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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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Hành Đạo
Hành đạo thành tâm không độc ác
Quyết tu giải quyết tâm trần trược
Tham lam không có, chơn hồn hội
Giải quyết mê mù thật là tu
Vĩ Kiên
1) Sydney (Australia), 25-04-1997 2:50
Hỏi: Vui trong thanh tịnh là vui làm sao?
Đáp: Thưa vui trong thanh tịnh là lúc nào cũng thấy quân bình
và thanh nhẹ, không dấy bận việc đời và trở ngại, lúc
nào cũng dễ hòa và cộng tác dễ dãi.
Kệ:
Tiến thăng dễ dãi hướng thanh hoài
Vũ trụ càn khôn vẫn thị oai
Giúp ích cứu đời không vắn tắt
Thanh quang vẫn độ vẫn an bài

2) Sydney (Australia), 26-04-1997 2:30
Hỏi: Dấn thân tu thiền là phải làm sao?
Đáp: Thưa dấn thân tu thiền là bằng lòng thực hành những gì
cần thiết về môn thiền mà chính mình đã nhận được,
không nghi ngờ nhưng chỉ thực hành mà thôi.
Kệ:
Thức tâm tận hưởng tự tu thiền
Học hỏi triền miên tự tiến xuyên
Ý thức trời cao không vọng động
Một lòng tu tiến chẳng gieo phiền

3) San Jose (USA), 27-04-1997 1:20
Hỏi: Muốn vượt qua khổ nạn thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn vượt qua khổ nạn thì phải tu theo Pháp Lý Vô
Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thực hành đứng đắn,
lập lại trật tự điện năng cơ thể và khối óc, lần lần sẽ trở
về lãnh vực thanh tịnh sẵn có trong nội tâm, thì phần hồn
sẽ được tự cứu. Niệm Phật đều đặn giải tỏa nghiệp tâm,
phần hồn ổn định thì sẽ không còn nạn nữa.
Kệ:
Hồn tu tiến hóa tới vô cùng
Giải nghiệp khai tâm tự phá tung
Đời đạo song hành tâm thức giác
Không còn lý luận rõ vô cùng

4) San Jose (USA), 28-04-1997 3:30
Hỏi: Vận hành là vận hành nơi nào?
Đáp: Thưa vận hành nguyên khí của Trời Đất, khai thông trí
tuệ, tự thức tự tu tiến, không gieo thêm lụy phiền cho
chính mình nữa.
Kệ:
Dứt khoát tự tu tránh lụy phiền
Khai thông trí tuệ tự mình yên
Gieo duyên Trời Phật tâm phân độ
Thức giác bình tâm tự tiến xuyên

6) Los Angeles (USA), 30-04-1997 2:40
5) Los Angeles (USA), 29-04-1997 6:15
Hỏi: Tại sao ở đời này có cảnh sanh ly tử biệt?
Hỏi: Hướng tâm về triết lý tu học có tiến hay không?
Đáp: Thưa cảnh sanh ly tử biệt là cảnh thường tình của nhơn
Đáp: Thưa hướng về triết lý tu học rất hữu ích cho tâm lẫn
sinh. Đó cũng là luật tiến hóa của phần hồn, xác thân
thân, ngăn chận được luồng điển dâm loạn, sẽ được
sanh trụ hoại diệt trong trật tự giới hạn theo luật nhân
chỉnh đốn lần lần, nhưng không bằng thực hành pháp môn
quả mà thôi.
khứ trược lưu thanh và cộng với triết lý tu học.
Kệ:
Kệ:
Hành trong kích động mới phân hòa
Tâm linh sáng suốt với thực hành
Giải mở trần tâm lại tiến nhanh
Khổ cảnh trần gian tự thiết tha
Đời đạo phân bày trong ý thức
Tiến triển không ngừng trong thức giác
Đạo tâm bừng sáng tự mình qua
Quân bình tự đạt tự hành thanh
7) Los Angeles (USA), 01-05-1997 5:00
Hỏi: Muốn đáp ứng khả năng cầu tiến của tâm linh thì phải làm
sao?
Đáp: Thưa muốn đáp ứng sự cầu tiến của tâm linh thì phải
siêng năng và trật tự, thực hành đứng đắn pháp môn mà
mình đã nhận được, tự khai sáng tâm thức qua sự nhịn
nhục đã và đang thực hành, thì mới đáp ứng được sự tiến
hóa của tâm linh.
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Kệ:
Quang minh chánh đại rõ hành trình
Qui hội nguyên năng rõ chính mình
Tốt xấu do mình tâm tự thức
Nguyên năng sẵn có tự khai minh
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