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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 #013 (1995)

TBPTĐN 013
Vĩ Kiên
1) -- (--), 27-07-1995 ??:??
Hỏi: Chuyện đời sao không hỏi đời lại hỏi ông Trời?
Đáp: Thưa người đời phần hồn bị giam hãm như nhau tù
duyên nghiệp. Trời là thanh nhẹ vô cùng rõ rệt hơn
người đời. Cho nên người đời hay cầu xin Trời Phật
là vậy.
Kệ:
Không còn suy nghĩ mây mưa động
Trực hỏi Trời cao rõ tấm lòng
Giải tỏa phiền ưu tâm thức giác
Chẳng còn suy luận chẳng còn trông

2) -- (--), 28-07-1995 ??:??
Hỏi: Người tu thiền đến tuổi hồi xuân, có thể tránh được
tái tục dục tính hay không?
Đáp: Thưa người tu thiền Vô Vi có thể tự vượt qua được,
nếu làm Pháp Luân Thường Chuyển đứng đắn liên
tục, thì sẽ tự vượt khỏi nạn nầy, bằng không thì rất
dễ vấp phải, không khác thả cọp về rừng, rất nguy
hiểm cho phần hồn ở tương lai. Xưa kia cũng có
người tu phạm dâm tánh bị đọa địa ngục là vậy.
Kệ:
Quyết tâm chẳng có ý dâm nầy
Thân pháp không còn chuyển giãi bày
Trí sáng tâm minh không tạo lý
Bình tâm tu học lại vui vầy

3) -- (--), 29-07-1995 ??:??
Hỏi: Những người tu thiền muốn được cùng thiền tại sao?
Đáp: Thưa những người tu thiền muốn được cộng tu,
khuyến khích lẫn nhau, trong thanh tịnh thì rất tốt.
Chứ không rủ nhau bàn bạc chuyện đời thay vì
thanh tịnh. Sự cần thiết là đúng giờ giấc tự động
ngồi thiền là đúng, ý lực tu học là vốn căn bản của
người tu thiền, không cần sự nhắc nhở của người
khác, thì mới đúng đường của người tu thiền. Giờ
rảnh ngồi thiền còn hơn là bàn bạc những chuyện
không cần thiết cho tâm lẫn thân.
Kệ:
Tu thiền thực hiện rất chuyên cần
Rảnh rỗi lo tu đóng góp phần
Thanh tịnh giãi bày trong sự thật
Cùng tu cùng tiến cảm giao tầng

4) -- (--), 30-07-1995 ??:??
Hỏi: Do dâu hiểu được sự vô cùng?
Đáp: Thưa do trí tâm hiểu được sự vô cùng tận, chỉ có ánh
sáng là gần nhứt và xa nhứt, cũng là thanh tịnh nhứt.
Có sự thanh tịnh nhiên hậu mới có sự quang chiếu,
trong tự nhiên và hồn nhiên. Gốc của vạn linh đều
từ tự nhiên và hồn nhiên mà hình thành.
Kệ:
Giải bỏ trần tâm tự về nghành
Khai thông trí tuệ tiến thật nhanh
Sanh sanh hóa hóa trong bình luật
Thức giác thương mình được hưởng thanh

5) -- (--), 31-07-1995 ??:??
Hỏi: Muốn có đạo đức thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn có đạo đức thì phải tự tu thì mới khám
phá được chiều sâu của đạo đức. Đạo là sự quân
bình của tâm thức. Đức là dấn thân khai thác chính
mình thì mới cảm thức được đức tính tốt trong
chính tâm. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ,
khai thông trí tuệ chính mình thì mới gặt hái được
đức tính tốt. Ngược lại chỉ tự phá hoại, gọi là thất
đức. Mỗi mỗi đều cần thực hành để tự kiểm chứng
rõ rệt, không nên nói mà không làm!.
Kệ:
Thực hành tự cảm phân minh tiến
Đức tánh cao sâu đạt mối giềng
Đạo hạnh tràn đầy trong ý thức
Bình minh sáng chói khắp thân hiền

6) -- (--), 01-08-1995 ??:??
Hỏi: Tiên Phật có cần Bé không?
Đáp: Thưa Bé là người tu thực hành cần sự chiếu độ thanh
nhẹ của Tiên Phật mà hành sự. Cho nên pháp thực
hành đã khai mở cho Bé không ít để tự cảm nhận sự
hoá độ của quần tiên cũng như của Trời Phật. Lúc
nào cũng khai sáng tâm thức của Bé. Bé rất quí
hạnh độ siêu giác thanh tịnh, sự thật của nó là ánh
sáng từ bi.
Kệ:
Thực hành phát triển tự phân ghi
Tiến hóa không ngừng tự dự thi
Đời đạo tiến hành trong ý thức
Càn khôn qui một chẳng còn nghi
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7) -- (--), 02-08-1995 ??:??
Hỏi: Ánh sáng từ bi có phải là hành trang giải tỏa nạn tai
hay không?
Đáp: Thưa tâm từ bi mới thật là hành trang giải tỏa nạn
tai. Người giàu lòng tha thứ và thương yêu tức là
người tự cứu, từ đời lẫn đạo.
Kệ:
Khai thông trí tuệ giác muôn bề
Chẳng có tham lam chẳng chán chê
Trí thức tâm hòa trong thực triển
Chẳng còn mê chấp chẳng còn quê
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