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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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Nhớ Thương

Trời thanh biển tịnh nhớ thương ai
Cảm thức trần gian cứ vậy hoài

Tâm thức phơi bày trong vọng động
Trời thanh biển tịnh nhớ thương ai!

Vĩ Kiên

1) Bangkok (Thailand), 08-01-1997 6:45

Hỏi: Sự phát sáng giữa trán có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa sự phát sáng giữa trán càng ngày càng nới rộng,

không khác gì cái đèn đi săn, càng ngày càng thấy xa và
hiểu rộng.

Kệ:
Thực hành chơn chánh tự khai thông
Điển giới thông thương chẳng tréo trồng
Chánh giác do mình tâm tự đạt
Trí tri đại giác tự mình thông

2) Manila (Phillipine), 09-01-1997 3:30

Hỏi: Học từ bi để làm gì?
Đáp: Thưa học từ bi để dễ dứt khoát tình đời và ảnh hưởng

người kế tiếp, hành pháp cơ tạng quân bình, phần hồn
sáng suốt, dũng mãnh thực hành trong thanh tịnh, cứu
mình và ảnh hưởng người kế tiếp.

Kệ:
Tu tâm dưỡng tánh sớm trưa hành
Dứt khoát tình đời hướng cõi thanh
Sáng suốt minh tâm trong tự cứu
Hướng tâm thanh tịnh tự mình thanh

3) Manila (Phillipine), 10-01-1997 5:25

Hỏi: Thanh tịnh làm việc là làm ở đâu?
Đáp: Thưa thanh tịnh làm việc nơi tâm thức của hành giả,

hướng về thanh tịnh tu tiến, chúng ta có duyên may ngộ
được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tự
tu tự tiến, khứ trược lưu thanh rõ rệt, gom gọn nguyên khí
của Trời Đất mà hành, thật sự khai triển trực giác, hội
nhập với ánh sáng Đại Bi mà tự giác và giác tha tại trần.
Sự dày công của mọi người sẽ không hoang phí thì sẽ
cảm thức sự thanh tịnh là quí giá, ngày ngày tu tiến và
phát triển hội nhập với ánh sáng của Đại Bi, tức là làm
việc cho chính mình, phát triển tâm thức không ngừng
nghỉ, ánh sáng vô cùng diệu thanh và không ngừng nghỉ.

Kệ:
Thực hành nguyên lý vô sanh tiến
Phá chấp giải mê giải nỗi phiền
Đời đạo phân minh đường tiến hóa
Dấn thân hành pháp thấu hồn thiêng

4) Manila (Phillipine), 11-01-1997 4:30

Hỏi: Muốn biết được bất cứ chuyện gì sẽ tự hiểu liền, ở nơi
nào mới hiểu nhanh như vậy?

Đáp: Thưa ở nơi thanh tịnh và xán lạn vô cùng thì mới có cơ
hội hiểu liền bất cứ chuyện gì cần thiết.

Kệ:
Trong lành tiến hóa xét phân nhanh
Đời đạo song tu tự thực hành
Mang xác làm người tâm đạt đạo
Về không thanh nhẹ chẳng còn tranh

5) Manila (Phillipine), 12-01-1997 2:55

Hỏi: Biết được phần hồn là vô sanh bất diệt có ích gì không?
Đáp: Thưa biết được phần hồn vô sanh bất diệt thì mới dũng

mãnh hành pháp, thực hiện nguyên lý tự tu tự tiến, thì
tương lai sẽ mới thành sự, khôi phục chơn giác.

Kệ:
Biết mình rõ rệt thân tâm tiến
Giải quyết tâm linh giải nỗi phiền
Thức giác tâm lành tâm đạt đạo
Về không thanh nhẹ thật là yên

6) Manila (Phillipine), 13-01-1997 5:20

Hỏi: Do đâu tạo ra thần kinh bất ổn?
Đáp: Thưa do nghiệp lực từ tiền kiếp vấn vương không dứt

khoát hình thành, tạo động và không tiến.
Kệ:

Say sưa đời tạm tánh không hiền
Khó khổ do tâm chẳng có yên
Mối đạo không thành gieo độc ác
Thành tâm hành pháp trí tâm hiền

7) Manila (Phillipine), 14-01-1997 4:00

Hỏi: Lập trường là gì?
Đáp: Thưa lập trường là sự quyết tâm của chính mình trước sau
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như một không bao giờ thay đổi, nhiên hậu mới có cơ
hội khai thông trí tuệ.

Kệ:
Tâm linh dứt khoát tiến thân tùy
Dứt khoát lập trường tự tiến ghi
Phát triển không ngừng trong thức giác
Bền lâu vững tiến tự hành truy
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