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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 #038 (1996)

Độc Tài
Độc tài tự hại tâm thân
Không khai trí óc mở tầng tự đi
Tự mình tạo cảnh khinh khi
Hòa đồng không có lại nghi đủ điều
Làm sao tự đạt được siêu
Thiếu phần đạo đức không yêu chính mình
Không khai khó mở hành trình
Tự mình giam hãm tưởng tinh hơn người
Hòa đồng thức giác tự tươi
Người người đóng góp người người chung vui
Thân tâm khai triển đạo mùi
Từ bi rộng mở an vui đời đời
Thức tâm giải tiến kịp thời
Tâm hồn thanh tịnh đạt nơi thanh bình
Tự mình khai thác tự minh
Hành trình chung tiến lại xinh hơn người (3 lần)

Vĩ Kiên
1) -- (--), 19-01-1996 ??:??
2) -- (--), 20-01-1996 ??:??
Hỏi: Tình thương là gì?
Hỏi: Vui trong thanh tịnh là vui làm sao?
Đáp: Thưa tình thương là mối tình tận độ, bất phân giai
Đáp: Thưa vui trong thanh tịnh là người hành pháp khứ
cấp, nguyên khí của Trời Đất tức là khí giới của
trược lưu thanh, tức là tự giải nghiệp tâm, không
Trời Đất, chỉ có cứu chứ không có ngăn cách và hại.
còn lo âu về việc đời nữa, thì mới tự cảm thức được
Kệ:
sự thanh tịnh là vui.
Giải thông tiếp cứu hoài hoài độ
Kệ:
Đạo đức cứu sinh chẳng tạo mồ
Cảm thông nguyên lý đạo mùi tiến
Hồn Vía hiểu được Trời cứu thế
Hành pháp tương thông đạo nối liền
Thân hình ngắn gọn giải thông đồ
Thông cảm vạn linh chung một cội
Đồng hành tu tiến tự mình xuyên
3) -- (--), 21-01-1996 ??:??
Hỏi: Tình Trời sống động là sao?
Đáp: Tình Trời sống động là lúc nào cũng trong trắng và
thanh nhẹ, quang chiếu cho tất cả tâm linh trong vũ
trụ nầy, cảm thông nguyên lý hỗ trợ quần sanh.
Kệ:
Tình Trời quả thật là vui thanh giải
Hỗ trợ nhân gian tự tiến hoài
Ban chiếu không ngừng duyên hỗ trợ
Qui y chơn giác tự tiến hoài

4) -- (--), 22-01-1996 ??:??
Hỏi: Người tu không chịu sửa tánh tình sẽ gặt hái được
những gì?
Đáp: Thưa người tu chưa chịu sửa tánh tình sẽ xấu và ác
thêm, chuyên môn đặt điều nói xấu người khác và
tự hại mình mà thôi, óc không khai triển trí không
minh, càng ngày càng cô đơn và khổ
Kệ:
Tu giả không tinh khó vững bền
Tâm không minh chính khó xây nền
Bền lâu không giữ xây chuyện tạm
Tan nát tự mình lại bỏ quên

5) -- (--), 23-01-1996 ??:??
6) -- (--), 24-01-1996 ??:??
Hỏi: Người tu mà còn tham lam và tính toán thì sẽ đi đến
Hỏi: Lo là làm sao?
đâu?
Đáp: Lo là hướng tâm về việc đó hoài tức là lo, cũng là
Đáp: Thưa người tu mà còn mưu tính toán, thì sẽ bị cô lập
nghiệp tâm, rất khó thoát. Nếu hướng tâm trong trật
và vun bồi tự ái. Làm người không thể khôn hơn
tự thì sẽ được vui hòa và thanh nhẹ, trật tự là luồng
Thượng Đế bằng tính toán, nhưng chỉ khai triển tâm
điển không xử dụng vào một chiều mà không lối
từ bi tận độ, thì sẽ được cứu.
thoát!.
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Kệ:
Trời sinh sắp đặt chẳng cần mưu
Nhịn nhục thông qua tự đạt ưu
Ánh sáng do Trời ban chiếu độ
Bình tâm học hỏi chẳng cần mưu

Kệ:
Sống không tự lực lại bàng hoàng
Không đích không hành không tiến an
Gỡ rối do mình tâm tự thức
Qui Hồn qui Vía tự mình sang

7) -- (--), 25-01-1996 ??:??
Hỏi: Mối tình nào quan trọng nhứt trong cuộc sống?
Đáp: Thưa mối tình sống động trong tâm hồn và mối tình
tái ngộ là mối tình vui nhứt và thấm thía nhứt trên
mặt đất này.
Kệ:
Mạch huyết hồi sinh tái diễn tình
Cha con đùm bọc lại càng minh
Tình yêu sống động ai cũng có
Qui hội con Ngài pháp pháp xinh
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