
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mucbetam.org

Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#183 (27-12-1998)

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
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Duyên Trời

Duyên Trời đã đến khắp nơi nơi
Thức giác tâm tu rất thảnh thơi
Duyên đẹp tâm lành nay thức giác
Trời ban thanh khí chẳng xa rời

Vĩ Kiên

1) Hilton Hotel-LA (USA), 30-10-1998 5:20

Hỏi: Dụng tâm thanh tịnh để làm gì?
Đáp: Thưa dụng tâm thanh tịnh để giải quyết mọi sự nan giải.

Kệ:
Bình tâm thanh tịnh tự tu hoài
Giải quyết trận đồ chẳng định sai
Đen bạc tình đời không ám hại
Bình tâm xem xét rõ anh tài

2) Atlantic City (USA), 31-10-1998 6:57

Hỏi: Muốn khôi phục tâm từ bi thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn khôi phục tâm từ bi thì phải tha thứ và thương

yêu, nhiên hậu mới nới rộng được tâm từ bi.
Kệ:

Tha thứ thương yêu giải nạn tai
Tâm tu khai triển tự an bài
Đường tơ kẻ tóc không thu thập
Trí tuệ phân minh tự tiến hoài

3) Atlantic City (USA), 01-11-1998 5:30

Hỏi: Bố thí thiện ngôn là bố thí làm sao?
Đáp: Thưa bố thí thiện ngôn là nói ra những gì mình đã giúp

được chính mình trong chu trình tiến hóa.
Kệ:

Xuất ngôn ban bố sự thật tự phân qua
Đường lối phân minh tự cảm hòa
Ý chí không còn ôm nắm bắt
Tình thương đạo đức lý chan hòa

4) Atlantic City (USA), 02-11-1998 4:05

Hỏi: Óc người tu thiền mở rộng điển tâm xuất phát đi lên thì
mới thật sự thông và minh mẫn không?

Đáp: Thưa óc người tu thiền phát triển điển tâm là cần thiết cho
cơ tiến hóa của tâm linh.

Kệ:
Xuất phát đi lên rõ tiến trình
Qui y Phật Pháp nhẹ càng minh
Tình Trời là một không kích động
Tan biến sân si rõ chính mình

5) Atlantic City (USA), 03-11-1998 8:40

Hỏi: Tiếp tục tham thiền có hữu ích gì cho tâm và thân hay
không?

Đáp: Thưa tiếp tục tu thiền sẽ vượt qua khỏi nạn tai và mòn
nghiệp chướng.

Kệ:
Hướng tâm thanh tịnh thật là thương
Trì chí phân minh các nẻo đường
Dứt khoát tâm thành tu tiến bước
Bình tâm thanh tịnh tự gieo gương

6) Atlantic City (USA), 04-11-1998 7:50

Hỏi: Nguyên khí của Trời Đất bất hòa có tạo sự khó khăn cho
lòng người hay không?

Đáp: Thưa nguyên khí của Trời Đất bất ổn có tạo sự khó khăn
cho nhơn loại như: bão bùng nguy hiểm. Đối với người
thành tâm tu thì vẫn chấp nhận bất cứ ở hoàn cảnh nào,
khó khăn rồi cũng qua. Khối óc của loài người sẽ tái lập
theo thời tiết ổn định.

Kệ:
Vượt khỏi loạn động lại cảm minh
Khí Trời vẫn đổi chuyển hành trình
Thiên cơ tại thế duyên Trời độ
Thức giác bình tâm rõ chính mình

7) Atlantic City (USA), 05-11-1998 9:00

Hỏi: Nhồi quả thì phải làm sao?
Đáp: Thưa nhồi quả đúng lúc thì phải nhịn nhục và chịu đựng

tối đa thì mọi việc sẽ được phân giải rõ rệt.
Kệ:

Bình tâm chấp nhận chơn điều
Dù đắng dù cay vẫn đạt siêu
Siêu giác tâm tư đều đạt thức
Vững hành thế đạo đạt quân bình
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