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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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Duyên Đạo

Càn khôn vũ trụ cùng chung điển
Chuyển hóa xinh tươi khắp các miền
Duyên đạo tình đời trong thức giác
Mê lầm tạo khổ chẳng an yên

Vĩ Kiên

1) Sydney (Australia), 31-05-1996 05:20

Hỏi: Muốn phát triển trí tâm thì phải phát triển làm sao thì mới
đúng?

Đáp: Thưa muốn phát triển trí tâm thì phải nhịn nhục và dứt
khoát, buông bỏ tất cả sự tham dâm của nội tâm, dứt
khoát học từ bi và thực hiện từ bi.

Kệ:
Tiến bước tâm linh giải bỏ sân
Nguyện tu sáng suốt tự phân lần
Đời là tạm cảnh tâm thông hiểu
Giải tỏa mê lầm giữ pháp ân

2) Honolulu (USA), 31-05-1998 5:20

Hỏi: Tình thâm quyến luyến từ đâu mà có?
Đáp: Thưa tình thâm quyến luyến từ thiên tính mà ra. Cho nên

lúc gặp nhau trong sự bất ngờ không dự tính trước, tình
người lúc tương ngộ rất chơn thật, hai bên đều muốn tỏ
bày sự thật.

Kệ:
Thâm sâu quyến luyến chẳng buồn phiền
Cảm thấy tâm tư thật sự yên
Giao cảm tình người trong quí trọng
Chung vui thanh nhẹ cảnh thần tiên

3) Honolulu (USA), 01-06-1998 5:25

Hỏi: Người tu Vô Vi không có quyết tâm và lập trường có kết
quả không?

Đáp: Thưa người tu Vô Vi không có quyết tâm và lập trường
không vững sẽ không có kết quả tốt ở tương lai.

Kệ:
Tự phụ lấy tâm chẳng được bền
Tâm thân nghịch lại tự mình quên
Lời thề không giữ tâm mê loạn
Khổ não phiền tâm chẳng vững bền

4) Honolulu (USA), 02-06-1998 4:00

Hỏi: Người tu bất vụ lợi có cần kể công hay không?
Đáp: Thưa người tu Vô Vi bất vụ lợi tự tạo hạnh đức cho chính

mình, Trời Phật chứng tâm trong cuộc dấn thân phục vụ
của hành giả, không cần kể công như tâm đời tranh chấp.

Kệ:
Thực chơn pháp chẳng lòng vòng động
Khai triển tâm linh tự thoát còng
Có có không không lòng cảm thức
Chiều cao sâu rộng tự mình thông

5) Honolulu (USA), 03-06-1998 5:50

Hỏi: Những gì gọi là cơ hội tu?
Đáp: Thưa cơ hội tu là sự nhồi quả của tâm thức, cần tu giải thì

mới tiến, thực hành nhịn nhục sẽ được thăng hoa.
Kệ:

Sóng nhồi thuyền vẫn thân trôi
Vượt khỏi trùng dương chấp nhận nhồi
Dũng mãnh hành trình tâm sáng lạn
Qui về thanh cảnh tự về ngôi

6) Honolulu (USA), 04-06-1998 3:25

Hỏi: Tại sao làm người phải chết?
Đáp: Thưa định luật của Trời Đất là có đến phải có đi, tiến hóa

trong xây dựng theo định luật nhân quả, cảnh sung sướng
cũng như cảnh đau khổ cũng phải chấp nhận và nhịn nhục
trong chu trình tiến hóa.

Kệ:
Tiến nhanh tiến chậm tùy chơn thức
Chuyển hóa tâm linh tự sửa mình
Cảm thức thông minh tùy trí tuệ
Quán thông tình thế cũng do mình

7) Honolulu (USA), 05-06-1998 2:45

Hỏi: Vạn linh trên mặt đất đều sống chung một hơi thở nguyên
khí của Trời Đất, tại sao phải khổ?

Đáp: Thưa vạn linh đều chung sống cùng một hơi thở nguyên
khí của Trời Đất, đều phải khổ thì mới cảm thức sự bình
đẳng như nhau, khổ vì chưa hiểu lấy chính mình và chưa
quán thông nguyên lý của Trời Đất, thiếu nhịn nhục, tâm
thức khó đạt tới sự thanh nhẹ của Trời Đất thì lúc nào
cũng lo âu và tham sống sợ chết.

Kệ:
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Bất thông lải nhải lại tâm buồn
Khó khổ triền miên khó tự buồn
Kết quả tình đời trong cực nhọc
Bất thông Thiên Địa khó về nguồn
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