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Print

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 #019 (1995)

Tu Sinh
Tu Sinh cất Cốc tự tham thiền
Thức giác tu hiền sống tạm yên
Liên hệ Trời yêu trong thức giác
Trùng tu thanh tịnh tự mình yên
*****
Mình yên giải bỏ buồn phiền
Thâm tâm đạt pháp cảm yên cảm hòa
Càn khôn vũ trụ chung nhà
Chơn tâm tự thức chan hòa tình thương
Cảnh Trời gieo rắc ý gương
Minh Tâm Kiến Tánh tìm đường tự đi
Chẳng còn ý tưởng sân si
Giải mê phá chấp ta thì đạt thông
Nằm lòng nguyên lý của công
Chăm tu đạt pháp nằm lòng tự tu
Khai thông trí tuệ chẳng mù
Mười Điều Tâm Niệm an du trong lòng
Thành tâm phục vụ ý công
Thương yêu tha thứ một lòng tự tu
Hồn thời tưởng niệm ngao du
Về Trời tận hưởng chẳng mù chẳng mê
Sáng choang giải tỏa muôn bề
Càng tu càng tịnh càng về đến nơi
Thực hành nguyên lý của Trời
Tâm mê chẳng có đời đời dựng xây
Pháp Luân Thường Chuyển vui vầy
Cảm giao nguyên khí thân này yên vui

Vĩ Kiên
1) -- (--), 07-09-1995 ??:??
Hỏi: Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng là sao?
Đáp: Thưa qui y Phật là tánh tình cởi mở thanh nhẹ không
còn chủ kiến, lúc nào cũng hướng thượng giải
thông, trí điển dồi dào phong phú trong tinh thần
phục vụ và cứu độ, không còn tại và bị nữa. Lúc
nào cũng sống trong duyên lành tiến hóa. Qui y
Pháp đi theo đường hướng phát triển tự nhiên và
hồn nhiên. Qui y Tăng là trở về với thực chất chính
mình, tức là thanh tịnh và ánh sáng căn bản của
phần hồn.
Kệ:
Càng tu càng tiến tự sanh tồn
Hướng thượng thành tâm tránh ác ôn
Bình thản thực hành chơn lý pháp
Không còn mê loạn chẳng còn nôn

2) -- (--), 08-09-1995 ??:??
Hỏi: Bộ óc liên hệ với Bề Trên để làm gì?
Đáp: Thưa bộ óc liên hệ với thanh quang điển lành để có
cơ hội tiến hóa đến vô cùng tận, tức là sự thanh nhẹ
và sáng suốt đời đời.
Kệ:
Bình tâm tiến hóa chuyển hợp thời
Sắc diện tâm thân rất thảnh thơi
Tâm sắc song hành qui điển giới
Chẳng cần suy luận thức sáng ngời

3) -- (--), 09-09-1995 ??:??
Hỏi: Thương thương nhớ nhớ do đâu mà có?
Đáp: Thưa sự thương thương nhớ nhớ do luồng điển đang

4) -- (--), 10-09-1995 ??:??
Hỏi: Tu cách nào mới được tiến nhanh?
Đáp: Thưa tu dứt khoát một đường hướng thì mới được
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phát triển và do luồng điển bảo trợ đang ban chiếu tương
hội, mắt phàm không thấy nhưng tâm thức tự cảm
nhận.
Kệ:
Thường trụ tâm tư nhớ thương hoài
Chuyển vận hành thông chẳng đổi thay
Hỗ trợ tâm hồn chung phát triển
Thực hành chất phát tạo duyên may
5) -- (--), 11-09-1995 ??:??
Hỏi: Thâu đêm Bé chưa ngủ tại sao?
Đáp: Thưa tiếng động cơ đánh thức Bé. Hơi khó ngủ phải
dậy sớm, một vài hôm sẽ có giấc ngủ bình thường
trở lại, mỗi mỗi đều do tập quán thành sự. Cuộc vui
nhộn nhịp sẽ hòa tan và không còn trở ngại nữa.
Kệ:
Sống trong các cõi phải lòng vòng
Thành bại không xong chẳng ước mong
Trí tuệ vẫn hành trong điển giới
Trì tâm niệm Phật vẫn thong dong

tiến nhanh. Ngược lại nay pha một chút nầy chút nọ thì chỉ
có tự hại mình mà thôi.
Kệ:
Chuyện đời cứ việc thả buông trôi
Dũng chí thực hành một pháp thôi
Giao cảm tình Trời qui điển cái
Chẳng còn mê chấp chẳng làm tôi
6) -- (--), 12-09-1995 ??:??
Hỏi: Trí khôn của loài người do đâu mà có?
Đáp: Thưa trí khôn của loài người do nhu cầu mà thành.
Người đạo do hành mới có. Đạo là tự sửa nội tâm
trong thực hành.
Kệ:
Hướng thanh cũng phải chuyên hành pháp
Giải tỏa phiền ưu tự thức tâm
Quí trọng thành tâm trong tự giác
Muôn chiều khai triển chẳng còn tham

7) -- (--), 13-09-1995 ??:??
Hỏi: Cơ tạng luôn luôn bị ô trược tại sao?
Đáp: Thưa sự ô nhiễm tấn công ngũ tạng từ không khí cho
đến thực phẩm cộng với lòng tham của con người
không chịu nghiên cứu kỹ trước khi đưa vào miệng.
Ăn nhiều mất trật tự, thích khẩu ham ngon, nay một
chút mai một chút, tạo thành một tập quán tự hại
mình mà không hay.
Kệ:
Thập thâu ô tạp hằng ngày động
Chua chát mặn nồng chuyển chuyển công
Nghịch cảnh hình thành trong nháy mắt
Không thông khó tiến bệnh cơ còng
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