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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 #031 (1996)

Người Tu
Tu thời độc lập an vui
Tâm minh đời đạo rèn trui thực hành
Hướng tâm về cõi thượng thanh
Sống trong đạo pháp tiến nhanh vui cười
Thân tâm chẳng có biếng lười
Giải mê phá chấp người người đạt an
Đạo tâm khai triển nhiều màn
Khai thông đời đạo đàng hoàng hơn xưa
Qui hồi chơn thức mới vừa
Trí tâm thanh nhẹ lại ưa luật Trời
Tự mình minh cảm hợp thời
Trời cao vẫn độ những lời chơn ngôn
Cứu tâm dẩn tiến phần hồn
Về nơi thanh tịnh ác ôn tiêu trừ
Chung vui họp mặt vui cười
Giác tâm khai trí người người an vui
Người Tu tự thức đạo mùi
Thơm tho dịu ngọt rèn trui hoài hoài
Luật sanh sanh hóa an bài
Ngày ngày phát triển ngày ngày an vui

Vĩ Kiên
1) -- (--), 01-12-1995 ??:??
2) -- (--), 02-12-1995 ??:??
Hỏi: Hôm nay bước vào thềm cuối năm, mọi người đang
Hỏi: Hội tụ điển quang có hữu ích gì không?
nao nức, chuẩn bị cho một mùa Giáng Sinh sắp đến,
Đáp: Thưa hội tụ điển quang rất hữu ích cho tâm lẫn thân,
sống trong hy vọng và hy vọng tại sao?
hằng tuần sanh hoạt Mục Bé Tám tức là sẽ có cơ hội
Đáp: Thưa cuộc sống chậm chạp tại mặt đất, ai ai cũng
khai tâm mở trí, hướng về thanh tịnh mà khai thác
muốn có ngày được nghĩ ngơi, sau cuộc chạy đua
mọi khía cạnh từ đời lẫn đạo.
của cuộc sống cực nhọc, tưởng Chúa thanh nhẹ, qui
Kệ:
hội nhẹ nhàng và được cứu độ. Người tu thiền thực
Khai thông nguyên lý thanh cao tịnh
hiện hành thiền đêm đêm thanh tịnh và thông suốt
Giải tỏa phiền ưu tự hiểu mình
hơn người không chịu thiền.
Tiến triển không ngừng tự tiến xuyên
Kệ:
Phân minh đời đạo rõ hành trình
Giải tỏa nghiệp tâm chẳng có phiền
Quí thương Trời Phật tự giao liên
Chiều sâu chơn lý qui thành mối
Chẳng có buồn phiền tự mình yên
3) -- (--), 03-12-1995 ??:??
Hỏi: Đường đi của mọi người đều khác nhau tại sao?
Đáp: Thưa đường đi của mọi người đều khác nhau, tại vì
duyên nghiệp của mọi người đều khác nhau, tạo
thành sự hướng tâm thanh và trược đó thôi.
Kệ:
Điện năng giao cảm tự duy trì
Thực hiện khả năng lại xét suy
Đen bạc tình đời gieo động loạn
Biết tu tự cứu tự mình truy
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4) -- (--), 04-12-1995 ??:??
Hỏi: Làm người có thể tự cứu không?
Đáp: Thưa làm người có thể tự cứu, nếu chịu thiền tinh
tấn, thì sự sáng suốt sẽ được gia tăng, luồng điển
hướng thượng thay vì hướng hạ tự hại, thực hiện
tâm từ bi, cứu họ và tự cứu.
Kệ:
Thành tâm tự sửa trí phân minh
Rõ lẽ huyền vi rõ chính mình
Duyên đạo duyên đời cùng tiến bước
Tự tin tự đạt tự mình minh

2/4/2011

Print (mucbetam.org)

Page 2 of 2

5) -- (--), 05-12-1995 ??:??
Hỏi: Tại sao bạn đạo thích du ngoạn?
Đáp: Thưa sau khi vật lộn với sanh kế trường đời, bộ óc
có cơ hội nghỉ ngơi và giao liên với thắng cảnh tự
cảm thấy đường đi càng ngày càng được mở rộng
hơn từ đời lẫn đạo.
Kệ:
Nhìn xem tận mắt rõ trăng sao
Qui hội tâm linh tự ước ao
Thanh nhẹ về Trời xem thắng cảnh
Bình tâm thanh tịnh trở về mau

6) -- (--), 06-12-1995 ??:??
Hỏi: Người tu Vô Vi áp dụng mọi hoàn cảnh để sớm thức
tâm có phải không?
Đáp: Thưa đời đạo song tu, đời thì phải rành đời với công
của của chính mình, thì mới được nhẹ. Đạo thì phải
thanh tịnh ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì mới đào sâu
đạo pháp. Nếu ngược lại tu mà không hiểu gì, thì
còn ham đời và thiếu dũng mãnh dấn thân về Trời.
Kệ:
Tu hành thực hiện hướng thanh hòa
Thỏ thẻ trong tâm tự bước ra
Tạm cảnh trần gian ta tận hiểu
Thông minh tự biết tự phân hòa

7) -- (--), 07-12-1995 ??:??
Hỏi: Người tu mà còn chọn đất sống là sao?
Đáp: Thưa người tu thiền mà còn chọn đất sống là chưa
biết được luật Trời. Người tu thiền được điển rút bộ
đầu, tức là đã chọn hướng đi lên, thực thi đúng luật
nhân quả thì sống nơi nào cũng vậy mà thôi. Đất
Trời là cần thiết cho phần hồn mà thôi.
Kệ:
Đời là nghịch cảnh giúp hồn tiến
Chọn đất trên Trời có điển yên
Qui hội chính mình là cần thiết
Bằng lòng nhịn nhục chẳng lo phiền
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