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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 #129 (1997)  
Thành Tâm 

Thành tâm tu luyện cứu tâm mình 
Giải quyết sân si tự giải minh 
Đời đạo không còn gieo bỡ ngỡ 

Thực hành chơn pháp tự mình minh 
Vĩ Kiên 

 

1) Montreal (Canada), 18-10-1997 04:50 

Hỏi: Nguyên do gì mà mọi người phát tâm làm từ thiện, 
giúp người khốn khổ, tại các miền bão lụt và nguy 
hiểm? 

Đáp: Thưa thiên cơ giáo dục loài người hướng thượng, 
cho nên sau khi làm phước, tặng quà cứu người 
thiếu thốn, thì người tặng lại được mạnh khỏe hơn 
người nhận quà, lại có dịp cảm động và thức tâm, 
hướng về Trời Phật mà ăn năn sám hối, biết được số 
phận làm người cần tương trợ lẫn nhau khi cần. 

Kệ: 
Siêu nhiên ban chiếu tự nhiên thành 
Trời Phật phân minh tình chuyển tiến 
Thức giác bình tâm đồng cứu độ 
Thực hành giao cảm hướng về thanh 

2) Montreal (Canada), 19-10-1997 12:45 

Hỏi: Nhu cầu cần thiết là thứ nào? 
Đáp: Thưa nhu cầu cần thiết là nhiên liệu của cuộc sống, 

tinh khí rất cần thiết cho sự vận hành của cơ tạng. 
Ngược lại thì chỉ tiêu hao và mất quân bình, bệnh 
hoạn xảy ra bất cứ lúc nào, khó cứu khó tu. 

Kệ: 
Thực hành phát triển chẳng lo mù 
Giải chấp phá mê tự tiến tu 
Sống động tình Trời tâm quyến luyến 
Bình tâm thanh tịnh chẳng mê mù 

3) Montreal (Canada), 20-10-1997 07:30 

Hỏi: Đâu là bến giác? Đâu là bờ mê? 
Đáp: Thưa bến giác là hoàn cảnh đau thương xảy ra liên 

tục, nhiên hậu mới thấy rõ sự sai lầm của chính 
mình mà bằng lòng tu sửa. Bờ mê là mới đến đó 
tưởng đó là thật, mê mẩn trong cuộc thương yêu giả 
tạm, trong một thời gian ngắn rồi đâm ra chán ngán. 
Cho nên người đời hay thay đổi là vậy, lập trường 
không vửng vì chưa thấy được khả năng của chính 
mình là vô cùng tiến hóa tùy theo duyên nghiệp, 
xuyên qua tình đời mà thức tâm. Cảnh tạm dẫn dắt 
tâm linh chỉ có và tiến thì mới thoát nạn. Cho nên 
nhơn gian có câu: Nhơn bất học bất tri lý, không sao 
hiểu được sự giáo dục của Trời Đất đã hình thành từ 
có đi tới không, từ không đi tới có, vui buồn lẫn lộn, 
chính mình tự nhận xét và phát triển tâm linh, dũng 
mãnh vượt qua tình đời, mà thủ lễ tiến thân. 

Kệ: 
Nguyện tu đóng góp sống chuyên cần 
Giải tiến tâm linh tự xét phân 
Đen bạc tình đời tâm thấu triệt 
Học hành tiến hóa tự mình phân 

4) Montreal (Canada), 21-10-1997 06:25 

Hỏi: Hướng ngoại tạo động là hướng làm sao? 
Đáp: Thưa hướng ngoại tạo động là sẽ gia tăng dâm tánh, 

lo chuyện của người khác nhiều hơn lo chuyện 
chính mình, bỏ qua sự thanh tịnh sẵn trong nội tâm, 
vất vả mà không có kết quả cho phần hồn khi lìa 
xác. 

Kệ: 
Tu không thanh tịnh vẫn bàng hoàng 
Không biết đến đâu chẳng có an 
Thanh nhẹ không còn tăng chuyển động 
Tâm mê không thoát trí mơ màng 

5) Montreal (Canada), 22-10-1997 04:05 

Hỏi: Phàm tâm là sao? 
Đáp: Thưa phàm tâm là biết chuyện thông thường thị phi 

qua lại, không biết chuyện tâm linh, vắng tình Trời 
Đất rất dễ sân si và không lối thoát. 

6) Montreal (Canada), 23-10-1997 02:45 

Hỏi: Tại sao làm người ai ai cũng có tội? 
Đáp: Thưa sự cấu trúc của Trời Đất là nguyên khí thanh và 

trược, sáng và tối. Quan sát hành động của mỗi linh 
căn tại thế, mà định tội, sáng là giải nghiệp, tối là 
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Kệ: 
Không minh đạo lý tự phân tầm 
Khó giác khó minh lý diệu thâm 
Trí tuệ chôn vùi không lối thoát 
Trần tâm gieo động khổ muôn phần 

tạo nghiệp. 
Kệ: 

Không minh chỉ có tạo thêm phiền 
Trí tuệ không thông sống khó yên 
Đen bạc tình đời xoay chuyển động 
Thực hành chánh pháp chẳng lo phiền 

7) Montreal (Canada), 24-10-1997 ??:?? 

Hỏi: Tình đồng đạo không bao giờ mất tại sao? 
Đáp: Thưa tình đồng đạo phát triển chung một đường lối 

không bao giờ mất, vì ngày đêm nuôi dưỡng tinh 
thần đồng nhứt phát triển tới vô cùng tận, sanh tử vô 
can. 

Kệ: 
Qui hàng thanh tịnh chẳng bàng hoàng 
Kiến tánh phân minh tự vượt sang 
Đường đạo không ngừng chơn phát triển 
Thực hành chất phác tự mình yên 

 

Page 2 of 2Print (mucbetam.org)

11/26/2010http://localhost/mucbetam/Print.asp


