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Số:  782  Ngày: 04 tháng 07 năm 2010 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ  15/09/08/2000 đến 21/09/2000 
 

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) Sự truyền cảm do đâu hình thành? 
2) Triết lý của cuộc sống do đâu hình thành? 
3) Người tu thiền thành tâm thực hiện chung đường lối có hữu ích gì không? 
4) Dũng chí tu tiến có hữu ích gì không? 
5) Chương trình làm việc phải có giờ có giấc đúng không? 
6) Trí tuệ phân minh làm sao? 
7) Thương tình ban rãi khắp nơi nơi bằng cách nào? 
 
 
 
 

Quaân Bình
 

Quaân bình taâm thöùc sôùm an yeân 
Giaœi toœa phieàn öu töï giaœi phieàn 

Uyeån chuyeån khoâng ngöøng xaây döïng toát 
Quí thöông Trôøi Phaät soáng an yeân 

 
Vĩ Kiên
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1) Atlantic city, 15-09-2000 5:55 AM 
Hỏi: Sự truyền cảm do đâu hình thành? 
 
Ðáp: Thưa sự truyền cảm do điển giới hình thành 
  Kệ: 
 Do tâm hướng thượng đạt chơn thành 
 Ý nghĩa tràn đầy chẳng phân ranh 
 Thực hiện chơn hành chung một mối 
 Bền lâu vững chắc tự thông hành 
 

2) Atlantic city, 16-09-2000 2:30 AM 
Hỏi: Triết lý của cuộc sống do đâu hình thành? 
 
Ðáp: Thưa triết lý của cuộc sống do sự khổ tâm 
hình thành 
  Kệ: 
 Triết lý cao siêu rất nhiệm mầu 
 Bình tâm học hỏi rõ chiều sâu 
 Thực hành chất phát tâm tu tiến 
 Chơn lý cao siêu giải tiến mầu 
 

3) Atlantic city, 17-09-2000 5:07AM 
Hỏi: Người tu thiền thành tâm thực hiện chung 
đường lối có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa người tu thiền thực hiện chung đường 
lối rất hữu ích cho đại sự chung 
  Kệ: 
 Thực hành chất phát tiến từ giây 
 Rõ lẽ Trời ban chuyển hằng ngày 
 Chuyển tiếp thực hành trong điển giới 
 Quí thương Trời Phật tự đổi thay 
 

4) Atlantic city, 18-09-2000 3:15 AM 
Hỏi: Dũng chí tu tiến có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa có dũng chí tu tiến rất có hữu ích, tự 
nhiên hiểu được nhiều việc quá khứ cũng như 
tương lai 
  Kệ: 
 Dũng chí thực hành trí đạt tinh 
 Thông minh tự hiểu chuyển hành trình 
 Cơ Trời tận độ duyên hành tốt 
 Thức giác minh tâm tự tiến trình 
 

5) Atlantic city, 19-09-2000 3:40AM 
Hỏi: Chương trình làm việc phải có giờ có giấc 
đúng không? 
 
Ðáp: Thưa chương trình làm việc phải có giờ có 
giấc thì mới kịp theo trật tự 
  Kệ: 
 Thực hành đúng giờ giấc mới nên 
 Thuận ý đất trời mới vững bền 
 Thanh thanh diệu diệu do tâm thức 
 Thanh tịnh tiếp thu tạo đạo nền 
 
 

6) Atlantic city, 20-09-2000 3:00 AM 
Hỏi: Trí tuệ phân minh làm sao? 
 
Ðáp: Thưa trí tuệ phân minh sau khi thực hành tự 
cảm thức được điều lành 
  Kệ: 
 Bình tâm học hỏi giới thanh tiến 
 Rắc rối không còn chung hợp tác 
 Giải trược phân minh lý thực hành 
 Cùng chung học hỏi hướng về thanh 
 

7) Atlantic city, 21-09-2000 8:40 AM 
Hỏi: Thương tình ban rãi khắp nơi nơi bằng cách nào? 
 
Ðáp: Thưa thương tình ban rãi khắp nơi nơi bằng tâm thức quân bình của hành giả tu học 
  Kệ: 
 Tình thương sẵn có trong người 
 Tâm trí phát thông tiến hợp thời 
 Giao cảm điển tình gieo ý tốt 
 Cùng chung xây dựng học vui cười 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

ÐẠI HỘI VÔ VI KỲ 4 “HÀO QUANG VÔ TẬN” 

.... Các bạn không có hơi thở lấy gì sống được? Mà hơi thở của các bạn là sự kết tinh của vạn linh 
chuyển thành, từ hơi thở trần trược các bạn hít vào lỗ mũi như thế đó thì từ từ nó sẽ biến thành ánh sáng, 
chuyển hóa trong nội tâm nội tạng, kêu là Huệ Tâm Khai. Nếu không biết làm PLTC thì huệ tâm không 
khai mà sống trong ỷ lại bơ vơ. Ngày hôm nay các bạn đã có cái PLTC để cho Huệ Tâm khai, thì các bạn 
sẽ không còn bơ vơ nữa. Quý báu vô cùng, là tự đạt một thức mà thôi, cũng đắc đạo. Ngày đêm lo tu, trau 
luyện thanh khí, chuyển hóa cả càn khôn vũ trụ, thấy rõ nhiệm vụ, khả năng của chính hành giả đã và đang 
cộng tác với Thượng Ðế đây. 

Cố gắng tu đi các bạn! rồi đây mọi người phải trở về với địa vị học sinh và phải gặp phải sự kích 
động và phản động của trường đời. Những người nghe cái chân lý mới hóa giải được và hướng độ được, 
thì chúng ta thấy mỗi người đều có một nhiệm vụ để hướng độ chúng sanh. Ðó... những người chưa hiểu 
pháp, chưa hiểu thanh tịnh, chưa hiểu sách, họ vẫn có một cơ hội sử dụng cái tâm pháp, nhưng mà nhờ ai 
hướng độ? Nhờ người thực hành mới ảnh hưởng được. Cho nên ngày đêm các bạn thực hành đây là ngày 
đêm cho tương lai các bạn, sẽ đóng góp cho chúng sanh, làm Ðại Sự, đi có đường lối, không đi trong chỗ 
eo hẹp này. Sân si tranh chấp tự động nó phải biến mất, sẽ không còn kích động các bạn nữa. Ðường lối dư 
ăn, dư mặt, sung sướng vô cùng, trí tuệ tràn ngập, lý thuyết tinh vi để hướng độ chúng sanh. 

Các bạn đừng sợ đói! Một khi các bạn sợ nghèo, sợ đói là các bạn vẫn còn tham. Các bạn hết sợ 
nghèo, sợ đói thì mọi người sẽ thương các bạn và giúp đỡ tận tình, chí tâm và thương yêu. 

Hoa sen ở dưới bùn lầy, nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên ngoi lên, hướng một đường đại đạo, 
hướng về con đường thênh thang lớn rộng, nó biến thành hoa sen tươi đẹp tại trần, cư trần không nhiễm 
trần..... 
 

THƠ 
               TÌNH SIÊU 
Ghi nhớ lòng ta chỉ mỗi điều 
Xuất hồn đảnh lễ học thương yêu 
Chén cơm manh áo lo tạm đủ 
Oan nghiệp duyên tình gắng giải tiêu  
Gió mát xuân sang vơi ngấn lệ 
Sương mờ đông hết ngập tình siêu 
Ta đang đứng giữa bờ Mê Giác 
Nên quyết tu thân tối sáng chiều. 
 
PN. 12/12/2009 
TS. Phương 
 
 

   TỰ KIỂM, SÁM HỐI 
   Mình nghỉ mình hay đã dở rồi ! 
   Dở vì tự mản tự cao thôi. 
   Mổi ngày kiểm điễm trược thanh chuyển. 
   Sám hối sửa sai trợ tịnh ngồi. 
   Khiêm tốn thật thà tăng đạo hạnh, 
   Luôn thầm tự nhủ lỗi do tôi. 
   Quán tâm tự kiểm sai liền sửa.  
   Thiền pháp luôn cần sám hối bồi. 
 
  Củ Chi, 20/6/2010 
  Bá Tùng 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ THỨ 29 “  PHÂN MINH ĐỜI ĐẠO” 
 

TẾT VÔ VI  - XUÂN DI LẶC 2010 
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ THỨ 29 “  PHÂN MINH ĐỜI ĐẠO” 

TỪ NGÀY 20/9 ĐẾN NGÀY 24/9/2010 – LAS VEGAS 
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THÔNG BÁO  
của BAN TRẬT TỰ 

 
Thưa các bạn , 
 
        Hằng năm bạn đạo khắp nơi trên thế giới nô nức hội tụ cùng nhau vui Xuân trong 3 ngày Tết Vô Vi. 
Trong những ngày thiêng liêng này ,bạn đạo vui mừng,chung hưởng thanh quang điển lành, tưởng nhớ tới 
Thầy, Tổ. Cùng nhau học hỏi ,cùng nhau thương yêu ,giúp đở lẫn nhau trên đường tu học  .  
        Nhằm mục đích mở rộng môi trường sinh hoạt để chúng ta có cơ hội cùng nhau phục vụ cho bạn đạo 
vui Xuân trong ba ngày Tết. Đồng thời giúp ổn định trật tự trong những ngày tu học nhân kỳ Đại Hội Vô 
Vi Quốc Tế kỳ thứ 29 “ Phân Minh Đời Đạo “đạt được nhiều thành quả tốt đẹp  . 
        Thân mời các bạn nam ,nữ . 
Với lòng nhiệt thành và tôn trọng kỷ luật ,tham gia vào Ban trật Tự.  
Đây là một việc làm rất tốt cho Tâm lẫn Thân. Để chúng ta cùng nhau kết chặt tình thân, xây dựng tinh 
thần đoàn kết trong khối Vô Vi. 
        Sau khi ghi danh ,các bạn sẽ được liên lạc thường  xuyên để cùng nhau trao đổi tin tức và ý kiến  .Các 
bạn cần ghi danh càng sớm càng tốt. Và nếu đến Las Vegas trước ngày Đại Hội được vài ngày thì càng hay  
.  

 
Phân Minh Đời Đạo tự nghiêm minh 

Xuất phát tâm tu rõ chính mình 
Duyên đạo tình đời trong chốc lát 

Thực hành thanh tịnh rõ hành trình 
 

VĨ KIÊN 
 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Vạn Vật Thái Bình   
 
Kính mến, 
 
Võ Quang 
Email: voviwashingtondc@yahoo.com 
Tel : 410-884-5356 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 28 tháng 4 2010 chúng tôi đã nhận  cho đến 30/6/2010  từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   
như sau: 
Người gửi                                  US$           CAD$hay Euro 
An danh (CA) 1000.00   
Lam Minh My Phuong (ON) 50.00
Duong Van De (CA) 200.00   
BD Vo^ Danh (Paris) 4000E$ 
Phung Thi Thi (Mtl)   50.00
Le Mai (CA) 200.00   
Phuoc Nguyen (PA) 300.00   
Hoi Ai Huu Bac Cali:     
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Bui Lien (CA) 100.00   
An danh Milpitas 100.00   
Hair of the year 300.00   
Trinh Ngoc Van (Mtl) 300.00
Loi Huu Lam (CA) 1000.00   
Ngo Thi Dang (CA) 1330.00   
Ngo Thi Dang (CA) 1330.00   
Joseph Doan (GA) 483.00   
Co Thanh Phong (Mtl) 300.00
Quang Ngoc Ha (Mtl) 300.00
Ngon Trung Huynh (GA) 200.00   
Trung Tam Vo Vi Thu Do Washington (MD) 500.00   
Tran Tan (Mtl) 100.00
Le Thi Kim Anh (Mtl) 100.00
Phung Thi Thu (Mtl) 100.00
Lam Minh My Phuong (ON) 50.00
Vo danh (IN) 300.00   
Vo danh (CA) 1200.00   
Lam Nghi (Tx) 1000.00   
Anh Loan Duong (MS) 100.00   
Vo Danh (MA) 1000   
Anh Chi Hoa Sang (NV) 1200  
Hoi Ai Huu Bac Cali:     
An danh Milpitas 100.00   
Do Van (CA) 50.00   
Bui Lien (CA) 100.00   
An danh San Jose 60.00   

 
Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui,nếu có sơ sót xin 
liên lạc với chúng tôi ở dưới 
 
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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TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE 
Ăn gạo nâu giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 

Nghiên cứu ở Mỹ mới đây cho thấy những người thường xuyên dùng gạo và bột ngũ cốc nguyên chất đặc 
biệt là gạo nâu, bánh mì đen ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hơn những người có thói quen dùng bánh 
mì trắng, gạo trắng, mì sợi tinh chế... 

Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu hơn 197.000 người Mỹ trong vòng 22 năm về chế độ ăn uống các 
sản phẩm từ gạo và ngũ cốc ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Kết quả cho thấy có 10.507 đối tượng 
thuộc nhóm sử dụng nhiều sản phẩm gạo trắng, bánh mì trắng, mì ống, được chẩn đoán mắc bệnh tiểu 
đường týp 2. TS. Qi Sun, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Trường đại học Harvard cùng các cộng sự cho 
biết: ngoài các yếu tố như môi trường sống, bệnh sử thì chế độ ăn uống ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chẩn 
đoán ở các bệnh nhân tiểu đường, những người ăn gạo trắng và các sản phẩm ngũ cốc đã qua nhiều công 
đoạn tinh chế ít nhất 5 lần/tuần thì nguy cơ mắc tiểu đường tăng 17%. TS. Qi Sun cho biết thêm: gạo nâu 
và bột ngũ cốc nguyên chất có thể giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường do chúng có khả năng ổn định lượng 
đường trong máu và tạo điều kiện cho insulin (một chất có tác dụng ngừa bệnh tiểu đường) hoạt động một 
cách dễ dàng và hiệu quả hơn.    
  

Huệ Minh(Theo Healthydietips) 
 
 


