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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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Giải Minh

Giải nghiệp minh tâm tự giác hòa
Thành tâm tu luyện tự mình qua
Đạo đời chung nhịp gieo ánh sáng
Cảm thức thân hình chẳng thật thà

Vĩ Kiên

1) Monaco (France), 11-01-1998 3:50

Hỏi: Muốn tu đúng đường thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn tu đúng đường thì phải nhịn nhục và sửa tiến

hằng ngày, tâm tình lúc nào cũng đổi mới, hướng về sự
thanh tịnh mà tu.

Kệ:
Biết mình thật sự là ngu dại
Sửa tiến tâm linh tự tiến hoài
Phiền muộn không còn trong ý thức
Trì tâm thực hiện chẳng lầm sai

2) Monaco (France), 12-01-1998 2:45

Hỏi: Tại sao tu hoài không tiến?
Đáp: Thưa tu hoài không tiến là vì nghiệp lực từ nhiều kiếp đã

dồn dập trong thần kinh khối óc, chỉ có nhịn nhục kiên
nhẫn hành pháp thì mới giải được nghiệp tâm, trì niệm
lục tự A Di Đà Phật, khai triển huyền bí của nội tâm thì
sẽ đạt tới sự vi diệu của Trời Phật mà hành triển.

Kệ:
Tu hành thật sự cảm giao liền
Khai trí mở tâm tự tiến xuyên
Tận độ duyên lành Trời chuyển phước
Bình tâm học hỏi tự mình yên

3) Monaco (France), 13-01-1998 12:00

Hỏi: Lý do nào thúc đẩy tổ chức Thiền Ca?
Đáp: Thưa sự sáng suốt của Thượng Đế ân độ xây dựng đại sự

chung là đưa đạo vào đời, tạo thành khí giới tình thương
và đạo đức.

Kệ:
Xây dựng chung hành trong ý thức
Thực hành chơn pháp tự mình minh
Cộng đồng thức giác là chơn phước
Qui nguyên giềng mối rõ hành trình

4) Monaco (France), 14-01-1998 7:00

Hỏi: Muốn có sự đoàn kết trong xây dựng thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn có sự đoàn kết trong xây dựng thì phải thực

thi trật tự và thật thà, hòa hợp với nguyên lý của Trời
Đất mà phục vụ thì rất dễ đoàn kết tốt đẹp và mỹ mãn
trong hành trình tu tiến đến vô cùng thức giác.

Kệ:
Bình minh khai triển trí quang hành
Thức giác bình tâm hướng cõi thanh
Giềng mối hành trình trong chơn thức
Thành tâm tu luyện tự mình thanh

5) Monaco (France), 15-01-1998 12:00

Hỏi: Quyết tâm tu thì phải làm sao?
Đáp: Thưa quyết tâm tu thì phải thực hành đều đặn và đứng đắn

trong trật tự hằng ngày, thì sẽ đạt được kết quả tốt ở
tương lai, bình tâm hành pháp tạo được nhịn nhục tối đa
thì phần hồn sẽ được thanh nhẹ.

Kệ:
Thực tâm muốn trở về quê nội
Gốc gác Trời ban chẳng tệ tồi
Cương quyết thực hành tâm thức giác
Tin lành sẽ đến chẳng sang tồi

6) Monaco (France), 16-01-1998 4:10

Hỏi: Tai nạn đến thì phải làm sao tháo gỡ?
Đáp: Thưa tai nạn tức là trược, suy nghĩ không liêm chính, phát

triển tà dâm tự gạt lấy chính mình, như ăn uống quá độ,
suy tư quá độ, kích động khối thần kinh từ cơ tạng cho
đến óc đều bất ổn sanh bệnh tức là nạn.

Kệ:
Tâm linh bất ổn tự bàng hoàng
Khó khổ đau thương sống khó an
Tai nạn xảy đến không thể dứt
Thành tâm niệm Phật giải cầu an

7) Monaco (France), 17-01-1998 2:35

Hỏi: Toàn thân con người trên mặt đất đều có nghiệp lực tức là
điển thanh và điển trược bao vây có phải không?

Đáp: Thưa mỗi người đều có nghiệp lực khác nhau, từ thanh
cho tới trược, thanh là mắt sáng mặt tươi, trược là mắt
không sáng mặt không tươi, thích hướng ngoại trong
chiều hướng tham dục bần thần khó tiến.

Kệ:
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Tự gieo ý dục tạo tâm phiền
Nguyên lý công khai điển tiến xuyên
Muốn dấu không được hình cấu trúc
Thiên tình rõ rệt vẫn giao liên
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