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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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Sắc Dục
Sắc dục hương tình khuyến rũ ai
Người tu thanh tịnh tiến thân hoài
Ai mưu phá hoại tâm không động
Sắc dục hương tình khuyến rũ ai?
Vĩ Kiên
1) Las Vegas (USA), 25-09-1998 2:50
Hỏi: Nghiệp lực do đâu tạo thành?
Đáp: Thưa nghiệp lực do tập quán gây nên, chiều hướng phát
triển của sự tham muốn.
Kệ:
Duyên lành thích hợp tạo gây nên
Nghiệp lực cuốn lôi ý khó quên
Dứt khoát không thành tâm biến loạn
Khó tu khó tiến khó qui nền

2) Las Vegas (USA), 26-09-1998 3:20
Hỏi: Chúng sanh đều khổ tại sao?
Đáp: Thưa chúng sanh đều khổ như nhau, tại vì chưa hiểu lấy
chính họ, lúc nào cũng muốn biết chuyện người khác, mà
không biết chính mình, từ đâu đến và sẽ về đâu? Lúc nào
cũng lo lắng, chạy theo những chuyện không cần thiết.
Kệ:
Hướng ngoài tạo động khó qui y
Học hỏi không ngừng tự xét suy
Đen bạc tình đời gieo ác ý
Tự mình phải sửa mới qui y

3) Las Vegas (USA), 27-09-1998 2:40
Hỏi: Làm người quá khổ làm sao tiến?
Đáp: Thưa làm người quá khổ chỉ có tu và tự tháo gỡ nghiệp
duyên, nhiên hậu mới thoát tục, dứt khoát rời khỏi chốn
trầm luân đau khổ!.
Kệ:
Hồn tu tiến hóa khỏi thân mồ
Dứt khoát thanh tâm tự tiến vô
Đời đạo song hành tâm quí đạo
Bình tâm thanh tịnh niệm Nam Mô

4) Las Vegas (USA), 28-09-1998 7:40
Hỏi: Làm người cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành từ đâu đến
đâu?
Đáp: Thưa làm người đã và đang hình thành bởi siêu nhiên hình
thành, từ từ thành một tập quán, có một không hai, cho
nên mỗi người một tánh ý khác nhau.
Kệ:
Trung tâm điển giới rất nhiệm mầu
Khó khổ tâm cam chuyển trước sau
Đời đạo song hành tâm dứt khoát
Sửa mình tiến hóa tự về mau

5) Las Vegas (USA), 29-09-1998 4:20
Hỏi: Khổ hạnh tu hành có ích chi?
Đáp: Thưa khổ hạnh tu hành dễ dứt khoát hơn, về không thanh
nhẹ dễ tham tòng, một lòng tu tiến không gây nợ, vỡ lẽ
càn khôn một giấc mơ.
Kệ:
Cao điểm đến giờ tâm quí đạo
Quân bình tự đạt chẳng thấp cao
Quí tưởng Trời cao về nẻo chánh
Không ngừng tiến hóa hợp trăng sao

6) Las Vegas (USA), 30-09-1998 2:50
Hỏi: Tình Trời quyến luyến do đâu hình thành?
Đáp: Tình Trời quyến luyến do chơn tâm tự cảm thức điều lành
của Trời ban chiếu.
Kệ:
Vô cùng tiến hóa đạo thâm sâu
Kết quả vui chung cảnh nhiệm mầu
Đời đạo song hành không bỡ ngỡ
Bình tâm học hỏi lý thâm sâu

7) Las Vegas (USA), 01-10-1998 7:25
Hỏi: Siêu văn minh là sao?
Đáp: Thưa siêu văn minh là nghe được hiểu được và hành
được, tự thức nhiều hơn là hành.
Kệ:
Thanh tịnh phân minh giải rõ ràng
Cảm thông đời đạo vẫn bình an
Tâm minh trí sáng đạt muôn chiều
Quí tưởng Trời cao thật sự siêu
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