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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 #191 (21-02-1999)

Thanh Tịnh
Thanh tịnh Trời cao chuyển điển hình
Giao du khắp xứ rõ an lành
Qui nguyên đường đạo trong giềng mối
Rõ lẽ Trời cao chuyển pháp thanh
Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 27-12-1998 2:56
Hỏi: Thuận thiên giả tồn là sao?
Đáp: Thuận thiên giả tồn là thuận tình Trời mà hành sự chung
tiến thì phần hồn sẽ được giải thoát.
Kệ:
Thuận thiên quân bình điển xinh tươi
Trí tuệ phân minh rõ đạo đời
Thức giác chơn hành đồng diễn tiến
Bền lâu không bỏ tiến nơi nơi

2) Montreal (Canada), 28-12-1998 7:49
Hỏi: Sự uất hận của loài người kết quả sẽ ra sao?
Đáp: Sự uất hận của loài người kết quả sẽ tự hại từ tâm lẫn
thân, hậu quả sẽ mang bệnh nan y mà lìa thế.
Kệ:
Uất khí hoành hành phá thân tâm
Nội khoa bất ổn tự hao lần
Thần kinh bất ổn không hòa khí
Tạo động khổ tâm tự tiến lầm

3) Montreal (Canada), 29-12-1998 4:32
Hỏi: Trung tâm bộ đầu không phát triển thì phải làm sao?
Đáp: Thưa trung tâm bộ đầu không phát triển thì sẽ tự thấy
mình cô đơn và bơ vơ, thiếu sức sống tự nhiên và hồn
nhiên.
Kệ:
Bộ đầu bực bội khó hành tu
Sửa chữa tâm thân lại bớt mù
Nóng nắng không còn qui một mối
Thành tâm tự sửa sống an du

4) Montreal (Canada), 30-12-1998 6:00
Hỏi: Ranh Phật Trời nằm ở nơi đâu?
Đáp: Thưa ranh Phật Trời nằm nơi sức mạnh giữa cực thanh
cực tịnh.
Kệ:
Dũng mãnh thực hành tự cảm minh
Thực hành chất phác duyên Trời định
Thành tâm tu luyện tâm thường giác
Thể hiện chơn tâm tu cứu mình

5) Montreal (Canada), 31-12-1998 7:40
Hỏi: Tại sao người đời thích tổ chức sinh nhựt?
Đáp: Thưa người thích nhớ lại lúc sơ sinh thanh nhẹ vì chuyện
đời thường lôi cuốn nặng trược.
Kệ:
Thế gian sức hút hồng trần động
Khó khổ xuyên qua chạy một vòng
Đời tạm thức hồn tu tự tiến
Trời cao ban chiếu sáng khai vòng

6) Montreal (Canada), 01-01-1999 5:16
Hỏi: Duyên lành đến năm mới cũng phải đến và đi dần trong
thanh tịnh, mọi người cũng phải già nua theo thời gian tại
sao?
Đáp: Thưa định luật sanh lão bệnh tử phải có, duyên lành cũng
sẽ tái bồi. Đối với người tu, học nhẫn học hòa, lúc nào
cũng không sanh và không khắc.
Kệ:
Không sanh không khắc hiện nhân hòa
Trí sáng tâm minh vẫn chuyển qua
Đời đạo tâm linh đồng khai triển
Phần hồn khai triển thức chung nhà

7) Montreal (Canada), 02-01-1999 6:18
Hỏi: Luồng điển trung tâm bộ đầu liên hệ với luồng điển của
Đại Bi bằng cách nào?
Đáp: Luồng điển của trung tâm bộ đầu liên hệ với luồng điển
của Đại Bi bằng cách hội nhập trong thanh nhẹ và sáng
suốt rất dễ tha thứ và thương yêu, niệm Phật mở đại trí,
nhìn và nghe đều thanh tịnh và lớn rộng.
Kệ:
Khai thông trí tuệ tự khai minh
Đời đạo song tu sửa chính mình
Quí mến thương yêu tình triển thật
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Dày công tu luyện lại càng minh
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