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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 #149 (03-05-1998)

Sống Động
Điện năng phát triển muôn chiều tiến
Sáng suốt minh tâm tự cảm yên
Quí bạn thương người tâm sáng suốt
Dìu nhau tiến hóa cảm giao liền
Vĩ Kiên
1) Monaco (France), 08-03-1998 5:30
2) Monaco (France), 09-03-1998 12:45
Hỏi: Thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Hỏi: Áo trắng tình thương do đâu mà có?
thì phải cần lưu ý việc gì trước nhứt?
Đáp: Thưa tu lâu phát triển điển quang hòa hợp với thanh giới,
Đáp: Thưa thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
tự cảm thấy lúc nào cũng mặc áo trắng thanh nhẹ dạo
Pháp cần niệm Phật trước hết. Từ từ khai mở huyền bí
khắp cả càn khôn vũ trụ, đêm đêm nhập định tu xuất đều
nội tâm, nhiên hậu mới cảm thức được mắt mũi tai miệng
thấy vậy.
lưỡi thân ý mà tự khai mở từng điển quang bên trên, hội
Kệ:
tụ lục căn lục trần giải tiến mà tu đúng giờ đúng khắc,
Vượt khỏi âm u thành áo trắng
trật tự, giải tỏa sự lười biếng trễ nãi của nội bộ, lúc nào
Thực hành chơn pháp triển đa năng
cũng thích thú và xây dựng tốt. Phần hồn tức là sự sáng
Dấn thân phục vụ không còn nghỉ
suốt luôn luôn quán xuyến và nhắc nhở lục căn lục trần
Lướt gió tung mây chẳng nhọc nhằn
cần mẫn trong chu trình tiến hóa. Thành tâm tu luyện và
thật thà, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu.
Kệ:
Khai thông trí tuệ chẳng lo sầu
Thức giác tâm tu rõ nhiệm mầu
Bê trễ chính mình không đạt thức
Tùy duyên tận độ tiến thâm sâu
4) Monaco (France), 11-03-1998 2:45
3) Monaco (France), 10-03-1998 3:45
Hỏi: Lòng trung tín không thành tại sao?
Hỏi: Sự phản nghịch của tình đời do đâu mà có?
Đáp: Thưa lòng trung tín không thành tại vì lập trường không
Đáp: Thưa sự phản nghịch của tình đời do sự thiếu thông cảm
vững, nói một đường làm một ngả, không ăn khớp với sự
mà ra, đụng phải thức tâm thì mọi chiều hướng đều phải
tiến hóa của tâm linh.
học thì mới phát triển. Đời là địa vị, đạo là sự quân bình
và tâm linh hành trình tiến hóa của phần hồn thì phải chịu
Kệ:
đựng phân giải nghiệp lực. Chỉ có tu thì mới có cơ hội
Bất minh nguyên lý giải tâm mình
tiến về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của tâm linh.
Khó khổ tự cam lại khó minh
Hồn vía giãi đãi không nhập định
Kệ:
Thành tâm tu sửa lại càng minh
Tâm linh sáng lạn thức hành trình
Duyên đạo tình đời tự giác minh
Gây cấn giải thông tình thấm thía
Vô sanh bất diệt tự mình minh
5) Monaco (France), 12-03-1998 3:00
Hỏi: Sự đóng góp của người tu thiền có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa sự đóng góp của người dấn thân tu thiền rất hữu ích
cho hành giả có cơ hội phát triển tâm từ bi thay vì keo
kiết bất lợi cho tâm lẫn thân.
Kệ:
Tu hành giải mở thức chuyên cần
Rộng mở đường đi tự tiến thân
Giải nghiệp chính mình tâm thức giác
Bình tâm học hỏi tự mình phân

6) Monaco (France), 13-03-1998 2:10
Hỏi: Muốn dọn đường điển cho phần hồn tiến hóa thì phải làm
sao?
Đáp: Thưa muốn dọn đường điển cho phần hồn tiến hóa thì
phải thực hành chất phác và thật thà tự khai mở luồng
điển trung tim bộ đầu, hướng thẳng về trung tâm sinh lực
càn khôn vũ trụ mà tiến hóa, trì tâm thanh tịnh tự giải
quyết mọi sự nan giải của chính mình, trí tuệ phân minh
điều lành điều dữ.
Kệ:
Khai thông trí tuệ khác hơn người
Cảm thức trần gian tạo ngất ngư
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Khổ cảnh triền miên trong giấc mộng
Thanh bình tự giải đạt thanh tươi
7) Monaco (France), 14-03-1998 2:35
Hỏi: Lòng tham có ích lợi gì cho tâm lẫn thân?
Đáp: Thưa lòng tham không có ích lợi gì cho tâm lẫn thân, chỉ
có hại mau già và mau khổ mà thôi.
Kệ
Tham lam không ích lại sanh tồi
Khó khổ mới nên chỉ tiến thôi
Tự tiến tâm thân tự giải được
Tự mình thức giác trở về ngôi
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