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

Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#212 (18-07-1999)

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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Trì Trệ

Trì trệ tham sân tự ái phân
Đời là tạm cảnh chuyển gieo lần
Phân minh rắc rối đều chưa thức
Bình tâm thanh tịnh tự mình phân

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 25-05-1999 5:43

Hỏi: Tình thương có sẵn trong tâm, không hành thì tự cảm thấy
thiếu tại sao?

Đáp: Thưa mỗi mỗi trong cuộc sống phải tự thực hành mới có,
bằng không thì sẽ cảm thấy bơ vơ và không lối thoát.

Kệ:
Thực hành là chánh duyên tề tựu
Có có không không tự đạt ưu
Thế sự mưu đồ không đạt pháp
Thực hành thanh tịnh giải phần mưu

2) Montreal (Canada), 26-05-1999 5:53

Hỏi: Những chuyện rắc rối từ xa đưa đến thì phải làm sao?
Đáp: Thưa tự thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí

Phật Pháp thì dù chuyện xa như gần cũng như nhau, chỉ
có sự thanh tịnh là giải quyết được.

Kệ:
Tâm thân thanh tịnh chẳng mê lầm
Giải tỏa phiền ưu lý diệu thâm
Trách móc không cần tu đạt pháp
Bình tâm thanh tịnh tự tiến thầm

3) Montreal (Canada), 27-05-1999 6:00

Hỏi: Quí yêu Trời Phật thì phải quí yêu làm sao?
Đáp: Thưa quí yêu Trời Phật thì phải thực hành pháp môn đứng

đắn, tâm thành tự giải sự phiền ưu.
Kệ:

Thuyết lý không tu tạo trí ngu
Thực hành không có lại mê mù
Tâm tu chưa thức thêm gieo động
Trược khí tràn đầy khó hành tu

4) Montreal (Canada), 28-05-1999 6:05

Hỏi: Tu mà không chịu hành pháp thì sẽ ra sao?
Đáp: Thưa tu mà không hành pháp thì chỉ tạo sự mê chấp cho

chính mình mà thôi. Hay đặt điều chê khen và không lối
thoát.

Kệ:
Ôm chấp tạo mê khổ muôn bề
Âm u loạn động lại bối bê
Thanh trược lẫn lộn càng khó thoát
Bình tâm thanh tịnh rõ muôn bề

5) Montreal (Canada), 29-05-1999 5:37

Hỏi: Qui hội tâm linh là phải làm sao?
Đáp: Thưa qui hội tâm linh là mọi người đến đó đều hướng tâm

về Trời Phật.
Kệ:

Thành tâm tu tiến hướng tâm lành
Giải tỏa mê mù tự hướng thanh
Qui hội chơn hồn trong thức giác
Tâm linh khai triển vạn sự thành

6) Montreal (Canada), 30-05-1999 2:58

Hỏi: Thực hành chánh pháp là phải thực hành làm sao?
Đáp: Thưa thành tâm hành pháp trong vòng trật tự.

Kệ:
Thực hành nghiêm chỉnh chẳng mê lầm
Tự thức thực hành lại phát tâm
Xây dựng hành tu trong dứt khoát
Bền lâu tu tiến triển âm thầm

7) Montreal (Canada), 31-05-1999 6:45

Hỏi: Tổ chức của khối óc liên hệ với vũ trụ quang bằng cách
nào?

Đáp: Thưa khối óc liên hệ với vũ trụ quang bằng cách thanh
tịnh giải nghiệp tâm.

Kệ:
Qui nguyên thiền giác rõ hành trình
Tự thức thanh tâm tự giác minh
Liên hệ vô cùng qui một mối
Càn khôn vũ trụ tự phân minh

 

TBPTĐN #212 (18-07-1999)  
© www.mucbetam.org (2005-2012) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)

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

1 of 1 2/12/2012 9:59 PM


