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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 #162 (02-08-1998)

Tâm Tu
Tâm tu thanh nhẹ Trời ban phước
Cảm thức trần gian chỉ tạm duyên
Qui hội nhơn hiền trong khổ cảnh
Bình tâm tu luyện thức triền miên
Vĩ Kiên
1) Honolulu (USA), 06-06-1998 2:30
2) Honolulu (USA), 07-06-1998 2:35
Hỏi: Hùng Vĩ Giao Liên là sao?
Hỏi: Tình người xuất phát từ nơi nào?
Đáp: Thưa Hùng Vĩ Giao Liên là sự sống của con người liên
Đáp: Thưa tình người xuất phát từ tâm thật thà và chất phác.
hệ với sự vĩ đại của Trời Đất. Người tu khôi phục được
Người tu thiền tự giải nghiệp tâm, trí sáng tâm minh, tình
sự quân bình tâm thức, lượng từ bi mở rộng, tự cảm thức
người rõ rệt trong tinh thần xây dựng.
sự liên hệ vô cùng nới rộng tùy nơi sự thanh tịnh của
Kệ:
hành giả hòa cùng vũ-trụ càn khôn, nghiệp chướng tiêu
Tự tu tự thức tự tâm mình
tan, ánh sáng tràn ngập trong tâm thức, điện năng liên hệ
Xuất phát chơn tình tự cảm minh
không ngừng nghỉ, thanh bình diệu pháp phát triển vô
Tự xét tình người phân rõ rệt
cùng.
Quí yêu xây dựng quí thân hình
Kệ
Giao du tiến hóa không ngừng nghỉ
Trí sáng tâm minh tự dự thi
Chơn điển anh minh trong dũng chí
Qui hình vạn trạng chẳng còn nghi
3) Honolulu (USA), 08-06-1998 3:00
4) San Jose (USA), 09-06-1998 3:20
Hỏi: Thạnh tình quí mến xuất phát từ đâu?
Hỏi: Muốn làm phước mà không có cơ-hội làm phước thì phải
làm sao?
Đáp: Thưa thạnh tình quí mến xuất phát từ nội tâm, duyên lành
Đáp: Thưa muốn làm phước mà không có cơ-hội làm phước thì
tái tục trong nhớ nhớ thương thương, tạo đường thức
phải tự kiểm soát sự keo kiết của chính mình, lãnh vực
giác.
tâm linh chưa mở rộng được, chỉ biết nắm bắt mà không
Kệ:
giải được, lý luận nhiều và tự lường gạt lấy chính mình
Mọi điều êm ả trí tâm khai
quá nhiều, phần hồn bơ vơ và rất khó tiến triển.
Tiến hóa thâm sâu tự tiến hoài
Kệ:
Vũ-trụ qui hồi tâm thức giác
Quí yêu xây dựng tự an bài
Khó thức tâm tu vẫn tạo lầm
Mê tin cái có khó xuyên tầm
Điển không phát triển tâm eo hẹp
Khai triển chơn tâm tự tiến thầm
6) San Jose (USA), 11-06-1998 4:40
5) San Jose (USA), 10-06-1998 4:25
Hỏi: Muốn trí tâm phát triển thì phải làm sao?
Hỏi: Luồng điển trung tim bộ đầu rút thẳng đi lên càng ngày
càng cao và lớn rộng để làm gì?
Đáp: Thưa muốn trí tâm phát triển thì phải niệm Phật bằng ý
nhiên hậu mới phát triển đại trí, tâm thân thanh nhẹ.
Đáp: Thưa luồng điển rút đi lên thì tâm từ bi càng ngày càng
lớn rộng, rất dễ tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây
Kệ:
dựng cho chung.
Hồn nhiên tự trở huớng tâm về
Giải tỏa sân si chẳng bối bê
Kệ:
Qui hội tình người trong trật tự
Qui nguyên giềng mối tự phân tầm
Khai thông trí tuệ thức muôn bề
Trí sáng tâm minh lý diệu thâm
Cởi mở phân minh đường trí đạo
Muôn vàn sáng suốt tự phân tầm
7) San Jose (USA), 12-06-1998 3:15
Hỏi: Làm người cần có sức mạnh tâm linh để làm gì?
Đáp: Thưa sức mạnh tâm linh rất cần trong cuộc sống tại mặt
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đất, để tự tránh mọi sự cám dỗ không cần thiết.
Kệ:
Tâm linh là vốn của Trời độ
Thực hiện Nam Mô tự bước vô
Vũ-trụ càn khôn khai lớn rộng
Vô cùng tiến hóa chẳng mơ hồ
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