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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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Trung Tín

Trung tín một lòng ta xây dựng
Giữ lối chung hành tự cảm ưng

Trên dưới một đường không biến đổi
Đồng lòng xây dựng tiến từ từng

Vĩ Kiên

1) Sydney (Australia), 13-02-1997 2:25

Hỏi: Diệu pháp nằm ở đâu?
Đáp: Thưa diệu pháp nằm ở chơn tâm phát triển đến vô cùng

tận, luồng điển rút từ trung tim bộ đầu đi lên cứ vậy mà
hành sẽ tới đích.

Kệ:
Thực hành phát triển vô cùng tận
Giải tỏa phiền ưu tự tiến lần
Dứt khoát tình đời không tiếp động
Thảnh thơi thực hiện giúp tâm thân

2) Sydney (Australia), 14-02-1997 5:25

Hỏi: Giữa vũ trụ và con người có cái gì lạ không?
Đáp: Thưa giữa vũ trụ và con người, đối với mắt phàm thì hai

giới khác nhau, nhìn lại trong nội thức thì sự sống còn
của loài người và vạn linh (thì) cùng chấn động mà phát
triển trung tâm sinh lực như nhau, hoạt động và an nghỉ,
sự liên hệ rất mật thiết, từ hơi thở một, dưỡng khí nuôi
lớn quần sanh, phát triển theo chiều hướng khả năng sẵn
có. Phần hồn thì biệt lập, thăng trầm theo định luật thanh
trược mà tiến hành, dứt khoát là thanh, liên hệ là trược,
quân bình là giải nghiệp. Cho nên người tu, dùng ý niệm
Nam Mô A Di Đà Phật, phát triển nguyên lý chấn động
của nội tâm, phần hồn tự nó phát triển đi lên thoát tục.

Kệ:
Hòa mình thanh tịnh nhơn duyên tiến
Thức giác bình tâm tự tiến xuyên
Cơ hội nghìn trùng nay giác ngộ
Bằng lòng phát triển chẳng gây phiền

3) Sydney (Australia), 15-02-1997 5:00

Hỏi: Giác ngộ là gì?
Đáp: Thưa giác ngộ chính tâm thức của hành giả hiểu được và

thấy được rõ ràng, trực giác triền miên phát triển.
Kệ:

Khai thông trực giác cứu thân hình
Tự thức tự tu tự giảm khinh
Đường hướng phân minh không lục đạo
Vượt xuyên các giới tự mình minh

4) Sydney (Australia), 16-02-1997 5:10

Hỏi: Ngoài không gian có chấn động Nam Mô A Di Đà Phật
không?

Đáp: Thưa ngoài không gian có chấn động của nguyên lý Nam
Mô A Di Đà Phật, luôn luôn hỗ trợ và xây dựng cho hành
giả Vô Vi, tiến tới giới không trong thanh tịnh, tự mình
cảm thức, sẽ ổn định bất cứ trở ngại nào xảy đến.

Kệ:
Qui không hòa hợp muôn chiều tiến
Thức giác tâm tư chẳng lụy phiền
Sấm sét không còn tâm dũng tiến
Thực hành thanh tịnh tự qui nguyên

5) Sydney (Australia), 17-02-1997 4:55

Hỏi: Thương mãi là gì?
Đáp: Thưa thương mãi là giao hảo và đồng ý với nhau trong

tinh thần trao đổi, thì mới có cơ hội đem lại sự hòa bình
cho chung. Nhờ sự cạnh tranh phát triển và phục vụ, lợi
cả mọi mặt, thực công bằng và bác ái, đổi trao kinh tế
liên hệ tình Trời Đất, chia sớt cho nhau tùy theo nhu cầu
cần thiết của đôi bên, sống vui hòa bình.

Kệ:
Thương trường giải mở tình thân hữu
Phục vụ mưu sinh bán lợn trừu
May áo đủ màu tô sắc đẹp
Thành tâm phục vụ chẳng cần mưu

6) Sydney (Australia), 18-02-1997 3:05

Hỏi: Muốn quí yêu Trời thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn quí yêu Trời thì trước hết phải biết quí yêu

mình, tự cảm thức sự thanh tịnh là quan trọng, tự sửa
chữa sự sai lầm của chính mình thì mới có cơ hội thấy rõ
tình Trời hơn. Càng hiểu được sự hiện diện của chính
mình do sự cấu trúc của Trời và Đất đã hình thành, tự
cảm thông được tứ giả hợp thành, hoạt động trong phạm
vi nước lửa gió đất, kết thành sự tham muốn và tự tạo sự
trì trệ và tham lam, đứng đầu trước mọi sự việc, có tham
thì mới có tiền đối về đời, đối về đạo có tham thì mới có
khổ! Gọi là nghiệp lực.

Kệ:
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Nghiệp lực phát triển triền miên động
Cảm thức loay hoay chỉ có còng
Loạn động phơi bày nhiều tiết mục
Khổ tâm thực hiện từ ngoài trong

7) Sydney (Australia), 19-02-1997 6:50

Hỏi: Cầm thú và loài người có gì khác biệt không?
Đáp: Thưa cầm thú và loài người hình thù thì có khác biệt, còn

về điển thì cũng chung sống như nhau, mỗi phần có một
vị trí tiến hóa tùy theo vị trí của một đơn vị thanh trược
mà thôi. Cầm thú cũng có sự yêu thương và đùm bọc lẫn
nhau, hòa hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Đối
với loài người thì có cơ hội phát triển phần trí tuệ qua
cơn khảo đảo, phần cầm thú thì chỉ phát triển luồng điển
đi ngang, chỉ biết hơn thua và chấp nhận. Từ cầm thú
tiến hóa tới con người thì ác ý nhiều hơn và tánh tình
ngang tàng, không biết đạo đức là gì, khó có cơ hội hội
nhập thanh quang của Thượng Đế, với mắt đời thì thấy
rõ một tội hồn đang bị phạt, phải chịu hy sinh thân xác,
theo luật nhân quả mà tiến hóa, khó đạt tới thanh tịnh,
nhập vào địa ngục trần gian. Cho nên người tu cảm thức
được điều này, tự động không ăn thịt cầm thú, thực hiện
thương yêu và xây dựng, bằng lòng nuôi dưỡng sanh linh
của Trời Đất, phục vụ và truy tầm nguồn gốc tinh vi của
Thượng Đế đã an bài.

Kệ:
Sanh linh có một không hai tạo
Mặt mũi thân hình cũng giống nhau
Cấu trúc siêu nhiên nên ngũ tạng
Giam hồn giam vía vẫn cầu an
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