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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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An Vui

An vui tự hiểu mình đang động
Sửa tánh tu tâm giải ngoài trong
Thanh tịnh chính mình không ác ý
Tự tu tự tiến trợ ngoài trong

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 22-07-1999 4:33

Hỏi: Nguyên lý thâm sâu nằm ở đâu?
Đáp: Thưa nguyên lý thâm sâu nằm ở trong tâm thức của mọi

hành giả trên mặt đất.
Kệ:

Nguyên năng sẵn có tự phân hành
Điển giới phân minh chẳng khó khăn
Loạn lạc vì hồn chưa thức giác
Toàn năng vẫn độ vẫn khuyên hành

2) Montreal (Canada), 23-07-1999 4:39

Hỏi: Quí tâm tự giác là sao?
Đáp: Thưa quí tâm tự giác là phải tự cứu thuận ý Trời.

Kệ:
Tranh trời sống động ngụ nơi tâm
Thức giác bình tâm tự tiến thầm
Chăm chú thực hành tự giác tâm
Qui không chánh giác chẳng sai lầm

3) Montreal (Canada), 24-07-1999 8:24

Hỏi: Nghiêm luật tu học là phải làm sao?
Đáp: Thưa nghiêm luật tu học là phải thực hành đúng, không

nên rủ ren và làm điều bất chánh.
Kệ:

Chuyên tâm tự giác tu tâm hành
Giải bỏ trần tâm tiến tới nhanh
Thanh sạch do mình không dấy động
Thanh tâm tu luyện tự mình thanh

4) Montreal (Canada), 25-07-1999 4:54

Hỏi: Sự tranh chấp có lợi ích gì giữa người tu và người tu
không?

Đáp: Thưa giữa người tu và người tu chỉ có hòa là quí và sẽ
thật sự tiến hơn, còn ngược lại là chỉ phá hoại tâm thức
của hành giả mà thôi.

Kệ:
Tâm tu chẳng có sang tồi động
Tự thức hướng thượng chẳng ước mong
Qui hội tình người trong sự thật
Bình tâm tu luyện triển ngoài trong

5) Montreal (Canada), 26-07-1999 5:10

Hỏi: Miệng nói quí yêu Thầy, tâm lập thế phản trắc hậu quả sẽ
ra sao?

Đáp: Thưa làm người không có hậu, căn cứ theo luật nhân quả
thì sẽ bị đọa lạc trong khổ nghiệp triền miên.

Kệ:
Trần gian khó có nhơn hiền
Miệng nói lăng xăng trí chẳng yên
Xão trá văn xuôi mong chạy tội
Cơ hàn mới thấy tội triền miên

6) Montreal (Canada), 27-07-1999 4:46

Hỏi: Người tu cao có bị nhồi quả không?
Đáp: Thưa người tu đạt tới sự thanh nhẹ chức vị cao thì phải bị

nhồi quả nhiều hơn, sóng đập dập dồn, mức chịu đựng
ngày càng gia tăng, dũng mãnh thực hiện từ bi và cứu độ
nhiều hơn.

Kệ:
Chưa thức triền miên xây dựng tiến
Thương yêu phân giải khắp nơi nơi
Tình Trời qui một lòng tha thiết
Xây dựng bình tâm tự tiến xuyên

7) Montreal (Canada), 27-07-1999 8:14

Hỏi: Đạt tới vị trí phát triển phải bị nhồi quả tại sao?
Đáp: Thưa càng tu cao sẽ càng phải trực diện với nghiệp lực

sẵn có.
Kệ:

Sóng nhồi kết quả sẽ thăng hoa
Cảm thức trần gian học chữ hòa
Dũng chí tiến hành trong thức giác
Cùng tu xây dựng tiến chung nhà
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