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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 #132 (04-01-1998)

Thức Giác
Tâm an khai triển lý sanh tồn
Vỡ lẽ trần gian vẫn ác ôn
Trí tuệ không khai tâm loạn động
Sửa mình thức giác rõ phần hồn
Vĩ Kiên
1) Oroville (USA), 08-11-1997 1:00
2) Oroville (USA), 09-11-1997 3:10
Hỏi: Thiên cơ bất khả lậu là sao?
Hỏi: Giữ mình thanh tịnh thì phải giữ làm sao?
Đáp: Thưa thiên cơ bất khả lậu tức là không biết trước được,
Đáp: Thưa muốn giữ mình thanh tịnh, thì phải hành triển điện
từ xa xưa cho đến ngày nay, không có một ai có thể biết
năng bộ đầu tức là hành pháp: Soi Hồn, Pháp Luân
rõ điều này, chỉ đoán mò mà thôi. Đó là luật nhân quả
Thường Chuyển và Thiền Định liên tục thì sẽ hội tụ
của Trời và Đất, đại sự chung là vậy. Người thành tâm tu
luồng điển tại trung tâm bộ đầu, liên hệ với thanh quang
sửa thì kết quả sẽ tốt, xác sẽ chấp nhận định luật, hồn sẽ
của Thượng Đế, mỗi mỗi đều hướng tâm về đó, học từ bi
được thăng hoa tùy theo kỳ công mà chính mình đã tạo
và thực hiện từ bi, thì sẽ không có điều sái quấy mà làm.
được.
Kệ:
Kệ:
Hướng tâm sáng suốt chẳng tham lam
Nhân lành quả tốt thân tâm tiến
Điển giới khai thông tự thức làm
Tạo đức tâm tu tự tạo hiền
Nhanh chóng không còn gieo ý trược
Qui một tình Trời trong sống động
Bình tâm thanh tịnh chẳng còn tham
Vía hồn thanh tịnh tự mình yên
3) Oroville (USA), 10-11-1997 3:00
Hỏi: Ăn năn sám hối có lợi lộc gì cho tâm thân không?
Đáp: Thưa ăn năn sám hối là một liều thuốc tự giải nghiệp
duyên, thật sự bằng lòng tu học giúp ích cho tâm thân và
phần hồn tiến hóa nhẹ nhàng hơn.
Kệ:
Ăn năn giải bỏ giận mê hờn
Thực hiện công phu bỏ thiệt hơn
Đời đạo song hành tâm thức giác
Mê lầm giải tỏa điển tâm hườn

4) Oroville (USA), 11-11-1997 1:30
Hỏi: Tiến nhanh sẽ tiến làm sao?
Đáp: Thưa luồng điển trung tim bộ đầu liên hệ trực tiếp với
luồng điển cái của vũ trụ, mọi việc rất dễ cảm thông
trong nháy mắt, động là biết, nói là hiểu.
Kệ:
Tiến nhanh liên hệ tiến thanh thanh
Sống động cảm minh rõ các ngành
Giềng mối khai thông trong ý thức
Trong ngoài thanh tịnh xét càng nhanh

5) Oroville (USA), 12-11-1997 4:00
Hỏi: Sáng từ trong tâm sáng ra là sao?
Đáp: Thưa sáng từ trong tâm sáng ra là sự quân bình của nội
tạng, cộng với ý lực tu tiến đạt thành, trí ý thăng hoa
sáng suốt.
Kệ:
Bao la thế giới ý tâm hòa
Vỡ lẽ càn khôn chẳng có xa
Trực giác khai lần không luyến tiếc
Thực hành chánh pháp tự tâm hòa

6) Oroville (USA), 13-11-1997 2:20
Hỏi: Minh tâm kiến tánh là sao?
Đáp: Thưa minh tâm kiến tánh là tự thấy được tánh hư tật xấu
của chính mình, nếu bằng lòng tu sửa, thì phần hồn sẽ
được rảnh rỗi và nhẹ nhàng.
Kệ:
Tu hành sửa tiến trí tâm an
Giải cảnh trần tâm tự bạc bàn
Qui hội tình Trời trong ý thức
Triền miên học hỏi trí tâm an

7) Oroville (USA), 14-11-1997 2:00
Hỏi: Lòng thành sẽ phát triển làm sao?
Đáp: Thưa lòng thành sẽ tự phát triển trong xây dựng, trí ý sẽ
được tiến hóa dễ dãi.
Kệ:
Trí ý phân minh tự tiến hoài
Khai tâm mở trí chẳng lầm sai
Ông tu ông đắc bà không chuyển
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