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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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Ác Ý

Ác ý không thành tâm xấu hổ
Đạo đời rõ rệt niệm Nam Mô

Qui Không tự tiến duyên tình đẹp
Giải tỏa phiền ưu tự thức vô

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 01-06-1999 9:42
Hỏi: Muốn nhận thức sự công bằng của Trời Phật thì phải làm

sao?
Đáp: Thưa muốn nhận thức được sự công bằng của Trời Phật,

thì phải dấn thân phục vụ quần sanh tùy theo khả năng
sẵn có.

Kệ:
Chơn tu thành thật đạt muôn bề
Khó khổ không than chẳng chán chê
Quí trọng thương yêu lời thiết thực
Giải phần tiến hóa rõ muôn bề

2) Montreal (Canada), 02-06-1999 2:21
Hỏi: Làm người chưa bao giờ nhận được sự công bằng hay đòi

hỏi sự công bằng vì lúc nào cũng cảm thấy mất sự công
bằng của Trời Đất, vì tâm thân thiếu thanh tịnh, rất khó tu
tại sao?

Đáp: Thưa vì phần hồn lúc nào cũng động loạn và so sánh
những chuyện không cần thiết cho đại trí.

Kệ:
Thiếu trí rất khó chuyển thức tri
Trí không phân biệt đạo giao thì
Cảm minh không có lòng tha thiết
Trí động không minh giải kịp kỳ

3) Montreal (Canada), 03-06-1999 1:44
Hỏi: Tình thương không bao giờ mất tại sao?
Đáp: Thưa còn sống là còn thương.

Kệ:
Tình thương quang chiếu khắp nơi nơi
Cuộc sống chung vui khắp cõi Trời
Qui nhứt cộng đồng không dấy động
Tình thương đạo đức cũng do Trời

4) Montreal (Canada), 04-06-1999 2:47
Hỏi: Thế giới đã và đang tìm ra đường lối hòa bình cho chung

sẽ ra sao?
Đáp: Thưa sự hòa bình cho chung rất cần tình thương và đạo

đức mới xây dựng được sự hòa bình trong nền tảng
thương yêu và xây dựng.

Kệ:
Quí yêu nhịn nhục xây thành tiến
Thực hiện tình thương tự vượt xuyên
Xây dựng không ngừng tâm tự tiến
Cộng đồng tiến bộ mới an yên

5) Montreal (Canada), 05-06-1999 2:50
Hỏi: Muốn đạt tới kết quả tốt thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn đạt tới kết quả tốt thì phải nhịn nhục tối đa.

Kệ:
Chơn tình bộc phát rõ chơn tình
Ánh sáng vô biên tự cảm minh
Thực hiện chơn tình tâm thấu triệt
Qui nguyên thiền giác rõ chơn tình

6) Montreal (Canada), 06-06-1999 5:17
Hỏi: Người tu thiền còn bận lòng việc ngoài nhiệm vụ của

chính mình có ích lợi gì không?
Đáp: Thưa người tu thiền còn bao lo và tranh chấp việc ngoài

nhiệm vụ của chính mình là tạo động khó tu, chẳng có ích
gì cho tâm lẫn thân.

Kệ:
Phong ba tới tấp chẳng khai thông
Níu kéo tâm tu chẳng triển vòng
Đường đạo không minh thành khốn kiếp
Thực hành không tiến vẫn cầu mong

7) Montreal (Canada), 07-06-1999 2:47
Hỏi: Thâm tình tan rã tại sao?
Đáp: Thưa thâm tình tan rã vì tâm bất chánh tạo điều chia rẽ

thay vì hợp nhứt trong sự xây dựng đại sự chung.
Kệ:

Thành tâm tu học tự phân mê lầm
Trí tuệ phân minh lý diệu thâm
Tiến bước không ngừng trong quí tưởng
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