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Thưa các bạn,
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại 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 Ðạo
Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông
chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

1) Về nơi điển giới là về nơi nào mới đúng ?
2) Ðiển tâm tròn hay là méo ?
3) Thực hành phát triển nơi nào mới đúng ?
4) Duyên lành Trời Phật ban chiếu nơi nào ?
5) Cơ quan ngũ tạng có hữu ích gì cho phần hồn không ?
6) Muốn dung hòa mọi trạng thái thì phải dung hòa làm sao ?
7) Muốn khai phá một đám rừng thì phải làm sao ?
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1) Cairns, 02/05/98 4 : 15 AM
Hỏi : Về nơi điển giới là về nơi nào mới đúng ?

2) Cairns, 03/05/98 3 : 37 AM
Hỏi : Ðiển tâm tròn hay là méo ?

Ðáp : Thưa muốn về với điển giới thì bộ đầu rút thì
sẽ có cơ hội hội nhập với điển giới, hòa hợp với
trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Rút là chỉ
có đi lên, không gieo ác ý với mê tín dị đoan nữa,
tự động hiểu biết rất nhiều điều lý thú và mầu
nhiệm của Trời Phật
Kệ :
Phân minh rõ rệt giới chiều sâu
Cảm thức tham lam chỉ tạo sầu
Không tiến có lui thêm vọng động
Thực hành chất phát rõ đuôi đầu

Ðáp : Thưa điển tâm lúc nào cũng là tròn trịa
không dư không thiếu, rất dễ thông cảm, lúc nào
cũng hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ
mà hành sự
Kệ :
Triển khai hòa cảm cùng thanh giới
Tiến hóa chung vui thức hợp thời
Ðời tạm gieo buồn tâm loạn động
Hướng tâm thanh tịnh giải nơi nơi

3) Cairns, 04/05/98 4 : 50 AM
Hỏi : Thực hành phát triển nơi nào mới đúng ?

4) Cairns, 05/08/98 4 : 35 AM
Hỏi : Duyên lành Trời Phật ban chiếu nơi nào ?

Ðáp : Thưa thực hành phát triển từ trung tim bộ
đầu đi lên thì mới đúng chiều sâu của tâm đạo,
không bao giờ bóp méo sự thật
Kệ :
Phân minh rõ rệt đường chung tiến
Thật sự khai minh chuyển thức liền
Hạnh đức tràn đầy trong thức giác
Bình tâm tu luyện chẳng lo phiền

Ðáp : Thưa duyên lành Trời Phật ban chiếu nơi mọi
trạng thái an hòa trong thanh tịnh
Kệ :
Khai thông sáng tỏ muôn chiều độ
Xây dựng kiến trúc qui chuyển vô
Quỹ đạo tình Trời chung một mối
Qui hình vạn trạng niệm Nam Mô

5) Cairns, 06/05/98 6 : 30 AM
Hỏi : Cơ quan ngũ tạng có hữu ích gì cho phần hồn
không ?

6) Cairns, 07/05/98 3 : 25 AM
Hỏi : Muốn dung hòa mọi trạng thái thì phải dung
hòa làm sao ?

Ðáp : Thưa cơ quan ngũ tạng là phần vía lệ thuộc
bởi phần hồn, rất hữu ích trong xây dựng cho phần
hồn tiến hóa, nếu không có cơ quan ngũ tạng thì
phần hồn không có việc làm, từ trược tới thanh.
Nhờ việc làm cao quí đó phần hồn mới có cơ hội
học bi trí dũng mà tiến hóa tới cõi vô sanh bất diệt,
ổn định và thanh bình kiếp kiếp, dứt khoát không
luân hồi lục đạo
Kệ :
Triển khai nguyên lý cả muôn màu
Trì chí phân minh rõ trước sau
Không nạn không buồn không luyến tiếc
Bình minh quang chiếu rõ đuôi đầu

Ðáp : Thưa muốn dung hòa mọi trạng thái thì phải
thành tâm hướng thượng giải phần ô trược điển
tâm, nhiên hậu mới hòa với tất cả trong sáng suốt,
quí trọng mọi trạng thái đã cấu trúc hình thành điển
lành trong xây dựng
Kệ :
Ðiển lành hội tụ trí tâm giao
Khai triển tâm linh rất nhiệm mầu
Tâm đạo quân bình trong thức giác
Vượt tầng ô trược rõ đuôi đầu
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7) Cairns, 08/05/98 3 : 22 AM
Hỏi : Muốn khai phá một đám rừng thì phải làm sao ?
Ðáp : Thưa muốn khai phá một đám rừng, không khác gì người tu chưa thức giác, lúc chưa tu đầu óc
chằng chịt tràn đầy trược khí, lúc hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp từ từ khai mở ra
không khác gì một đám rừng lần lần được khai quang do sự công phu hằng đêm thành đạt từ tăm tối đi tới
sáng suốt, mặt tươi mắt sáng, trí tâm phát triển trong trật tự
Kệ :
Óc người ánh sáng tại trần gian
Sửa tiến khai quang tự bạc bàn
Thiên đạo duyên lành qui hiệp nhứt
Bình tâm hành pháp sống bình an

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN HUỆ TÂM KHAI
“... Hiện tại các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển để khai mở Huệ Tâm, càng ngày càng hít sâu chuyển
giải từ sớ thịt, khai mở luồng điển trong cơ từng ngũ tạng, qui hòa trong sáng suốt thanh tịnh, mới thấy rõ
huệ là gì. Tất cả đều phải thanh tịnh mới có huệ. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì không có huệ. Các bạn
còn ôm lấy sự lo âu việc này việc nọ thì không khác gì lung lay cái bóng đèn làm sao có ánh sáng tốt, có thể
làm bể bóng đèn. Anh sáng không ổn định thì làm sao hòa hợp với ánh sáng của siêu nhiên...”
“... Càn khôn vũ trụ thanh khí điển là cao quý. Nhưng mà thanh khí điển có nhiều lớp, không phải một lớp.
Ðừng tưởng các bạn hít vô khí thanh là được. Nhưng không! Khí thanh nó có giới động và không động. Cho
nên chúng ta đòi hỏi Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm khai. Các bạn phải làm Pháp Luân cho nhiều rồi
các bạn mới thấy giá trị siêu nhiên. Nay mở bộ phận này, mai mở bộ phận khác, rồi các bạn mới thấy rõ cái
tu là gì, cần thiết hay là không cần thiết. Lúc đó các bạn mới áp dụng.
Cho nên chúng ta là người tu vô vi, không xét tâm đời nhưng mà xét siêu nhiên nhiều hơn, đọc kinh vô tự
nhiều hơn. Chớ kinh hữu tự chỉ hỗ trợ cho các bạn một giai đoạn nào đó thôi. Rồi tới giai đoạn học hỏi về
Ðiển giới Siêu nhiên là các bạn chỉ nhắm mắt để hưởng lấy tâm thức sáng suốt do bề trên ân độ...”
“... Chúng ta tu ở đây nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển khai mở tâm, can, khai mở tâm thức của chúng ta.
Trong chùa cũng nói rõ Pháp Luân Thường Chuyển là Huệ Tâm khai, thì chúng ta lấy cái thanh nhẹ của càn
khôn vũ trụ để khai triển cái tiểu thiên địa này. Hơi thở của các bạn đó là ánh sáng vô cùng. Nhưng mà ai đã
thấy ánh sáng đó, biết đó là hơi thở? Tưởng cái đèn là ánh sáng sao? Sai rồi! Cặp mắt các bạn có, trí khôn
các bạn không có thì làm sao các bạn tạo ra được cái đèn? AÔnh sáng đã có từ lâu trong nội tâm nội thức
của các bạn. Mà đó là có sự hư không đại định chuyển hóa xuống thì khoa học mới có tiến triển. Cho nên
chúng ta phải hiểu rằng còn một từng lớp nữa và nhiều từng lớp nữa, đang chuyển hóa cho những từng lớp
tiến triển và chứng minh rõ ràng hư không đại định là chánh pháp...”
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THƠ
CHÚC XUÂN MẬU TÝ
Ðầu Xuân chúc bạn hòa tan khổ
Chất phác tu hành tầm thuốc bổ
Khôi phục thân tâm sống trọn lành
Quân bình nội thức không thua lỗ
Từ bi lập hạnh để sanh tồn
Vạn chúng đồng qui về một chổ
Tâm điển thanh hòa đạo quán thông
Ðủ đầy công đức hoa sen trổ.
Bình Dương, 17-01-2008
Nguyễn Hiền
=====
CẢM XÚC NGÀY ÐẦU XUÂN !
< 2008 >
Mùng Một Tết Xuân nay trời đẹp thế
Nắng Xuân về ấm áp ố phá bờ mê
Nhìn ngắm CHA mà dạ thấy bồi hồi
Sao tả nổi CHA ta ố Ôi! THƯỢNG ÐẾ.

Ráng Thiền Niệm cho lòng không, bụng trống
Cho lòng ta không còn vương tà niệm
Sớm cùng CHA hiệp nhất ố thỏa lòng trông.
Tân Phú, 10h00 ngày 07-02-2008
( Tức Mùng 1 Tết năm Mậu Tý)
Thanh Dũng.
====
CHIỀU 30 TẾT !

CHA không có mà cái gì cũng có
Cả càn khôn vũ trụ cũng CHA lo
CHA luôn thanh trược giữ cân bằng
Cho trái đất màu xanh ố Người sáng tỏ.

Kìa hãy nhìn xem ngọn gió lành
Nhờ Xuân đưa đến bước song hành
Thắm từng cành lá, hoa đua sắc
Thắm cả chúng sinh ố sống trọn lành.

Xuân ố Hạ ố Thu ố Ðông - 4 mùa liên tục đổi
Song TÌNH CHA vẫn ngày đêm sớm tôí
Chẳng hề thay, mãi thương quí muôn loài
Nắng CHA trải ố Tình thương tràn khắp cõi.

Chiều 30 Tết này sao ấm vậy
Trời trong xanh lởn vởn mấy làn mây
Cả xóm tôi vui hát đón Xuân về
Nhà nào nấy quây quần ố vui biết mấy.
Xuân ơi, Xuân đến đừng đi nhé !
Xuân đi rồi, tâm sự để ai nghe
Xuân mang đến bao niềm vui, nỗi nhớ
Xuân mang về hạnh phúc đẹp ngàn thơ.

Tân Phú, 16h00, ngày 06-02-2008
(Tức ngày 30 Tết năm Mậu Tý)
Thanh Dũng.

Càng ngắm CHA ta càng thấy ấm lòng
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin quý Bạn Đạo năm châu hướng tâm cầu nguyện cho Bạn đạo Nguyễn Văn Năm, sinh ngày 7
tháng 5 năm 1952, mất ngày 8 tháng 2 năm 2008 lúc 20 giờ 30 tại Peine, Đức quốc
sớm được Siêu Thăng Tịnh Độ.
Hội AHVV Đức kính bái
2) Kính xin quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn đạo Ðạng Thanh Bình và Nguyễn
Thi Tron tên Ðặng văn Túc, sanh năm 1910, từ trần ngày 13-2-2008 nhằm ngày mùng 7 thángiêng năm Mậu
Tý, hưởng thọ tuoi tuổi tạ iaụn Cai Lậy tỉnh Tiền Giang Việt Nam sớm được siêu thăng tịnh độ
Xin thành thật cám ơn đức thầy và quý bạn đạo năm châu.
3) Kính xin quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1924
(Giáp Tý) mất lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2008 tại California, hưởng thọ 84 tuổi được siêu thăng
tịnh độ.
Xin thành thật quý bạn đạo năm châu.
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