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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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Thanh Đồ
Thanh đồban phước độ nhân sinh
Tiến hóa thâm sâu rõ tiến trình
Thanh tịnh tầm đường qui chánh giác
Chiều sâu tâm đạo tự mình minh
Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 01-08-1998 5:00
Hỏi: Thế đứng của người đời là gì?
Đáp: Thưa thế đứng của người đời là quyền lợi và địa vị.
Người tu thì ngược lại là nhịn nhục, tự tạo vị trí thăng
hoa tốt đẹp cho phần hồn.
Kệ:
Ác ôn không có ôn tồn hành tu
Giải tỏa sân si lại giải mù
Thế cảnh tranh giành không đạt pháp
Trì tâm thanh tịnh chẳng khờ ngu

2) Atlantic City (USA), 02-08-1998 4:00
Hỏi: Chung sống trong một chiếc thuyền có lợi lộc gì không?
Đáp: Thưa chung sống trong một chiếc thuyền, chung hành một
đường lối rất hữu ích cho tâm lẫn thân, đồng điển, đồng
đường hướng trong xây dựng.
Kệ:
Chung hành thấu triệt hành trình
Quí mến thương yêu rõ chính mình
Duyên đẹp tình Trời không thay đổi
Vận hành trật tự rõ hành trình

3) Atlantic City (USA), 03-08-1998 3:40
Hỏi: Sự minh tâm kiến tánh là sao?
Đáp: Thưa sự minh tâm kiến tánh, là phải thực hành thì mới
thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình mà sửa tiến.
Kệ:
Tránh cảnh đau thương tránh lụy phiền
Sửa mình tiến hóa tự thầm xuyên
Qui y Phật Pháp lòng thanh nhẹ
Giải tỏa mê mù trí vượt xuyên

4) Atlantic City, 04-08-1998 6:13
Hỏi: Kính trọng là sao?
Đáp: Thưa kính trọng là những điều xây dựng chính ta không
làm được người khác dấn thân phục vụ, giữa loài người
và loài người kính trọng lẫn nhau là vậy.
Kệ:
Thương yêu xây dựng giải cơ cầu
Học hỏi khai thông rõ trước sau
Có có không không lòng minh đạo
Khai minh đời đạo chẳng lo sầu

5) Atlantic City (USA), 05-08-1998 4:05
Hỏi: Tại sao lại có sự mơ màng và tưởng nhớ?
Đáp: Thưa sự đồng hành phát triển điển quang, chung hành
chung tiến, thần giao thương nhớ, không dị biệt, chung
đường hướng về thanh tịnh mà tu.
Kệ:
Tâm minh trí sáng chẳng khờ ngu
Hóa giải tâm thân tự giải mù
Nghiệp lực không còn trong ý thức
Bình tâm thanh tịnh tự mình tu

6) Atlantic City (USA), 06-08-1998 5:20
Hỏi: Minh tâm là minh làm sao?
Đáp: Thưa minh tâm là khi nhắm mắt thấy rõ mọi việc từ gần
cho đến xa, gọi là nhập định. Bộ đầu hội tụ đi lên rút
ngắn đường đi, nhắm mắt phàm thấy cảnh thần tiên là
vậy, một sát-na có thể hiểu được nhiều việc, rất nhẹ
nhàng và không mệt nhọc.
Kệ:
Nháy mắt liên hành trên cõi nhẹ
Cảm thức trần gian rất nặng nề
Huệ nhãn thông hành trong điển giới
Điển tâm thanh tịnh tự giới về

7) Atlantic City (USA), 07-08-1998 6:07
Hỏi: Dứt khoát chủ kiến là phải dứt khoát làm sao?
Đáp: Thưa dứt khoát chủ kiến là phải buông bỏ tất cả tập quán
xấu, hướng về thanh tịnh mà tu.
Kệ:
Dứt khoát tâm tu vượt khám tù
Không còn nghiệp lực dạy mình ngu
Tâm tư sáng lạn thông minh triết
Vượt khỏi trần gian trí chẳng mù
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