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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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An Vui

Thanh tịnh vui hành trong thức giác
Bền lâu vững tiến tự mình an

Khai thông trí tuệ minh chơn pháp
Giải tiến tâm lành trí sáng ban

Vĩ Kiên

1) Las Vegas (USA), 20-12-1997 1:50

Hỏi: Muốn thật tâm tu tiến thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn thật tâm tu tiến thì phải hoàn toàn buông bỏ

ngay trong tâm thức và thật thà, không gian dối và cầu
xin thì mới tạo được sự dũng mãnh tu tiến.

Kệ:
Dứt khoát tâm tu chẳng có phiền
Thành tâm tu luyện sống an yên
Thực hành chất phác không luyến tiếc
Đời đạo song hành tự vượt xuyên

2) Las Vegas (USA), 21-12-1997 4:55

Hỏi: Dốc lòng phục vụ có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa dốc lòng phục vụ sẽ đem lại niềm vui cho mọi

người.
Kệ:

Việc làm hoàn tất thật là vui
Chiến thắng gian nan tạo đạo mùi
Qui một tình Trời không thống khổ
Bình minh quang chiếu thảy đều vui

3) Las Vegas (USA), 22-12-1997 4:00

Hỏi: Quí yêu nhau do đâu mà có?
Đáp: Thưa quí yêu nhau do tâm mà ra. Nếu ngược lại thì do

tánh mà ra, thiếu trí không tâm, hung hăng và lộn xộn,
đạo không xong đời cũng sẽ thất bại.

Kệ:
Vô minh tự phá hằng ngày động
Thuyết lý không thông tự lòng vòng
Trí tuệ mập mờ tâm khó thức
Tu hành không đạt vẫn cầu mong

4) Las Vegas (USA), 23-12-1997 3:55

Hỏi: Lý đời và khí điển khác nhau ở chỗ nào
Đáp: Thưa lý đời lúc nào cũng còn chấp mê, điển khí lúc nào

cũng tròn trịa không bóp méo sự thật được.
Kệ:

Thuyết lý phân minh rõ tiến trình
Tròn vui tươi đẹp xét phân minh
Khai thông tiến triển theo trình độ
Dứt khoát tâm tu lý đẹp xinh

5) Las Vegas (USA), 24-12-1997 4:35

Hỏi: Người tầm đạo là loại người gì?
Đáp: Thưa người tầm đạo là loại người đã và đang chứng

nghiệm sự đau khổ và bất bình trong nội tâm.
Kệ:

Vượt qua khổ cảnh trần gian động
Tự sửa tự tu tự giải phòng
Mê loạn không còn tâm thức giác
Về nơi thanh tịnh rõ chơn lòng

6) Los Angeles (USA), 25-12-1997 4:25

Hỏi: Quí thương Trời thì phải quí thương làm sao?
Đáp: Quí thương Trời chỉ có người tu thiền tinh tấn thì mới thật

sự quí yêu Trời Phật, từ khổ cảnh đi tới lạc quan.
Kệ:

Quán thông muôn loại tự phân bàn
Giải tiến tâm linh cảm thấy an
Đời đạo song hành qui giềng mối
Thấu hiểu chơn tâm tự thức an

7) Atlantic City (USA), 26-12-1997 4:35

Hỏi: Làm sao hiểu được thân xác của chính ta cấu trúc bởi
thanh quang của Trời Đất?

Đáp: Thưa tinh ba của vũ trụ cấu thành duyên trần trược, điển
hình học trược giải trược và tự ý thức được đường tự tu
tự tiến.

Kệ:
Thấm chìm khổ cảnh tự mình minh
Giải quyết tâm linh rõ tiến trình
Học đạo tâm thành minh giải quyết
Bình tâm thanh tịnh lại càng minh
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