Số: 765 Ngày: 7 tháng 03 năm 2010
Dìu Nhau
Dìu nhau tieán hoùa soáng thaân thöông
Côûi môû tình Trôøi qui moät moái
Töï giaùc töï minh taâm thöùc giaùc
Qui khoâng dìu tieán roõ chôn loøng
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 20/05/04/2000 đến 26/05/2000
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) Tình yêu tan vỡ đạt tình siêu là sao?
2) Sự hòa hợp tiến hóa như thế nào?
3) Người tu Vô Vi còn thị phi hại người thì sao?
4) Người tu Vô Vi chánh trực làm việc ngay thẳng không cần vị nể một ai có thích hợp với đại sự
chung hay không?
5) Sự liên hệ tiếp tục thì phải làm sao?
6) Tâm làm thân chịu sẽ xãy ra những chuyện gì?
7) Tự phụ, kiêu căng luôn cho mình là đúng có ích lợi gì không?
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1) San Jose, 20-05-2000 3: 05 AM
Hỏi: Tình yêu tan vỡ đạt tình siêu là sao?

2) San Jose, 21-05-2000 3: 20 AM
Hỏi: Sự hòa hợp tiến hóa như thế nào?

Ðáp: Thưa tình yêu tan vỡ đạt tình siêu là chỉ có
tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp là tự thức tự cứu tâm thân yên ổn thấy rõ
sự lỗi lầm của chính mình mà sửa tánh tu tâm
ngày ngày điển giới được khai thông, đường đi
thông suốt, tham thiền nhập định, buông bỏ tập
quán xấu tự thức hướng về sự vô cùng thanh nhẹ
mà tu
Kệ:
Tâm thân giải tỏa mê mù động
Chất phát thực hành tự giải còng
Trí tuệ không ngừng năng phát triển
Một lòng tu tiến chẳng cầu mong

Ðáp: Thưa sự hòa hợp tiến hóa tùy theo nhân quả
của mọi phần tùy theo khả năng sẳn có
Kệ:
Tùy theo phát triển hướng tâm linh
Tiến hóa vô cùng tự giác minh
Thanh tịnh tâm thức cùng tiến hóa
Thương tình Trời Phật xét hành trình

3) Montréal, 22-05-2000
Hỏi: Người tu Vô Vi còn thị phi hại người thì
sao?

4) Montréal, 23-05-2000 5: 20 AM
Hỏi: Người tu Vô Vi chánh trực làm việc ngay
thẳng không cần vị nể một ai có thích hợp với đại
sự chung hay không?

Ðáp: Thưa người tu Vô Vi còn thị phi hại người
là người bất chánh lưu manh chỉ bước vào lãnh
vực tự sát
Kệ:
Gieo họa cho mình lạc đọa ngu
Không thành không tiến tạo khờ ngu
Hồn không được thoát trong bực tức
Gieo họa cho mình tưởng thật tu
5) Montréal, 24-05-2000 1: 50 AM
Hỏi: Sự liên hệ tiếp tục thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa sự liên hệ tiếp tục thì phải hợp tác
trong tinh thần xây dựng
Kệ:
Vui chung hợp tác tiến vững niềm tin
Xây dựng hình thành dấn thân mình
Cơ hội ngàn vàng nay tái ngộ
Bình tâm thanh tịnh dựng tâm mình

Ðáp: Thưa người tu Vô Vi lúc nào cũng thành
tâm phục vụ cho chung
Kệ:
Một lòng tu tiến giải trần tâm
Quí Phật quí Trời truy gốc tầm
Thực hành chánh pháp trong nghĩa khí
Giải tỏa phiền ưu tiến chẳng lầm
6) Montréal, 25-05-2000 2: 45 AM
Hỏi: Tâm làm thân chịu sẽ xãy ra những chuyện
gì?
Ðáp: Thưa tâm làm thân chịu là sẽ gánh chịu
những chuyện mà chính mình định như : hại
người thì những chuyện ấy sẽ xãy ra bất ngờ mà
chính mình không hay biết gì cả
Kệ:
Phản lại đường tu tự hại mình
Khó hành khó tiến tự làm thinh
Quay qua quay lại đều không tiến
Xây dựng bình tâm tự phát minh
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7) Montréal, 26-05-2000 2: 55 AM
Hỏi: Tự phụ, kiêu căng luôn cho mình là đúng có ích lợi gì không?
Ðáp: Thưa xưng danh số một sẽ đứng tại chỗ và không tiến
Kệ:
Ðứng mũi chịu sào khổ gắn thân
Ðường tu giới hạn khó cân phân
Ðời không thành tựu trí không thức
Khổ cảnh trì lôi dục hại thân
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1.
Hỏi: Khi thiền định có một luồng gì như con rắn bò từ dưới xương sống chạy lên tủa ra hai bên
sườn và chạy lên đầu kéo hai môi con giựt giựt và chỉ xảy ra có hai lần và lâu rồi không xảy ra nữa?
Ðáp: Hiên tượng một luồng điển chạy như rắn bò từ dưới xương sống chạy lên tủa ra hai bên sườn và chạy lên
đầu là kết quả của PLTC. Vậy con nên tiếp tục làm PLTC nhiều thì sẽ được đổi tướng. Sau này có điển chạy
nhột trên mặt thì khi đó linh khí của con sẽ được dồi dào hơn, mặt mày càng sáng, tâm càng minh. Tự mình thức
giác rằng: tình, tiền, duyên nghiệp là giả ảo.
2.
Hỏi: Tại sao khi xuất vía bay đi thấy cảnh đô thị, nhà cửa, xe cộ và tiếng nói như đi ngoài phố
vậy?
Ðáp: Xuất vía bay đi thấy cảnh đô thị, nhà cửa, xe cộ và tiếng nói như đi ngoài phố, đó là chứng minh cho
PLTC Huệ Tâm khai là vậy. Từ từ con sẽ dũng mãnh nhận định sáng suốt hơn.

THƠ
SỰ NGHIỆP TÂM LINH
Ấm áp vui tươi
Ở khắp mọi nơi
Hòa chung nhộn nhịp
Cảnh trời thiên nhiên
Kiếp sống nhân loại
Biết bao sự việc
Cộng đồng trao đổi
Gọi là xã hội
Mỗi người mỗi chí
Tùy theo duyên định
Đi qua học hỏi
Sự nghiệp nên hình
Kiếp sống phù sinh
Biết đâu định giới
Một kiếp làm người
Đạt thấu tâm minh
Quy về chơn tịnh
Phật pháp vu vi
Biết bao huyền bí
Đạo mở tâm linh

Học thâu chân định
Khai thâu mở trí
Hiểu rõ chính mình
Văn minh phát triển
Phật thầy giảng dạy
Khẩu khai lời nói
Triết lý truyền đời
Hậu nhân định suy
Hiểu thâu nguyên ý
Thiền pháp mà thi
Công quả công trình
Phật gốc từ bi
Một đời phật tính
Mọi điều tạo sinh
Thế nhân tôn kính
Người lại qui thiên
Nam mô a di đà phật
CÀ MAU 26-02-2010
LÝ VĂN PHONG
KÍNH BÁI

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 3/7

------LỜI THÀY.
Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm khai.
Bao la Trời Đất điển quang xài
Hưởng dùng thân an tâm trí sáng
Chơn Hồn thanh nhẹ quyện điển Thầy
Thầy giảng lưu truyền pháp để hành
Lương thiện sáng trong thành minhchánh
Sĩ diện khai thông đẹp đạo đời
Hằng đêm thanh tịnh đạt duyên may.
TVTLTC 06.01.10
Minh Thạnh
------

CÔNG PHU
Công phu giờ Tý ấy là chơn
Phu lấy thông khai phản bổn hườn
Giờ ngồi thiền định là giờ tý
Tý thần khí hiệp rõ nguồn cơn
Quyết chí tu hành vô quái ngại
Chí trước luyện sau dạ chớ sờn
Tu hành tinh tấn không hề động
Hành pháp Phật Trời thấu lý chơn
TVTLTC 27.01.10
Minh Thạnh

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin các Bạn hướng tâm cầu nguyện cho Mẹ tôi sớm siêu thăng tịnh độ, thức giác tu hành,
Bà Hồ Thị Uyên nguyên quán Tiên Nộn, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Trú quán tại Quận Gò Vấp TH
HCM; tạ thế lúc 17 giờ chiều ngày 27 tháng 2 năm 2010 nhằm ngày 14 tháng giêng năm Canh Dần, thọ
90 tuổi.
Kíng mong đồng hộ niệm
Kính bái
Nguyễn hữu Ân
2) Xin Quí Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho nhạc mẫu của bạn đạo Nguyễn Văn Hoa (tđ Lưu
Tâm) là:
Cụ Đinh Nguyệt Đức--Pháp danh Diệu Tâm
tạ thế ngày 1 tháng 3 năm 2010 (tức ngày 16 tháng Giêng Canh Dần)
tại Westminster, California, Hoa Kỳ,
hưởng thọ 97 tuổi,
sớm được siêu thăng tịnh độ.
Chân thành cám ơn Quí Bạn Đạo.
Thiền đường Lưu Tâm, Nam California
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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 15 tháng 1 2010 chúng tôi đã nhận cho đến 28/2/2010 từ quy` bạn đạo
cho quỹ cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi

Huynh Trung Ngon (GA)
Bac Sieu (Calgary)
Anh Hoa (Calgary
Anh Long (Calgary)
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Linda Vo (CA)
Hoi Ai Hưu Vo Vi Bac Cali:
Ðỗ Vân
Hiền & Hồng
Nguyễn Thọ Thoại
Phan Bá TÂm
1 bạn đạo San Jose
Lam Minh My Phuong (ON)
Tran Van Hữu (NJ)
Phung Thi Thi (Mtl)
Lam Van Bon (Mtl)
Amy Nguyen (MI)
La Quan Thuc (PA)
Tri M Nguyen (CA)
Nguyen Ngoc Loan (CA)
Nguyen Minh Huan (CA)
Nguyen Hoang Vinh Thuy (CA)
Vo danh (CA)
Cô Duyên (Atlanta)
Tran Dong An (MI)
Dinh Anh Nguyet (MI)
Loan Nguyen (MI)
Khanh Dang (MI)
Le Mai (CA)
TÐ Tứ Thông:
Nga + Quang
Nguyễn Thọ
Lương Lan
Nguyễn Minh
Hữu Thiết (CA)
Le Thi Kim Anh (Mtl)

US$

CAD$

200.00
200.00
50.00
20.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
50.00
60.00
50.00
100.00
50.00
100.00
1200.00
55.00
1339.00
100.00
100.00
200.00
1000.00
100.00
100.00
100.00
250.00
50.00
200.00
140.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
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Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui đã thực hiện
như sau :
- tiếp tục giúp các em khuyết tật câm điếc
- giúp các em mồ côi hay sơ sinh bị bỏ rơi
- giúp các bạn đạo tại VN khi cần
- giúp dưỡng lão các sơ già và những người già neo đơn
- Tủ thuốc phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại các tỉnh
- Giúp các chùa nuôi các em sơ sinh bị bỏ rơi
- Học bổng cho ca’c em học sinh &sinh viên nghèo tại nhiều tỉnh gần biên giới (kampuchia…) nam Bắc,
miền Trung được tiếp tục đi học cho có nghề tự sinh sống nếu không sẽ bị bỏ học
- Giúp trẻ mồ côi lang thang & hoàn cảnh khó khăn
- Phát gạo cho ngưới nghèo đói
- Giúp nạn nhân bão lụt ở Ðà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Qui Nhơn, Bình Ðịnh, Kontum đang cần sự giúp
đỡ rất nhiều (cứu đói, sửa chữa lại nhà bị hư hỏng nặng…)
Chúng tôi đã gửi giấy trừ thuế lợi tức cho các bạn đạo tại Hoa Kỳ hay Canada đã đóng góp vào quỹ này ,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
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

Tác dụng chữa bệnh của bí đỏ.
Trong số các loại quả, bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng
như các axít hữu cơ. Axit ascorbin có trong bí đỏ giúp tránh cảm, vitamin nhóm B giúp đấu
tranh với mệt mỏi, cáu giận và mất ngủ, củng cố tóc và móng chân, tay.
Nguồn vitamin dồi dào
Vitamin A trong bí đỏ giúp cải thiện thị giác. Ruột và hạt bí đỏ có chứa nhiều vitamin E - một loại
antioxidant tự nhiên giúp củng cố hệ miễm nhiễm, ngăn ngừa sự xuất hiện những nếp nhăn sớm, bảo vệ
da khỏi lão hóa và cải thiện chức năng hệ tim mạch.

Bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các
axít hữu cơ
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Còn 2 loại vitamin khác trong bí đỏ là vitamin K và T. Đây là những loại vitamin hiếm, có rất ít trong
các thực phẩm. Vitamin K cần thiết để tổng hợp protit của máu và mô xương. Vitamin T giúp làm đông
máu và tạo các tế bào máu. Nhờ đó vitamin T rất quan trọng trong việc ngăn ngừa một số dạng thiếu
máu.
Vitamin T cũng giúp cho quá trình tăng trao đổi chất trong cơ thể. Nhờ hàm lượng cao loại vitamin T
hiếm hoi này trong bí đỏ nên nó được coi là chất độn tốt nhất cho các món ăn từ thịt bò, heo và các
món có nhiều mỡ khác, bởi vì vitamin T giúp tiêu hoá các thức ăn khó tiêu và ngăn ngừa béo phì.
Chính do tính chất này nên những người muốn giảm cân rất thích bí đỏ.
Tủ thuốc gia đình
Bí đỏ có nhiều tính năng chữa bệnh. Khi bị bệnh về gan, nên ăn càng nhiều cùi bí đỏ sống càng tốt.
Còn nếu bạn cảm thấy bí đỏ sống không ngon, có thể ăn cháo bí đỏ nấu với gạo. Khi bị mất ngủ, buổi
tối bạn nên dùng nước ép bí đỏ hoặc nước nấu bí đỏ với mật ong.
Nước ép bí đỏ cũng rất tốt đối với người bị bệnh tiểu đường và những rối loạn khác nhau về trao đổi
chất. Người ta dùng cùi bí đỏ tươi giã nát để đắp vào những vùng bị ezema, bỏng, nổi ban, mụn trứng
cá và những nơi bị viêm khác trên da.
Những người phải đứng lâu trong ngày cũng có thể dùng cùi bí đỏ tươi giã nát để loại bỏ cơn đau dưới
chân. Dầu ép từ hạt bí đỏ được coi là một sản phẩm dinh dưỡng phòng chữa bệnh. Dầu bí đỏ có ảnh
hưởng tốt tới gan, giúp cho những người bệnh tuyến tiền liệt, ngăn ngừa béo phì, cải thiện thành phần
máu, loại bỏ cho-lesteron. Y học dân tộc khuyên nên thường xuyên sử dụng hạt bí đỏ khô.
Nhờ thành phần muối khoáng tuyệt vời trong cùi bí đỏ, có thể dùng loại quả này làm mỹ phẩm rất tốt.
Mặt nạ từ cùi bí đỏ giã nát hoặc tẩm bông bôi nước ép lên mặt có tác dụng bổ dưỡng và làm tươi mới
đối với da nhờn. Mặt nạ từ hạt bí đỏ nấu và xay nhỏ giúp làm trắng da, loại bỏ tàn nhang và cải thiện
da mặt.
Theo Hoàng Thương
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