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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 #071 (1996)

Tâm Thức Dồi Dào
Hiểu biết mọi điều khi liên hệ
Khai thông trí tuệ rõ muôn bề
Qui y Phật Pháp trong thành kính
Phát nguyện chơn hành tiến mải mê

Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 05-09-1996 2:00
2) Atlantic City (USA), 06-09-1996 1:30
Hỏi: Muốn giữ tâm thanh tịnh thì phải làm sao?
Hỏi: Qui nguyên thiền giác là sao?
Đáp: Thưa muốn giữ tâm thanh tịnh thì không nên xía vào
Đáp: Thưa người tu thiền soi hồn lâu ngày tự cảm giác
chuyện của người, thì mới rõ mỗi vị trí đều có phận
phần hồn ngồi giữa trán gọi là Sơn Đình. Nhập định
sự của chính nó, màu nào sắc nấy rất rõ ràng, không
nơi đó mới thật là tu, hồn xuất ra vô dễ dãi, phân
nên bỏ vị trí của chính mình, can thiệp vào vị trí của
minh rõ rệt bất cứ việc lớn hay việc nhỏ của bản
người khác, tạo động cho chính mình mà không
thân, thực hành đứng đắn, chẳng còn nuôi dưỡng sự
hay, đổ thừa là Trời sanh, càng dấy động lại càng
khó khăn như người phàm tục, mưu mô lật gạt và
rắc rối.
tin những sự không thật.
Kệ:
Kệ:
Khó tu khó tiến chẳng an ngồi
Nguyên lý thâm sâu chuyển thật thà
Than khổ vì tâm không biết thôi
Thực hành chất phát chẳng gần xa
Vật lộn với đời không thành sự
Qui nguyên mùi đạo trong thức giác
Ăn năn sám hối tự mình thôi
Khó khổ không lo giữ thật thà
3) Atlantic City (USA), 07-09-1996 3:00
Hỏi: Sự thấy nó thấy cái thấy là sao?
Đáp: Thưa sự thấy nó thấy cái thấy, là luồng điển của
chơn tâm khôi phục tự nhiên và hồn nhiên sẽ thấy
tự nhiên, những gì nó thấy được cũng là tự nhiên
hiện chứ không phải đặt điều bóp méo sự thật như
những nhà tiên tri ảo tưởng. Đã là nhà tiên tri, nói
phải đúng, nói sai là ảo tưởng, tự mình thẹn thùng
và lùi bước trên đường tu, mất sự tự nhiên và hồn
nhiên, khôi phục dâm tánh sẽ sanh bệnh nan y.
Kệ:
Tâm tu chưa thức lại phân bì
Trí óc không minh tạo nghĩ suy
Bấn loạn chơn hồn gieo ý độc
Bất thành bất đạt tạo tình nghi

4) Atlantic City (USA), 08-09-1996 3:00
Hỏi: Muốn thấy được tình Trời thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn thấy được tình Trời trước hết phải thấy
mình, nhiên hậu mới cảm thông tình Trời thanh nhẹ
hằng ban chiếu, từ bên trong cho đến bên ngoài.
Kệ:
Biết mình hiểu họ chẳng lầm sai
Thế sự nhơn gian chẳng có tài
Tận độ Trời cao thanh trí giác
Ánh quang ban chiếu phát quang hoài

5) Atlantic City (USA), 09-09-1996 12:20
Hỏi: Sự thanh diệu thoát tục cảm nhận ra sao?
Đáp: Thưa sự thoát tục thanh nhẹ bên trên bộ đầu, cảm
nhận sự lớn rộng vô cùng và thanh tịnh. Người tu
thiền Vô Vi luôn luôn hướng tâm về nơi đó thì rất
ổn định mà tu tiến.
Kệ:
Chơn tâm thức giác chẳng lo phiền
Cảm thức trần gian vẫn sống yên
Quí đạo giúp đời càng dũng mãnh
hực hành chánh pháp cảm tâm yên

6) Atlantic City (USA), 10-09-1996 3:40
Hỏi: Tánh nào tật nấy là sao?
Đáp: Thưa tánh nào tật nấy, tức là tập quán tham dục,
chưa chừa bỏ được, trí tâm bất ổn, lúc nào cũng
muốn điều khiển đối phương, càng ngày càng độc
tài hơn, tạo ra sự bất hòa trong gia cang.
Kệ:
Tâm không mở rộng trí không minh
Đời đạo không minh khó rõ tình
Quí tưởng không thành tâm tạo loạn
Khuyên người thức giác mình chưa minh

7) Atlantic City (USA), 11-09-1996 4:20
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Hỏi: Sự đau khổ của thể xác do đâu mà có?
Đáp: Thưa sự tàn tật để chứng minh luật nhân quả của
Trời Đất đã hình thành, vậy hành giả phải chấp
nhận, phần hồn tự nhận thấy sự cô đơn mà tiến hóa,
chung qui chỉ có phần hồn là duy nhứt, cần tu để có
cơ hội bước vào lãnh vực siêu diệu của Trời Đất,
mà tận hưởng nguyên lý thanh cao, vô cùng tận của
Thượng Đế đã hình thành một nơi cứu rỗi, không
sát phạt, chỉ có tiến không có lùi, thành tâm phục vụ
và không lợi dụng.
Kệ:
Tinh thông phát triển đến vô cùng
Tạo nghịch không minh trí tự thun
Ngặt nghèo lắm cảnh tâm gánh chịu
Trời không ban chiếu khổ vô cùng
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