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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 #066 (1996)

Chung Vui Bé Tám Bạc Bàn
Cùng chung thanh tịnh khai màn tâm thân
Cảm thông nguyên lý diệu thâm
Vui hành chung tiến thân an cảm hòa
Cộng đồng nguyên khí cùng hòa tiến lên
Tình thương là một chung nhà
Tình thương đồng nhứt chẳng quên
Gia đình Bé Tám vững bền độ tha
Tình thương tràn ngập chẳng xa
Cùng nhau tiến hóa cùng hòa tiến lên
Tình thương tạo sẵn đạo nền
Thực hành chánh pháp chẳng quên luật Trời
Tình thương ban chiếu sáng ngời
Huynh huynh đệ đệ tự rời tham dâm
Biết mình cõi nhẹ lai lâm
Thành tâm tu luyện tự thầm tiến lên

Vĩ Kiên
1) -- (--), 01-08-1996 ??:??
Hỏi: Chứng ngộ là sao?
Đáp: Thưa chứng ngộ là biết được sự sai lầm của chính
mình, ăn năn sám hối và tự cải sửa, tức là tu tiến,
hiểu được gốc gát thanh tịnh của tâm thức, không
còn mơ mộng và ảo ảnh nữa.
Kệ:
Thành tâm tự sửa tự chừa tiến
Giải tỏa khổ tâm tự giải phiền
Tiến bước trên đường tâm tự độ
Hành thông thanh tịnh tự tham thiền

2) -- (--), 02-08-1996 ??:??
Hỏi: Làm người hay đổi tánh tại sao?
Đáp: Thưa làm người hay đổi tánh là chính nó chưa hiểu
lấy nó, cho nên trở nên yếu ớt, muốn hơn người
khác, sanh ra tánh xấu thiếu lễ và lưu manh, hay
sanh sự tự hại mình, ác tâm thường nảy ra ý kiến
phá hoại người khác, bước vào con đường tự hại mà
không hay, động loạn lại càng loạn động thêm, ý lực
không phát triển, giam hãm phần hồn trong khổ,
không bao giờ kiến tánh và tự ăn năn sám hối, tạo
khẩu nghiệp tự hại khối óc mà không hay, thần kinh
luôn luôn bất ổn.
Kệ:
Tâm loạn trí tối lại khó minh
Tâm tình bất ổn khó làm thinh
Nói năng hung dữ đòi gây chiến
Cuối cùng thê thảm chẳng còn minh

3) -- (--), 03-08-1996 ??:??
Hỏi: Tình Trời vui đẹp ở chỗ nào?
Đáp: Thưa tình Trời vui đẹp, không động mà tiến, duy trì
ánh sáng tận độ, giúp ích cho mọi người mà không
bao giờ than thở, ánh sáng ban chiếu không ngừng
nghỉ, hổ trợ sự hóa hóa sanh sanh diễn tả một bức
tranh tuyệt đẹp, có một không hai, càng nhìn thì
càng khơi dậy tình người sống động, tự cảm thấy
yên vui và ổn định.
Kệ:
Qui nguyên một cõi hành trình tiến
Thức giác tâm tư tự tiến xuyên
Vượt khỏi lo âu tâm cởi mở
Sống vui tâm đạo khắp các miền

4) -- (--), 04-08-1996 ??:??
Hỏi: Muốn phần hồn được sáng suốt thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn phần hồn được sáng suốt thì phải tu hành
tinh tấn, thật sự hướng về thanh tịnh mà tu, thì phần
hồn sẽ được chiếu sáng tùy theo mức độ thanh tịnh
của hành giả, mà được tiếp thu thanh quang ban
chiếu bởi Thượng Đế,.
Kệ:
Thật sự hành thông mới tự về
Tâm an trí sáng rõ muôn bề
Qui nguyên giềng mối không giao động
Thức tỉnh từ đây chẳng có mê
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6) -- (--), 06-08-1996 ??:??
5) -- (--), 05-08-1996 ??:??
Hỏi: Đệ tử không tin nơi lời giảng dạy của người thầy mà
Hỏi: Duyên hạnh ngộ là sao?
mình tự chấp nhận thì kết quả sẽ ra sao?
Đáp: Thưa duyên hạnh ngộ, là hành giả hướng thượng,
Đáp: Thưa thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong,
duyên Trời ban chiếu tự ngộ phàm tánh trần trược
thuận theo tình Trời thì phần hồn còn sống, tiếp tục
không cần thiết mà tự sám hối sửa tiến, hạnh đức tu
học càng ngày càng dồi dào, khai đường tự tiến, tâm
tiến hóa, sau khi chết. Nếu ngược lại sẽ bị tan hồn
trí tròn đầy chơn ngôn xuất hiện, độ tha tại trần.
tan xác mà thôi, cơ hội hội tụ thành một thể xác
Kệ:
không dễ có, pháp tu cũng không dễ, gặp được pháp
Tu tâm phát triển tự phân lần
tu đứng đắn mà không chịu hành, thì uổng cho một
Giải mở trần tâm xét xét phân
kiếp người, không có lập trường tiến thân. Khi lìa
Tự ngộ tự hành tâm thức giác
xác thật sự là khổ! sẽ không có đất dừng chân.
Chẳng còn mơ mộng chẳng còn sân
Kệ:
Chơn tu mới chuyển cao tầng tiến
Giải bỏ mê lầm tự tiến xuyeên
Duyên đời duyên đạo trong tâm thức
Thực hành chơn pháp trọn lành yên
7) -- (--), 07-08-1996 ??:??
Hỏi: Duyên tình cao đẹp là sao?
Đáp: Thưa duyên tình cao đẹp, là hành giả chịu đổi chiều,
hướng về Trời Phật mà hành pháp, tâm linh sẽ được
phát triển, bước vào cõi thanh tịnh mà tu, sự giao
cảm sẽ tốt đẹp, luồng điển từ bi đồng ban chiếu, tâm
minh trí sáng rõ muôn chiều, hạnh đức qui nguyên
điển lành thiện giác.
Kệ:
Cơ hành sáng suốt tự phân bàn
Sáng tỏ tình thương rõ đạo vàng
Chuyển biến không ngừng tâm thức giác
Bình tâm thanh nhẹ đại bình an
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