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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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Xuất Phát

Ra về thanh tịnh an tâm trí
Quí tưởng Trời cao tiến kịp kỳ
Lập hạnh bình tâm trong dứt khoát
Hồn tu thanh nhẹ tiến thân tùy

Vĩ Kiên

1) Vancouver (Canada), 29-08-1998 4:55
Hỏi: Làm sao cảm nhận được sự diệu thanh của đấng Toàn

Năng ?
Ðáp: Thưa sự nhìn thấy, tai nghe, tâm hiểu, chứng minh cho sự

thanh nhẹ ban chiếu, vạn linh đều có, từ cõi thanh nhẹ
ban chiếu, nhận được nhưng chưa chịu hành triển thanh
nhẹ, thì làm sao hội nhập được nguyên lý của đấng toàn
năng mà tu.

Kệ:
Thực hành không có kể như mù
Khó tiến khó tu tạo ý ngu
Mở rộng không thành tâm yếu hẹp
Thực hành chất phát chẳng còn ngu

2) Vancouver (Canada), 30-08-1998 2:05
Hỏi: Muốn phát triển khoa học huyền bí của nội tâm thì phải

làm sao ?
Ðáp: Thưa muốn phát triển khoa học huyền bí của nội tâm, thì

phải hành pháp, tự khai thông điển giới trong nội tâm,
đạt tới sự quân bình điển tâm, thì rất dễ hướng thượng,
tâm tu mới thật sự bình an.

Kệ:
Trí tuệ phân minh tự phát quang
Hòa cùng các giới tâm khai triển
Bình tâm thanh tịnh tòng nguyên lý
Ý thức chiều sâu rõ các miền

3) Vancouver (Canada), 31-08-1998 4:35
Hỏi: Cơ sàng sẩy của Trời Ðất là sàng sẩy làm sao ?
Ðáp: Thưa cơ sàng sẩy của Trời Ðất là cuộc thay đổi thời tiết

liên tục cho đến lúc ổn định mới thôi. Ðối với người tu
thì phải áp dụng đúng pháp, tự giải tỏa từ trược tới
thanh, cần thực hành thì mới ứng phó nổi, phần hồn sẽ
thức tỉnh và dứt khoát tu tiến.

Kệ :
Thực hành tiến triển tự tầm xuyên
Ðời đạo phân minh cảm nối liền
Quí pháp chơn hành duyên đạt thức
Hồi sinh sống động tự mình yên

4) Du Thuyền Alaska Legend of the Sea-Vancouver (Canada),
01-09-1998 2:40
Hỏi: Làm sao biết được sự minh chánh của chính mình ?
Ðáp: Thưa muốn biết được sự minh chánh của chính mình, thì

phải thực hành trong trật tự và dứt khoát, sẽ không bị sự
dính líu của ngoại cảnh.

Kệ :
Càn khôn vũ trụ trí tâm hành
Dứt khoát tâm tu tự hướng thanh
Thực hiện điển lành trong ý thức
Chiều sâu thanh tịnh hiểu rõ rành

5) Du Thuyền Alaska Legend of the Sea-Vancouver
(Canada), 02-09-1998 3:40
Hỏi: Muốn đến cảnh tiên thì phải làm sao ?
Ðáp: Thưa muốn đến cảnh tiên thì phải dứt khoát tình tiền

duyên nghiệp, không mê không chấp thì mới thấy rõ
đường đi nước bước và cảm nhận được sự huyền bí của
nội tâm, tương ngộ cùng tiên gia thanh nhẹ, có thể tiên
đoán được nhiều điều mới lạ. Qua sự thực hành trông
thấy rõ rệt, phân minh tiên giới và phàm trần, minh bạch
trược và thanh.

Kệ :
Thân tâm phát triển tự phân hành
Cảm thức chơn hồn đạt giới thanh
Mến tiếc bồng lai thanh tuyệt đẹp
Hành thông chơn pháp chẳng tranh giành

6) Du Thuyền Alaska Legend of the Sea-Vancouver (Canada),
03-09-1998 4:25
Hỏi: Trăm hoa đua nở là sao ?
Ðáp: Trăm hoa đua nở là được cấy giống tốt, người tu thiền

nhận pháp lành tu thiền tốt, dấn thân tu luyện hướng
thượng thăng hoa đều, nụ cười khai minh, hành trình tốt
đẹp.

Kệ :
Thực hành phát triển tự mình quen
Ðường lối phân minh chẳng có phiền
Trí tuệ không ngừng tăng ánh sáng
Chơn tình bộc phát tự mình an
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7) Du Thuyền Alaska Legend of the Sea-Vancouver
(Canada), 04-09-1998 3:15
Hỏi: Trăm người ngàn tánh so đo tại sao ?
Ðáp: Thưa mọi người đều chung sống, nhưng mỗi trình độ hiểu

biết khác nhau, mỗi duyên mỗi màu khác nhau, hiệp nhứt
nguyên khí của Trời Ðất chỉ có tu, chung hành chung tiến
về nơi thanh tịnh sẳn có trong chơn tâm mà tu

Kệ :
Quí Trời yêu Phật tiến vui thanh
Khai triển tâm linh giúp các ngành
Qui hội tình người trong thức giác
Vui hành thanh tịnh thật là nhanh
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