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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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Sống Vui

Sống vui tự hiểu đời là tạm
Hướng thượng tâm linh tự thảnh thơi
Đời tạm cảnh khổ, nay hiểu được
Bình tâm thanh tịnh chẳng phân lời

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 03-01-1999 5:23
Hỏi: Trí tri tâm tiến là sao?
Đáp: Thưa trí hiểu được chiều sâu của mọi việc từ nhỏ đến

lớn, thì rất dễ tu.
Kệ:

Tu tâm tự giác tự minh tiến
Giải tỏa phiền ưu chẳng có phiền
Trí sáng tâm minh tâm tự đạt
Hành thông chơn pháp tự mình yên

2) Montreal (Canada), 04-01-1999 ??:??
Hỏi: Dìu tiến chung là dìu tiến làm sao?
Đáp: Thưa dìu tiến chung là đồng hành tự thức và trao đổi lẫn

nhau.
Kệ:

Thực hành chung tiến chẳng phân màu
Đồng loại thương yêu kẻ trước sau
Xây dựng chung tiến trong dứt khoát
Bình tâm thanh tịnh trở về mau

3) Frankfurt (Germany), 05-01-1999 3:20
Hỏi: Nguyên điển tái hồi là sao?
Đáp: Thưa nguyên điển tái hồi là chung tu đồng tiến tái ngộ,

tâm tư vui mừng không tả xiết, trụ thẳng một đường tiến
hóa.

Kệ:
Vui hành tái ngộ trí tâm minh
Tự diệt tâm phàm tu tái ngộ
Quí tưởng Trời cao không ghét bỏ
Tình thương đạo đức hiện chơn hành

4) Frankfurt (Germany), 06-01-1999 4:00
Hỏi: Trời lạnh tâm ấm có hòa được không?
Đáp: Thưa trời lạnh tâm ấm thật sự muốn hòa.

Kệ:
Bên trong kín mít chuyển phân qua
Xuân hạ thu đông tiến thật thà
Duyên nợ thực hành trong thức giác
Bền lâu thanh nhẹ chuyển tâm hòa

5) Frankfurt (Germany), 07-01-1999 8:30
Hỏi: Việc gì đến cứ để cho nó đến sẽ giải quyết bằng sự thanh

tịnh sẵn có, có đúng không?
Đáp: Thưa bất cứ việc gì đến sẽ giải quyết bằng một khối óc

thanh tịnh sẽ đạt được kết quả tốt cho chung.
Kệ:

Từ bi phán xét phân minh giải
Giải quyết ôn hòa pháp pháp khai
Thanh tịnh giúp đời không đá động
Qui nguyên giềng mối chẳng phân hai

6) Frankfurt (Germany), 08-01-1999 2:00
Hỏi: Người tu không kính trọng người truyền pháp, ngược lại

muốn phụ và đuổi xô người truyền pháp có tội hay
không?

Đáp: Người tu không mang ơn người truyền pháp và ngược đãi
bằng sự mưu mô bất chánh là tự phá hủy lấy tâm lẫn thân
của hành giả, sẽ xảy ra nhiều chuyện bất ngờ không hay
cho tâm lẫn thân, phụ người và tự phụ, mọi việc của
cuộc sống sẽ không được yên ổn như mong muốn, sai
một ly đi một dậm là vậy.

Kệ:
Khó khổ tâm thân đầy ảo thuyết
Buồn lâu thêm khổ động triền miên
Bớt vui thêm sầu không tiến bước
Ấm ức tâm thân khó tham thiền

7) Frankfurt (Germany), 09-01-1999 8:10
Hỏi: Vắng điển Trời tâm thức ra sao?
Đáp: Thưa vắng điển Trời tâm thức bất an.

Kệ:
Tròn vo chỉ có điển Trời độ
Cảm thức trần gian một cái mồ
Uyển chuyển không ngừng trong loạn động
Mê lầm cũng sống cảnh ra vô
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