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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 #190 (14-02-1999)

Tiến Hành
Chơn tâm tự thức thật là nhanh
Trí tuệ phân minh chuyển các ngành
Minh giải đời nay tạm thức thôi
Lý vững bền tâm chuyển tiến hành
Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 19-12-1998 3:28
2) Montreal (Canada), 20-12-1998 3:39
Hỏi: Làm người thích thì thương, không thích thì ghét tại sao?
Hỏi: Người chưa thanh tịnh chưa thấu triệt tình thế của chính
mình tại sao?
Đáp: Thưa làm người thích lại mê không thích lại ghét là vì
người ấy chưa hiểu lấy tâm thân của chính mình, thiếu trí
Đáp: Thưa người chưa thực hành nhịn nhục, chưa thấu triệt
và thiếu thanh tịnh.
được chơn lý là gì xuất ngôn bừa bãi tạo động cho chính
mình chẳng có ích chi.
Kệ:
Không tu khó tịnh khó làm thinh
Kệ:
Pháp lý minh tâm tự thực hành
Không quí nhơn sinh chẳng hiểu mình
Lưu luyến không còn sanh động loạn
Sửa mình tiến hóa lại càng thanh
Hồn là chánh gốc sao không biết
Mưu đồ phá hoại lại phiền mình
Thanh tịnh cần tu quí thực hành
3) Montreal (Canada), 22-12-1998 8:15
Hỏi: Thiền sao mới đạt pháp?
Đáp: Thưa muốn đạt pháp thì phải dứt khoát thiền trong thanh
tịnh.
Kệ:
Nguyên lý êm xuôi rõ chính mình
Tâm tu thanh tịnh hướng tâm linh
Tràn đầy duyên đẹp trong thức giác
Thành tâm tu luyện tự mình minh

4) Montreal (Canada), 23-12-1998 8:07
Hỏi: Thiện duyên tái hồi bằng cách nào?
Đáp: Thưa thiện duyên tái hồi bằng chơn tâm thực hành tự đạt.
Kệ:
Qui nguyên giềng mối hiện chơn tâm
Chuyển tiến thực hành lý diệu thâm
Trong đạo có đời duyên tự ngộ
Cùng hành chung tiến ngộ chơn tâm

5) Montreal (Canada), 24-12-1998 8:59
Hỏi: Tại sao mỗi mỗi phải thực hành nhiên hậu mới có kết quả
tốt?
Đáp: Thưa thực hành là tự khai triển, làm được hiểu được, thật
sự dấn thân tiến hóa hơn.
Kệ:
Thực hành chuyển tiến rõ chơn tình
Tháo gỡ thực hư tự phát minh
Thực triển chơn hành tâm đạt thức
Bền lâu vững chắc tự qui hình

6) Montreal (Canada), 25-12-1998 4:23
Hỏi: Người chưa thực hành Pháp Lý nói đạo căn cứ trong cuộc
sống mà luận thuyết có đúng không?
Đáp: Thưa đúng theo sự sống mờ mờ ảo ảo của chính họ mà
thôi. Còn người tu Vô Vi nói với sự cảm giác trong thực
hành khác hơn người chưa thực hành. Người đi trước
cần thực hiện sự kiên nhẫn của chính mình mà truyền đạt
cho người kế tiếp trong sự tự nhiên và hồn nhiên sẵn có.
Người tu Vô Vi cần thực hành và nói thật qua sự trực
giác của chính mình mà nói để học, dấn thân phục vụ rõ
rệt.
Kệ:
Vui hành phục vụ trí tâm thân
Tự tiến tự tu chuyện tối cần
Cống hiến chơn lời không tiểu xảo
Thực hành mới thấy đạo cân phân

7) Montreal (Canada), 26-12-1998 8:07
Hỏi: Duyên lành tái ngộ do đâu hình thành?
Đáp: Thưa duyên lành tái ngộ do thiện tâm của đôi bên thật sự
thương nhớ.
Kệ:
Hướng tâm đạo đạt tình thâm tiến
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Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên
Tâm đạo quân bình nay đạt thức
Từ bi mở rộng chẳng lo phiền
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