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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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Nhập Định
Nhập định minh tâm hướng cảnh trời
Bình an khai mở rõ chơn lời
Quí yêu nguyên khí Trời ban phước
Giải tỏa phiền ưu tự thảnh thơi
Vĩ Kiên
1) Sydney (Australia), 12-04-1998 5:53
Hỏi: Tu thiền mà còn tham vọng tại sao?
Đáp: Thưa xưng danh tu mà thiếu tu, tâm trí không dứt khoát,
tánh tham vẫn còn, muốn có địa vị, rất dễ sa vào tình
tiền loạn dâm, phá hoại hạnh đức của chính mình, thích
lãnh đạo nhưng thiếu từ bi. Tu thì phải nhịn nhục, phục
vụ tốt, trong tinh thần bất vụ lợi, thì phần hồn mới được
sáng suốt và dễ dứt khoát chủ kiến, mọi người sẽ kính
mến. Ngược lại thì chỉ hại phần hồn, lận đận suốt kiếp
mà thôi.
Kệ:
Sống thời dứt bỏ tâm ganh tỵ
Thực hiện tâm tu chẳng giận si
Đường đạo đường đời chung tiến hóa
Thành tâm tu luyện tiến thanh tùy

2) Sydney (Australia), 13-04-1998 6:10
Hỏi: Người thật tâm muốn phục vụ thì phải làm sao?
Đáp: Thưa người thật tâm phục vụ thì phải thành thật trong tinh
thần xây dựng chung, mỗi người một vị trí thì công việc
chung chỉ có phát triển, rất nhịp nhàng, làm như không
làm, chung vui hòa bình trong xây dựng, không bao giờ
bị trở ngại.
Kệ:
Hình thành trật tự cũng do tâm
Đóng góp một phần chung tiến thầm
Xây dựng hình thành tâm trẻ vui
Cùng chung phát triển lại mừng thầm

3) Sydney (Australia), 14-04-1998 3:25
4) Sydney (Australia), 15-04-1998 2:00
Hỏi: Tâm giao thanh tịnh là sao?
Hỏi: Muốn có an ninh và mạnh khỏe trong cuộc sống thì phải
làm sao?
Đáp: Thưa tâm giao thanh tịnh là cùng tu chung pháp, hành triển
Đáp: Thưa muốn có cuộc sống mạnh khỏe và an ninh thì phải tu
như nhau, nhìn nhau là biết liền, hai bên từ trường đồng
sửa, quân bình luồng điển của nội tâm thì trược khí sẽ
nhịp gọi là thần giao cách cảm, có thể giúp đỡ lẫn nhau
trong thanh tịnh.
không tấn công được, tu tới sự thanh tịnh, nguyên lý của
Nam Mô A Di Đà Phật, tâm sẽ an và trí sẽ sáng.
Kệ:
Nhớ nhau cảm mến tâm bình đẳng
Kệ:
Xây dựng tâm linh tự bạc bàn
Giải tỏa phiền ưu chẳng nhọc nhằn
Nhịn nhục bừng sáng tâm quí đẹp
Tâm minh trí sáng tự khai màn
Bình tâm phục vụ chẳng cơ cằn
Duyên lành tái ngộ tùy duyên thức
Học hỏi không ngừng tự tâm an
5) Sydney (Australia), 16-04-1998 6:45
Hỏi: Qui hội tâm linh thì phải qui hội làm sao?
Đáp: Thưa qui hội tâm linh thì phải thật chất phác hành pháp
môn mình đã tự chọn.
Kệ:
Lui về thực chất tự tâm hành
Pháp giới khai huân tự tiến nhanh
Đời đạo song hành tâm tự thức
Duyên lành đạt pháp hướng về thanh

6) Sydney (Australia), 17-04-1998 5:30
Hỏi: Giờ nào là giờ thật của Trời Phật?
Đáp: Thưa giờ hành pháp là giờ thật của Trời Phật, bỏ tất cả
chuyện đời trong lúc công phu tu học.
Kệ:
Cứu mình trở về cõi thinh không
Giải bỏ trần tâm tiến một vòng
Vượt khỏi không gian là tự tiến
Chẳng còn mê chấp lại càng thông

7) Sydney (Australia), 18-04-1998 5:00
Hỏi: Không không gian không thời gian là sao?
Đáp: Người tu thiền đạt tới không không gian không thời gian
tức là hoàn toàn giải nghiệp, khai khẩu thuyết chơn ngôn,
bố thí cho các nơi tu tiến.
Kệ:
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Về không chẳng có ưu phiền hận
Thuyết lý phân minh tự góp phần
Tự thức chơn tình phân lý đạo
Thực hành chất phác tiến cao tầng
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