Số: 761 Ngày: 07 tháng 02 năm 2010
Daán Thaân
Daán thaân hoïc ñaïo qui nguyeân caûnh
Giaûi toûa phieàn öu töï ñaït thaønh
Tieán hoùa khoâng ngöøng hoàn trieån thöùc
Meâ laàm chaúng coù töï veà thanh
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 22/04/2000 đến 28/04/2000
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) Nghịch lại Trời Phật có hữu ích gì không ?
2) Ðạo không thật tâm hành pháp mà suy tư quá nhiều có ích lợi không ?
3) Quyết tâm bỏ công phu của người truyền pháp có hữu ích gì không ?
4) Người tu thiền còn uất ức có lợi ích gì không ?
5) Liêm sỉ do đâu hình thành ?
6) Sự kích động quá nhiều có hữu ích gì không?
7) Sự xáo trộn tâm lý có hại không?
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1) Newcastle 22-4-2000 9:25AM
Hỏi: Nghịch lại Trời Phật có hữu ích gì không ?
Ðáp: Thưa nghịch lại Trời Phật chỉ có tạo sự tối
tăm cho chính mình mà thôi
Kệ:
Tối tăm trí tuệ do mình thôi
Tham dục ngu si tự tạo tồi
Rắc rối tâm hồn không ổn định
Khó ăn khó nghỉ khó phân minh
3) Sydney 24-4-2000 4:20AM
Hỏi: Quyết tâm bỏ công phu của người truyền
pháp có hữu ích gì không ?

2) Newcastle 23-4-2000 3:20AM
Hỏi: Ðạo không thật tâm hành pháp mà suy tư quá
nhiều có ích lợi không ?
Ðáp: Thưa không hành pháp mà suy tư quá nhiều,
thiếu niệm Phật có hại không có ích
Kệ:
Không thực hành chậm trễ khó tu tiến
Siêng tu hành pháp tự mình xuyên
Thành tâm tu luyện cùng chung tiến
Học hỏi không ngừng tự giao liên
4) Sydney 25-4-2000 4:00AM
Hỏi: Người tu thiền còn uất ức có lợi ích gì không ?

Ðáp: Thưa quyết tâm bỏ pháp thì sẽ gây dựng một
tập quán tốt có lợi cho sự lười biếng và tâm thức
sẽ không được ổn định
Kệ:
Bỏ tu thanh tịnh sẽ không thành
Tạo nghiệp thân tâm gây xáo trộn
Hồn chuyển ngu khờ thành loạn động
Bất phân chơn tà chẳng thành công

Ðáp: Người tu thiền còn uất ức không có ích gì cả, có
thể phân tán luồng điển sẳn có trong cơ tạng, lý luận
trật nhịp và gia tăng uất khí, mặt mày âm u và thiếu
sáng suốt, gia tăng sự cố ý phá hoại mà thôi
Kệ:
Uất khí gia tăng lại khù khờ
Thuyết đi thuyết lại cảm bơ vơ
Rối lòng không đạt tình duyên tốt
Khổ trí run lập cập trí mập mờ

5) Sydney 26-4-2000 2:36AM
Hỏi: Liêm sỉ do đâu hình thành ?

6) Sydney 27-04-2000 9:20 AM
Hỏi: Sự kích động quá nhiều có hữu ích gì không?

Ðáp: Liêm sỉ là do sự hiểu biết nguyên lý của Trời
Ðất và luật nhân quả hình thành
Kệ:
Tiến trình phân giải lý cao sâu
Khổ hạnh tự tu rõ nhiệm mầu
Qui hội chơn hồn tâm thức giác
Bền lâu sáng suốt chung phân màu

Ðáp: Thưa người tu bằng lòng lấy oán làm ân dũng
mãnh tu tiến kết quả sẽ tốt
Kệ:
Chơn tâm thức giác tự phân hành
Ðời đạo phân minh trí nặng thành
Chơn lý an vui không cần chuyển đổi
Chơn tâm thức giác tự phân hành

7) Sydney, 28-04-2000 6: 25 AM
Hỏi: Sự xáo trộn tâm lý có hại không?
Ðáp: Thưa sự xáo trộn tâm lý có hại cho sự xây dựng thanh tịnh của tâm linh
Kệ:
Phân hành thế thái tự tâm minh
Khó thức khó tu tự hại mình
Duyên đẹp tình trời xây dựng tiến
Chơn tình sáng tỏỳ sửa chơn hình

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 2/5

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1.
BÉ tự hỏi: Thưa Bé Tám, Bé Tám hàng ngày “bú” sữa gì mà ý đạo lúc nào cũng sáng và
cao siêu, tinh thần lúc nào cũng dũng mãnh và dứt khoát vậy? Xin Bé chỉ cho Bé Bự này, ở đâu có
thứ sữa đó, tốt nhất và rẻ nhất, để Bé Bự cũng được thong dong tự tại như Bé, và để làm việc trả bớt
nợ đời. Thành thật cảm ơn Bé Tám.
Ðáp: Bé Tám chỉ uống sữa Trời, đêm đêm uống sữa Trời bằng cách là PLTC, đem thanh khí điển
vào tâm thân bổ tỳ vị và bổ não. Nhờ đó mà lúc nào cũng thơi thới và bình an, hành đạo không cần tiền,
thị trường mua không có, chỉ tự hành mới có. Vậy Bé Bự nên nuôi dưỡng trí nhiều hơn là xác, thì tương lai
sẽ đươc thong dong để dứt bỏ trần tâm.
Hỏi: Thưa Thầy, xin thầy giải thích và hướng dẫn thêm cho chúng con rõ Tinh Khí Thần là
gì? Và tu sao để đạt Tinh Khí Thần? Ðến trình độ nào mới có Khí lực, Thần lực và Ý lực?
Ðáp: Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần, Thần hoàn hư thì tâm thức mới được thong dong. Tuổi trẻ có sức
ăn uống nhiều, bảy ngày tựu được một giọt tinh, mặt mày tươi tắn trẻ đẹp. Nay ngộ được PLVVKHHBPP,
cần chú ý đêm đêm hành đúng PLTC. Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần, Thần hoàn hư, da mặt tươi tắn, hành
đúng hành lâu thì trí sẽ sáng, tâm sẽ minh trong chơn thức tự nhiên và hồn nhiên. Kinh Phật có câu: “Pháp
Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai”. Huệ Tâm Khai tức là đạt được thanh tịnh rồi. Ðến giai đoạn này,
tinh thần phục vụ rất dũng mãnh và vô quái ngại, nằm trong nguyên lý tận độ quần sanh.( Trích trong “Thư
Từ Lai Vãng”, VoviLED 1996)
2.

THƠ
CHÚC XUÂN
Chúc xuân Bạn Đạo tại quê nhà
Cùng quý đồng môn ở xứ xa
Năm mới an khang và thịnh vượng
Càng ngày thâm nhập niệm Di Đà
Canh Dần năm mới huy hoàng nhất
Hạnh phúc vui tươi hiệp nhứt gia
Phát triển đạo tâm hòa điển giới
Thăng hoa rực rở ngộ Di Đà
Cà Mau, 04-02-2010
Út Hoa
----HOAN NGHINH
Hoan nghinh Bạn Đạo khắp Năm Châu
Vắng bóng Đức Thầy vẫn tiến sâu
Tổ chức sống chung cùng Đại Hội
Không hề gián đoạn giới làm đầu
Mở mang đường lối Vô Vi Pháp
Rõ đạo văn minh lý nhiệm mầu
Đệ tử thương Thầy năng chứa đức
Tình thương phát triển được bền lâu.
Cà Mau, 02-02-2010
Út Hoa
-----

TẾT NHỚ THẦY
Xuân về con thấy nhớ Thầy ghê
Lục đĩa ra xem nghe thấy mê
Tiếc nuối không còn Thầy tại thế
Thường niên chúc Tết ráng mau về
Giao thừa vắng bóng Lương Sư Phụ
Vẫn tiến vẫn tu rất chỉnh tề
Đi đứng …giữ tâm cho phẳng lặng
Hướng về Tâm Điển hiệp Tam Huê.
Cà Mau, 01-02-2010
Út Hoa
----CHÚC TẾT
Đầu năm kính chúc bạn gần xa
Năm mới Xuân về vui thiết tha
Bạn đạo hân hoan thiền tiến hóa
Canh Dần hướng thượng về quê Cha.
TPHCM, 30-1-2010
Minh Vô Vi
----XUÂN CANH DẦN
CANH khuya thiền định mới thật yên
DẦN sảy trược thanh, rõ cảnh Tiên
CANH cửa trước sau cho cẩn mật
DẦN tiến về không, hiệp điển Thiên.
TP.HCM. ngày 12-01-2010
Thanh Dũng
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XUÂN!
XUÂN đến rồi sao? Thật là tươi!
Trời xanh mây trắng, trải hồn tôi
Lòng thương nhớ cội cùng nhân thế
Dạ nguyện hành tu kẻo lỡ thời
Đâu phải riêng ta mà tất cả
Hoa lá, cỏ cây khắp Ta bà
Chim én từng đàn bay, cá lượn
Vũ trụ hòa vang rộn tiếng ca
Muôn thủa mùa Xuân là hạnh phúc
Nhà nhà yên ấm - sang Xuân chúc
Chúc tình, chúc nghĩa, chúc điển quang
Chúc cả Càn Khôn vui ca khúc
TP.HCM ngày 01-02-2010
Thanh Dũng
---MÙA XUÂN NHỚ THẦY
Chúng con đón Mùa Xuân,
Xuân đến năm Canh Dần,
Thiếu Thầy Xuân bỡ ngỡ,
Nhớ Thầy Xuân bâng khuâng.
Xuân xưa xa mà gần,
Thầy vân du mừng Xuân,
Bạn bè vui hớn hở,
Tu học cũng tiến tầm.
Xuân này con mừng Xuân,
Nhìn hình Thầy : Đón Xuân,
Như xa xăm ngàn dậm,
Xuân thỗn thức thương thầm.
Mồng hai đi Chúc Xuân,
Bạn bè vui ân cần,
Chúc nhau câu : Tu Tiến,
Nhớ thương Thầy trong Tâm.
Thầy dạy câu : Thức Tâm,
Tuổi Xuân không còn gần,
Ta nhắc nhau vui Tết,
Câu Lục Tự ghi tâm.
Chúng con đón mừng Xuân,
Xuân Canh Dần đến gần,
Đón mùa Xuân bất tận,
Mừng đón Thầy trong tâm.
Thầy vẫn đón Mùa Xuân,
Xuân Cực Lạc : Thầy tầm,
Con xa Thầy ngàn dặm,
Nhưng vẫn gần bên Tâm…
Nhớ Thầy con Mừng Xuân,
Lời nhắn nhủ ân cần,
Tìm Xuân trong Thanh Tịnh,
Bền chí thắng trầm luân…
Tp.HCM, 09-01-2010.
Kính bái,
Trần Kiên Hoa.
----

MÙA XUÂN CỦA BÁU ĐẤT TRỜI
Mùa xuân là dịp hẹn hò
Gặp nhau để tặng hay ho kiếp người
Tặng nhau mấy nụ cười tươi
Thế gian còn dấu nụ đời biết bao.
Thế gian tiềm ẩn nhiệm mầu
Mà mùa xuân đã gởi trao thế trần
Mùa xuân xao xuyến băn khoăn
Làm sao hiểu được thế trần quanh ta.
Đêm nghe gió lộng ta bà
Nhớ xưa và nhớ tội ta vô cùng
Kiếp người sao lắm mông lung
Tội hồn đầy dẫy hãi hùng khó tin !
Gia tài gởi trọn tâm linh
Đêm ngày tìm kiếm quân bình mới an
Tâm Linh ! Giá trị thanh nhàn
Đời tu trãi rộng bình an cuối trời.
Mùa xuân đến hẹn nở tươi
Như Lòng Trời đợi lòng người cưu mang
Phật Trời chật kín tâm cang
Phàm phu tục tử ngỡ ngàng chớ quên.
Mùa xuân lặng lẻ, vang rền
Mùa xuân về đến kề bên vui buồn
Mùa xuân ban tặng sắc hương
Ai than ai thở ai vương vấn đời.
Mùa xuân của báu Đất Trời
Ai tầm ai thấm đời vui vĩnh hằng
Vui buồn sướng khổ nhớ chăng
Mùa xuân gởi gấm Trần gian Thiêng đàng.
Sông buồn biển khóc thế nhân
Nếu không Trời Đất sao lần đường ra
Nếu không Lục Tự Di Đà
Nếu không Kinh Thánh Chúa Cha dẫn đường.
Thì buồn sông suối chảy tuôn
Trôi ra biển rộng sầu vương dường nào
Đêm nghe mưa gió làm sao
Vì đời mưa gió biển dâu vậy mà.
Ta cùng tìm đến kiêu sa
Vì Ta Bà thế Phật, ma ! khôn cùng
Xuân nay vui cảnh trùng phùng
Xuân tình vi vút thủy chung Đạo Đời…
HBP. 12-01-2010.
Từ Hùng.
---MỪNG XUÂN CANH DẦN
MỪNG Tết Canh Dần hai lẻ mười
XUÂN đem An Lạc đến muôn người
CANH khuya Thiền Tịnh hoà thanh điển
DẦN ổn thân tâm tỏ Đạo Trời.
Phú Nhuận, 05/01/2010
Thiền Tâm.
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THÔNG BÁO CỦA THIỀN ÐƯỜNG ATLANTA
Bạn đạo Atlanta xin thông báo:
Năm nay bạn đạo Atlanta tổ chức Khóa Sống Chung với tên Đức Thầy đã cho:
MINH CHÁNH ĐẠO PHÁP
Tên này được dùng cho các khóa học
Nội dung khóa học:
10 Điều Tâm Niệm & Cùng nhau ôn lại các Pháp Thực Hành
Thời gian tổ chức: 3 ngày
29,30,31 tháng 5/2010 (Nhằm vào ngày lễ Memorial Day ở Mỹ)
Ngày này cũng là ngày bạn đạo Atlanta tưởng nhớ Đức Thầy đã cho phép tổ chức khóa học đầu tiên vào
năm 2008 tại Atlanta, Georgia.
Chúng con xin tạ ơn Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Cha Vĩ Kiên Trường Cữu.
Địa điểm tổ chức KSC:
1375 Heatherton Rd
Dacula, GA 30019
USA
Kính mời quí bạn đạo gần xa cùng tham dự, mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại:
678-376-7730
Kính Bái,
Đại diện: Nguyễn Thanh Hà
TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE

Trái kiwi - Một vị thuốc quý
Theo đánh giá của các chuyên gia dinh dưỡng thế giới, trái kiwi rất giàu chất dinh dưỡng như: Vitamin
C, vitamin E, Kali, các chất khoáng cần thiết cho cơ thể và đặc biệt kiwi còn là một liều thuốc thiên
nhiên hữu hiệu tăng cường chức năng tiêu hóa của dạ dày và giúp làm giảm táo bón.
Theo kết quả nghiên cứu thực tế của các bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng thì tỉ lệ vitaminC có nhiều nhất là
trong trái kiwi, đứng đầu là trái kiwi vàng (110mg/100g), đứng thứ hai là kiwi xanh (90mg/100g) và trái
cam chỉ được xếp đứng thứ ba với tỉ lệ hơi khiêm tốn (55mg/100g).
Một trái kiwi vàng với trọng lượng 100g có thể đem lại 2.2mg vitamin E cho cơ thể, kiwi xanh là
1.45mg, trong khi đó táo chỉ đem lại 0.2mg và nho chỉ nhỉnh hơn táo một chút với tỉ lệ 0.25mg.
Đối với những người có bệnh về đường ruột, đại tràng, bao tử thì kiwi là một liều thuốc thiên nhiên góp
sức vào chức năng tiêu hoá của cơ thể, tăng cường chức năng của dạ dày và giúp làm giảm táo bón.
Điều đặc biệt nhất là trái kiwi có thể đem lại cho người dùng một làn da mềm mại, một mái tóc mượt mà
óng ả nhờ có tỉ lệ chất chống õxy hóa (Lutein) rất cao: (kiwi vàng: 310mg/100g, kiwi xanh:
120mg/100g) trong khi đó, táo: 25mg/100g và nho: 70mg/100g.
Ngoài ra khi ăn trái kiwi còn làm giảm đáng kể sự tích tụ các tiểu huyết cầu - phản ứng lại việc phóng
thích ra collagen trong máu, giúp giảm tỉ lệ máu bị đóng cục, làm cho khí huyết lưu thông, tránh được
bệnh tai biến mạch máu não và các bệnh về tim mạch.
Nguồn: VTC News
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