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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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Duyên Lành

Duyên lành ngộ được chơn hành
Thức giác bình tâm tự hướng thanh

Đời đạo không ngừng trong chuyển tiến
Thành tâm tu luyện giải phần tanh

Vĩ Kiên

1) Atlantic City (USA), 14-11-1998 9:00

Hỏi: Ở đời có thành có bại tại sao?
Đáp: Thưa luật nhân quả ở đời có báo ứng nhãn tiền, nghĩ xấu

cho người khác kết quả mình sẽ xấu hơn, tự gieo rắc tư
tưởng xấu, hậu quả phải lãnh đủ, không khác sóng nhồi
thét cũng sẽ chìm xuồng, không sao tránh khỏi hoạn nạn
chính mình đã tạo.

Kệ:
Nhân không lành quả rất chua cay
Tháo gỡ không thông tự đọa đày
Vận xấu đời nay gây khủng khiếp
Buông xuôi lãnh tội khổ hằng ngày

2) Atlantic City (USA), 15-11-1998 5:45

Hỏi: Sự hiểu biết của loài người có giới hạn không?
Đáp: Sự hiểu biết của loài người đều giới hạn theo trình độ sẵn

có. Người có thực hành lại hiểu khác. Người đọc sách
lại hiểu khác, tùy duyên học hỏi mà thôi, không thể nuôi
sự tăm tối, tưởng lầm là mình đã hiểu, hoàn cảnh là ân
sư, sống tới tuổi già nua sẽ tự hiểu mình hơn, tuổi tác
không cho phép lý luận, nhưng chỉ có thực hành nhiên
hậu mới tránh được sự khổ nhục và đau buồn ở tương
lai, sống như tu, khổ như tù, tới già mới biết được mình
ngu, suốt kiếp lận đận lao đao mà không sao tự cứu
được.

Kệ:
Nghiệp lực cuốn lôi uyển chuyển tròn
Quanh đi quẩn lại cũng đường mòn
Tay không đã đến không sao hiểu
Lỡ phạm luật Trời lại nhớ vợ con

3) Atlantic City (USA), 16-11-1998 7:20

Hỏi: Cha già phải chết có đúng luật Trời không?
Đáp: Thưa cha già yếu chết rất đúng luật Trời, hưởng hết

phước của tiền kiếp rồi cũng phải ra đi thanh nhẹ, phù
hợp với luật nhân quả thì phần hồn sẽ được tiến hóa ở
cõi trên.

Kệ:
Học hỏi không ngừng chẳng dám quên
Trì tâm dũng mãnh qui căn nền
Tâm thành kết quả Trời ân độ
Lìa thế tự tu rõ đạo nền

4) Atlantic City (USA), 17-11-1998 9:45

Hỏi: Đạo nền nằm ở đâu mà rõ?
Đáp: Thưa đạo nền là sự quân bình toàn diện từ tâm lẫn thân,

lúc nào cũng ổn định trong sự thanh nhẹ.
Kệ:

Chẳng mê chẳng tưởng sự sai lầm
Học hỏi từ bi rõ lý thâm
Thức giác tâm thành tâm rõ đạo
Quân bình tự thức tự sưu tầm

5) Atlantic City (USA), 18-11-1998 3:15

Hỏi: Tại sao nhập định xuất hồn phải đảnh lễ Phật để làm gì?
Đáp: Thưa nhập định xuất hồn đảnh lễ Phật để nhận sự từ bi và

học từ bi, toàn thân sẽ được thanh nhẹ và dứt khoát
phiền não sái quấy.

Kệ:
Từ bi mới thật là thầy độ
Tiến hóa không ngừng thức giác vô
Trí tuệ phân minh đường chánh giác
Thực hành chất phác chẳng xô bồ

6) Atlantic City (USA), 19-11-1998 3:40

Hỏi: Chuyện gì là sái quấy?
Đáp: Thưa làm điều sái quấy tức là điều không cần thiết cho

tâm lẫn thân, tạo thành tập quán xấu.
Kệ:

Việc gì cũng muốn buộc làm mau
Khó khổ không cam khó nhiệm mầu
Đánh thức chơn hồn tu tự tiến
Giải minh rõ rệt thấu chiều sâu

7) Atlantic City (USA), 20-11-1998 6:25

Hỏi: Chuyện gì là cần thiết cho tâm lẫn thân?
Đáp: Thưa chuyện cần thiết cho tâm lẫn thân là hướng tâm về

sự thanh nhẹ mà xây dựng trong cuộc sống thì sẽ gây
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được một tập quán tốt cho phần hồn dễ tiến hóa hơn.
Kệ:

Thực hành chơn chính tiến càng nhanh
Tháo gỡ nghiệp duyên triển các ngành
Sống chết không còn gieo ý động
Thành tâm tu sửa trở về thanh
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