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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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Vượt Khỏi

Vượt khỏi trần tâm chẳng loạn điên
Qui y Phật Pháp tự mình hiền

Giải phần ô trược chung hành triển
Quí mến Trời cao tự mình xuyên

Vĩ Kiên

1) Monaco (France), 15-02-1998 9:30

Hỏi: Muôn vàn kính yêu là sao?
Đáp: Thưa muôn vàn kính yêu là những gì chúng ta làm không

được, đấng Toàn Năng đã sáng tạo hỗ trợ cho nhơn sinh
trong xây dựng. Người tu thiền phải hiểu điều nầy, thì
mới thấy rõ sự hiện diện của chính mình cũng do đấng
Toàn Năng cấy thành, bình tâm lo tu sửa thì mới rõ
chánh pháp là gì.

Kệ:
Hiện diện nhơn gian để dự thi
Phân minh đời đạo tự qui y
Hướng về Phật Pháp tùy duyên thức
Khó khổ không than tiến kịp kỳ

2) Monaco (France), 16-02-1998 2:35

Hỏi: Người làm chánh trị có thể thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa
Học Huyền Bí Phật Pháp hay không?

Đáp: Thưa những người thực hiện chánh nghĩa cộng với chánh
khí, bằng lòng buông bỏ sự tranh chấp của nội tâm, thì
rất dễ tu thiền và sẽ lập lại sự minh chánh của nội tâm,
khai triển tâm từ bi, dấn thân tu sửa và tận độ quần sanh
sẽ trở thành món quà quí của nhơn loại ở tương lai.

Kệ:
Khai thông trí tuệ tự tiến hoài
Thức giác bình tâm tự sửa sai
Gieo rắc ý lành trong cuộc sống
Bình tâm tu tiến nhẹ hai vai

3) Amphion Les Bains (France), 17-02-1998 6:21

Hỏi: Sự nô nức trong lòng do đâu hình thành?
Đáp: Sự nô nức do sự thành tâm tu học nhiều ngày đã hình

thành, rồi cũng sẽ gặp nhau. Cho nên người tu thiền phải
dày công là vậy, tương lai phần hồn sẽ được tương ngộ ở
cảnh giới thanh bình an vui.

Kệ:
Bằng lòng tự tu ý tâm thanh
Khai triển minh tâm rõ các ngành
Nhân quả do mình tâm tự tạo
Trì tâm thanh tịnh hướng vô sanh

4) Amphion Les Bains (France), 18-02-1998 2:20

Hỏi: Nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu?
Đáp: Thưa nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ngay trung tim bộ

đầu, nơi đó xuất phát một luồng điển thanh tịnh, giải
quyết những sự nan giải của nội tâm.

Kệ:
Điển tâm khai triển thì thầm tiến
Ánh sáng phân minh tự tiến xuyên
Trí độ khai trừ tâm ác độc
Vui hành chánh giác tự mình yên

5) Amphion Les Bains (France), 19-02-1998 1:35

Hỏi: Đọc sách hiểu được một phần tại sao?
Đáp: Thưa đọc sách hiểu được một phần ở bên ngoài, thực

hành khai triển trực giác là hiểu được khả năng sẵn có
của chính mình, khai triển được vô tự chơn kinh, dũng
mãnh tu hơn.

Kệ:
Phát triển tâm linh rõ rệt hơn
Tự mình thức giác tự qui hườn
Trời cao là một tâm không động
Hay dở tự mình tự quét sơn

6) Amphion Les Bains (France), 20-02-1998 6:36

Hỏi: Sưởi ấm bằng tình người là sưởi ấm làm sao?
Đáp: Thưa sưởi ấm bằng tình người là mọi người nô nức muốn

gặp nhau lại được gặp, tâm tình ấm áp, hớn hở đón chào,
vui tươi và sung sướng.

Kệ:
Gốc là phát triển tình thương nhớ
Khai triển tâm linh từ giấc giờ
Ướm nở nụ cười trong thích thú
Cùng chung vui hợp tự tôn thờ

7) Amphion Les Bains (France), 21-02-1998 6:20

Hỏi: Làm người sống có đầu có đuôi, đầu là nơi nào, đuôi là
nơi nào?

Đáp: Thưa đầu thật là luồng điển tâm ngự ngay trung tim bộ
đầu giải tiến đi lên, đuôi là bộ ruột tích trữ mọi sự ô
trược và sa thải, tất cả từ cái có sẽ trở về không, của
thiên trả địa là vậy. Đầu thiền phát triển, đuôi thì sa thải,

 

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

1 of 2 2/8/2012 9:33 AM



theo định luật hóa hóa sanh sanh.
Kệ:

Điện năng giải tỏa muôn chiều động
Thế thái nhơn tình vẫn trống không
Đời đạo song hành tâm dứt khoát
Về không thanh nhẹ sống thong dong
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