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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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Thương Tình

Thương tình cảnh khổ đã rèn trui
Bão tố hình thành thế đạo mùi

Cứu giúp người hiền trong khổ cảnh
Tâm tu dễ giải tự mình vui

Vĩ Kiên

1) Paris (France), 03-01-1998 3:55

Hỏi: Muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn giải quyết sự trì trệ trong nội tâm thì phải

thực thi trật tự từ bên ngoài cho đến nội tâm, hứa là làm,
không nên chối bỏ, thì mới hy vọng khôi phục được trật
tự, một cách tự nhiên và hồn nhiên.

Kệ:
Tự mình xây dựng từ ngoài trong
Tiến hóa không ngừng chẳng ước mong
Đời tạm thực hành là trước hết
Tự mình tu tiến chẳng cầu mong

2) Paris (France), 04-01-1998 2:35

Hỏi: Cầu mong là động làm sao cầu mong được?
Đáp: Thưa cầu mong không bằng thực hành pháp môn sẵn có

trong tay, thì sẽ có dịp trở về sự thanh tịnh hồn nhiên của
chính mình.

Kệ:
Thực hành tự hiểu chuyển hành trình
Rõ lý Trời ban tự cứu mình
Đời đạo phân minh tình chuyển tiến
Hành tâm phát triển rõ thân hình

3) Paris (France), 05-01-1998 4:15

Hỏi: Qua sự kích động của mặt đất tạo thành thời tiết không ổn
định thì phải làm sao?

Đáp: Thời tiết không ổn định tạo ra thời tiết bất ổn, thì loài
người phải tự thức, tự giảm bớt mức độ tham dâm của cá
nhơn, tự hướng Trời Đất, tu hành trong thành thật thì sẽ
bớt sự tham dâm, không khí trên mặt đất bớt ô nhiễm thì
sẽ được trong lành, thời tiết sẽ được ôn hòa hơn.

Kệ:
Dẹp bớt tham dâm bớt giận hờn
Trong lành hướng thượng hành từ cơn
Không còn tạo loạn cơ Trời tốt
Nguyên khí bền lâu lại rõ ơn

4) Paris (France), 06-01-1998 2:35

Hỏi: Chưa thực hành mà nói chuyện thấu triệt pháp lý là có
đúng không?

Đáp: Thưa việc gì trên đời này chưa thực hành thì cũng chẳng
thấu triệt được, cần thực hành mới kiểm chứng được.

Kệ:
Vui hành thấu triệt chơn tâm thức
Giải bỏ trần tâm tự giải phiền
Qui một tình trời không loạn động
Thực hành chất phác tự mình yên

5) Monaco (France), 08-01-1997 3:15

Hỏi: Muốn biết được chính mình là con của Đấng Vô Cùng thì
phải làm sao?

Đáp: Thưa muốn biết được mình là con của Đấng Vô Cùng thì
phải tự phát triển luồng điển của chơn tâm thì sẽ thấy
mức tiến hóa ở điển giới là vô cùng tận. Tin nơi khả
năng sẵn có của chính mình mà tiến hóa mãi mãi như vậy
tương lai sẽ có đất dừng chân, phần hồn sẽ không còn bị
đọa lạc.

Kệ:
Thân an trí phát sáng muôn bề
Giao cảm tâm tu chẳng bối bê
Thực chất khai minh không dấy động
Trì tâm tu luyện tự về quê

6) Monaco (France), 09-01-1998 2:20

Hỏi: Qui hình vạn trạng là sao?
Đáp: Thưa qui hình vạn trạng là phải về không, vạn sự khởi

đầu bởi nhứt không, từ trong không mà có tất cả.
Kệ:

Ánh sáng quán xuyến vạn linh chuyển
Trong không mà có cảm giao liền
Hòa đồng cảm thức duyên tình đẹp
Khó khổ không lo tự tiến xuyên

7) Monaco (France), 10-01-1998 3:15

Hỏi: Vẹt mây lướt gió thì phải vẹt làm sao?
Đáp: Thưa muốn vẹt mây lướt gió thì phải thành tâm hành

pháp, sau khi nhập định tự thấy mình vượt khỏi lớp mây
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đen trên bộ đầu, đứng trên mây ý bay đi nghe tiếng gió ù
ù bên tai.

Kệ:
Thực hành tự tiến chẳng lầm sai
Thức giác minh tâm tự tiến hoài
Trì trệ không còn thông chánh pháp
Tự hành tự tiến chẳng còn sai
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