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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 #085 (09-02-1997)

Thơ Xuân
Thanh bình cũng tại do chơn tâm
Kiến thức thanh quang chẳng tái tầm
Phát triển qui nguyên duyên tự đạt
Một năm thoát nạn một năm tầm
Vĩ Kiên
1) Ile Maurice (Réunion), 09-12-1996 6:15
2) Ile Maurice (Réunion), 10-12-1996 2:00
Hỏi: Luồng điển liên hệ với nhơn sinh bị cắt đứt lúc nào?
Hỏi: Thương phải thương cách nào mới đúng?
Đáp: Thưa luồng điển liên hệ với nhơn sinh trong lúc nhơn sinh Đáp: Thưa thương họ như thương mình thì mới đúng. Trời
hướng ngoại, tạo thành sự tham muốn sẽ bị cắt đứt luồng
thương người bao phủ khắp không gian và thời gian, lúc
điển liên hệ với Trời Đất, mất thanh tịnh và biến thành
nào cũng tận độ, tình thương của Trời Đất lúc nào cũng
động loạn ăn ngủ không yên.
phục vụ và không có từ chối.
Kệ:
Kệ:
Xác thời thương mến chẳng xa rời
Tâm không tịnh tự gieo phiền
Sáng suốt không còn lại khó yên
Hồn chuyển duyên lành sống thảnh thơi
Qui hội thực hành không thắc mắc
Gieo họa cho mình thêm rắc rối
Bình tâm học hỏi cảm tâm yên
Tâm tu thực hiện quí thương Trời
3) Ile Maurice (Réunion), 11-12-1996 4:55
Hỏi: Toàn thân người tinh tấn ở chỗ nào?
Đáp: Thưa toàn thân người tinh tấn ở chơn tâm, tức là luồng
điển phát sáng ngay trung tim bộ đầu, gọi là tâm điển.
Kệ:
Trung tâm khối óc mới là đường
Tiến hóa không ngưng rất tỏ tường
Sinh lực khai minh tâm hội nhập
Đường tu chứng tỏ sáng như gương

4) Ile Maurice (Réunion), 12-12-1996 4:40
Hỏi: Thiếu thật thà là sao?
Đáp: Thưa thiếu thật thà là không chịu nhìn nhận sự sai lầm của
chính mình, tu hoài cũng không phát triển là vậy.
Kệ:
Tự mình lường gạt không tu tiến
Cảm thấy đời tư rất lụy phiền
Trễ nãi không hành sao thức giác
Khó minh khó tiến khó thân yên

6) Singapore (--), 14-12-1996 8:55
5) Singapore (--), 13-12-1996 4:30
Hỏi: Người vợ mất chồng khi nhập liệm phải rơi lụy tại sao?
Hỏi: Bộ đầu trống không là không nơi nào?
Đáp: Thưa đó là tình cảm tự nhiên không cầm được nước mắt
Đáp: Thưa bộ đầu trống không là hành giả đã tự đạt đến quân
trong lúc sắp biệt ly. Ngược lại người tu thiền cảm thức
bình luồng điển trung tâm bộ đầu, tự cảm thấy bộ đầu lớn
điều sanh ly tử biệt thì thâm tâm chúc nhau thượng lộ
rộng lúc nào cũng thông suốt, lúc nhắm mắt thấy mình
bình an, theo định luật nhân quả mà tiến hóa.
đang ở nơi khác, quên tất cả sự buồn phiền và lo âu như
trước kia.
Kệ:
Tình thâm nguyên lý đậm đà độ
Kệ:
Thượng lộ bình an hồn tiến hóa
Cảm thông nguyên lý tự xa lìa
Sống động vô cùng trong đại nguyện
Cõi tục phàm trần chẳng chấp chia
Bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa
Đường đạo trong ngoài đang phát triển
Cảm thông Trời Đất chẳng xa lìa
7) Singapore (--), 15-12-1996 5:20
Hỏi: Ma tình quỉ dục là sao?
Đáp: Thưa ma tình là chuyển trược điển tâm giao tạo thành
dâm tánh, ham muốn và ích kỷ. Quỉ dục là muốn thỏa
mãn sự mong muốn. Ma tình quỉ dục đạt thành kết quả
của nó chỉ có hại tâm lẫn thân, mau già và mau yếu mà
thôi, đến giờ phút lâm chung rất sợ sệt, hồn bơ vơ và yếu
ớt.
Kệ:
Tâm thân bất ổn điển không dồi dào
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Sợ lạnh sợ dơ chẳng thấp cao
Trôi chảy bình bình trong giới trược
Tâm linh vắng mất thở phì phào
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