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Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
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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
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Thực Hiện Công Phu
Giải tỏa phiền ưu rõ mối giềng
Tâm thân tiến hóa tự vượt xuyên
Phàm tâm tan biến trong giây phút
Thực hiện công phu rõ các miền
Vĩ Kiên
1) San Jose (USA), 13-06-1998 7:05
2) San Jose (USA), 14-06-1998 1:15
Hỏi: Chúng sanh đều có sự sống như nhau có phải không?
Hỏi: Làm sao tự hại được?
Đáp: Thưa chúng sanh đều có sự sống như nhau bằng hơi thở
Đáp: Thưa tự gây một tập quán xấu là tự hại mà không hay.
liên hệ cùng Trời Đất. Đối với người tu lại càng thấy rõ
Kệ:
hơn, cuộc đời là tạm bợ, đua nhau tranh giành quyền lợi,
Tâm linh vắng mất tạo bày hày
cuối cùng cũng phải đi đến chỗ cáo chung là Bệnh Tử,
Khó khổ tự cam mất dịp may
cũng phải buông xuôi tất cả nghiệp lực mà ra đi với hai
Trí tuệ không khai nan phát triển
bàn tay không, chẳng nắm bắt được một việc gì trong tay. Khó thông chơn lý khó đổi thay
Người tu chơn ý thức được điều nầy tự buông bỏ tất cả
những sự liên hệ dính líu trong nội tâm, hướng tâm về
thanh tịnh mà tu thì mới đúng đường.
Kệ:
Thương Trời nhớ Phật tự gieo gương
Hành pháp tự tu tự mở đường
Trí óc phân minh không luyến tiếc
Trì tâm tu luyện sống khiêm nhường
3) San Jose (USA), 15-06-1998 2:15
Hỏi: Tương ngộ chơn tình là sao?
Đáp: Thưa tương ngộ chơn tình, là không mong muốn lại được
gặp thỏa mãn trong nội tâm, không vui không buồn, tỏ
bày sự thật không tính toán.
Kệ:
Giao hành thanh tịnh trí tâm yên
Kết quả vui chung chẳng có phiền
Tâm đạo tràn đầy duyên tốt đẹp
Thâm tình cởi mở tự mình xuyên

4) Montreal (Canada), 16-06-1998 6:15
Hỏi: Nguyên lý thanh cao là gì?
Đáp: Thưa nguyên lý thanh cao là hoàn toàn thoát tục.
Kệ:
Vươn lên đến cõi vô cùng
Thoát tục tâm linh rõ chuyển vùng
Thanh tịnh vui hành trong tận thức
Chơn thành đạt pháp rõ từ vùng

5) Montreal (Canada), 17-06-1998 6:15
Hỏi: Thanh tịnh độ tha là sao?
Đáp: Thưa sự thanh tịnh độ tha là phải tự dứt nghiệp tâm, trí
sáng tâm minh, thực hành ban chiếu khắp nơi nơi, như
mặt trời quang chiếu.
Kệ:
Trong sáng minh tâm từng chuyển chiếu
Nẻo đường chơn lộ đạt thanh điều
Phân minh đời đạo tình giao cảm
Lý vững đường tu đạt thức nhiều

6) Montreal (Canada), 18-06-1998 6:05
Hỏi: Muốn học pháp trường sinh thì phải học làm sao?
Đáp: Thưa muốn học pháp trường sinh thì phải học nguyên lý
của Trời Phật, tức là giải bỏ tất cả sự ô trược của nội
tâm và nội tạng thì mới phù hợp với nguyên lý đương
sinh, mọi chiều sẽ được phát triển.
Kệ:
Nhẹ nhõm mọi chiều xuôi thuận tiến
Hướng thanh giải trược tự giao liên
Hình thành chơn pháp tùy duyên thức
Lĩnh hội Trời cao chẳng lụy phiền

7) Montreal (Canada), 19-06-1998 6:00
Hỏi: Tại sao chơn lý phải tròn mới đúng?
Đáp: Thưa chơn lý là sự thật của Trời Đất hình thành bởi điển
khí của Trời Đất chỉ có tròn không thể méo được.
Kệ:
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Điển giới phân minh chẳng tréo tròng
Thật thà trật tự tiến vô cùng
Qui nguyên giềng mối không giao động
Quyết tiến không lùi lý trung dung
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