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Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#148 (26-04-1998)

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 #148 (26-04-1998)

Bình Minh
Bình minh sáng tỏa lòng thương nhớ
Quí tưởng Trời cao có giấc giờ
Xuất sắc tâm tình qui hội nhập
Thương Trời nhớ Phật chẳng bơ vơ
Vĩ Kiên
1) Monaco (France), 01-03-1998 5:05
2) Monaco (France), 02-03-1998 2:15
Hỏi: Người tu chơn phát triển điển quang của nội tâm có sợ sự
Hỏi: Tại sao nơi ánh sáng vô cùng lại không có người xấu?
chỉ trích phê bình hay không?
Đáp: Thưa nơi ánh sáng vô cùng tận là nơi không thiếu thốn.
Đáp: Thưa người tu chơn tức là có khả năng phát triển điển
Ngược lại ngự trong thể xác âm u, tự cảm thấy thiếu thốn
tâm, tự tháo gỡ nghiệp lực, tạo thành một tập quán tốt,
và bơ vơ, vì tham muốn có ánh sáng thay vì âm u.
vượt khỏi sự mê chấp, thì đâu còn sợ sự chỉ trích, nhưng
Kệ:
luôn luôn lấy oán làm ân mà tu tiến thì mới thật là chơn
Thiên nhan đã sớm đưa hồn tiến
tu.
Nhập thể âm u tạo lụy phiền
Kệ:
Cố gắng vươn lên trong thức giác
Thực hành rõ lẽ chính mình ngu
Bình minh ban chiếu trí tâm yên
Học hỏi không ngừng ý tự tu
Thử thách tràn đầy không động loạn
Thương tình giúp đỡ kẻ đui mù
3) Monaco (France), 03-03-1998 5:30
Hỏi: Dấn thân tu học thì phải dấn thân làm sao?
Đáp: Thưa muốn dấn thân tu học thì phải thường xuyên thực
hành pháp môn và nghe những lời chơn lý phát triển tâm
linh, nhiên hậu phần hồn mới có cơ hội xuất phát đi lên
và tự giải bỏ nghiệp tâm.
Kệ:
Tự tu tự tiến tự phân tầm
Óc mở tâm khai tự tiến thầm
Giãi đãi không còn duyên đạt thức
Trì tâm đạt thức chẳng sai lầm

4) Monaco (France), 04-03-1998 4:00
Hỏi: Người tu Vô Vi phạm tội nào nặng nhứt?
Đáp: Thưa người tu Vô Vi phạm tội ăn cắp công lao của bạn
đạo đã phục-vụ cho chung. Không đóng góp, ngược lại
sang băng lậu làm mất phẩm chất, tự phá hoại bản chất
thật thà của chính mình, là một đại tội. Hướng về sự gian
dối mà hành sự thì sẽ không bao giờ tiến bước, phụ lòng
thương yêu và phục-vụ của bạn đạo, tự giảm phẩm chất
tâm linh của chính mình. Càng ngày sẽ càng tăm tối thêm,
không lối thoát. Tham gia đại hội lậu, cũng còn khoe.
Kệ:
Tu không đóng góp giải tâm mình
Thực hiện tham lam lại khó minh
Ích kỷ âm u không lối thoát
Hy sinh phục vụ mới là xinh

5) Monaco (France), 05-03-1998 3:40
Hỏi: Làm người thiếu thật thà, ích kỷ, mánh khóe có ích gì cho
phần hồn ở tương lai không?
Đáp: Thưa ích kỷ xấu tánh rất bất lợi cho phần hồn, vì chọn
đường hẻm đi thay vì đường rộng lớn, muôn đời không
bao giờ phát triển được tâm từ bi.
Kệ:
Tạo lầm nuôi dưỡng tánh ngu si
Thua lỗ không hay cũng tại vì
Tánh xấu hại mà tưởng phước
Khó tu khó tiến khó dự thi

6) Monaco (France), 06-03-1998 3:40
Hỏi: Tu sao mới gọi là đắc đạo?
Đáp: Thưa tu cho tới tâm thân quân bình không mê không chấp,
vô quái ngại, thật sự về không. Vạn sự trên đời bởi nhứt
không, chẳng có gì phải nắm bắt cả.
Kệ:
Thanh nhẹ tiến cao chỉ có hòa
Bình tâm học hỏi tự mình qua
Mưu sâu tạo động tâm không tiến
Dứt khoát tâm tu tự thật thà

7) Monaco (France), 07-03-1998 3:45
Hỏi: Óc phàm có thể khống chế người tu hay không?
Đáp: Thưa óc phàm không thể khống chế người tu, là vì bản
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thân uất khí chưa giải được làm sao ảnh hưởng người tu
được. Ngược lại người tu mới thật sự có khả năng ảnh
hưởng óc phàm mà thôi.
Kệ:
Mất đi ngôi vị từ hồi động
Mất mát tâm linh trí chẳng thông
Đời đạo không thành tâm động loạn
Không minh hồn vía vẫn lòng vòng
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