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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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Chung Hành

Chung hành dìu tiến qui muôn một
Rõ lẽ Trời ban tỉnh pháp quang
Trí tuệ không ngừng gieo ý tốt
Bình tâm học hỏi tiến chung đàng

Vĩ Kiên

1) Madison (USA), 29-11-1997 1:30

Hỏi: Người đời thường hay ngóng trông để làm gì?
Đáp: Thưa người đời thường hay hy vọng có một điều mới lạ

đến với chính mình gọi là may mắn.
Kệ:

Bằng lòng tiếp nhận được duyên may
Học hỏi không ngừng ý đổi thay
Duyên đạo tình đời chung học tiến
Bình an hiểu được thật là may

2) Yorba Linda (USA), 30-11-1997 6:45

Hỏi: Duyên lành tái ngộ là duyên gì?
Đáp: Thưa sự chung thủy trước sau là một không bao giờ thay

đổi thì mới tạo được duyên lành tái ngộ, không cần sự lo
âu và bận rộn, tự động hòa hợp với nguyên lý tự nhiên
và hồn nhiên.

Kệ:
Nguyên lý thâm sâu chuyển hợp thời
Gặp nhau tâm thức chẳng xa rời
Cùng vui cùng xướng tình thâm đạo
Học hỏi không ngừng khắp các nơi

3) Yorba Linda (USA), 01-12-1997 5:45

Hỏi: Pháp luân thường chuyển chưa thông thì phải làm sao?
Đáp: Thưa pháp luân thường chuyển chưa thông thì phải nhớ

tưởng tới Trời Đất và đạo mà hít nguyên khí của Trời
Đất mà sống. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, nội tạng
rất cần dưỡng khí hằng giờ phút khắc. Giữ tinh khí thần
khai triển tâm linh, hít nguyên khí của Trời Đất là lập lại
trật tự trong cơ tạng và nội tâm. Ban đầu hít vô bằng hơi
thở, đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, hít đều và nhẹ, hít
lâu dùng ý chuyển tự động hít nhẹ và lâu thì bên trong
mới được khai triển mạnh. Muốn biết được lâu hay
nhanh thì lấy một miếng bông gòn mỏng để ngay lỗ mũi.
Hít vô đến lúc miếng bông gòn rớt thì xem đồng hồthì sẽ
biết được mình hít bao lâu. Tu Vô Vi thì phải thật thà và
nhìn nhận sự thật thì mới tiến, không nên nói thêm trong
lúc không kiểm chứng được.

Kệ:
Hít vô nguyên khí của Trời Đất
Xây dựng tâm linh tự tiến lần
Tâm đạo dựng xây trong dũng tiến
Qui về thanh tịnh tự mình phân

4) Yorba Linda (USA), 02-12-1997 3:20

Hỏi: Siêu lý là sao?
Đáp: Thưa siêu là thanh tịnh không lời mà hiểu tất cả.

Kệ:
Càn khôn vũ trụ chuyển phân hòa
Giải quyết chơn hồn tự thiết tha
Nhập định triền miên trong tiến bước
Qui không thanh nhẹ tự mình qua

5) Yorba Linda (USA), 03-12-1997 6:05

Hỏi: Muốn độ tha tại trần thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn độ tha tại trần, thì phải tu sửa chính mình

trước hết nhiên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp.
Kệ:

Sửa mình học hỏi triền miên tiến
Xây dựng tâm linh giải nỗi phiền
Nghiệp lực không còn đeo dấy bận
Trùng tu chơn pháp đạt an yên

6) Yorba Linda (USA), 04-12-1997 12:50

Hỏi: Trong không lại không nữa là sao?
Đáp: Thưa trong không lại không nữa là sự sáng lại càng sáng

hơn, nhiên hậu mới độ tha tại trần, bất phân giai cấp, như
ánh sáng mặt trời ban chiếu vô quái ngại, gọi là Nhựt
Quang Phật, tận độ vạn linh, chung vui đồng tiến.

Kệ:
Bình minh chẳng có tạo tâm phiền
Sáng láng minh tâm lại rất yên
Sống động tình thương đồng chuyển tiến
Trí tâm thanh tịnh tự mình yên
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7) Yorba Linda (USA), 05-12-1997 3:05

Hỏi: Hành triển tâm thân thì phải hành làm sao?
Đáp: Thưa hành triển tâm thân là luồng điển trung tim bộ đầu

phát triển thì toàn thân sẽ được nhẹ nhàng và tự cảm
nhận được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, giải nghiệp
tâm.

Kệ:
Phân minh đời đạo tâm hành triển
Tự giải tâm tư chẳng rước phiền
Trí tuệ phân minh đường chánh đạo
Càng tu càng tiến cảm giao liền
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