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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 Bình

Chung hành chung hợp lại càng minh
Khai minh mở tâm rõ chính mình
Duyên đạo tình đời tâm sáng suốt
Chẳng còn lo nghĩ triển tâm linh

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 18-07-1997 5:45
Hỏi: Tu sửa không lo cứ lo chuyện làm vua có ích lợi gì

không?
Đáp: Thưa sai một ly đi một dặm là vậy. Tu là tự thức, hướng

về thanh tịnh mà tu tiến, thì mới có kết quả tốt ở tương
lai từ đời lẫn đạo. Ngược lại thì chỉ giam mình trong
động loạn mà thôi, ngôi vị thanh tịnh có không ngồi,
kiếm chỗ thiêu thân chẳng có ích gì cho tâm thân cả.

Kệ:
Thực hành tự sửa mới thông qua
Đời đạo phân minh tự tiến hòa
Bỡ ngỡ không hành tăng xáo trộn
Không tu không tiến ở tầng ma

2) Montreal (Canada), 19-07-1997 1:15
Hỏi: Làm sao quản lý lục căn lục trần được?
Đáp: Thưa muốn quản lý lục căn lục trần thì phải dốc lòng thực

hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tức
là luồng điển trung tim bộ đầu càng ngày càng nhẹ thì
mới thấy rõ lục căn lục trần, lúc ấy mới giảng cho chúng
nó hiểu được nguyên lý của Trời Đất mà tu theo chủ
nhơn ông tức là phần hồn, không giám làm điều sái quấy
phá hoại tâm thân.

Kệ:
Tu hành đồng nhịp từ ngoài trong
Chẳng có lôi thôi sống một lòng
Uyển chuyển tâm thành theo điển giới
Thực hành rốt ráo chẳng lo phòng

3) Montreal (Canada), 20-07-1997 1:15
Hỏi: Niệm Phật khai triển nguyên lý của Trời Đất, có thể cứu

lục căn lục trần thoát nạn không?
Đáp: Thưa siêng năng niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cách

co lưỡi răng kề răng, chấn động trong nội thức sẽ khôi
phục và qui không nhẹ nhàng.

Kệ:
Thực hành từ tối đến sáng choang
Khai mở tâm linh rất dịu dàng
Mối đạo tình đời không dấy động
Qui y Phật Pháp trí tâm an

4) Montreal (Canada), 21-07-1997 4:00
Hỏi: ** Óc người khoa học khám phá ra có cả 100 tỷ tế bào, có

thể phát triển đến vô cùng, làm người biết được điều này
không chịu tận dụng khối óc để tiến hóa thì rất uổng?!?

Đáp: ** Óc người khoa học khám phá ra có cả 100 tỷ tế bào,
có thể phát triển đến vô cùng, làm người biết được điều
này không chịu tận dụng khối óc để tiến hóa thì rất uổng.

Kệ:
Dũng hành phát triển trí tâm nhanh
Đạt giới minh tâm tự thực hành
Chẳng có lụy phiền tâm chẳng động
Thực hành tiến hóa chẳng còn tranh

5) Montreal (Canada), 22-07-1997 1:45
Hỏi: Tự ái do đâu sanh ra?
Đáp: Thưa tự ái do tánh thị phi, hay muốn biết chuyện người

khác, chuyện chính mình không muốn ai biết, xấu tánh,
tưởng lầm là mình giỏi hơn hết.

Kệ:
Thị phi lại muốn làm thầy đồ
Chỉ vẽ lung tung tạo trận đồ
Tha thiết không thành sanh đổ vỡ
Tánh hư tật xấu lại hồđồ

6) Atlantic City (USA), 23-07-1997 2:45
Hỏi: Sự tham muốn do đâu mà có?
Đáp: Thưa do sự tham dục tạo thành một tập quán ràng buộc

tâm thức sân si và eo hẹp rất khó mở thức hòa đồng,
thiếu dũng mãnh và thiếu tự tin.

Kệ:
Thực hành sáng suốt tự tâm minh
Giải quyết hành trình tự cứu mình
Phật Pháp quân bình trong ý thức
Quí yêu muôn loại tự mình minh

7) T/V Nhẫn Hòa-Olympia (USA), 24-07-1997 6:35
Hỏi: Chuyện Trời Đất làm là chuyện gì?
Đáp: Thưa chuyện Trời Đất làm là không lo mà có, không làm

mà thành, trong luật tự nhiên và hồn nhiên là vậy. Mọi
người tự phát tâm và không cần tính toán, thì mới thấy
được uy lực của Thượng Đế. Người tu thanh tịnh thì mới
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thấy rõ mọi sự cũng sẽ trở về không, luôn luôn cảm thức
được cõi vô cùng là vậy.

Kệ:
Xa xưa vẫn có vẫn như nay
Thay đổi bề ngoài chẳng đổi thay
Tâm tu có sẵn duyên tự tiến
Mắt đời hiểu được vẫn còn may
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