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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#115 (07-09-1997) - Đạo Đức

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 #115 (1997)

Đạo Đức
Đạo đức thanh bình tâm thanh tịnh
Giúp người tiến hoá lại càng minh
Âu yếm chung hành trong một lối
Thâm tình khai mở tự mình minh

Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 10-07-1997 02:40
Hỏi: Sự thanh tịnh do đâu mà có?
Đáp: Thưa sự thanh tịnh do sự trật tự nội tâm nội tạng mà
hình thành, từ hoàn cảnh thiếu thốn tham lam đày
đọa lấy tâm thân mới chịu dứt khoát tu tiến đạt tới
sự quân bình, khai triển trực giác của chính mình
mới yên.
Kệ:
Thức tâm buông bỏ sống bình yên
Chẳng có lâm ly chẳng lụy phiền
Đời đạo không ngừng trong dứt khoát
Bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên

2) Atlantic City (USA), 11-07-1997 04:45
Hỏi: Tại sao làm người không chịu trách nhiệm lấy chính
mình?
Đáp: Làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình,
tại vì lúc chào đời được sự quí yêu của cha mẹ, nhờ
cậy sự dìu tiến ở bên ngoài, sanh ra một tập quán ỷ
lại, ham vui, ca tụng chuyện đời, quên nguyên lý
sanh tồn của chính mình, lúc nào cũng lo nhưng
không biết tại sao phải lo.
Kệ:
Khổ hành không biết tiến quanh co
Ôm chấp tạo mê khó dặn dò
Trí đạo không thành tâm loạn động
Làm người ôm xác vẫn mê mò

3) Atlantic City (USA), 12-07-1997 04:50
Hỏi: Nhơn tâm bất túc hà thời túc?
Đáp: Thưa làm người mang túi tham không đáy, lúc nào
cũng không đầy đủ vì lòng tham nhiều hơn hành
giải nghiệp tâm. Cho nên lúc nào cũng vướng bận,
cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, khổ tưởng lầm là
sung sướng, không sao hiểu được nguyên năng sẵn
có của chính mình.
Kệ:
Tình đời bận rộn trí không minh
Bỡ ngỡ không minh rõ chính mình
Tình đạo tình đời không lối thoát
Hành thông chơn pháp tự mình minh

4) Atlantic City (USA), 13-07-1997 04:30
Hỏi: Đạo tâm cần nói nhiều hay nói ít?
Đáp: Thưa đạo là sự quân bình của nội tâm, cần sửa tánh
tu tâm thì mới rõ đạo. Ngược lại miệng nói đạo và
tâm không sửa thì không bao giờ hiểu đạo, không
khác gì người tu thiền bị hôn trầm, luồng điển chánh
giác không thoát khỏi bộ đầu, đâm ra tranh chấp phê
phán người khác, nhưng không bao giờ chịu sửa
mình, lỡ đạo lỡ đời, suốt kiếp không đi đến đâu.
Kệ:
Không thông chẳng rõ đuôi đầu động
Lý thuyết ê a chẳng giải thông
Đời đạo không thành tâm ác độc
Quân bình không học cứ chờ mong

5) Montreal (Canada), 14-07-1997 04:25
Hỏi: Tình người sẽ xuất hiện trong lúc nào?
Đáp: Thưa tình người sẽ xuất hiện khi nhìn thấy sự đau
khổ của người khác, như lúc nhìn xác người khác
bỏ vào quan tài, cảm động sự đau khổ vô cùng của
đối phương.
Kệ:
Tình người xuất hiện lúc lụy phiền
Muốn giúp muốn khuyên muốn tạo yên
Tận độ tâm lành trong lúc khổ
Vì người vì bạn muốn phần yên

6) Montreal (Canada), 15-07-1997 01:55
Hỏi: Tình người sống động ở nơi nào?
Đáp: Thưa tình người sống động ở nơi chơn thức của hành
giả, biết được sự liên hệ giữa trời đất và người lúc
nào cũng sống động, thì mới chịu thực hiện căn bản
tình thương và đạo đức, cảm thức chung một gốc,
thì sự đối đãi mới dễ hòa đồng.
Kệ:
Hòa đồng thực hiện tự ngoài trong
Trời đất chung vui sống một lòng
Vay trả tạm thời tâm tự giác
Hóa công sống động rõ ngoài trong

7) Montreal (Canada), 16-07-1997 01:40
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Hỏi: Nhơn loại nhộn nhịp tranh giành cho sự sống tại sao?
Đáp: Thưa nhơn loại tranh giành vì sự sống là vì làm
người phần hồn muốn tiến hóa qua một dạng khác
thì sau khi kích động và phản động cần có một cuộc
thay đổi mới, hướng về tâm linh mà tiến hóa. Biết
được điều nầy thì sẽ không bỡ ngỡ, và sẽ trực diện
với sự sống chết, tâm thức lúc nào cũng vui hành
trong thanh tịnh và trật tự dù sống hay chết.
Kệ:
Bằng lòng tiến hóa rõ hành trình
Thức giác tâm tu tự giác minh
Đời đạo không còn trong bỡ ngỡ
Bình tâm tiến hóa tự mình minh
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