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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 #187 (24-01-1999)

Qui Nguyên
Qui nguyên giềng mối chẳng cơ cằn
Học hỏi không ngừng chẳng khó khăn
Trí tuệ phân minh đường xích đạo
Dẹp phần mê chấp nguyện phân lần
Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 28-11-1998 7:15
2) Montreal (Canada), 29-11-1998 12:00
Hỏi: Thương tình là phải thương làm sao?
Hỏi: Nơi nào thanh tịnh nhứt của bộ đầu?
Đáp: Thưa thương tình là phải dấn thân trong khổ, thì mới rõ sự Đáp: Thưa trung tim bộ đầu liên hệ với điển giới, nơi đó thanh
liên hệ giữa tình người và tình người, thức tâm mới phát
tịnh và sáng nhứt.
triển tâm từ bi, bằng lòng tha thứ và thương yêu thì mới
Kệ:
rõ giá trị thương tình liên hệ cùng Trời Đất. Ở trên đời
Trung tâm điển giới quang hành tiến
này chỉ có Trời Đất và Đạo liên hệ với nhau không
Giải tỏa bình an chẳng có phiền
ngừng nghỉ.
Quyến luyến tình Trời không giờ dứt
Kệ:
Thầm tu thanh tịnh thật là yên
Thương tình liên hệ triền miên tịnh
Giá trị thâm sâu rõ chính mình
Liên hệ không ngừng trong mối đạo
Thành tâm tu luyện rõ tình xinh
3) Montreal (Canada), 30-11-1998 7:20
Hỏi: Sự thanh tịnh đồng nhứt có thể đem lại sự hòa bình hay
không?
Đáp: Thưa điển tâm hội nhập với thiên giới sáng tỏa toàn thân,
ánh sáng sẽ đem lại hòa bình và ổn định.
Kệ:
Thân hình phát sáng ý càng minh
Hiểu điển tâm linh lại giúp mình
Qui hội tình người không bỡ ngỡ
Thành tâm phục vụ triển tâm linh

4) Montreal (Canada), 01-12-1998 9:15
Hỏi: Liên hệ luồng điển cái của càn khôn vũ trụ thì phải liên hệ
làm sao?
Đáp: Thưa liên hệ luồng điển cái càn khôn vũ trụ, bằng cách
hành pháp khai thông đốc mạch, tức là luồng điển căn
bản của xương sống thông lên trung tim bộ đầu rút thẳng
đi lên. Những chuyện gì bất an hướng tâm nơi đó sẽ giải
quyết, khi nóng giận trung tim điển quang sẽ phát sáng,
sẽ thấy rõ diệu pháp là tha thứ và thương yêu là giá trị.
Kệ:
Qui nguyên giềng mối sống an yên
Chẳng có buồn phiền vẫn tạo duyên
Đời đạo song tu đồng diễn tiến
Khai tâm mở tánh rõ duyên tiền

5) Montreal (Canada), 02-12-1998 4:24
Hỏi: Nguyên do gì hiểu được tâm trạng của người ở xa?
Đáp: Thưa thực hành chung pháp thì từ trường phát triển như
nhau, đồng điển tương hành tương trợ, rất khó xa cách,
từ trường phát triển rất dễ cảm thông.
Kệ:
Một lòng tu tiến chẳng lòng vòng
Phát triển tâm linh chẳng ước mong
Cách cảm thần giao không bị động
Tình thương đạo đức từ ngồi trong

6) Montreal (Canada), 03-12-1998 2:13
Hỏi: Luồng điển tương giao là sao?
Đáp: Thưa tu thực hành chung một đường lối sẽ được tương
giao trong thanh tịnh, quí mến nhau trong thâm tình cởi
mở.
Kệ:
Chung hành điển giải tiến thân tu
Phá chấp giải mê lại giải mù
Tâm đạo dồi dào trong tiến hóa
Quí yêu muôn loại chẳng mê mù

7) Montreal (Canada), 04-12-1998 7:19
Hỏi: Hành trang tâm lý mang theo bằng cách nào?
Đáp: Thưa hành trang tâm lý phần hồn mang theo bằng nhân
lành hay độc ác. Nhân lành thì hồn sẽ được nhẹ khi lìa
xác, ngược lại ác trược thì sẽ nặng nề và thê thảm.
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Kệ:
Nhân quả thành hình muôn trạng thái
Nhân lành quả tốt chẳng bi ai
Người đời ca tụng không giờ dứt
Nhân quả thực hành sống miệt mài
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