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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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Chung Hợp

Chung hợp bầu trời khai chánh lý
Trợ duyên xây dựng tiến thân tùy
Hớn hở trong lòng xin đón rước
Tham gia phát triển trí tâm tùy

Vĩ Kiên

1) Cairns (Australia), 28-03-1997 1:30

Hỏi: Người tu nghèo làm sao đáp ứng với xã hội?
Đáp: Thưa người tu nghèo mà không tham lam thì mới thật sự

đáp ứng trong tinh thần phục vụ.
Kệ:

Không tiền không phải là người ngu
Phục vụ tâm thành khỏi phải tu
Thức giác tâm linh là quí trọng
Sửa mình tiến hóa thật là tu

2) Cairns (Australia), 29-03-1997 6:45

Hỏi: Thân thương là sao?
Đáp: Thưa thân thương là đồng hành đồng tiến, tu chung một

đường lối nhịn nhục tối đa.
Kệ:

Cùng tu sửa tiến chung đường lối
Chẳng bỏ quên nhau chẳng tạo tồi
Sửa tiến không ngừng tâm thức giác
Hòa đồng thức giác chẳng phân ngôi

3) Cairns (Australia), 30-03-1997 4:30

Hỏi: Hành sự là sao?
Đáp: Thưa hành sự là chủ trương việc làm từ việc lớn cho đến

việc nhỏ cũng đều thông suốt không nên quanh co và bóp
méo sự thật.

Kệ:
Khai thông thì phải chơn hành tiến
Cảm nghĩ lôi thôi sẽ tạo phiền
Thức giác chính mình tâm tự giác
Qui không thanh nhẹ trí tâm yên

4) Cairns (Australia), 31-03-1997 1:45

Hỏi: Thế nào gọi là cơ trời chuyển hóa?
Đáp: Thưa cơ trời chuyển hóa thì không khí chuyển hóa liền

liền, tâm người cũng thay đổi liền liền, đua nhau đi tìm
đường tu, để tự cứu vì trước mắt đã thấy được loài
người chết sống vô thường không còn ổn định như xưa,
thời buổi cần thiết là biết được phần hồn là chánh càng
hướng thượng buông bỏ sự tranh chấp thì sẽ tự cứu.

Kệ:
Chẳng còn chiến lược mưu mô động
Tu tâm sửa tánh giữ một lòng
Phát triển chơn hồn qui một mối
Càn khôn cứu độ tự mình thông

5) Cairns (Australia), 01-04-1997 6:30

Hỏi: Khai triển trực giác có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa người tu thiền thì phải khai triển trực giác thì mới

tránh khỏi sự mê lầm thu hút bởi ngoại cảnh.
Kệ:

Tự mình khai triển mới thành thông
Chẳng có si mê chẳng bị lầm
Ai đạt ai thành ta chẳng động
Qui nguyên giềng mối chẳng cầu mong

6) Cairns (Australia), 02-04-1997 6:50

Hỏi: Muôn hình vạn trạng là sao?
Đáp: Thưa người đời không biết trước được những gì sẽ xảy ra

là vì phần hồn đang bị giam hãm trong thể xác tăm tối,
chỉ có mắt thấy tai nghe giới hạn mà hành sự tùy theo khả
năng sẵn có mà thôi. Cho nên người đời thích xem tử vi
hay là bói toán, muốn biết trước những gì sẽ xảy ra cho
bản thân sẽ gánh chịu. Ngược lại người tu lo sửa mình từ
nhịp một nhiên hậu mới thấy được giá trị của sự thanh
tịnh, bắt đầu giải bỏ tất cả nghiệp tâm, bớt tham gia sự
động loạn ở đời, tự cứu tâm lẫn thân.

Kệ:
Phần hồn tiến hóa tự khai minh
Giải bỏ nghiệp tâm rõ tiến trình
Thanh tịnh một phân không dấy động
Tâm tu tự thức tự phân minh

7) Cairns (Australia), 03-04-1997 4:10

Hỏi: Muốn cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì mọi

người đều phải hướng tâm tu và đóng góp thanh điển hòa
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hợp với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thì sẽ đạt được
kết quả tốt ở tương lai, sẽ tiêu diệt tất cả trược điển, đã
và đang tích tụ trong đầu óc của khối lãnh đạo, thức giác
hòa bình hơn là tranh giành và giết chóc. Người chịu tu
sẽ bớt tăm tối thì nhơn loại sẽ được nhờ. Lòng tham
giảm bớt, trí tâm sẽ được thanh nhẹ, tự cứu và ảnh
hưởng những người kế tiếp, giải nghiệp tâm mới gọi là
hòa bình.

Kệ:
Bằng lòng tu tiến tự làm thinh
Tu luyện bình tâm sửa chính mình
Nguyên khí chơn hành tâm đạt thức
Qui y tam bảo tạo tiến trình
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