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Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#136 (01-02-1998)

Print

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 #136 (01-02-1998)

Mậu Dần
Mậu Dần xuân lai tâm vui hợp
Thế cảnh xuân sanh tự bạc bàn
Sanh trụ hoại diệt tâm tiến bước
Thực hành chơn pháp tự mình an
Vĩ Kiên
1) Yorba Linda (USA), 06-12-1997 12:00
2) Yorba Linda (USA), 07-12-1997 2:55
Hỏi: Niệm Phật thường xuyên sẽ có kết quả gì?
Hỏi: Trí tuệ phân minh có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa thành tâm niệm Phật, lâu ngày sẽ hiện một xâu chuỗi
Đáp: Thưa trí tuệ phân minh rất hữu ích cho đường tiến hóa của
trước ngực, chứng minh luồng điển minh triết đã hội
phần hồn, sẽ không còn bỡ ngỡ và dũng hành.
thành, bảo vệ tâm thân thực hiện Phật Pháp tiến hóa vô
Kệ:
quái ngại.
Hiểu rồi minh cảm đường tu tiến
Kệ:
Tự thức tự minh tự tiến xuyên
Duyên đạo tình đời không luyến tiếc
Trì tâm niệm Phật hướng thanh đài
Phát triển tâm linh chẳng tạo sai
Quí thương muôn loại tự mình yên
Tiến hóa vô cùng không loạn động
Thành tâm tu luyện tự phân bài
3) Yorba Linda (USA), 08-12-1997 5:15
Hỏi: Nước lửa gió đất trong thể xác không đầy đủ thì sẽ suy
yếu, thiếu điển, phần hồn không yên thì phải làm sao?
Đáp: Thưa trong cơ tạng thiếu một phần nào thì nguyên khí
không đầy đủ, sức khỏe thiếu kém, trí tâm không minh
mẫn, mất quân bình, cần làm Pháp Luân Thường Chuyển
đầy đủ thì sức khỏe sẽ khôi phục.
Kệ:
Trí tâm phát triển điển dồi dào
Hội tụ quân bình tâm đạt đạo
Điển khí chung hồi tâm dứt khoát
Pháp luân thường chuyển tiến chiều cao

4) Yorba Linda (USA), 09-12-1997 5:25
Hỏi: Nhờ đâu trí tuệ mới được phát triển?
Đáp: Thưa trí tuệ phát triển nhờ thực hành pháp môn đứng đắn,
hướng về thanh tịnh mà hành thì trí tuệ sẽ phát triển trong
tự nhiên và hồn nhiên.
Kệ:
Gom gọn điển trí tự triển minh
Bình tâm thanh tịnh rõ hành trình
Hồn nhiên tự tiến chơn tâm thức
Tuệ giác không lầm tự hiểu mình

6) Yorba Linda (USA), 11-12-1997 4:00
5) Yorba Linda (USA), 10-12-1997 4:55
Hỏi: Tín hiệu chuyển vào tâm thức bằng cách nào?
Hỏi: Trừu tượng là gì?
Đáp: Thưa trừu tượng là thoát khỏi tâm thức bình thường, phàm Đáp: Thưa tín hiệu chuyển vào tâm thức bằng thanh điển siêu
nhiên, tùy theo trình độ thanh tịnh của hành giả tự cảm
tâm không thể tưởng tượng được.
nhận.
Kệ:
Kệ:
Tâm phàm khó tưởng khó truy hành
Trí sáng tâm minh chuyển chuyển hành
Thanh tịnh tự đạt hướng cõi thanh
Toàn thân thanh tịnh tự mình thanh
Chuyển tiếp tâm lành qui ánh sáng
Vô cùng tiến hóa vô cùng nhanh
Khí thanh chuyển giám thân trần trược
Thức giác tự hành tự tiến nhanh
7) Yorba Linda (USA), 12-12-1997 3:00
Hỏi: Muốn cải sửa sự sai lầm của chính mình thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn cải sửa chính mình thì phải hành đúng pháp,
thì sẽ gây được một tập quán tốt, tức là sửa được tâm
thân.
Kệ:
Siêng năng tự cứu sống chuyên cần
Giải quyết ưu tư tự góp phần
Vui say đời đạo tâm thân tiến
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