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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 #070 (1996)

Hiểu Rộng
Hiểu rộng chiều cao là ánh sáng
Cảm minh Thiên Địa trí tâm an
Vui hành chơn thật cùng nguyên lý
Giải toả mê mù trí sáng choang

Vĩ Kiên
1) Las Vegas (USA), 29-08-1996 6:00
2) Las Vegas (USA), 30-08-1996 4:00
Hỏi: Pháp mầu là sao?
Hỏi: Làm việc từ thiện có hữu ích gì cho tâm thân hay
Đáp: Thưa pháp mầu là sự cứu rỗi tâm linh, chỉ có tiến tới,
không?
trong chiều hướng thanh tịnh, chính hành giả tự cảm Đáp: Thưa làm việc từ thiện rất hữu ích cho tâm lẫn thân,
thức được, thật sự sống trong thanh tịnh.
dấn thân giúp đỡ người bằng tiền của, tâm thức cảm
Kệ:
nhận đã làm được việc hữu ích, giúp đỡ người
Văn ngôn thực triển hướng tâm linh
nghèo trong lúc thiếu thốn, tự cảm thấy vui, lại có
Huyền diệu thâm sâu tự hiểu mình
cơ hội thực hiện được tâm từ bi thương yêu đồng
Phương tiện của Trời nay sẵn có
loại, tự cảm thấy rất cao quí, hoan hỷ làm điều tốt
Thực hành chất phát tự mình minh
thì cơ thể rất yên vui.
Kệ:
Giúp đỡ nhơn gian triển đạo mùi
Tình thương đạo đức tự rèn trui
Vui say phục vụ không còn ác
Học hỏi không ngừng sống động vui
3) Las Vegas (USA), 31-08-1996 5:15
Hỏi: Qui hồi tâm đạo là sao?
Đáp: Thưa qui hồi tâm đạo là tự dứt lòng tham muốn,
không còn chủ kiến, hòa ái tương thân với tất cả
mọi người, phát triển tâm từ bi và tận độ.
Kệ:
Thức giác tâm tu xét rõ mình
Tâm tu thanh tịnh tự làm thinh
Chẳng còn loạn động tâm bừng sáng
Thơ thới tâm thành tự cảm khinh

4) Las Vegas (USA), 01-09-1996 7:00
Hỏi: Tình cảm là gì?
Đáp: Thưa tình cảm là một tập quán gần gũi và lưu luyến,
đôi bạn quen nhau đi tới chỗ cưới gả mà tự động xa
nhau, thì không sao tránh khỏi sự nhớ nhung, kể cả
con thú nuôi trong nhà như chó mèo, xa nhau cũng
phải có một thời gian thương nhớ, đó là luật tự
nhiên của sự sống còn của nhơn sinh. Từ trường vẫn
được liên tục nhắc nhở nhau, người tu thiền được
gặp Phật một lần thì rất khó quên. Vô Vi, người tu
thanh tịnh thì rất khó quên chính mình, từ từ khai
triển lãnh vực thanh tịnh thì mới có cơ hội ngộ đạo,
liên tục phát triển và xây dựng tâm thân, tự dẹp bỏ
tánh hư tật xấu.
Kệ:
Tu hành thanh tịnh chẳng mưu cầu
Tiến hóa tâm linh rõ ý sâu
Đời đạo song hành tâm đạt đạo
Thực hành chất phát rõ nhiệm mầu

5) Las Vegas (USA), 02-09-1996 4:25
6) Las Vegas (USA), 03-09-1996 4:25
Hỏi: Quí yêu Trời thì phải quí yêu làm sao?
Hỏi: Muốn dứt khoát thì phải làm sao?
Đáp: Thưa quí yêu Trời thì phải thực hành trật tự và đứng
Đáp: Thưa muốn dứt khoát khỏi lòng tham thì phải dẹp bỏ
đắn sẽ tự cảm thấy vô giới hạn trong tâm thức, mức
tập quán xấu của chính mình, nhiên hậu mới có cơ
tiến không bao giờ bị tắt nghẽn, luồng điển trên bộ
hội tiến tới thanh tịnh của nội tâm.
đầu lúc nào cũng nghiêm chỉnh và mở rộng, tự cảm
Kệ:
thức chiều sâu của Thượng Đế là vô cùng thâm sâu,
Thật tâm dứt khoát hành trình động
lúc nào cũng giúp đỡ con Ngài tiến hóa theo nghiêm Giải tỏa phiền ưu chẳng lòng vòng
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luật mà phát triển.
Kệ:
Cảm thông nguyên lý chuyển nơi nơi
Thực hiện tâm tu chẳng có rời
Có có không không đều dứt khoát
Không buồn không hận quí yêu Trời

Khai triển chơn hồn trong thức giác
Một lòng giải quyết chẳng chờ mong

7) Atlantic City (Canada), 04-09-1996 4:00
Hỏi: Qui y Tam Bảo là sao?
Đáp: Thưa qui y Tam Bảo, là gìn giữ nguyên lý sanh tồn
của Trời Đất như: Tinh-Khí-Thần. Tinh hóa khí, khí
hóa thần, thần hườn hư hòa hợp với tinh ba của vũ
trụ mà tiến hóa, thuận chiều mà sống, phần hồn sẽ
được dịp tiến hóa đến vô cùng tận, là một nơi tốt
đẹp và tươi sáng.
Kệ:
Thân tâm tự hiểu trí phân minh
Nguyên lý Trời ban một thể hình
Gió nước tràn đầy tâm qui một
Khí thần đầy đủ xét hành trình
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