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Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám
#127 (30-11-1997) - Duyên Trời

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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Duyên Trời
Duyên trời trước mắt sao chưa tiến
Trí tuệ chưa khai tạo lụy phiền
Thức giác chơn hồn tâm đạt đạo
Gieo trồng ý tốt tự mình xuyên

Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 04-10-1997 05:45
Hỏi: Thuận buồm xuôi gió là thuận làm sao?
Đáp: Thưa theo chiều hướng của gió mà thành thì mới
sớm đến nơi mục đích đã qui định. Người tu thuận
thiên giả tồn, tức là hướng thượng phát triển tới vô
cùng thì tâm thức không dấy động và tự nó phát
triển đều và tròn trịa tốt tươi.
Kệ:
Hướng tâm phát triển tình người quí
Tiến hóa thanh cao chẳng nghĩ suy
Đời tạm chính mình duyên tự thức
Trời ban tình đẹp rất uy nghi

2) Montreal (Canada), 05-10-1997 04:20
Hỏi: Thiền Ca có hữu ích gì cho nhơn gian không?
Đáp: Thưa Thiền Ca mục đích đem đạo vào đời, nói lên
lãnh vực tâm linh của mỗi người đều có, không nên
lãng quên vì cuộc sống bon chen hiện tại, mà trở về
với mọi sự chánh giác trong khả năng của chính
mình mà tiến hóa. Biết được mình có hồn có vía,
đang sống trong một tổ chức tinh vi của Trời Đất đã
hình thành, lo tu giải bớt nghiệp chướng của chính
mình mà lo tu.
Kệ:
Thực hành thức giác chẳng còn ngu
Phát triển tâm linh tự giải mù
Khó khổ không cần tâm niệm Phật
Bình minh sáng tỏa chẳng còn ngu

3) Montreal (Canada), 06-10-1997 07:10
4) Montreal (Canada), 07-10-1997 06:05
Hỏi: Pháp luân thường chuyển có hữu ích gì cho người tu
Hỏi: Hướng thanh thì phải hướng làm sao?
thiền không?
Đáp: Thưa hướng thanh là hướng về nguyên khí của Trời
Đáp: Thưa Pháp luân thường chuyển rất hữu ích cho
Đất mà hành sự thì mọi việc sẽ đạt tới trật tự tự
người thiền, có cơ hội hiệp khí cùng Trời Đất, điều
nhiên và hồn nhiên.
hòa âm dương, huệ tâm khai, trí tuệ phân minh,
Kệ:
nhâm đốc điều hòa, giảm dục, mặt mày sáng sủa,
Hướng thanh giải quyết trí tâm yên
tâm thức ổn định, tánh tình bằng lòng hướng thuợng
Giải quyết phân minh chẳng có phiền
tu tiến.
Duyên đạo tình đời không bỡ ngỡ
Kệ:
Thành tâm học hỏi tự mình xuyên
Bình tâm học hỏi chơn lời giải
Trí tuệ phân minh tự tiến hoài
Ý nghịch không còn gieo ý tốt
Thực hành thanh nhẹ chẳng lầm sai
5) Montreal (Canada), 08-10-1997 06:15
Hỏi: Sự cấu trúc của loài người từ mọi trạng thái hình
thành là sao?
Đáp: Sự cấu trúc của loài người cấu trúc từ mọi trạng thái,
gốc của Trời Đất đã hình thành gọi là tiểu thiên địa,
đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quang,
sức chịu đựng vô cùng, sống bất cứ hoàn cảnh nào
trên mặt đất, từ thiếu thốn cho đến dư thừa, điện
năng ứng phó mọi sự kích động và phản động của
Trời Đất, chỉ có phần hồn là duy nhứt có cơ hội
thông cảm muôn chiều tiến hóa của Trời Đất trong
định luật hóa hóa sanh sanh.
Kệ:
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6) Montreal (Canada), 09-10-1997 01:40
Hỏi: Thương yêu làm sao mới đúng?
Đáp: Thưa thương yêu cho đúng thì phải khai lượng từ bi,
giàu lòng tha thứ và thương yêu, trong tinh thần xây
dựng thì mới đúng đường phát triển tâm linh cả đôi
bên.
Kệ:
Tha thiết thương yêu dựng đạo nền
Bền tâm vững chí chẳng kêu rên
Hành trong xây dựng tình cao quí
Giải quyết tâm linh tự đạt nền
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Trí tâm khai triển tự phân hành
Rõ lẽ càn khôn đến cõi thanh
Tiến hóa không ngừng tâm trí thức
Bền lâu dũng mãnh đạt phần thanh
7) Montreal (Canada), 10-10-1997 01:55
Hỏi: Tự do phát triển tâm linh thì phải làm sao?
Đáp: Thưa có pháp trong tay thì được quyền tha hồhành
pháp, tự mình phát triển tới vô cùng tận, chuyên cần
tiến hóa, dẹp bỏ sân si và mê loạn.
Kệ:
Thực hành chất phác tại tâm an
Pháp giới minh tâm tự bạc bàn
Ai tưởng ai nhờ tâm tận độ
Quí thương dìu tiến lý phân bàn
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