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Thưa các bạn - Mục-Bé-Tám (MBT) 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

 TBPTĐN #021 (19-11-1995)   
Thiền Đường Hạnh Đức

Hạnh Đức tu tâm bớ bạn hiền
Cứu mình cứu họ thức triền miên
Xây dựng tiến hóa không dấy động
Bình tâm nhập định cảm thông liền
Thông liền thế đạo giao duyên

Tình trời tình Phật sống yên cảm hòa
Cùng chung nhơn loại chẳng xa

Qui nguyên giềng mối chan hòa tình thương
Cảnh đời tạm bợ dựa nương

Thành tâm tu học mở đường cảm thông
Thực hành nguyện niệm một lòng

Lui về thanh tịnh thong dong đạo đời
Thức tâm tiến hóa hợp thời

Chẳng còn loạn động nơi nơi an hòa
Sống trong nguyên lý tình Cha

Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương
Khai tâm tự giác mở đường

Chơn tâm thanh nhẹ yêu thương muôn loài
Chẳng còn loạn động đua đòi

Trì tâm thực hiện những lời chơn ngôn
Tham thiền nhập định sanh tồn
Hồn khôn hồn tiến hồn ôn lại bài
Chính mình đã lỗi lầm sai

Ăn năn sám hối tiến hoài không ngưng
Dù cho kẻ đạo người dưng

Thực hành chánh pháp cảm ưng luật Trời
Vĩ Kiên

1) -- (--), 21-09-1995 ??:??
Hỏi: Hành động vá víu và không dứt khoát thì sẽ đi đến đâu?
Đáp: Thưa hành động vá víu tức là mượn danh Phật Tiên

Thánh thì sẽ tự tạo sự tối tăm cho chính mình, không tự
chủ được, rất khó hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận
được, tà ý vẫn trường tồn, tâm linh bị giới hạn, thích
diễn tả thiên cơ và địa lý, chính mình chưa khai thông
được.

Kệ:
Khó hành khó triển khó khai thông
Nguyên lý bất thông lại tréo trồng
Không thoát lòng vòng trong dục giới
Bất minh chánh pháp lại lòng vòng

2) -- (--), 22-09-1995 ??:??
Hỏi: Tu mà chuyên môn đọc sách, thiếu pháp để hành thì kết

quả sẽ ra sao?
Đáp: Thưa tu mà dựa vào trăm kinh vạn quyển, cuối cùng cũng

không sửa được tánh hư tật xấu, vừa đọc sách vừa hành
pháp đứng đắn thì mới tránh được văn chương ảo giác
và mê lầm.

Kệ:
Thực hành khai trí mở tâm tiến
Điển giới thông giao tự tiến xuyên
Giả ảo tiêu trừ tâm thức giác
Bền lâu tự đạt cảm giao huyền

3) -- (--), 23-09-1995 ??:??
Hỏi: Huyền cơ ở đâu?
Đáp: Thưa huyền cơ bao trùm cả càn khôn vũ trụ, tức là luồng

thanh điển ban chiếu khắp nơi, cấu trúc và thành tựu vô
cùng tận.

Kệ:
Thanh tịnh dìu thanh triển tiến lần
Phân minh đời đạo tiến cao tầng
Nguyên căn Trời độ tình thâm thúy

4) -- (--), 24-09-1995 ??:??
Hỏi: Sự dày công có thể đem lại kết quả cho hành giả hay

không?
Đáp: Thưa sự dày công luôn luôn đem lại sự kết quả tốt đẹp

cho người chịu hành pháp, thân tâm sẽ đem lại kết quả
thanh tịnh và sáng suốt.

Kệ:
Quân bình tự đạt tự khai thông
Trí tuệ phân minh chuyển một vòng
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Pháp giới chung hành triển triển phân Hiểu rộng đường tu chẳng ước mơ
Đạo đời hai nẻo chẳng lòng vòng

5) -- (--), 25-09-1995 ??:??
Hỏi: Người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp,

phát minh phương pháp mới, mà không bàn bạc với
những người hành pháp cũ thì kết quả sẽ ra sao?

Đáp: Thưa người tu muốn làm gì thì làm là người không thành
thật với pháp mình đang hành, tương lai sẽ ăn năn sám
hối khi chạm trán với sự thật.

Kệ:
Bất trung bất tín khổ muôn bề
Hạnh kiểm không thành trí lại mê
Đường đạo không còn tâm đạo đức
Lầm than tưởng thật trí lại mê

6) -- (--), 26-09-1995 ??:??
Hỏi: Những nhà tiên tri đoán sai thì hậu quả sẽ ra sao?
Đáp: Thưa tiên tri tức là biết trước được những chuyện chưa

xảy ra sau sự cảm thức của người, biết chuyện người
nhưng không biết được chuyện của chính mình, cuối cùng
cũng phải bỏ xác ra đi, phần hồn phải tiếp tục học hỏi và
tiến hóa, không thể tiếp tục làm thầy được. Luật là luật
không thể sửa đổi được thiên ý.

Kệ:
Chánh tâm thực hiện tối cần tiến
Kham khổ thực hành tự tiến xuyên
Đời đạo phân minh khai trí tuệ
Bình tâm học hỏi tự mình yên

7) -- (--), 27-09-1995 ??:??
Hỏi: Điển quang biện chứng pháp là sao?
Đáp: Thưa điển quang biện chứng pháp là người đã thực hành

trong khổ công tu học, hướng về cõi vô cùng tận, mới
cảm thông được điều nầy mà phân giải trật tự, từ có có
không không, vượt tầng số mê tín dị đoan, phần hồn tự
thức tự tu.

Kệ:
Học ngu phục vụ quần sanh tiến
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên
Điển pháp Trời ban trong thức giác
Dẹp phần lưu luyến tự mình yên
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