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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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Ý Động

Chơn tâm chưa thức ý động hoài
Khó tiến khó tu lại nghĩ sai

Giải tỏa không thành mưu ác hại
Bình tâm khai triễn tiến thân hoài

Vĩ Kiên

1) Monaco (--), 29-03-1999 8:50
Hỏi: Người tu muốn kiểm soát tất cả tại sao?
Đáp: Thưa người tu thiếu khiêm nhường độc tài muốn kiểm

soát tất cả tạo tội cho chính mình tưởng lầm là mình hay.
Kệ:

Học một ngành nghề trí tưởng minh
Đâu dè quẩn trí chưa rõ mình
Tưởng ai cũng thích tình gieo động
Tạo loạn không hay tự hại mình

2) Monaco (--), 30-03-1999 5:00
Hỏi: Người tu cần kính trọng đường lối tự hành hay không?
Đáp: Thưa người tu rất cần đường lối của chính mình đang

hành, rất cần thiết cho tâm lẫn thân, không nên nghe
chuyện thị phi ở ngoài tai.

Kệ:
Thực hành chất phác tiến thân tùy
Chẳng có lầm than chẳng ngại nghi
Tiến hóa tùy duyên Trời tận độ
Thực hành chất phác chẳng cần nghi

3) Monaco (--), 31-03-1999 4:50
Hỏi: Tu thực hành mà không chịu sửa có hữu ích gì không?
Đáp: Tu thực hành mà không chịu sửa, nuôi dưỡng tánh hư tật

xấu, chuyên môn vạch lá tìm sâu, khơi dậy và xách động
chuyện đời, hoàn toàn không hữu ích cho tâm lẫn thân.

Kệ:
Dấy động tùm lum khó học hiền
Tạo mê tưởng thật lại không yên
Tình thâm tan vỡ tăng lòng động
Chẳng ai ủng hộ tự mình riêng

4) Monaco (--), 01-04-1999 4:35
Hỏi: Thương mình thì phải thương làm sao?
Đáp: Muốn thương mình thì phải tu thân sửa mình không nên

động hay lợi dụng người khác, không lợi và đẻ ra nhiều
chuyện không hay cho chính mình.

Kệ:
Tọc mạch thêm lo khổ chính mình
Tâm linh không tiến khổ tâm mình
Tánh tình không đổi gieo loạn động
Khổ hạnh không tu muốn giao tình

5) Monaco (--), 02-04-1999 1:30
Hỏi: Muốn chọn hội trưởng tốt thì phải chọn loại người nào

mới đúng?
Đáp: Thưa muốn chọn hội trưởng phục vụ tốt thì phải chọn loại

người tu thiền và dứt khoát, có đạo đức và tinh thần phục
vụ cho chung.

Kệ:
Chọn người đạo đức giúp nhơn sanh
Quí tưởng trời cao tự thực hành
Giải tiến tâm linh giải nghiệp lực
Thành tâm phục vụ ý chung hành

6) Monaco (--), 03-04-1999 3:20
Hỏi: Hướng tâm không thật có lợi ích gì không?
Đáp: Hướng tâm không thật, chỉ có lợi dụng mà thôi không có

lợi ích gì cả. Ngoại trừ thật tâm và thật tình thì mới gặt
hái được sự lợi ích mà thôi.

Kệ:
Thơ ngây nịnh bợ chẳng thành lời
Cầu nguyện không xong khó nghỉ ngơi
Nghiệp lực gieo trồng không gỡ được
Bình tâm thực hiện rõ chơn lời

7) Monaco (--), 04-04-1999 6:05
Hỏi: Mưu sự không thành vậy tại ai?
Đáp: Thưa mưu sự không thành tại chính mình.

Kệ:
Không giác chưa minh thấu tiến trình
Gieo họa cho mình thêm loạn động
Nhờ ai cứu mình vượt tâm nghiệp
Thành tâm tu luyện tránh âm hình
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