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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#086 (16-02-1997) - Hành

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 #086 (1997)

Hành
Thành tâm tu luyện nguyện chơn hành
Giải quyết sân si tự hướng thanh
Mê loạn không còn tâm tự quyết
Quí yêu muôn loại tự hành thanh

Vĩ Kiên
1) Singapore (--), 16-12-1996 05:10
Hỏi: Tại sao lễ Noel đâu đâu cũng lo dọn dẹp đèn đuốc
sáng trưng?
Đáp: Thưa chứng minh cho một năm có bao nhiêu ngày
khổ cực, nhơn dịp mọi người được nghỉ việc, đều
muốn có sự an vui và thực hiện lòng tham vụ lợi,
mỗi thứ bày thêm một chút, từ món ăn cho đến sự
chưng diện tốt nhứt của cuộc sống và xây dựng
niềm tin đối với Chúa.
Kệ:
Tâm người phát triển chẳng giành riêng
Đóng góp dựng xây khắp các miền
Hiểu đạo hiểu đời trong tạm cảnh
Tham thiền sáng chế chẳng lo phiền

2) Singapore (--), 17-12-1996 04:45
Hỏi: Tại sao ở thế gian có chỗ nóng chỗ lạnh?
Đáp: Thưa làm người có đầu có đuôi, toàn thân người có
chỗ lạnh chỗ nóng, chia ra Đông Nam Tây Bắc.
Vùng Bắc thì lạnh, vùng Nam thì ấm áp, vùng Đông
mặt trời lên, vùng Tây mặt trời lặn. Định hướng để
thấy rõ sự xoay chuyển của địa bàn, có sanh có
khắc, nhiên hậu mới cảm thấy sự quân bình của quả
địa cầu, gom gọn thành xác thân của loài người, gọi
là tiểu thiên địa, trí tuệ phân minh, hướng thượng
phát triển tới vô cùng, hướng hạ thì nghi nan đấu
tranh tạo loạn, nội khoa tâm lý xáo trộn, hồn vía bất
minh, cần hành pháp tu thân lập lại trật tự thì mới
thấy rõ mình hơn.
Kệ:
Qui nguyên thấy rõ thân hình xác
Điển giới khai thông lý bạc bàn
Qui một tình người thêm sống động
Chơn hình chơn giác tự bình an

3) Singapore (--), 20-12-1996 03:30
4) Singapore (--), 21-12-1996 ??:??
Hỏi: Thực hành liên tục và trật tự sẽ đem lại kết quả gì?
Hỏi: Muốn được phước thì phải làm sao?
Đáp: Thưa tham thiền liên tục và trật tự sẽ đem lại sự quân Đáp: Thưa muốn được phước thì phải tu khai triển điển
bình trong nội thức, tạo được một tập quán tốt cho
quang tiến tới quân bình thì mới nhận được phước
của thanh quang ban chiếu, trí tâm minh mẫn gọi là
chính mình, tự động giảm bớt sự lo âu không cần
thiết trong ngày.
phước, không thể tính trước được, nhưng mọi sự
Kệ:
trong cuộc sống sẽ được may mắn nhiều hơn.
Thực hành thay đổi tánh u mê
Kệ:
Tâm tu khai triển tự qui hườn
Mở trí khai tâm tự trở về
Thanh tịnh không còn gieo động loạn
Có có không không vẫn biết ơn
Qui một tình đời không dính dấp
Mê lầm không có chẳng còn quê
Sửa mình tiến hóa chí không sờn
5) Bangkok (Thailand), 22-12-1996 07:30
6) Bangkok (Thailand), 23-12-1996 03:00
Hỏi: Làm sao hiểu được thực chất của chính mình?
Hỏi: Làm sao thiền lâu được?
Đáp: Thua muốn hiểu được thực chất của chính mình thì
Đáp: Thưa luồng điển trung tâm bộ đầu rút mạnh chừng
phải hành pháp đứng đắn tiến tới thanh tịnh, sẽ thấy
nào thì chứng minh bộ đầu thông triển càng cao,
nguyên lai bổn tánh của chính mình tốt xấu ra sao
càng ngồi được lâu, thường trực rút như vậy 24/24
thì mới sửa tiến được. Biển cho lặng minh châu mới
tức là lúc nào cũng tỉnh táo và an thiền, lên cao nhìn
phát, lòng cho riêng mới gọi là thần, tức là có yên
thấy rất rõ ràng, tự cảm thấy thế gian không có gì
tịnh có sáng suốt thì mới thấy được khả năng của
khó cả.
chính mình mà tu tiến.
Kệ:
Kệ:
Vạn linh chung tiến lại chung hòa
Thức tâm giải tỏa ưu phiền tiến
Lý trí phân minh lại thiết tha
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Qui một tình Trời sống mới yên
Cơ cấu Trời sanh qui lại một
Thanh bình tươi tốt tự mình xuyên

Đời đạo song tu đồng dứt khoát
Bình tâm thanh tịnh chuyển gần xa

7) Pattaya (Thailand), 24-12-1996 05:25
Hỏi: Tu chơn là tu làm sao?
Đáp: Thưa tu chơn là bằng lòng sửa chữa sự sai lầm của
chính mình, phát triển phần hồn hướng về thanh
tịnh mà tu gọi là tu chơn, chứ không phải mặc nhiều
quần áo đạo mới gọi là tu, tu sửa bên trong thì mới
thật là tu, tu bên ngoài, tạo sóng song mê và ảo
mộng, lúc chết phần hồn vẫn bơ vơ.
Kệ:
Khai thông trí tuệ giải muôn bề
Thức giác chơn hồn chẳng có quê
Tiến bộ do mình siêng tiến bước
Khổ hành thanh tịnh chẳng có mê
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