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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 #173 (18-10-1998)   
Học Hỏi

Muôn bề sống động trí tâm mê
Thức giác bình tâm muốn trở về
Thiên quốc xa xưa tâm quyến luyến

Thành tâm tu sửa tự ra về
Vĩ Kiên

1) T/V Nhan-Hoa-Olympia (USA), 22-08-1998 4:45

Hỏi: Tình Trời quán xuyến khắp mọi nơi là sao?
Đáp: Thưa tình Trời quán xuyến và ban chiếu khắp nơi nơi qua

nhu cầu cần thiết của Trời Đất đã hình thành, tạo phương
tiện cuộc sống của quần sanh, chung hưởng trong xây
dựng, chỉ có người chịu tu mới cảm thức được điều nầy.
Tình Trời không bao giờ xa quần sanh, có tu có hành sẽ
được cứu.

Kệ:
Thực hành chất phác tự an vui
Cảm nhận tình thương đã tạo mùi
Cứu giúp mọi người tu tự tiến
Một lòng khai triển tự rèn trui

2) T/V Nhan-Hoa-Olympia (USA) 23-08-1998 3:20

Hỏi: Quyết tâm tu tiến có lợi ích gì cho tâm thân không?
Đáp: Thưa quyết tâm hành pháp liên tục và tu tiến thì rất hữu

ích cho tâm lẫn thân, tràn đầy hạnh đức, chọn đường mà
tiến, quí yêu Trời Phật, thành tâm phục vụ, xây dựng từ
bi.

Kệ:
Thực hành khai triển chẳng còn nghi
Pháp giới khai thông tiến hợp thì
Tu tiến thành tâm không bỡ ngỡ
Dấn thân hành đạo phát tâm tùy

3) Vancouver (Canada), 24-08-1998 3:54

Hỏi: Muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải thành

tâm tu sửa từ trược tới thanh, thực hành chất phác. Khi
đạt tới thanh tịnh, tâm từ bi phát triển tới vô cùng, sự
quang chiếu sẽ vô biên giới, tận độ quần sanh, từ trong
thể xác cho tới bên ngoài của thể xác, đều phát quang
thanh nhẹ và phục vụ tận tình.

Kệ:
Thực hành cảm thức tự giải minh
Giáo lý thâm sâu rõ tiến trình
Điển giới không ngừng liên hệ tốt
Tham tòng thanh nhẹ chẳng cơ còng

4) Vancouver (Canada), 25-08-1998 2:55

Hỏi: Phải làm sao mới gọi là cứu khổ ban vui?
Đáp: Thưa cứu khổ ban vui là chính hành giả tại mặt đất phải

thực hành phương pháp tự cứu, nhiên hậu mới bớt khổ,
tâm thức quân bình mới an vui, giúp đỡ vật chất là tự dứt
khoát tâm keo kiết gọi là tu phước được phước, thực
hiện bác ái và từ bi, thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học
Huyền Bí Phật Pháp là tự tu tự tiến từ đời lẫn đạo, đời
đạo song tu, đường đi ngắn gọn hơn, trực tiếp nguyên khí
của Trời Đất, giải mở tâm tư trong xây dựng, trí tuệ phân
minh, hành trình rõ rệt.

Kệ:
Giải thông tự quyết chuyển hành trình
Thức giác bền lâu tự nín thinh
Liên hệ dài lâu tu tự tiến
Bền tâm vững chí tự mình minh

5) Vancouver (Canada), 26-08-1998 1:56

Hỏi: Muốn khai tâm mở trí thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn khai tâm mở trí thì phải thực hành pháp môn

khứ trược lưu thanh, liên tục như vậy, dấn thân hành
pháp chuyên cần, trí tâm sẽ được khai mở nhẹ nhàng,
trung tâm bộ đầu khai triển thật thà và chất phác, sống
trong nhịn nhục và thanh tịnh.

Kệ:
Bình tâm thực hiện có duyên may
Thức giác tâm tu rõ ý Thầy
Chánh đại quang minh tình chuyển tiếp
Thành tâm tu luyện cảm vui vầy

6) Vancouver (Canada), 27-08-1998 1:40

Hỏi: Chuyển thức phân minh là phân làm sao?
Đáp: Thưa chuyển thức phân minh là phải dấn thân từ đời lẫn

đạo thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình thì mới
bằng lòng sửa đổi và tu tiến.

Kệ:
Dấn thân tự thức tự phân lần
Giải khổ ban vui rõ pháp ân
Tiến triển không ngừng trong thức giác
Thành tâm tu luyện rất chuyên cần
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7) Vancouver (Canada), 28-08-1998 ??:??

Hỏi: Tự nhiên và hồn nhiên có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa tự nhiên và hồn nhiên là đạt tới sự quân bình của cơ

thể, sự thanh nhẹ rất cần thiết, nội tâm cực thanh nhẹ là
cực sáng.

Kệ:
Tâm thân ổn định tiến đàng hoàng
Cảm thức Trời ban sống vững an
Kiếp kiếp không còn gieo ý động
Giữ mình thanh sạch tự phân bàn
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