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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 #165 (23-08-1998)   
Đồng Đạo

Đồng đạo chơn tu tự thực hành
Các giới quang minh chẳng cạnh tranh
Ba cõi không ngừng xây dựng tiến
Tâm thần yên ổn trong thực hành

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 27-06-1998 6:00
Hỏi: Muốn hợp nhứt cùng Trời Đất thì phải làm sao?
Đáp: Muốn hợp nhứt thì phải chung thiền, ý lực phát triển,

hướng về nguồn cội thanh tịnh và sáng suốt.
Kệ:

Khai thông trí điển về nguồn cội
Thanh tịnh minh tâm nhận quả nhồi
Tuệ giác không còn gieo ý động
Bình minh sáng chói tự về ngôi

2) Montreal (Canada), 28-06-1998 6:00
Hỏi: Thể xác của loài người chứa đựng những gì?
Đáp: Thưa thể xác của loài người và cầm thú chứa điện năng

của Trời Đất liên hệ với càn khôn vũ-trụ, đi đứng nằm
ngồi tự động.

Kệ:
Xác thân gom gọn trí tâm giao
Liên hệ càn khôn lúc thưở nào
Tạo nghiệp cho mình nay thức giác
Chơn tâm tu học hiểu thâm cao

3) Montreal (Canada), 29-06-1998 3:20
Hỏi: Minh đạo là sao?
Đáp: Thưa minh đạo là hiểu được sự quân bình của nội tâm,

thực hành chất phác, khai triển tâm linh, hành trong thanh
tịnh, cảm thức sự bình đẳng là trên hết, gieo duyên tận
độ.

Kệ:
Qui hình vạn trạng niệm Nam Mô
Xây dựng tự tu giải nấm mồ
Khai triển không ngừng tâm tự tiến
Bình minh quang chiếu tự mình vô

4) Montreal (Canada), 30-06-1998 5:05
Hỏi: Hùng dũng phải làm sao?
Đáp: Thưa hùng dũng là hiểu mọi sự việc chấp hành, tự tiến vô

quái ngại. Tu đắc hiểu rõ dũng mãnh dấn thân độ đời rất
cần thiết.

Kệ:
Thực hành giải tỏa xuyên xuyên tiến
Lý trí phân minh chẳng lụy phiền
Tiến bước hành trình không gián đoạn
Trì tâm thanh tịnh chẳng ưu phiền

5) Montreal (Canada), 01-07-1998 3:30
Hỏi: Khí lành do đâu mà có?
Đáp: Thưa khí lành do sự thanh lọc của càn khôn vũ-trụ đã hình

thành, phù hợp với sự thanh diệu của cơ tạng vạn linh,
chuyển hóa cứu độ quần sanh.

Kệ:
Bầu trời vũ trụ chuyển thành thanh
Sẵn có an vui chẳng giựt giành
Nguyên lý thâm sâu đều có sẵn
Ánh quang ban chiếu hợp hòa thanh

6) Montreal (Canada), 02-07-1998 3:40
Hỏi: Sự quân bình do đâu thành tựu?
Đáp: Thưa sự quân bình luồng điển từ cơ tạng cho đến khối óc

điều hòa hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ-trụ tạo
thành ý lực thanh nhẹ và thoải mái, đi đứng ngồi nằm nói
năng ôn hòa và thanh tịnh.

Kệ:
Quân bình thanh nhẹ ý tâm minh
Sáng suốt thương yêu tự sửa mình
Tận độ tâm thành duyên tự cứu
Trì tâm thanh nhẹ rõ hành trình

7) Montreal (Canada), 03-07-1998 6:15
Hỏi: Mỗi người đều có một căn gốc khác nhau phải không?
Đáp: Thưa mỗi người đều có một trình độ và một nghiệp lực

khác nhau, bắt buộc phải dấn thân thọ nghiệp trong chu
trình tiến hóa.

Kệ:
Linh căn dũng chí tự phân qua
Cảm thức trần gian phải học hòa
Tiến hóa không ngừng trong nghiệp lực
Bình tâm tu luyện tự mình qua
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