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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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Qui Hội

Qui hội tình siêu an tốt đẹp
Trời xanh ban rải trí duyên tình
Giải minh chỉ đạo tình Trời Đất
Xây dựng bình tâm sửa chính mình

Vĩ Kiên

1) Monaco (--), 19-04-1999 1:15

Hỏi: Không biết trách chính mình là sao?
Đáp: Thưa không biết trách chính mình là sai, hướng ngoài

trách móc tạo nghiệp tâm.
Kệ:

Lầm than tự tạo sai lầm dục
Tạo nghiệp không hay trí lục đục
Chuyển chạy loạn thuyết không lý tưởng
Mất phần thanh tịnh nan thoát tục

2) Monaco (--), 20-04-1999 4:55

Hỏi: Trong sự thấy nó thấy cái thấy là sao?
Đáp: Thưa trong sự thấy nó thấy cái thấy là thanh điển của chơn

tâm hội nhập với thanh quang của Trời Đất, nhắm mắt
thấy rõ ràng hơn mở mắt.

Kệ:
Trời trời nhập định thức triền miên
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền
Trí tuệ không ngừng xây dựng tiến
Triền miên học hỏi lại càng yên

3) Monaco (--), 21-04-1999 8:35

Hỏi: Tình yêu cấu trúc từ đâu?
Đáp: Thưa tình yêu cấu trúc từ duyên tiền định. Cho nên ở thế

gian yêu rồi thì rất khó gỡ.
Kệ:

Ăn sâu nguyên lý chuyển muôn bề
Trí óc vẩn vơ trí lại mê
Lẩn quẩn trong vòng không trật tự
Nhớ thương sống động khắp muôn bề

4) Monaco (--), 22-04-1999 4:30

Hỏi: Quí mến thạnh tình nằm ở chỗ nào?
Đáp: Thưa thạnh tình quí mến hòa tan trong điển giới, bóng

hình tương giao.
Kệ:

Hòa tan kinh kệ chuyển tâm mầu
Quí trọng thương yêu lại sắc sâu
Khai thác chính mình tâm chuyển tiến
Quí yêu muôn loại tự về mau

5) Monaco (--), 23-04-1999 7:15

Hỏi: Người tu mà còn ganh ghét người khác có ích lợi gì cho
tâm thân không?

Đáp: Thưa người tu thật thì phải thanh lọc bợn nhơ của sự ganh
ghét trong tâm lẫn thân thì phần hồn sẽ được nhẹ, hướng
về đại bi mà tu thì sự phát triển sẽ được quảng đại hơn.

Kệ:
Thành tâm tu luyện tự qui hườn
Nguyên lý cao sâu chẳng thiệt hơn
Đời đạo song hành tâm tự thức
Bền lâu thanh nhẹ đạo không sờn

6) Amphion Les Bains (France), 24-04-1999 3:54

Hỏi: Tận tình phục vụ mọi người sẽ có kết quả gì?
Đáp: Thưa tận tình phục vụ mọi người sẽ tạo được hạnh đức

tốt, duyên lành sẽ đến.
Kệ:

Tâm tu ý chí vững bền tiến
Rắc rối không còn gây ý phiền
Thức giác bình tâm tự vượt xuyên
Quân bình tự đạt chẳng lo phiền

7) Amphion Les Bains (France), 25-04-1999 5:19

Hỏi: Chiến tranh bùng nổ tại sao?
Đáp: Thưa chiến tranh bùng nổ, mới có cơ hội ngồi lại với

nhau và mưu cầu hòa bình.
Kệ:

Lòng tham tạo khổ cho loài người
Thức giác sửa sai lại sớm tươi
Gieo động tình trời lại biến mất
Giành nhau tấc đất khổ loài người
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