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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 #036 (1996)

Vô Vi Thiền Viện Quốc Tế
Vui hướng trời cao tâm nhập định
Cỏ xanh ấm áp gió thương tình
Tâm linh phát triển tâm thanh tịnh
Vui cùng huynh đệ lại càng minh
******
Càng minh Trời độ thân mình
Bình an vô sự hành trình quang khai
Thực hành chơn pháp triển hoài
Tâm minh đời đạo tâm này đạt an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Dìu nhau chung tiến đàng hoàng hơn xưa
Hóa sanh sanh hóa sớm trưa
Điện năng phát triển mới vừa lòng nhân
Dựng xây xây dựng tối cần
Chung vui trồng tỉa góp phần dựng xây
Cùng chung Trời Đất nơi nầy
Năm châu hướng tịnh vui say độ đời
Thực hành chơn pháp kịp thời
Trăm hoa đua nở hướng Trời mà đi
Cảm thông nguyên lý tự ghi
Hướng về thanh tịnh thực thi độ đời
Hồn tu sẽ tự ân cần
Điện năng tiến hóa cao tầng cảm thông
Thực hành khai triển một vòng
Khai thông trí tuệ cảm thông đạo đời
Tình thương huynh đệ chẳng rời
Thực hành tới đích hợp thời thăng hoa

Vĩ Kiên
1) -- (--), 05-01-1996 ??:??
Hỏi: Tâm nào mới là tâm thành thật?
Đáp: Thưa tâm tự tìm hiểu mình và tự sửa sai thì mới là
tâm thành thật, ngược lại là xảo trá và tự lường gạt
mà thôi.
Kệ:
Không chịu tâm giao tự hiểu mình
Ấy là động loạn tự mình khinh
Làm sao biết được Trời ban phước
Khó khổ buồn đau lại nín thinh

2) -- (--), 06-01-1996 ??:??
Hỏi: Loại người khó tánh là loại nào?
Đáp: Thưa loại người khó tánh hay đặt điều kiếm chuyện
người khác, khó hợp tác với bất cứ ai, không chịu
sửa sai và cứ tiếp tục soi bói người khác, cuối cùng
chỉ biết sống cô dơn mà thôi.
Kệ:
Tự mình loạn động muốn thành ngôi
Khó khổ không hay tạo tánh tồi
Tinh tấn không hành thêm chuyện khác
Không yên bất ổn lại thêm nhồi

3) -- (--), 07-01-1996 ??:??
Hỏi: Sự nghiệp từ bi là sự nghiệp gì?
Đáp: Thưa sự nghiệp từ bi là người tu chứng đắc, bàng
lòng bố thí chơn ngôn dìu dắc người kế tiếp được tu
và cùng tu.
Kệ:
Thực hành chơn pháp giải mê mù
Ý thức Trời cao tự nguyện tu

4) -- (--), 08-01-1996 ??:??
Hỏi: Thần giao cách cảm là sao?
Đáp: Thưa thần giao cách cảm là từ xa mà tự cảm nhận
được sự liên hệ của đôi bên, biết được sự nhớ nhung
nhắc nhở lẫn nhau, người thực hiện Pháp Lý Vô Vi
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thực hành đứng đắn
sẽ có từ trường thanh nhẹ, rất dể thông cảm lẫn
nhau.
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Đời giả tam đời không giữ nữa
Bằng lòng tận độ kẻ mê mù

5) -- (--), 09-01-1996 ??:??
Hỏi: Chơn Hồn phát triển đến vô cùng là sao?
Đáp: Thưa chơn hồn phát triển đến vô cùng là do tâm của
hành giả dứt khoát hướng thượng thì phần hồn mới
được cơ hội phát triển đến vô cùng sáng suốt.
Kệ:
Chuyện đời tạm bợ tự buông trôi
Thế cảnh đảo điên chẳng có nhồi
Tâm thức vô cùng trong tiến hóa
Giải mê phá chấp tiến từ hồi

Kệ:
Tu hành tinh tấn rõ thâm sâu
Khai triển tâm linh rõ nhiệm mầu
Thiện ý do Trời xây dựng tiến
Tự tu tự tiến tự phân màu
6) -- (--), 10-01-1996 ??:??
Hỏi: Nếu không có lập trường thì sự tiến hóa của tâm linh
sẽ ra sao?
Đáp: Nếu không có lập trường tu sửa lấy chính mình sẽ
nguy hại lấy tâm lẫn thân chỉ có cơ hội tự đọa và sẽ
không có cơ hội tiến hóa về tâm linh.
Kệ:
Thực hành chẳng có chẳng minh phiền
Tạo khổ bất an lại đảo điên
Trí tuệ không minh đường chánh đạo
Mất phần tỉnh táo chẳng an yên

7) -- (--), 11-01-1996 ??:??
Hỏi: Tu không thoát là sao?
Đáp: Thưa tu không thoát là trung tim bộ đầu không rút,
uất khí càng ngày càng dồn dập trong nội tâm, thiếu
trí rất dể thù hận và tự ái, trật tự trong cơ tạng
không được yên tịnh, khó ăn năn sám hối.
Kệ:
Thần kinh bất ổn khó hòa lên
Trí óc không thông khó tạo nền
Duyên đạo không thành tâm động loạn
Về Không không dược khó vui bền
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