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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 #177 (15-11-1998)

Đời Tạm
Đời tạm tâm thành tự xét suy
Trí tâm thanh nhẹ vẫn dự thi
Chiều sâu tâm đạo tình minh xét
Giải tỏa phiền ưu tiến kịp kỳ
Vĩ Kiên
1) Las Vegas (USA), 18-09-1998 3:10
Hỏi: Tại sao sòng bạc nào cũng đầy khách?
Đáp: Thưa thế gian đô thị giả, vì tham vui và muốn làm giàu,
cho nên chế độ tự do đều được nhiều người chiếu cố,
cuối cùng cũng phải tay không mới phục luật nhân quả,
có ăn mới có thua, có được cũng phải mất, thức tâm tu
thì mới tự cứu, tiền không thể cứu mạng, bệnh hoạn bao
nhiêu tiền của đều phải tiêu tan trước khi lìa xác. Sự có
có không không, mọi người phải học, bất cứ ở lãnh vực
nào, nhiên hậu mới cảm thức được luật nhân quả mà tu.
Kệ:
Phân minh rõ rệt khắp muôn bề
Có có không không tự chán chê
Nắm bắt không thành tâm loạn động
Phần hồn khai triển giải phần mê

2) Las Vegas (USA), 19-09-1998 4:45
Hỏi: Bồ Tát sợ gieo nhân là tại sao?
Đáp: Thưa Bồ Tát sợ gieo nhân xấu, sẽ bị đọa ở tương lai,
nhân nào quả nấy. Người tu cũng vậy, phải dứt khoát
nhiên hậu phần hồn mới được tiến hóa nhẹ, trở về thiên
giới.
Kệ:
Bình tâm hướng thượng tiến không rời
Thức giác tâm tu rất thảnh thơi
Đời tạm không mê nơi chấp động
Bình tâm tu tiến sống tuyệt vời

3) Las Vegas (USA), 20-09-1998 2:31
Hỏi: Tâm hướng thượng không rời, là rời làm sao?
Đáp: Thưa tâm hướng thượng không rời là rời nguyên lý của
Trời Đất tức là điển giới, tự làm tự minh, hành trình
sáng lạn.
Kệ:
Qui nguyên giềng mối chẳng còn mê
Ý thức thanh cao khắp bốn bề
Trọn hiếu trọn trung lòng chẳng động
Thành tâm tu luyện tự ra về

4) Las Vegas (USA), 21-09-1998 1:00
Hỏi: Đầu đội trời chân đạp đất, cần gì phải hướng thượng?
Đáp: Thưa chỉ có trung tâm bộ đầu mới có cơ-hội hướng
thượng trực tiếp, sự cảm thức khác hơn loài cầm thú, dễ
gần Tiên gần Phật hơn.
Kệ:
Trung tâm phát triển lòng thanh nhẹ
Dứt khoát tâm tu dễ trở về
Đời đạo song hành trong ý thức
Bình tâm thanh tịnh tự về quê

6) Las Vegas (USA), 23-09-1998 3:50
5) Las Vegas (USA), 22-09-1998 3:50
Hỏi: Người tu mà không thành thật lấy chính mình thì sẽ ra sao? Hỏi: Nhớ Trời mà tu có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa người tu không thành thật lấy chính mình là tự gạt và Đáp: Thưa nhớ Trời mà tu thì sẽ có cơ-hội khai triển tâm linh
mà tìm về gốc gác.
gạt người khác, chỉ đi lạc đường tạo nghiệp thay vì dũng
tiến.
Kệ:
Cây có gốc nước chuyển giác minh
Kệ:
Du dương hỗ trợ rõ duyên tình
Si mê chỉ có tạo tâm phiền
Đâu đâu cũng có hình giao cảm
Khó sống an vui khó được yên
Thực hiện luân lưu vẫn phúc trình
Mê chấp gieo phiền trong nội thức
Hành thông chơn pháp tự giao liên
7) Las Vegas (USA), 24-09-1998 4:55
Hỏi: Tại sao cần đảnh lễ Phật?
Đáp: Thưa cần đảnh lễ Phật, tức là ý niệm thoát tục, về nơi
thanh nhẹ, nhiên hậu mới có cơ-hội đảnh lễ Phật.
Kệ:
Qui nguyên thanh tịnh mới chơn hành
Đảnh lễ hòa tan chung ý chí
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Thoát tục hành thông điển giới tùy
Từ bi phát triển chẳng còn thi
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