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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 #157 (28-06-1998)

Độ Thế
Độ thế tâm tu chẳng lụy phiền
Duyên Trời tốt đẹp vẫn se duyên
Qui nguyên một mối tâm cùng thức
Uyển chuyển không ngừng tự tạo duyên
Vĩ Kiên
1) Cairns (Australia), 03-05-1998 3:37
2) Cairns (Australia), 04-05-1998 4:50
Hỏi: Điển tâm tròn hay là méo?
Hỏi: Thực hành phát triển nơi nào mới đúng?
Đáp: Thưa điển tâm lúc nào cũng là tròn trịa không dư không
Đáp: Thưa thực hành phát triển từ trung tim bộ đầu đi lên thì
thiếu, rất dễ thông cảm, lúc nào cũng hướng về trung tâm
mới đúng chiều sâu của tâm đạo, không bao giờ bóp méo
sinh lực càn khôn vũ-trụ mà hành sự.
sự thật.
Kệ:
Kệ:
Triển khai hòa cảm cùng thanh giới
Phân minh rõ rệt đường chung tiến
Thật sự khai minh chuyển thức liền
Tiến hóa chung vui thức hợp thời
Đời tạm gieo buồn tâm loạn động
Hạnh đức tràn đầy trong thức giác
Bình tâm tu luyện chẳng lo phiền
Hướng tâm thanh tịnh giải nơi nơi
3) Cairns (Australia), 05-08-1998 4:35
Hỏi: Duyên lành Trời Phật ban chiếu nơi nào?
Đáp: Thưa duyên lành Trời Phật ban chiếu nơi mọi trạng thái
an hòa trong thanh tịnh.
Kệ:
Khai thông sáng tỏ muôn chiều độ
Xây dựng kiến trúc qui chuyển vô
Quỹ đạo tình Trời chung một mối
Qui hình vạn trạng niệm Nam Mô

4) Cairns (Australia), 06-05-1998 6:30
Hỏi: Cơ quan ngũ tạng có hữu ích gì cho phần hồn không?
Đáp: Thưa cơ quan ngũ tạng là phần vía lệ thuộc bởi phần hồn,
rất hữu ích trong xây dựng cho phần hồn tiến hóa, nếu
không có cơ quan ngũ tạng thì phần hồn không có việc
làm, từ trược tới thanh. Nhờ việc làm cao quí đó phần
hồn mới có cơ hội học bi trí dũng mà tiến hóa tới cõi vô
sanh bất diệt, ổn định và thanh bình kiếp kiếp, dứt khoát
không luân hồi lục đạo.
Kệ:
Triển khai nguyên lý cả muôn màu
Trì chí phân minh rõ trước sau
Không nạn không buồn không luyến tiếc
Bình minh quang chiếu rõ đuôi đầu

5) Cairns (Australia), 07-05-1998 3:25
Hỏi: Muốn dung hòa mọi trạng thái thì phải dung hòa làm sao?
Đáp: Thưa muốn dung hòa mọi trạng thái thì phải thành tâm
hướng thượng giải phần ô trược điển tâm, nhiên hậu mới
hòa với tất cả trong sáng suốt, quí trọng mọi trạng thái
đã cấu trúc hình thành điển lành trong xây dựng.
Kệ:
Điển lành hội tụ trí tâm giao
Khai triển tâm linh rất nhiệm mầu
Tâm đạo quân bình trong thức giác
Vượt tầng ô trược rõ đuôi đầu

6) Cairns (Australia), 08-05-1998 3:22
Hỏi: Muốn khai phá một đám rừng thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn khai phá một đám rừng, không khác gì người
tu chưa thức giác, lúc chưa tu đầu óc chằng chịt tràn đầy
trược khí, lúc hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp từ từ khai mở ra không khác gì một đám rừng
lần lần được khai quang do sự công phu hằng đêm thành
đạt từ tăm tối đi tới sáng suốt, mặt tươi mắt sáng, trí tâm
phát triển trong trật tự.
Kệ:
Óc người ánh sáng tại trần gian
Sửa tiến khai quang tự bạc bàn
Thiên đạo duyên lành qui hiệp nhứt
Bình tâm hành pháp sống bình an

7) Cairns (Australia), 09-05-1998 5:45
Hỏi: Sức mạnh của càn khôn vũ-trụ là gì?
Đáp: Thưa sức mạnh của càn khôn vũ-trụ là điện năng tự nhiên
và hồn nhiên của Trời Đất. Thể xác của loài người đều
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lệ thuộc điện năng của Trời Đất mà tiến hóa. Tu thì hồn
là chủ của thể xác liên hệ cùng Trời Đất mà tiến hóa,
theo luật nhân quả mà hành sự. Tu Vô Vi sẽ giải tỏa tất
cả nghiệp chướng của nội tâm, hướng về không giới mà
hành triển, không mê không chấp thì mới đúng đường lối
của Vô Vi.
Kệ:
Thực hành giải tỏa chẳng sân si
Mê tín dị đoan giải kịp kỳ
Tâm đạo an lành tâm thức giác
Bình minh quang chiếu tự hành truy
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