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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#097 (04-05-1997) - Trăm Hoa Đua Nở

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 #097 (1997)

Trăm Hoa Đua Nở
Trăm hoa đua nở bốn phương trời
Gốc gác tự truy sống thảnh thơi
Màu sắc tươi vui hình chuyển tiếp
Tình Trời giao cảm sắc sáng ngời

Vĩ Kiên
1) Sydney (Australia), 06-03-1997 04:30
2) Sydney (Australia), 07-03-1997 02:20
Hỏi: Huệ giới là chỗ nào?
Hỏi: Tiền có thể giúp cho loài người gia tăng sự sáng suốt
Đáp: Thưa huệ giới là chấn động điển giới của cơ tạng hòa
hay không?
hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ và thanh
Đáp: Thưa tiền là một con dao hai lưỡi, có thể giúp người
quang thì tự nhiên thấy rõ ràng gốc gác của mỗi sự
tạm vui, có thể bành trướng sự tham lam. Nếu
việc, gọi là huệ. Cũng do sự dày công công phu liên
không biết kềm hãm, đồng tiền có thể xây dựng tánh
tục trong cuộc sống, nhiên hậu mới đạt tới ngũ uẩn
phàm trở nên độc ác và sát hại vạn linh. Nếu củng
giai không, niệm Phật khai triển huyền bí của nội
cố đồng tiền, quên đi bản chất thật thà thiêng liêng.
tâm, thấy và hiểu rõ ràng chẳng còn lo âu và sợ sệt
Ở đời này có của không có tâm, có tâm lại không có
nữa.
của, trừ phi người tu thật tâm, dày công tham thiền
Kệ:
sẽ tự giải được tánh hư tật xấu. Người chơn tu cần
Quân bình tiến hóa tự tường minh
tâm tự cứu hơn là cần xác ác hại, hung hăng trong
Giải tỏa phiền ưu tự rõ mình
tham dục giới hạn.
Ánh sáng lưu ly từ Phật giới
Kệ:
Qui hình qui trạng hướng tâm linh
Quên đi thanh tịnh tạo thân mồ
Sáng suốt mất đi tự xác xơ
Tai nạn không ngờ nay lãnh đủ
Thân hình cực nhọc tại mưu mô
3) Sydney (Australia), 08-03-1997 07:40
Hỏi: Lúc nầy có nhiều người lo cho việc làm của Bé sẽ bị
gián đoạn tại sao?
Đáp: Thưa đối với đời thì Bé đã và đang làm việc nhiều
trong tinh thần phục vụ bạn đạo khắp các nơi.
Thông thường người đời khoảng 74 tuổi thì nghĩ về
chuyện từ giã trần gian. Ngược lại Bé thực hành về
tâm linh và đang được khỏe mạnh hơn người
thường, lại càng thích phục vụ nhiều hơn, tuyệt đối
tin nơi sự quang chiếu của chư Phật và Thượng Đế.
Kệ:
Mỗi ngày một việc hợp muôn bề
Giải quyết tâm linh tránh mải mê
Thực triển tâm tư vui thấu triệt
Tình thương đạo đức cứu muôn bề

4) Sydney (Australia), 09-03-1997??:??
Hỏi: Tâm linh là sao?
Đáp: Thưa tâm linh là ngoài tầm tay của con người muốn
kiểm soát, tức là hồn nhiên và tự nhiên như lúc sơ
sanh, thanh tịnh mới biết tâm linh là gì. Muốn có
thanh tịnh thì phải có pháp lành giải trược lưu
thanh, tức là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp. Pháp lý là nghiêm chỉnh rõ rệt. Vô Vi là
từ cái không còn không nữa, tức là tâm thức không
còn bối rối nữa. Khoa Học là tự tu tự nhận thấy sự
thay đổi rõ rệt từ giai đoạn nầy đến giai đoạn khác.
Có thực hành thì mới có thấy sự thay đổi của nội
tâm. Huyền Bí là chính hành giả có hành có hiểu tận
gốc nguyên lý của mỗi sự việc. Phật Pháp là thanh
nhẹ, thức hòa đồng mở rộng đường đi, dẹp sự sân si
nghi kỵ là tự cứu lấy phần hồn mà tiến hóa.
Kệ:
Nạn tai tự giải tự thăng hoa
Trí tuệ phân minh tự nó hòa
Diệu pháp trong người ta sẵn có
Giờ đây thực hiện lý chan hòa

5) Sydney (Australia), 10-03-1997 05:00
Hỏi: Bình tâm học hỏi là phải làm sao?
Đáp: Thưa chỉ có nghe để hiểu, thì mới tiến hóa nhanh.

6) Sydney (Australia), 11-03-1997 06:15
Hỏi: Tâm tu ở giới nào mới đúng?
Đáp: Thưa tâm tu ở điển giới thì mới đúng. Ngược lại tu ở
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Kệ:
Bình tâm thanh tịnh tự vui hành
Sáng suốt minh tâm tự tiến nhanh
Cảm thức điều lành thanh diệu pháp
Quán thông đời đạo tự mình thanh

tâm phàm, tức là làm phước cũng gọi là tu. Tu hướng
ngoại cầu xin và áo mão bề ngoài. Thực thể thì nội
tâm chưa phát triển vẫn còn chấp mê, lo lắng như
người, chưa khai triển được tâm thức của chính
mình làm sao gọi là tu, dựa theo lời nói của người
khác mà hành sự, thực chất huyền bí nội tâm chưa
khai mở, làm sao xuất ngôn minh triết được.
Kệ:
Nguyên căn chưa phát mất tâm từ
Giải quyết không xong thiếu lễ người
Tọc mạch đủ điều không thấu triệt
Thực hành chưa đúng muốn cười tươi

7) Sydney (Australia), 12-03-1997 05:53
Hỏi: Làm người gian dối có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa làm người gian dối tánh tình không thật, chẳng
lường gạt được ai. Người đầu tiên là chính mình đã
gạt mình, phần hồn càng ngày càng bận rộn không
lối thoát.
Kệ:
Uổng cho một kiếp làm người động
Khó tiến khó tu lại khó trông
Che lấp trong lành tâm loạn động
Sân si đủ thứ khó thong dong
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