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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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Chơn Hành

Chơn hành dứt khoát tâm hành đạo
Lý vững niềm tin chẳng ước ao

Đời đạo chơn hành trong chất phác
Bền lâu không đổi tự về mau

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 05-12-1998 8:35

Hỏi: Minh tâm là hiểu những chuyện gì?
Đáp: Thưa minh tâm là hiểu được sự sai lầm của chính mình.

Kệ:
Tự tu tự sửa là điều cần tiến
Cởi mở thâm sâu giải nỗi phiền
Trí tuệ phân minh không tạo động
Tâm linh phát triển tự mình yên

2) Montreal (Canada), 06-12-1998 5:19

Hỏi: Người tu Vô Vi cần vận động bầu cử hay không?
Đáp: Thưa người tu Vô Vi cần thực hành pháp môn đứng đắn tự

tạo hạnh đức dâng Trời Phật, hữu xạ tự nhiên hương,
xuất ngôn quân bình âm thinh truyền cảm, mọi người kính
mến và cảm thức sự bình đẳng, tự động bầu trong tự
nhiên và hồn nhiên đúng theo nhân lành và quả tốt, địa vị
và ngôi vị rõ rệt.

Kệ:
Hồn nhiên tự động hình thành quí
Mến cảm thương yêu cũng tại vì
Đạt đạo hình thành tâm phục vụ
Bền lâu vững chắc tự duy trì

3) Montreal (Canada), 07-12-1998 ??:??

Hỏi: Muốn là dâm tánh có phải không?
Đáp: Thưa muốn là xuất phát từ dâm tánh mà ra. Cho nên người

đời còn tham dục là còn dâm tánh, tự phá hoại cơ tạng
của chính mình, lúc nào cũng động, khó trở về tịnh giới
mà tu.

Kệ:
Tâm khờ loạn động tạo thành ngu
Bớt thanh tạo trược tạo thêm mù
Tâm linh khó tiến không hành dứt
Tạo khổ bất an lại thiếu tu

4) Montreal (Canada), 08-12-1998 8:32

Hỏi: Mầm móng của sự thương yêu từ đâu đến?
Đáp: Thưa mầm móng của sự thương yêu do mỗi người thực

hiện tình thương và đạo đức thực hiện hình thành.
Kệ:

Cấu trúc siêu nhiên từ thực hành
Thành tâm tu luyện tiến càng nhanh
Hình thành sống động duyên Trời Phật
Trí sáng tâm minh tự thực hành

5) Montreal (Canada), 09-12-1998 6:14

Hỏi: Luật Đời và luật Trời có xa cách không?
Đáp: Thưa luật đời và luật Trời gắn liền với nhau trong trật tự

cùng chung ban chiếu của Trời Đất.
Kệ:

Luân lưu phát triển trí tâm thân
Tâm lý chơn hành tự xét phân
Nghiệp lực phơi bày trong khổ cảnh
Trì tâm nhịn nhục xét nghĩa ân

6) Montreal (Canada), 10-12-1998 3:45

Hỏi: Luồng điển trung tim bộ đầu giao cảm bằng cách nào?
Đáp: Thưa luồng điển trung tim bộ đầu giao cảm với Bề Trên

sau khi nhập định.
Kệ:

Thực hành giao cảm tự làm thinh
Thức giác minh tâm rõ tiến trình
Ổn định phần hồn qui một mối
Càng tu thanh tịnh rõ chính mình

7) Montreal (Canada), 11-12-1998 5:41

Hỏi: Tại sao muốn tâm linh tiến hóa thì phải tự vượt qua khổ
luyện thì mới tiến tới thanh tịnh được?

Đáp: Thưa qua cơn khổ luyện từ đời lẫn đạo thì mới chịu thật
sự nhịn nhục thực hành đến đích.

Kệ:
Sửa mình là chánh lại càng minh
Trí tuệ phân minh rõ hành trình
Đời đạo song hành tâm dứt khoát

 

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

1 of 2 2/12/2012 9:34 PM



Thành tâm tu luyện tự mình minh
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