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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 **
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Giựt Giây
Giựt giây không đứt lại quê mùa
Tu hành chẳng bận giới hơn thua
Thông tin phá hoại càng thêm trược
Quí yêu xây dựng chẳng hơn thua

Vĩ Kiên
1) Cairns (Australia), 18-04-1997 02:15
Hỏi: Không chịu thực hành nghiêm luật tu học thì tương
lai sẽ ra sao?
Đáp: Thưa không chịu tu sửa lấy chính mình thì tương lai
sẽ chịu tội. Sau khi chết phần hồn phải chịu tội, học
khổ hơn bây giờ, nhiên hậu mới thức tâm.
Kệ:
Qui y thanh nhẹ tự thanh lần
Khỏi khổ khỏi lo rõ nghĩa ân
Tình đẹp Trời ban không chịu sửa
Khó cùng Trời Phật dưỡng nuôi thần

2) Cairns (Australia), 19-04-1997 06:38
Hỏi: Tâm hướng về Trời Phật thì phải hướng làm sao?
Đáp: Thưa tâm hướng về Trời Phật thì tâm phải thực hành
tất cả sự đau khổ của nhơn sanh nhiên hậu mới bằng
lòng hướng về Trời Phật mà tự giải thoát, thực hành
Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Trung tim bộ đầu có điển rút, nơi đó là chơn tâm
điển quang, óc nhẹ tâm minh, rất dễ hướng về Trời
Phật mà hành sự thì tâm từ bi sẽ từ từ được phát
triển.
Kệ:
Cảm minh Trời Phật chẳng lo phiền
Thực hiện chơn hồn tự vượt xuyên
Đời tạm không còn lo luyến tiếc
Thực hành chơn pháp tự mình yên

3) Cairns (Australia), 20-04-1997 05:20
4) Cairns (Australia), 21-04-1997 07:15
Hỏi: Làm sao có sự trong lành trong nội tâm?
Hỏi: Hạ tầng công tác là sao?
Đáp: Muốn có sự trong lành của nội tâm thì phải dứt khoát Đáp: Thưa hạ từng công tác là luồng điển tâm hướng
tham dâm, nhứt trần bất nhiễm, chuyên lo tu sửa
ngoại tranh chấp, vụ lợi cá nhân, ích kỷ và sân si.
Kệ:
tâm thân thì mới được thật sự trong lành.
Kệ:
Hướng ngoài điển không thanh trụ tiến
Qui nguyên thức giác tự tâm hành
Óc nặng tâm phiền khó tiến xuyên
Vũ trụ càn khôn hướng cõi thanh
Khó tính khó suy tâm loạn động
Thức giác hòa đồng cùng mọi giới
Về không tâm niệm dẹp cơn phiền
Thực hành sáng suốt trọn lành thanh
5) Cairns (Australia), 22-04-1997 05:45
Hỏi: Dấn thân thanh tịnh hòa đồng thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn dấn thân thanh tịnh hòa đồng thì phải
thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp, sẽ khai triển từ giai đoạn một, tự cảm thức
muôn chiều, ý thức rõ ràng việc làm của chính
mình, tự tiế
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trước phải dẹp bỏ tự ái bằng lòng sửa mình, bằng cách
hành pháp đứng đắn, khứ trược lưu thanh, điện năng
trong cơ tạng và khối óc sẽ khôi phục điện năng tự
nhiên và hồn nhiên, dũng mãnh xây dựng niềm tin
nơi khả năng của chính mình có khả năng tự giải bỏ
tất cả tập quán xấu, thành tâm nuôi dưỡng tập quán
tốt, thì phần hồn sẽ được thanh tịnh và sáng suốt.
Niệm Phật tự giải nghiệp tâm, tự khai thác lấy chính
mình thay vì ôm chấp và ỷ lại, và tu hoài không
tiến. Thức hòa đồng không mở thì học và hành
không được bao nhiêu, rất dễ bị hạ từng công tác,
tham dục và tối tăm.
Kệ:
Thức tâm tự sửa lại mừng thầm
Khai triển đường đi tự tái tầm
Mê loạn không còn tâm nới rộng
Biết mình hiểu họ ý gieo trồng
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