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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 #004 (1995)

TBPTĐN 004
Vĩ Kiên
1) -- (--), 23-05-1995 ??:??
2) -- (--), 24-05-1995 ??:??
Hỏi: Nhơn sinh quang là sao?
Hỏi: Hôm nay Bé cảm thấy cô đơn tại sao?
Đáp: Thưa nhơn sinh quang là mọi người đều có sự sáng
Đáp: Thưa Bé lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cho nên Bé
suốt cảm nhận từ bên ngoài vào trong mà thực hành.
có cơ hội phục vụ nhơn sinh Bé mới vui, cuộc sống
của Bé chỉ có phục vụ mà thôi, ngoài sự phục vụ Bé
Hiểu mới làm, hiểu mới nói. Cơ quan tự động đó
không biết làm gì hơn, Bé lúc nào cũng dấn thân
nằm trong trung tâm khối óc, người tu thiền hướng
học hỏi để tự hiểu tình thương giữa nhơn sinh và
thượng bộ óc thanh tịnh và sáng hơn người thường,
Bé.
dễ cảm thức được sự tự nhiên và hồn nhiên của
Kệ:
chính mình và vũ trụ quang sau giờ thiền giác.
Thực hành tiến tới chẳng mê tin
Kệ:
Thực hiện công phu tự sửa mình
Trở về thanh tịnh chẳng mê lầm
Giải mở đạo đời trong ý thức
Thức giác bình tâm hiểu lý thâm
Về không thanh nhẹ tự mình minh
Tranh cãi không lời tâm loạn động
Làm thinh tự tiến tự sưu tầm
3) -- (--), 25-05-1995 ??:??
4) -- (--), 26-05-1995 ??:??
Hỏi: Làm sao có được sự ổn định trong nội tâm?
Hỏi: Làm sao đạt được đại định?
Đáp: Thưa muốn có sự ổn định trong nội tâm, thì phải tu
Đáp: Thưa phải thực hành công phu đứng đắn, dứt bỏ tất
và tự hiểu được mình đang sống ở cõi tạm, sống với
cả ý niệm phức tạp trong nội tâm, toàn bộ khối thần
hồn và vía. Mọi sự liên hệ cả càn khôn vũ trụ đều có
kinh đều được thanh diệu, món ăn cho đến hành
trật tự, không có sự mất hay còn trong nội tâm thì
động đều được đơn giản và thuận chiều tiến hóa của
mới ổn định.
tâm linh thì mới có cơ hội nhập định và tiến tới đại
Kệ:
định. Quên mình, hội nhập trong ánh sáng của đại bi
Chẳng còn lưu luyến cảnh tham tình
mà tiến, tròn đầy hạnh phúc và vui tươi.
Thức giác tâm tu tự sửa mình
Kệ:
Qui hội chơn hồn tâm chẳng động
Thanh nhàn tự đạt sống vui tươi
Tâm tình cởi mở lại càng minh
Sắc giới phân minh rõ mỗi người
Chuyển thức du hồn trong cõi sáng
Trăm hoa đua nở trí vui cười
5) -- (--), 27-05-1995 ??:??
Hỏi: Những người tưởng đến Bé, Bé có cảm nhận được
không?
Đáp: Thưa người nào thành tâm tưởng nhớ đến Bé, Bé
đều cảm nhận được rất rõ ràng, Bé tức khắc nhập
định hướng tâm về họ, bằng từ trường của Bé sẳn
có và cầu xin cho họ tai qua nạn khỏi.
Kệ:
Hướng tâm về họ khi cần thiết
Dù ở xa xôi khắp các miền
Hỗ trợ khi cần trong ý tưởng
Thành tâm phục vụ tạo thêm hiền

6) -- (--), 28-05-1995 ??:??
Hỏi: Chung vui hòa bình là sao?
Đáp: Thưa chung vui hòa bình là mọi người đều sống
chung nhau trong một đường hướng xây dựng cho
nhau, thì mới gọi là hòa bình được, ngược lại kích
bác lẫn nhau thì sẽ không có hòa bình. Người tu
thiền thực hành thì lúc nào cũng chung đường tiến
hóa của tâm linh.
Kệ:
Tự mình khai thác rõ hành trình
Chung tiến chung hòa khai thác minh
Sự thật tâm người ta tự biết
Sống hòa vui tịnh rõ chơn tình

7) -- (--), 29-05-1995 ??:??
Hỏi: Tiền tài danh vọng do đâu mà có?
Đáp: Thưa tiền tài danh vọng do sự đòi hỏi của đương kim
xã hội hình thành, biến thành một tập quán hướng
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ngoại, quên hồn quên vía, mất căn bản tự nhiên và hồn
nhiên của phần hồn trong lúc sơ sanh, tiếp tục đấu
tranh, nhưng không biết được đấu tranh để làm gì?
Cuối cùng chỉ lãnh khổ trước khi bỏ xác ra đi, giàu
sang khi chết chỉ tạo được một đám ma mà thôi.
Kệ:
Chẳng còn lý luận sang tồi nữa
Học khổ học đau tiến bước thưa
Nhân quả Trời ban đầy giáo luật
Vía hồn học hỏi chuyển thức vừa
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