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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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Nước Đục Thả Câu
Rủ ren tạo động chẳng thành lời
Ác ý không hay tạo chuyện đời
Tranh chấp mê lầm trong nội thức
Tay không vẫn nắm lúc xa rời
Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 04-05-1999 4:55
Hỏi: Người tu mưu cầu thắng thế có lợi ích gì không?
Đáp: Thưa người thiền Vô Vi bất vụ lợi là đúng, thành tâm tu
luyện tận độ quần sanh là đúng.
Kệ:
Không tham danh vọng chẳng sai lầm
Rủ rước người tu tạo động tâm
Khó tiến khó hành trong cực nhọc
Xét mình tu tiến giải sai lầm

2) Montreal (Canada), 05-05-1999 8:45
Hỏi: Chuyên tâm tu sửa kết quả sẽ ra sao?
Đáp:Thưa chuyên tâm tu sửa thì kết quả sẽ thuận ý Trời mà tiến
thân, ngược lại vận động và mưu mô thì sẽ tự hại.
Kệ:
Chơn tu thức giác tự tâm hành
Quí tưởng Trời cao hướng thượng thanh
Mưu sự do Trời cao tận độ
Bình tâm thanh tịnh trí chơn hành

3) Montreal (Canada), 06-05-1999 6:22
4) Montreal (Canada), 07-05-1999 3:10
Hỏi: Lời ca và nhạc thiền ca khuyến tu có hữu ích gì không?
Hỏi: Sự đòi hỏi của bạn đạo có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa lời ca và nhạc khuyến tu dẫn người đời hiểu đạo mà
Đáp: Thưa sự đòi hỏi luôn luôn tạo động cho bạn đạo và không
tu rất hữu ích, và để nhắc nhở người đã tu ngồi lại với
hữu ích bằng tự thức tự tu, không nên bày biểu bạn đạo
nhau thay vì chia rẽ.
đòi hỏi và tạo động cho chính họ, là thực hiện điều
không cần thiết.
Kệ:
Khuyến khích tham thiền dễ định hơn
Kệ:
Bình tâm học hỏi tự qui hườn
Rủ ren tạo động khó tu hành
Phân minh đời đạo dấn thân tiến
Êm lặng bình tâm tự hướng thanh
Tận độ quần sanh tự tiến hơn
Giải bỏ phần nào không động loạn
Bình tâm thanh tịnh thực hành nhanh
5) Montreal (Canada), 08-05-1999 3:20
Hỏi: Cám ơn giữ luật có hũu ích gì không?
Đáp: Nhịn nhục hướng tâm thanh tịnh rất hữu ích cho phần hồn.
Kệ:
Lý thanh tiến triển tự phân hành
Hằn học khó tu khó hướng thanh
Đời đạo không thành gieo ác ý
Cộng đồng giải trược lại hành nhanh

6) Montreal (Canada), 09-05-1999 9:16
Hỏi: Người tu Vô Vi không tôn sư trọng đạo thì sẽ ra sao?
Đáp: Thưa người tu Vô Vi không tôn sư trọng đạo, mưu lợi cá
nhân thì sẽ tự động loại khỏi Vô Vi.
Kệ:
Thương yêu xây dựng tránh hồ đồ
Quí tưởng Trời cao ý thật vô
Quyết định chung hành tâm dứt khoát
Thành tâm thực hiện ý chung vô

7) Montreal (Canada), 10-05-1999 8:25
Hỏi: Người tu Vô Vi không dấn thân làm việc hay phê phán và
chỉ trích tại sao?
Đáp: Thưa người ngoại cuộc có quyền phê phán theo hiểu biết
của chính họ. Còn người dấn thân làm việc không cần
lưu ý chuyện không cần thiết.
Kệ:
Thực hành phát triển chẳng mê lầm
Phá khuấy loạn ngôn tự hại thân
Gieo nợ không cần minh nhân quả
Bất định không tiến chẳng giải tâm
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