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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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Tiên Tri

Tiên tri tự hại không thành tựu
Khó khổ khai tâm chẳng luyến lưu
Tâm đạo tràn đầy trong thức giác
Bình tâm học hỏi chẳng còn mưu

Vĩ Kiên

1) Atlantic City (USA), 27-06-1997 4:10

Hỏi: Muốn tạo ra tình thương thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn xây dựng tình thương thì phải chịu hòa tan

trong khổ thì mới cảm thức được tình thương là giá trị
nhứt. Phật Pháp thanh nhẹ từ bi hỷ xả thì mới sáng tạo
được tình thương.

Kệ:
Thực hành nhịn nhục tự gieo gương
Sống động tình Trời chỉ có thương
Không chấp không mê lại dễ tiến
Tình thương cao đẹp giải thông đường

2) Atlantic City (USA), 28-06-1997 5:45

Hỏi: Thành tâm phục vụ người nghèo khổ có ích gì cho người tu
thiền Vô Vi không?

Đáp: Thưa hạnh bố thí càng cao thì tâm từ bi sẽ được phát
triển, nguyên lý tự do tu tiến sẽ thành tựu, tâm thân
thường lạc.

Kệ:
Sống trong thanh tịnh trí tâm an
Chẳng có lôi thôi chẳng bạc bàn
Mê loạn không còn tâm tự thức
Bình tâm thanh tịnh đạt thanh quang

3) Atlantic City (USA), 29-06-1997 2:40

Hỏi: Qui nguyên giềng mối thì qui nguyên làm sao?
Đáp: Thưa muốn qui nguyên giềng mối thì phải thực hành Pháp

Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp bằng môn Pháp
Luân Thường Chuyển, hít từ động đến tịnh, hơi đầy rốn
đầy ngực tung lên bộ đầu. Làm nhiều ngày nhiều giờ như
vậy, thì luồng điển bên trong nội thức sẽ được quân bình,
trí sáng tâm minh, nhắm mắt thấy sáng và lớn rộng, niệm
Phật đều đặn, huyền bí của nội tâm được khai mở, sẽ
cảm nhận sự vô cùng của tâm linh trong thanh tịnh.

Kệ:
Càng ngày tu tiến càng minh tinh
Khai mở tâm linh rõ tiến trình
Thực hiện không ngừng tâm thức giác
Đời là tạm cảnh hướng tâm linh

4) Atlantic City (USA), 30-06-1997 4:20

Hỏi: Sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện trong lúc nào?
Đáp: Thưa sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện lúc thua thiệt,

tâm muốn thắng đối phương, sẽ xuất hiện bất cứ thủ đoạn
nào bất hợp pháp để triệt hạ đối phương. Ngược lại
người tu thiền phải tha thứ và thương yêu để chiến thắng
và xây dựng cả hai.

Kệ:
Quí trọng thương yêu tự tiến hoài
Bình tâm học hỏi chẳng lầm sai
Qui nguyên giềng mối tâm thành đạo
Học hỏi không ngừng tự sửa sai

5) Atlantic City (USA), 01-07-1997 7:15

Hỏi: Tinh minh là sao?
Đáp: Thưa tinh minh là làm Pháp Luân Thường Chuyển hiệp

khí cùng Trời Đất, nguyên lý thông khai, trí sáng tâm
minh, biết mình biết họ, tận diệt giận hờn.

Kệ:
Pháp giới phân minh tiến từ cơn
Huệ giác thân hình trong cõi tạm
Học hỏi triền miên không loạn động
Khai thông trí tuệ trí không sờn

6) Atlantic City (USA), 02-07-1997 2:15

Hỏi: Quí yêu tâm xác tức là quí yêu Trời Phật?
Đáp: Thưa quí yêu tâm xác thì mới bằng lòng tu sửa, càng ngày

càng thanh tịnh hơn thì mới rõ nguyên lý của Trời Đất,
dễ tu dễ hành pháp hơn, biết xác biết tâm, thì sẽ biết
được giá trị hiệp khí cùng Trời Đất, sẽ dấn thân tu hành
vô quái ngại, rõ mình rõ họ rõ tâm linh, bằng lòng tiến
hóa tới vô cùng.

Kệ:
Thâm sâu khai triển thức muôn bề
Thực hiện công phu chẳng chán chê
Trí sáng tâm minh hành nhứt trí
Dồi dào khỏe mạnh chẳng buồn chê

7) Atlantic City (USA), 03-07-1997 4:20

Hỏi: Muốn có hòa bình thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn đạt tới thật sự hòa bình thì phải tự xây dựng
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từ tâm lẫn thân, phải bỏ công thực hành phương pháp tu
thiền, khứ trược lưu thanh, khai triển nội khoa tâm lý,
thường xuyên thực hành, niệm Nam Mô A Di Đà Phật,
khai mở huyền bí trong nội tâm của hành giả, nhiên hậu
mới tự cảm thức được sự thanh tịnh là cần thiết.

Kệ:
Khai triển tâm linh giải nỗi phiền
Không không có có vẫn an yên
Không ngừng tự hiểu tâm hành đạo
Sáng suốt phân minh trí tiến xuyên
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