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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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Đường Đi

Đường đi trong sáng tự mình hòa
Phát triển gần xa tự vượt qua
Địa lợi nhơn hòa trong ý thức
Bình minh sáng tỏa rõ gần xa

Vĩ Kiên

1) Monaco (France), 18-01-1998 4:20

Hỏi: Tin lành từ đâu đến?
Đáp: Thưa tin lành từ nơi không động giáng lâm xuống thế gian

cứu thế, truyền qua khối óc thanh tịnh tại mặt đất chuyển
hành tự thức, bằng phương pháp tự tu tự tiến, chỉ có hành
chứ không có lý thuyết, hành trước thuyết sau.

Kệ:
Thân tâm an lạc chẳng lo sầu
Thức giác tâm tu chuyển nhiệm mầu
Cơ đạo chuyển hành minh chuyển chiếu
Thực hành tự cứu hiểu chiều sâu

2) Monaco (France), 19-01-1998 3:35

Hỏi: Làm sao mới dẹp được con ma lười biếng trong người?
Đáp: Thưa muốn dẹp con ma lười biếng trong người thì phải

thường xuyên niệm Phật tự giải phần ô trược trong nội
tâm.

Kệ:
Thực hành tự rõ tự khai tầng
Thanh nhẹ trùng tu tự tiến thầm
Trật tự trên hết không rước động
Thành tâm tu luyện lý phân tầm

3) Monaco (France), 20-01-1998 3:45

Hỏi: Làm người sau khi chết rồi sẽ đi đâu?
Đáp: Thưa làm người sau khi chết thì hồn sẽ tiến hóa theo luật

nhân quả, tâm làm thân chịu, phần hồn phải học để sửa
sai chính mình nhiên hậu mới tiến hóa được.

Kệ:
Sống hành nhân đạo chết an yên
Ngược lại đau thương lại tạo phiền
Học khổ sửa tâm sống thật thà
Hồn qui mối đạo tự thăng thiên

4) Monaco (France), 21-01-1998 6:15

Hỏi: Người tu thiền mượn tiền của bạn đạo cờ bạc rồi quịt luôn
có tội không?

Đáp: Thưa người tu thiền là phải thực hiện sự trung tín, nhiên
hậu phần hồn mới tiến hóa được. Ngược lại thiếu nợ
không trả là thất tín, tạo nghiệp cho chính mình, tự vày
xéo tâm thức, trí không yên tâm không ổn làm sao tu tiến.
Tự hủy hoại cuộc sống thanh nhẹ của chính mình, hồn
tiếp tục bám vào nghiệp lực, tức là nợ nần bao vây, Trời
Phật không chứng tâm.

Kệ:
Tu hành tăm tối tạo ưu phiền
Khó tiến khó minh khó được yên
Rắc rối trong lòng nan đạt phước
Khổ hành giải tỏa cảm tâm yên

5) Monaco (France), 22-01-1998 5:45

Hỏi: Thanh tâm nằm ở đâu?
Đáp: Thưa thanh tâm nằm ở trung tim bộ đầu, từ đó sẽ xuất phát

thành hào quang, tức là luồng điển quân bình của nội tâm
xuất phát và trụ đảnh, gọi là chơn tâm, liên hệ với luồng
điển cái của vũ trụ.

Kệ:
Phân minh tình thế rõ thân hình
Giải quyết chiều sâu tự phát minh
Chơn pháp thực hành tâm giải tiến
Bình an vô sự sống quang vinh

6) Monaco (France), 23-01-1998 3:45

Hỏi: Quang vinh là sao?
Đáp: Thưa người tu giải nghiệp, thì mới thật sự là quang vinh,

không bận rộn, không nợ nần sẽ là nhẹ nhõm, phù hợp
với tình Trời thanh cao thức giác, tiến hóa trong tình
thâm an lạc của Trời Phật.

Kệ:
Thâm sâu giải tỏa tự phân tầm
Trí tuệ phân minh lý diệu thâm
Đời đạo thân hành không luyến tiếc
Trời cao thấu triệt tự qui thầm

7) Monaco (France), 24-01-1998 2:30

Hỏi: Minh tâm kiến tánh là sao?
Đáp: Thưa minh tâm kiến tánh là sống ở thế gian phải vượt qua

sự kích động và phản động của trường đời, chán chường,
dốc lòng tu sửa, lập lại sự quân bình điển tâm, trung tim
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bộ đầu hội tụ, tự hiểu được vị trí của chơn tâm, trì chí
niệm Phật giải nghiệp tâm, nhiên hậu mới thấy được Tâm
và thấy tánh trì trệ của chính mình, dẹp bỏ tự ái, hướng
về thanh tịnh mà tu, trong nhịn nhục, quân bình mới đạt
pháp.

Kệ:
Hành thông giải quyết muôn chiều tiến
Vị trí tâm linh chẳng có phiền
Tranh chấp không còn duyên đạt đạo
Quân bình sáng suốt hiểu huyền thiên
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