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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#102 (08-06-1997) - Ghét Người

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 #102 (1997)

Ghét Người
Ghét người hại mình hại chơn tâm
Vỡ lẽ mình ngu lại phá thầm
Tưởng tượng hình thành trong nghiệp lực
Cứu người giúp mình rõ tình ân

Vĩ Kiên
1) Cairns (Australia), 11-04-1997 02:30
Hỏi: Văn chương và điển khí khác biệt chỗ nào?
Đáp: Thưa điển khí là khối óc thanh tịnh tự nhận luồng
điển diệu thanh ban chiếu hòa hợp trong thanh.
Điển khí mô tả rõ rệt và lưu loát.
Kệ:
Trí tâm khai triển diệu thanh hòa
Tận độ chơn hành lý thiết tha
Ban chiếu không ngừng tâm chất phác
Pháp trình tuôn chảy điển phân hòa

2) Cairns (Australia), 12-04-1997 04:36
Hỏi: Quí yêu muôn loài là quí yêu làm sao?
Đáp: Thưa quí yêu muôn loại, tức là người tu thiền hiểu
được sự đau khổ của chính mình, thì không muốn
gieo sự đau khổ cho người khác, thì mới thật sự quí
yêu muôn loài trong tinh thần thông cảm vạn vật
đồng nhứt thể.
Kệ:
Khai thông trí tuệ hiểu muôn bề
Nguyên lý cùng chung chẳng khen chê
Thực triển chơn hồn qui một mối
Cảm thông muôn loại sống cùng quê

3) Cairns (Australia), 13-04-1997 06:00
Hỏi: Tại sao phải tu sửa?
Đáp: Thưa có xa xưa thì mới có ngày nay, cần tu sửa
hướng về thanh tịnh thì sẽ hiểu được quá khứ của
chính mình, đã làm sai quá nhiều, nếu không tự sửa
thì không bao giờ làm được đại sự ở tương lai cho
phần hồn lẫn thể xác. Muốn có sự hòa bình thì phải
sửa mình nhiên hậu mới đạt được sự hòa bình tốt
đẹp.
Kệ:
Muốn xinh tươi phải có quân bình
Trí tuệ phân minh mới đẹp xinh
Thức giác không còn gieo ý động
Thực hành chất phác lại càng minh

4) Cairns (Australia), 14-04-1997 02:25
Hỏi: Thả trôi đường tà là thả làm sao?
Đáp: Thưa thả trôi đường tà là những điều không cần thiết
cho tâm lẫn thân thì không nên nắm bắt và để cho
nó hoạt động tự nhiên theo luật nhân quả mà tiến.
Kệ:
Chẳng lo chẳng nghĩ chi cho phiền
Các giới qui nguyên tự nối liền
Trực giác cứ hành tâm phát triển
Hồn nhiên qui hội thức triền miên

5) Cairns (Australia), 15-04-1997 06:17
6) Cairns (Australia), 16-04-1997 07:10
Hỏi: Niềm tin có hữu ích gì cho hành giả Vô Vi không?
Hỏi: Vở tuồng chánh của nhơn sanh là gì?
Đáp: Thưa niềm tin khả năng của chính mình có thể tự
Đáp: Thưa vở tuồng chánh của loài người là phối hợp âm
giải được nghiệp duyên tại thế rất quan trọng cho
dương, cùng chung phát triển, người tu thiền thì
hành giả Vô Vi. Có tin nơi khả năng của chính mình
phải hiệp khí cùng trời đất thì phần hồn sẽ được ổn
thì mới có cơ hội tiến hóa tốt.
định và tiến hóa nhanh hơn tâm mê chấp ở đời.
Kệ:
Kệ:
Thực hành tự hiểu tự phân minh
Qui nguyên giềng mối thức tâm Trời
Đời đạo song hành rõ tiến trình
Hướng thượng bình tâm tự nghỉ ngơi
Phát giác bình tâm xây dựng tiến
Điều quấy không làm tâm bớt động
Thực hành tiến hóa rõ hành trình
Âm dương tương giải tiến không lời
7) Cairns (Australia), 17-04-1997 06:40
Hỏi: Sự tinh khiết từ đâu mà có?
Đáp: Thưa sự tinh khiết do nguyên khí của Trời Đất hình
thành, nguyên khí hóa sanh vạn vật, hít thở được, đi
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đứng được, ý động xác chuyển, giáng lâm xuống thế gian
một thời gian ngắn bắt đầu thu nhập trược khí của
hồng trần, bắt đầu lo âu và mê loạn, tham muốn đủ
thứ màu sắc, tiến tới chỗ dục lạc si mê, khó về bến
giác, đắm chìm trong bể khổ trần gian, tranh giành
quyền lợi và đất đai, cuối cùng cũng phải trở về với
tay không, nghiệp lực lôi cuốn từ tinh khiết đi đến ô
trược trần tục tham sân và không lối thoát.
Kệ:
Biết hồn hạ trược lại lo âu
Tham muốn không xong tự cảm sầu
Vớ vẩn suốt kiếp không lối thoát
Quên Trời quên Phật chẳng đuôi đầu
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