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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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Niệm Hành

Niệm hành thầm kín tự phân qua
Quỹ đạo chơn hành tự vượt xa

Điệp điệp trùng trùng trong xây dựng
Cùng tu cùng tiến đạt nhơn hòa

Vĩ Kiên

1) Monaco (France), 25-01-1998 4:00

Hỏi: Tình thâm nằm ở đâu?
Đáp: Thưa sự tiến hóa chung nằm ở tình thâm đạo mầu, chung

đường tu tiến.
Kệ:

Thực hành khai triển tạo thành duyên
Bền chí tâm linh rõ mối giềng
Hành khổ không than tâm dứt khoát
Trì tâm tu luyện tự mình xuyên

2) Monaco (France), 26-01-1998 3:50

Hỏi: Làm sao mới biết được mình đã thanh tịnh?
Đáp: Thưa gặp trở ngại tâm không động tức là tịnh, giải quyết

mọi sự rất sáng suốt, chẳng có sự buồn hay lo.
Kệ:

Tự mình thức giác chẳng còn lo
Nhân quả gieo trồng chuyển quanh co
Kiếp trước gieo nhân nay hái quả
Bệnh tình cũng vậy tự mình mò

3) Monaco (France), 27-01-1998 4:05

Hỏi: Muốn biết được sự siêu diệu sẽ cảm giác ra sao?
Đáp: Thưa muốn biết được sự siêu diệu phải có một ý chí vô

cùng tận, nhiên hậu mới cảm giác được sự vô cùng sáng
và trống không, chẳng có gì phải lo âu cả.

Kệ:
Nằm trong nguyên lý thật thà
Thức giác minh tâm tự tiến hòa
Giải tỏa muôn chiều trong ý tốt
Hành thông tự đạt tự minh hòa

4) Monaco (France), 28-01-1998 0:00

Hỏi: **Năm Mậu Dần kính chúc các bạn một năm thường lạc,
dày công tu tiến, ước mong giải bớt sức chèn ép của
thiên cơ ở kỳ tới.

Đáp: **Năm Mậu Dần kính chúc các bạn một năm thường lạc,
dày công tu tiến, ước mong giải bớt sức chèn ép của
thiên cơ ở kỳ tới.

Kệ
Duyên lành đạt pháp tự siêng hành
Giải quyết tâm linh tự đạt thanh
Bớt khổ tâm vui tâm đạt pháp
Duyên lành sớm đắc tự hòa thanh

5) Monaco (France), 29-01-1998 3:40

Hỏi: Muốn buông bỏ tất cả thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn buông bỏ tất cả thì phải buông bỏ ngay trong

tâm thức, không nên trói buộc mình trong chỗ thương
nhớ. Không thương không nhớ thì mới dễ tu, quên đi
chuyện trần tục thì hồn mới tự cảm thấy nhẹ nhàng.
Ngược lại nếu tạo sự lo âu thì sẽ rối ren.

Kệ:
Tự mình thức giác chẳng gào than
Thực hiện công phu khỏi thắp đèn
Trí sáng tâm minh không dấy bận
Qui thiên dễ dãi chẳng cơ hàn

6) Monaco (France), 30-01-1998 2:40

Hỏi: Tuệ giác phát sáng từ đâu?
Đáp: Thưa tuệ giác phát sáng từ chính giữa trước trán, nhắm

mắt có thể nhìn xa hiểu rộng, không khác gì người đi săn
ban đêm mang đèn nơi đó.

Kệ:
Tu lâu chẳng có lần mò tiến
Thức giác minh tâm chẳng có phiền
Thấy rõ mọi điều trong thức giác
Bình minh sáng tỏa chẳng lo phiền

7) Monaco (France), 31-01-1998 2:35

Hỏi: Muốn trung thành và chung thủy với đạo pháp thì phải làm
sao?

Đáp: Thưa muốn trung thành và chung thủy với đạo pháp thì
phải thường xuyên thực hành pháp môn, không khác gì
người đời được Trời ban cơm gạo ăn sống hằng ngày.
Đạo không khác gì buổi cơm tinh thần cần thiết cho cuộc
sống, giữ lấy nó mà sống đến hơi thở cuối cùng, phục vụ
tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa.
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Kệ:
Thâm sâu cũng phải tâm thân hòa
Thực hiện tâm linh sống thiết tha
Đời là kích động trong tạm cảnh
Tâm vui tự độ sống chung hòa

TBPTĐN #143 (22-03-1998)  
© www.mucbetam.org (2005-2012) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)

Print1 (mucbetam.org) http://www.mucbetam.org/Print1.asp

2 of 2 2/8/2012 9:32 AM


