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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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Dấn Thân

Dấn thân tận độ muôn tình huống
Thể hiện tâm tư tự về nguồn
Sanh tử luân hồi ta học hỏi

Bền tâm vững chí đóng xong tuồng
Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 23-05-1997 3:05
Hỏi: Trần tâm xuất phát từ đâu?
Đáp: Thưa trần tâm xuất phát từ sự thâu thập của ngoại cảnh

hình thành một tập quán hơn thua không lối thoát, giành
cho được thế đứng tại mặt đất, cuối cùng cũng phải ra đi
bởi hai bàn tay không.

Kệ:
Quên hồn quên vía quên tòng đường chơn
Tạo chấp tạo mê tạo giận hờn
Khó tính hại người thiếu ổn định
Buồn vui lẫn lộn khó sanh tồn

2) Montreal (Canada), 24-05-1997 3:30
Hỏi: Làm người ai ai cũng tính toán lợi cho chúng mình hết tại

sao?
Đáp: Thưa lúc chào đời có mắt mũi tai miệng lưỡi, bắt buộc

phải hướng ngoại chạy theo ngoại cảnh, tham muốn đủ
thứ, tạo động cho tâm lẫn thân, muốn lo động và không
có lối thoát, lớn lên cô đọng thành một tập quán gọi là
tánh. Mỗi người một tánh khác nhau ! Sau khi bị tình đời
đen bạc kích động và phản động, mới chán chường, tìm
đường giải thoát nghiệp duyên, hướng về phần hồn mà tu,
ước mong được tự cứu rỗi, thì phải tự động rời bỏ tập
quán đã thu thập từ xa xưa cho đến ngày nay. Nhiên hậu
mới đạt được một phần sáng suốt và thanh tịnh, bằng
lòng thầm tu thầm tiến.

Kệ:
Sửa mình tiến hóa trí tâm yên
Thân xác phơi bày khổ với phiền
Ai sửa ai tu ai được tiến
Không tu không tiến vẫn còn phiền

3) Montreal (Canada), 25-05-1997 3:30
Hỏi: Làm sao được khai mở trí tâm
Đáp: Thưa muốn khai mở trí tâm thì phải tự sửa chữa trí tâm từ

đời lẫn đạo, thầm tu thầm tiến thì mới thấy rõ giá trị của
sự thanh tịnh là cần thiết, duy trì ch nhẫn tạo lập một vị
trí thăng hoa tốt đẹp, hạnh đức càng ngày càng dồi dào.

Kệ:
Khai thông phát triển trí tâm cao
Sáng suốt minh tâm rất nhiệm mầu
Cơ đạo không còn trong đảo lộn
Bình minh quang chiếu thực hành cao

4) Montreal (Canada), 26-05-1997 4:45
Hỏi: Muốn cầu tiến thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn cầu tiến, trước hết phải thực hành trong trật

tự, từ đời lẫn đạo, trí tâm sẽ ổn định và phát triển, qua
nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, ngày đêm dùng ý niệm
trong thực hành.

Kệ:
Cảm minh chấn động duyên lành tiến
Giải tỏa nội tâm chẳng lụy phiền
Thức giác tâm lành thanh tự tiến
Giải phần mê loạn tự mình xuyên

5) Montreal (Canada), 27-05-1997 4:00
Hỏi: Tại sao tâm người đời thích lo âu những chuyện không cần

thiết?
Đáp: Thưa người đời sống vì tập quán hướng ngoại, trí tâm và

nội thức chưa khai mở, hay lo những chuyện không cần
thiết, tạo khổ cho chính mình. Người tu thiền thích thanh
tịnh và bằng lòng sửa tâm, tiến hóa trong thanh giới điển
quang của Trời Đất, tự tháo gỡ duyên nghiệp của nội
tâm, sống vui với chấn động ánh sáng của càn khôn vũ
trụ.

Kệ:
Tự tu tự giải ý mê mù
Đời tạm tâm hành tự tiến tu

6) Montreal (Canada), 28-05-1997 3:45
Hỏi: Tại sao ở đời này ai cũng sợ chết cả?
Đáp: Thưa người đời nhờ nguyên khí của Trời Đất kết thành sự

sống thiêng liêng, hoạt động nhanh nhẹ theo ý muốn giới
hạn, sống ham vui qua ánh sáng của mặt trăng và mặt trời
dìu tiến tâm thân, hướng ngoài tạo tham, mê lầm là vĩnh
cửu. Cho nên ai ai cũng không muốn rời cuộc sống, càng
ngày xác thân càng lụn bại, mới biết mình đã già, hồn thì
tham muốn đủ thứ, nhưng không làm sao đạt thành, nhờ
sự kích động và phản động của tình đời, mới chịu tìm
đường tu sửa. Chứng minh chính ta sai chẳng có ai sai,
biết được điều này chỉ lo tu sửa, nhiên hậu mới đạt được
sự thanh tịnh, hòa hợp với sự tự nhiên và hồn nhiên mà
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Dứt khoát tâm linh không hướng động
Sửa tâm thanh tịnh chẳng còn mù

tiến thân trong thanh tịnh, thực hành giải nghiệp tâm,
thăng hoa nhẹ nhàng, biết được hồn sẽ không còn sợ chết
nữa, chỉ có lo tu tiến mà thôi.

Kệ:
Thức hồn chẳng có sang tồi động
Tâm trí phân minh tự tiến tòng
Nguyên lý Trời ban không sửa đổi
Thực hành chất phác tự mình thông

7) Montreal (Canada), 29-05-1997 5:00
Hỏi: Chuyển do đâu hình thành?
Đáp: Thưa chuyển là do luồng điển từ cơ tạng cho đến khối óc

phát triển đi lên, thừa tiếp với luồng điển thanh cao đổi
thay tâm tình, tự thức tự minh nguyên lý của Trời Đất.

Kệ:
Bên trên chuyển hóa khai thông điển
Trí tuệ phân minh tự cảm yên
Đại nguyện đạt thành trong ý thức
Bình tâm học hỏi cảm giao liền
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