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Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#133 (11-01-1998)

Print

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 #133 (11-01-1998)

Minh Tâm
Tâm lành khai triển chơn tâm tịnh
Thức giác bình tâm tự xét minh
Đạo đức không còn ôm chấp trách
Hòa mình thanh nhẹ tự mình minh
Vĩ Kiên
1) Oroville (USA), 15-11-1997 12:25
Hỏi: Bí quyết của sự tu hành là sao?
Đáp: Thưa bí quyết của sự tu hành là quyết tâm hành pháp
trong thanh tịnh và thật thà.
Kệ:
Tự mình xây dựng trí tâm hòa
Phát triển vô cùng tự vượt qua
Đời đạo song hành tâm thức giác
Quí yêu muôn loại tự mình qua

2) Oroville (USA), 16-11-1997 4:25
Hỏi: Thiếu thanh tịnh có thể nghĩ sai không?
Đáp: Thưa thiếu thanh tịnh lúc nào cũng có thể nghĩ sai về
người khác nhưng không hiểu được sự sai chính mình đã
tạo ra.
Kệ:
Tâm không ổn định mất thanh hòa
Trí đóng sân si lại xuất ra
Tâm bệnh tái phát không lối thoát
Hại mình không hiểu khó thông qua

3) San Jose (USA), 17-11-1997 5:20
4) San Jose (USA), 18-11-1997 3:00
Hỏi: Từ bi xuất phát từ đâu?
Hỏi: Tu mà còn mưu mô lật đổ nhau có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa từ bi xuất phát từ chơn tâm, trung ương bộ đầu, điển Đáp: Thưa tu mà còn mưu mô lật đổ nhau là trí chưa phát triển,
tâm thoát tục thì mới học từ bi và thực hiện từ bi.
vẫn còn trong vòng lục đạo luân hồi của trần gian, hồn
không sao thoát được, hận thù không sao tạo lập sự quân
Kệ:
bình của nội tâm.
Trung tâm phát triển bớt sân si
Ý sáng tâm minh tiến giải tùy
Kệ:
Qui một tâm thành tâm tận độ
Nhịn nhục không còn thêm loạn động
Thực hành phát triển tự mình ghi
Khó tu khó dứt chuyện ngoài trong
Đóng khung một cục làm sao gỡ
Không thức không tu rất khó xong
5) San Jose (USA), 19-11-1997 4:45
Hỏi: Tự phản lấy chính mình phần hồn sẽ ra sao?
Đáp: Thưa tự phản lấy chính mình tương lai phần hồn rất tội
nghiệp, không học được sự thật, lầm đường lạc lối và tự
gạt lấy chính mình mà thôi.
Kệ:
Thông minh đi ngược phải lôi thôi
Khó khổ tâm thân lại tạo tồi
Không giác không minh hồn vía khổ
Tự mình tự sát chẳng về ngôi

6) San Jose (USA), 20-11-1997 5:15
Hỏi: Làm đại sự không làm thì sẽ ra sao?
Đáp: Thưa làm tiểu sự thì chỉ nuôi dưỡng sự mê chấp, hồn
không tiến vía không yên, làm sao có cơ hội đắc đạo
được.
Kệ:
Đứng trong tiểu lộ lại lo âu
Tạo khổ tạo khổ chẳng tiến sâu
Khó thở khó thông tâm chẳng định
Thiền giác không minh lại thêm sầu

7) San Jose (USA), 21-11-1997 6:30
Hỏi: Sự liên hệ giữa con người và ngoài vũ trụ có khác gì
không?
Đáp: Thưa chấn động giữa con người và vũ trụ phát triển đồng
nhịp từ trược tới thanh, khác tới trược. Người tu thiền có
thể tự đạt tới sự hòa đồng mỹ mãn do chiều hướng thực
hành đúng pháp hay không đó thôi. Đồng nhịp sẽ thấy
được nhiều phong cảnh tốt tươi của Trời Đất chuyển
thành tốt tươi và thanh diệu, hành triển là công phá và
giải tiến.
Kệ:
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Lo âu chẳng có chẳng ưu phiền
Trí sáng tâm minh sống rất yên
Đời đạo dũng hành trong thức giác
Về không thanh nhẹ rõ duyên tiền
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