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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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Lập Mưu

Lập mưu đặt chuyện không thanh thoát
Tạo lỗi chính mình tự lún sâu

Gieo lợi không thành tăng ý động
Tay không vẫn giữ chẳng còn đâu

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 23-06-1999 9:08

Hỏi: Người tu còn thù nghịch nhau có ích lợi gì không?
Đáp: Thưa người tu thiền còn thù nghịch lẫn nhau, chứng minh

hành giả chưa sửa được tánh, sẽ đem lại những chuyện
phá hoại không cần thiết.

Kệ:
Tâm ngu tăm tối lại gây phiền
Tạo khổ cho nhau chẳng có yên
Gây rối gieo phiền thêm rắc rối
Không còn tâm đạo chẳng vui hiền

2) Montreal (Canada), 24-06-1999 6:16

Hỏi: Có việc tu cần thiết không chịu hành cho chính mình được
khỏe, lại muốn xen vào việc của người khác đã dấn thân
vì đại chúng mà mình không làm được vì tánh tình keo
kiết và ích kỷ, nói thì hay mà làm thì dở chẳng ai kính
phục có tội không?

Đáp: Thưa mọi người không thích nên rút về một chỗ tu sửa,
còn hơn làm điều không cần thiết cho tâm lẫn thân.

Kệ:
Thực hành khai sáng đạo quân bình
Chánh pháp gieo duyên rõ chánh tình
Nguyên lý Trời ban không sửa được
Bền tâm vững chí tự thông tình

3) Montreal (Canada), 27-06-1999 5:34

Hỏi: Duyên Trời Phật quá thanh nhẹ và lớn lao làm sao nhận
được?

Đáp: Thưa duyên Trời Phật thể hiện qua sự dằn dọc và đau khổ
của tâm linh nhiên hậu mới cảm thức điều lành trong lúc
dấn thân, tự cảm thức giá trị của sự nhẹ nhàng và từ bi
tận độ thể hiện trong nội tâm, chiều sâu tâm đạo quí giá
vô cùng.

Kệ:
Qui nguyên giềng mối rõ chơn tình
Ý thức Trời ban rõ giác minh
Đại nguyện chưa thành tâm thấu triệt
Ăn năn sám hối sửa tâm mình

4) Montreal (Canada), 28-06-1999 1:00

Hỏi: Người tu lâu, không hướng tâm về Trời Phật mà hướng
tâm về sự tranh chấp sẽ ra sao?

Đáp: Thưa người tu lâu mà không hướng tâm về Trời Phật mà
hướng tâm về sự tranh chấp thì sẽ bị hạ từng công tác,
đấu tranh phạm luật Trời chỉ có đi xuống chứ không bao
giờ được đi lên.

Kệ:
Tu tâm phải sửa mới quân bình
Tranh chấp đảo điên khổ chính mình
Không đạo không người theo học hỏi
Chung hành không có mất tâm linh

5) Montreal (Canada), 29-06-1999 5:22

Hỏi: Người tu lâu còn mưu mô nắm bắt kết quả sẽ ra sao?
Đáp: Người tu lâu còn ý đồ nắm bắt là cản ngăn mức tiến của

chính mình.
Kệ:

Tu thiền đứng đắn chẳng tranh giành
Tập quán không hay mất điển thanh
Trí óc không minh đường tiến hóa
Thần kinh bất ổn khó minh bàn

6) Montreal (Canada), 30-06-1999 4:22

Hỏi: Thực hành thanh tịnh là phải thực hành làm sao?
Đáp: Thưa thực hành thanh tịnh là phải siêng năng hành pháp

khứ trược lưu thanh, mỗi ngày một chút, lâu ngày trở
thành một tập quán tốt, tạo sự thanh tịnh cho chính mình,
tâm dễ dứt khoát hơn.

Kệ:
Tự mình thọ lãnh trí mang ơn
Tâm đạo tràn đầy chẳng thiệt hơn
Dứt khoát thực hành trong ý đẹp
Minh tâm kiến tánh tự qui hườn

6) Montreal (Canada), 30-06-1999 4:22

Hỏi: Thực hành thanh tịnh là phải thực hành làm sao?
Đáp: Thưa thực hành thanh tịnh là phải siêng năng hành pháp

khứ trược lưu thanh, mỗi ngày một chút, lâu ngày trở
thành một tập quán tốt, tạo sự thanh tịnh cho chính mình,
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tâm dễ dứt khoát hơn.
Kệ:

Tự mình thọ lãnh trí mang ơn
Tâm đạo tràn đầy chẳng thiệt hơn
Dứt khoát thực hành trong ý đẹp
Minh tâm kiến tánh tự qui hườn
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