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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 #049 (02-06-1996)   
Chung Học

Mỗi người đóng góp cùng chung học
Phát triển tâm linh chuyển một vòng
Trí tuệ phân minh Đời lẫn Đạo
Quy về một mối chẳng lòng vòng

Vĩ Kiên

1) -- (--), 05-04-1996 ??:??

Hỏi: Bộ đầu làm sao mở được?
Đáp: Thưa bộ đầu do luồng điển trong nội thức xuyên qua hà

đào thành, khớp xương xoáy óc, làm Pháp Luân Thường
Chuyển đứng đắn, huệ tâm khai, xuất phát đi, chạy theo
đường Thiên Xích hòa hợp với trung tâm sinh lực càn
khôn vũ trụ.

Kệ:
Thông khai tâm thức chẳng mê mù
Thức giác bình tâm tự tiến tu
Vạn lý hành trình vô quái ngại
Về nơi thanh nhẹ trí an du.

2) -- (--), 06-04-1996 ??:??

Hỏi: Thành tâm tưởng nhớ nhau có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa, thành tâm tưởng nhớ nhau thì sẽ có ngày hội ngộ,

người tu thiền thành tâm thì sẽ được tiến nhanh, điển
quang sẽ được dồi dào hơn xưa.

Kệ:
Thành tâm tu luyện tiến hơn xưa
Giải trí khai tâm tự lọc vừa
Trí tuệ không ngừng trong quí cảm
Cơ hàn chẳng có chẳng chán chừa.

3) -- (--), 07-04-1996 ??:??

Hỏi: Tại sao thiền hoài chưa thấy sáng?
Đáp: Thưa, thấy thiền hoài chưa đủ lực lượng thanh nhẹ. Còn

lo âu chuyện đời chưa toàn diện buông bỏ trong nội
thức, lắm khi còn bực nhọc. Dứt khoát ra đi thì mới tỏa
được ánh sáng thanh tịnh.

Kệ:
Loạn động u mê vẫn giữ mình
Tối tăm chưa sáng chẳng qui hình
Cao tầng không tiến gieo duyên nợ
Thức giác chưa minh chẳng rõ mình

4) -- (--), 08-04-1996 ??:??

Hỏi: Loạn động là sao?
Đáp: Thưa, loạn động trước hết do luồng điển trong cơ tạng

không điều hòa. Hệ thống thần kinh không đồng nhất. Trí
tâm chưa trụ, nghĩ sai về người khác. Bực mình mất quân
bình, hành động sai tưởng lầm là đúng.

Kệ:
Tạo động lầm sai khó giải bày
Ngày ngày không tịnh sống bi ai
Tình Trời không biết thêm đau khổ
Hiếu thảo không rành ý tưởng sai.

5) -- (--), 09-04-1996 ??:??

Hỏi: Duyên đời là sao?
Đáp: Thưa duyên đời là khi gặp nhau bất cứ ở trường hợp nào

cũng như đã sống chung từ lâu. Hai bên rất dễ thông
cảm.

Kệ:
Gặp nhau như sống chung nhà hợp
Tin cậy thương yêu tự cảm hòa
Trao đổi không ngừng chung một mối
Thương yêu tha thứ lại thật thà.

6) -- (--), 10-04-1996 ??:??

Hỏi: Làm người cố gắng và trật tự có thể tu được không?
Đáp: Thưa, làm người cố gắng và trật tự tức là người có căn tu.

Tâm thức thích hòa bình và thanh tịnh.
Kệ:

Nguyên căn muốn sửa muốn qui hình
Tái hội tâm linh tự chuyển mình
Tâm đạo thức hòa tu tự tiến
Dũng hành thực tế lại càng minh

7) -- (--), 11-04-1996 ??:??

Hỏi: Tâm trạng nào mới gọi là tâm thật?
Đáp: Thưa, tâm trạng hồn nhiên và thật thà, thì mới gọi là tâm

trạng thật, không thêm bớt không pha màu mè.
Kệ:

Thực hành chất phát mới là chơn
Chẳng có lo âu chẳng giận hờn
Quí họ thương mình tâm đạt đạo
Về không thanh nhẹ tiến từ cơn.
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