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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 #040 (1996)

Hợp Nhứt
Cùng chung tưởng nhớ Thầy hiền
Thanh duyên tốt đẹp vượt xuyên cõi trần
Hồn tu thức giác muôn phần
Tham thiền nhập định giải phân đủ điều
Bạc bàn nguyên lý chơn siêu
Dìu nhau tiến hóa biển yêu của Trời
Đến đây chẳng có lý lời
Nhìn nhau phúc đáp những lời trong tâm
Cùng chung thức giác diệu thâm
Ta là ánh sáng ta tầm về quê
Tham thiền nhập định mải mê
Về Trời hưởng lạc chẳng chê Cha Trời
Nơi nơi sáng sủa thảnh thơi
Yên lành tiến hóa hợp thời thức tâm
Vui trong nguyên lý mừng thầm
Trường chay diệt dục tự tầm đến nơi
Xứ ta là xứ của Trời
An vui thanh tịnh chẳng lời thở than
Đọc đi đọc lại vui bàn
Trời Người là một con đàng trợ duyên

Vĩ Kiên
1) -- (--), 02-02-1996 ??:??
Hỏi: Nhập định nghĩa là gì?
Đáp: Thưa nhập định là nhắm mắt trong lúc tham thiền
không còn nhớ một mảy may nào của cuộc sống
hiện tại, tự nó tỏa ra chiều sâu bao la lớn rộng của
Trời Đất, chỉ có phóng lên cao chứ không còn kéo
xuống nữa, cảm thức vô sanh không còn sợ chết
nữa, yên ổn trong thanh tịnh, thích thiền hơn là
thích động.
Kệ:
Chẳng còn nhớ tưởng mông lung động
Thức giác không còn nghĩ nhớ trông
Qui hội duyên Trời chung một mối
Một lòng tu tịnh chẳng cầu mong

2) -- (--), 03-02-1996 ??:??
Hỏi: Dối lòng mình là sao?
Đáp: Thưa dối lòng mình là người không chịu nhìn nhận
sự thật của chính mình, người tu thiền muốn được
nhẹ nhàng thì phải tự nhìn nhận sự thật của chính
mình mà tiến, nếu ngược lại thì chỉ tạo sự u buồn
cho chính mình ở tương lai.
Kệ:
Tâm không thành trí không khai triển
Tạo họa cho tâm lý luận phiền
Thắc mắc tràn đầy trong ý nghiệp
Lầm than trong cảnh tự mình điên

3) -- (--), 04-02-1996 ??:??
4) -- (--), 05-06-1996 ??:??
Hỏi: Về quê vạn lý là nơi nào?
Hỏi: Đường đi rõ rệt là đường đi nào?
Đáp: Thưa về quê vạn lý là nơi Không Giới, không còn
Đáp: Thưa đường đi rõ rệt là đường điển tâm rút từ trung
xác phàm, tự dụng trí ý mà phát triển, cảnh vật xinh
tim bộ đầu đi lên, cứ đó mà thẳng tiến trong thanh
tươi muôn màu sáng chói, muốn là có không cần
tịnh là mọi sự sẽ được bình an trong tiến hóa.
phải cầu xin, thiên quốc có thiên đạo thật sự bình an
Kệ:
và bình đẳng.
Đất Trời chẳng có cách bao xa
Kệ:
Thức tỉnh tâm can tự tiến hòa
Biển yêu tràn ngập tình thương độ
Huyền bí nơi nầy ta lượm được
Chẳng có bực buồn pháp trí vô
Khai thông trí tuệ chẳng còn xa
Một mối thâm giao trong ý thức
Hợp thành một khối rõ cơ đồ

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

2/4/2011

Print (mucbetam.org)

Page 2 of 2

5) -- (--), 06-02-1996 ??:??
Hỏi: Việc làm của tâm thức là việc gì?
Đáp: Thưa việc làm của tâm thức là càng thanh tịnh càng
hiểu nhiều hơn. Cho nên ở đời này giữa vua và dân
khác nhau giữa sự tịnh và động mà thôi, người tu
thiền khác hơn người phàm cũng vậy mà thôi. Khi
Hồn trọn vẹn làm chủ không khác một vì Vua hay
Phật đang ngự trong thể xác, quyền hành bậc nhất
trong tiểu thiên địa, phần hồn càng sáng suốt thì
toàn thân sẽ được tiến hóa nhanh hơn.
Kệ:
Khai thông thức giác tùy cơn động
Chẳng khổ lại vui tiến một lòng
Gía trị vô cùng trong tâm thức
Đầu thân hợp nhứt tự qui tòng

6) -- (--), 07-02-1996 ??:??
Hỏi: Thương hại là sao?
Đáp: Thưa thương mà không độ là hại. Nếu muốn độ thì
phải nghiêm chỉnh thực thi đứng đắn thì mới được
Bề Trên cứu độ, không chịu tu thiền thì tâm thức sẽ
không được phát triển, thành tâm niệm Phật thì
chơn tâm sẽ được phát triển, tự hiểu nguyên lý của
Trời Đất mà thực hành.
Kệ:
Phát tâm tu học trí khai thông
Tự giác tự minh phát điển vòng
Nhớ Phật tâm thành tu tự thức
Tham thiền nhập định chẳng cầu mong

7) -- (--), 08-02-1996 ??:??
Hỏi: Sáng tối tương giao là sao?
Đáp: Thưa luồng điển của Đại Bi lúc nào cũng ban chiếu
cho bất cứ nơi nào, sáng càng sáng thêm và tối càng
hiểu chính mình tối tăm và cầu tiến. Đại Bi lúc nào
cũng tận độ cho muôn loài vạn vật. Người tu thiền
cần nung nấu ý chí trong thực hành, thì tương lai sẽ
có cơ hội tốt.
Kệ:
Thực hành chẳng có hoang mang động
Giải quyết tâm linh chỉ một lòng
Duy nhứt thực hành gom ý chí
Hướng về tâm đạo tự mình thông
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