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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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Tiến Giải

Đồng hành tiến giải trí tâm thanh
Phát triển tâm tu mở các ngành
Tâm đạo tình đời không dấy động
Bình minh quang chiếu ý tâm thanh

Vĩ Kiên

1) Monaco (France), 01-02-1998 5:55
Hỏi: Muốn làm một thiện nhơn thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn làm một thiện nhơn thì phải hòa tan trong khổ

và thấu triệt sự khổ của người đau khổ.
Kệ:

Vui trong thấu triệt tự phân tầm
Ý nghĩa tràn đầy lý diệu thâm
Giúp đỡ tâm lành tâm tận độ
Tự mình thức giác cứu tha nhân

2) Monaco (France), 02-02-1998 12:45
Hỏi: Muốn giữ nghiêm luật tu thiền thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn giữ nghiêm luật tu hành, thì phải thực thi

những điều cần thiết cho tâm lẫn thân, và không thực thi
những điều không cần thiết, tức là có hại cho tâm lẫn
thân.

Kệ:
Dựng xây là chuyện tối cần tiến
Giải bỏ trần tâm chẳng tạo phiền
Thức giác chính mình tâm tự đạt
Cần tu cần tiến chẳng lo phiền

3) Monaco (France), 03-02-1998 3:45
Hỏi: Tái lập quân bình bằng cách nào?
Đáp: Thưa tái lập quân bình như lúc sơ sanh, thì phải hành

pháp khứ trược lưu thanh, quân bình sẽ tái lập, không
tham không muốn như xưa, tiến hẳn vào không giới mà
sống cùng Trời Phật.

Kệ:
Rộng lòng khai triển giải tâm mê
Trí tuệ phân minh hướng lộn về
Thiên quốc sáng ngời trong chuyển thức
Bình tâm thanh tịnh giải phần mê

4) Monaco (France), 04-02-1998 4:15
Hỏi: Tại sao làm người có cuộc sống đầy đủ vật chất lại tạo

tham dâm nhiều hơn người thiếu thốn?
Đáp: Thưa vật chất đầy đủ lại tham sống sợ chết, ấm no tạo

dục, hướng về thân xác nhiều hơn, lần lần vắng mất tâm
linh, tưởng mình là tài giỏi, rất dễ lầm sai trong lúc hành
sự.

Kệ:
Tiền tài danh vọng tạo lầm mê
Thực chất tiêu tan lại khó về
Thiên giới tình Trời quên biến mất
Độc tài khó chịu khổ muôn bề

5) Monaco (France), 05-02-1998 7:45
Hỏi: Tại sao ở thế gian lễ bái và buôn bán đều có mùa?
Đáp: Ở thế gian lễ bái và buôn bán đều có mùa, thuận với Trời

Đất, theo chiều phát triển của mỗi thanh khí khác nhau.
Kệ:

Vui hòa tiến hóa thuận chiều sâu
Lễ bái cầu xin rõ nhiệm mầu
Ban phước do Trời chung dẫn tiến
Hòa bình chung hợp tự về mau

6) Monaco (France), 06-02-1998 4:10
Hỏi: Muốn mở rộng đường đi thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn mở rộng đường đi cho phần hồn và thể xác,

thì phải tự tu, phước huệ song tu thì mọi sự sẽ được bình
an ở tương lai.

Kệ:
Phát triển từ bi chẳng có sai
Tự mình xây dựng mới là tài
Qui y tam bảo đường tu tiến
Khai triển muôn chiều chẳng lầm sai

7) Monaco (France), 07-02-1998 4:15
Hỏi: Tại sao làm bậc lãnh đạo cũng còn tham dâm sắc dục?
Đáp: Thưa từ trong nguyên lý thương yêu và xây dựng mà ra,

nếu không có tham dâm sắc dục thì đầu đuôi sẽ không có
việc làm, tương trợ lẫn nhau trong xây dựng.

Kệ:
Chung vui sống động lại càng mừng
Thoát khổ nội tâm rất cảm ưng
Tương trợ chung hành qui hạnh tốt
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Trời ban tình đẹp tự tâm mừng
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