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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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Ta Bà

Ta bà một kiếp chuyển gieo trồng
Hồn tu không tiến vẫn chờ trông
Vía thời loạn động gieo ác ý

Trời cao vẫn chiếu vẫn khai vòng
Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 18-05-1999 5:26

Hỏi: Vui trong thanh tịnh, mọi sự thành bằng cách nào?
Đáp: Thưa vui trong thanh tịnh mọi sự sẽ thành trong tự nhiên

và hồn nhiên.
Kệ:

Thực hành thanh tịnh tỏa muôn chiều
Sắc giới khai thông lý thật siêu
Đạo đức trong lành trong thức giác
Khai thông trí tuệ sống như nhàn

2) Montreal (Canada), 19-05-1999 4:05

Hỏi: Thương tình dấn thân đóng góp trong xây dựng đẹp hơn,
hay là làm khó dễ đòi hỏi có lý hơn?

Đáp: Thưa thương tình, dấn thân giúp đỡ quí hơn.
Kệ:

Hợp tác chung vui rõ đạo mùi
Kích bác lỗ lời chẳng thích vui
Tình người sống động là tiên quyết
Thành tâm phục vụ thật rèn trui

3) Montreal (Canada), 20-05-1999 7:05

Hỏi: Mưu tâm bài bác trong lúc mọi người đang phát tâm đóng
góp trong thực hành có lợi ích gì không?

Đáp: Thưa mưu tâm phá hoại việc đã thành là ngược lại đường
lối tu học, tự buộc mình vào tội bịa đặt và thất hứa với
chính mình cùng Trời Phật.

Kệ:
Lòng tin không có muốn làm Trời
Khó khổ hại tâm khó nghỉ ngơi
Tạo động chính mình gieo ý xấu
Ham giành chức vụ muốn làm Trời

4) Montreal (Canada), 21-05-1999 7:36

Hỏi: Người tu thiền còn mưu mô lập bè phái phá vỡ sự đoàn
kết của nội bộ có ích lợi gì không?

Đáp: Thưa người tu thiền còn mưu mô rủ ren lập thành bè phái
chống đối sự nghiệp tâm linh chung là tự tạo nghiệp cho
chính mình, khó tu khó hòa với các giới, tự tạo khổ cho
tâm lẫn thân gây thành một tập quán xấu, tưởng lầm là
đúng. Người thật tâm tu đều chán ghét, lần lần chẳng ai
muốn gần cả.

Kệ:
Tranh nhau chẳng lợi lại thêm sầu
Phá vỡ tâm linh lại lún sâu
Đạo đời không tiến tăng ác độc
Mưu mô ác độc chẳng bền lâu

5) Montreal (Canada), 22-05-1999 9:15

Hỏi: Những người tu thành tâm phục vụ bạn đạo luôn luôn bị
phá bởi ma quỉ. Bất cứ ở nơi nào đều có trược và có
thanh, lộng hành trong ý đồ giành giựt địa vị thiêng
liêng, rất khó tin và khó ủy thác, tâm bất thành, luôn luôn
xây dựng ý đồ tranh chấp tạo nghiệp cho tâm thân là
sao?

Đáp: Thưa ý đồ ma quỉ không thuận tình Trời, chỉ có nuôi
dưỡng sự tranh chấp hạ từng công tác mà thôi.

Kệ:
Phá vỡ tâm linh tự tạo tồi
Tạo đường vấp ngã tức từ hồi
Duyên Trời không có đen như mực
Hoạt động bao nhiêu khó đắp bồi

6) Montreal (Canada), 23-05-1999 8:02

Hỏi: Người tu thiền dấn thân phá hoại, tưởng lầm là đã thành
công có thật hay không?

Đáp: Thưa sự tiến hóa từ trược tới thanh không chấp nhận sự
thắng thế giả ảo, mưu mô tự đọa mà thôi.

Kệ:
Thực hành không có dụng đôi môi
Trì trệ lôi thôi tự tạo tồi
Ôm bạc lợi danh không đạt thức
Hòa đồng không có lại thêm tồi

7) Montreal (Canada), 24-05-1999 7:52

Hỏi: Nhiều người tu nửa chừng, thực hành ít đâm ra chán tại
sao?

Đáp: Thưa tu thiền phải dày công thì mới thành đạt, nếu nửa
chừng chán thì sẽ hướng ngoại nhiều hơn và sẽ đi lạc
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hướng, hướng hạ thay vì hướng thượng.
Kệ:

Chơn tâm thức giác tự về Trời
Chán ngán lôi thôi khó nghỉ ngơi
Động loạn do mình tâm chán ngán
Tiền tình duyên nghiệp chuyển không rời
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