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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 #007 (1995)

TBPTĐN 007
Vĩ Kiên
1) -- (--), 14-06-1995 ??:??
2) -- (--), 15-06-1995 ??:??
Hỏi: Ma quỉ lộng hành xưng danh Thượng Đế thì phải làm
Hỏi: Bé tu có chịu lịnh của ai không?
sao?
Đáp: Thưa Bé tự tu tự tiến không có nhận lịnh của ai cả,
Đáp: Thưa bạn đạo Vô Vi đều hiểu rõ điều nầy, nhập xác
kể cả Phật Tiên. Từ bi là chỉ có hộ độ và tiến hóa
bất hợp pháp tức là ma quỉ lộng hành, Thượng Đế là
mà thôi, độc lập thăng hoa mới tiến tới vô cùng,
Đại Bi, ban chiếu thanh quang tận độ quần sanh,
ngược lại ngu si và tạo khổ cho chính mình mà thôi.
không giành pháp mà độ pháp tùy duyên nghiệp, tu
Không làm ông lớn, nhưng chỉ làm ông nhỏ, vui
học mà tiến hóa, tự giải nghiệp tâm, khai ngộ chơn
tươi đời đời.
lý mà tu, nhập xác loạn thuyết là thần kinh của hành
Kệ:
giả bất ổn, cần phải chữa trị bằng khoa học hiện đại.
Khai thông mới biết tình Trời độ
Kệ:
Thực hiện công phu tự thức vô
Trí tâm loạn thuyết chuyển phân bày
Tiến hóa không ngừng trong ý thức
Nguồn đạo cao sâu chẳng thị oai
Trí tâm thanh nhẹ niệm Nam Mô
Tận độ cứu hồn trong thức giác
Chẳng còn mê muội chẳng lầm sai
3) -- (--), 16-06-1995 ??:??
4) -- (--), 17-06-1995 ??:??
Hỏi: Cảnh thương tâm là cảnh nào?
Hỏi: Sự cần thiết của cuộc sống hiện tại thì phải làm sao?
Đáp: Thưa cảnh thương tâm là cảnh không biết chính
Đáp: Thưa cần thiết của cuộc sống hiện tại, cần hướng tâm
mình, chỉ lo biết chuyện của người khác mà thôi,
về lãnh vực thanh tịnh của chơn tâm mà hành sự, thì
tạo sự lôi cuốn bất chánh và tham vọng, thậm chí
mới có cơ hội giải bỏ được nghiệp tâm mà tu tiến,
người tu cũng đang lâm vào cảnh, thì không bao giờ
nếu ngược lại thì chỉ tạo loạn cho chính mình mà
tự tại được.
thôi.
Kệ:
Kệ:
Trí tâm giới hạn chẳng an bài
Không tu khó đứng khó an ngồi
Khó giải khó tu cứ tạo sai
Thế sự điêu linh khó thả trôi
Trực giác không còn qui một mối
Ôm động mất tịnh trí loạn chuyển
Mê lầm tạo loạn tự lầm sai
Không minh khó tiến khó về ngôi
5) -- (--), 18-06-1995 ??:??
Hỏi: Tưởng lầm là mình đủ khả năng dạy dổ người khác,
nhưng mà làm không được tại sao?
Đáp: Thưa trí mới mở được một góc chưa được toàn giác
toàn tịnh, làm sao dạy được người khác, chỉ có
Thượng Đế đấng Đại Bi, ban ơn sáng suốt từ mọi
khía cạnh, nhiên hậu mới tận độ được quần sanh
trong thanh tịnh tự giác.
Kệ:
Ban ơn thanh tịnh các cơ tầng
Phát triển không ngừng rõ pháp ân
Tiến bước trên đường tâm học đạo
Qui y Phật Pháp tiến cao tầng

6) -- (--), 19-06-1995 ??:??
Hỏi: Chuyện gì mới là chuyện của chính mình?
Đáp: Thưa chuyện thanh nhẹ là chuyện của chính mình,
chuyện loạn động là chuyện từ bên ngoài vô cần
buông bỏ từ trong nội tâm thì mới được thanh nhẹ.
Vốn sơ sanh không có dấy bận bất cứ một việc gì,
vốn tâm không tức là nguồn đạo. Cho nên làm
người sống một thời gian, đâm ra chán ngán tình đời
là vậy.
Kệ:
Thế gian nghịch cảnh làm Thầy độ
Thức giác bình tâm rõ nấm mồ
Uyển chuyển không thành tâm hiểu đạo
Về không thanh nhẹ tự Nam Mô

7) -- (--), 20-06-1995 ??:??
Hỏi: Làm sao biết được người tu thành quỉ?
Đáp: Thưa người tu thành quỉ là nhìn hành động họ hướng
về tiền tài danh vọng và gieo ác ý cho người khác,
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kết bè lập đảng đấu tranh vô lý, tạo ra sự thù hận xung
quanh họ, khổ mà tưởng lầm là sung sướng và
hưởng thụ, hạnh đức tiêu tan mà không hay.
Kệ:
Mất đi nguyên lý hằng ngày động
Bực tức rối răm trí khó thông
Lợi dụng Phật Trời ra Pháp mới
Khổ công không đạt vẫn cầu mong
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