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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 #057 (1996)

Cốc 5 Sao
Tứ Thông Bát Đạt một điểm siêu
Nghe qua không đến lại vui nhiều
Nhìn xem trong cốc kiểu năm sao
Quí tưởng Trời cao lại nhớ nhiều
*****
Anh em bạn đạo cùng xây cất
Nhứt quyết thành tâm tạo biển yêu
Nhìn cốc nhớ người tâm tận độ
Đạt thành nguyên lý thật là siêu

Vĩ Kiên
1) -- (--), 31-05-1996 ??:??
Hỏi: Vui buồn lẫn lộn do đâu mà có?
Đáp: Thưa vui buồn lẫn lộn do trí ý chưa khai, lòng vòng
không thoát, tâm không định trí không ổn.
Kệ:
Chưa minh lý đạo trí tâm ồn
Khó thoát khó suy lại ác ôn
Trí ý không hành tâm vọng động
Tự gieo tâm ác chuyển lòng vòng

2) -- (--), 01-06-1996 ??:??
Hỏi: Tại sao người tu thiền thường phát tâm giúp đỡ người
lâm nạn?
Đáp: Thưa người tu thiền tự khôi phục luồng điển trong
tâm thức, tự cảm thấy nhẹ và dư thừa hơn người
thường, bớt bận rộn và bớt lo âu hơn người thường.
Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người chưa biết
thiền.
Kệ:
Tự mình cảm thức trí tâm yên
Phát triển tâm linh chẳng có phiền
Hòa hợp tình Trời trong xây dựng
Biết thương biết quí rõ tâm hiền

3) -- (--), 02-06-1996 ??:??
Hỏi: Làm sao mới gọi là minh tâm kiến tánh?
Đáp: Thưa tâm mở rộng thì mới thấy tánh mình eo hẹp tự
thức mà ăn năn sám hối. Khi thấy rõ tánh hư tật xấu
thì mới tự dứt khoát hướng về từ bi mà phát triển,
Phật tánh lớn rộng vô biên, không còn chia cách và
tạo động nữa.
Kệ:
Phân minh mức tiến cảm thông vừa
Giữ lối tu tâm chuyển sớm trưa
Pháp lý phân minh đường trí đạo
Cảm thông nguyên lý sẽ dư thừa

4) -- (--), 03-06-1996 ??:??
Hỏi: Ở trên đời này muốn hòa giải một việc gì thì phải làm
sao?
Đáp: Thưa muốn hòa giải một sự việc gì thì phải thông
suốt vị trí của đôi bên, nhiên hậu bàn cãi trong tinh
thần xây dựng và nhịn nhục, thì việc làm sẽ thành
tựu tốt đẹp.
Kệ:
Vị trí thanh minh lại rõ ràng
Bình tâm bàn luận lại tâm an
Không gieo nghịch cảnh cho người khác
Trí thức phân minh dễ bạc bàn

5) -- (--), 04-06-1996 ??:??
Hỏi: Sự chứng minh mầu nhiệm là gì?
Đáp: Thưa sự chứng minh mầu nhiệm, chính hành giả
không ngờ trước được bất cứ một sự may mắn nào
trong cuộc sống, gọi là mầu nhiệm chính hành giả
tự cảm nhận được.
Kệ:
Mỗi người cảm nhận một phần tiến
Tâm thức giao duyên tự nối liền
Cảm động chơn hồn trong phút khắc
Qui nguyên giềng mối sống an yên

6) -- (--), 05-06-1996 ??:??
Hỏi: Sự suy tư do đâu đem đến?
Đáp: Thưa sự suy tư do thần kinh khối óc tiếp thu nguyên
điển nghiệp chướng tạo thành nhóe sáng thành tựu.
Kệ:
Duyên nghiệp qui hình đà sắp sẵn
Ánh quang nhắc nhở chuyện công bằng
Phân minh rõ rệt trong tâm óc
Khai triển hình thành sự ở ăn
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7) -- (--), 06-06-1996 ??:??
Hỏi: Người xưng danh tu tại sao thích phao tin đồn bất
chánh?
Đáp: Thưa người thích tiên tri phao tin đồn bất chánh, là
người đã có một tập quán tò mò, tưởng lầm là sự
hiểu biết của chính mình sâu rộng hơn người khác,
tự đánh mất sự thật thà, xưng danh sư phụ lại càng
sai lạc hơn. Từ đó tạo thành một tập quán bất chánh,
tự lập phe nhóm sanh giặc chẳng có ích gì cho
chính họ. Cuối cùng phần hồn phải thọ tội mà thôi,
tu thì chỉ trung thành và cặm cụi lo tu mà thôi,
chẳng có ai cao thấp cả, thì mới thấy được sự bình
đẳng. Đó là căn bản của người tu thiền.
Kệ:
Thực hành chất phát tự mình xuyên
Trí ý thông minh tự giảm phiền
Duyên nợ không còn trong luyến tiếc
Thực hành chơn pháp tự mình yên
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