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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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Hòa Đồng
Hòa đồng điển giới tâm khai triển
Thức giác bình tâm chẳng lụy phiền
Khổ hạnh thực hành duyên đạt tốt
Trùng tu giải nghiệp thật là yên
Vĩ Kiên
1) Perth (Australia), 26-04-1998 4:20
Hỏi: Sự cảm thức của bộ đầu là sự cảm thức của toàn thân có
phải không?
Đáp: Thưa sự cảm thức của bộ đầu sẽ đem lại sự cảm thức của
toàn thân, sẽ có cơ hội nhận được luồng điển của đại bi
ban chiếu, khi hành giả tưởng đến.
Kệ:
Qui nguyên giềng mối tự phân hành
Thế thái nhơn duyên tự tạm sanh
Cơ-đạo tâm lành nay thức giác
Trí tâm thanh nhẹ trở về nhanh

2) Perth (Australia), 27-04-1998 2:00
Hỏi: Khi đạt được sự ban chiếu của đại bi, tại sao lại cảm thấy
quí thương nhau?
Đáp: Thưa nhận được luồng điển diệu hiền của đại bi, thì kẻ
hung hóa hiền dũng mãnh tu tiến.
Kệ:
Quí yêu thật sự thân tâm hiền
Trí tuệ phân minh tự cảm yên
Duyên đạo tình đời không dấy bận
Thành tâm tu luyện tự mình xuyên

3) Ayers Rock (Australia), 28-04-1998 3:30
Hỏi: Điển nào có thể thay đổi màu sắc?
Đáp: Thưa luồng điển tự nhiên của Trời và Đất cộng với sự
quang chiếu ánh sáng mặt trời có thể thay đổi màu sắc.
Kệ:
Phù sanh chuyển hóa phân ra màu
Qui định một nơi pháp nhiệm mầu
Linh điển phân minh đường xích đạo
Hồi sinh tốt đẹp rõ chiều sâu

4) Ayers Rock (Australia), 29-04-1998 2:10
Hỏi: Sự thanh tịnh bất di bất dịch có hữu ích gì không?
Đáp: Sự thanh tịnh bất di bất dịch rất hữu ích cho người tu chân
tức là Phật tánh, tương lai sẽ có kết quả tốt, không khác
gì cục đá nghìn năm không thay đổi, chôn sâu giữa lòng
đất cũng thu hút được điện năng của mặt trời và mặt
trăng, khêu dậy màu sắc lộng lẫy khiến cho mọi người ưa
thích khi nhìn tận mắt.
Kệ:
Điện năng quang chiếu đá thân an
Màu sắc gieo duyên người đến đó
Học hỏi không ngừng điển chiếu ban
Người người cảm mến tự thăm dò

5) Cairns (Australia), 30-04-1998 4:00
Hỏi: Làm sao mới biết được sự vô cùng của Trời Đất?
Đáp: Thưa muốn biết được sự vô cùng của Trời Đất thì phải
đạt tới sự thanh tịnh tối đa thì mới thấu triệt được.
Kệ:
Thanh tịnh sáng ngời tâm tự đạt
Giải mê phá chấp tự mình hành
Duyên Trời duyên Phật trong tâm thức
Từ bi lớn rộng tự nhiên thành

6) Cairns (Australia), 01-05-1998 6:15
Hỏi: Minh đạo tâm là minh làm sao?
Đáp: Thưa minh đạo tâm là thấy rõ mọi sự việc sẽ trở về
không, nhiên hậu mới cảm thông được ánh sáng diệu
thanh của Trời Phật.
Kệ:
Tinh vi sáng sủa chiếu muôn bề
Tự tiến không ngừng chẳng chán chê
Đời đạo song hành tâm tự giác
Qui nguyên giềng mối rõ muôn bề

7) Cairns (Australia), 02-05-1998 4:15
Hỏi: Về nơi điển giới là về nơi nào mới đúng?
Đáp: Thưa muốn về với điển giới thì bộ đầu rút thì sẽ có cơ
hội hội nhập với điển giới, hòa hợp với trung tâm sinh
lực của càn khôn vũ-trụ. Rút là chỉ có đi lên, không gieo
ác ý với mê tín dị đoan nữa, tự động hiểu biết rất nhiều
điều lý thú và mầu nhiệm của Trời Phật.
Kệ:
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Phân minh rõ rệt giới chiều sâu
Cảm thức tham lam chỉ tạo sầu
Không tiến có lui thêm vọng động
Thực hành chất phác rõ đuôi đầu
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