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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 #155 (14-06-1998)   
Chủ Kiến

Dứt khoát chủ kiến giải tỏa phiền
Tình đời đen bạc giữ phần yên
Duyên tu an tịnh không còn khổ

Chánh pháp gieo trồng tự đạt duyên
Vĩ Kiên

1) Sydney (Australia), 19-04-1998 5:00
Hỏi: Muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn đạt tới thế giới đại đồng thì mỗi hành giả trên

mặt đất phải tự tu sửa, thì mới bằng lòng dấn thân độ
đời, tận tình phục vụ người kế tiếp.

Kệ:
Thương mình sửa tiến mới phân qua
Nhân quả phân minh tự tiến hòa
Giải tỏa phiền ưu trong nội thức
Tự mình xây dựng tự mình qua

2) Melbourne (Australia), 20-04-1998 5:35
Hỏi: Tu hành liên tục có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa tu hành liên tục rất hữu ích cho tâm lẫn thân, liên tục

khai tâm mở trí rất dễ nhận được luồng điển thanh nhẹ
của đại bi.

Kệ:
Khai triển tâm thân uyển chuyển tùy
Tâm bình đạt đạo rất tinh vi
Qui y Phật Pháp duyên tầm đạo
Học hỏi không ngừng tự mình ghi

3) Melbourne (Australia), 21-04-1998 5:45
Hỏi: Tại sao tu lâu mà còn gian dối không thành thật với chính

mình?
Đáp: Tu hành mà còn gian dối không thành thật với chính mình,

dấu đầu lòi đuôi thì không bao giờ tiến hóa nổi.
Kệ:

Phần hồn tham danh quí gian manh
Nói lý cho hơn tự giựt giành
Gian dối tưởng mình là quí giá
Tự mình mâu thuẫn lại tham danh

4) Perth (Australia), 22-04-1998 12:32
Hỏi: Duyên lành tái ngộ để làm gì?
Đáp: Thưa duyên lành thì mới thật sự tương phùng.

Kệ:
Tâm thân ổn định khỏe vô cùng
Khai mở từ bi trí vẫn trung
Duyên đạo tình đời chung tiến hóa
Càn khôn vũ trụ thức vô cùng

5) Perth (Australia), 23-04-1998 3:20
Hỏi: Qui nguyên giềng mối là qui làm sao?
Đáp: Thưa qui nguyên giềng mối là trở về với thực chất của

chính mình, giải tất cả những sự vá víu trong nội tâm,
dứt khoát chủ kiến.

Kệ:
Chẳng còn mê tín tạo mù mờ
Dứt khoát tâm tu chẳng ước mơ
Trí ý phân minh không dấy bận
Thành tâm tu luyện tiến từ giờ

6) Perth (Australia), 24-04-1998 6:50
Hỏi: Thành tâm hướng về tâm linh có dễ dứt khoát hay không?
Đáp: Thưa thành tâm hướng về tâm linh mà phát triển thì rất dễ

dứt khoát trong thực hành.
Kệ:

Thành tâm phát triển hướng thanh tịnh
Dứt khoát tâm tu tự cứu mình
Trí tuệ không ngừng xây dựng tốt
Đồng hành tu tiến lại càng minh

7) Perth (Australia), 25-04-1998 5:15
Hỏi: Nguyên ý thâm sâu là sao?
Đáp: Thưa nguyên ý thâm sâu, chỉ có trung tim bộ đầu khai mở

điển tâm thì mới cảm thông được điều nầy, sẽ không còn
ngại nghi, chỉ có tiến không có lùi.

Kệ:
Vui hành tâm đạo tiến thâm sâu
Chẳng có bơ vơ chẳng thảm sầu
Dứt khoát thực hành trong điển giới
Giải phân tự tiến giải cơ cầu
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