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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 #098 (11-05-1997)   
Hòa Bình

Hòa Bình xây dựng chính tâm ta
Khai sáng tâm linh sống tự hòa

Xây dựng hành trình thêm sáng suốt
Tâm thân ổn định lại vui hòa.

Vĩ Kiên

1) Sydney (Australia), 14-03-1997 6:15

Hỏi: Tham lam có lợi ích cho tâm lẫn thân không?
Đáp: Thưa tham lam hoàn toàn không có lợi ích gì cho tâm lẫn

thân. Ngược lại chịu tu giải, thì hoàn toàn có lợi ích cho
cho tâm lẫn thân, điển năng trong cơ tạng dễ hội tụ và
phát sáng hơn.

Kệ:
Tâm linh là điển tự chuyên hành
Pháp giới môn huân chẳng cạnh tranh
Thanh tịnh thanh bình chung một lúc
Phân minh rõ rệt tự hình thành

2) Sydney (Australia), 15-03-1997 2:20

Hỏi: Sự thấm thía do đâu mà có?
Đáp: Thưa sự thấm thía do sự gian lao tự vượt qua nhiên hậu

mới hình thành, tạo ra sự thấm thía khi hiểu được một
cách rõ rệt và nhẹ nhàng.

Kệ:
Vui trong thanh tịnh tự phân bàn
Trí tuệ phân minh tự cảm an
Đời đạo song hành tâm thức giác
Bình tâm học hỏi trí tâm an

3) Sydney (Australia), 16-03-1997 3:00

Hỏi: Luồng điển đại bi nằm tại đâu?
Đáp: Thưa luồng điển đại bi luôn luôn ở trên thanh nhẹ của

thanh nhẹ, mới gọi là vô thượng chơn kinh hành trình tiến
hóa.

Kệ:
Nằm trên thanh nhẹ cảm vui hòa
Xây dựng bình tâm độ thiết tha
Chuyển hóa không ngừng tâm thức đạo
Quân bình tự đạt rõ nhiệm mầu

4) Sydney (Australia), 17-03-1997 4:15

Hỏi: Vòng tròn chơn lý xuất phát từ đâu?
Đáp: Thưa vòng tròn chơn lý xuất phát từ chính giữa trán của

người có hành pháp Soi Hồn, lâu ngày nơi đó sẽ hội tụ
một vòng tròn phát sáng và sẽ thấy xa hiểu rộng, nguyên
lý của Trời Đất, từ ngũ tạng và khối óc hội tụ nguyên
điển thanh nhẹ hòa hợp và xuất phát.

Kệ:
Tâm minh sáng suốt tự phân bàn
Trực giác cảm minh tự sống an
Qui hội tình đời tâm phát triển
Bình minh tận độ trí tâm an

5) Sydney (Australia), 18-03-1997 3:00

Hỏi: Tự ái có hữu ích gì cho hành giả hay không?
Đáp: Thưa người tu còn tự ái thì rất khó học hỏi và tiến thân,

hồn không ổn trí không yên.
Kệ:

Gieo thêm tâm lý buồn phiền trược
Khó khổ không minh được chữ thương
Gieo động cho mình không thức giác
Bình minh thanh tịnh tự gieo gương

6) Sydney (Australia), 19-03-1997 5:25

Hỏi: Sự thấy và hiểu do đâu mà có?
Đáp: Thưa sự thấy và hiểu do sự vận hành qui một từ tâm lẫn

thân hình thành sự thanh nhẹ hòa cảm từ bên trong cho
đến bên ngoài, liên hệ mật thiết với vũ trụ quang.

Kệ:
Cơ hành mật thiết chuyển thanh quang
Trrật tự chuyển khuynh tự bạc bàn
Tự động chơn hành tâm thức giác
Bình minh sáng tỏa tâm thân an

7) Sydney (Australia), 20-03-1997 4:45

Hỏi: Muốn đạt đến thanh tịnh và sáng suốt thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn thanh tịnh và sáng suốt thì phải dấn thân hành

pháp, tự phát triển nghiêm luật của vũ trụ quang, thực
hành đứng đắn, dứt khoát chủ kiến, thực hiện đời đạo
song tu.

Kệ:
Tâm thân phát triển giải tâm mù
Trí tuệ phân minh chẳng có ngu
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Đời đạo song hành tâm tự giác
Bình tâm phân giải tự mình tu
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