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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 #197 (04-04-1999)   
Phân Ranh

Phân ranh rõ rệt đường tu đạo
Khai triển tâm linh tự bước vào
Giải tiến chơn hồn qui một mối
Bình tâm thanh tịnh hợp trăng sao

Vĩ Kiên

1) Prague (Czech), 07-02-1999 ??:??

Hỏi: Sự tiến triển của tâm linh là sao?
Đáp: Thưa sự tiến triển của tâm linh là thanh tịnh tiến tới giải

giới sáng suốt.
Kệ:

Minh tâm giải tiến phân minh độ
Khai thác tâm linh giải nấm mồ
Cơ đạo không còn trong bỡ ngỡ
Thành tâm tu luyện niệm Nam Mô

2) Prague (Czech), 08-02-1999 5:55

Hỏi: Duyên đạo và duyên đời nằm ở đâu?
Đáp: Thưa duyên đạo và duyên đời nằm ở chỗ tự nhiên và hồn

nhiên hình thành. Muốn không thành, tự nhiên tương ngộ
và đạt được. Cho nên người tu thiền tâm thức buông bỏ
và thả lỏng thì tự nhiên sẽ có cơ hội tương ngộ.

Kệ:
Thực hành chú trọng niệm Nam Mô
Đại hội chung vui gặp được bồ
Trí tuệ không ngừng chuyển thức vô
Bình tâm thanh tịnh dựng cơ đồ

3) Prague (Czech), 09-02-1999 3:55

Hỏi: Đạt thanh đạt hòa là đạt làm sao?
Đáp: Thưa đạt thanh đạt hòa là chung hành chung tiến.

Kệ:
Thức giác tâm tu cảm thấy hiền
Bình tâm thanh tịnh cảm rất yên
Thành tâm thức giác duyên độ tiến
Cùng tu đồng tiến tự vượt xuyên

4) Prague, 10-02-1999 7:30

Hỏi: Trí phát tâm linh tiến là sao?
Đáp: Thưa trí phát tâm linh tiến là mỗi mỗi của nội tâm nội

tạng đều phát triển đồng đều an yên thức giác.
Kệ:

Qui nguyên giềng mối giải tâm phiền
Chuyển hóa hướng không sống thật yên
Quĩ đạo chơn hồn thanh giới tiến
Bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên

5) Prague (Czech), 11-02-1999 7:00

Hỏi: Do đâu cảm thức sự chú trọng của Bề Trên?
Đáp: Thưa do sự dày công tu tiến sẽ tự cảm thức sự chú trọng

thanh nhẹ của Bề Trên, có tiến mới có hòa, có hòa thì
mới thấu triệt.

Kệ:
Thành tâm thanh tịnh tự phân xuyên
Cảm thức tâm tu tự nối liền
Rõ rệt tâm người không động loạn
Tùy duyên phát triển cảm giao liền

6) Budapest, 12-02-1999 5:45

Hỏi: Tình người tương giao bằng cách nào?
Đáp: Thưa tình người tương giao bằng nguồn gốc thông cảm lẫn

nhau từ trong nguyên lý của Trời Đất mà ra.
Kệ:

Tự nhiên nhìn mắt tự thân hòa
Biết được tình người chẳng có xa
Trời đất hợp thành duyên tự đạt
Cảm thông nguyên lý tự tâm hòa

7) Budapest (Czech), 13-02-1999 4:55

Hỏi: Do đâu có thần lực?
Đáp: Thưa thần lực do tinh khí thần hình thành.

Kệ:
Qui nguyên thanh tịnh phát chơn thành
Phát triển tâm linh hướng giới thanh
Nghị lực tràn đầy không dấy động
Hành thông chơn pháp tự về thanh
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