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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 #054 (1996)

Siêu Giác
Siêu giác thâm tâm lại nhớ Trời
Tham thiền nhập định khắp nơi nơi
Trời cao qui định tâm thiền giác
Giải thoát buồn phiền tự thảnh thơi

Vĩ Kiên
1) -- (--), 11-05-1996 ??:??
Hỏi: Người tu thiền bụng lớn tâm hẹp thì sao?
Đáp: Thưa người tu thiền bụng lớn tâm hẹp là người ăn
uống mất trật tự. Tâm hẹp lúc nào cũng muốn hơn
người khác mà không có đường lối rõ rệt, nói nhiều
trước sau không đồng nhứt, cuối cùng chỉ tạo khổ
nạn cho chính mình mà thôi.
Kệ:
Bất chấp tham lam chuyển tiến sai
Vía hồn bấn loạn lắm đề tài
Không sao đồng nhứt tâm không tiến
Mê ngủ mê ăn tim đập sai

2) -- (--), 12-05-1996 ??:??
Hỏi: Ma quỉ lộng hành thì phải làm sao?
Đáp: Thưa ma quỉ lộng hành thì phải thanh tịnh thì mới
khai trừ nó được. Từ trong cơ thể cho đến bên
ngoài, tự xưng tài ba lỗi lạc là ma quỉ chứ không
phải người hiền.
Kệ:
Hoành hành khắp xứ hại nhiều miền
Trí tuệ không minh chẳng sống yên
Duyên đạo không thành thành phá đạo
Bình tâm nhận thức kẻ hành điên

3) -- (--), 13-05-1996 ??:??
Hỏi: Thiện nhơn là sao?
Đáp: Thưa thiện nhơn là người thức giác bằng lòng trở về
với nguyên lý tu học của Trời Đất, thuận thiên mà
hành sự thì mới được đồng nhứt thăng hoa tiến hóa,
cứu mình và ảnh hưởng những người kế tiếp.
Kệ:
Khai thông trí tuệ khắp nơi nơi
Tự thức tâm tu tự tưởng Trời
Qui một thanh bình tâm thức giác
Về không thanh nhẹ tiến thông rời

4) -- (--), 14-05-1996 ??:??
Hỏi: Loại người nào mới là loại người trung tín?
Đáp: Thưa loại người chịu tu và tự thức mới gọi là loại
người trung tín. Ngược lại là loại người bất trung và
bất tín, thiếu trí chỉ biết phá hoại và không biết xây
dựng.
Kệ:
Không thương mình tự hại mà thôi
Thiếu trí không thông tự tạo tồi
Đi đứng không còn nghiêm chỉnh nữa
Nói đường, làm ngả khó thành ngôi

5) -- (--), 15-05-1996 ??:??
Hỏi: Qui về một mối là sao?
Đáp: Thưa qui về một mối, vốn phần hồn từ nơi thanh nhẹ
giáng lâm nhập xác làm người, cuối cùng xác phải
hoàn lại lòng đất, còn hồn phải ra đi tùy theo luật
nhân quả, hướng không mà hành sự.
Kệ:
Vui chơi một kiếp tự vui sầu
Kham khổ nuôi thân rõ nhiệm mầu
Tình đẹp trong lòng không đạt đích
Thực thi chánh pháp rõ chiều sâu

6) -- (--), 16-05-1996 ??:??
Hỏi: Tự xưng là tu đắc lại còn than vãn và trách móc tại
sao?
Đáp: Thưa tự xưng là chứng đắc mà còn than vãn và trách
móc là thức hòa đồng chưa thực sự mở và hòa khí
với các giới. Nếu hòa với các giới mới chứng minh
được sự thanh tịnh của chính mình, việc làm của
người chứng đắc khác hẳn với những người chưa
hiểu đạo. Người chưa hiểu đạo có quyền phê phán
bất cứ lúc nào. Ngược lại người tu chứng đắc chỉ
dấn thân hỗ trợ cho mọi tâm linh được tiến hóa.
Kệ:
Về nơi thanh tịnh thật thà tiến
Cứu khổ an vui giải nổi phiền
Ý chí không còn giao động sợ
Dang tay cứu độ chẳng lo phiền

7) -- (--), 17-05-1996 ??:??
Hỏi: Tu là tự giảm bớt tất cả sở phí ngoại thân, tại sao còn
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đòi hỏi tiền bạc là sao?
Đáp: Thưa thật sự tu, thì được giảm mọi lệ phí ở bên
ngoài, và đổi chiều hướng hướng thượng và giải tỏa
uất khí bên trong. Nguyên khí của Trời rất lớn rộng,
chẳng tốn hao gì.
Kệ:
Chẳng còn mê loạn chẳng sân si
Cảm thức bình tâm uyển chuyển tùy
Duyên đạo duyên đời tu tự tiến
Chẳng còn ước vọng chẳng còn suy
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