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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 #008 (07-08-1995)

TBPTĐN 008
Vĩ Kiên
1) -- (--), 21-06-1995 ??:??
Hỏi: Tại sao học đến Bác Sĩ cũng phải mang bệnh mổ xẻ?
Đáp: Thưa học đến Bác Sĩ chỉ biết chuyện bên ngoài của cơ
thể, còn phần hồn thì không bao giờ biết đến, lo chuyện
của người khác, chuyện của chính mình không bao giờ
lo, không bao giờ đạt tới toàn giác và thanh tịnh được.
Cho nên nghiệp thân vẫn tồn tại, gặp phải sự kích động
và phản động của ngoại cảnh thì chỉ có bó tay mà thôi,
không giải quyết được.
Kệ:
Hồn không biết, vía lại không thông
Phản động trong lòng không giải xong
Mơ ước không thành thêm khổ não
Chết không kịp trối chẳng còn mong

2) -- (--), 22-06-1995 ??:??
Hỏi: Tại sao những người có giọng hát rất hay, nhưng tánh tình
không hay tại sao?
Đáp: Thưa những người có giọng hát nghe rất hay và rất truyền
cảm, nhưng tánh tình không hay vì tự lầm tưởng là mình
hạng nhứt, không lưu ý về lãnh vực tâm linh, đa số
hướng về tình cảm, cho nên thường hay bị lợi dụng bởi
tình tiền duyên nghiệp. Lúc nào cũng tự cảm thấy bơ vơ
và khổ. Nếu bằng lòng tu thiền thì mới bảo trì được
giọng hát tốt đẹp, có cơ hội khôi phục nguyên khí thanh
nhẹ và vô tư, trí càng ngày càng sáng, thông minh và
khiêm nhường, dấn thân cứu độ quần sanh qua giọng hát
câu hò của chính họ.
Kệ:
Khai thông trí tuệ sống thơm tho
Từ tốn qui nguyên một chiếc đò
Không bỏ lòng từ tâm tự thức
Khai tâm mở trí chẳng lần mò

4) -- (--), 24-06-1995 ??:??
3) -- (--), 23-06-1995 ??:??
Hỏi: Những người rắc rối có muốn tham gia cộng tác phổ hóa
Hỏi: Nghiệp quả của con người bị bám vào nơi nào?
đạo mầu hay không?
Đáp: Thưa nghiệp của con người đã bị bám vào khối thần kinh
Đáp: Thưa những người rắc rối lúc nào cũng rắc rối cả, họ có
từ đầu chí chân trong lúc chào đời cho đến nay. Sanh ra
một lý thuyết riêng biệt, do thần kinh bất ổn của chính họ
tập quán biến thành nghiệp, từ miếng ăn và hoàn cảnh
tạo thành, tu ít nói nhiều và muốn hơn người khác, thì
khác nhau, dẫn sai cho đến chết, chẳng biết được mình là
tham gia bất cứ cơ cấu nào cũng sẽ tạo sự trì trệ cho
ai? Cuống cuồng trong ngoại cảnh lầm than, không chịu
chung. Người đời cho đó là con sâu làm rầu nồi canh. Lý
thật tâm tu để tự khai thác nội khoa tâm lý mà lập lại sự
luận nhiều thiếu hành thiền, tâm từ bi không có, thường
quân bình cho chính mình, lẫn lộn trong đời đạo vô
trách móc eo hẹp, thức hòa đồng không bao giờ mở
minh, vun bồi tự ái và chuốc lấy sự đau khổ mà thôi.
được, tự tạo khổ cho tâm linh, trí không sáng, đam mê
Người chịu tu thiền thì luồng điển sẽ đi ngược lại tình
hưởng lạc rất khó dứt khoát.
đời giả tạm mà tiến thân, chẳng cần và chẳng thích, thì
thức hòa đồng mới mở được.
Kệ:
Tự ái không hành tâm thiếu đạo
Kệ:
Không tu không tiến khó về mau
Tu tâm cho thật minh tình đạo
Lao xao tứ phía không giờ rảnh
Khó khổ thực hành rõ thấp cao
Thực hiện công phu rõ pháp mầu
Mùi đạo chơn hồn trong thức giác
Thanh bình tâm đạo tiến càng mau
5) -- (--), 25-06-1995 ??:??
Hỏi: Những người gì là người rắc rối?
Đáp: Thưa người rắc rối là người hứa trước đổi sau, lúc nào
cũng nghi ngờ và tu không tiến, keo kiết sợ dấn thân thua
lỗ, tức là người không có tâm đạo, tâm khó mở trí khó
khai, có chút khả năng tưởng lầm là hạng nhứt, suốt cả
cuộc đời không đi đến đâu, khó vượt nổi bất cứ trở ngại
nào xảy đến.
Kệ:
Không tu khó tiến khó quân bình

6) -- (--), 26-06-1995 ??:??
Hỏi: Học cao hiểu rộng thì sao?
Đáp: Thưa học cao hiểu rộng theo khả năng của chính mọi
người mà thôi, không hiểu được luật nhơn quả cũng như
không, tâm ác vẫn tồn tại và sẽ hung dữ hơn người không
học, mưu sâu kế độc, hại người và hại ta.
Kệ:
Không tu lại khó phân hòa
Tánh nóng cực hình thiếu thật thà
Keo kiết trong lòng thường nghĩ ác
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Trí óc không vui chẳng có minh
Lắc nhắc không thành tâm trí khổ
Bền lâu không đạt phá tâm mình

Trí tâm không nhẹ khó chan hòa

7) -- (--), 27-06-1995 ??:??
Hỏi: Làm người hy vọng những gì?
Đáp: Thưa làm người hy vọng được bình an và hạnh phúc.
Người tu hy vọng hiểu được chuyện chính mình và thanh
tịnh, suốt thời gian tu thiền.
Kệ:
Sống vui giải tỏa tự thân yên
Chẳng rước lầm than chẳng tạo phiền
Cứu khổ chính mình là cốt cánh
Chẳng còn lưu luyến chẳng cần duyên
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