Số: 775 Ngày: 16 tháng 05 năm 2010
Quí Thöông
Quí thöông haäu ñaïi phaùp phaân haønh
Tieán hoaù khoâng ngöøng töï giao thanh
Trí tueä khai thoâng ñöôøng chuyeån bieán
Thaønh taâm tu luyeän laïi caøng minh
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 28/07/2000 đến 203/08/2000
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) Thần kinh rối loạn có cách gì chữa trị không ?
2) Có hồn có vía mà không hay biết gì tại sao ?
3) Một sợi thần kinh trong thể xác bị đảo lộn thì sẽ ra sao ?
4) Trung thành có kết quả gì ở tương lai không ?
5) Thân thể bị thương tích đau đớn vô cùng tại sao ?
6) Giờ phút cuối cùng rất cần sự cứu rỗi phải làm sao ?
7) Sự sống còn do đâu mà có ?
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1) KARLOVY VARY, 28-07-2000 4:20 AM
Hỏi : Thần kinh rối loạn có cách gì chữa trị không ?

2) KARLOVY VARY, 29-07-2000 3:15 AM
Hỏi : Có hồn có vía mà không hay biết gì tại sao ?

Ðáp : Thưa thần kinh cơ thể rối loạn có cách an bài
nghỉ ngơi thì sẽ khôi phục được
Kệ :
Thần kinh rối loạn khí bất hòa
Bực nhọc gân đau rất khó qua
Triết giới không còn gây động loạn
Hành trình bất ổn khó thông tình.

Ðáp : Thưa có hồn có vía mà không hay biết tại vì
cuộc đời chưa gặp sự khó khăn bao vây, thành ra
chưa hiểu khả năng sẳn có của chính mình, càng
thấm thía càng hiểu chính mình hơn
Kệ :
Cuộc đời thấm khổ mới hiểu ta
Tạm bợ luân lưu tự phân hòa
Ðời là tạm cảnh nay thức giác
Bền lâu tu sửa hiểu chơn tà

3) KARLOVY VARY, 30-07-2000
Hỏi : Một sợi thần kinh trong thể xác bị đảo lộn thì
sẽ ra sao ?

4) KARLOVY VARY, 31-07-2000 11:52 AM
Hỏi : Trung thành có kết quả gì ở tương lai không
?
Ðáp : Thưa trung thành rất có kết quả ở tương lai
chẳng sợ sự mê lầm trực tánh là đường đi tới
Kệ :
Trung thành xây dựng có tương lai
Thức giác tu tâm chẳng phí tài
Phát triển chính mình trung hiếu nghĩa
Tâm thành tự đạt chẳng lầm sai.

Ðáp : Thưa một sợi thần kinh của bộ đầu bị mất trật
tự thì sẽ bị nhức nhối và khó chịu
Kệ :
Hệ thống bất an trí óc loạn
Tâm linh khó tiến lại nan bàn
Thực hành không được khó qui hàng
Rắc rối vô cùng mất đạo tràng
5) KARLOVY VARY, 01-08-2000 2:40 AM
Hỏi : Thân thể bị thương tích đau đớn vô cùng tại
sao ?

6) KARLOVY VARY, 02-08-2000 2:10 AM
Hỏi : Giờ phút cuối cùng rất cần sự cứu rỗi phải
làm sao ?

Ðáp : Thưa cơ thể bị thương tích đau đớn vô cùng, vì
động tới thần kinh cơ tạng phải chịu nhức nhối
Kệ :
Thần kinh liên hệ với cơ tạng
Nhức nhối liên hồi không thể dứt
Trí óc không vui tăng động loạn
Thần kinh liên hệ khắp châu thân.

Ðáp : Thưa giờ phút cuối cùng chỉ biết cố gắng hết
sức mình mà thôi
Kệ :
Giờ phút cuối cùng chỉ biết kêu cầu
Hạ mình tự thức khổ than rầu
Cứu ai tự cứu xoay chiều hướng
Muốn tu giải thoát bỏ đối đầu.

7) KARLOVY VARY, 03-08-2000 4:15 AM
Hỏi : Sự sống còn do đâu mà có ?
Ðáp : Thưa sự sống còn do sự tự giác mà có
Kệ :
Luân lưu thế sự chuyển luân hồi
Thế thái nhơn tình chỉ thế thôi
Thanh tịnh cứu mình không loạn động
Bền lâu tu tiến chuyển từ hồi.
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
“THANH KHÍ ÐIỂN”
Thanh khí điển nhẹ nhàng chuyển hóa trong tâm thức, mọi nẻo hóc nào cũng có sự hiện diện
của thanh khí điển. Thanh khí điển là một quyền lực nhẹ nhàng nhứt của càn khôn vũ trụ này,
nhưng mà chúng ta không sao nhận ra chân tướng của chính mình và chân tướng của Thượng Ðế.
Cho nên đã nói quyền năng là vô cùng, khắp nơi nơi, và quyền năng là công bằng bác ái từ bi. Vì vậy
chúng ta đã lấy dung điểm làm PLTC để rõ đấng từ bi là Ai? Mà tại sao đấng Từ bi giáng lâm xuống thế
gian? Chúng ta phải hòa tan với Ngài ở tương lai. Nếu chúng ta cố gắng tu học, bỏ tất cả những sự cống
cao ngạo mạn, đố kị tị hiềm trong tâm chúng ta, chúng ta mới có cơ hội hòa tan với Ngài. Ngài ở đâu mà
chúng ta hòa tan? Ði đâu tìm ra Ngài? Từ giờ phút khắc các bạn đã sống với Ngài, đang bàn bạc với
Ngài, trong nẻo hóc của chuyển tâm, bất cứ nơi nào. Lấy hơi thở làm căn bản để dẫn tiến tâm linh sẵn có
của các bạn. Lấy hơi thở để phá vở những vách tường ngăn chặn bước tiến tâm linh của các bạn. Lấy hơi
thở để soi sáng tất cả những cái gì đã sẵn có trong nội thức của các bạn.
Chúng ta đang sống trong sự thanh dịu, nhẹ nhàng hiện tại. Chúng ta bằng lòng ngồi xếp bằng,
chúng ta bằng lòng bịt lỗ tai lại, chúng ta bằng lòng bỏ tất cả những sự vọng động ở bên ngoài để hướng
về bên trong. Hướng về bên trong là hướng về cái gì? Hướng về sự nhẹ nhàng nhứt mà chúng ta đang
hưởng qua lỗ mũi chúng ta, thanh khí điển. Thanh khí điển đó nó sẽ đi tất cả châu thân các bạn và nó
liên hệ cả càn khôn vũ trụ, bàn bạc bất cứ việc gì, đả thông bất cứ việc nào. Nếu các bạn biết chiêm
ngưỡng nó và sống với nó, lấy nó làm điểm chánh, thì các bạn thấy chơn tướng của Thượng Ðế ở trong
bạn, và các bạn sẽ thấy chơn tướng nhỏ hẹp của chính bạn là tự ái, đố kị tị hiềm, che lấp sự sáng suốt
của chính mình, không hòa với sự siêu nhiên sẵn có trong nội tâm. Cho nên càng ngày càng eo hẹp, rồi
nó dẫn tiến ra đôi môi. Nói mà không làm được, tranh chấp mà không thực hành. Ngày hôm nay chúng
ta khép mình để thực hành, hưởng cái siêu diệu đó, cái nhẹ nhàng đó, cảm thức đó. Nó đi tới vô cùng.
Biết thanh khí mới biết điển. Không biết thanh khí, không biết điển.
Các bạn càng làm PLTC, càng làm càng mở, càng làm càng chuyển, càng làm càng khai thông,
càng làm càng hòa hợp và hiệp ước với tất cả càn khôn vũ trụ, trong bằng cái ý mà thôi.
THƠ
KHÔNG
Nghỉ không là có rồi, tôi ơi !
Có nghỉ chữ không, có động rồi.
Thanh tịnh vốn không, không có niệm.
Trống không vô niệm, vô vi thôi.
Nghỉ lo nhiều quá, nghiệp vây kín.
Một ý khởi lên, nghiệp tạo rồi.
Vạn sự do tâm, tâm tự diệt.
Vi trần bất nhiễm, đạo thành thôi.
Củ Chi, 04/05/2010
Bá Tùng

HẠC VẪN KÊU SƯƠNG
Dòng đời ta mãi sống lê thê
Đón gió mùa đông đã thổi về
Kẻ sĩ cứ ngồi soi diện bích
Tay Thiền vẫn ngó kiếm hồn quê
Mây giăng rẻ lối mời trăng tỏa
Hạc lướt trong sương gọi kẻ mê
Nào phải tình thơ lưu viễn khách
Mà vì tánh ý quá nhiêu khê.
PN. 19/11/2009
TS. Phương.
---------

-----
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VUI LÊN
Vui lên đi hỡi bạn ơi!
Hòa chung tươi đẹp ca thơ tươi cười
Đổi trao tầm đạo mở lời,
Học cho tâm thức ở đời hiểu thông.
Nơi đâu mới thấy nhiệm màu,
Cùng chung tương ứng kết tàu tiến thăng.
Nội tâm ta sáng hiện dần,
Lạc vi vui vẻ nhẹ nhàng tâm thanh.
Thảnh thơi thanh nhẹ đó cần,
Khai mau cho nở khí cầu ở trên.
Cầu kia ta giữ cho bền,
Tâm tâm tương ứng luôn bên cha thầy.
Thân tặng các bạn đạo 09-05-2010 cùng
nhau
đến thăm bạn đạo Anh Tân ở xã Hòa Chung
biết
bao vui vẻ.
Cà Mau,09-05-2010
Văn Phong kính bái.

SUY NGẪM
Suy đi ngẫm lại quá thờ ơ
Hồn nhiên ngẫu hứng họa lời thơ
Mạo phạm vô tình mong thứ lỗi
Thân thương mới nhận bao bài thơ.
Học mãi, học hoài, học chả hết
Giữ vần niêm luật từ ta lết
Cũng vì vui đạo ý hòa lành
Luyện giữa đêm dài cũng đặng nết.
Tu hành duyên định lời thầy tổ
Tướng lé lệch nhìn đâu thẳng chỗ
Thân thấp tay lùn ý chí cao
Tâm thanh trí mở hiền đâu lỗ.
Cà Mau, 08-05-2010
Văn Phong
----GIÓ THỔI
Gió xoay, gió thổi cho lời
Biết bao mát mẻ hòa đời thảnh thơi.
Gió đưa, gió đẩy mưa rơi,
Mọi nơi cũng lúc hiểu thời thế nhân.
Gió thương, gió nhẹ hiện dần
Thời gian rộng mở tường nhau từng lời.
Gió ghi gió tới khắp nơi,
Chúc chung mọi giới cơ ngơi thiện lành.
Cà Mau, 11-05-2010
Văn Phong

----HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính thông báo: Ông Nguyễn văn Hoa sinh năm 1932 là thân phụ của bạn đạo Nguyễn Thanh Loan &
Tường đã từ trần 19 giờ ngày 8 / 5 / 2010 (tức ngày 25 tháng 3 năm Canh Dần). Thọ 88 tuổi. Lễ động quan
lúc 8 giờ ngày 12 / 5 / 2010 tại khu phố 2 phường Tam Bình quận Thủ Đức.
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông.
Bạn đạo Thành phố Hồ Chí Minh kính báo.
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TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE
DƯA CHUỘT CHỐNG UNG THƯ
Nghiên cứu mới phát hiện trong dưa chuột có chất cucurbitacin C có tác dụng chống viêm và ức chế sự
tăng trưởng của tế bào ung thư.
Dưa chuột tính mát, vị ngọt, tác dụng giải nhiệt trừ thấp, lợi thủy, thông ruột, giải độc, thích hợp cho các
chứng bệnh người nhiệt sinh khát, tiểu tiện khó, họng sưng đau, bỏng nước, lửa, rôm sảy. Trong dưa
chuột có chứa vitamin A, B1, B2, C và các chất vi lượng như sắt, mangan, iod...
Dưa chuột tươi, non thường nhiều nước (95%), ít calo, nhiều chất xơ, ít chất mỡ và có chỉ số gây chán
ăn rất cao nên tác động gây chán ăn rất hữu hiệu theo cơ chế tự nhiên, vì vậy là loại thức ăn lý tưởng cho
những người muốn giảm cân.
Đặc biệt, các công trình nghiên cứu của Nhật Bản đã phân tích về chỉ số nhai của hơn một trăm loại thức
ăn thông dụng, trong đó dưa chuột là một trong những thức ăn thiết yếu nhất của sự nhai.
Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phóng thích histamin và gây chán ăn, giúp làm giảm mỡ bụng.
Ngoài ra, dưa chuột còn có chất có thể ức chế sự chuyển hóa đường thành mỡ trong cơ thể, người béo ăn
nhiều dưa chuột rất có lợi.
Dưa chuột chứa nhiều chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột, tăng khả năng bài tiết chất cặn bã trong
ruột. Ăn nhiều dưa chuột có thể giúp cho đại tiện dễ dàng.
Nhiều nghiên cứu mới đây cho thấy, dưa chuột có chứa cucurbitacin C. Điều khác biệt giữa chất
cucurbitacin trong dưa chuột với các loại bí rợ khác là cucurbitacin ở đó là một chất độc có vị đắng,
thuộc loài triterpen, không nên ăn vì có thể gây ngộ độc.
Nhưng chất cucurbitacin C trong dưa chuột lại là một chất không độc, có tác dụng chống viêm và đặc
biệt còn có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư.
Dưa chuột chỉ thực sự là một thức ăn bổ dưỡng. khi còn vỏ. Vỏ dưa chuột chứa rất nhiều chất phenolic đây là những chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh - chất kháng khuẩn, tiêu viêm, tăng cường khả năng
chống bệnh của bạch cầu.
Ăn liên tục dưa chuột cả vỏ có tác dụng nhất định, chống cảm nhiễm đường hô hấp. Vì vậy, nếu dưa
chuột được trồng bảo đảm, ăn cả quả rất có lợi cho sức khoẻ.
Theo những nghiên cứu gần đây, nước ép dưa chuột có thể hoà tan axit uric và muối urat nên có tác
dụng lợi tiểu, bài sỏi, phòng chống bệnh thấp khớp, thống phong, đồng thời còn là một vị thuốc an thần,
giảm sốt, chữa một số bệnh ngoài da như nứt nẻ da, tàn nhang, nếp nhăn... nên có giá trị như một loại
mỹ phẩm.
(Theo: Bee)
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