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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 #150 (10-05-1998)

Thương Tình
Thương tình tự cứu qui chung cội
Thức giác bình tâm tự thức ngồi
Hội tụ nhân lành trong chốc lát
Cùng chung thực hiện chẳng sang tồi
Vĩ Kiên
1) Monaco (France), 15-03-1998 5:00
Hỏi: Thiên tính là sao?
Đáp: Thưa thiên tính là người dễ tha thứ và thương yêu, dễ tu
dễ hòa.
Kệ:
Tâm tư lớn rộng dễ nhìn xa
Tiến hóa nhanh hơn lại dễ hòa
Quí mến Trời cao không dấy động
Tâm bình cởi mở dễ thương hòa

2) Hong Kong (--), 16-03-1998 23:20
Hỏi: Thế gian hợp tác với nhau trong xây dựng có hữu ích gì
không?
Đáp: Thưa thế gian hợp tác trong xây dựng sẽ đem lại sự hữu
ích cho người kế tiếp, tinh thần phục vụ cho chung rất
cần thiết.
Kệ:
Rút ngắn đường đi rõ tiến trình
Lưu hành tại thế rõ chơn tình
Về không dễ dãi không bê trễ
Thức giác bình tâm tự giác minh

3) Hong Kong (--), 17-03-1998 3:45
Hỏi: Nghiệp lực có tạo nạn hay không?
Đáp: Nghiệp lực từ nhiều kiếp hình thành nếu không tu giải thì
sẽ ngộ nạn.
Kệ:
Tâm thân nghiệp lực tạo bàng hoàng
Khó tính khó suy lại khó an
Trói buộc không tu sao giải được
Bực mình không tiến chẳng an toàn

4) Hong Kong (--), 18-03-1998 6:15
Hỏi: Quí yêu Trời Phật thì phải quí yêu cách nào mới đúng?
Đáp: Thưa quí yêu Trời thì phải biết quí yêu sự tự nhiên và hồn
nhiên của chính mình. Mỗi người đều có một xác thân vi
diệu của Trời Đất ân ban, liên hệ với điển giới của càn
khôn vũ trụ, lúc nào cũng sống động khác hơn muôn loài
vạn vật, có một không hai tại mặt đất. Phải biết quí yêu
từng chi tiết một, cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành.
Kệ:
Qui hình vạn trạng tự hình thành
Không khổ không vui tự đạt thanh
Trí tuệ phân minh đường chánh pháp
Tự tu tự tiến tự phân hành

5) Hong Kong (--), 19-03-1998 2:30
Hỏi: Duyên lành Trời độ khắp nơi nơi là sao?
Đáp: Thưa duyên lành Trời độ khắp nơi nơi, là bất cứ nơi nào
cũng gặp được bạn tốt và giúp đỡ tận tình trong xây
dựng.
Kệ:
Tâm tư an định khắp nơi nơi
Nguyên lý trợ duyên trong ý Trời
Đón nhận vui hòa không bỡ ngỡ
Tình thương đạo đức cũng do Trời

6) Manila (Philippine), 20-03-1998 3:30
Hỏi: Nhìn dung nhan hiểu đáy lòng là hiểu làm sao?
Đáp: Thưa người tu có điển, nhìn đối phương tự cảm thức
được chuyện của đối phương như chuyện của chính
mình, khuyến tu khuyến sửa tâm mới yên, luồng điển của
hai bên rất dễ thông cảm.
Kệ:
Qui nguyên cảm thức hiện nguyên hình
Cảm giác đôi bên tự nín thinh
Thanh tịnh cảm thức đồng một nhịp
Trùng tu giải tỏa tự mình minh

7) Manila (Philippine), 21-03-1998 6:36
Hỏi: Muốn giải mù giải mơ thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn giải mù giải mơ thì phải quyết tâm tu thì tâm
thức mới dứt khoát thực hành đứng đắn pháp môn mà
chính mình thực hành.
Kệ:
Chẳng còn lý luận cạnh tranh động
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Khai triển tâm tư thức một vòng
Đời đạo thực hành tâm thức giác
Giải mê tỏa sáng tự ngoài trong
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