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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#120 (12-10-1997) - Thật Tâm Tự Cứu

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 #120 (1997)

Thật Tâm Tự Cứu
Thật tâm tự cứu chẳng lo phiền
Giải toả phiền ưu tự tiến xuyên
Gay gắt trong lòng bao tội lỗi
Thực hành tự cứu thật là yên

Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 16-08-1997 03:50
Hỏi: Tình Trời cao quí nằm ở nơi nào?
Đáp: Thưa tình Trời cao quí nằm ở nơi ban chiếu và xây
dựng, như tạo ánh sáng cho quần sanh cộng hưởng.
Kệ:
Tận độ quân bình dẫn tiến xuyên
Vô biên chuyển hóa sống duyên tiền
Phân minh đời đạo trong thanh trược
Cứu khổ ban vui chẳng tạo phiền

2) Atlantic City (USA), 17-08-1997 02:30
Hỏi: Nếu rõ vị trí tiến hóa của mọi hành giả trên mặt đất
thì nhơn loại sẽ ra sao?
Đáp: Thưa nếu nhơn loại hiểu rõ vị trí tiến hóa của hành
giả thì cuộc sống trên mặt đất sẽ được yên vui và lý
thú.
Kệ:
Có có không không luật dẫn tu
Qui nguyên giềng mối thoát thân tù
Gieo duyên tận độ Trời ban phước
Khó khổ không than tự thức tu

3) Atlantic City (USA) 18-08-1997 01:40
4) Atlantic City (USA), 19-08-1997 03:30
Hỏi: Thế nào gọi là phương pháp?
Hỏi: Tại sao người phàm mắt thịt hay giành giựt?
Đáp: Phương pháp là đường hướng dẫn tiến tâm linh sáng
Đáp: Thưa người phàm mắt thịt hay giành giựt vì trí chưa
suốt, thì chỉ có hành mới thấy kết quả, chứ không
khai, tâm chưa mở, tưởng lầm quyền thế là trên hết.
phải lý thuyết hay là đặt luật lệ chèn ép hành giả.
Ngược lại người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp hoàn
Huyền Bí Phật Pháp là sự thanh nhẹ và sáng suốt là
toàn tự do, do hành giả ưng thuận hành thiền thì
trên hết. Nhịn nhục để thăng hoa chứ không phải
nhịn nhục để mưu lợi cá nhân.
mới có kết quả tốt.
Kệ:
Kệ:
Tu hành giải nghiệp tiến muôn phần
Bằng lòng tu tiến tự tâm xuyên
Hành giả Vô Vi tự giải phiền
Thức giác bình tâm tự xét phân
Đời đạo ân cần xây dựng tiến
Khứ trược lưu thanh tâm thức giác
Tự mình phát triển tự mình phân
Quân bình thanh nhẹ sống an yên
5) Atlantic City (USA), 20-08-1997 05:15
Hỏi: Ai ban chiếu cho người đời được sống?
Đáp: Thưa thanh quang ban chiếu cho vạn linh chung
sống trên mặt đất, chỉ có chờ ngày thức tâm mà
thôi.
Kệ:
Từng lớp nghèo sang vẫn chiếu hòa
Nhơn gian chưa thấy khó hành qua
Trí tâm không có làm sao tiến
Xây dựng bình tâm tự tiến qua

6) Atlantic City (USA), 21-08-1997 01:30
Hỏi: Tại sao vũ trụ càn khôn luôn luôn có bão bùng nguy
hiểm?
Đáp: Thưa sau sự kích động và phản động là luật sanh tồn,
sau cái trược là cái thanh, sau sự khổ là sướng, cứ
như vậy mà phát triển thành bốn mùa Xuân Hạ Thu
Đông, xây dựng vạn linh chung tiến.
Kệ:
Triền miên xây dựng giải tâm phiền
Sáng suốt minh tâm tự cảm yên
Duyên nợ tại trần xây dựng tiến
Bình tâm học hỏi rõ tiền duyên

7) Atlantic City (USA), 22-08-1997 02:55
Hỏi: Người đời lấy gì giữ được thanh quang?
Đáp: Thưa người đời tâm thiển lành chứa đựng thanh
quang của Thượng Đế, tập quán tốt, thực hành tốt,
hồn thiêng sáng.
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Kệ:
Minh tâm tự thức tự phân bàn
Thực hiện chơn hành cảm thấy an
Bình diện Trời ban tình ý đẹp
Thành tâm thực hiện cảm tâm an
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