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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#099 (18-05-1997) - Phước

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 #099 (1997)

Phước
Trời không ban phước người bội ước
Ngộ nạn nhớ thương lại quí người
Thành thật mới là người tốt phước
Mưu đồ dứt bỏ óc sáng ngời

Vĩ Kiên
1) Sydney (Australia), 21-03-1997 02:25
Hỏi: Vui hành trong thanh tịnh là sao?
Đáp: Thưa vui hành trong thanh tịnh là kiên trì không
chán ngán nhiên hậu mới thành đạo.
Kệ:
Bằng lòng thanh tịnh tự chơn hành
Giải quyết tâm linh tự tiến nhanh
Giãi đãi không còn tâm hiểu đạo
Càn khôn qui một tự nhiên thành

2) Sydney (Australia), 22-03-1997 05:00
Hỏi: Tu một thời gian cảm thấy mình thanh tịnh có cần
tiếp tục hành pháp trong thanh tịnh hay không?
Đáp: Thưa nguyên lý là vô cùng, còn mang xác làm người
thì cần phải tiếp tục hành pháp khứ trược lưu thanh,
thanh hòa thanh tự tiến, quí pháp và ảnh hưởng
người khác cùng hành, phước đức vô cùng, thật sự
giải nghiệp và bớt khổ.
Kệ:
Khai thông trí tuệ tự Nam Mô
Trí ý phân minh chẳng ác ô
Đen bạc tình đời tâm chẳng dự
Bình tâm học hỏi tự mình vô

3) Sydney (Australia), 23-03-1997 06:20
4) Sydney (Australia), 24-03-1997 03:30
Hỏi: Chưa hiểu đạo mà chống đối đạo là sao?
Hỏi: Ai là người tạo nghiệp và cộng nghiệp?
Đáp: Thưa chưa hiểu đạo mà chống đối đạo, là càng ngày
Đáp: Thưa loài người đã tạo nghiệp và cộng nghiệp, cần
sẽ càng tăm tối hơn, vì đạo vốn không và quân bình,
phải tự tu và tự thức.
không khác gì người mang súng chống Trời, đến
Kệ:
khi hết đạn cũng phải buông xuôi.
Kiếp kiếp luân lưu chẳng được cười
Kệ:
Thành tâm tu luyện tự mình tươi
Làm sao chống đối được tâm mình
Tình người có sẵn sao không tiến
Nguyên lý Trời ban vẫn cảm minh
Thức giác bình tâm sống vẹn mười
Dìu tiến tâm linh trong thức giác
Dấn thân tu học rõ hành trình
5) Sydney (Australia), 25-03-1997 04:45
6) Cairns (Australia), 26-03-1997 03:20
Hỏi: Người nào thiền thực hành trong một thời gian tự
Hỏi: Cơ hội thực hiện tha thứ và thương yêu có nên bỏ dở
hiểu được một phần nào của đạo mầu đều muốn phổ
không?
biến pháp môn của mình đang hành cho người kế
Đáp: Thưa cơ hội thực hiện tha thứ quí hơn vàng không
tiếp tại sao?
nên bỏ dở cơ hội thực hiện lấy oán làm ân, tâm từ bi
Đáp: Thưa đó là luật vay pháp trả pháp nó là như vậy
sẽ được khai triển sau thời gian nhịn nhục.
trong tâm tư tự nhiên và hồn nhiên, của mỗi tâm
Kệ:
linh tại mặt đất nầy.
Dày công tu luyện tự mình thông
Kệ:
Tha thứ thương yêu giữ một lòng
Tham thiền thực hiện rõ thân nầy
Thực hiện gia trì tâm thức giác
Khỏe mạnh an vui được đổi thay
Bình minh thức giác tự khai vòng
Ray rứt không còn vui tận độ
Giúp hồn tiến hóa cảm vui vầy
7) Cairns (Australia), 27-03-1997 04:30
Hỏi: Ở đời này giàu có khỏe hay là nghèo khỏe?
Đáp: Thưa tùy theo trình độ hiểu biết của mọi người tự
cảm nhận được nguyên lý của mỗi hoàn cảnh khác
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nhau: như giàu thì phải tự hiểu tại sao tôi được giàu hơn
người khác. Có phải do sự siêng năng và cần mẫn
hình thành, hay là phước đức từ tiền kiếp đã dành
dụm được, nhân tốt thì quả lành, mọi việc đều được
trôi chảy thì thành quả mới được tốt đẹp. Nghèo vì
bản chất lười biếng không muốn dấn thân phục vụ
người kế tiếp, càng ngày càng thấy mình cô đơn và
buồn hận, đi tới chỗ thiếu thốn đủ mọi mặt vừa tình
cảm lẫn vật chất, không chịu siêng năng dấn thân tu
sửa tâm thân thì càng ngày càng lụn bại, thế gian
gọi là yếu hèn, kiếm chuyện và sanh giặc mà thôi.
Cuối cùng cũng không cứu được chính mình và
phục vụ bất cứ ai. Không khác gì loại vi trùng phá
hoại. Nếu bằng lòng dấn thân tu sửa thì sẽ có dịp
hiểu được chính mình nhiều hơn mà tự cứu, tự xây
dựng và phát triển lãnh vực tâm linh thì đâu còn
nghèo và khổ nữa.
Kệ:
Thực hành khai triển thức tâm vừa
Giải tỏa phiền ưu chẳng khóc mưa
Trí tuệ phân minh đường chánh giác
Qui về một mối sáng tâm thừa
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