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Print

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 #058 (1996)

Khai Triển
Thượng trí khai thông lý trí hòa
Thực hành điển giới tự mình qua
Phân minh đời đạo tình giao cảm
Trí tuệ khai thông sống thật thà

Vĩ Kiên
1) -- (--), 07-06-1996 ??:??
2) -- (--), 08-06-1996 ??:??
Hỏi: Thực hành thế nào mới gọi là chơn?
Hỏi: Loại người nào thật sự không có lương tâm?
Đáp: Thưa thực hành liên tục và không thay đổi mới gọi là Đáp: Thưa loại người hướng ngoại, không hiểu lấy chính
chơn, một đường lối thăng hoa thay vì quanh quẹo,
mình, tự phá hoại tâm thân của chính họ, quên
không phí thì giờ, chỉ có tiến không lùi.
nguồn gốc của Trời Đất đã hình thành cơ tạng tinh
Kệ:
vi cho chính họ. Đó là một đại tội, chết xác thác ra
Cảm thức trần gian rõ đạo mùi
ma, không sao chuộc được tội của chính mình, mất
Thực hành chất phát tự an vui
sáng suốt chạy theo đồng tiền, tranh chấp giết chóc
Gieo duyên tận độ không trì trệ
lẫn nhau. Lúc hên tưởng lầm là mình đã đạt thành,
Pháp giới phân minh chẳng có lùi
lúc xui thì chẳng ai giúp đỡ, đến lúc già chết muốn
ăn năn cũng không kịp.
Kệ:
Cảnh trần khó khổ triền miên động
Sống cảnh điêu linh tự dối lòng
Rắc rối khổ tâm không lối thoát
Hồn không thanh nhẹ chuyển lòng vòng
3) -- (--), 09-06-1996 ??:??
Hỏi: Tình nghĩa vợ chồng do đâu mà có?
Đáp: Thưa tình nghĩa vợ chồng do Trời Đất ấn định từ
linh khí và duyên kết hợp, cho nên khi thành vợ
chồng rồi là tâm người ổn định, gia cang đầm ấm
chung lo cuộc sống mới, đương đầu với mọi hoàn
cảnh, từ nghịch cho đến thuận.
Kệ:
Chung vui cộng tác hằng tuần học
Khó khổ cùng cam chuyển thức làm
Vay mượn cũng dìu chung một cảnh
Đồng vui đồng khổ chẳng dám tham

4) -- (--), 10-06-1996 ??:??
Hỏi: Sự tiến triển của tâm linh do đâu mà có?
Đáp: Thưa sự tiến triển của tâm linh do thực hành pháp
môn mà có, tin tưởng nơi khả năng sẵn có của chính
mình mà phát triển, tùy theo luật nhân quả.
Kệ:
Thực hành khai triển tiến từ giờ
Giải mở tâm tư chẳng ước mơ
Cơ tạng không còn nuôi uất khí
Thật thà thanh nhẹ chẳng còn mơ

5) -- (--), 11-06-1996 ??:??
6) -- (--), 12-06-1996 ??:??
Hỏi: Muốn thấy ánh sáng ở cõi khác thì phải làm sao?
Hỏi: Thuyền muốn về Bến Giác thì thuyền phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn thấy ánh sáng ở cõi khác thì phải thực
Đáp: Thưa thuyền muốn về Bến Giác thì thuyền phải lội
hành pháp môn khứ trược lưu thanh, tự nó đánh tan
qua sông qua biển, bất chấp gian lao thì mới có kết
mọi phiền não sái quấy, thì mới có cơ hội hướng về
quả ở tương lai. Người tu cũng vậy, phải hành pháp
thanh tịnh, nhiên hậu mới tỏa được ánh sáng của nội
liên tục bất cứ ở nơi nào, càng dũng mãnh trong
tâm và hòa đồng với thanh quang cõi trên mà tiến
thanh tịnh thì càng mau đến đích.
hóa tới vô cùng tận, toàn thân sẽ cảm thấy sáng.
Kệ:
Kệ:
Thực hành chánh pháp phước triền miên
Khai thông trí tuệ tự khai màn
Rõ lẽ Trời ban rõ chánh hiền
Thanh nhẹ không động tự cảm an
Hồn vía phân minh đường tiến hóa
Trí thức tràn đầy duyên tận độ
Chẳng còn bỡ ngỡ thật là yên
Qui nguyên giềng mối tự phân bàn
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7) -- (--), 13-06-1996 ??:??
Hỏi: Sức khỏe do đâu mà có?
Đáp: Thưa sức khỏe từ tâm lẫn thân do sự truy tầm của
hành giả, tự tìm hiểu nguyên lý của Trời Đất đã
hình thành, một xác phàm tinh vi và một tâm hồn
sáng lạng thực hành từ trược đến thanh, thì mới rõ
được một kho tàng của chơn lý, đã gom gọn trong
một tiểu thiên địa, tức là xác của loài người cộng
với sự sáng suốt của phần hồn, tự khai triển muôn
chiều từ đời lẫn đạo, trong sự thanh tịnh mà thành.
Kệ:
Thực hành từ trược giải phân thanh
Kết quả tự nhiên ý thực hành
Tâm đạo phơi bày trong chốc lát
Người là chơn lý chẳng phân ranh
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