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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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Từ Bi

Tu cho phát triển luyến từ bi
Cứu giúp tâm linh tiến kịp kỳ

Tận độ muôn người cùng dũng tiến
Bình tâm thanh tịnh dự trường thi

Vĩ Kiên

1) Yorba Linda (USA), 23-10-1998 3:52

Hỏi: Từ trường là gì?
Đáp: Từ trường thanh nhẹ tự giải nạn tai.

Kệ:
Thực hành khai triển điển tâm linh
Tự cứu qui y tự sửa mình
Thức giác thực hành trong dứt khoát
Bình tâm tu tiến rõ hành trình

2) Yorba Linda (USA), 24-10-1998 5:00

Hỏi: Chương trình sống chung do đâu hình thành?
Đáp: Thưa chương trình sống chung do mọi người thực hành tu

học đóng góp hình thành thì mới có giá trị chung hưởng
hòa bình.

Kệ:
Thực hành giải tỏa chính mình
Đóng góp chung vui tạo tiến trình
Dũng mãnh thực hiện trong quí trọng
Chương trình cởi mở lại càng minh

3) Yorba Linda (USA), 25-10-1998 6:50

Hỏi: Mưu cầu sớm thức tâm thì phải làm sao?
Đáp: Mưu cầu sớm thức tâm thì phải hành pháp liên tục không

ngừng nghỉ dù cho gặp phải sự đụng chạm giữa tình đời,
cần hành pháp để tự giải tỏa sự phiền ưu của nội tâm.

Kệ:
Chơn tu tự tiến trong thầm kín
Giải tỏa phiền ưu cứu chính mình
Lận đận không còn trong giác ngộ
Bền tâm vững chí giải tâm mình

4) Holiday Inn-Costa Mesa (USA), 26-10-1998 5:55

Hỏi: Thanh quang điển lành hỗ trợ cho cuộc sống chung bằng
cách nào?

Đáp: Thưa thanh quang điển lành hỗ trợ trong cuộc sống chung,
mỗi người đều hướng tâm về con đường giải thoát trong
lúc tham thiền nhập định, cố gắng xuất hồn đảnh lễ Phật,
chung một đường hướng tiến hóa của tâm linh, tiến về vô
sanh ổn định.

Kệ:
Tự tu tự hướng tự giải minh
Rõ lý thâm cao rõ tiến trình
Học hỏi không ngừng tâm ngộ pháp
Thực hành chất phác hướng về thanh

5) Holiday Inn-Costa Mesa (USA), 27-10-1998 8:50

Hỏi: Siêu sinh lực là sao?
Đáp: Thưa siêu sinh lực là thanh tịnh. Cho nên người tu thiền

rất cần sự siêu sinh lực tức là tịnh. Càng nhịn nhục càng
thanh tịnh, tự chiến thắng mọi nghịch cảnh.

Kệ:
Chung qui cũng phải thực hành
Giải tiến tâm linh tự đạt thanh
Nguồn cội đến nơi tâm tự đạt
Giải mê phá chấp triển phần thanh

6) Holiday Inn-Costa Mesa (USA), 28-10-1998 5:39

Hỏi: Mỗi người đều phát tâm thì công việc sẽ trở thành tự nhiên
và hồn nhiên trật tự phải không?

Đáp: Thưa sự phát tâm cao quí sẽ hình thành môi giới tự nhiên
và hồn nhiên, vàng không đổi là vậy. Lúc nào cũng có
giá trị.

Kệ:
Phát tâm tự tiến âm thầm
Giềng mối phân minh tự tái tầm
Đạo đức không cần khoe sắc thắm
Bền tâm xây dựng tiến cao tầng

7) Yorba Linda (USA), 29-10-1998 6:20

Hỏi: Sự thành tâm phục vụ bất vụ lợi có ích gì không?
Đáp: Sự thành tâm phục vụ rất hữu ích, lúc nào cũng cảm động

được lòng người.
Kệ:

Phát tâm xây dựng động lòng Trời
Mưu lợi lôi thôi lại tạo tồi
Ý nguyện không thành tâm vọng động
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Bình tâm thanh tịnh tự về ngôi
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