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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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Xây Dựng

Xây dựng tâm linh rõ tiến trình
Cứu mình giúp họ lại càng xinh
Hành trình tốt đẹp nay đang có
Dũng tiến minh tâm tự cứu mình

Vĩ Kiên

1) Cairns (Australia), 17-05-1998 4:45

Hỏi: Nguyên lý là sao?
Đáp: Thưa nguyên lý là gốc gác của sự việc từ không mà ra.

Kệ:
Gốc tâm ở cõi bao la sáng
Chuyển thức phân minh rõ mọi đàng
Việc nhỏ hình thành nên việc lớn
Bao la vũ-trụ thật là an

2) Cairns (Australia), 18-05-1998 5:26

Hỏi: Duy linh là sao?
Đáp: Thưa duy linh là tâm hướng về Đại La mà tiến hóa, dứt

khoát tình đời đen bạc, thực hành chánh pháp.
Kệ:

Tự mình dứt khoát triền miên thức
Giải tỏa phiền ưu rõ tiến trình
Kiến tánh minh tâm không luyến tiếc
Bền tâm tu luyện tự mình minh

3) Cairns (Australia), 19-05-1998 3:15

Hỏi: Ăn năn sám hối có hữu ích cho người tu không?
Đáp: Thưa ăn năn sám hối sự sai lầm của chính mình rất hữu

ích cho phần hồn tiến hóa, thật thà xây dựng cho chính
mình thì phần hồn mới có cơ hội tiến hóa tốt. Nếu ngược
lại thì tự phá hoại hạnh đức của chính mình, nói thì giỏi
mà hành thì không, mang tiếng tu mà thiếu tu.

Kệ:
Tự mình hướng lộn tạo thành ngu
Thức giác ăn năn tránh lạc mù
Qui hội tình người trong nhập định
Nhân gian thử thách học rồi tu

4) Cairns (Australia), 20-05-1998 4:05

Hỏi: Tập quán do đâu kết thành?
Đáp: Thưa tập quán do sự thâu thập nhiều năm nhiều tháng cấu

thành tập quán, cũng như nghiệp lực lôi cuốn hằng ngày
tạo khổ và lo âu, cuối cùng cũng phải trở về Không, lúc
hồn lìa xác chẳng có một mảy may nào nắm bắt được cả.

Kệ:
Về Không mới thấy mình tồi tệ
Khó tiến khó tu lại cứ mê
Ngụp lặn trường đời tâm chẳng thức
Sanh ra tập quán tự mình mê

5) Cairns (Australia), 21-05-1998 2:22

Hỏi: Trì niệm để làm gì?
Đáp: Thưa trì niệm để tự khai triển huyền bí của nội tâm, lâu

ngày nhớ thay vì niệm, nhớ là vô biệt niệm.
Kệ:

Nguyên lý nằm lòng tạo nhớ nhung
Khai thông trí tuệ tiến vô cùng
Tràn đầy ánh sáng trong chơn thức
Giải tiến thâm sâu khắp các vùng

6) Cairns (Australia), 22-05-1998 2:55

Hỏi: Loại người nào tham và ác nhứt?
Đáp: Thưa loại người thiếu thốn và sợ chết tham và ác vì muốn

có những gì cần có thì sẽ làm những gì hữu ích cho bản
thân, bất chấp luật nhân quả, chỉ biết làm cho thành sự
mà thôi.

Kệ:
Chẳng cần suy nghĩ phân minh hiểu
Hậu quả ra sao chẳng biết nhiều
Mê mẫn thực hành trong xáo trộn
Không minh tình lý tự thân liều

7) Cairns (Australia), 23-05-1998 7:40

Hỏi: Thương tình phát khởi từ đâu?
Đáp: Thưa thương tình phát khởi từ sự khổ tâm tự thoát khỏi

được, nhiên hậu mới quí giá trị của tình thương phát
khởi từ chất lượng từ bi mà ra.

Kệ:
Từ bi chất phác lại dung hòa
Khó khổ không than lại thiết tha
Cứu giúp thương yêu lại quí mến
Tình thương cao đẹp lại chan hòa
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