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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 #095 (20-04-1997)   
Thông Thương

Thông thương chỉ một đường chung tiến
Giải quyết tâm linh giải nỗi phiền
Bạn đạo chung hành nay quyết định
Một lòng tu tiến sống an yên

Vĩ Kiên

1) Sydney (Australia), 20-02-1997 4:20

Hỏi: Lương tri lương năng là sao?
Đáp: Thưa lương tri lương năng tức là hiểu được là phải làm

được, không nói hiểu mà không làm được. Người tu
thiền cần phải lưu ý điều nầy, không nên nói bướng nói
càn mà không hiểu, có thể làm mất chất lượng thật thà
của chính mình.

Kệ:
Thật thà khai triển điểm linh quang
Thức giác tâm tu tự bạc bàn
Khai triển chơn hồn tâm tự thức
Cảm minh thiên địa trí tâm an

2) Sydney (Australia), 21-02-1997 7:15

Hỏi: Sự quang hành của vũ trụ là gì?
Đáp: Thưa sự quang hành của vũ trụ, là ánh sáng tự nhiên mà

chúng ta đang thâu nhận hằng ngày, chiếu từ khối óc và
cơ tạng đồng hành cùng nhơn sanh, tức là chấn động
thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ, giải tiến mọi tâm tư u
sầu của sanh linh tại thế.

Kệ:
Thanh cao sáng suốt chiếu thân hình
Giải tỏa phiền ưu tự cảm minh
Trí tuệ tâm người đều sẵn có
Thực hành chánh pháp tự mình minh

3) Sydney (Australia), 22-02-1997 7:15

Hỏi: Hành sự là sao?
Đáp: Thưa hành sự là tự cảm thức lời hay lẽ phải mà hành sự,

xuất phát từ một tâm tư viên giác, hiểu được hành được
trong tự nhiên và hồn nhiên.

Kệ:
Thực hành chất phát tự qui nguyên
Cảm thức trần gian một mối giềng
Tiến hóa minh tâm thông suốt nhẹ
Quân bình tự thức tự mình yên

4) Sydney (Australia), 23-02-1997 5:20

Hỏi: Làm sao được minh mẫn?
Đáp: Thưa thực hành chánh pháp khứ trược lưu thanh, cơ thể

và khối óc thanh nhẹ và hội tụ thanh điển ngay trung tim
khối óc, thì tâm thức lúc nào cũng minh mẫn.

Kệ:
Thông qua các giới chung hành tiến
Giải tỏa phiền ưu giải nỗi phiền
Qui hội chơn hồn duyên đạt thức
Bình tâm thanh tịnh tự mình yên

5) Sydney (Australia), 24-02-1997 6:05

Hỏi: Vốn tình thương là sao?
Đáp: Làm người căn bản đều có vốn tình thương, tức là nguyên

lý đùm bọc lẫn nhau, cũng không khác gì mặt trời ban
chiếu khắp bốn phương, thực hiện trở về căn bản của
loài người chỉ có thương và không có ghét, gọi chơn lý
lúc nào cũng tròn trịa.

Kệ:
Quí thương cứu giúp muôn bề độ
Đồng nhứt thương yêu giúp đỡ bồ
Chẳng có than phiền chẳng có chê
Thân thương diệu ngọt thức Nam Mô

6) Sydney (Australia), 25-02-1997 6:10

Hỏi: Người tu Vô Vi cần xem tử vi tướng số hay không?
Đáp: Thưa người tu Vô Vi hành đúng pháp xuất hồn, vượt khỏi

ngũ hành sanh khắc, không cần xem tử vi và tướng số,
hòa trong không mà tiến, tâm hồn sáng lạng, vui hòa giải
nghịch, từ bi tận độ, siêu hành siêu tiến.

Kệ:
Chẳng còn nghĩ xấu than phiền động
Thức giác tu tâm giữ một lòng
Phân giải đạo đời trong chánh lý
Về không thanh nhẹ chẳng còn mong

7) Sydney (Australia), 26-02-1997 7:40

Hỏi: Tâm thân ổn định là sao?
Đáp: Thưa tâm thân ổn định là không bịa đặt và mưu cầu, bất

cứ một việc gì.
Kệ:

Mưu cầu tạo động ghim trong lòng
Ác hiểm thâm sâu lại phập phồng
Vỡ lẽ càn khôn không chủ kiến
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Thực hành chất phác tự mình thông
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