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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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Giỗ Tổ Tôn Sư 2 [11-10 AL]

Nhớ lời minh triết tôn sư
Thành tâm học hỏi người người an vui

Khai thông nguyên lý đạo mùi
Dạy cho hiểu đạo rèn trui tiến hoài
Thành tâm tu luyện hằng ngày

Nhớ lời minh triết đổi thay thế tình
Cùng vui khai triển tâm linh

Tình thương đạo đức hành trình quang khai
Nhớ người tâm thức dồi mài

Thực hành chánh pháp đời nay tiến hòa
Quí thương tâm thức thiết tha

Lời vàng tiếng ngọc chan hòa tình thương
Thực hành khai triển mở đường

Qui về một mối nhớ thương hoài hoài
Thành tâm đảnh lễ kính Ngài

Suối tình đạo pháp độ hoài không ngưng
Vĩ Kiên

1) Las Vegas (USA), 02-10-1998 5:10
Hỏi: Muốn tình thương càng ngày càng lớn rộng thì phải làm

sao?
Đáp: Thưa muốn tình thương càng ngày càng lớn rộng thì phải

dấn thân hành pháp và độ đời bất chấp sự gian lao khổ
cực, tình thương trên hết thì mới đạt được kết quả tốt.

Kệ:
Quí thương Trời Phật sửa tâm mình
Vũ trụ càn khôn chuyển chiếu minh
Đen bạc tình đời tâm dứt khoát
Khổ hành tiến hóa tự mình minh

2) Las Vegas (USA), 03-10-1998 6:40
Hỏi: Thanh tâm rạng rỡ ở chỗ nào?
Đáp: Thưa thanh tâm rạng rỡ ở nơi ánh sáng vô cùng thâm sâu,

ban chiếu khắp các nơi.
Kệ:

Dấn thân tận độ chẳng xa rời
Quí mến người tu rất thảnh thơi
Bể rộng Trời cao qui một mối
Thanh bình tự đạt chẳng sang tồi

3) Las Vegas (USA), 04-10-1998 6:50
Hỏi: Tu tâm dưỡng tánh là phải làm sao?
Đáp: Thưa tu tâm dưỡng tánh là phải sửa, từ tâm ác độc phải

thực hiện tha thứ và thương yêu, nhiên hậu mới phát triển
được tâm từ bi, chỉ có thực hành chớ không có lý thuyết,
đụng chạm tháo gỡ và cởi mở thì phần hồn sẽ được tiến
hóa tốt.

Kệ:
Ung dung tự tại phát tâm tu
Thực hiện chơn pháp tự giải mù
Cơ hội ngàn vàng nay đạt được
Siêng hành chơn pháp chẳng còn ngu

4) Las Vegas (USA), 05-10-1998 6:20
Hỏi: Đại bi ban chiếu bằng cách nào?
Đáp: Đại bi ban chiếu trong lúc hành giả Vô Vi đạt tới thật sự

thanh tịnh sau giờ hành pháp thì mới cảm nhận được sự
tràn ngập của tâm lẫn thân, sung sướng vô cùng.

Kệ:
Thực hành phát triển trung dung
Giải chấp phá mê tiến vô cùng
Chơn pháp thực hành duyên tận độ
Trung dung phát triển chẳng lo khùng

5) Las Vegas (USA), 06-10-1998 3:50
Hỏi: Với sự liên hệ nào mà hằng ngày đều có câu hỏi?
Đáp: Thưa hằng ngày đều có câu hỏi do sự liên hệ từ trung tâm

bộ đầu được quang chiếu hình thành câu hỏi và câu trả
lời rất rõ rệt cũng không ngoài sự lưu ý của từ quang
thanh tịnh.

Kệ:
Từ tâm xuất phát cảnh thanh bình

6) Las Vegas (USA), 07-10-1998 6:45
Hỏi: Hành trình phát triển là phải làm sao?
Đáp: Thưa hành trình phát triển tâm thanh tịnh là phải tự dứt

tâm trần hơn thua.
Kệ:

Dứt khoát tâm linh tự tiến hòa
Thực hành càng tiến lại càng xa
Đời là tạm cảnh tâm qua đạo
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Giải tỏa phiền ưu tự chuyển minh
Đời đạo song hành tâm thức giác
Về không thanh nhẹ lại càng minh

Dứt khoát tâm trần chẳng rên la

7) Las Vegas (USA), 08-10-1998 9:00
Hỏi: Cõi huyền vi là cõi nào?
Đáp: Muốn đến cõi huyền vi thì cũng chịu thanh lọc vô cùng

tận mới đến được cõi thật sự thanh nhẹ và sáng sủa.
Kệ:

Điện năng chấu tới chuyển muôn bề
Hội tụ tinh vi chẳng mãi mê
Thanh trược không còn tâm trí động
Trong ngoài thanh sạch tự tham tòng
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