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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

 TBPTĐN #214 (01-08-1999)   
Cộng Tác

Cộng tác tâm thành minh định rõ
Dựng xây chung tiến chẳng lần mò
Hồn nhiên sắp đặt chung giềng mối
Thanh tịnh bình tâm thật sự vô

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 08-06-1999 4:49

Hỏi: Thức giác tự tu trong thanh tịnh có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa thức giác tự tu trong thanh tịnh chỉ có phát triển

không có lùi.
Kệ:

An vui tu tiến chẳng lo lùi
Tranh chấp si mê chẳng có vui
Tạo lý ngu khờ trong mê chấp
Giành ngôi không có rõ thanh mùi

2) Montreal (Canada), 09-06-1999 6:42

Hỏi: Đạo tình thương là đạo làm sao?
Đáp: Thưa đạo tình thương là phải có pháp thực hành từ sự mất

quân bình tự đạt tới sự quân bình của nội tâm, biết
thương mình nhiên hậu mới thực tâm phục vụ người kế
tiếp, trong tinh thần bất vụ lợi.

Kệ:
Duyên lành đã đến sửa tâm lành
Đón nhận tình thương phải thực hành
Phê phán không hành là phá hoại
Tâm thân bất ổn khó mà qua

3) Montreal (Canada), 10-06-1999 2:40

Hỏi: Không dấn thân phục vụ mà đòi hỏi đủ điều có lợi ích gì
không?

Đáp: Thưa không hiểu đầu đuôi của sự cần thiết phục vụ cho
chung mà đòi hỏi nhiều chuyện là đã đi lạc vào đường
lối phá hoại của một chủ nghĩa bất chánh, không cần
thiết.

Kệ:
Thực hành không có lại đòi hơn
Dẫn dắt con đường gây giận hờn
Xé rẽ tình người gây động loạn
Tâm tu không thật lại không ơn

4) Montreal (Canada), 11-06-1999 ??:??

Hỏi: Mình người da rắn tánh tình ra sao?
Đáp: Thưa thân hình da rắn tánh tình lúc nào cũng rắc rối,

thường kiếm chuyện người khác và thị phi.
Kệ:

Tu hoài không tiến vẫn đa nghi
Ăn uống liên hồi ruột khó ghi
Tích tụ nhiều đồda chẳng tốt
Tâm thân bất ổn dạ tâm trì

5) Montreal (Canada), 12-06-1999 5:32

Hỏi: Người tu thiền làm sao lại ác?
Đáp: Thưa người tu thiền vẫn còn ác vì họ chưa hiểu lấy chính

họ.
Kệ:

Lòng vòng dẫn giải khá quanh co
Lý lẽ không thông vẫn dặn dò
Rủ rước nhiều người tâm ác độc
Hại người tự hại vẫn tò mò

6) Montreal (Canada), 13-06-1999 8:13

Hỏi: Thông cảm tâm linh có ích lợi gì không?
Đáp: Thưa thông cảm tâm linh thì vạn sự sẽ thành.

Kệ:
Thực hành chẳng có mưu tranh
Vạn vật thanh minh rõ lý hành
Tâm đạo qui hườn trong một giới
Điển quang ban chiếu thật là thanh

7) Montreal (Canada), 14-06-1999 8:17

Hỏi: Tâm hành tự đạt có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa tâm tu trong thực hành rất có hữu ích, tự giải mê phá

chấp, quí yêu muôn loại.
Kệ:

Thành tâm tự thức giải mê lầm
Thanh tịnh thực hành giải phần âm
Cương quyết giải trừ lòng chấp trước
Qui về một mối tự tâm rời
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