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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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Dứt Khoát

Dứt khoát chơn tu chẳng có mù
Đường đi thanh nhẹ trí an du
Mê mù chẳng có tâm hành triển
Duyên đẹp tình thâm chẳng có ngu

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 12-12-1998 4:08

Hỏi: Thanh tịnh để làm gì?
Đáp: Thưa thanh tịnh để học hỏi sự siêu giác của Bề Trên.

Kệ:
Tu hành thể hiện trí phân minh
Thức giác bình tâm tự xét mình
Qui đạo rõ đời tâm tự thức
Lầm mê chẳng có tự mình minh

2) Montreal (Canada), 13-12-1998 6:24

Hỏi: Nguyên lý tận độ ở nơi nào?
Đáp: Thưa nguyên lý tận độ ở nơi không giới và thanh tịnh, lúc

nào cũng ban chiếu ánh sáng từ bi và diệu pháp.
Kệ:

Thân tâm chuyển hóa chẳng bàng hoàng
Tâm đạo vượt đời tự tiến sang
Thức giác minh tâm càng sáng suốt
Thành tâm tu luyện tự mình an

3) Montreal (Canada), 14-12-1998 7:55

Hỏi: Chiều tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu?
Đáp: Thưa chiều tiến hóa của tâm linh nằm ở trung tim bộ đầu,

phần thanh nhẹ vô cùng đó sẽ dẫn giải tận tình trong xây
dựng.

Kệ:
Qui nguyên giềng mối rõ đuôi đầu
Quí yêu thanh tịnh chẳng ôm sầu
Trời thương tận độ lòng tha thiết
Chỉ có chiều cao đúc kết tàu

4) Montreal (Canada), 15-12-1998 2:00

Hỏi: Tại sao làm người chung hưởng một nguyên khí của Trời
Đất tánh tình lại khác nhau?

Đáp: Thưa chung sống tánh tình lại khác nhau, tạo thành sự kích
động và phản động, nhiên hậu mới thấy được sự sai lầm
của đôi bên, mới bằng lòng sửa tiến. Nếu chán đời đi tu
là thượng sách, tu để hiểu sự sai lầm của chính mình, mà
tự ăn năn sám hối, tự dứt sự tham sân.

Kệ:
Tu hành tự thức góp phần chung
Phát triển tâm linh tự vẫy vùng
Thế giới bầu trời qui một mối
Thanh tâm tu luyện triễn bao dung

5) Montreal (Canada), 16-12-1998 5:53

Hỏi: Muốn vượt qua khỏi màn điển quang ở bên trên thì phải
làm sao?

Đáp: Thưa muốn vượt qua nguyên lý tự nhiên thì phải dày công
thực hiện phương pháp khứ trược lưu thanh tự nhiên sẽ
hội tụ mở trí khai tâm.

Kệ:
Mở trí khai tâm tự tái tầm
Qui nguyên giềng mối chẳng sai lầm
Thăng hoa tốt đẹp tình giao cảm
Nguyên lý thâm sâu tự hiểu thầm

6) Montreal (Canada), 17-12-1998 7:18

Hỏi: Tâm thành khối óc sẽ ra sao?
Đáp: Thưa tâm thành khối óc sẽ được êm và bừng sáng nhờ sự

chiếu độ của Bề Trên.
Kệ:

Qui về duyên mối đạo nền
Trí ý thành cao chẳng dám quên
Đời đạo song hành tu tự tiến
Giải phân minh chánh rõ căn nền

7) Montreal (Canada), 18-12-1998 6:41

Hỏi: Hơi thở cuối cùng là hơi thở làm sao?
Đáp: Thưa hơi thở cuối cùng là hơi thở dứt khoát tình đời đen

bạc mà tiến hóa qua cõi khác để thực hiện cuộc sống
mới.

Kệ:
Xa đời mới rõ lời chơn ngôn
Thực hiện cảm thức liệng cái còng
Ràng buộc chính mình không tiến bước
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