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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#114 (31-08-1997) - Thương Yêu

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 #114 (1997)

Thương Yêu
Thương yêu tự thức tâm bền vng
Phát triển tâm tư chẳng ngập ngừng
Duyên đạo tình đời nay thấu triệt
Thành tâm chất phác chẳng lừng khừng

Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 04-07-1997 03:20
2) Atlantic City (USA), 05-07-1997 05:50
Hỏi: Tại sao làm người ai ai cũng tham dâm cả?
Hỏi: Niệm Phật làm sao giúp được thần kinh thanh tịnh?
Đáp: Thưa làm người ai ai cũng có bản chất tham dâm vì
Đáp: Thưa niệm Phật bằng ý, tức là co lưỡi đụng nướu
tâm thức lúc nào cũng linh động, muốn có nhng gì
răng trên, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì
chính mình chưa có, bắt buộc phải tham dâm, tùy
luồng điển trong nội tâm sẽ hội tụ, nước miếng
theo hoàn cảnh, tạo thành nhân quả của mỗi người
tuông chảy đều, chứng minh chấn động trong nội
khác nhau, luân lưu từ nhiều kiếp, rất khó giải
tâm chuyển chạy một vòng trong nội thức. Lâu ngày
quyết. Nếu không chịu tu sửa thì sẽ sống trong tập
nước miếng sẽ thay đổi ngọt, tâm trí nhẹ nhàng,
quán tốt hay xấu đó thôi. Niệm Phật là một tập quán
thích thiền thay vì động loạn, thần kinh sẽ ổn định,
tốt tự khai triển tâm linh và dẹp bỏ nghiệp chướng
tự cảm thức cuộc sống là tạm, chỉ lo hành triển trở
trong nội tâm.
thành một tập quán tốt, toàn thân cảm thức được
Kệ:
nguyên lý của Trời Đất là một, tự hiểu nguyên điển
Khai thông trí tuệ tự thanh lần
của Trời Đất, lúc nào cũng sống động và xây dựng
Giải bỏ trần tâm tự xét phân
trong thực hành.
Thức giác chơn hồn không quyến luyến
Kệ:
Bình tâm thanh tịnh tiến cân phân
Tự mình thức giác trở về không
Nguyên lý Nam Mô triển một vòng
Có có không không đồng giải quyết
Trí tâm sáng suốt chẳng cầu mong
3) Atlantic City 06-07-1997 04:15
4) Atlantic City (USA), 07-07-1997 04:15
Hỏi: Đầu người tròn điển có tròn không?
Hỏi: Tại sao trên mặt đất có rất nhiều người khùng?
Đáp: Thưa sự tròn trịa là căn bản không dư không thiếu.
Đáp: Thưa khi giáng lâm xuống thể xác trần trược trên
36 ngôi sao Thiên Cương lúc nào cũng quang chiếu,
mặt đất phải sống theo chiều hướng loạn động của
liên hệ với tâm thân của người thực hành Pháp Lý
thể xác, từ tâm lẫn thân đều phải chịu luật nhân quả
Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Càng thực
từ nhiều kiếp tùy theo duyên nghiệp mà tiến hóa.
hành óc càng sáng trong thanh tịnh, tự cảm thức bộ
Phần hồn phải chịu mọi sự kích động và phản động
đầu lúc nào cũng tròn và thanh tịnh, không biết đến
ở xung quanh, không bằng lòng cũng phải bằng
sự lo âu là gì, sống trong tự nhiên và hồn nhiên.
lòng, học nhịn nhục để tiến hóa trong kỳ cuối nầy
Kệ:
của cuộc đời còn lại. Không chịu tu lại còn tạo thêm
Tâm lành dứt khoát sống an yên
nghiệp lực, phần hồn không tỉnh táo và sẽ tiếp tục
Chẳng có lôi thôi chẳng có phiền
trên đường sân si và mê loạn, không có lối thoát cho
Duyên đạo tình đời trong dứt khoát
tâm lẫn thân.
Bình tâm tu luyện chẳng lo phiền
Kệ:
Không tu tăng trưởng cù lần
Tạo khổ tạo mê khó xét phân
Trí tuệ không minh đường đạo pháp
Tự giam tự hại tự phân lần
5) Atlantic City (USA), 08-07-1997 03:40
Hỏi: Tại sao óc người có thể phát minh được nhiều điều
mới lạ?
Đáp: Thưa khối óc của loài người đặc biệt, bao gồm điển
quang liên hệ với Trời Đất, chuyển từ cực động cho
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6) Atlantic City (USA), 09-07-1997 04:20
Hỏi: Tại sao mọi người đều hướng tâm về sự tu học giải
thoát?
Đáp: Thưa phần hồn giáng lâm vào cơ thể động loạn, khó
xét hành trình của chính mình. Cho nên muốn tiến
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tới cực tịnh. Do đó mà cảm thức được nhiều điều mới lạ,
chính mình không biết trước được. Cho nên người
tu thiền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp, tự thực hành tới thanh tịnh, sẽ được khai sáng
lấy chính mình, từ lời nói cho đến hành động, lúc
nào cũng ngắn gọn và rõ rệt, nhờ sự thực hành ổn
định và sáng suốt.
Kệ:
Quang minh tự hiểu tự phân minh
Nguyên lý óc người nay rõ mình
Liên hệ không ngừng trong thức giác
Có không không có rõ hành trình

tới để tự hiểu nguyên lý của Trời Đất đã hình thành tại mặt
đất để làm gì? và sẽ đi đâu? ăn năn sám hối, tự tìm
lối thoát cho chính mình. Nhân thân nan đắc pháp
nan ngộ, khó hiểu nguyên lý của Trời Đất, đâm ra
hoang mang và không lối thoát. Kỳ thật là chỉ có
thanh tịnh thì sẽ giải quyết tất cả trận đồloạn động
tạm bợ ở cõi phù sanh, tham dâm không tiến, âm
dương hợp nhứt trăng rằm sáng soi thì mọi việc sẽ
được bình an. Chỉ có thương yêu và tha thứ là mối
đạo chánh của cả càn khôn vũ trụ, từ bi là phương
châm tiến hóa tới vô cùng tận.
Kệ:
Sửa mình tiến hóa tự chuyên cần
Khai triển tâm linh tự xét phân
Đường đạo đường đời không luyến tiếc
Quân bình thanh tịnh tiến cao tầng

7) Atlantic City (USA), 10-07-1997 03:25
Hỏi: Huyền vi là gì?
Đáp: Huyền vi là nhỏ nhứt và nhẹ nhứt cấu thành ánh sáng
tốt tươi ở trong nội tâm. Người tu Vô Vi thiền tốt
thanh tịnh, khai triển trực giác, phát triển huyền bí
trong nội tâm, nhóe sáng thì mới thấy rõ cảnh huyền
vi của Trời Đất, cấu thành duyên lành trợ duyên.
Kệ
Cảm thông nguyên lý tự giao duyên
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên
Duyên đạo tình đời tâm dứt khoát
Bền lâu tu học tự mình yên
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