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La-Rubrique-Bébé-Tám

#124 (09-11-1997) - Giỗ Tổ Tôn Sư 2 [11-10 AL]

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 #124 (1997)

Giỗ Tổ Tôn Sư 2 [11-10 AL]
Nhớ lời minh triết tôn sư
Thành tâm học hỏi người người an vui
Khai thông nguyên lý đạo mùi
Dạy cho hiểu đạo rèn trui tiến hoài
Thành tâm tu luyện hằng ngày
Nhớ lời minh triết đổi thay thế tình
Cùng vui khai triển tâm linh
Tình thương đạo đức hành trình quang khai
Nhớ người tâm thức dồi mài
Thực hành chánh pháp đời nay tiến hòa
Quí thương tâm thức thiết tha
Lời vàng tiếng ngọc chan hòa tình thương
Thực hành khai triển mở đường
Qui về một mối nhớ thương hoài hoài
Thành tâm đảnh lễ kính Ngài
Suối tình đạo pháp độ hoài không ngưng

Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 13-09-1997 03:20
Hỏi: Người có điển sân thì ra sao?
Đáp: Thưa người có điển khi sân thì bộ đầu sáng, sự nhịn
nhục sẽ gia tăng, từ trường sẽ phát triển theo chiều
hướng niệm Phật, càng thanh tịnh bằng lòng tịnh
khẩu hơn, nghe lời nói lỗ, trí điển khai minh tận độ
mọi người trong thanh tịnh.
Kệ:
Thực hành lấy oán làm ân giải
Chuyển giải phân minh tự miệt mài
Chẳng có gieo trồng thêm ý xấu
Bình tâm thanh tịnh chẳng nhìn sai

2) Montreal (Canada), 14-09-1997 12:55
Hỏi: Làm sao tiêu diệt tánh tự ái?
Đáp: Thưa phải lạy kiếng Vô Vi mỗi ngày ít nhứt 50 lạy
hay hướng về hướng Nam mà lạy, lần lần tánh tự ái
sẽ biến mất, thường xuyên niệm Phật đại trí sẽ được
mở, sẽ không nghĩ chuyện eo hẹp, sẽ thấy rõ vạn sự
trên đời là không. Chỉ có làm đại sự tức là cứu
mình, xây dựng cho phần hồn tiến hóa và ảnh
hưởng người kế tiếp.
Kệ:
Thực hành phát triển ý xe duyên
Học hỏi bình tâm tự giải phiền
Nguyên lý sống động tâm ngộ thức
Truy tầm chơn lý tự mình xuyên

3) Montreal (Canada), 15-09-1997 06:00
Hỏi: Duyên lành độ thức từ đâu đến?
Đáp: Thưa duyên lành độ thức tự nhiên hình thành, tâm
lành đón nhận, cũng không ngoài sự dầy công tu
luyện của một hành giả tự đạt.
Kệ:
Dày công hành pháp trí tâm an
Pháp giới khai thông tự bạc bàn
Trí tuệ không ngừng duyên đạt thức
Bình minh sáng tỏa tự mình an

4) Montreal (Canada), 16-09-1997 04:50
Hỏi: Vui hợp do đâu mà có?
Đáp: Vui hợp do sự hướng tâm chung đường lâu ngày kết
hợp thành duyên đạo.
Kệ:
Chung hành phát triển ý tâm giao
Cảm thức chung vui rất nhiệm mầu
Vui hợp trần gian rõ trước sau
Chung hành chung tiến lại về mau

5) Montreal (Canada), 17-09-1997 03:30
Hỏi: Qui về nẻo chánh thì phải qui làm sao?
Đáp: Thưa qui về nẻo chánh thì phải qui về trung tâm bộ
đầu, thì mới được thanh nhẹ và tiến hóa dễ dãi theo
nẻo chánh tông chỉ của trời đất.
Kệ:

6) Montreal (Canada), 18-09-1997 06:00
Hỏi: Muốn biết được sự trật hay đúng của người khác thì
phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn biết được sự đúng hay sai của đối
phương thì phải nghiêm chỉnh thực hành nghiêm
luật của Trời Đất, một là một hai là hai không nên
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Trung ương nẻo chánh giải muôn phần
Rõ lý càn khôn tự xét phân
Đời đạo song hành trong thức giác
Bình tâm học hỏi tự phân lần

thay đổi thì mới thấy rõ sự thành bại của đối phương. Có
trời trước, có đất sau, sửa bộ đầu trước thì cơ tạng sẽ
nghiêm chỉnh chạy theo và phát triển.
Kệ:
Thật tâm tu luyện dễ phân minh
Đời đạo phân minh tự thuyết trình
Hay dở do mình duyên tự thức
Cảm minh Thiên Địa hướng tâm linh

7) Montreal (Canada), 19-09-1997 05:00
Hỏi: Mạ lỵ người mà mình đã mang ơn có hữu ích gì cho
tâm thân không?
Đáp: Thưa mạ lỵ người mà mình đã mang ơn không hữu
ích cho chính mình và tự mình bước vào cảnh giới
tranh chấp không phù hợp với nghiêm luật phục vụ
của Trời Đất, sân hận không tiến mà sẽ chìm trong
luật nhơn quả.
Kệ:
Bao năm tu luyện mới hành qua
Thức giác tâm tu giữ chữ hòa
Tạo động ích chi tâm rắc rối
Giữ phần thanh tịnh sống vui hòa
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