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Print

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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Dũng Hành
Dũng hành thanh tịnh trí tâm an
Rõ lý Trời ban tự bạc bàn
Có đất có Trời cùng chuyển tiến
Thực hành chất phát tự mình an
Vĩ Kiên
1) Monaco (France), 08-02-1998 2:20
Hỏi: Tại sao người tu thiền lại tự giải bớt sự tham dâm sắc
dục?
Đáp: Thưa người tu thiền bằng lòng ngồi xuống lập lại sự quân
bình của nội tâm, giải bớt sự hướng ngoại tham dâm
không cần thiết cho tâm lẫn thân, chuyên cần tu sửa, hỗ
trợ cho phần hồn tiến hóa tốt.
Kệ:
Thực hiện quân bình tâm tiến hóa
Hòa cùng vũ trụ tự tâm qua
Từ bi rộng mở đường tu tiến
Xây dựng bền lâu tâm trí hòa

2) Monaco (France), 09-02-1998 3:50
Hỏi: Làm sao mới được trong lành?
Đáp: Thưa phải hướng thượng hành pháp tự giải thì mới được
trong lành, hội nhập với ánh sáng vô cùng tận của thiên
giới, nơi đó mới thật là trong lành và chất phác.
Kệ:
Thực hành tự đạt trí tâm an
Chất phác luân lưu tự bạc bàn
Nguyên lý thâm sâu tu tự tiến
Bình minh khai triển tự phân bàn

3) Monaco (France), 10-02-1998 3:45
Hỏi: Khoa học kỹ thuật có giúp ích cho sự hiện diện của thân
hình tại thế hay không?
Đáp: Thưa khoa học kỹ thuật rất hữu ích cho sự truyền tin lưu
niệm bất cứ một tài liệu hữu ích cho quần sanh, lúc nào
cũng sống động và gieo rắc trong tâm thức của mọi
người đúng theo thị hiếu của người cần nó.
Kệ:
Truyền tin đánh thức sự thăm dò
Nhắc nhở cho nhau tự sách đo
Truyền cảm tâm người trong thức giác
Tự mình cảm thức tự mình đo

4) Monaco (France), 11-02-1998 3:40
Hỏi: Trong ba cõi, cõi nào nặng nhứt?
Đáp: Thưa trong ba cõi Thiên Địa Nhân, chỉ có cõi Nhân là
nặng nhứt, vì âm dương hợp nhứt mới thành người, tràn
đầy nghiệp lực, từ mọi trạng thái đã hình thành, suốt kiếp
làm người phải lo tu sửa giải tiến thì phần hồn mới có cơ
hội về Trời.
Kệ:
Giải thông một kiếp rõ tình Trời
Thức giác tâm tu được nghỉ ngơi
Xuất phát đi lên qui một mối
Tình trời cao đẹp sống nơi nơi

5) Monaco (France), 12-02-1998 2:40
Hỏi: Làm người làm sao không tham?
Đáp: Thưa người không tham là người biết quí trọng sự phục
vụ của Thượng Đế hằng giờ phút khắc, thì mới hiểu
được sự hiện hữu của chính mình đã nhờ ai mà có. Biết
quí trọng thân xác, tức là cơ đồ của Thượng Đế đang ẩn
tàng trong cơ giới của nội tâm, chỉ biết kính phục đấng
toàn năng mà hành sự.
Kệ:
Biết mình cấu trúc bởi nơi nào
Chẳng dám tham dâm chẳng ước ao
Sự thật do Trời nay mới có
Bằng lòng học hỏi trước như sau

6) Monaco (France), 13-02-1998 4:00
Hỏi: Nhận lịnh của Đại Bi thì phải nhận cách nào?
Đáp: Thưa nhận lịnh của Đại Bi là tự nhiên sáng suốt, thao thao
bất tuyệt, tận độ quần sanh vô quái ngại.
Kệ:
Óc thời sáng suốt tự phân qua
Tận độ quần sanh rất mặn mà
Muôn loại qui hồi trong thức giác
Tâm linh tiến hóa chẳng gần xa

7) Monaco (France), 14-02-1998 4:15
Hỏi: Chiều sâu của chơn lý nằm ở đâu?
Đáp: Thưa chiều sâu chơn lý nằm ở siêu nhiên và hồn nhiên,
chỉ có người thật tâm tu thiền mới tự cảm thức điều nầy,
sự thật trong thật là bất khả luận bàn.
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Kệ:
Vui hành tâm thức hướng thanh quang
Vị trí phân minh tự bạc bàn
Ai nhắc ai thương tình quyến luyến
Ánh quang thanh tịnh tỏa như vàng
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