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Baby-Tam-Talking
La-Rubrique-Bébé-Tám

#090 (16-03-1997) - 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 #090 (1997)

Duyên Lành
Duyên lành qua lại người người xét
Cuộc sống tạm hành trong khổ cảnh
Tự xét tâm mình chẳng quí sang
An vui tạm bợ vẫn khai màn

Vĩ Kiên
1) Manila (Philippine), 15-01-1997 02:45
2) Manila (Philippine), 16-01-1997 03:42
Hỏi: Muốn quân bình tâm thức thì phải làm sao?
Hỏi: Buông bỏ nghiệp tâm thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn quân bình tâm thức thì phải siêng năng thực
Đáp: Thưa muốn buông bỏ nghiệp tâm thì phải hướng về thanh
hành đúng pháp, tâm thức sẽ được khai triển theo chiều
tịnh mà tu, thì mọi việc sẽ được ổn định.
hướng thượng, hội nhập với ánh sáng của Đại Bi, thì mới
Kệ:
thật sự quân bình vô hình vô tướng.
Không tiền không bạc không tình dính
Kệ:
Khó khổ không lo rõ chính mình
Thực hành phát triển tâm tu tiến
Thanh tịnh chào đời nay ngộ khổ
Giải tỏa cực hình tự tiến xuyên
Dày công tu luyện rõ hành trình
Minh đạo hiểu đời càng thấm thía
Thực hành chất phát cảm tâm yên
3) Perth (Australia), 17-01-1997 03:45
Hỏi: Sự thật là gì?
Đáp: Thưa sự hội tụ hồn nhiên là thật.
Kệ:
Hội tụ hồn nhiên thẳng tiến vào
Chơn tâm rực rỡ lệ tuông trào
Tâm thành tương ngộ tưởng Nam Mô
Thức giác chính mình rõ nhiệm mầu

4) Perth (Australia), 18-01-1997 05:30
Hỏi: Tuổi trẻ có nên cờ bạc hay không?
Đáp: Thưa tuổi trẻ không nên cờ bạc, cần sức khỏe và tâm linh,
tinh thần phục vụ là mức tiến trong bình đẳng và xây
dựng.
Kệ:
Tu tâm cơ thể đạt quân bình
Dứt khoát tình duyên tự cứu mình
Trí tuệ chung hành trong trí thức
Cùng tu cùng tiến tự phân minh

5) Perth (Australia), 19-01-1997 03:48
Hỏi: Chuyện gì là chuyện quan trọng đối với người tu Vô Vi?
Đáp: Thưa chuyện tu thiền đứng đắn và thực tâm sửa mình tu
tiến là quan trọng.
Kệ:
Tu tâm dưỡng tánh chuyển tâm thành
Khó khổ không than tự cảm an
Dũng mãnh tâm thành tự thức giác
Nhớ Trời thương Phật sống bình an

6) Perth (Australia), 20-01-1997 05:00
Hỏi: Hành trình tiến giải là sao?
Đáp: Thưa hành trình tiến giải là tu trong thực hành liên tục thì
sẽ được tự giải nghiệp tâm.
Kệ:
Tu hành liên tục giải chơn tâm
Có có không không tự tiến tầm
Qui một tình Trời không cảm khổ
Thực hành chơn pháp lý phân tầm

7) Perth (Australia), 21-01-1997 05:30
Hỏi: Giọng ca tiếng hát của nghệ sĩ có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa giọng ca tiếng hát của nghệ sĩ rất hữu ích về những
bài hát nhắc nhở về tâm linh, ngược lại ràng buộc vào
tình tiền duyên nghiệp thì không hữu ích mà còn làm
giảm khả năng phát triển nguyên lý tự nhiên và hồn
nhiên của thính giả.
Kệ:
Điển hành cảm thức thiêng liêng tánh
Thính giả càng nghe càng rõ mình
Qui hội chơn hồn trong thức giác
Bền lâu tiến hóa lại càng minh
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