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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 #171 (04-10-1998)

Giáng Lâm
Giáng lâm tại thế học muôn bề
Thân xác trần truồng sống mãi mê
Lập hạnh sửa mình duyên đạt thức
Qui nguyên thiền giác rò muôn bề
Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 08-08-1998 4:20
Hỏi: Làm người dám nói dám làm là sao?
Đáp: Thưa làm người dám nói dám làm là thấu triệt được
nguyên lý tận độ của Trời Phật, biết được âm thinh cấu
trúc bởi nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, điển giải tâm
minh, minh cảm tình Trời mà nghiêm chỉnh thuyết lý
phân minh rõ rệt, hướng về nghiêm luật của Trời Phật
mà hành sự, chỉ có minh chất và không hổn ẩu.
Kệ:
Thân tâm trật tự chẳng ôm sầu
Qui hội chơn hồn tự tiến mau
Giải tỏa phiền ưu trong sáng suốt
Minh tâm tự đạt tự phân màu

2) Atlantic City (USA), 09-08-1998 6:30
Hỏi: Làm sao hết lo được?
Đáp: Thưa thức giác tâm tu, thực hành đúng pháp, công phu đều
đặn, tạo được tập quán tốt, sẽ hết lo, hết buồn, hết hận,
tự phát triển tâm từ bi, hướng về thanh tịnh mà tu.
Kệ:
Thực hành chất phát chẳng còn ngu
Giải tiến tâm linh tránh cảnh mù
Tiến triển không ngừng tâm đạt thức
Bền tâm vững chí trí an du

4) Atlantic City (USA), 11-08-1998 5:50
3) Atlantic City (USA), 10-08-1998 12:50
Hỏi: Sự thay đổi của vật chất có tai hại đến việc tu hành không?
Hỏi: Người càng ngày càng đông do đâu mà có?
Đáp: Thưa sự thay đổi của vật chất không tai hại đến tâm linh,
Đáp: Thưa định luật hóa hóa sanh sanh luân hồi tái diễn để
nếu tâm linh tu đúng theo đường lối phát triển từ trung
chứng minh luật nhân quả của Trời Đất có, qua cơn sàng
sãy mới thấy luật trời mà lo tu. Sau cơn kích động và
tâm điển quang tới luồng điển cái của vũ trụ thì không có
phản động mới bằng lòng tu sửa trong chu trình tiến hóa
liên can đến vật chất, hai giới khác nhau, vẫn thực hành
trong thanh tịnh.
của phần hồn, tự cảm thức điểm linh quang của Trời Đất,
vũ trụ quang phục vụ đầy đủ, cuộc sống vẫn tiến triển
Kệ
trong thực hành.
Chuyện gì xảy đến thanh minh
Chẳng có đổi thay giữ pháp trình
Kệ:
Xuôi chiều phát triển rõ tâm linh
Minh cảm Trời cao không dấy động
Hòa cùng các giới tự mình minh
Hướng dục hóa sanh rõ tiến trình
Đạo đức thực hành tự cảm minh
Tình Trời ban chiếu tạo thân hình
5) Atlantic City (USA), 12-08-1998 6:10
Hỏi: Luồng điển cái của vũ trụ quang rút hay ép?
Đáp: Thưa luồng điển cái của vũ trụ quang chỉ có rút chứ
không có ép, đối với người thực hành đứng đắn Pháp Lý
Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Luồng điển trụ
nơi trung tim bộ đầu, thì sẽ được rút đi lên thay vì cạnh
tranh và giam hãm, thật sự có cơ hội giải nghiệp tâm.
Kệ:
Tu tiến điển tâm chẳng chuyển lầm
Vô cùng tiến tới thức thanh tâm
Mê lầm chẳng có trong thanh thoát
Thức giác bình tâm lý diệu thâm

6) Atlantic City (USA), 13-08-1998 6:40
Hỏi: Biến cảnh của cuộc sống hiện tại sẽ đi về đâu?
Đáp: Thưa cuộc sống hiện tại đi từ sanh lão bệnh và tử, cuối
cùng cũng sẽ về không, cần niệm Phật để gia trì sức
sống.
Kệ:
Khai triển tâm tu giữ một lòng
Về không thanh nhẹ chẳng cầu mong
Thanh bình thông cảm đường tu tiến
Tiến bước không ngừng tự giải thông

7) Atlantic City (USA), 14-08-1998 4:05
Hỏi: Làm sao hiểu được vắng bóng Trời ban?
Đáp: Thưa vắng bóng Trời ban, là gia tăng sự lo âu không cần
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thiết, tự cảm sự nặng trược bao vây.
Kệ:
Không hành tựu trược giải không thông
Khổ cảnh triền miên lại rối lòng
Tâm tánh lo âu không dứt khoát
Chơn thành không có hại ngoài trong
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