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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#096 (27-04-1997) - Qui Hội

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 #096 (1997)

Qui Hội
Qui Hội chơn hồn tâm hớn hở
Thanh quang hòa cảm sống từ giờ
Tràn đầy đuyên đẹp trời sáng chiếu
Qui hội không ngừng chẳng mập mờ

Vĩ Kiên
1) Sydney (Australia), 27-02-1997 05:15
Hỏi: Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng là sao?
Đáp: Thưa qui y là trở về với thực chất thanh nhẹ như
Phật đã đạt, không dấy bận một việc gì trong nội
tâm, qui y tăng lui về thanh tịnh, tinh thần phục vụ
cao.
Kệ:
Khôi phục từ thấp tới cao nhẹ
Thức giải bình tâm tự trở về
Mưu lợi không thành nay dứt khoát
Thực hành chánh pháp chẳng có mê

2) Sydney (Australia), 28-02-1997 03:45
Hỏi: Cống cao ngạo mạn là sao?
Đáp: Thưa cống cao ngạo mạn là người kiêu ngạo và tự ái,
khó tin cậy, tham dâm, đầy tâm lẫn thân.
Kệ:
Cống cao khổ cực chẳng phân hành
Khối óc tâm linh chẳng đạt thanh
Cơ hội không nhiều tâm khó tiến
Giữ mê ôm chấp khó về nhanh

3) Sydney (Australia), 01-03-1997 04:55
Hỏi: Trong lành là gì?
Đáp: Thưa trong lành là nội tâm không dính và nhớ bất cứ
một việc gì ở đời này, gọi là tâm không, khi cần là
hiểu hết và phục vụ tốt.
Kệ:
Tâm không chung sống êm bền vững
Kích bác không hay chẳng đặng đừng
Khó chịu trong người không lối thoát
Đạt thanh giải trược lại càng mừng

4) Sydney (Australia), 02-03-1997 04:20
Hỏi: Diệu lý thâm sâu từ đâu mà có?
Đáp: Thưa diệu lý thâm sâu từ người thật tâm tu tự đạt đến
sự thanh tịnh, âm thinh hòa đồng như tình Trời ban
chiếu.
Kệ:
Trở về thanh tịnh phát quang siêu
Nhập định tham thiền kết quả đều
Trí tuệ phân minh đường chánh giác
Thực hành thanh tịnh rõ chơn điều

5) Sydney (Australia), 03-03-1997 02:55
Hỏi: Muốn sửa mình thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn sửa mình thì phải hành pháp đứng đắn,
tự sửa luồng điển trung ương khối óc trước hết,
nhiên hậu mới khai triển tâm thức của cơ tạng ô
trược, tiến tới thanh giới, hội nhập với thanh quang
của càn khôn vũ trụ mà hành sự thì mới thật sự ổn
định.
Kệ:
Điển quang khai triển tự minh đường
Khai thức minh tâm chẳng tréo trồng
Một dạ một lòng gieo ý tốt
Qui không thanh nhẹ chẳng cầu mong

6) Sydney (Australia), 04-03-1997 12:35
Hỏi: Cầu tử không cầu sanh là sao?
Đáp: Thưa người chơn tu không cầu sanh tử, phần hồn đã
dứt khoát đời đạo song tu, chẳng có ước nguyện và
cầu mong một việc gì ngoài khả năng của chính
mình, sống chết cũng chỉ có hành tiến mà thôi.
Kệ:
Sanh tử luân hồi chẳng nghĩ suy
Bình tâm tu luyện tiến thân tùy
Đường đời kích động tùy tâm tiến
Pháp giới khai thông chẳng nghĩ suy

7) Sydney (Australia), 05-03-1997 04:00
Hỏi: Phạm giới là sao?
Đáp: Ở đời này làm chuyện gì quá cố là phạm giới. Cơ thể
con người mỗi mỗi đều giới hạn trong chu trình tiến
hóa, từ cơ tạng cho đến việc làm, trong vòng 8 tiếng
đồng hồlà bắt đầu mệt mỏi. Ăn uống một ngày ba
buổi cũng đã nhiều rồi, không thể ăn nhiều quá, nếu
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quá thì rất dễ sanh bệnh. Sự tiêu hóa cũng giới hạn, ăn ít
thiền nhiều thì điển quang phát triển vô giới hạn.
Người tu dầy công hành pháp thì kết quả sẽ tốt cho
phần hồn ở tương lai.
Kệ:
Khai thông trí tuệ thanh đài tiến
Giải mở khai thông tự giải phiền
Trí tuệ không ngừng tăng sáng suốt
Bền lâu thanh tịnh sống an yên
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