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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#128 (07-12-1997) - Thực Hiện

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 #128 (1997)

Thực Hiện
Thực hiện bình tâm tạo sáng duyên
Quí yêu muôn loại tự giải phiền
Trần tình không động không mê chấp
Thức giác tự tu tự giải phiền

Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 11-10-1997 11:10
Hỏi: Thực hành cần thiết cho cuộc sống hay không?
Đáp: Thưa thực hành rất cần thiết cho cuộc sống hằng
ngày, có thực hành thì mới diệt được con ma lười
biếng trong nội tâm. Tu thiền siêng năng rất cần
thiết, thực hành phát triển tâm linh.
Kệ:
Quí pháp yêu thân sửa chính mình
Dày công tu luyện tự mình minh
Quí thương xây dựng trong cần thiết
Thực tập thành tâm rõ chính mình

2) Montreal (Canada), 12-10-1997 03:55
Hỏi: Minh mẫn là sao?
Đáp: Minh mẫn là trí tâm lúc nào cũng rõ rệt, và nhớ kỹ
mọi sự việc đã hứa và phải làm, không bao giờ từ
chối khi đã hứa.
Kệ:
Bình tâm thanh tịnh chẳng làm bừa
Thanh thoát phân minh chẳng trễ trưa
Giải mở tâm tình không hứa bậy
Vui hành cởi mở tự mình ưa

3) Montreal (Canada), 13-10-1997 02:25
4) Montreal (Canada), 14-10-1997 01:00
Hỏi: Tại sao người tu thanh nhẹ có thể biết trước được vài
Hỏi: Lúc nầy làm người rất dễ chết tại sao?
việc tốt xấu sẽ xảy ra?
Đáp: Làm người cuộc sống rất mong manh, nay còn mai
Đáp: Thưa người tu thật sự thanh nhẹ nhờ điển tâm khai
mất là chuyện thường tình sắp xếp bởi Trời Đất.
triển tuệ giác cảm minh. Điều hung dữ sẽ xảy ra là
Người càng ngày càng đông rất dễ bị ô nhiễm,
nhờ vía hồn nhẹ cảm giác rất nhanh, nháy mắt có
không khí không được trong lành như xưa. Cho nên
thể hiểu được sự việc tốt xấu, cũng từ nguyên lý của
các xứ đều lo âu, sự sống còn sẽ bị rút ngắn bởi sự ô
luồng điển trược và thanh mà thôi.
nhiễm, chết hằng triệu người không nhiều vì số
Kệ:
đông, sự tham lam gia tăng, sự khó khăn sẽ càng
Thế gian phân lớp sang tồi động
nhiều, bão bùng xe cộ đụng nhau đương nhiên phải
Điển giới phân minh chuyển một vòng
có, chết sống vô thường. Người tu lại được phần
Liên hệ càn khôn tâm tự thức
may mắn hơn, bớt tham dâm tự cứu được một phần.
Chẳng bàn cũng biết được thành không
Đối với phần hồn khi chết bớt bơ vơ, vì lúc sống đã
hướng về con đường giải thoát mà hành triển, Phật
sẽ chứng tâm, lúc chết có chỗ tiếp tục tu tiến.
Kệ:
Giải phiền tâm thức sẽ trong thanh
Giải quyết tâm linh tiến tự hành
Bỡ ngỡ không còn duyên đạt thức
Khai thông trí tuệ tự hình thành
5) Montreal (Canada), 15-10-1997 05:55
6) Montreal (Canada), 16-10-1997 04:10
Hỏi: Tấm lòng thành thật nằm ở đâu?
Hỏi: Những gì quí nhứt trong khối óc của loài người tại
Đáp: Thưa tấm lòng thành thật quí mến nằm ở nội tâm
mặt đất?
sáng suốt của hành giả tại mặt đất, nhìn sự thật mà
Đáp: Thưa điều quí nhứt là tu tiến phát triển tâm linh là tự
quí trọng hạnh đức của đối phương. Ở đời thích thờ
cứu, trong giai đoạn làm người dãy đầy sự chông
Phật là thờ hạnh đức của Người chứ không phải thờ
gai và thử thách, áp dụng mồ hôi và nước mắt đổi
hình tượng. Người đời hay tưởng lầm và nhìn lầm là
lấy chén cơm của Trời Đất hình thành, thật là một
Phật có quyền năng phù hộ là đi ngược lại đường lối
kỳ công của cuộc sống, ai ai cũng phải phấn đấu và
giải nghiệp của Ngài.
dành dụm trong cuộc sống.
Kệ:
Kệ:
Tự mình tưởng tượng lầm sai động
Tự mình phấn đấu thực hành tiến
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Khó hiểu khó minh chuyện khó tòng
Tu sửa thật là tâm đứng đắn
Hướng Trời thanh nhẹ chẳng còn mong

Giải quyết chơn tâm tự giải phiền
Xây dựng hợp thời trong chuyển bước
Tâm linh thổn thức cảm giao liền

7) Montreal (Canada), 17-10-1997 06:05
Hỏi: Tưởng tới Trời Phật thì Trời Phật có độ không?
Đáp: Thưa muốn tưởng tới Trời Phật thì phải thực hành
pháp môn đứng đắn, khứ trược lưu thanh, tâm thân
an lành thì mới có cơ hội tiếp thu được thanh quang
điển lành của Trời Phật mà sống trong lãnh vực an
nhiên tự tại.
Kệ:
Thực hành chất phác tự an bài
Đời đạo song tu chẳng có sai
Tu tiến tâm hình thay đổi tốt
Quí thương muôn loại rõ Trời oai
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