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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 #068 (1996)

Sửa Tiến
Thành tâm phục vụ không độc tài
Phê bình lải nhải không xài được
Tự mình thức giác chiều sâu tiến
Ăn năn sám hối tự sửa mau
*****
Thành tâm phục vụ không độc tài
Phê bình mà không chịu làm còn tệ hơn độc tài

Vĩ Kiên
1) -- (--), 15-08-1996 ??:??
Hỏi: Duyên lành là sao?
Đáp: Thưa duyên lành là tay bắt mặt mừng, chung vui bàn
bạc bất cứ lãnh vực nào cũng xây dựng cho nội tâm
tự tiến.
Kệ:
Cùng chung tái ngộ chẳng lo phiền
Duyên đạo tình đời sống vẫn yên
Cảm thức trần gian là cõi tạm
Thực hành chơn pháp tự mình xuyên

2) -- (--), 16-08-1996 ??:??
Hỏi: Muốn xuất hồn thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn xuất hồn thì phải thực hành đứng đắn.
Luồng điển của tâm thức và thể xác quân bình, lúc
nhắm mắt tham thiền nhập định thì sẽ thấy rõ phần
hồn xuất khỏi bản thể, ánh sáng đó sẽ giao du khắp
cả càn khôn vũ trụ thì mới nhận định rõ xác nầy là
cặn bã của thanh quang, hoàn toàn tự động, hành
đúng pháp chiều hướng phát triển, hướng thượng
hay hướng hạ đó thôi.
Kệ:
Qui nguyên cảm thức rõ chơn hồn
Dễ dãi ra vô chẳng ác ôn
Sáng lạn chơn hồn qui một mối
Bình tâm thanh tịnh sống ôn tồn

3) -- (--), 17-08-1996 ??:??
Hỏi: Thiên nhãn từ đâu xuất phát?
Đáp: Thưa thiên nhãn do pháp soi hồn hội tụ hình thành,
nhắm mắt cảm thấy sự thấy lớn rộng nơi trung tim
chơn mày, lâu ngày trụ nơi trung tim trước trán, xa
gần cũng cảm thức, thoải mái và nhẹ nhàng, từ đó
mới cảm thức sự tự nhiên và siêu nhiên, phát triển
chiều hướng thanh tịnh mà tiến tới ánh sáng thật
diệu hiền của nội tâm.
Kệ:
Chiều sâu thanh tịnh đã quy hình
Nhắm mắt thấy sáng lại nhẹ khinh
Khối óc không còn thu dấy động
Cảm thông nguyên điển rõ hành trình

4) -- (--), 18-08-1996 ??:??
Hỏi: Thiên lý nhĩ do đâu mà có?
Đáp: Thưa thiên lý nhĩ do sự cần mẫn hành đúng pháp Soi
Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức tự
cảm thức được bộ đầu không còn nữa, hòa hợp với
đại thanh tịnh gọi là ngũ uẩn giai không, thì lỗ tai
không nhận sự trần trược của thế gian, đi cũng
thiền, đứng, ngồi, nằm cũng thiền, nhập định triền
miên, nghe và hoá giải bất cứ lúc nào, tâm thức bình
đẳng, từ trường chạy khắp các nơi, không khác gì sự
liên hệ internet ở thế gian đã sắp xếp, tin tức lúc nào
cũng sốt dẽo và mới mẻ, tâm thức phát triển tới vô
cùng tận.
Kệ:
Duyên lành phát triển rõ cân phân
Đời đạo song tu tự tiến lần
Giải tỏa mê mù tâm tự thức
Bền lâu sáng suốt tiến cao tầng

5) -- (--), 19-08-1996 ??:??
6) -- (--), 20-08-1996 ??:??
Hỏi: Trực giác là gì?
Hỏi: Thầm tiến là tiến nơi nào?
Đáp: Thưa trực giác là trực chỉ một đường tự thấu đáo mọi Đáp: Thưa thầm tu thầm tiến là tiến trong lãnh vực thanh
sự việc hiện diện trước mắt và trong tâm, tiến mãi
tịnh, tự hiểu tự minh hành trình rõ rệt.
hiểu mãi không ngừng.
Kệ:
Kệ:
Cảm thông thực trạng của tâm mình
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Cảm thông nguyên lý từ từng tiến
Giải chấp phá mê chẳng có phiền
Đạo lý phân minh phần được có
Chẳng còn tham muốn tự sống yên

Rõ rệt phân minh tự thức mình
Đời đạo song hành trong thức giác
Qui nguyên giềng mối rõ hành trình

7) Vancouver (Canada), 21-08-1996 ??:??
Hỏi: Hội nhập là sao?
Đáp: Thưa hội nhập là thành tâm hướng thượng hành pháp
thì luồng điển của hành giả càng ngày càng được rút
nhẹ, sẽ hội nhập với cõi nhẹ, nói năng lưu loát và
trật tự, không sai chạy và hỗn láo, ôn tồn phân giải
từ giai đoạn một.
Kệ:
Tâm linh phát triển lại ôn tồn
Sắc giới phân minh rõ ác ôn
Xây dựng không ngừng tâm tự tiến
Hưởng nguồn thanh nhẹ lý trường tồn
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