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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 #016 (1995)

Trời Chuyển
Chuyển thông thiên địa qui tòng
Nắng mưa Trời chuyển một vòng khai thông
Nhìn xem định luật hóa công
Phân minh rõ rệt từ trong ra ngoài
Khai thông Tứ Quí thị oai
Bốn mùa rõ rệt Trời sai người làm
Tự mình cảm thức lòng tham
Đi ngoài trật tự khó cam hiểu tình
Nắng mưa sấm sét âm thinh
Qui về một mối chơn tình Trời ban
Đêm ngày Nhựt Nguyệt sáng ban
Từ quang sáng chói tâm an sống đời
Thức tâm tu tiến hợp thời
Trời ban tình đẹp nghỉ ngơi điều hòa
Chẳng còn lý luận gần xa
Tự mình cảm thức chan hòa tình thương

Vĩ Kiên
1) -- (--), 17-08-1995 ??:??
2) -- (--), 18-08-1995 ??:??
Hỏi: Người đời hay bị bệnh nan y ngặt nghèo tại sao?
Hỏi: Bé thường nói điển rút là rút làm sao?
Đáp: Thưa bệnh do tánh sanh, từ nguồn gốc độc tài nhiều
Đáp: Thưa trước khi chưa hành thiền thì chưa biết điển là
kiếp, lộ bệnh để có cơ hội thấy rõ bản chất keo kiết
gì? Sau khi hành thiền đứng đắn sẽ tự cảm thấy điển
của chính mình mà dốc lòng tu hơn. Người thật tình
rút từ trung tim chơn mày, dần dần tới giữa trán, đến
tu và hoàn toàn sửa được tánh thì sẽ có dịp may tự
mỏ ác. Lúc ấy bắt đầu hiền từ hơn xưa, linh tánh bắt
cứu. Trước hết là cứu cho phần hồn khi lìa xác được
đầu cảm thức nhiều điều xưa kia chưa biết, mới thấy
nhẹ và dứt khoát. Biết Trời là Trời cứu, gốc gác
giá trị của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thích
bệnh tật sẽ tiêu trừ, do công tu thay vì gây sự với
thú và cố gắng hơn. Trước trán và trung tim bộ đầu
người khác.
luôn luôn rút và cảm thấy bộ óc thanh nhẹ, bắt đầu
Kệ:
giải bỏ tánh hư tật xấu, hướng về Trời Phật mà tu,
Ngoại lai chẳng có lo bàn khổ
liên tục như vậy sẽ gia tăng giờ thiền, không lo
Tự mình thức giác niệm Nam Mô
chuyện thị phi bên ngoài nữa, chăm chỉ học hỏi sự
Chiều sâu tâm đạo tự an bài
cảm thức của chính mình, không mê tín dị đoan, dày
Hành pháp không ngừng chuyển chuyển vô
công tham thiền, thiền trong bóng tối nhưng thấy
được ánh sáng, thì mới thật là sáng, trí càng ngày
càng ổn định.
Kệ:
Thế gian tạm bợ duyên tình tạm
Thực hiện công phu tự thức làm
Giải tỏa âm u tâm trí sáng
Pháp tràng tiến hóa chẳng còn tham
3) -- (--), 19-08-1995 ??:??
Hỏi: Bé đi dự Đại Hội Hợp Thức Hòa Bình phải trải qua
khoảng 14 giờ đồng hồ mới đến nơi, Bé có mệt
không?
Đáp: Thưa trí không mệt nhưng xác có phần máu cao, vì
thuyên chuyển phi cơ nhiều lần không ngủ được.
Nhớ Trời mà đi cũng đến nơi bình an, được gặp
những bạn có tâm tu và phục vụ tận tình, cũng an ủi
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4) -- (--), 20-08-1995 ??:??
Hỏi: Bé đến đây tham gia Đại Hội trong một nơi động loạn
nhứt, Bé nghĩ sao về việc nầy?
Đáp: Thưa Bé là một tâm hồn thanh nhẹ, không nghĩ về
chuyện động loạn cho nên Bé cảm thấy vui. Bé rất
dễ hòa tan với niềm vui của mọi người. Người thực
hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp, thực hành đứng đắn sẽ có ngày vui hơn cảnh
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cho Bé được một phần.
Kệ:
Tu tâm sửa tánh chuyên cần tiến
Tái hợp chung vui giải nổi phiền
Trách móc không cần tâm thẳng tiến
Trình dâng tâm thật tự giao duyên

5) -- (--), 21-08-1995 ??:??
Hỏi: Những người keo kiết có lợi ích gì cho chính họ
không?
Đáp: Thưa bản chất keo kiết là tự khép tâm mà thôi,
không ích cho chính mình và cũng không lợi cho
người khác, đã khổ lại càng khổ thêm. Ngược lại
mở rộng tâm thức và vui hòa học hỏi nơi mọi người
sẽ được phát triển, sẽ không lạc vào vật vô tri.
Kệ:
Càng vui càng mến thanh mùi
Tâm trí vui hành tự thức trui
Cần mẫn tu tâm về Phật tánh
Thực chất khai thông tự thực hành

này, tâm thức hướng thượng, bộ óc sáng sủa, không buồn
không vui, lúc nào cũng thanh tịnh cả, sống đề huề
trong có có không không.
Kệ:
Chẳng còn loạn động lòng vòng khổ
Chỉ nhớ tình Trời niệm Nam Mô
Khai thác tâm linh hành chuyển chiếu
Thành tâm thực hiện chữ Nam Mô
6) -- (--), 22-08-1995 ??:??
Hỏi: Muốn có ánh sáng thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn có ánh sáng thì phải Soi Hồn đủ và Pháp
Luân Thường Chuyển đều thì sẽ có kết quả, dày
công hành pháp, bình tâm tu học, thì phần hồn sẽ
tiến thăng dễ dãi. Tin nơi khả năng của chính mình,
không nên cầu xin và ỷ lại nơi tha lực, tự làm yếu
thần kinh khối óc thì tu hoài không tiến.
Kệ:
Dũng hành thanh tịnh tâm tu tiến
Trí óc sáng choang tự giải phiền
Chánh giác tâm tu không động loạn
Siêng hành chánh pháp giải tâm phiền

7) -- (--), 23-08-1995 ??:??
Hỏi: Sự vui trong nội tâm làm sao mà có được?
Đáp: Thưa sự vui trong nội tâm do sự dày công hành thiền
mà có. Luồng điển hướng thượng lâu ngày hình
thành, nội khoa tâm lý an vui hòa hợp với nguyên lý
tự nhiên và hồn nhiên. Sự thanh tịnh dần dần phát
triển sau mỗi giờ công phu tu thiền, đạt được thanh
tịnh, sẽ dứt khoát và không còn nghiệp chướng nữa,
dễ tu dễ hòa.
Kệ:
Trong người có sẵn tình Cha độ tiến
Pháp giới khai thông chẳng có phiền
Tình đẹp trong lòng qui phát triển
Tự tu tự tiến sống an yên
TBPTÐN #016 (15-10-1995)
© www.mucbetam.org (2005- 2011) - All rights reserved (Vovi Friendship Assoc.)

http://www.mucbetam.org/Print.asp

2/4/2011

