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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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Cứu Khổ
Tự mình thức giác trở về ngôi
Phát triển tâm linh tự quí Trời
Hạnh đức tràn đầy qui một mối
Quân bình thanh tịnh chẳng xa xôi
Vĩ Kiên
1) Manila (Philippine), 22-03-1998 3:45
Hỏi: Tu không tiến thì phải làm sao?
Đáp: Thưa tu không tiến là thiếu cần mẫn và nhịn nhục. Nếu
thực thi đúng hai điều kiện kể trên thì tâm sẽ yên, trí sẽ
mở.
Kệ:
Khai thông từ phút từ giờ tịnh
Thức giác tâm tư tự cảm minh
Đời đạo song hành không bỡ ngỡ
Mê lầm giải tỏa tự tâm minh

2) Manila (Philippine), 23-03-1998 2:20
Hỏi: Duyên lành đến không nhận được tại sao?
Đáp: Thưa duyên lành đến không nhận được tại vì thiếu tu.
Kệ:
Duyên lành đã đến không thu nhận
Tâm động không yên khó nhận phân
Trí tuệ quân bình nay chẳng có
Tâm đời không hiểu lại phân vân

3) Manila (Philippine), 24-03-1998 4:20
Hỏi: Làm sao quí thương được?
Đáp: Thưa muốn quí thương bất cứ việc gì đều phải thông cảm
từ ly từ tí, nhìn thấy họ là mình, thì mới quí thương
được.
Kệ:
Thực thi rõ rệt sống chung đàng
Nguyên lý khai thông trí sáng ban
Tâm tưởng sự thành tâm dứt khoát
Càn khôn vũ trụ hợp chung bàn

4) Manila (Philippine), 25-03-1998 2:54
Hỏi: Sự sáng suốt do đâu mà có?
Đáp: Thưa sự sáng suốt, do luồng điển trung tim bộ đầu phát
triển, hội nhập với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ
trụ, lượng từ bi càng ngày càng thanh nhẹ và mở rộng
theo chiều hướng ổn định của tâm linh, mới gọi là sáng
suốt và nhịn nhục.
Kệ:
Thực hành tự đạt trí tâm minh
Thức giác minh tâm tự sửa mình
Hòa hợp chung hành thanh điển giới
Cảm minh Thiên Địa cũng do mình

5) Singapore (--), 26-03-1998 7:50
Hỏi: Làm sao mới được người đời kính trọng?
Đáp: Thưa quên mình và tận tâm phục vụ thì sẽ được mọi
người kính trọng và giúp đỡ.
Kệ:
Tinh thần phục vụ giúp không công
Giải quyết tâm linh tiến một lòng
Xây dựng cơ đồkhông luyến tiếc
Cùng chung tiến hóa chẳng cầu mong

6) Singapore (--), 27-03-1998 2:35
Hỏi: Muốn tự sửa thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn tự sửa thì phải thực thi nghiêm luật vô sanh
bất diệt mà tiến thân.
Kệ:
Pháp môn thực hiện rất chuyên cần
Trí não phân minh tự xét phân
Đời đạo bao lần xây dựng tiến
Tâm thân an lạc tiến lần lần

7) Singapore (--), 28-03-1998 3:20
Hỏi: Tại sao người đời thích người tu?
Đáp: Thưa người đời thích người tu là vì người tu thực hành
thiền tự diệt tham sân si hỷ nộ ái ố dục, đáng tin cậy hơn
người phàm.
Kệ:
Bố thí chơn ngôn uyển chuyển tồn
Sai lầm tự sửa giữ phần hồn
Trong không mà có tình giao cảm
Rõ lẽ Trời ban tránh ác ôn
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