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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 #172 (11-10-1998)

Chơn Lý
Chơn lý sững sờ không ý đổi
Thành tâm tu luyện tự vun bồi
Dẹp phần ô trược minh tâm giác
Thế cảnh điêu linh vẫn thả thôi
Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 15-08-1998 6:00
2) Atlantic City (USA), 16-08-1998 6:00
Hỏi: Quí người quí mình là sao?
Hỏi: Thừa tiếp ánh sáng bên trên là phải thừa tiếp làm sao?
Đáp: Thưa quí yêu người tức là quí yêu chính mình, những gì
Đáp: Thưa thừa tiếp ánh sáng bề trên là hiệp khí cùng Trời
mình không thích không nên gieo rắc trong tâm hồn
Phật, tự khai triển tâm từ bi, người hung trở nên hiền,
người khác, cần tu sửa để ảnh hưởng người kế tiếp là tốt.
không tranh không chấp một lòng tự tu.
Kệ:
Kệ:
Thương yêu xây dựng trí tâm vừa
Khai minh tự sáng chẳng mê mù
Lý đạo thâm sâu tự tiến tu
Giải khổ minh tâm chẳng khóc mưa
Cứu độ chính mình tâm dứt khoát
Mê chấp không còn tâm đạt pháp
Dày công tu luyện chẳng khờ ngu
Chẳng còn mê chấp chẳng mây mưa
3) Atlantic City (USA), 17-08-1998 2:20
Hỏi: Trí tuệ nằm ở đâu?
Đáp: Thưa trí tuệ xuất phát từ trung tim giữa trán, sự cảm giác
lớn rộng và thanh nhẹ.
Kệ:
Nhắm mắt cảm mê tự xuất ra
Chiều sâu tâm đạo tự phân hòa
Trong không mà có đường sâu rộng
Nhắm mắt nhìn Trời thấu triệt a

4) Montreal (Canada), 18-08-1998 4:50
Hỏi: Tâm điển tiến bước thì phải tiến làm sao?
Đáp: Thưa tâm điển tiến bước thì tự cảm thức rõ ràng ngay
trung tim bộ đầu, tự cảm thức một luồng điển thanh nhẹ,
được hút nhẹ thăng hoa rõ ràng, nhắm mắt càng rút mạnh,
và phát triển lớn rộng, an vui và vô quái ngại.
Kệ:
Hồn nhiên chẳng có tranh giành của
Trí tuệ phân minh chẳng thiệt thua
Tự đạt thanh cao trong ý chí
Thanh bần trong sạch tự mình vui

5) Atlantic City (USA), 19-08-1998 5:00
Hỏi: Muốn chung vui trong thanh tịnh thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn chung vui trong thanh tịnh thì phải đồng hành
chung một pháp, tự khai triển đến thanh tịnh và an vui.
Kệ:
Thành tâm tu luyện rõ tâm huyền
Thức giác minh tâm tự tiến xuyên
Quí tưởng chung hành về một mối
Trời cao thanh tịnh thật là yên

6) Montreal (Canada), 20-08-1998 3:00
Hỏi: Muốn làm phước thì phải làm cách nào mới đúng?
Đáp: Thưa muốn làm phước thì phải thật tâm tu sửa trước hết
nhiên hậu mới thấy rõ và thật tâm phục-vụ trong hành
trình chung tiến.
Kệ:
Giải quyết chơn tâm tránh lụy phiền
Thật tâm phục-vụ tự giao duyên
Giúp người không tiếc từ bi độ
Chiếu cố không ngừng khắp các miền

7) Montreal (Canada), 21-08-1998 1:20
Hỏi: Muốn có tâm tình sáng suốt thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn đạt tới tâm tình sáng suốt thì phải giải nghiệp
tâm, dứt khoát buông bỏ, nhiên hậu mới được sáng suốt
và thanh tịnh, điển tâm xuất phát đi lên mới có cơ hội
hòa cảm với hư không vô biên giới mà tiến hóa, hồn
sáng suốt xác yên ổn.
Kệ:
Trí ý phân minh rõ lý tồn
Cơ Trời sẵn có thức chơn hồn
Niềm tin không đổi nay thông hiểu
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Quí mến Trời cao tự giữ hồn
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