Print (mucbetam.org)

MucBeTam.org
Baby-Tam-Talking
Rubrique-Bébé-Tám

Page 1 of 2

Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#006 (23-07-1995) - TBPTĐN 006

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 #006 (1995)

TBPTĐN 006
Vĩ Kiên
1) -- (--), 07-06-1995 ??:??
2) -- (--), 08-06-1995 ??:??
Hỏi: Có người tưởng là hay hơn Bé và phản lại Bé, Bé vẫn
Hỏi: Người tu thiền làm sao bình đẳng được?
quí thương họ là sao?
Đáp: Thưa người tu thiền, mỗi người một phận sự, tự hành
Đáp: Thưa Bé đã và đang hướng về luật tự nhiên và hồn
thiền và sửa mình, đều bình đẳng như nhau, nhận
nhiên thì chẳng có gì lo âu và trách móc cả. Bé cảm
chức vụ làm việc chung tiến hòa bình. Trật tự có
thấy đều có một bộ luật nhân quả trong tâm cả,
đầu có đuôi, đâu vào đấy rõ ràng như nhau, vượt
thiếu nghiêm luật dấn thân và thực hành mà thôi. Sự
khỏi giai cấp trần trược si mê, mà tự trở về với thực
bình đẳng không cho phép Bé phàn nàn và trách
chất của chính mình, thật tâm hành tiến.
móc.
Kệ:
Kệ:
Chẳng còn địa vị lụy tâm phiền
Giữ lối thực hành chẳng chán chê
Giải quyết minh tâm sống triển yên
Tâm linh phát triển hiểu muôn bề
Chẳng có tranh giành trong điển giới
Thâm tâm bình đẳng tùy duyên thức
Thực hành chánh pháp tự mình xuyên
Qui hội chơn hồn chẳng chấp mê
3) -- (--), 09-06-1995 ??:??
Hỏi: Tu sao mới đạt được sự quân bình của nội tâm?
Đáp: Thưa siêng năng hành thiền thì nội tâm mới được ổn
định, nếu ngược lại hướng về chuyện đời nhiều thì
chỉ có khổ hay bị rối loạn nội khoa tâm lý, khó dứt
khoát tình đời. Phần hồn sẽ không được thanh nhẹ
khi lìa xác, đường hướng không minh bạch.
Kệ:
Thực hành tự hướng chiều thanh
Tâm trí khai minh tự thực hành
Vọng động không còn tâm đạt đạo
Giữ mình thanh sạch tiến càng nhanh

4) -- (--), 10-06-1995 ??:??
Hỏi: Đường lối của Vô Vi là thế nào?
Đáp: Thưa đường lối của Vô Vi là chung hợp hòa bình,
tức là tâm hướng thượng, không có chia rẻ, nếu có
tinh thần chia rẻ, là không phải Vô Vi. Cho nên gần
đây có một số người thực hành đứng đắn, phát tâm
ngồi lại với nhau, xây dựng cho chung, do tâm thật
sự hướng thượng thì mới cộng tác được. Mượn lời
Thầy để chia rẻ bạn đạo, tạo đại tội cho chính họ,
chứ Vô Vi không có dính líu gì, bạn đạo thật tình tu
nên lưu ý điều nầy.
Kệ:
Nói rằng tâm đạo hăng say tiến
Sao lại xé đôi tạo nổi phiền
Động loạn không minh gieo đổ vỡ
Thức tâm tự sửa hướng tâm linh

5) -- (--), 11-06-1995 ??:??
6) -- (--), 12-06-1995 ??:??
Hỏi: Tâm linh là sao?
Hỏi: Con người gian dâm làm sao sống được?
Đáp: Thưa tâm linh là mọi sự thanh nhẹ hội tụ lên trung
Đáp: Thưa người gian dâm tánh do Trời phú, nếu muốn tự
tim bộ đầu, sẽ không biết đến sự buồn phiền là gì?
sửa thì phải thành tâm hướng Trời mà đi, nếu không
Chỉ thật tâm thật tình, hướng về thanh tịnh mà tu,
thì chỉ gia tăng sân si hành hạ người khác mà thôi.
tâm linh dồi dào, có thể giao bất cứ nơi nào, càng
Lúc chết phần hồn sẽ luân hồi lục đạo, thành thú vật
ngày càng bớt khổ, tâm vui đón nhận mọi sự kích
để đền nợ. Cứ vậy mà tiến hóa, càng ngày càng yếu
động và phản động, hình thành cây thước đo lường
đi, cho nên con muỗi cũng có sự sống của nó, nhưng
tâm linh, bước qua một lãnh vực thanh nhẹ vô cùng,
không ai thích nó cả!.
quí thương tất cả và xây dựng cho tất cả.
Kệ:
Kệ:
Khó truy chơn lý khó ôn hòa
Tâm linh phát triển thật thà tiến
Nhỏ mọn ngu si khó tiến xa
Chẳng có sân si chẳng có phiền
Đạo pháp không hành gieo lý thuyết
Mến cảm Đất Trời tình quí
Nơi nào cũng động cũng nan qua
Phật An vui thanh nhẹ chẳng lo phiền
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7) -- (--), 13-06-1995 ??:??
Hỏi: Lão Tử là gì?
Đáp: Lão Tử là hột giống nguyên căn từ xa xưa, thế gian
lập thành đạo tức là truy lùng về nguồn cội. Ai ai
cũng có giống nầy, chỉ lo thật tâm tu thiền thì sẽ
thấy nguyên căn tận gốc của chính mình. Không
nên nói chuyện Cha Trời mà không hành thiền thì
chỉ có điên loạn và sẽ không vói tới.
Kệ:
Tu tâm sửa tánh tiến theo
Trời Giải bỏ trần tâm sống thảnh thơi
Tội phước không còn tâm đạt
Đạo Linh căn khôi phục hướng về Trời
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