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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#063 (08-09-1996) - Không Còn Lưu Luyến

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 #063 (1996)

Không Còn Lưu Luyến
Từ cao nhìn thấp chẳng lòng vòng
Nhứt điểm khai thông tận đáy lòng
Soi Hồn dứt khoát tình loạn động
Qui nguyên giềng mối tự tham tòng

Vĩ Kiên
1) -- (--), 12-07-1996 ??:??
Hỏi: Đủ trí là sao?
Đáp: Thưa đủ trí thì nơi nào cũng có thể đến và hoá giải
mọi trình độ, nhịn nhục và không trách móc bất cứ
ai, mong mọi người tiến hóa tốt tùy theo trình độ.
Kệ:
Chung vui lại tiến vẫn vui hòa
Không khổ không lo lại hiểu xa
Tạm cảnh ở đời gieo động loạn
Cảm thông Trời Phật sống vui hòa

2) -- (--), 13-07-1996 ??:??
Hỏi: Loại người thường phê bình người khác còn vun bồi
tự ái và không chịu sửa mình tại sao?
Đáp: Loại người không chịu sửa mình là loại người tự hại,
là cuối cùng mọi người sẽ hiểu rõ hành động như
vậy là không tốt, mọi người sẽ tự động xa lánh, sẽ
không có cơ hội chung sống với bạn bè, kể cả người
thân.
Kệ:
Khổ tâm tự biết tự truy tầm
Tánh xấu không hay tự xét phân
Đời khó an toàn tâm phá hoại
Lo chuyện bên ngoài chẳng lo thân

3) -- (--), 14-07-1996 ??:??
4) -- (--), 15-07-1996 ??:??
Hỏi: Mỗi người một vị trí chung hành tại thế để làm gì?
Hỏi: Chung nhau học hỏi có ích gì không?
Đáp: Mỗi người một vị trí chung hành tại thế để xây dựng
Đáp: Thưa chung nhau học hỏi phân tách rõ rệt rất hữu ích
sự lợi ích chung, nhưng loài tham lam, muốn có
cho mức tiến của tâm linh.
nhiều hơn người khác, sanh ra sự cạnh tranh lẫn
Kệ:
nhau, đi đến sự đổ vỡ và chia rẽ ghét nhau, tâm thân
Cảm thông nguyên lý hành trình giải
bất ổn, chống đối lẫn nhau, thiếu nhịn nhục, mất
Cảm thức trần gian sống miệt mài
đạo đức, quên đi việc làm đạo đức để xây dựng cho
Vọng động không còn xây dựng tốt
chính mình, trí tâm bất ổn sanh rầy rà, phá vỡ mối
Hành tu thanh tịnh vẫn còn may
tình yêu thương lúc ban đầu.
Kệ:
Trí tâm không mở vẫn bần thần
Đạo đức không hành trí bất an
Thanh tịnh không còn gieo ý động
Không hành không tiến chẳng góp phần
5) -- (--), 16-07-1996 ??:??
Hỏi: Hành khổ có ích gì không?
Đáp: Hành khổ dấn thân độ đời rất hữu ích, gom gọn
hướng tâm về phần hồn mà tiến, dứt khoát tình đời,
thành tâm phục vụ, khai triển đi lên, vạn sự như ý,
giải nghiệp thăng hoa tận độ.
Kệ:
Thành tâm khai triển chẳng mưu mô
Trí ý thanh nhẹ tự bước vô Bền vững
khai thông chẳng vọng động
Thực hành chơn pháp nhớ nam mô

6) -- (--), 17-07-1996 ??:??
Hỏi: Óc mở, đầu sáng do đâu mà có?
Đáp: Thưa do ý lực công phu của hành giả đã hình thành,
bộ đầu được sáng, đến giờ công phu, phải thức dậy
thực hành, đúng theo chiều hướng phát triển đi lên,
khó nghĩ chuyện vọng động ăn thua.
Kệ:
Trí tâm thanh nhẹ chẳng lo rầu
Hành khổ đêm đêm tự giải sầu
Qui hội chơn hồn tâm bớt động
Thực hành giải tỏa rõ chiều sâu

7) -- (--), 18-07-1996 ??:??
Hỏi: Thiện duyên là gì?
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Đáp: Thiện duyên là sự hòa hợp giữa Trời Đất và Người
trong giây phút thiêng liêng, mọi người đều vui và
hướng thượng, vui hòa trong thanh tịnh và trật tự.
Kệ:
Giải mê phá chấp giải buồn phiền
Cảm thức an vui cảm thức yên
Vượt khỏi trần tâm trong chốc lát
Vui hành thanh tịnh chẳng lo phiền
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