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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 #093 (06-04-1997)   
Tham Lam

Tham lam khó tiến cũng vì tiền
Ăn ở không yên khó tiến xuyên
Trí đạo bần cùng sanh đạo tặc
Quên đi thực chất sống không yên

Vĩ Kiên

1) Sydney (Australia), 06-02-1997 2:35

Hỏi: Luồng điển xuất phát tâm linh đi từ đâu?
Đáp: Thưa luồng điển xuất phát tâm linh đi từ trung tim bộ đầu

đi lên, chạy thẳng về trung tim sinh lực càn khôn vũ trụ,
càng ngày càng lớn rộng, hiểu được nhiều điều từ đời
lẫn đạo, mở rộng đường đi không còn bỡ ngỡ nữa.

Kệ:
Qui nguyên giềng mối sống thanh hòa
Chuyển hóa đường tu chẳng nắng mưa
Sưu tập tinh vi càng thức giác
Vía hồn qui một rõ thượng thừa

2) Sydney (Australia), 07-02-1997 4:30

Hỏi: Toàn thân ô trược ở chỗ nào?
Đáp: Thưa toàn thân ô trược từ bộ ruột chứa đựng chất nhờn

tích tụ ô trược hôi thối, hơi thở nặng trược chứng minh
xuất phát từ bộ ruột đưa độc tố ra vào qua hơi thở hằng
giây hằng phút, trược rước trược thanh hòa thanh.

Kệ
Pháp luân thường chuyển tự phân hành
Giải tỏa phiền ưu tự hướng thanh
Thống khổ chính mình lo giải trược
Càn khôn qui một hướng về thanh

3) Sydney (Australia), 08-02-1997 6:10

Hỏi: Chuyện thâm tình là chuyện gì?
Đáp: Thưa tình cờ tái ngộ là chuyện thâm tình, nhắc nhở lẫn

nhau câu chuyện xa xưa, từ kiếp nầy cho đến kiếp trước,
đầy hứa hẹn ở tương lai.

Kệ:
Thâm tình diễn giải thức tâm linh
Quá khứ tương lai cũng chính mình
Tiến hóa vô cùng không dấy động
Càn khôn qui một rõ thân mình

4) Sydney (Australia), 09-02-1997 5:20

Hỏi: Nguyên lai bổn tánh từ đâu sanh ra?
Đáp: Thưa nguyên lai bổn tánh sanh ra từ lúc ban đầu mới sanh

ra, căn cứ theo luật nhân quả mà hồi sinh.
Kệ:

Hóa hóa sanh sanh lúc ban đầu
Nhân quả phân minh cuộc tiến trình
Duyên nghiệp đồng hành trong thức giác
Hồn không tiêu diệt vẫn còn minh

5) Sydney (Australia), 10-02-1997 4:00

Hỏi: Vui trong niềm vui trong thanh tịnh là sao?
Đáp: Thưa vui trong niềm vui trong thanh tịnh là đã bằng lòng

giải nghiệp trong nội tâm mà tiến hóa, không còn sự bỡ
ngỡ trong tâm thức, thật sự khai triển trực giác của chính
mình.

Kệ:
Câm mồm thực hiện làm thinh giải
Trần trược không lưu tự tiến hoài
Qui vía qui hồn trong giới động
Tự mình học hỏi chẳng lầm sai

6) Sydney (Australia), 11-02-1997 3:30

Hỏi: Sự quang chiếu của Thượng Đế vào lúc nào?
Đáp: Thưa sự quang chiếu của Thượng Đế có ác có thiện, tùy

theo dục vọng của quần sanh, trong thanh có trược, trong
trược có thanh, dẫn tiến trong luật nhân quả.

Kệ:
Nhơn sanh nhân quả làm đầu tiến
Thực triển tâm linh giải nỗi phiền
Tinh khí trụ hành minh giác thức
Trì tâm tu luyện tự mình yên

7) Sydney (Australia), 12-02-1997 3:55

Hỏi: Những gì tạo thành thanh tâm?
Đáp: Thưa luồng điển thật sự hướng thượng hóa giải mọi sự

trần trược trong nội tâm, trở thành thanh tâm sáng suốt.
Kệ:

Thực hành phát triển rõ đường đi
Thượng giới khai minh tiến kịp kỳ
Sáng chói chơn hồn qui một mối
Trì tâm thanh tịnh tự hồn phi
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