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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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Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 05-08-1999 6:32

Hỏi: Người tu mà còn dành ảnh hưởng có ích gì không?
Đáp: Thưa người tu thực hành, hữu xạ tự nhiên hương, không

cần phải tranh giành và ảnh hưởng gì hết.
Kệ:

Vui hành tự tiến độ nhơn sanh
Tiến hóa thâm sâu tự thực hành
Phật pháp vô cùng tâm tự thức
Quân bình đạt đạo thật là thanh

2) Montreal (Canada), 06-08-1999 7:04

Hỏi: Người tu lâu năm còn thâm hiểm thì tương lai sẽ ra sao?
Đáp: Thưa người tu lâu năm còn thâm hiểm thì tương lai sẽ

chuốt lấy sự khổ nạn từ tâm lẫn thân.
Kệ:

Nhân quả không tha rất nhiệm mầu
Chiều sâu ma quỉ sẽ liền thâu
Chơn tâm bấn loạn sanh hằn học
Ly tán gia đình khó đổi trao

3) Montreal (Canada), 07-08-1999 12:00

Hỏi: Tu lâu tánh tình không sửa tại sao?
Đáp: Thưa tu lâu tánh tình không thay đổi là tại vì xưng danh tu

mà thiếu tu, lúc nào cũng muốn làm điều mất trật tự.
Kệ:

Không tu lại mê khùng động
Mê loạn u mê khó đạt thông
Ôn chấp khổ hành gieo ý xấu
Muốn ôm tạo chấp khó đạt thông

4) Montreal (Canada), 08-08-1999 7:03

Hỏi: Làm người tu mà không thật thì sẽ ra sao?
Đáp: Làm người tu mà không hiểu được trật tự của Trời Phật là

cần thiết thì không khác gì người hôn mê, thích địa vị,
ham danh và vụ lợi làm mất niềm tin sẵn có của chính
mình, tự tạo khổ cho tâm lẫn thân và tự ép xác không cần
thiết thay vì xây dựng điển quang sẵn có của chính mình
tiến tới quân bình và sáng suốt.

Kệ:
Quê mùa mà tưởng là văn minh
Cúng bái lung tung tạo cực hình
Lo lắng không thành thêm tạo động
Khó minh đường đạo mất tâm linh

5) Montreal (Canada), 09-08-1999 3:48

Hỏi: Thiên cơ biến chuyển tạo thành cảnh lụt lội chết chóc đau
khổ tại sao?

Đáp: Thưa thiên cơ biến chuyển là để cảnh cáo những phần tử
tham danh quí lợi quên hành trình tu tiến, tự thức giác là
sẽ đi với hai bàn tay không, chẳng nắm được một vật gì
trong tay khi lìa xác, như thú vật chết thôi. Ăn năn sám
hối kịp kỳ tu tiến.

Kệ:
Thân tâm tranh lụy tham phiền động
Có có không không chuyển một vòng
Động loạn vô cùng tâm tự thức
Tham lam biến mất chẳng lòng vòng

6) Montreal (Canada), 10-08-1999 4:02

Hỏi: Người tu Vô Vi còn mưu cầu thắng thế có ích gì không?
Đáp: Thưa người tu mà mưu cầu thắng thế sẽ không có hữu ích

gì cả, chỉ tạo động cho chính mình mà thôi.
Kệ

Lập vị đặt ngôi chẳng ích gì
Dày công tu luyện giải sân si
Mưu đồđộng loạn thêm đen tối
Thực hiện tâm tu tiến tự ghi

7) Montreal (Canada), 11-08-1999 5:47

Hỏi: Vận động quyên tiền vào túi cá nhân có hại hay không?
Đáp: Thưa vụ lợi cá nhân đều có hại, gia tăng lòng tham lam vụ

lợi cá nhân, mượn đạo tạo đời.
Kệ:

Động loạn tham lam gieo ý loạn
Quân bình không đạt khổ thân hoài
Tăng động tạo nghèo thêm ý động
Mượn đạo tạo đời lại khó cam
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