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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 #152 (24-05-1998)   
Ban Vui

Sáng suốt ban vui phát triển hoài
Vô sanh bất diệt chẳng lầm sai
Cùng chung tu tiến vui muôn thuở
Nhớ bạn đồng hành chẳng tạo sai

Vĩ Kiên

1) Sydney (Australia), 29-03-1998 4:45

Hỏi: Ở đời nầy có những loại người thích phóng đại và phê
bình người khác bằng ác ý, tưởng lầm chính mình là
người tốt, tại sao?

Đáp: Thưa loại người ganh tỵ, là loại người thiếu trí, chỉ có
phá hoại, chứ không bao giờ xây dựng được.

Kệ
Phê bình thiên hạ chẳng phân minh
Chính họ không tu không rõ mình
Ác ý không thành tâm loạn động
Tự mình bôi nhọ chẳng còn xinh

2) Singapore (--), 30-03-1998 3:00

Hỏi: Muốn thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp có nên nhịn nhục không?

Đáp: Thưa muốn thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp rất cần nhịn nhục, nhiên hậu mới thấu triệt
chơn lý của người tu, nếu ngược lại thì chỉ gia tăng sân
si và giận hờn và buồn tủi.

Kệ:
Tâm tu không sáng trí đèn mờ
Dấy động không minh tạo giấc mơ
Đại nguyện không thành gây ác nghiệp
Bình tâm học hỏi chẳng khù khờ

3) Singapore, 31-03-1998 4:20

Hỏi: Loại người nào thường đổi tánh?
Đáp: Thưa loại người thiếu trí nóng tánh thường đổi tánh và

hay muốn làm thầy người khác.
Kệ:

Đổi thay thay đổi liền liền động
Khó khổ tạo thêm lại uổng công
Thiếu trí khó minh tình bạc bẽo
Đường đi chậm trễ lại lòng vòng

4) Sydney (Australia), 01-04-1998 8:25

Hỏi: Lập trường do đâu hình thành?
Đáp: Thưa lập trường do tinh thần phục vụ dứt khoát hình

thành, thành thật và dứt khoát là cần thiết.
Kệ:

Triền miên phục vụ đạt chơn hành
Dứt khoát tu tâm chẳng cạnh tranh
Qui hội tình người trong ổn định
Thành tâm tu luyện tiến thanh thanh

5) Sydney (Australia), 02-04-1998 3:50

Hỏi: Người tu thiền sửa pháp có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa pháp là người đi trước đã hành đạt, cần phải theo

đúng thì mới giải được nghiệp tâm, nếu ngược lại thì
tánh nào tật nấy, không sao dứt khỏi chủ kiến.

Kệ:
Lân la tại thế chẳng sao thông
Khó tiến khó tu lại tréo trồng
Tạo nghiệp chính mình không lối thoát
Trì tâm tu luyện tự về không

6) Sydney (Australia), 03-04-1998 3:20

Hỏi: Muốn qui hình vạn trạng thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn qui hình vạn trạng thì phải tự tu giải, thì

nghiệp lực mới tan biến, ánh sáng nội tâm mới bừng
sáng, bằng không thì sự tham dâm sẽ gia tăng, độc tài
muốn khống chế người khác, tạo tội cho chính mình mà
không hay.

Kệ
Tâm linh không phát chẳng duyên may
Trí tuệ không minh khó đổi thay
Ấm ức trong lòng không giải quyết
Bình tâm học hỏi tự mình may

7) Sydney (Australia), 04-04-1998 6:30

Hỏi: Người tu thiền cần trung thành hay không?
Đáp: Thưa người tu thiền rất cần trung thành hành pháp mà

mình đã nhận được, thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai.
Kệ:

Trung thành tự giải mê mù tiến
Thanh tịnh lo tu chẳng có phiền
Duyên Phật tình Trời nay sẵn có
Trì tâm thanh tịnh giải tâm phiền
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