Print (mucbetam.org)

MucBeTam.org
Baby-Tam-Talking
La-Rubrique-Bébé-Tám

Page 1 of 2

Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#107 (13-07-1997) - Thức Giác

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 #107 (1997)

Thức Giác
Thức Giác tâm tư hiện sáng ngời
Tình thương huynh đệ sống nơi nơi
Trời ban tình đẹp ta xây dựng
Tiến hoá không ngừng sống thảnh thơi

Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 16-05-1997 03:40
Hỏi: Siêu giác là sao?
Đáp: Thưa siêu giác là không nói mà hiểu, tự sửa mình
trong thanh tịnh.
Kệ:
Thực hành thức giác tự tâm hành
Chẳng nghĩ chẳng suy vẫn đạt thanh
Hành trình sẵn có tâm thành đạt
Hướng tâm thanh nhẹ trí tâm thanh

2) Montreal (Canada), 17-05-1997 01:00
Hỏi: Muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải
làm sao?
Đáp: Thưa muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì
phải dốc lòng thật thà tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa
Học Huyền Bí Phật Pháp, trong nội tâm niệm Phật
đầy đủ, phát triển đều đều, quân bình và nhớ chấn
động của Nam Mô A Di Đà Phật, thì mới thấy rõ
tiềm năng của con người xuất phát vô cùng, chứ
không phải cầu xin điển nầy điển nọ mà tự hại tâm
thân, không có kết quả tốt khi lìa xác.
Kệ:
Thực hành phát triển tự phân qua
Điển giới nhơn thân tự thức hòa
Tâm đạo chiều sâu càng phát triển
Tiềm năng sẵn có tự mình qua

3) Montreal (Canada), 18-05-1997 05:00
Hỏi: Muốn đạt đến chánh tín thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn đạt đến chánh tín thì phải tin nơi khả
năng của chính mình có thể nhịn nhục tối đa, nhiên
hậu mới đạt được chánh tính, nói một là một nói hai
là hai, không có thay đổi thì mọi việc sẽ tiến tới êm
xuôi và trật tự.
Kệ:
Chánh tâm chỉ rõ tình người thật
Trật tự trước tiên việc rất cần
Thoải mái không còn lo động nữa
Thanh cao biểu lộ trí giao thần

4) Montreal (Canada), 19-05-1997 04:30
Hỏi: Đã nói điển nhập xác, mỗi người cảm nhận khác nhau
tại sao?
Đáp: Điển nhập xác là tùy luồng điển của hành giả ý niệm
cầu xin khác nhau thì mới bị nhập. Đối với Vô Vi
nhập xác là không đúng, xác phàm ô trược, độc tố
quá nhiều, tâm thân không khỏe mới bị điển trược
tấn công, nặng ngực, cần thanh lọc bộ tiêu hóa cho
sạch và bồi dưỡng đầy đủ bằng thuốc cây cỏ cho
luồng điển của cơ tạng được khỏe mạnh, thì sẽ
không có luồng điển nào dám xâm nhập. Thực hành
đứng đắn theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp, niệm Phật liên tục và rõ ràng, dùng ý
niệm, chứ không nên niệm qua âm thinh, khẩu khai
thần khí tán. Giữ nguyên khí phát triển tâm linh,
thoát tục và giải tỏa phiền muộn sái quấy.
Kệ:
Tự tu phát triển vui vầy tiến
Giải tỏa trược ô chẳng có phiền
Minh đạo hiểu đời tâm thức giác
Chẳng còn xin xỏ tự tâm yên

5) Montreal (Canada), 20-05-1997 03:10
6) Montreal (Canada), 21-05-1997 05:55
Hỏi: Quí yêu muôn loài vạn vật thì phải quí yêu bằng cách
Hỏi: Làm người muốn tự cứu thì cần phát triển nơi nào?
nào mới đúng?
Đáp: Làm người muốn tự cứu thì phải phát triển tâm linh,
Đáp: Thưa muốn nhận thức rõ ràng mọi sự việc thì phải
tự mở thêm lãnh vực vô cùng thanh tịnh, nhiên hậu
thành tâm tu sửa, hiểu mình và hiểu họ, thức hòa
mới liên hệ được với vốn tự nhiên và hồn nhiên từ
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đồng khai mở, tâm thức tự cảm thức sự bình đẳng là cần
thiết, nhiên hậu mới biết quí yêu muôn loài vạn vật.
Kệ:
Bình đẳng tương giao quí trọng nhau
Thực hành chất phát rõ đuôi đầu
Dìu nhau chung tiến qui thành một
Giải quyết tâm linh tránh hại nhau

vô thủy đã có.
Kệ:
Trở về thực chất sống bình yên
Nguyên lý cao sâu tự nối liền
Trí tuệ thực hành trong sáng suốt
Gieo trồng giống tốt đạt thanh huyền

7) Montreal (Canada), 22-05-1997 03:15
Hỏi: Loại người hay ghen ghét, giận hờn giam vào tâm
suốt đời thì sao?
Đáp: Thưa loại người hay giận hờn và ghim vào tâm suốt
đời, loại người đó sẽ tự hại họ rất nhiều, tâm từ bi
không bao giờ phát triển được, kiếp sau phước
mỏng vạn sự bất thành, khổ mà không biết tại sao,
bản chất keo kiết rất khó có cơ hội trở về thiên
quốc. Có phước mới được làm người, nhân đức
không lành thì quả sẽ không tốt. Khuyên những
người có tánh xấu ấy nên niệm Phật cho nhiều, thì
sẽ được tự cứu quên đi hận thù trong nội tâm, tự
khai triển huyền bí trong nội thức thay vì tăm tối.
Kệ:
Tự mình loạn động tạo thêm tồi
Mặt mũi khôi ngô tánh ỷ ôi
Gieo họa cho mình thêm thống khổ
Phân minh chánh pháp chẳng sang tồi
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