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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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Hành Trình
Hành trình tiến triển duyên Trời độ
Khai triển minh tâm tự thức vô
Dấy bận không còn tâm đạt pháp
Trì tâm tu luyện rõ thanh đồ
Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 25-07-1998 5:40
Hỏi: Người tu thiền mặt hiền hay dữ?
Đáp: Thưa người tu thiền đúng pháp tự hóa giải được nghiệp
lực, mặt mày tươi sáng. Nội tâm quân bình chỉ có hiền
lương giải tiến, trí sáng tâm minh, tâm lành tự phát, tận
độ quần sanh.
Kệ:
Thực hành tinh khiết ý tâm thanh
Giải tỏa phiền ưu tự thực hành
Minh đạo giúp đời không tiếc uổng
Thành tâm phục vụ tự mình hành

2) Atlantic City (USA), 26-07-1998 4:10
Hỏi: Tự do do đâu hình thành?
Đáp: Thưa tự do do sự phát triển tâm từ bi của mọi hành giả
trên mặt đất hình thành. Có từ bi thì mọi người sẽ nới
rộng tâm thức, không khí sẽ trong lành, rất dễ hợp tác
trong tinh thần xây dựng đại sự chung. Nếu ngược lại thì
chỉ lo âu sợ mất muốn còn, sanh ra sự nghi kỵ lẫn nhau,
khó tu khó tiến, thích chức ham địa vị, cuối cùng cũng
chẳng về đâu cả, của thiên trả địa rất rõ ràng. Luật Trời
rất công minh, nhẹ làm Trời, nặng làm đất, mỗi phần
hành đều phải nhịn nhục, dấn thân trong thực hành, không
hành mà nói tu, rốt cuộc chỉ có ngu mà thôi. Cho nên ở
thế gian hay thờ cúng là vậy.
Kệ:
Thực hành phát triển rõ hằng ngày
Sửa tánh tu tâm mới đổi thay
Đời đạo song hành tâm thức giác
Qui nguyên giềng mối rõ đời nay

4) Atlantic City (USA), 28-07-1998 3:40
3) Atlantic City (USA), 27-07-1998 4:50
Hỏi: Duyên lành do đâu hình thành?
Hỏi: Muốn dứt khoát thì phải dứt làm sao mới đúng?
Đáp: Thưa muốn dứt khoát thì phải tự tu, phát triển trí tâm, nhịn Đáp: Thưa duyên lành do tâm tu tự thức hình thành, thích thú và
chung vui trong tình thương sống động, vui hòa và khai
nhục tối đa, thanh tịnh mới dứt khoát và không có tái tục
thông trí tuệ, quê Trời và Trời là một đời đời dựng xây.
nữa, không còn luyến tiếc những chuyện không cần thiết
và tự liên tục xây dựng sự cần thiết hướng về không giới
Kệ:
mà hành triển.
Chơn tâm phát triển duyên tình đạo
Thức giác tâm tu tự bước vào
Kệ:
Vũ trụ càn khôn tu tiến bước
Thấu triệt minh tâm tự tiến dần
Duyên lành tái ngộ chẳng phân màu
Qui nguyên giềng mối tự phân lần
Thực hành chất phác không giờ dứt
Tránh khỏi lầm mê rõ pháp ân
5) Atlantic City (USA), 29-07-1998 4:10
Hỏi: Tu cần thực hành liên tục hay mong đợi một việc gì có
hữu ích hay không?
Đáp: Thưa tu thì đêm đêm cần thực hành thay vì mong đợi tạo
động cho chính mình, tâm thân bất ổn.
Kệ:
Vui hành thanh tịnh chẳng đòi mong
Giải tiến phân minh tự tháp tòng
Tiến tới không cần mong ước đợi
Tâm linh sáng suốt tự mình thông

6) Atlantic City (USA), 30-07-1998 5:45
Hỏi: Làm sao đạt được tình thương và đạo đức?
Đáp: Thưa muốn đạt được tình thương và đạo đức, thì phải có
tinh thần phục vụ cho chung, tức là dấn thân vô quái
ngại, bất vụ lợi cá nhân.
Kệ:
Tuyệt đối minh tâm tự phân hành
Thế cảnh điêu linh chẳng cạnh tranh
Xây dựng không ngừng tâm tận độ
Cùng chung tiến hóa đạt phần thanh
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7) Atlantic City (USA), 31-07-1998 2:00
Hỏi: Người tu thiền có pháp lực hay không?
Đáp: Thưa người tu thực hành đứng đắn có pháp lực, tức là
giải được sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, trí tâm
thanh nhẹ, chẳng còn si mê, tức là pháp lực tự giải được
sự trần trược, hòa hợp với thanh giới mà tu.
Kệ:
Giải tỏa si mê tự giải mù
Trí tâm thanh nhẹ chẳng khờ ngu
Tự mình tiến hóa không sa ngã
Thanh tâm tu luyện chẳng mê mù.
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