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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#082 (19-01-1997) - Hợp Nhứt

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 #082 (1997)

Hợp Nhứt
Chính mình gom gọn trí phân minh
Đời đạo qui nguyên rõ tiến trình
Thức giác chơn hồn tâm chẳng động
Phân minh thanh tịnh chỉ làm thinh

Vĩ Kiên
1) Paris (France), 19-11-1996 03:00
Hỏi: Dũng mãnh thực hành phải làm sao?
Đáp: Thưa dũng mãnh thực hành là quên đi mọi sự mê
chấp ở trần gian mà tự thức.
Kệ:
Phân minh đời đạo chẳng khen chê
Trách móc lầm than khó được về
Qui một tình Trời không dấy động
Qui y thực chất chẳng còn mê

2) Paris (France), 20-11-1996 03:10
Hỏi: Sự thanh bình do đâu mà có?
Đáp: Thưa sự thanh bình do tâm tu thực hành gặt hái được
niềm tin phong phú khả năng của chính mình có đạt
được kết quả tốt đẹp ở tương lai mà thực hành pháp
môn đã nhận được, thì nghiệp lực sẽ được giải tỏa.
Kệ:
Học tu học tiến lại tâm hòa
Giải tỏa sân si tự thiết tha
Hành pháp giúp đời không gián đoạn
Bình tâm tiến hóa tự mình qua

3) Paris (France), 21-11-1996 02:20
Hỏi: Sự bình an làm sao cảm thức được?
Đáp: Sự bình an do sự quân bình từ tâm lẫn thân, tự cảm
giác mọi chiều thanh nhẹ, tâm thân an vui và nhẹ
nhàng.
Kệ:
Có có không không tự quán xuyến
Trì tâm thanh tịnh tự giao duyên
Vui hành tâm đạo trong thức giác
Quí tưởng Trời cao rõ các miền

4) Paris (France), 22-11-1996 03:00
Hỏi: Tình thâm đạo mầu là sao?
Đáp: Thưa tình thâm đạo mầu là đối với người tu nhiều
kiếp tương hội trong tình thương yêu quí trọng lẫn
nhau, gặp nhau vui như được một phép lạ.
Kệ:
Thâm tình khai mở thiết tha hợp
Trí óc vui tươi chỉ muốn hòa
Tỉnh táo sống động trong mật thiết
Vô cùng sống động muốn vui hòa

5) Paris (France), 23-11-1996 04:00
Hỏi: Lập trường là gì?
Đáp: Thưa lập trường là đường lối thực hành rõ rệt và
không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng vậy thôi, thực
hiện trong sự bình đẳng tâm giao.
Kệ:
Cảm thông nguyên lý muôn màu
Thức giác tâm tu rõ trước sau
Qui hội chung hành tâm hiểu đạo
Càn khôn qui một rõ đuôi đầu

6) Dauville (France), 24-11-1996 09:30
Hỏi: Hành pháp phát triển có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa hành pháp phát triển hướng về thanh tịnh mà tu
rất hữu ích cho tâm lẫn thân, nhiên hậu mới thật sự
phục vụ đời đạo rõ rệt hơn.
Kệ:
Giải mê phá chấp tự qui hườn
Đời đạo song tu xét rõ hơn
Đạo hạnh thực hành tâm giới pháp
Chơn tình bộc phát rõ thâm ơn

7) Paris (France), 25-11-1996 04:00
Hỏi: Người giúp người cần liệt kê danh sách hay không?
Đáp: Thưa người giúp người là do tâm thành tận độ hòa
hợp với nguyên lý của Trời Đất, phục vụ quần sanh
không ngừng nghỉ, thiên tánh tự khai triển, hướng
về tâm từ bi mà hành sự là tạo phước duyên cho
chính mình, đối với người làm phước tùy duyên tận
độ, không kể công và nhắc lại, tâm lúc nào cũng sẵn
sàng phục vụ quần sanh tiến theo tình Trời mà tu.
Kệ:
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Tu hành không kể khôn ngu động
Cứu giúp độ tha chỉ một lòng
Khai triển chơn hồn trong thức giác
Qui nguyên mùi đạo vẫn sanh tồn
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