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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 #137 (08-02-1998)

Thức Tỉnh
Thức tỉnh tâm tư tạo dựng đàng
Cùng chung tiến hóa trí tâm an
Đời là tạm cảnh tâm hành tiến
Cảm thức trần gian tự khai màn
Vĩ Kiên
1) San Diego (USA), 13-12-1997 4:20
Hỏi: Vượt tầng ô trược là vượt làm sao?
Đáp: Thưa vượt tầng ô trược là tự thực hành pháp môn, tự khai
mở bên trong, thật sự hướng thượng tu tiến, hiểu rõ
nguyên khí gia Trời Đất và Đạo, đạt tới sự quân bình
của nội tâm, thì mới thật sự vượt khỏi tầng ô trược.
Kệ:
Thực hành kiểm chứng rõ ràng tiến
Cương quyết chơn tu tự tiến xuyên
Đời đạo giải phần mê loạn chấp
Tự tu tự tiến rõ chơn truyền

2) Las Vegas (USA), 14-12-1997 2:40
Hỏi: Tinh thần phục vụ có hữu ích gì cho người truyền pháp hay
không?
Đáp: Thưa tinh thần phục vụ của người truyền pháp, lúc nào
cũng dấn thân xây dựng vô quái ngại thì mới thật là
người tu.
Kệ:
Thực hành chất phác chẳng khờ ngu
Dũng mãnh tu tâm thoát khỏi mù
Trí tuệ không ngừng tâm thức giác
Đời nay loạn động chỉ mê mù

3) Las Vegas (USA), 15-12-1997 3:15
4) Las Vegas (USA), 16-12-1997 4:05
Hỏi: Sự gia trì dẻo dai có hữu ích gì không?
Hỏi: Thiên ân là sao?
Đáp: Thưa sự gia trì dẻo dai rất hữu ích cho người chơn tu, lập
Đáp: Thiên ân là phước Trời cho mà chúng ta đã và đang mang
trường không thay đổi chỉ có phát triển không thụt lùi,
từ kiếp trước đến bay giờ mới được hội nhập vào cơ thể,
gia tăng thanh tịnh.
có tâm linh và biết tâm linh. Tu mà biết được nguyên lý
của Trời Đất thì rất vững vàng và thanh tịnh.
Kệ
Tâm minh kiến tánh tự nhiên hành
Kệ:
Khai triển tâm linh tự hướng thanh
Vui hành chẳng có mơ hồ đổi
Sáng suốt bình tâm qui một mối
Nhứt quyết một lòng chẳng thả trôi
Trời ban tình đẹp tự tâm hành
Chất phác thực hành tâm nới rộng
Bình tâm thanh tịnh tiến từ hồi
5) Las Vegas (USA), 17-12-1997 4:10
Hỏi: Muốn tham gia trận đồ tâm linh thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn tham gia trận đồ tâm linh thì phải tu hành tinh
tấn, mỗi mỗi phải đổi mới, phù hợp với luồng điển chấn
động của trung tâm sinh lực càn khôn vũ-trụ, ánh sáng sẽ
khôi phục, tâm trí thức giác sự sai lầm của chính mình
mà tu.
Kệ:
Tạo khôn tự giải tâm mê mù
Thức giác trùng tu chẳng có ngu
Trí tuệ thông hành minh sự thật
Thực hành thanh tịnh chẳng còn ngu

6) Las Vegas (USA), 18-12-1997 4:55
Hỏi: Trí tuệ phân minh là phân minh chuyện gì?
Đáp: Thưa phân minh điển thanh và điển trược dễ dứt khoát
nhanh chóng hơn.
Kệ:
Giận là trược khí khó phân minh
Tha thứ thương yêu rõ tiến trình
Minh đạo thông đời tâm dễ dứt
Bình minh sáng tỏ hiện muôn hình

7) Las Vegas (USA), 19-12-1997 1:35
Hỏi: Thực hành có trật tự và đúng giờ có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa mỗi mỗi thực hành có trật tự đều hữu ích cho phần
hồn lẫn thể xác.
Kệ:
Mỗi mỗi hình thành trong trật tự
Thông khai giải tiến tự vui cười
Phân minh sáng suốt cùng vui tiến
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Giải bỏ phiền tâm tự mình cười
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