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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 #079 (1996)

Hành Pháp
Pháp Lý Vô Vi sống tuyệt vời
Thực hành chất phát khắp nơi nơi
Trời ban tình đẹp ta an nghỉ
Pháp Lý Vô Vi thật tuyệt vời

Vĩ Kiên
1) Amphion Les Bains (France), 29-10-1996 4:45
Hỏi: Tại sao làm người phải bị bệnh?
Đáp: Thưa nước lửa gió đất trong xác không được điều
hòa mới sanh bệnh. Tu thiền khứ trược lưu thanh,
thể xác được điều hòa sau khi hành pháp luân
thường chuyển, đâu đó sẽ trở về với trật tự tự nhiên
và hồn nhiên.
Kệ:
Điển quang thanh sạch tự giao liên
Giải tỏa trược khí tự tạo duyên
Tâm xác an vui trong trật tự
Về nơi thanh nhẹ tự mình yên

2) Amphion Les Bains (France), 30-10-1996 2:19
Hỏi: Thú vật càng ngày càng nhiều, người càng ngày càng
đông đảo, tương lai thiếu ăn thì phải làm sao?
Đáp: Thưa luật hóa hóa sanh sanh gắn liền với luật nhân
quả, thu gọn trước mắt nhân sinh quan. Chịu tu
thiền hiền giác, thì mới có cơ hội hội nhập vào cõi
Tiên Phật, ngược lại luân hồi vào cảnh thú vật chịu
hy sinh ít nhiều kiếp tùy theo nhân quả mà hành sự,
chỉ chịu chấp nhận, nhịn nhục nhiên hậu mới được
tiến hóa tốt.
Kệ:
Luân lưu tiến hóa vẫn sanh tồn
Chịu luật giải thông sẽ biết hồn
Kiếp kiếp trả vay không được nghỉ
Thành tâm nhịn nhục rõ sanh tồn

3) Amphion Les Bains (France), 31-10-1996 4:45
4) Amphion Les Bains (France), 01-11-1996 5:00
Hỏi: Làm người tại sao chịu làm chuyện gian dối không
Hỏi: Tại sao làm người lại thiếu phước?
chịu nhìn nhận sự thật tại sao?
Đáp: Thưa làm người thiếu phước là kiếp trước không
Đáp: Thưa làm người phần hồn bị giam hãm trong cơ thể
chịu tu sửa, thiếu đạo đức thì kiếp nầy thiếu may
tối tăm yếu hèn thiếu dũng mãnh, tưởng lầm là việc
mắn, rất khó thành công trong việc làm, thường hay
mình làm không ai hay biết gì, đã tăm tối lại càng
nghĩ sai về người khác, tạo loạn cho chính mình,
tăm tối hơn, tự ái không chịu nhìn nhận sự thật, vấp
tưởng lầm là mình hay hơn người khác, sai một ly đi
phải trong sự u mê tưởng lầm là mình sáng suốt, tự
một dặm là vậy. Đối với người thật tâm hành pháp
ngậm cay nuốt đắng. Ngược lại người tu thiền, hành
Vô Vi, thì chỉ tự giải được tánh hư tật xấu qua Pháp
pháp môn đứng đắn, chịu học từ bi và thực hiện từ
Luân Thường Chuyển, đêm đêm thực hành đứng
bi, dũng mãnh dấn thân hành pháp, nhìn nhận sự
đắn, thì sự ảo tưởng sẽ không còn, hướng tâm về
thật, thì mới cảm thông được chơn lý, sẽ không còn
mọi sự chơn chánh mà hành sự, không còn nắm bắt
tự gạt và gạt người khác.
bất cứ một việc gì xấu xa trên đời nầy, bằng lòng tự
Kệ:
tu tự tiến.
Tự mình thức giác chẳng lầm than
Kệ:
Sửa tánh chơn tu sống thật an
An nhiên chẳng muốn tạo tâm phiền
Loạn động không còn gieo ác ý
Thức giác bình tâm tự tiến xuyên
Thành tâm tu luyện tự mình an
Trì trệ không còn không ác ý
Quán thông đời đạo chẳng gieo phiền
5) Amphion Les Bains (France), 02-11-1996 2:29
Hỏi: Thiện duyên là gì?
Đáp: Thưa thiện duyên là đến lúc hòa hợp tốt đẹp trong
xây dựng, tin cậy lẫn nhau, không có một mảy may
gì nghi ngờ cả, chung sức hợp tác trong thích thú.
Kệ:
Quí thương tận độ chẳng mê mù
Sáng suốt tâm giao chẳng có ngu
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6) Amphion Les Bains (France), 03-11-1996 7:30
Hỏi: Tiếng vang do đâu mà có?
Đáp: Thưa tiếng vang thanh nhẹ do gốc tiên hình thành tại
mặt đất, cấu trúc tinh vi từ siêu nhiên, âm thanh
vang dội giúp đời, thức tâm khi được nghe qua làn
sóng êm dịu của tâm linh.
Kệ:
Gốc tình siêu diệu nguyên căn chiếu
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Đời đạo phân minh trong sáng suốt
Chẳng còn chia rẽ dẹp phần ngu

Giải tiến chơn hồn cảm thấy yên
Dìu tiến tâm linh thanh giới độ
Qui nguyên chơn giác chẳng lo phiền

7) Amphion Les Bains (France), 04-11-1996 4:58
Hỏi: Tại sao tu hoài mà không thấy tiến?
Đáp: Thưa tu hoài mà không thấy tiến là vì lòng tham
muốn nhiều hơn tu, cho nên cảm thấy mình không
tiến. Cứ việc thực hành đứng đắn như ăn cơm hàng
ngày, thân tâm của người sẽ được yên vui, lúc ra đi
dấn thân trong động loạn, lúc trở về luôn luôn cảm
thấy đường đi rất xa, nhưng phải cố gắng đi thì sẽ
tới đích.
Kệ:
Thiền là bước tới cứ hành đi
Chẳng có than ván mới kịp kỳ
Thực hiện ngày ngày gieo ý đẹp
Thực hành chất phát tự mình đi
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