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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#119 (05-10-1997) - Duyên Lành

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 #119 (1997)

Duyên Lành
Duyên lành tái tục trí tâm tu
Thực hiện giải quyết tránh khổ ngu
Trí tuệ phân minh tâm học đạo
Quân bình tự giác tự tâm yên

Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 09-08-1997 03:55
2) Atlantic City (USA), 10-08-1997 05:35
Hỏi: Tại sao xác người tốt tươi lại không giữ lâu được?
Hỏi: Muốn đến trung thiên thế giới thì phải xuất phát từ
Đáp: Thưa định luật sanh trụ hoại diệt của Trời Đất đã sắp
đâu mới đúng?
đặt, có đến thì phải có đi, phần hồn bị giam hãm
Đáp: Thưa muốn xuất phát lên trung thiên thế giới, thì
trong thể xác, tùy theo luật nhân quả mà tiến hóa,
phải xuất phát luồng điển từ trung tim giữa trán
trở về điển giới tâm linh. Người đời hành được pháp
thẳng một đường sẽ đến nơi, cảnh giới nguy nga
để tu sửa là đại phước, tự tạo nhân lành mà tiến hóa,
ngoạn mục, kiến trúc tân kỳ tráng lệ.
dũng mãnh hành pháp sẽ đạt được kết quả tốt, thành
Kệ:
trì tâm linh sẽ tái hồi, quân bình sáng suốt, thức giác Thực hành đến đó rõ muôn bề
vô sanh là chánh gốc sẽ không còn bơ vơ.
Thế giới đẹp xinh chẳng chán chê
Kệ:
Duyên đẹp tình Trời ta chẳng chán
Biết mình sáng suốt trí tâm hòa
Tranh Trời sáng tỏ mãi không về
Giải trược minh tâm cảm thiết tha
Tạm cảnh đời nay tu tự tiến
Hành trình xán lạn tự mình qua
3) Atlantic City (USA), 11-08-1997 03:00
4) Atlantic City (USA), 12-08-1997 03:20
Hỏi: Thực hành thanh nhẹ hòa hợp với ánh sáng thanh tịnh Hỏi: Tiến trong đà tiến thanh tịnh thì phải tiến làm sao?
có ích gì không?
Đáp: Thưa phải siêng năng niệm Phật và hành pháp: Pháp
Đáp: Thưa hòa hợp với ánh sáng thanh tịnh rất hữu ích
Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì sẽ
cho phần hồn khi lìa xác, khỏi bước vào âm u khổ
thấy rõ, sự tiến hoá tâm linh ở bên trong nội thức
giới.
liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ.
Kệ:
Kệ:
Tâm linh hướng thẳng về Trời tiến
Trí tâm khai triển chẳng mê mù
Chẳng có lo âu chẳng có phiền
Ý thức tạm cảnh phải tự tu
Ai trách ai dèm tâm chẳng động
Thức giác hồn thiêng không lệ thuộc
Bình an vô sự tự mình xuyên
Tự tu tự tiến thoát thân tù
5) Atlantic City (USA), 13-08-1997 03:35
Hỏi: Làm sao mới được khỏe?
Đáp: Thưa tương hòa tương ứng mới được khỏe. Người tu
thiền phải học cách thực hiện tương hòa tương ứng,
tức là thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền
Bí Phật Pháp, khai tirển tâm thức thanh tịnh, thì rất
dễ thực hiện tương hòa tương ứng với mọi hoàn
cảnh xảy đến. Vì khi đạt tới quân bình thì lúc nào
ánh sáng cũng hóa giải bóng tối chứ bóng tối không
cách nào hóa giải ánh sáng được.
Kệ:
Sáng trong hóa giải muôn trần trược
Kích bác không còn tâm đạt thức
Xây dựng bền lâu chẳng ngỡ ngàng
Minh tâm kiến tánh tự thân an
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6) Atlantic City (USA), 14-08-1997 05:05
Hỏi: Toàn thân phát sáng do đâu mà hình thành?
Đáp: Thưa do khả năng công phu tu thiền của hành giả
quân bình nhập định liên hệ với luồng điển của
trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ ổn định phát
ra màu sáng tròn trịa, xuất ngôn không dư không
thiếu.
Kệ:
Lui về thực chất thật là siêu
Vô tự chơn kinh rõ thật nhiều
Bất diệt trường tồn trong ý thức
Thực hành chánh pháp rõ chơn điều
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7) Atlantic City (USA), 15-08-1997 02:05
Hỏi: Nguyên lý thương yêu nằm ở đâu?
Đáp: Thưa nguyên lý thương yêu nằm ở trung tâm sanh
lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với trung tim bộ đầu,
lúc nào cũng xoa dịu và xây dựng.
Kệ:
Hỗ trợ chơn tâm tiến mỗi từng
Trong thanh êm dịu giải từ vùng
Trí không dấy động an minh giải
Phá chấp giải mê tự cảm mừng
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