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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#121 (19-10-1997) - Mối Đạo

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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Mối Đạo
Mối đạo quân bình pháp đạt an
Khai thông trí tuệ đạo khai màn
Qui hội tình Trời trong thức giác
Biết mình hiểu họ vẫn bình an

Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 23-08-1997 02:20
2) Atlantic City (USA), 24-08-1997 04:10
Hỏi: Sự tiến triển của tâm linh là tiến triển cách nào?
Hỏi: Làm người có hạnh phúc không?
Đáp: Thưa sự tiến triển của tâm linh trước hết tánh tình
Đáp: Thưa ai ai cũng có hạnh phúc mới được làm người.
thay đổi hẳn, từ sự suy nghĩ cho đến hành động, mỗi
Sự sống còn được sự ban chiếu của Trời Đất. Trong
mỗi đều dễ dãi, dập tắt tất cả sự sân si và buồn bực,
nội tâm đều có lãnh vực thanh tịnh, nhưng chịu tu
nhạy cảm, đáp ứng nhanh chóng và không có hiểm
giải bằng một chơn pháp hòa hợp với nguyên khí
độc.
của càn khôn vũ trụ mà hành triển thì mới đạt được
Kệ:
nguyên lý sống động của Trời Đất có một không
Chẳng còn vọng động trí thong dong
hai, mới đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Tự dứt
Thức giác bình tâm dễ tiến tòng
bỏ tập tục ngoại lai có từ lúc chào đời tới bây giờ,
Phát triển chiều sâu không dụ dự
thì mới cảm thức được nguyên lý vô sanh của Trời
Tâm lành thức giác chẳng còn trông
Đất, mới thấy được hạnh phúc và tâm thức xán lạn.
Hành một pháp cho tất cả mọi pháp, tự giảm bớt sự
dài dòng trong cuộc sống, trực giác không thông.
Hạnh đức dồi dào, biết mình hiểu họ, tự bước vào
tâm linh điển giới mà phát triển, nhiên hậu mới cảm
thức được hạnh phúc là gì? Cơ hội được làm người
là quí giá vô cùng, tiến tới vô cùng thì mới hiểu
được đấng toàn năng ở nơi nào? Dứt khoát tu tiến
thì mới thấy rõ chính mình hơn, nhiên hậu mới dấn
thân độ đời vô quái ngại.
Kệ:
Cảm thông nguyên lý rõ thanh đài
Cấu trúc siêu nhiên chẳng có hai
Khối óc thông minh xoay chuyển tiến
Bình minh sáng tỏa tự phân bài
3) Atlantic City (USA), 25-08-1997 06:20
4) Atlantic City (USA), 26-08-1997 03:30
Hỏi: Tâm người thích tham dâm do đâu xảy ra điều này?
Hỏi: Tuệ giác khai mở từ đâu đến đâu?
Đáp: Thưa sự tham dâm cũng nằm trong luật tiến hóa như: Đáp: Thưa tuệ giác khai mở từ trí thức gom tụ hình thành,
người điếc muốn nghe, người câm muốn nói, người
hòa hợp với thiên tánh chơn như tự đạt thành, qua
đui muốn thấy, đó là luật tự nhiên của cuộc sống.
những chuỗi ngày hành pháp hình thành. Thật sự tự
Người tu thiền cần khai triển trực giác, sẽ được thấy
nhiên và hồn nhiên, tỏa sáng tâm từ bi, quí xác giữ
gốc gác của toàn diện, nhiên hậu mới thấy rõ khả
hồn lo tu tiến.
năng nhịn nhục của chính mình.
Kệ:
Kệ:
Thực hành tuệ giác tự phân hành
Câm mồm thực hiện tự làm thinh
Mở trí khai tâm hướng cõi thanh
Trực giác khai minh rõ tiến trình
Quí pháp chơn hành tâm đạt đạo
Duyên nợ không còn tâm tự tiến
Bền lâu vững tiến tự mình thanh
Minh tâm kiến tánh lại càng minh
5) Atlantic City (USA), 27-08-1997 05:10
Hỏi: Muốn được thanh thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn được thanh thì phải dứt khoát sự tính
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6) Washington DC (USA), 28-08-1997 02:54
Hỏi: Sanh tồn là sao?
Đáp: Thưa sanh tồn là vẫn hiểu biết lấy chính mình và sửa
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toán, sự hơn thua với người đời, nhiên hậu mới hiểu được
khả năng của tâm linh là sâu rộng vô cùng.
Kệ:
Thức hồn khai triển sống ôn tồn
Dẹp bỏ ác ôn chẳng tự tôn
Tình đạo tình đời không luyến tiếc
Tự mình sáng suốt vẫn sanh tồn

tiến.
Kệ:
Tự minh tự giác chẳng lo phiền
Chết sống vô can vẫn tiến xuyên
Đời đạo song hành qui một mối
Giữ phần thanh tịnh tạm sống yên

7) Washington DC (USA), 29-08-1997 03:00
Hỏi: Khai minh là khai làm sao?
Đáp: Thưa khai minh là mở tâm mở trí, bằng lòng phục vụ
cho nhau, vui hòa tốt đẹp, hạnh đức dồi dào, tự
động dẹp phần tính toán so đo, quí thương nhau,
thực hành tốt cho đại sự chung.
Kệ:
Chung vui chung sống lại càng mừng
Giải quyết tâm linh mở tiến trình
Qui hội chơn hồn tâm thức giác
Thực hành phát triển lại càng minh
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