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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 #003 (1995)

TBPTĐN 003
Vĩ Kiên
1) -- (--), 15-05-1995 ??:??
2) -- (--), 16-05-1995 ??:??
Hỏi: Mọi người đều lãnh một cái chết như nhau, có gì
Hỏi: Trời Đất lớn rộng mờ mờ mịt mịt làm sao biết đường
quan trọng hơn cái chết?
tự đi?
Đáp: Thưa cái thức quan trọng hơn cái chết, cho nên làm
Đáp: Thưa Trời Đất mờ mịt nhưng tâm thiển lành thì mới
người phải chịu mọi sự kích động và phản động trực
có lối đi sáng lạng trong tâm hồn của hành giả.
tiếp, nhiên hậu mới thức tâm, phần hồn mới có cơ
Người tu thiền ổn định và thanh tịnh sẽ đạt tới lối đi
hội tiến hóa.
rõ rệt.
Kệ:
Kệ:
Thức tâm mới thấy xác là nhà
Thực hành chơn pháp trí tâm bền
Thực chất dồi dào tự xuất ra
Tiến tới không lui chẳng có quên
Cảnh tạm không cần lưu luyến nữa
Nguồn đạo trong người nay thức giác
Hướng không chánh pháp tự mình qua
Bền lâu tự tiến tự phân nền
3) -- (--),17-05-1995 ??:??
Hỏi: Người cần giữ chữ tín hay không?
Đáp: Thưa người tu rất cần chữ tín. Người có chữ tín
người mới thật thà, sẽ tạo được chánh tín tu tâm, thì
mới tiến hóa lên cõi trên kịp thời. Ngược lại mưu
mô bịa đặt, chỉ đạt lấy chữ khổ mà thôi, quần sanh
không hưởng ứng đối với người thất tín.
Kệ:
Sống chung chẳng phải riêng mình tiến
Thực hiện chơn ngôn giải nổi phiền
Qui một chánh tà chung một cõi
Từ bi tận độ chẳng lo phiền

4) -- (--), 18-05-1995 ??:??
Hỏi: Sao sự phát tâm cũng phải bị cạnh tranh là sao?
Đáp: Thưa sự phát tâm tự cảm thấy cạnh tranh là vì tâm từ
bi của hành giả phát triển chưa đồng đều trong
nguyên lý thanh tịnh của chính nó, cho nên không
phù hợp với đại bi thanh tịnh, vậy cần thực hiện
trong thanh tịnh nhiều hơn thì thức hòa đồng sẽ
được mở thêm.
Kệ:
Từ bi tiến hóa đêm đêm tịnh
Khai mở tâm thân tự sửa mình
Đời đạo qui hồi chơn thức giác
Hòa đồng khai triển lại càng minh

5) -- (--), 19-05-1995 ??:??
Hỏi: Làm người bản chất sân si không chịu chấm dứt thì
phải làm sao?
Đáp: Thưa làm người bản chất sân si không chấm dứt là
phải học bài cực khổ mới thức tâm, không khác con
thú, phải dạy dỗ bằng roi, thì mới chịu tiến tới. Hồn
bị giam hãm trong xác thú, chịu thiếu thốn đủ mọi
mặt, thậm chí phải hi sinh cả tánh mạng mới có cơ
hội thức tâm.
Kệ:
Thượng Đế dạy con tự thức hồn
Mưu sinh khó khổ sống sanh tồn
Tự hành đơn độc tùy duyên thức
Tánh thú dẹp lần bỏ ác ôn.

6) -- (--), 20-05-1995 ??:??
Hỏi: Làm người làm sao phải bị bệnh?
Đáp: Thưa làm người bằng xương bằng thịt thì phải bị
bệnh tật, chạy theo định luật sanh trụ hoại diệt của
thể xác, ngược lại hướng về tâm linh phần hồn mà
tu sửa, thì sẽ không còn sự sanh tử luân hồi, kiếp
kiếp rộng đường tiến hóa trong thực hành.
Kệ:
Hướng tâm thanh nhẹ tự phân hành
Không khổ không lo chẳng cạnh tranh
Mùi đạo trong người tâm tự phát
Bình tâm thanh tịnh tiến càng nhanh

7) -- (--), 21-05-1995 ??:??
Hỏi: Người gian manh luôn luôn phản trắc tại sao?
Đáp: Thưa người gian manh luôn luôn bản chất không thật
với chính họ, sanh ra một tập quán xấu, nhìn người
lại muốn lợi dụng mà thôi.
Kệ:
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Tự mình tạo thức u tồi động
Tạo khổ xung quanh khổ tréo trồng
Từ điển không lành không tiến bước
Loanh quanh lẩn quẩn lại lòng vòng
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