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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
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Nhịp Độ Thăng Hoa
Một nhịp thăng hoa một nhịp tàu

Cùng chung phát triển trước như sau
Thực hành chơn pháp trong thanh tịnh

Giải mở trần tâm tiến về mau
Vĩ Kiên

1) -- (--), 27-04-1996 ??:??

Hỏi: Thoát khỏi phàm tục tiến thẳng về ánh sáng vô cùng tận thì
mới hiểu được là vô sanh có phải không?

Đáp: Thưa đúng! Thật tâm hành pháp thì mới có cơ hội tiến về
cõi vô cùng tận mà nhận thức ra chơn tướng của chính
phần hồn là vô sanh.

Kệ:
Thấy rõ chơn tâm tự thức hồn
Vô sanh sống động chỉ phần hồn
Về nơi vô tận ta tu tiến
Chẳng có buồn vui tự thức tồn

2) -- (--), 28-04-1996 ??:??

Hỏi: Hiểu được vô sanh thì tâm thức sẽ được ổn định và thanh
tịnh có phải không?

Đáp: Hiểu được vô sanh là tâm thức đã thoát phàm, khôi phục
ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên, thật sự dẹp được nghiệp
chướng, sẽ không còn tái phạm nữa.

Kệ:
Sống vui trật tự tiến thanh vừa
Chẳng có loạn động chẳng thích ưa
Đời đạo song hành tâm tự thức
Vui cùng Trời Đất chẳng còn mưa

3) -- (--), 29-04-1996 ??:??

Hỏi: Mạng sống của loài người nơi nào là trung ương chủ thể?
Đáp: Thưa mạng sống của loài người khối óc là trung ương chủ

thể. Nếu biết được sự phát triển của trung tim bộ đầu, thì
khối óc sẽ được luôn luôn phát triển và sẽ thông cảm
trung tim sanh lực càn khôn vũ trụ, cuộc sống sẽ được an
vui.

Kệ:
Cảm thông nguyên lý đạo mùi tiến
Chỉ có phân minh đạo chẳng phiền
Hồn Vía thông giao nguyên lý đẹp
Chung vui học hỏi chẳng nuôi phiền

4) -- (--), 30-04-1996 ??:??

Hỏi: Làm người mỗi mười năm đều thay đổi tại sao?
Đáp: Thưa làm người mỗi mười năm đều thay đổi tùy theo sự

va chạm của cuộc sống, trong giới tiền, tình, duyên,
nghiệp, mà tự nó thay đổi, theo chiều hướng ác hay
trược. Ngược lại người tu thiền sẽ được tiến hóa, sau sự
dày công tu học, va chạm càng mạnh tâm linh càng phát
triển.

Kệ:
Càng tu càng cảm thấy hiền tiến
Tự thức tâm linh lại đạt yên
Chẳng sợ chẳng buồn trong giới trược
Phân minh rõ rệt dễ tham thiền

5) -- (--), 01-05-1996 ??:??

Hỏi: Làm người hiểu được nhiều việc có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa làm người hiểu được nhiều việc rất hữu ích cho sự

tiến hóa từ tâm lẫn thân.
Kệ:

Biết được quán thông tận các ngành
Trí tâm phân giải thật là nhanh
Đạo đời thông suốt hai chiều tiến
Thanh trược phân minh rõ các ngành

6) -- (--), 02-05-1996 ??:??

Hỏi: Duyên lành tái ngộ trên mặt đất nầy là sao?
Đáp: Thưa duyên lành tái ngộ trên mặt đất này, mới gặp mặt

như người thân, dấn thân giúp đỡ lẫn nhau không ngần
ngại.

Kệ:
Gặp nhau vui hợp chan hòa thương
Giúp đỡ cùng nhau tái mở đường
Quí trọng trùng tu trong thức giác
Dìu nhau thanh nhẹ thật là thương

7) -- (--), 03-05-1996 ??:??

Hỏi: Vô cùng tiến hóa là sao?
Đáp: Thưa tình Trời Phật, không có biên giới, gọi là vô cùng

tận.
Kệ:

Thương mình tự tiến xét tâm thân
Tự tiến tự tu chuyển góp phần
Xây dựng không ngừng tâm thức đạo
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