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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#080 (05-01-1997) - Phát Triển

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 #080 (1997)

Phát Triển
Cùng chung phát triển khắp nơi nơi
Bể rộng Trời cao trí thảnh thơi
Khai tâm mở trí tùy duyên thức
Tu hành tinh tấn chẳng xa Trời

Vĩ Kiên
1) Amphion Les Bains (France), 05-11-1996 04:00
Hỏi: Người tu thiền làm sao hiểu được nhiều việc trong
một lúc?
Đáp: Thưa người tu thiền hành pháp lý Vô Vi Khoa Học
Huyền Bí Phật Pháp, tự giải nghiệp tâm, luồng điển
được thanh lọc sau khi hành pháp, thanh tịnh tự
động hiểu được nhiều việc trong một lúc, là vì gốc
của mọi việc đều từ trong thanh tịnh chiết ra, từ tia
từ quang một mà hình thành, cuối cùng cũng sẽ
gom về chơn lý tức là sự thật.
Kệ:
Nhứt bổn tán vạn thù đông chuyển
Vạn thù qui nhứt bổn thành duyên
Thức tâm qui hội thanh đồng giác
Nguyên lý gieo duyên chẳng có phiền

2) Amphion Les Bains (France), 06-11-1996 07:30
Hỏi: Nhiều người tu thiền tâm tự thức qua Mục Bé Tám
muốn ôm lấy Bé và gọi Bé là Cha tại sao?
Đáp: Thưa chung hành chung tiến tự cảm thức hội nhập là
một, quí thương lẫn nhau không còn xa cách nữa,
thương nhớ lẫn nhau, chung đường tiến hóa của tâm
linh.
Kệ:
Qui nguyên thức giác tự giao tình
Trời Phật không xa tự thức minh
Nguyên lý thanh cao Trời ban phước
Tự mình thức giác tự mình minh

3) Amphion Les Bains (France), 07-11-1996 05:41
Hỏi: Sự sanh tồn nằm ở đâu?
Đáp: Sự tiến hóa tức là sự sanh tồn từ mặt đất cho đến
thiên đàng cũng vậy thôi, sự liên hệ của hai bên rất
mật thiết.
Kệ:
Qui nguyên thành quả mới sanh tồn
Thức giác bình tâm chẳng ác ôn
Thọ tưởng thanh bình trong kết quả
Thực hành sẽ thấy sẽ sống còn

4) Amphion Les Bains (France), 08-11-1996 08:27
Hỏi: Vô Vi có chức vị hay không?
Đáp: Thưa Vô Vi không có chức vị mà chỉ có tinh thần
phục vụ là cần thiết thôi. Tu sửa mình để ảnh hưởng
người kế tiếp, thực hành trong nhịn nhục, dấn thân
mưu cầu sớm thức tâm. Cuối cùng chỉ hội nhập với
ánh sáng diệu hiền của Đại Bi mà hành sự, trọn một
kiếp người học hỏi và phục vụ trong cõi phù sanh
nầy, không có rêu rao tạo ngôi vị tạm bợ tại trần
gian.
Kệ:
Buông trôi mọi việc hành chơn thức
Cá tánh không còn chẳng có ngôi
Quí trọng Trời cao thông nghiệp quả
Bình tâm hành triển chẳng sang tồi

5) Amphion Les Bains (France), 09-11-1996 03:20
6) Amphion Les Bains (France), 10-11-1996 06:25
Hỏi: Những gì thế gian đã tranh giành và ghét bỏ bắt
Hỏi: Tình quí trọng là tình gì?
nguồn từ đâu mà có?
Đáp: Thưa tình quí trọng là đồng hành chung pháp, tự
Đáp: Thưa những sự kích động và phản động bắt nguồn từ
vượt qua mọi trở lực, chung đường phát triển ngồi
dục vọng tham muốn mà hình thành. Giành nhau
lại với nhau, trong tâm thức quí trọng lẫn nhau,
bất chấp luật nhân quả của Trời Đất, rốt cuộc chỉ có
không bao giờ muốn xa rời.
chuốc lấy sự thảm bại mà thôi.
Kệ:
Kệ:
Hội nhập ánh sáng tình cao quí
Nhơn duyên bất chấp tạo sang tồi
Giải chấp phá mê tiến tịnh tùy
Khó khổ tự gây khó phục hồi
Sáng suốt không lầm trong thức giác
Trách móc tình đời thêm dấy động
Buồn vui vẫn tiến vẫn tường tri
Công minh giải tỏa ý sang tồi
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7) Amphion Les Bains (France), 11-11-1996 08:40
Hỏi: Mưu lợi và bất vụ lợi khác nhau chỗ nào?
Đáp: Thưa mưu lợi và bất vụ lợi khác nhau rất nhiều. Mưu
lợi là tính toán lường gạt bất cứ trường hợp nào.
Còn bất vụ lợi là chỉ biết phụ và giúp đỡ cho mọi
người ý thức sự chung vui là tự nhiên và hồn nhiên,
chung hợp trong thanh tịnh.
Kệ:
Tình thương giải quyết muôn chiều tịnh
Rõ lý Trời cao tự hiểu chính mình
Xây dựng tâm tư càng thức giác
Chiều sâu tâm đạo lại càng minh
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