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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 #158 (05-07-1998)

Quí Yêu
Quí yêu thanh cảnh trong tâm thức
Tự giải tự minh rõ tiến trình
Minh đạo giúp đời không luyến tiếc
Dấn thân hành pháp lại càng minh
Vĩ Kiên
1) Cairns (Australia), 10-05-1998 6:17
Hỏi: Khai triển lãnh vực huyền bí của nội tâm là khai làm sao?
Đáp: Muốn được sự khai triển huyền bí của nội tâm thì phải
thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp. Qua Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển hiệp khí
cùng Trời Đất, quân bình âm dương trong cơ tạng và
khối óc phát sáng, tâm thức sẽ được nới rộng sự hiểu
biết sâu xa và cởi mở.
Kệ:
Quân bình phát triển trí thâm giao
Khai triển tâm linh tự bước vào
Đời đạo hành trình không bỡ ngỡ
Thực hành khai triển hiểu chiều cao

2) Cairns (Australia), 11-05-1998 4:50
Hỏi: Muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải thấu triệt
việc làm của chính mình, cần thiết hay không cần thiết.
Kệ:
Dứt khoát đổi thay nguyên ý động
Chơn tu thanh tịnh ý tâm lòng
Qui về thanh tịnh không luyến tiếc
Tự giác tự tu giữ một lòng

3) Cairns (Australia), 12-05-1998 3:30
4) Cairns (Australia), 13-05-1998 6:15
Hỏi: Muốn đạt đến thanh tịnh và dứt khoát thì phải làm sao?
Hỏi: Tình Trời cao đẹp ở nơi nào?
Đáp: Thưa muốn đạt đến thanh tịnh và dứt khoát thì phải siêng
Đáp: Thưa tình Trời cao đẹp ở nơi tâm của người thực hành
năng niệm Phật, hướng về thanh tịnh, tự gây thành một
pháp môn đứng đắn, tự cảm nhận sự quân bình thanh nhẹ
tập quán cần thiết quên sự tranh chấp thì mới thật là tịnh,
lớn rộng của Trời Phật khai tâm mở trí cho hành giả tự
từ đó tiến tới ánh sáng trong nội tâm, thì mới dứt khoát.
thức.
Kệ:
Kệ:
Thâm tình khai triển tự mình minh
Khai tâm mở trí tự chuyên hành
Dứt khoát tâm tu rõ tiến trình
Dũng mãnh thành tâm tự đạt thành
Qui hội tình người trong sáng suốt
Qui hội tình Trời vui sống động
Bền lâu thanh tịnh rõ thân hình
Tiến trình thấm thía hướng về thanh
5) Cairns (Australia), 14-05-1998 5:40
Hỏi: Tĩnh tâm là gì?
Đáp: Thưa tĩnh tâm là thấu triệt tự thức trong thực hành.
Kệ:
Tự mình thức giác hướng về thanh
Giải trược tâm tu tự thực hành
Ý thức Trời cao tâm thức tỉnh
Tâm tu chất phác tự chơn hành

6) Cairns (Australia), 15-05-1998 6:08
Hỏi: Từ trường thanh nhẹ là sao?
Đáp: Thưa từ trường thanh nhẹ là điện năng từ tâm lẫn thân
điều hòa và quân bình, lúc nào cũng sẵn sàng tận độ và
xây dựng không có ngụ ý bóp chẹt một việc lớn hay nhỏ.
Kệ:
Thật thà tu tiến không gian dối
Quậy phá lung tung tự tạo tồi
Qui thức chơn hồn may đạt pháp
Bình tâm thanh tịnh tiến từ hồi

7) Cairns (Australia), 16-05-1998 6:10
Hỏi: Muốn khai minh trí tuệ thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn khai minh trí tuệ thì phải thực hành pháp môn
và niệm Phật, thì sẽ đạt tới thanh tịnh. Chỉ có thanh tịnh
mới mở được trí tuệ siêu thức, không nói mà hiểu, không
làm mà tiến.
Kệ:
Khai thông chẳng có gieo phiền muộn
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Thức giác minh tâm chẳng có phiền
Uyển chuyển thâm tình trong thức giác
Qui nguyên giềng mối tự về nguồn
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