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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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Tội Phước

Tội phước trên đời song chiếu chuyển
Duyên lành thực hiện tự mình xuyên
Xuyên đời qua đạo tâm thức giác
Sửa mình tiến hóa chẳng còn phiền

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 20-09-1997 4:25

Hỏi: Tu hành đầu óc sáng lạn lại muốn khống chế người khác
thì phải làm sao?

Đáp: Thưa tu đạt đến sự sáng lạn của Trời Đất thì phải cương
quyết tiếp tục tiến tới vô cùng tận, thì mới bằng lòng
khiêm nhường tận độ những phần hồn còn đang oằn oại
trong sự tranh chấp khó thoát, vì quyền lợi và vì tự ái.

Kệ:
Cuống cuồng trong khổ khó phân bàn
Thế sự đão điên lại luận sai
Trí tuệ không ngừng tăng ý động
Sửa mình tiến hóa mới thật oai

2) Montreal (Canada), 21-09-1997 5:10

Hỏi: Ở đời nầy hay qui tội cho một người có đúng không?
Đáp: Thưa qui tội cho một người không đúng. Tội kết hợp rất

nhiều yếu tố, không nên qui tội cho một người, nhưng
phải phân tách mọi khía cạnh đã kết từ chơn tâm chấp
nhận mà hình thành.

Kệ:
Lâu ngày tích tụ mới hình thành
Yếu tố phân minh rõ trược thanh
Yếu tố truy tầm trong ý tốt
Qui thành một tội rõ lưu manh

3) Montreal (Canada), 22-09-1997 6:35

Hỏi: Làm sao mới được nhập định?
Đáp: Thưa sự vận hành bên trong được điều hòa thì mới nhập

định, cũng do sự dày công làm pháp luân thường chuyển
ổn định thì huệ tâm mới khai, dẹp bỏ mọi sự vọng động
từ bên ngoài thì sự lo âu sẽ tan biến mất, càng hiểu mình
thì càng hiểu Trời Đất hơn.

Kệ:
Sân si tan biến chẳng ưu phiền
Thức giác bình tâm tự tiến xuyên
Duyên nợ tình đời không luyến tiếc
Quyết tâm tu luyện tự mình yên

4) Montreal (Canada), 23-09-1997 4:45

Hỏi: Sự thương yêu vô cùng tận do đâu kết thành?
Đáp: Thưa sự thương yêu vô cùng tận do sự tu học đạt đến sự

quân bình thanh nhẹ trong nội thức kết thành vô quái ngại
thì mới thể hiện được sự thương yêu vô cùng tận.

Kệ:
Chơn tình phát triển thật là siêu
Thanh tịnh ban hành lý biển yêu
Biết rõ chính mình qui một mối
Sống yên tạm hưởng mọi chơn điều

5) Montreal (Canada), 24-09-1997 3:20

Hỏi: Một lòng khai triển trí tâm thân do đâu hình thành?
Đáp: Thưa một lòng khai triển trí tâm thân do lòng thành kính

Trời Phật hình thành một tập quán tốt.
Kệ:

Kính Trời quí Phật trí tâm tu
Thức giác qui nguyên tự giải mù
Tập quán hình thành thăng tiến hóa
Bền tâm tu tiến chẳng mê mù

6) Montreal (Canada), 25-09-1997 2:35

Hỏi: Óc phàm muốn can thiệp chuyện thiêng liêng có thể được
không?

Đáp: Thưa óc phàm không có khả năng can thiệp chuyện thiêng
liêng, vì óc phàm hướng hạ độc tài không thể nào đụng
đến thiêng liêng được, chỉ có thể cản trở vật chất được
mà thôi. Còn phần hồn thuộc về thiêng liêng tiến hóa vô
giới hạn.

Kệ:
Tâm thân bàn bạc chẳng mơ màng
Trí tuệ phân minh tự phát quang
Ai nguyện ai thành tu đắc đạo
Bình tâm tiến hóa tự mình an

7) Montreal (Canada), 26-09-1997 3:25

Hỏi: Nơi nào của loài người có thể phát triển rộng lớn và thanh
nhẹ?

Đáp: Thưa trí tuệ của loài người có thể phát triển lớn rộng và
thanh nhẹ hướng về cõi vô cùng mà tiến hóa.
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Kệ:
Càng tu càng tiến trí tâm hòa
Thức giác minh tâm tự vượt qua
Thanh thản trong lòng không vọng động
Qui hồn qui vía tự phân hòa
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