Số: 790 Ngày: 30 tháng 08 năm 2010

Ñoái Ñaàu
Ñoái ñaàu duyeân nghieäp taâm haønh trieån
Thöùc giaùc chính mình khoâng nhieåm tröôïc
Töï cöùu taâm thaân vöôït naïn tai
Qui y Phaät Phaùp ñaït thanh bình
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 10/11/2000 đến 16/11/2000
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) Tâm thức liên hệ với Trời Ðất bằng cách nào?
2) Người khỏe mạnh đem tâm phục vụ người tàn tật có hữu ích cho phần hồn hay không?
3) Muốn tiến hóa nhanh thì phải làm sao?
4) Sự tinh vi của khối óc nằm ở đâu?
5) Duyên lành được phân giải tâm tình với người thiếu trí để làm gì?
6) Sanh ra làm người chịu tu có hữu ích không?
7) Tại sao làm người không biết thương chính mình?
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1) Atlantic city ngày 10 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Tâm thức liên hệ với Trời Ðất bằng cách nào?

2) Atlantic city ngày 11 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Người khỏe mạnh đem tâm phục vụ người tàn
tật có hữu ích cho phần hồn hay không?

Ðáp: Thưa, tâm thức liên hệ với Trời Ðất bằng điện
năng sẵn có trong cơ tạng, chấn động tiến hóa liên
tục.
Kệ:
Qui hồi thanh nhẹ ý phân minh
Ðiển giới thông khai trí tiến trình
Trí ý không ngừng xây dựng tiến
Hồi tâm hướng thượng pháp phân tình

Ðáp: Thưa, người phát tâm phục vụ người tàn tật
rất hiếm và rất hữu ích cho phần hồn ở tương lai.
Kệ:
Thương người như thể thương thân
Hạnh đức Trời ban rất tối cần
Xây dựng cơ đồ duyên đạt đạo
Tâm lành tận độ trí tâm cao

3) Atlantic city ngày 12 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Muốn tiến hóa nhanh thì phải làm sao?

4) Atlantic city ngày 13 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Sự tinh vi của khối óc nằm ở đâu?

Ðáp: Thưa, muốn tiến hóa nhanh thì phải nhịn nhục
tối đa
Kệ:
Duyên Trời duyên Phật gieo tâm thức
Khai mở trần tâm tự tiến tầm
Giải tỏa uất khí tâm đạt đạo
Quí yêu muôn loại tự mình thăm

Ðáp: Sự tinh vi của khối óc nằm nơi tia điển ở ngay
trung tâm khối óc liên hệ với càn khôn vũ trụ.
Kệ:
Cơ tạng hội tụ xuất phát lên
Tia điển qui nguyên đạt pháp nền
Trung tâm sinh lực qui về một
Tâm tình vững chắc tự thân bền

5) Atlantic city ngày 14 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Duyên lành được phân giải tâm tình với người
thiếu trí để làm gì?

6) Atlantic city, 15-11-2000 4:20 AM
Hỏi: Sanh ra làm người chịu tu có hữu ích không?

Ðáp: Thưa, phục vụ người thiếu trí để được mở tâm
từ trong xây dựng
Kệ:
Phục vụ tận tình giúp tiến thân
Từ bi rộng mở rất chuyên cần
Thành tâm phục vụ người thiếu trí
Học hỏi không ngừng tự xét phân.

Ðáp: Thưa sanh ra làm người chịu tu là giải được
nghiệp tâm, phần hồn sáng suốt và thanh nhẹ
Kệ:
Thực hành tu tiến tự giải phiền
Nguyên lý thâm sâu cuộc sống yên
Giải nghiệp cứu mình hành dũng tiến
Qui về một mối đạt thanh yên

7) Atlantic city, 16-11-2000 3:55 AM
Hỏi: Tại sao làm người không biết thương chính mình?
Ðáp: Thưa bản tánh tham dâm tự hại mình mà không hay
Kệ:
Sống không hiểu được chính mình động
Không tiến không tu dũng chí không
Ðời đạo không thành tâm cực nhọc
Trí ý khờ ngu tự ngóng trông
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Vấn đạo tại Ðai Hội Thanh Tịnh (Prague – 2000)
13. - Vấn: Thưa Thầy chơn giác là sao?
Đáp: Chơn giác là luồng điễn ngay trung tim bộ đầu thật sự phát triển đi lên và hiểu cặn kẽ mọi sự việc, từ
việc nhỏ đến việc lớn kêu bằng chơn giác.
14. - Vấn: Thưa Thầy chơn tâm là sao?
Đáp: Chơn tâm là chúng ta người tu thành tâm tham thiền, luồng điễn trung tâm bộ đầu xuất phát đi lên thi
óc của bạn có những cảm thức mới mẽ, hay ho đễ tận độ quần sanh. Khi người được gần con người động
loạn thì có những cơ hội phân giãi cho họ.
15.- Vấn: Thưa Thầy, cón tu pháp lý vô vi một thời gian, nay đi, đứng, nằm, ngồi khi ý vừa nghĩ đến niệm
Phật là bộ đầu rút điễn. Tuy hồn và vía chưa tương hội như Thầy và ông Tư đã kể trong sách. Tuy chưa
xuất hồn đi học đạo nhưng trụ điễn trên bộ đầu rất dễ không khó khăn. Như vậy có bổ ích gì trên đường
tu?
Đáp: Đó cũng là một tập quán tốt. Các bạn tu để lập lại hai luồng điễn âm dương trong cơ tạng hội tụ ngay
trung tim bộ đầu thì tâm tưởng sự thành; tưởng tới đó thì nó tới đó phân giải rõ rệt vì đó là ánh sáng vô vi
thanh tịnh. Nhân sinh đạt được tới đó thật sự vui trong thanh tịnh.
16. - Vấn: Thưa Thầy, tại sao tự cho mình là xây dựng và nhịn nhục?
Đáp: Tự tu mới là thật sự xây dựng, dứt bỏ hồng trần, dứt bỏ tánh tham mới thật sự thanh nhẹ tiến tốt.
17. - Vấn: Thưa Thầy thế huyền kinh là gì? Xin Thầy giảng chi tiết một chút cho chúng con dễ hiểu.
Đáp: Thế huyền kinh là con người ở thế gian trời sanh ra hoạt động đi đứng đã có cái thế rồi mà sự huy
ền diệu phát triển về tâm linh là tất cả những thần kinh phát triển đi lên kêu bằng Đạo. Nếu chúng ta tu mà
không hiểu mình và không sửa mình, không hổ trợ cho tiểu thiên địa này phát triển là vô vọng, tu mấy
chục năm rồi cũng vậy đó thôi, không phát triển được. Vì trung tâm thần kinh chằn chịt của con người,
khối óc liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mà nếu tôi đã đạt thanh tịnh rồi thì chúng ta sẽ
thông cảm và xây dựng rõ rệt theo chiều hướng của trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Con người
thấy rõ nhiệm vụ của sự hiện diện của chính mình tại mặt đất làm gì và sẽ đi đâu.
18. - Vấn: Thưa Thầy, tình đạo và tình người có khác nhau không ? Nếu có khác thi khác như thế nào?
Đáp: Có đời có đạo. Đời thì theo cái đường ngắn ngũi khai mở tâm thức. Thua một chút cũng không chịu,
cũng tiến tới muốn đạt tới mục đích, đó là đời. Còn đạo là quân bình tâm thức, tự dâng hiến sáng trí của
chính mình mà tiến hóa.
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THƠ

NGỘ THẦY
KHÔNG duyên trực diện Vĩ Kiên Thầy
DUYÊN ngộ Pháp Thầy phước đức thay
TRỰC giác chơn tâm là nẻo đạo
DIỆN kiến hành tu tai mắt tai
THẦY chưa lần gặp, gặp chơn pháp
NHƯNG mà luyện pháp ngộ Thầy hoài
QUYẾT tâm hành luyện tam công quả
TU khai ngộ pháp đạo tâm bày
ĐỂ thành ý nguyện tâm thanh tịnh
NGỘ Thầy ngộ pháp tự mình khai
ĐỨC đạo song tu thấu lý tầm
THẦY, Phật tại tâm tại bảo đài
TVTLTC 15.07.2010
Minh Thạnh
----------KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC THẦY TẠ THẾ.
KỶ Sửu ngày năm tháng tám ghi
NIỆM hương tưởng nhớ Đức Thầy đi
NGÀY thành hoằng pháp qui thiên cảnh
TẠ ơn Thầy dạy pháp vô vi
THẾ giới năm châu truyền pháp giảng
ĐỨC độ tình thương hoà giáo lý
THẦY thương hoà ái khi tương ngộ
VĨ đại kho tàng tài liệu qúi
KIÊN định vô vi nhất pháp thiền
LƯƠNG tri siêu xuất trao chín vị
SĨ diện kế Thầy với phật tâm
HẰNG mong hành giả đạt duyên may
TVTLTC 17.07.2010
Minh Thạnh
-----HỶ XẢ
***
thà bị người đời mưu hại mình
tâm hồn nhẹ khỏe trí càng minh
chơn tu lấy oán làm ân ấy
càng giác chữ bi càng rõ mình
Phúc Tâm Cà Mau 15/8/2010
----THIỀN ĐỊNH
dòng sông chạy đến đào nguyên
cửa Trời rộng mở chờ thiền chủ du
tích quang hương thượng xua mù
ngày nay hội tụ thoát tù chung than
Phúc Tâm Cà Mau 30/7/2010

----CHIẾU MINH
****
anh đây làm chủ đất này
trung tim cải quản đêm ngày chờ em
hạ miền nàng cứ che rèm
thuơng em mượn gió thổi xem thỏa lòng
Phúc Tâm Cà Mau 30/7/2010
----CÒN MÃI THI ÐÀN!
Thi Ðàn còn mãi chớ nào không!
Nay viết vài câu tỏ tấc lòng
Dẫu có tài riêng lòng chẳng khởi
Dù đời danh vọng dạ nào mong
Lời thơ hướng thượng, tâm thanh nhẹ
Ý đạo thanh cao, tánh lắng trong
Nay vẫn theo Thầy luyện Chánh Pháp
Vì ai Ứng Ðiển tỏ đôi dòng.
Ðôi dòng văn tự, Có mà Không!
Sắc Sắc Không Không, chẳng bận lòng
Ðời có mà không, “đô thị giả”
Ðạo không lại có, lắm người mong
Di Ðà Lục Tự khai thanh trược
Bán Dạ Công Phu rõ đục trong
Hai nẽo Ðạo Ðời ai thấu hiểu
Thơ Văn thanh nhẹ chuyển tuôn dòng!
PN, 11-08-2005
THIỀN TÂM.
----THAN VÃN
Đời từng trải cư trần than vãn
Đạo ta tầm để giải nghiệp tâm
Mong cởi mở sự điều đạt thấu
Tạo công đức hưởng thụ mai sau.
Hỡi các bạn nhớ lời thầy dạy
Sống ở đời ta tạo phúc phần
Để sau này chủ nhân thanh thản
Về điển không chả vướng bụi trần.
Cà Mau, 23-07-2010
Văn Phong
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HÀNH TRÌNH NHƯ LAI
Yên tử thiền lâm nay hiện tại
Hiên ngang hùng vĩ chốn trần gian
Vua Trần gầy dựng ngơi tâm phật
Niên đại bảy trăm ở Việt Nam.
Hành trình bái lạy như lai
Quan âm báo mộng cơ ngay diệu huyền
Sự điều ba bước bái liền
Tứ niên yên tử giao liên nhiệm mầu
Thực hành khổ luyện tận giao
Cũng là bài học cha trao cảnh hình
Để cho nhân thế cảm minh
Hiểu thâu ba cõi huyền thiên hữu tình
Mong cho thế sự hoan "nghinh"
Học khoa huyền bí chân linh ở đời
Đạt thông tâm thức tầm ngơi
Quy y phật pháp tâm khơi quân bình
Quay về cảm thức hồn sinh
An nhiên tự tại tâm y phật đà
Thiệt là dất phật nước ta!
An cư lạc nghiệp diễn ra thanh tình
Muôn dân vạn vật thái bình
Cùng chung cộng hưởng hữu tình mai sau
Bao lời diễn tả hạnh cao
Thích nghi tâm ẩn thanh tao thiện lành.
Nam mô A di đà phật.
( Soạn lại)
Cà Mau, 30-07-2010
Văn Phong

TU
Có gì sung sướng cho bằng tu
Mình cũng như thân thoát khỏi tù
Thong thả không lo ai trói buộc
Thanh nhàn chỉ cứ việc công phu
Cơ rau miễn có ăn qua buổi
Bô vải miễn là đắp kín khu
Tuy chẳng đặng vinh mà chống nhục
Cứ lo hành pháp thật êm ru.
Cà Mau, Hòa Thành, 22-08-2010
Phùng Văn Tân
-----QUY HỘI TÂM THỨC
QUY về một mối rõ hư không
HỘI tụ tâm linh quyết một lòng
TÂM phàm dũ bỏ về tâm Đạo
THỨC hồn, thức vía trở về không
Tân Phú ngày 24-06-2010
Thanh Dũng
----QUY HỘI TÂM THỨC
QUY về một mối rõ hư không
HỘI tụ tâm linh quyết một lòng
TÂM phàm dũ bỏ về tâm Đạo
THỨC hồn, thức vía trở về không
Tân Phú ngày 24-06-2010
Thanh Dũng

THÔNG BÁO về CHUYỂN VẬN cho Đại Hội Phân Minh Đời Đạo
Xin quý bạn đạo lưu ý số điện thoại cầm tay của Ban Chuyển Vận thay đổi như sau:
Anh Phan Cao Thăng: 702. 372.5541
Anh Nguyễn Văn Sang: 702.373.6400
Trong trường hợp quý bạn có thay đổi giờ bay sau ngày 15 tháng 9, xin vui lòng thông báo cho BCV
tại các số điện thoại kể trên.
Kính chúc quý bạn thượng lộ bình an,
Ban Chuyển Vận Đại Hội Phân Minh Đời Đạo
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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 01 tháng 7 2010 chúng tôi đã nhận cho đến 30/8/2010 từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú khổ
ban vui như sau:
Người gửi

Nancy Luong (TX)
Lam Minh My Phuong (On)
Phung Thi Thi (Mtl)
Amy Thi Nguyen (MI)
Tran Quang Luc (NY)
Nguyen Dinh Tri (TX)
An danh (MA)
Sang &Hoa (NV)
Trung Tam Vo Vi Thu Do Washington (MD)
Tong Thi Kieu Cuc (AB)
Trinh Thi Ngoc Van (Mtl)
Ba` Ta’m (Mtl)
Ban dao Houston An danh
Luong Lan (TX)
Nguyen Loan (TX) (Cau sieu hoc u ong Pham Huu Tue)
Minh La (Ca)
Long N Bui (TX)
Vo Danh (CA)
Vo Danh (CA)
Vo Danh (CA)
Hoa Nguyen (TX)
M S (FL)
Truong Thi Tao (CA)
Thanh Ho (CA)
Lam Minh My Phuong (On)
Duong Anh Loan (MS)
Nancy Luu (TX)
Mai P. Le (San Diego)
Hai Ngoc Tran (GA)
To Kim Nguyet (Mtl)
HAHVV Bac Cali :
Bui Lien (CA)
Nguyen Xuan Mai
An Danh San jose
An Danh Milpitas
Tran Hong Hoa/Ngoc Dung (MA)
Vo Danh (Mtl)

US$

CAD$

300
50.00
50.00
1000.00
200.00
300.00
1000.00
1200.00
200.00
500.00
200.00
100.00
500.00
100.00
200.00
60.00
100.00
200.00
200.00
200.00
600.00
200.00
200.00
200.00
50.00
300.00
120.00
200.00
1000.00
200.00
300.00
600.00
40.00
100.00
1000.00
400.00

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui :
- học bổng cho các em nghèo niên khóa 2010-2011, nếu không sẽ phải bỏ học
- giùp các em khuyết tật, mồ côi
- người già neo đơn
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tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
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

TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE
LÁ XƯƠNG RỒNG (NOPALES EDIBLE CACTUS)
VÀ
HO DỊ ỨNG (ALLERGY COUGH)
Có hai loại ho:
1Ho dị ứng: Ho khan, ngứa cổ và ho nhiều vào ban đêm. Ho này nếu không chữa sẽ trở thành
ho suyễn. Nếu đi bác sĩ thì sẽ được cho uống các lọai thuốc như: Claritin, Zyrtec, Chlotrimeton, …
2Ho cảm cúm: Ho đi kèm với nhức đầu, đau mình mẩy, đau cổ họng, sốt. Trong trường hợp
này, các bạn nên đi bác sĩ.
Sinh tố bổ dưỡng trị ho dị ứng (allergy cough)
Vật liệu:
1 lá xương rồng lớn bằng 2 bàn tay, loại xương rồng người Mễ hay ăn, nhưng họ ăn lá non.
Chúng ta nên dùng lá lớn vì nó có nhiều vitamin hơn.
1 cup Soy Silk
½ hủ Vanilla Yogurt
1 quả chuối + trái cây tùy thích trong mùa (Nên dùng cam còn cả vỏ trắng, đào, mận … Xoài,
vải, nhãn rất nóng và không tốt. Dùng ít trái cây chua vì có nhiều acid)
5 – 10 lá rau má (tùy ý)
Cách dùng:
Đeo găng tay làm sạch gai xương rồng, xong rửa sạch, cắt miếng 5 cm vuông và bỏ vào freezer để xài dần.
Dùng máy xay sinh tố, mỗi ngày bạn xay 1 miếng xương rồng với các vật liệu ghi trên. Mỗi ngày các bạn
uống 1 ly nhỏ sinh tố xương rồng này thì cơn họ dị ứng sẽ ngừng và khạc ra đờm nhiều.
Nếu muốn nhìn hình ảnh của cây xương rồng này các bạn có thể lên Internet và tìm Nopales Cactus hay
Edible Cactus (vì có nhiều loại xương rồng không ăn được).
Bài này xin đặc biệt tặng chị Hoa (Virginia) và chị Phụng (Nam California). Hai chị bị ho dị ứng và đã
sống chung với Liên trong khách sạn 5 sao Hai Không trong Khóa Sống Chung Qui Hội Duyên Lành 2010
tại Thiền Viện Hai Không.
Chúc các bạn vui khỏe.
Bùi Liên (San Jose)
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