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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 #117 (21-09-1997)   
Tâm Linh

Tâm Linh phát triển duyên Trời độ
Quốc thái dân an chẳng ướt khô
Gió thuận muôn chiều gieo ý tốt
Cùng chung xây dựng tự ra vô

Vĩ Kiên

1) T/V Nhẫn Hòa-Olympia (USA), 25-07-1997 2:00
Hỏi: Ai ai cũng sợ chết tại sao?
Đáp: Thưa ai ai cũng sợ chết vì chưa hiểu được luật tiến hóa

của Trời Đất. Đối với người tu thiền tự khai thác được
sự thanh tịnh nhiên hậu mới minh cảm sự tiến hóa linh
động của Trời Đất, bằng lòng hành và tiến thì sẽ không
có sự lo âu động loạn đó.

Kệ:
Tự mình phát triển chẳng lo âu
Trí tuệ thông minh chẳng có sầu
Sáng suốt qui nguyên đường Phật Pháp
Thực hành thanh tịnh tiến bền lâu

2) T/V Nhẫn Hòa-Olympia (USA), 26-07-1997 2:10
Hỏi: Bộ đầu khai mở là sao?
Đáp: Thưa bộ đầu khai mở là ý thức rõ ràng luồng điển phát

triển đi lên, tâm trí khai mở lớn rộng, rất dễ hòa tan với
các giới, không còn nuôi dưỡng tâm thức mê và chấp
nữa.

Kệ:
Cảm thông nguyên lý tiến tâm vừa
Chẳng có si mê chẳng có ưa
Trễ nãi không còn tâm ứng phó
Bình tâm thanh tịnh tiến thân vừa

3) T/V Nhẫn Hòa-Olympia (USA), 27-07-1997 5:00
Hỏi: Phân tách thời cuộc có lợi ích cho tâm thân hay không?
Đáp: Thưa phân tách thời cuộc chỉ tạo động cho tâm thân. Việc

bên ngoài để cho bên ngoài phát triển tùy theo sự kích
động và phản động của chính nó. Người tu thiền phải giữ
luật, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nên đem vào
tâm, chỉ có giải thì mới tiến, bằng không thì sẽ lận đận
suốt kiếp không thông.

Kệ:
Chèo thuyền rảnh rỗi gác cây chèo
Gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo
Uyển chuyển không ngừng tâm thức giác
Động rồi cũng vậy chẳng còn theo

4) T/V Nhẫn Hòa-Olympia (USA), 28-07-1997 4:50
Hỏi: Linh khí do đâu hình thành?
Đáp: Thưa linh do tinh khí thần sung mãn quân bình phát triển

tâm linh, mặt mày tươi sáng, khai khẩu thuyết chơn ngôn
vô quái ngại, liên hệ với sự tự nhiên và hồn nhiên của
Trời Đất, bố thí chơn ngôn bất cứ lúc nào.

Kệ:
Thực hành phát triển ý thâm cao
Thức giác tâm tu rõ nhiệm mầu
Phước đức tràn đầy không bận rộn
Tâm tư thanh tịnh chẳng còn đau

5) Vancouver (Canada), 29-07-1997 5:50
Hỏi: Sự hòa hợp do đâu hình thành?
Đáp: Thưa sự hòa hợp do sự hiệp khí cùng Trời Đất hình

thành, tự khai thông trí tuệ, qui nguyên thiền giác, lúc
nào cũng minh mẫn và sáng suốt.

Kệ:
Trí tâm phát triển vô cùng tận
Sáng suốt minh tâm tự tiến lần
Giao cảm không ngừng tâm thức giác
Bình tâm học hỏi tự mình phân

6) Vancouver (Canada), 30-07-1997 2:35
Hỏi: Khối óc loài người chứa cả trăm tỷ tế bào để làm gì?
Đáp: Thưa khối óc loài người là một ánh sáng liên hệ với

càn-khôn vũ-trụ, thâu phóng liên tục không ngừng nghỉ.
Khi bế tắc sự liên hệ nầy thì hồn phải lìa xác, một là tiến
hóa cõi trên, hai là thọ tội tại cõi âm tùy theo luật nhân
quả của mỗi phần hồn khác nhau.

Kệ:
Điển thanh chuyển hóa khắp toàn cầu
Hỗ trợ giải mê chuyển hóa mau
Thức giác không còn mê loạn tưởng
Thực hành tiến hóa lại càng mau

7) Vancouver (Canada), 31-07-1997 5:50
Hỏi: Tại sao người đời hay ước nguyện được nhiều sự may

mắn, nhiên hậu mới chịu tu?
Đáp: Thưa người đời sống nhờ mắt mũi tai miệng, hướng ngoại

muốn có tạo tham, khó tu khó hòa. Nhiều người tham gia
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tu thiền một thời gian rồi cũng chán vì chưa thấy rõ chính
mình, tự tạo khổ mà không hay.

Kệ:
Tham lam tình thế lại không may
Tạo gió tạo mưa mất dịp may
Gieo rắc chơn hồn thêm động loạn
Khó ăn khó ngủ tạo lầm thay
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