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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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Gieo Động
Gieo động hại người không tiến được
Từ bi mất mát họa lai lâm
Trí tâm không mở gieo duyên động
Sai lầm tạo động phủ đầu tâm
Vĩ Kiên
1) Amphion Les Bains (France), 08-03-1999 5:40
Hỏi: Thực hiện bi trí dũng có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa thực hiện bi trí dũng rất hữu ích cho cơ đồ tiến hóa,
dấn thân vô quái ngại.
Kệ:
Bình tâm tiến hóa tiến thân hoài
Giải tỏa phân minh chẳng tiến sai
Qui hội chơn tâm hành diễn tiến
Qui hình chơn trạng chẳng phân hai

2) Amphion Les Bains (France), 09-03-1999 1:26
Hỏi: Người thực hành Vô Vi còn tự ái thì sẽ ra sao?
Đáp: Người tu Vô Vi còn nuôi dưỡng tự ái ấm ức ở trong tâm
sẽ đẻ ra nhiều sự bất lợi như chia rẽ, ích kỷ và kỳ thị khó
tiến và khó giải.
Kệ:
Người tu tự ái khó hành thông
Khó giải khó minh không nới rộng
Đóng góp không thành gây loạn động
Quân bình khó đạt khó thiền thông

3) Amphion Les Bains (France), 10-03-1999 ??:??
Hỏi: Người tu Vô Vi còn tìm cách bêu xấu hội để mưu lợi ham
danh để làm gì?
Đáp: Thưa người tu Vô Vi còn mưu lợi ham danh để tự hại có
ích chi, nhiều người thương mến lại càng khổ.
Kệ:
Mưu lợi ham danh tự tạo phiền
Đạo là không lợi mới an yên
Tham danh càng khổ không ra được
Lộ diện tham sân lại tạo phiền

4) Monaco (--), 11-03-1999 2:55
Hỏi: Tham cuối cùng tự hại có phải không?
Đáp: Thưa gây thành tập quán tham lam, phần hồn sẽ bị đọa.
Kệ:
Ham danh đạt lợi trí u mê
Khó khổ không hay lại khó về
Mê loạn tạo lầm vô lý trí
Chiều sâu không có tạo lầm mê

5) Monaco (--), 12-03-1999 4:45
Hỏi: Sự bất mãn có hữu ích gì cho người tu Vô Vi không?
Đáp: Thưa sự bất mãn không hữu ích gì cho người tu Vô Vi, nó
có thể dấy động tâm thân. Nhịn nhục và thấu triệt là cần
thiết cho người tu Vô Vi.
Kệ:
Tâm thân ổn định quí người hiền
Giáo dục thâm sâu tự tiến xuyên
Nhịn nhục hình thành duyên đạt thức
Chiều sâu thanh tịnh sống an yên

6) Monaco (--), 13-03-1999 1:40
Hỏi: Luồng điển thành tựu vươn lên ở chỗ nào?
Đáp: Thưa luồng điển vươn lên thành tựu nơi trung tim bộ đầu,
trí sáng tâm minh.
Kệ:
Xuất phát phát triển tâm linh tiến
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền
Trí tuệ không ngừng xoay phát triển
Bình tâm tu luyện sống an yên

7) Monaco (--), 14-03-1999 12:50
Hỏi: Người tu mưu đồ phá đám có lợi gì không?
Đáp: Thưa người tu mưu đồ phá đám có tội tự hủy diệt tâm
thân, bất chấp sự lợi ích chung, tự tạo sự cô đơn chẳng
ai dám liên lạc nữa.
Kệ:
Tánh hư tật xấu chẳng lo chừa
Tự hại tâm thân tạo khóc mưa
Trí tuệ không ngừng trong giao động
Tạo mê cố chấp chẳng ai ưa
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