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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 #028 (1996)

Đường Đi Thật
Thực hành một pháp chẳng ôm hai
Phát triển tâm linh tự tiến hoài
Dứt khoát tình đời tâm đạt thức
Chiều sâu tâm đạo rõ thanh đài
Đường đi nghìn dặm chẳng sai
Thực hành chất phát tiến hoài không ngưng
Càn khôn vũ trụ tiến từng
Vô cùng thông suốt tưng bừng cảm thông
Trong vòng định luật hoá công
Dựng xây xây dựng một lòng tự tu
Thức hồn tiến hoá ngao du
Tình Trời cao đẹp tự tu hoài hoài
Khí thanh Trời độ chẳng sai
Dày công tu luyện hai vai nhẹ nhàng
Cùng chung huynh đệ bạc bàn
Hồn tu hồn tiến hồn an đời dời
Dù cho thể xác xa rời
Trí tâm vẫn tiến vẫn vơi lòng sầu
Càn khôn vũ trụ cơ cầu
Thực hành chánh pháp tạo tàu về quê
Cảm thông nguyên lý muôn bề
Dở hay cũng tại lòng mê cõi trần
Tự mình thanh tịnh xét phân
Nghĩa ân đời đạo ân cần dựng xây

Vĩ Kiên
1) -- (--), 09-11-1995 ??:??
2) -- (--), 10-11-1995 ??:??
Hỏi: Si mê là sao?
Hỏi: Tại sao làm người ai ai cũng tham?
Đáp: Thưa si mê là bị sự lôi cuốn không cần thiết, tự
Đáp: Thưa làm người không tham thì sẽ không có việc
tưởng lầm là đúng, không thể dứt khoát được, tự hại
làm. Tham đứng đắn vì đại cuộc là chánh nghĩa. Ăn
tâm thân mà không hay, từ trường điển năng biến
hối lộ hại người thì không nên tham. Người hành
đổi xấu, rất dễ sân si, hại gan hại thận, chỉ có thực
pháp tu thân, thì phải làm đều đều, trong trật tự,
hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
không nên tham làm Phật, làm Tiên, thụ lợi cá
đứng đắn thì mới giải được bệnh nầy, phần hồn sẽ
nhơn, chỉ đường vạch lối để kiếm tiền, thiếu sự
tiến hóa hợp thời.
phục vụ tận tình, thì sẽ khổ ở tương lai.
Kệ:
Kệ:
Thức tâm chẳng muốn mình tài
Hướng về thanh nhẹ nhớ
Trời cứu Vào cõi Đại La chẳng có mưu
Lập hạnh phân minh tự tiến hoài
Chủ kiến không còn tâm thức giác
Trí tuệ tiến đều trong thức giác
Tâm thành thanh tịnh chẳng còn mưu
Qui hồn qui vía chẳng cần oai
3) -- (--), 11-11-1995 ??:??
4) -- (--), 12-11-1995 ??:??
Hỏi: Chiều sâu của tình thương nằm ở đâu?
Hỏi: Tựu tan do đâu hình thành?
Đáp: Thưa chiều sâu của tình thương nằm trong thanh tịnh
Đáp: Thưa tựu và tan do trung tâm sinh lực của mọi vật
giới, có thanh tịnh mới thực hiện được trật tự siêu
thể hướng thượng hay hướng hạ mà hình thành:
nhiên, chẳng còn mê chấp thì mới tận độ được.
Hướng thượng thì sẽ được thành tựu. Hướng hạ thì
Không còn ôm chấp, nhưng phát triển chơn tâm, tức
sẽ bị phân tán và tranh chấp!.
là đào sâu sự thanh tịnh của chính mình.
Kệ:
Kệ:
Bình tâm thanh tịnh tự phân tầm
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Tâm thân thực hiện chơn linh tiến
Trí tuệ phân minh chẳng có phiền
Sự thật hành thông chung một cội
Qui nguyên giềng mối tự phân xuyên
5) -- (--), 13-11-1995 ??:??
Hỏi: Những người gặp nạn lại muốn gỡ nạn là sao?
Đáp: Thưa những người gặp nạn lại muốn gỡ nạn tại vì
bản tánh tự nhiên và hồn nhiên của mọi người đều
có. Lúc nào cũng muốn bình an và tốt đẹp, chân đi
không bao giờ muốn đạp trúng gai là vậy.
Kệ:
Tu hành lại muốn lên luôn mãi
Chẳng có chông gai chẳng đọa đày
Dứt khoát chơn tình tu phát triển
Bình tâm thanh tịnh chẳng làm sai

Có có không không cũng vững tâm
Siêu diệu Trời ban tình quí đẹp
Chuyên hành tự thức tự qui tầm
6) -- (--), 14-11-1995 ??:??
Hỏi: Mặt người nào sáng thì tâm hồn người đó nhẹ có phải
không?
Đáp: Thưa người nào thiền tốt thì tâm hồn người ấy sẽ
được sáng và vui. Ngược lại hướng về dục thì rất dễ
sân si và tủi nhục, không khác chiếc xe hơi chạy
nhanh và chạy chậm.
Kệ:
Tiến lên mắt sáng tâm minh tinh
Hướng hạ tâm sân dễ bực mình
Điển giới không hòa tâm dễ động
Bền lâu hướng thượng rõ hành trình

7) -- (--), 15-11-1995 ??:??
Hỏi: Hằng tuần gặp nhau và được phát triển tâm thức có
ích gì không?
Đáp: Thưa gặp nhau được phát triển về tâm thức rất hữu
ích cho phần hồn trong chu trình tiến hóa về tâm
đạo, càng ngày càng sáng suốt thêm.
Kệ:
Thực hành phương pháp đêm đêm tiến
Tương ngộ tâm giao chẳng có phiền
Thức giác chơn hồn nay mến đạo
Cùng tu cùng tiến sống an yên
TBPTÐN #028 (07-01-1996)
© www.mucbetam.org (2005- 2011) - All rights reserved (VoVi Friendship Assoc.)

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

2/7/2011

