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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 #168 (13-09-1998)   
Tâm Linh

Giải nghiệp chơn tu chẳng tạo mù
Thực hành chơn pháp tự mình tu
Ai thương ai ghét tùy duyên độ
Sáng suốt minh tâm niệm Nam Mô

Vĩ Kiên

1) Atlantic City (USA), 18-07-1998 6:20

Hỏi: Tại sao phải thực hành tự cứu?
Đáp: Thưa không có thực hành thì không tiến, không tu trong

thực hành thì sẽ không có kết quả, tu sửa trong thực hành
mới thật là tu. Tu theo như làm kiểu, chết thác ra ma, trí
ý không phát triển, tội tình vẫn cưu mang.

Kệ:
Ước mong tiến tới thiên đàng tịnh
Khó thức khó tu lại khó minh
Tự giải tình đời nay được độ
Thâm sâu chơn pháp lại càng minh

2) Atlantic City (USA), 19-07-1998 4:45

Hỏi: Vui hành trong thanh tịnh là hành làm sao?
Đáp: Thưa vui hành trong thanh tịnh là đạt được một tập quán

tốt, biết được sự nhìn thấy nghe nói đều do đấng toàn
năng ân ban. Biết được điều này thì lúc nào cũng an yên
tự tại, tu để qui về một mối sáng suốt và thanh tịnh.

Kệ:
Tâm giao cảm thức điều lành tiến
Chẳng có lo âu chẳng có phiền
Đời đạo song hành không cực nhọc
Tình thương đạo đức thức triền miên

3) Atlantic City (USA), 20-07-1998 6:25

Hỏi: Thâm tình phát triển giữa Trời và Đất nằm ở đâu?
Đáp: Thưa thâm tình phát triển giữa Trời và Đất nằm ở trung

tâm bộ đầu, điển tâm cảm thức thanh nhẹ và hóa giải
nghiệp lực của nội tâm.

Kệ:
Trung tâm phát triển tự mừng thầm
Quí mến trung ương tự phát tâm
Thanh tịnh trong lòng không ý dục
Bền lâu thực hiện tự xuyên tầm

4) Atlantic City (USA), 21-07-1998 6:15

Hỏi: Tình thương sống động có nhiệm vụ gì?
Đáp: Thưa tình thương sống động lúc nào cũng cảm động lòng

người, hiểu được giá trị của tình thương thì không bao
giờ xa lìa, xác xa nhưng tâm không xa.

Kệ:
Sờ sờ trước mắt tự phân qua
Nhớ nhớ thương thương lại thật thà
Quí mến thâm tình không ghét bỏ
Cùng chung xây dựng chẳng còn xa

5) Atlantic City (USA), 22-07-1998 5:40

Hỏi: Tất cả đều do tâm tạo thành là tại sao?
Đáp: Thưa tâm là sự sáng suốt lớn rộng tùy theo sự dấn thân

của hành giả, gieo nhân lành sự sáng suốt sẽ được bình
tâm và ổn định hơn.

Kệ:
Qui nguyên giềng mối chẳng còn hờn
Sửa tiến tâm linh lại biết ơn
Luyến tiếc thâm tình trong đạo pháp
Về nơi thanh nhẹ tự qui hườn

6) Atlantic City (USA), 23-07-1998 5:15

Hỏi: Duyên lành do đâu mà có?
Đáp: Thưa duyên lành do sự thành tâm của mọi người đóng góp

sẽ hình thành, trong bất ngờ và không suy tính.
Kệ:

Tự nhiên thanh nhẹ lại hình thành
Phá chấp giải mê tự tiến thân
Phật Pháp tràn đầy duyên tận độ
Từ bi rộng mở tự minh phân

7) Atlantic City (USA), 24-07-1998 6:40

Hỏi: Qua cơn điêu luyện sẽ được kết quả gì?
Đáp: Thưa qua cơn thực hành pháp môn điêu luyện cho tâm

thân có trật tự và đến sự thanh nhẹ kiến thức tự nhiên và
hồn nhiên, vui trong thanh tịnh.

Kệ:
Thực hành tự cảm tự thông minh
Cảm thức nhơn gian cuộc tiến trình
Học dũng thực hành trong chất phác
Thành tâm tu luyện tự mình minh
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