Print1 (mucbetam.org)

1 of 2

http://www.mucbetam.org/Print1.asp
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Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#176 (08-11-1998)

Print

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 #176 (08-11-1998)

Thức Giác
Mình ghi điều lành cảm thông tùy
Thức giác bình tâm tự phát huy
Khai minh chơn pháp tùy duyên tiến
Tâm độ quần sanh tự khắc ghi
Vĩ Kiên
1) Las Vegas (USA), 11-09-1998 1:00
Hỏi: Hướng tâm tu học thì phải hướng làm sao?
Đáp: Thưa hướng tâm tu học là phải thực hành đứng đắn pháp
môn đã nhận được, hành đúng tức là khai triển chiều
hướng đã và đang qui định, chỉ có mở tiến và không thụt
lùi.
Kệ:
Thực hành khai triển trí tâm vui
Khai triển minh tâm rõ đạo mùi
Thức giác tâm thành tâm ngộ đạo
Bền lâu tu tiến lại càng vui

2) Las Vegas (USA), 12-09-1998 2:30
Hỏi: Tại sao chơn tu phải về không mới đúng?
Đáp: Thưa chơn tu hành triển về gốc, vạn sự khởi đầu do nhứt
không, hành pháp giải mở về không là đúng, dứt khoát
tiền tình duyên nghiệp, thì mới đạt tới sự thanh nhẹ của
nội tâm.
Kệ:
Giải mê phá chấp tự phân tầm
Trí ý phân minh rõ diệu thâm
Trí tuệ không ngừng trong thức giác
Bình minh sáng tỏ tự giao thầm

3) Las Vegas (USA), 13-09-1998 12:05
Hỏi: Muốn sớm về cội nguồn, thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn trở về cội nguồn thì phải thành tâm tu luyện
theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nội
tâm dứt khoát thất tình lục dục nhơn duyên, không còn
chủ kiến, hành pháp thuận thiên mà tiến hóa.
Kệ
Thực hành chánh pháp tự phân qua
Phát triển chơn tâm tự thức ra
Đời đạo song hành không luyến tiếc
Sửa mình tiến hóa sống an hòa

4) Las Vegas (USA), 14-09-1998 1:30
Hỏi: Hồi đầu qui đạo pháp là qui làm sao?
Đáp: Thưa hồi đầu qui đạo pháp, là tất cả hướng thượng chung
một đường lối, hội nhập với sự quân bình của Trời Phật,
chỉ có sáng không có tối.
Kệ:
Lập lại quân bình qui đạo pháp
Bình tâm thanh tịnh chẳng phân hai
Qui nguyên giềng mối trong không giới
Thực hiện chơn tình chẳng thuyết sai

6) Las Vegas (USA), 16-09-1998 ??:??
5) Las Vegas (USA), 15-09-1998 1:30
Hỏi: Lấy gì chứng minh sự thật sự phát triển tâm linh?
Hỏi: Vốn căn bản của loài người nằm ở đâu?
Đáp: Thưa muốn chứng minh sự thật của tâm linh cần hành
Đáp: Thưa vốn căn bản của loài người nằm ở trung tâm sinh
đúng pháp tự phát triển nội tâm qua luồng điển hội nhập
lực của càn khôn vũ-trụ, cấu trúc bởi thanh quang điển
trung tim bộ đầu tự cảm thấy điển rút ngay trung tâm bộ
lành của Trời Đất, sức chịu đựng rất dẻo dai, vía hồn tề
đầu, thật thà và phát triển điển tâm tự tu tự tiến chẳng cầu
tựu nơi Tiểu Thiên Địa tức là thể xác, chung sống hòa
xin và tự lực dũng mãnh dấn thân thực hành đến đích,
bình, sống trong tình thâm xây dựng từ đời lẫn đạo, minh
phát triển tới vô cùng tận.
xét và quán thông mọi sự việc căn bản của tâm linh như:
nhìn thấy, nghe hiểu, nói năng giới hạn. Chỉ có tu mới có
Kệ:
cơ hội tiến hóa tới vô cùng, trí ý phân minh thanh và
Thực hành phát triển khí tâm linh
trược, từ thực hành cho đến lý thuyết.
Thanh tịnh quân bình tự nín thinh
Phát triển trung tâm hành giới điển
Kệ:
Mê lầm chẳng có tự mình minh
Phân minh thế cảnh chơn tình tiến
Thực hiện tâm linh giải nội phiền
Quí mến Trời cao không chối bỏ
Thực hành chơn pháp tự mình yên
7) Las Vegas (USA), 17-09-1998 ??:??
Hỏi: Duyên lành tái hội là sao?
Đáp: Thưa duyên lành tái hội là hành chung pháp, tiến hóa
trong trật tự, đi lên và thuận hòa tái hội tốt đẹp, minh

2/8/2012 9:47 AM

Print1 (mucbetam.org)

2 of 2

http://www.mucbetam.org/Print1.asp

cảm lẫn nhau từ giai đoạn một, hiểu Trời hiểu Phật nhiều
hơn.
Kệ:
Rõ mình rõ họ thâm ơn
Giải bỏ sân si dẹp giận hờn
Duyên đẹp tình đời không bỡ ngỡ
Quí yêu thanh bình tự qui hườn
TBPTĐN #176 (08-11-1998)
© www.mucbetam.org (2005-2012) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)

2/8/2012 9:47 AM

