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Print

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 tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ
giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
-- Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
** Tờ báo hằng tuần Ðiển Khí Phân Gỉải dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành PLVVKHHBPP **

TBPTÐN #042 (1996)

Thất Vọng
Mong thì thất vọng bạn ơi!
Tình Trời sẵn có nơi nơi độ hành
Trong người có sẵn giới thanh
Hướng tâm thanh nhẹ thực hành đến nơi
Gần xa sẵn có tình Trời
Cầu chi thất vọng mở lời nôm na
Cần tu trở lại thật thà
Dở hay cũng phải tự hòa tiến lên
Không còn thất vọng đạt nền
Cảm thông nguyên lý tiến lên cõi Trời
Không cần chờ chực thỉnh mời
Tự minh thực hiện đổi đời tiến thăng
Trở về thanh tịnh ăn năn
Giữ tâm thanh tịnh cơ cằn tiêu tan
Thực hành trật tự đàng hoàng
Sống không động loạn cảm an cảm hòa

Vĩ Kiên
1) -- (--), 16-02-1996 ??:??
2) -- (--), 17-02-1996 ??:??
Hỏi: Tại sao làm người có tánh nghi nan?
Hỏi: Cao siêu là sao?
Đáp: Thưa làm người có tánh nghi nan vì tâm eo hẹp,
Đáp: Thưa sự cao siêu là thanh nhẹ, không còn âm thinh
người tu phải giàu lòng tha thứ và thương yêu, quên
và sắc tướng nữa mới gọi là siêu, ánh sáng trong
đi hận thù thì mới có cơ hội đắc đạo, làm người nên
thanh tịnh, không có sự dấy động trong nội tâm,
áp dụng nguyên lý tu học, tức học từ bi và thực hiện
cảm động lòng người trong thanh tịnh, không còn
từ bi, lúc chết phần hồn sẽ được thanh nhẹ trong lúc
mê chấp và giai cấp nữa, qui một mới là siêu.
lìa khỏi xác.
Kệ:
Kệ:
Gốc là thanh tịnh an siêu tỉnh
Chung vui thức giác khai màn
Mở rộng đường đi xét chính mình
Nguyên lý khai thông tự bạc bàn
Tịnh động không ngừng giao tiến bước
Trí tuệ không ngừng giao phát triển
Vui hành sống động lại càng minh
Bình tâm phát triển tự vui bàn
3) -- (--), 18-02-1996 ??:??
4) -- (--), 19-02-1996 ??:??
Hỏi: Bất chiến tự nhiên thành là sao?
Hỏi: Hôm nay là ngày mồng một tháng giêng năm Bính
Đáp: Thưa bất chiến tự nhiên thành là không cần mưu tính
Tý Bé dự trù đi đâu?
bất cứ một việc gì thì mới thấy mỗi mỗi đều do tự
Đáp: Thưa Bé sẽ đi chúc Tết mọi người tại thiền đường
nhiên và hồn nhiên hình thành, người tu thiền nắm
Bankstown, giúp vui bạn Đạo trong dịp Tết, mọi
được pháp rồi cứ thực hành đứng đắn thì mọi việc
người sẽ chờ Bé từ lúc 9:00 sáng đến trưa 12:00,
sẽ được phát triển trong tự nhiên, nhẹ về Trời nặng
niềm vui thiêng liêng tái ngộ, quí thương nhau còn
sẽ lưu lại mặt đất hay là địa phủ, tiến hóa theo trật
hơn ruột thịt.
tự của luật nhân quả.
Kệ:
Kệ:
Thanh bình tâm đạo sống vui say
Cần tu tự thức thân tâm hòa
Đạo hạnh tràn đầy có dịp may
Rõ lẽ càn khôn tự bước qua
Tâm sự tràn đầy duyên ý đẹp
Tình Đạo tình đời phân hai nẻo
Chúc nhau vui vẻ lại càng may
Phải hành mới tiến chẳng thành ma
5) -- (--), 20-02-1996 ??:??
Hỏi: Cảnh thương tâm là cảnh gì?
Đáp: Thưa cảnh thương tâm là cảnh làm người mà không

http://www.mucbetam.org/Print.asp

6) -- (--), 21-02-1996 ??:??
Hỏi: Tâm nào mới là tâm thật?
Đáp: Thưa có trật tự hứa sao làm vậy mới là thật, người
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biết mình là ai! Bơ vơ trong thanh và trược, sống theo
cảnh kích động và phản động bên ngoài, quên phần
thanh tịnh bên trong của chính mình, phạm rồi tái
phạm, bất chấp luật nhân quả của Trời Đất, chơn
tâm điển quang không phát triển, tâm thức mất quân
bình, tạo buồn tạo khổ cho chính mình mà không
hay.
Kệ:
Sống trong tình huống tâm giao động
Thể xác tâm linh tự tréo trồng
Qui hội không thành sanh độc ác
Tham sanh úy tử có cầu mong

đời gặp nạn mới hứa với Trời Phật rồi quên là tâm không
thật với chính họ, tức là lời hứa giả mang xác giả
làm sao tiến bước, hướng về tâm linh được, không
trật tự thiếu sáng suốt, cống cao ngạo mạn tự hại mà
không hay, tham muốn tham muốn, ước vọng và
ước vọng mà thôi. Tánh chất tham sân, cù lần đần
độn, tưởng lầm là giỏi.
Kệ:
Tham sân hằn học lại đua đòi
Khó tánh sân si lại nhỏ nhoi
Keo kiết cù lần tâm lại động
Quân bình không đạt lại gieo trồng

7) -- (--), 22-02-1996 ??:??
Hỏi: Người khôn là sao?
Đáp: Thưa, người khôn là người hiểu được nhiều việc mà
không thích nói, chịu học và thanh tịnh, người tu
thiền đạt tới trình độ nầy thì mới chịu thật sự phục
vụ quần sanh.
Kệ:
Tiếp thu nhận tiến mới phân hành
Giải toả phiền ưu chẳng sử sanh
Dẫn tiến thân hồn qui một mối
Thiển lành tận độ lý vô sanh
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