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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#105 (29-06-1997) - Tính Toán

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 #105 (1997)

Tính Toán
Tính toán làm sai bớ bạn hiền
Thực hành thanh tịnh tự mình yên
Gieo chi rắc rối càng thêm khổ
Tính toán làm chi bớ bạn hiền

Vĩ Kiên
1) Los Angeles (USA), 02-05-1997 04:30
2) Montreal (Canada), 03-05-1997 09:05
Hỏi: Muốn sửa tiến tâm linh thì phải làm sao?
Hỏi: Người hay thích những gì đổi mới, kể cả chế độ đang
Đáp: Thưa muốn sửa tiến tâm linh thì phải thực hiện
sống tại sao?
phương pháp khứ trược lưu thanh, tự giải nghiệp
Đáp: Thưa đó là luật tiến hóa của tâm lẫn thân. Có thay
tâm, thì lãnh vực tâm linh mới phát triển được, tự
đổi mới có sự chung vui và xây dựng đường lối
đạt lấy sự quân bình của nội tâm nhiên hậu mới cảm
mới, có dịp học hỏi và sửa tiến, về tâm linh cũng
thức sự hòa bình là cần thiết.
vậy, lúc nào cũng cầu tiến, tiến tới không chịu lùi
Kệ:
bước trước mọi sự trở ngại từ tâm lẫn thân. Luồng
Kịp kỳ tự sửa tiến tâm linh
điển của người tu thiền xây dựng được chỉ có khai
Thanh tịnh thương yêu lấy chính mình
triển trong thầm kín, tự tu tự tiến là vậy, luôn luôn
Giải tỏa phiền ưu không loạn động
hòa hợp với sự chấn động của càn khôn vũ trụ mà
Dấn thân thực hiện cảnh hòa bình
tiến thân.
Kệ:
Tự xây tự dựng chuyện tối cần
Trí ý thông khai tự tiến dần
Đời đạo song hành tâm thức giác
Bền lâu chung tiến tự mình phân
3) Montreal (Canada), 04-05-1997 06:00
Hỏi: Hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì phải
khởi hướng từ đâu?
Đáp: Thưa hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ
thì phải hướng từ trung tâm bộ đầu trở lên. Thực
hành Pháp Luân Thường Chuyển đứng đắn sẽ có,
bằng cách chuyển ý hít vô đầy rốn, đầy bụng và
tung lên bộ đầu, từ đó sẽ khai mở lên, bằng từ điển
của cơ tạng xuất phát đi lên.
Kệ:
Thực hành khai triển tâm nền
Điển chuyển thân hình tự tiến lên
Thức giác qui hồi tâm đạt đạo
Nam Mô bền vững trí tâm nền

4) Montreal (Canada), 05-05-1997 06:30
Hỏi: Nhiều người mang tiếng tu Vô Vi không hành theo
trật tự và tu không tiến tại sao?
Đáp: Thưa tu không tiến là chưa thật sự thực hành đứng
đắn từ tâm lẫn thân, hít thở chưa thông, trí tâm chưa
mở, hướng ngoại du dương trong khổ cảnh trần tục
si mê, chưa lập lại sự quân bình từ tâm lẫn thân, mê
tin cái có, bỏ không. Chưa dứt khoát tiến về không,
ham còn sợ mất, chưa hiểu được luật nhân quả mà
tu, vẫn ở trong vòng động loạn.
Kệ:
Khó thông khó hiểu khó phân bàn
Bất ổn tâm thân trí khó an
Thức giác mê mù không giữ nữa
Bình tâm thanh tịnh trí tâm an

5) Montreal (Canada), 06-05-1997 ??:??
Hỏi: Làm sao để thấy thiêng liêng?
Đáp: Thưa thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp, tự đạt sự quân bình trong tâm thức thì
mới có cơ hội thấy được phần hồn và thiêng liêng.
Kệ:
Trở về bản chất siêu nhiên tiến
Giải tỏa phiền ưu giải nỗi phiền
Chẳng có buồn phiền không vọng động
Thực hành chơn chánh tự mình yên

6) Montreal (Canada), 07-05-1997 03:55
Hỏi: Qui về một mối là qui làm sao?
Đáp: Thưa qui về một mối là nhìn ai cũng có đầu có đuôi
như nhau, làm người lúc nào cũng quí yêu trật tự
chung. Nếu phát triển đi lên thì chỉ hướng thượng và
hội tụ, từ trung tim bộ đầu đi lên, thì luồng tâm điển
sẽ được hội tụ vào luồng điển trung tâm sinh lực càn
khôn vũ trụ.
Kệ:
Hướng lên chỉ có một đường tiến
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Giải tỏa sân si tự giải phiền
Qui hội tình người trong thức giác
Bình tâm học hỏi sớm giao liên
7) Montreal (Canada), 08-05-1997 05:05
Hỏi: Tại sao ngồi thiền phải chọn hướng Nam?
Đáp: Thưa ngồi thiền chọn hướng Nam, là giữa tam tinh
chơn mày xuất phát điển nóng hòa với nóng, thì mới
thuận chiều tiến hóa, có thể ngồi lâu hơn hướng
Bắc.
Kệ:
Thẳng đường tiến hóa diệt lòng tham
Thức giác dễ tu dễ sửa làm
Qui đạo không còn trong bỡ ngỡ
Thực hành tiến tới tự mình làm
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