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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 #044 (28-04-1996)   
Tâm Tình Vĩ Kiên
Sờ sững đứng đây đón bạn hiền
Bao năm cũng vậy cũng an yên
Tâm tôi cùng bạn qui là một
Chúc phúc an yên tận các miền

Vĩ Kiên

1) -- (--), 01-03-1996 ??:??

Hỏi: Duyên lành là sao?
Đáp: Thưa có thực hành thì mới có duyên lành tái ngộ, lui về

căn bản thì mới có duyên, gốc thanh nhẹ sẽ được trở về
thanh nhẹ, tức là thuận tình Trời mà tiến hóa, nhẹ làm
Trời tức là thuận Thiên, nặng tức là nghiệp duyên tại
trần, sẽ bị ràng buộc đủ điều.

Kệ
Không sao gặt hái được tâm siêu
Nghiệp lực loay hoay lại có nhiều
Cảnh tạm tâm trần không dứt khoát
Mê lầm trong khổ tạo thêm phiền

2) -- (--), 02-03-1996 ??:??

Hỏi: Minh tình đạo pháp là sao?
Đáp: Thưa minh tình đạo pháp là có thực hành phát triển đúng

hướng đi của trung tim bộ đầu, thì mới thấu triệt được
nguyên căn nguồn cội của phần hồn là vô cùng.

Kệ
Qui nguyên thức giác gốc vô cùng
Sáng tỏa minh tâm phát triển chung
Có một tình Trời là quí đẹp
Bình tâm học hỏi khắp bao vùng

3) -- (--), 03-03-1996 ??:??

Hỏi: Người khác cố ý hại mình thì mình phải làm sao?
Đáp: Thưa người khác cố ý hại mình thì mình phải thanh tịnh

tìm hiểu sự sai của chính mình mà tự sửa thì mọi sự cố ý
của đối phương sẽ tiêu tan, hướng thượng qui nhất luồng
tâm điển hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ,
thì mọi sự trở ngại sẽ dần dần tan biến, ngược lại tìm
cách đấu tranh thì sẽ bị tiêu hao và thảm bại ở tương lai
bỏ xác và không giúp ích cho phần hồn tiến hóa, và tháo
gỡ nghiệp duyên.

Kệ:
Đấu tranh cảm thấy thân phiền động
Mơ ước, ước mơ với phập phồng
Không đạt không thành tâm loạn động
Bình tâm tu học sống thong dong

4) -- (--), 04-03-1996 ??:??

Hỏi: Cơ thể loài người có những gì?
Đáp: Thưa cơ thể loài người có tất cả những gì càn khôn vũ trụ

có từ nặng tới nhẹ đến nặng, chỉ có tâm và trí là đặc biệt
hơn các loài cầm thú, nếu tu thiền hướng về trí ý mà phát
triển thì mọi sự trên đời này rất dễ giải quyết, thuận
chiều và hợp tình hợp lý.

Kệ:
Chẳng cần lập luận phân suy diễn
Thực hiện công phu tự thức hiền
Giải toả u-buồn tâm sáng lạng
Thông giao Trời Đất cảm mình yên

5) -- (--), 05-03-1996 ??:??

Hỏi: Thông giao là sao?
Đáp: Thưa thông giao là thấu triệt nguyên lý của mọi việc,

dũng mãnh cảm thông chẳng có ngập ngừng, càng tham
thiền nhập định càng thông suốt, chỉ có thực hành thiền
thì mới hiểu được điều này.

Kệ:
Qui y thật sự chẳng lầm sai
Chẳng loạn chẳng mê tự tiến hoài
Đời Đạo song hành tâm chẳng động
Chung vui thanh tịnh chẳng lầm sai

6) -- (--), 06-03-1996 ??:??

Hỏi: Tâm giao bình đẳng là sao?
Đáp: Thưa tâm giao bình đẳng là quí họ như mình, biết được

mọi khả năng trên mặt đất này do Trời Đất ân độ hình
thành, từ trong kho bí khai triển, xuất ra học đạo.

Kệ:
Khai thông từ thấp đến cao độ
Tự tiến tự tu giải nấm mồ
Chơn pháp thực hành tâm thức giác
Càng tu càng tiến niệm Nam Mô

7) -- (--), 07-03-1996 ??:??

Hỏi: Trọng ân là sao?
Đáp: Thưa trọng ân là với người có đức tin đối với cha Trời.

Chịu tu thanh nhẹ thì mới biết được sự giá trị của hai
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chữ trọng ân, đối với cha Trời. Cảm thông nguồn gốc
hóa hóa sanh sanh của Ngài, ân độ cùng một lúc.

Kệ:
Thương yêu phát triển vô cùng tận
Tận độ quần sanh hưởng một phần
Ân phước tràn đầy Trời tận độ
Thực hành chơn thật triển ân cần
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