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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 #015 (1995)

TBPTĐN 015
Vĩ Kiên
1) -- (--), 10-08-1995 ??:??
2) -- (--), 11-08-1995 ??:??
Hỏi: Loại người nào khó hòa hợp với mọi người?
Hỏi: Lễ Vu Lan Bé có làm gì không?
Đáp: Thưa loại người biết chút đỉnh tướng số của người
Đáp: Thưa lễ Vu Lan Bé thành tâm nhập định tham thiền
khác, có khi đoán trúng có khi đoán sai, tự ái rất
cầu nguyện cho những vong linh cô đơn được sớm
khó hòa hợp với người khác. Người tu theo Phật dứt
siêu thăng tịnh độ, cùng với nguyên ý của chư Phật,
khoát chuyện đời và xem tướng số, không kỳ thị, thì
chư Tiên hành sự. Khổ cảnh trần gian dần dần tan
thức hòa đồng mới sớm mở được, rất dễ cộng tác
biến, như ánh trăng mờ trở nên sáng sủa và thanh
với mọi người, lúc nào cũng vui trong thanh tịnh,
nhẹ.
tâm miệng lúc nào cũng vui hòa trong thanh tịnh,
Kệ:
loại người này có quí cách.
Cầu xin hồn vía trở về quê
Kệ:
Thức giác tu tâm sáng mọi bề
Tu tâm sửa tánh mới là sang
Duyên đẹp tình Trời qui sống động
Tướng số lay hoay đạo khó thành
Thành tâm tu luyện chẳng còn mê
Cực trí không thành tâm khó tiến
Kiên trì tu luyện rõ diệu thanh
3) -- (--), 12-08-1995 ??:??
4) -- (--), 13-08-1995 ??:??
Hỏi: Tại sao mọi người đều tham muốn?
Hỏi: Hồn xác là một có phải không?
Đáp: Thưa loài người chỉ có mở được mắt, tai, mũi, họng,
Đáp: Thưa hồn có sự sáng suốt phục vụ và trách nhiệm
nhìn thấy, nghe thấy, nếm biết đều giới hạn, bắt
việc làm của xác. Hồn có cơ hội lui về lãnh vực
buộc phải tham muốn vì chưa mở huệ. Cho nên cần
thanh tịnh mà tu, xác lúc nào cũng dưới quyền quyết
thực hành pháp môn, ổn định và thanh tịnh thì trí
định của hồn. Người đời hướng ngoại tưởng lầm xác
mới sáng, tâm mới minh, nhìn xa hiểu rộng bỏ tham
là chủ, bỏ quên lãnh vực thanh tịnh, tạo động và lo
vọng trong phạm vi eo hẹp.
âu bất chánh, làm điều không cần thiết nhiều hơn là
Kệ:
cần thiết.
Nhìn xa hiểu rộng tâm thanh hòa
Kệ:
Trí sáng tâm minh tự thức ra
Lắm khi cảm thấy rất phiền khổ
Tâm đạo vô cùng trong tiến hóa
Sáng suốt không qui tạo nấm mồ
Càn khôn vũ trụ thật chung nhà
Trở ngại muôn chiều tâm khó tiến
Không rành nguyên lý chẳng Nam Mô
5) -- (--), 14-08-1995 ??:??
6) -- (--), 15-08-1995 ??:??
Hỏi: Tiền là gì?
Hỏi: Muốn thấy ánh sáng vô cùng tận thì phải làm sao?
Đáp: Thưa tiền là vạn năng, gom gọn, tình thương của mọi Đáp: Thưa muốn thấy ánh sáng vô cùng tận, trước hết phải
người đồng nhìn nhận giá trị chung, thiệc ác phân
tưởng niệm đến Thượng Đế và dấn thân hành pháp
minh, tạo thành phương tiện khi cần.
khai thông trí tuệ, không ngại nghi, quên mình
Kệ:
thanh nhẹ, hướng về cõi Trời mà tu, thì sẽ có cơ hội
Luân lưu đóng góp phần dìu tiến
cảm thức được ánh sáng mà hành.
Thành tựu nhơn gian giải nổi phiền
Kệ:
Thanh bình tiến tới giới thanh nhẹ
Khi có khi không đều dẫn tiến
Cuối cùng giải bỏ bớt lo phiền
Cảm thức nguồn cội đang trở về
Không động không mê qui một mối
Quân bình thanh tịnh trở về quê
7) -- (--), 16-08-1995 ??:??
Hỏi: Bé nói trở về quê là nơi nào?
Đáp: Thưa quê của phần hồn là nơi ánh sáng vô cùng tận,
nơi đó có minh sư quang chiếu, tận tâm giúp đỡ,
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ngược lại ở thế gian phải năn nỉ mới ban ơn. Do công hành
triển của mọi hành giả. Có câu "Ông tu ông đắc, bà
tu bà đắc" là vậy. Xuất tức là thoát phàm.
Kệ:
Công phu tự tiến tự phân làm
Khó khổ triền miên dẹp lối tham
Mạnh khỏe do mình tâm đạt đạo
Triền miên học hỏi trí thân hàm
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