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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 #225 (24-10-1999)   
Lường Gạt

Lường gạt chính mình thêm nặng tội
Hồn vía không minh qui đường cũ
Thức giác bình tâm khai triển tốt
Thực hành tu tịnh giải tâm mùi

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 26-08-1999 8:04

Hỏi: Tu sao giữ được hiếu nghĩa trong tâm?
Đáp: Thưa tu thời phải thực hành đứng đắn thì mới giữ được

hiếu nghĩa trong tâm, thầm tu thầm tiến, hướng về tâm
linh mà phát triển.

Kệ:
Căn cơ phát triển tự phân huyền
Nguyên lý thâm sâu tự cảm yên
Đời đạo song hành thiên địa hội
Trùng tu cùng tiến quí tham thiền

2) Montreal (Canada), 27-08-1999 5:09

Hỏi: Thanh tịnh và quân bình có hữu ích hay không?
Đáp: Thưa thanh tịnh và quân bình rất hữu ích.

Kệ:
Quân bình thanh tịnh rất yên vui
Thức giác tâm tu rõ đạo mùi
Quí trọng thương yêu Trời Phật độ
Cảm minh Trời Phật rõ đường tu

3) Montreal (Canada), 28-08-1999 4:39

Hỏi: Việc tâm linh có trở ngại hay không?
Đáp: Thưa việc tâm linh khởi đầu lúc nào cũng nan giải, cuối

cùng cũng sẽ xong.
Kệ:

Tu hành tiến triển phải tham tòng
Đường lối thanh cao chuyển một vòng
Liên hệ tâm tu xây dựng tiến
Qui nguyên giềng mối tiến từ hồi

4) Montreal (Canada), 29-05-1999 7:06

Hỏi: Muốn có sự liên hệ với luồng điển của đại bi thì phải làm
sao?

Đáp: Thưa muốn có sự liên hệ với luồng điển của đại bi thì
phải hướng tâm liên tục với luồng điển của đại bi.

Kệ:
Thực thi dứt khoát hướng tâm thanh
Ý chí không hai trong thực hành
Giải quyết chung hành trong lối thoát
Bình tâm thanh tịnh tự phân ranh

5) Montreal (Canada), 30-08-1999 9:17

Hỏi: Tu mà không tu, lo ra và đòi hỏi quá nhiều có lợi ích gì
không?

Đáp: Thưa có pháp trong tay mà hướng ngoại không hành chỉ
ranh ra đường lối phản nghịch và phá hoại mà thôi.

Kệ:
Tâm linh không tiến chỉ gom tồi
Sắc dục đảo điên chỉ thế thôi
Đi lại không thành sanh loạn động
Khó hành khó tiến tạo đường riêng

6) Montreal (Canada), 31-08-1999 5:10

Hỏi: Nghiệp lực luôn luôn bao vây và ẩn tàng trong thần kinh
khối óc, muốn giải thì phải làm sao?

Đáp: Thưa muốn giải nghiệp lực thì phải thường xuyên niệm
Phật và hành pháp thì mới tự giải được nghiệp lực đã ẩn
tàng nhiều kiếp.

Kệ:
Nghiệp lực bao vây điển chuyển xoay
Quây quần loạn xạ bản thân đày
Mưu sinh không được lòng ao ước
Thế sự nhơn tình khó được may

7) Montreal (Canada), 01-09-1999 10:22

Hỏi: Thực hành Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
có thể giải được nghiệp lực hay không?

Đáp: Thưa thực hành Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp có thể giải nghiệp lực và phát triển từ tâm.

Kệ:
Khử trược lưu thanh tự thực hành
Giải phân đời đạo lại càng nhanh
Trí tâm thanh nhẹ duyên càng tốt
Giải tiến tâm linh tự đạt thanh
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