịp ba ngày tết,
Hướng thượng tâm giao hòa điển giới,
Gặp gỡ chúc nhau niên cọp hiền.
Nhẹ thanh tự tại định tâm xuyên.
Phật pháp vô vi qui hành tiếp,
Cà Mau 21-02-2010
Lưu thanh khử trược tâm bình yên.
Văn Phong
Tình đời tâm đạo đồng chung tiến,
Thông Báo Bầu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010-2012 tại Nam California
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) thông báo cùng các bạn đạo tại miền Nam California xin vui lòng đến
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào ngày 14 tháng 3 năm 2010 để trực tiếp bầu Hội Đồng Quản Trị Viên cho
nhiệm kỳ 2010-2012.
Những bạn đạo (có thẻ hội viên) muốn bầu nhưng không thể đến được xin liên lạc:
Bạn đạo Minh Đoàn (714) 272-0374
Bạn đạo Kim Bich (714) 598-5211
Bạn đạo Xuân An (310) 908-9259
Để biết được người ra ứng cử/đề cử vào HĐQT và nhận phiếu để bầu khiếm diện trước ngày 14 tháng
3 năm 2010.
Ngoài ra những bạn đạo nào chưa có thể hội viên nhưng muốn tham gia vào việc bầu cử/ứng cử xin
liên lạc với Nguyễn Mai Thanh Thảo (818)681-1602 hoặc Lộc Huỳnh: (714) 725-1496
Xin quý bạn giúp phổ biến đến bạn nào không thường xuyên đến Trụ Sở hoặc nhận TBPTĐN biết tin
này.
Thành thật cám ơn quý bạn đạo
T.M Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Hữu Sáng
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kín xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyên cho thân mẫu bạn đạo Nguyễn Thị Tròn và nhạc mẫu bạn
đạo Ðặng Thanh Bình , là cụ Bà Trần thị Chí, hưởng thọ. 83 tuổi tại quận Ðất Ðỏ , tỉnh Bà Rịa
Vietnam , nhầm ngày mùng 9 tháng giêng âm lịch lúc 14 giờ 30 phút , được siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quý bạn đạo
Giới Thiệu Hệ Thống Ghi Danh Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo” Trực Tiếp Trên Website.
Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống để các bạn gởi đơn ghi danh tham dự Đại Hội 2010 “Phân Minh
Đời Đạo” trực tiếp trên mạng (on line). Các bạn vào trang dưới đây để ghi danh:

http://www.vovitravel.com/ghidanhDaihoi.cfm
Hệ thống ghi danh này được thành lập để các bạn tiện việc ghi danh và xem hồ sơ của bạn sau
khi đã ghi danh, để theo dõi chi tiết của ban ghi danh ghi vào hồ sơ của bạn.
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Cách xử dụng hệ thống:
Khi lần đầu tiên xử dụng hệ thống này các bạn cần phải vào hệ thống để ghi email và mật mã của bạn
chọn. Hệ thống giữ những dữ kiện này và kiểm sóat mỗi lần bạn muốn vào hệ thống để ghi danh
hoặc xem các hồ sơ của bạn đã gởi vô.
Ghi Danh: Sau khi bạn bấm chọn (Function) “Register” các bạn đánh vào email và mật mã của bạn đã
chọn rồi bấm nút “LOGIN / VÀO”. Các bạn sẽ vào trang ghi danh. Sau khi điền vào tên, địa chỉ và
các dữ kiện của bạn cần ghi danh, các bạn bấm nút “NEXT”. Các bạn sẽ đến trang để các bạn xét lại
những dữ kiện mà các bạn đã điền vào. Nếu tất cả đều đúng thì các bạn bấm nút “SUBMIT”. Hồ sơ
của bạn được gởi vào hệ thống và các bạn trong ban ghi danh sẽ nhận hồ sơ của bạn. Trường hợp
nếu các dữ kiện của bạn không đúng thì các bạn trở lại trang ghi danh để sửa lại, rồi gởi đơn ghi
danh lại.
Sau khi gởi đơn vào hệ thống thì các bạn sẽ nhận được email xác nhận là bạn đã ghi danh và có số
hồ sơ (Record ID). Các bạn nên lưu trử số hồ sơ (Record ID) này.
Xem Hồ Sơ: Sau khi đã gởi đơn vào thì các bạn có thể trở lại xem hồ sơ cuả bạn trên hệ thống này.
Các bạn bấm chọn (Function) “View Your Record” rồi đánh email và mật mã của bạn rồi bấm “LOGIN
/ VÀO”. Các bạn sẽ thấy hồ sơ của bạn. Nếu ban ghi danh có ghi chú gì trong hồ sơ của bạn thì bạn
sẽ thấy ở phần ghi chú (màu vàng). Trường hợp bạn nào không có email thì các bạn có email có thể
ghi danh dùm cho các bạn không có email. Hồ sơ của các bạn này sẽ được thấy khi “LOGIN” qua
email của bạn ghi danh dùm.
Vì muốn tiết kiệm cho các bạn nên hội không có nhận tiền lệ phí Đại Hội bằng credit card vì phải trả
thêm 3% trên số tiền lệ phí mổi lần trả bằng credit card. Cho nên sau khi đã ghi danh, các bạn gởi
“check” kèm theo số hồ sơ (Record ID) của bạn hoặc liên lạc đến các anh chị đảm trách phần ghi
danh cho Đại Hội. Địa chỉ, emails và điện thọai của các anh chị này được tìm thấy dưới trang:
http://www.vovitravel.com/convention2010/VoViCenterAddresses.cfm
Mong các bạn ghi danh sớm,
Chúc các bạn thân tâm an lạc,
Ban Ghi Danh Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo”

Thông Báo Về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29 “Phân Minh Đời Đạo”
Kính gởi quí bạn đạo,
1) Để giúp quí bạn phương tiện di chuyển khi ăn chiều tự túc, trong 2 ngày Đại Hội 21 và 22 tháng 9,
chúng tôi sẽ tổ chức xe bus với sự cộng tác của ban hướng dẫn, để đưa bạn đạo ra phố Tàu dùng
cơm chiều và đưa trở về Khách sạn Encore Wynn. Ngoài ra, BTC sẽ cố gắng liên lạc trước với các
nhà hàng để đặt thêm các món ăn chay.
2) Để đáp ứng lời yêu cầu và nhu cầu của bạn đạo muốn mang theo thân nhân và bạn hữu đến tham
quan Las Vegas trong dịp Đại Hội ở Hotel Encore at Wynn Las Vegas, năm nay, BTC sẽ có giá đặc
biệt dành cho những bạn muốn ghi danh thêm cho thân nhân và bạn hữu tháp tùng đi theo bạn đạo
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nhưng sẽ không tham dự các sinh hoạt chung của Đại Hội và các buổi ăn chung. Xin quí bạn liên lạc
với Ban Ghi Danh trong trường hợp này.
Ngoài ra, nếu thân nhân hay bạn hữu của quí bạn muốn mướn phòng riêng, không ở chung với bạn
đạo đã ghi danh thì vẫn có thể được hưởng giá đặc biệt trong suốt thời gian Đại Hội (từ 20 tháng 9
đến 24 tháng 9), nếu còn phòng trống. Xin lưu ý là chúng tôi chỉ có thể giữ loại phòng King Resort
Suite (1 giường King).
Thành thật cảm ơn quí bạn,
BTC Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo””

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 1.07.2010
Trong trường hợp quí bạn ghi danh trễ sau ngày 1.07.2010, chúng tôi không bảo
đảm còn chỗ và giữ được giá đặc biệt này. Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường
hợp quí bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 7 năm 2010.
Xin quí bạn liên lạc với Ban Ghi Danh như sau:
Bạn đạo tại Mỹ, Canada, Úc Châu
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966, USA

Tel: (530) 589-1517

Email: huemai00@gmail.com

Bạn đạo tại Nam Cali :
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc :
Anh Huỳnh Tấn Lộc
Đ.t. di động (714)725-1496, Email : <lochuynh007@yahoo.com>
Hoặc Chị Trần Quyên
Đ.t. di động (714)414-2849 , Email: myquyen11@yahoo.com
Địa chỉ : Trụ Sở Xây Dựng
7622 23rd St, Westminster, CA 92683, Tel. (trụ sở): (714) 891-0889
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
Dallas, TX 75211, USA
Tel: (214) 957-0465 Email: lammung@yahoo.com
Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro)
Huỳnh Minh Bảo
178, rue de l’Université,
75007 Paris, FRANCE
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr
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TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE

Thực phẩm cho người bệnh thấp khớp
Rau bắp cải, cà chua, tỏi và các loại rau thơm là thực phẩm tốt cho người bệnh thấp khớp.
1. Bắp cải
Loại rau này giống như một chất bôi trơn, làm linh hoạt chuyển động các khớp. Thành phần bắp cải lại
giàu vitamin C, K và đặc biệt, ăn nhiều bắp cải giúp da đẹp hơn mà không hề sợ tăng cân vì bắp cải
chứa rất ít năng lượng.
Hơn thế, chất sunfua có trong bắp cải do có tác dụng chống nhiễm khuẩn và tăng lượng enzim chống
ôxy hoá, đóng vai trò quan trọng trong quá trình giải độc của gan nên cũng tốt cho người bệnh thấp
khớp.
2. Cà chua
Cà chua tốt cho người bị thấp khớp nhờ hàm lượng lycopen và chất carotenoit chống ôxy hoá. Tuy
nhiên, hãy cẩn thận với cà chua xanh vì trong thành phần của nó có chứa solanin- một ancaloit tương
đối độc.
Một cốc nước ép cà chua chín mỗi ngày thực sự rất cần thiết cho việc bảo vệ sụn đấy!
3. Tỏi
Tỏi là nguồn bổ sung tự nhiên hydro sunfua có tác dụng chống ôxy hoá và tăng cường sự lưu thông
máu. Trong thành phần của tỏi còn rất giàu kali, các nguyên tố vi lượng, vitamin và i-ốt.
Để bảo toàn cao nhất những tính năng tuyệt vời của tỏi, theo các chuyên gia, nên nghiền tỏi trước và để
khoảng 15 phút trước khi cho vào nấu (mục đích giúp tạo ra các phản ứng enzym để tăng cường các
hợp chất có tác dụng tốt đối với sức khoẻ trong tỏi).
4. Các loại rau thơm
Với các thành phần chống ôxi hoá, các loại rau thơm như hành, húng, mùi tây được khuyên dùng
thường xuyên trong bữa cơm hàng ngày.
Cà rốt, rau diếp cũng là những thực phẩm được khuyên dùng cho người bệnh thấp khớp.
Theo Khiết Linh
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