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Số:  773  Ngày: 02 tháng 05 năm 2010 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ  14/07/2000 đến 20/07/2000 
 

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) Tất cả đều giới hạn bởi Trời và Ðất tại sao ? 
2) Duyên lành tái ngộ có giới hạn hay không ? 
3) Vận động mưu mô lường gạt có thành công hay không ? 
4) Hành trình tiến hoá có giới hạn hay không ? 
5) Nguồn gốc của tâm linh đều có nơi tam giới : thượng , trung , hạ có phải không ? 
6) Ðạo đức là phải làm sao ? 
7) Thạnh tình xây dựng trụ ở đâu ? 

 
 
 

Khí Haäu
 

Khí haäu quaân bình thieân haï vui 
Bình taâm tu luyeän roõ thanh muøi 
Trôøi ban tình ñeïp thaät an vui 

Chuyeån tieán thöïc haønh roõ ñaïo muøi 
 

Vĩ Kiên
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1) Monaco, 14-07-2000 7:20 AM 
Hỏi : Tất cả đều giới hạn bởi Trời và Ðất tại sao ?
 
Ðáp : Thưa chúng ta sanh ra có sự hổ trợ của Trời 
Ðất, nếu làm quá thì phải bị sự giới hạn của Trời 
và Ðất 
  Kệ : 
 Tung hoành thua lỗ bởi tâm ta 
 Thất thoát tiêu hao lại khó hòa 
 Ðộng loạn tâm người chưa dứt khoát 
 Qui hồn qui vía tự mình qua 
 

2) Prague, 15-07-2000 2:45 AM 
Hỏi : Duyên lành tái ngộ có giới hạn hay không ? 
 
Ðáp : Thưa duyên lành tái ngộ không giới hạn trừ 
phi thất tín thì không đạt được duyên lành 
  Kệ : 
 Thật thà tái hội gọi duyên lành 
 Quí tưởng tương giao tự thực hành 
 Trí tuệ không ngừng chơn phát triển 
 Tình thương đạo đạt dấn thân hành. 
 

3) Prague, 16-07-2000 3:45 AM 
Hỏi : Vận động mưu mô lường gạt có thành công 
hay không ? 
 
Ðáp : Thưa xưng danh tu mà thiếu tu thì hay mưu 
mô lường gạt người hiền 
  Kệ : 
 Mưu mô giới hạn việc không thành 
 Loạn lạc đuôi đầu không đạt thanh 
 Trí tuệ không yên tâm đọa lạc 
 Dày công tu luyện hưởng phần thanh. 
 

4) Prague, 17-07-2000, 8:50 AM 
Hỏi : Hành trình tiến hoá có giới hạn hay không ? 
 
Ðáp : Thưa hành trình tiến hoá không có giới hạn 
  Kệ : 
 Thanh tịnh tiến hoá tiến giải minh 
 Hành trình tự đạt rõ chơn tình 
 Khai thông đời đạo minh bước tiến 
 Trí tuệ thanh cao tự giác minh 
 

5) Prague, 18-07-2000 , 8;20 AM 
Hỏi : Nguồn gốc của tâm linh đều có nơi tam giới 
: thượng , trung , hạ có phải không ? 
 
Ðáp : Thưa tam giới đều có sự liên hệ với tâm linh 
  Kệ : 
 Tam giới ứng giao chuyển pháp hành 
 Thanh trược phân giải tự nhiên hành 
 Khai trừ ô trược tâm giao tiến 
 Ðiển giới phân minh tự đạt thanh 
 

6) Prague, 19-07-2000 6:20 AM 
Hỏi : Ðạo đức là phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa đạo đức là phải làm cho mọi người 
chung vui 
  Kệ : 
 Trên thuận dưới hòa chung tiến bước 
 Thâm tình khai triển thật thân thương 
 Chung đường chung lối chung hành tiến 
 Thực hiện đường tu tự mở đường. 
 

7) Prague, 20-07-2000 8:40 AM 
Hỏi : Thạnh tình xây dựng trụ ở đâu ? 
 
Ðáp : Thưa thạnh tình xây dựng trụ ở tâm 
  Kệ : 
 Vạn sự do tâm bớ bạn hiền 
 Học hành trui luyện tự thành duyên 
 Qui nguyên một mối không giờ thối 
 Thể hiện chơn tâm chẳng có phiền. 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
... Tâm thức con sẽ quân bình qua Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm khai. PLTC đầy rún, đầy 

ngực, tung lên bộ đầu, hít một hơi như vậy không ngừng nghỉ mới là PLTC. Nó chuyển chạy mạch 
nhâm đốc khai thông, trí tuệ phân minh, hòa hợp với PLTC của Diêu Trì Kim Mẫu ơ ở bên trên chuyển 
hóa cho quần sanh tại thế gian. 

... Bây giờ con mang xác làm người là nghiệp lực ẩn tàng trong thần kinh khối óc của chính con. 
Phải nhờ PLTC và niệm Phật theo đúng nguyên lý của PLVVKHHBPP thì nó mới khai mở được đại trí, 
giải toả nghiệp lực từ nhiều kiếp, thì con sẽ trở lại với đường lối thanh bần, thanh nhẹ, tiến hóa tới vô 
cùng độ tha tại trần. Về phần PLTC con không hít được nhiều là chứng minh bộ ruột con bị ô trược, phải 
thanh lọc bộ ruột, thanh lọc gan, thanh lọc thận. thanh lọc tế bào thì con sẽ làm PLTC nhẹ nhàng và 
thanh nhẹ, tốt đẹp. Mỗi mỗi đều do nguyên khí của Trời Ðất, mà sống xa cách nguyên khí của Trời Ðất 
là là sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta làm PLTC để khai mở tâm thức của chính chúng ta càng ngày càng lớn 
rộng, thức hòa đồng càng ngày càng mở, thì chúng ta mới thực thi được tình thương và đạo đức, quý yêu 
tất cả muôn loài vạn vật tại thế gian đã hình thành trên mặt đất, do Thượng Ðế đã ân ban luồng thanh khí 
điển hóa sanh vạn vật. Làm PLTC để hiệp khí cùng Trời Ðất thì con mới xuất phát được chơn ngôn. Khi 
xuất phát được chơn ngôn mới có cơ hội tạo hạnh đức cho mình. Bố thí chơn ngôn độ tha tại trần mới 
thật là người tu. Nói thật những gì ta đã làm và ta đã đạt được, chỉ có bao nhiêu đó thôi thì không có 
ngoại xâm. 

Hiện tại ở quê nhà có thể dùng phương tiện sẵn có ở quê nhà, nửa trái chanh mỗi buổi sáng, một 
chút tiêu, một chút muối, uống để lọc sạch bao tử và ruột của con. Chanh có nhiệm vụ giải độc và trừ tà. 
Bộ ruột chúng ta dơ, hôi thúi thì tà khí mới tấn công. Nếu bộ ruột chúng ta sạch thì không có tà khí nào 
tấn công được hết. Con cứ làm làm như vậy vài ba tháng thì con thấy bộ ruột con nhẹ và con sẽ hít thở 
dài hơn, con mới quý PLTC, con mới thấy PLTC huệ tâm khai rõ rệt, càng làm Pháp Luân nhiều càng 
ổn định, cơ tạng càng khai triển và quân bình tốt đẹp... 
(TRÍCH TRONG VOVILED SỐ 122) 

THƠ 
          NHỚ THẦY 
 
Con về chốn cũ vắngThầy yêu 
Chạnh lòng, bật khóc nỗi cô liêu 
Phố vẫn phồn hoa, sao lòng vắng?  
Nhớ mãi Thầy yêu, nhớ thật nhiều! 
 
                * * * 
Nhớ Thầy cười nhoẻn đáng yêu 
Nhớ Thầy tận độ, cưng chìu từng con 
Nhớ Thầy phúc đáp vuông tròn 
Giúp con hiểu đạo, giúp con nên người 
Nhớ Thầy mắt sáng mặt tươi 
Uy nghi, cốt cách hơn người trần gian 
Nhớ Thầy dạy sống an nhàn: 
"Lưu Thanh Khử Trược" là đàng thực thi 
Chẳng cần lo lắng vệc chi 
Bình tâm niệm Phật chẳng gì phải lo 
Trì tâm niệm Phật tròn vo 
An lành, vạn sự chuyển do ý Trời 

Con tu, không lỗ, chỉ lời 
Trong không mà có, có Trời nơi nơi 
Tình Trời bàng bạc chẳng rời 
Nơi nao cũng có, có Trời thương yêu! 
 
                                 Anna Nguyễn 
                  ----- 
           TỰ GIÁC  
Bền chí công phu học thuộc bài 
Thuộc bài mới biết pháp Thầy hay 
Pháp hay minh chiếu thân tâm lộ 
Tâm lộ khí tinh hiệp linh đài 
Yếu lý công phu là  đại định 
Thân tâm ý thị  huệ tâm khai 
Khí thần thông hiệp tâm thanh tịnh 
Bổn nguyên, qui hội ngộ  bảo đài. 
          TVTLTC 03.03.10 
               Minh Thạnh  
                  ---- 
 



 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng - Trang 4/8 

             BÍ KHUYẾT  
Tu mà vô sự  mới thanh nhàn 
An phận thủ thường lánh thế gian 
Những kẻ đa tâm thường gánh nghiệp 
Người hay vô sự  dễ an nhàn 
Nội tuyệt ưu tư  gìn đại định 
Ngoại trừ hỉ  nộ giữ bình an 
Lục căn bất động thần minh chiếu 
Ngủ uẩn, im lìm tánh giác quan 
           TVTLTC 04.03.10 
               Minh Thạnh 
                       ---- 
         THANH TỊNH & TRẬT TỰ 

Bao người thành đạt khối Vô Vi? 

Lặng lẽ âm thầm chẳng thuyết chi 
Thanh tịnh Vía Hồn tâm định ý 

Xuất Hồn vĩ định đắc huyền vi 
May thời tu luyện Khoa Huyền Bí 
Tiến hoá Hồn linh cho kịp kỳ 

Pháp Lý Thầy truyền luyện điển khí 
Sớm ngày thanh tịnh xuất Hồn đi. 
                           TPHCM, 29-04-2010 

                                    Minh Vô Vi 
                          ---- 
           TỰ  THỨC, TỰ ĐỘ  
Tự thức sửa sai, tự độ mình. 
Đêm thiền ngày sửa tánh vô minh. 
Chuyển liền trược tánh, qua cơn khảo. 
Luôn lỗi tại tôi, thõa lý tình. 
Tha thứ thương yêu, đồng cảnh ngộ. 
Mang thân tứ khổ, tội tâm linh 
Tu thiền hành pháp, luôn soi tánh 
Tự thức sửa sai, tự độ mình.           
      Củ  Chi, 29/04/2010 
              Bá  Tùng   
                   ---- 
       ĐẠO TÂM THANH 
Triết ý sâu xa chớ hiểu nhầm 
Chỉ là diễn tả đạo tâm thanh 
Thơ bút văn hoa cho đẹp vẻ 
Duyên pháp siêng hành mới thậm thâm 
Phật thánh cũng qua nhơn luyện đắc 
Chân ngôn triết lý hậu nhơn tầm 
Đạo phải biết, tu là sửa 
Tri đạo định tâm điển nhẹ thanh. 
                Cà Mau, 22-04-2010 
                   Văn Phong 
                          ---- 

              ẤN CHỨNG 
Hành pháp thuở đầu bao ấn chứng 
Huyền vi khai mở ở trên đầu 
Thiền định công phu khai ký ức 
Viễn cảnh quay về bao kiếp thâu. 
Luyện ý thậm thâm tâm ngộ giác 
Giải thâm xóa cảnh còn thâm sâu 
Hư không chân định là vô ảnh 
Thanh nhẹ lâng lâng chỉ đỉnh đầu. 
                Cà Mau, 25-04-2010 
                    Văn Phong 
                     ----- 
                VÔ TỰ 
Rát rát, lâng lâng trên đỉnh đầu 
Thanh thanh, nhẹ nhẹ ở thâm sâu 
Lục tự di đà ta niệm thấu 
Vô tự chân kinh tầm mở thâu. 
Thoát cõi trần gian từ đỉnh đầu 
Chân hồn khai mở phật tầm đâu? 
Hiểu thâu chân lý tâm là phật 
Di lạc nội tâm tự hiểu sâu. 
            Cà Mau, 25-04-2010 
              Văn Phong kính bút.  
                 --- 
          BIÊN GIỚI PHẬT PHÁP 

Tre già để gốc cho Măng 

Vĩ Kiên truyền pháp tầm phăng về nguồn 

Huynh đệ sai sót đừng buồn 

Cùng chung trường phái ta cùng dựng xây 

Chuyện cũ ô trược lâu ngày 

Quên đi nhẹ trí đừng bầy miệng bia 

Khổ khổ vẫn bị chầu rìa 

Biên giới Phật pháp “lia chia” sao vào? 

Trà dư tửu hậu tào lao 

Khen nhau nịnh bợ ngày nào về Trên 

Công phu năng lượng đừng quên 

Góp vào Thánh Đức tuổi tên Thiên Đình. 
                                       Kính bái 
                               TPHCM, 24-04-2010 

                                       Minh-Nghĩa 
                          ---- 
 
 
 
 
 
 
 



 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng - Trang 5/8 

             TỰ LƯỜNG GẠT 

“ Kết bạn với người, người hay mặn lạt 
Kết bạn với thú khao khát tâm tình”. 
Bày biểu làm chi ơn với nghĩa 

Tu chi nay trọng mai lờn, khinh 

Lưỡi cùn nhiều chuyện hay đâm thọc 

Đành điếc đui câm mở tánh linh 

Ráp lại dụm năm và dụm bảy 

Phán phê dèm xiễm, khuya chình ình!!!. 
                                     Kính bái 
                             TPHCM, 27-04-2010 

                                       Minh-Nghĩa 

                       ---- 
                  LÀM THAY NÓI  
Pháp Vô Vi là làm thay nói 
Để người đời xúc cảm đầy vơi 
Để thức tâm chấn động nghẹn lời 
Là câu hát cho đời sinh diệt 
Là câu thơ cho người thấu triệt 
Là tâm hồn chỉ biết ban vui 
Nương dòng đời tự thức rèn trui 
Là hoa dại mang mùi Phật pháp 
Thuở xa xưa nặng lòng mê chấp 
Nay chuyển lời hạnh đạo cùng nhau 
Để thỏa tình pháp thủy Thầy trao 
Là chơn lý gởi chào nhơn thế !  
       Phú  Nhuận, 24-04/2010 
         Thiền Sinh Phương. 

                          ---- 
                TU HIỀN 

Tu hiền báo ứng lại cơ Trời 
Thấy lỗi mình hơn thấy lỗi người 
Cùng cực ta làm mất lòng trước 

Nếu không tự gạt uổng oan đời 
Đừng ham tu học mà vô đức 

Tiên Phật nhủ khuyên đã cạn lời 
Tiền của được trao để cứu khổ 

Làm sai lở hội đừng kêu Trời. 
                            Kính bái 
                       TPHCM, 25-04-2010 

                                Minh Nghĩa 
                        ---- 
                   KHEN CHÊ 

Mỗi người mỗi tánh đừng nên chê 

Đắc ý chê người sau khó về 

Thanh tịnh đâu nào chê bạn thế 

Tự phê tự phán khó về quê 

Tự hành tự độ sao còn thế 

Xem lại nơi mình còn khoái kê 

Chê dở mình khôn thật đáng kể 

Tu cao cố chấp vẫn còn mê. 
                       TPHCM, 24-04-2010 

                               Minh Vô Vi 
 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
1) Kính xin quí bạn đạo cầu nguyện cho Ðổ Thị Minh, là chị của bạn đạo Ðỗ Trung Hiếu (TX), qua đời 
ngày Apr/23/2010 tai VN,hưởng thọ 76 tuổi, được siêu thăng tịnh độ, 
Xin cám ơn quí đạo hữu 
 
2) "Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Trịnh Thiên Kim, sanh năm 1947 là bào muội của bạn đạo 
Trịnh Quốc Cường từ trần ngày 25 tháng 4 năm 2010 (nhằm ngày 12 tháng 3 âm lịch) năm Canh Dần tại 
Mỹ tho, Việt nam." 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
Thiền đường Hawaii 
 
3) Trân trọng báo tin: 
Ông Đinh Cẩn sanh năm Mậu Dần (1938), bạn đạo bắc California, vừa từ trần sáng ngày 28 tháng 4 năm 
2010, tức là ngày 15 tháng 3 năm Canh Dần tại 
thành phố Union City, California - USA. 
Kính mong bạn đạo Vô Vi Năm Châu hướng tâm cầu nguyện cho ông Đinh Cẩn và cầu chúc ông ra đi 
bình an về cõi Phật. 
Bạn đạo VôVi Bắc California chân thành cảm tạ. 
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          THÔNG BÁO VỀ INTERNET LINK CHO KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU 2010  
 
Kính gởi Quý Bạn Đạo khắp năm châu  
Đây là cái link ( lên mạng ) cho KSC Âu Châu 2010,  Mời các bạn đạo vào dự KSC.  
 http://www.ustream.tv/channel/sinh-hoat-vovi-europe 
những chương trình chính lên mạng  
ngày 14.05.10  
9g50- 10g10  làm lễ khai mạc  
10g10 – 11g45   học đạo  
14g30 -17g45   hoc Đạo 
20g00 – 22g00 văn nghệ 
Ngày 15.05.10 
10g00 – 11g45 hoc Đạo 
20g00 – 22g00 học Đạo 
Ngày 16.05.10 
10g00 -11g30 – cảm tưởng, làm lễ bế mạc  
Bạn Đạo  cần giúp đỡ vào mạng liên lạc cô Nguyễn liên thùy Trang  
lttrangnguyen@googlemail.com 
mobil +41 – 78 922 85 26 
internet fax  01212-5-25619306  
Cám ơn quý Bạn Đạo thu xếp thời gian dự KSC với Bạn Đạo Âu Châu  
TM BTC  
Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 28 tháng 2 2010 chúng tôi đã nhận  cho đến 28/4/2010  từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban 
vui   như sau: 
Người gửi                               US$            CAD$ 
Le Mai (CA) 200.00   
TÐ Tứ Thông:     
Nga & Quang  140.00   
Nguyễn Thọ 100.00   
Lương Lan 100.00   
Nguyễn Minh 200.00   
Hữu Thiết (CA) 100.00   
Le Thi Kim Anh (Mtl)  100.00 
Phung Thi Thi (Mtl) 50.00
Lam Nguyet Minh (Mtl) 100.00
An danh (Virginia) 200.00   
Anh Loan (Ca) 300.00   
Lam Minh My Phuong (ON) 50
Phung Thi Thi (Mtl) 100.00   
Long Bui - Hue Nguyen (TX) 100.00   
Matthew A. Borrilo-Angelique Kim Borrilo (OR) 100.00   
Rick Tong (CA) 50.00   
Thanh Vo (TX) 200.00   
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Minh La (CA) 60.00   
Ho Thu (CA) 100.00   
Hoa Nguyen (TX) 600.00   
HAH Bac Cali:     
Nguyen Xuan Mai (CA) 200.00   
Le Thi Thong (CA) 120.00   
An danh Cali 200.00   
Nhon & Thu (CA) 100.00   
An danh San Jose 40.00   
Bui Lien (CA) 300.00   
      
Dang Nguyen Triem ((TX) 200.00   
Nhan Si Kiet (TX) 100.00   
Le thi Kim Anh (Mtl) 100.00
Viet Hoang (TX) 200.00   
Trinh Lam Gia Nhi (ON) 100.00
Lam Minh My Phuong (ON) 50.00
Quach & Thai family (PA) 500.00   
Phung Thi Thoa (PA) 100.00   
Tran Ngoc Dung&Hoa 1000.00   
Ho Thanh Hoang (Mtl) 100.00
Amy Thi Nguyen (MI) 1800.00   
Nguyen Phong Luu & Phung 500.00   
Ho Thanh Hoang (Mtl) 100.00

 
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 
 
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 
 

CỦ HÀNH CHỐNG LOÃNG XƯƠNG 
Hành củ không chỉ làm cho thức ăn dậy mùi thơm mà còn giúp xương thêm chắc khỏe. 
Để đạt được hiệu quả tối ưu, mỗi người cần ăn ít nhất 400 g hành mỗi ngày, tiến sĩ Rudolf Brenneisen, 
Đại học Bern, Thụy Sĩ, cho biết. 
Brenneisen và cộng sự đã cho một số con chuột ăn 1 g hành trong một thời gian dài, sau đó kiểm tra tình 
trạng xương của chúng. Kết quả cho thấy, tình trạng mất khoáng của xương ở số chuột này giảm đáng 
kể. 
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Để tìm hiểu thành phần nào trong hành đem lại lợi ích trên, người ta đã trộn chiết xuất của hành gồm 
nhiều chất khác nhau với các tế bào xương. Quan sát cho thấy, một chất có tên là gamma glutamyl 
peptide tỏ ra rất tích cực trong việc ngăn ngừa quá trình mất xương. Chất này cũng có thể tác dụng 
tương tự trên cơ thể người. 
Như vậy, chỉ cần thêm chút hành vào các món ăn hằng ngày, con người có thể hạn chế được phần nào 
nguy cơ phát triển bệnh loãng xương. Ngoài ra, trong một chế độ dinh dưỡng bảo vệ xương còn cần một 
số loại rau và hoa quả, đặc biệt là các sản phẩm sữa. 
Mỹ Linh (theo Reuters) 

 


