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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 #184 (03-01-1999)

Giải Phiền
Giải phiền thanh tịnh thức tâm tu
Tiến hóa thâm sâu tự giải mù
Quí mến Trời cao không vọng động
Bình tâm tận hưởng, luyến, giải mù.
Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 06-11-1998 5:20
Hỏi: Chính mình chưa giác làm sao giác tha được?
Đáp: Thưa chính mình chưa giác làm thầy chỉ có hại tha nhơn
thì có.
Kệ:
Khốn khổ triền miên hại bạn hiền
Đồng tu khó tiến chẳng an yên
Thực hành rốt ráo nhưng không đạt
Hậu quả triền miên chẳng giúp hiền

2) Atlantic City (USA), 07-11-1998 7:00
Hỏi: Không thấu triệt việc làm và bày vẽ cho người khác, hậu
quả ra sao?
Đáp: Thưa mỗi mỗi không hiểu không làm, không nên cương ẩu
làm càn cuối cùng hậu quả sẽ lãnh đủ.
Kệ:
Đã khờ không hiểu mình ngu
Tâm động băn khoăn lại tạo mù
Nghiệp lực tràn đầy không tháo gỡ
Càng tu càng hại kể như mù

3) Atlantic City (USA), 08-11-1998 2:05
Hỏi: Mong gặp nhiều ngày nay được gặp là sao?
Đáp: Thưa tương ngộ tự nhiên và hồn nhiên là một điều may
mắn của đôi bên.
Kệ:
Quyết tâm nuôi dưỡng phần tương ngộ
Gặp gỡ chung vui tự gặp bồ
Thuyết lý phân minh đường chánh đạo
Cảm minh thiên địa sống chung hồ

4) Atlantic City (USA), 09-11-1998 8:45
Hỏi: Làm người có phải chịu định luật sanh lão bệnh tử không?
Đáp: Làm người không khác gì cây ở trên rừng hoang, phải chịu
định luật sanh lão bệnh tử như nhau, sống trong có có
không không mà tiến hóa, cũng phải dự cuộc nhân quả
như nhau. Cho nên làm người không ai muốn chết, nhưng
cuối cùng cũng bắt buộc phải ly tán cuộc sống, nhiên hậu
mới tiến hóa được, càng mưu mô lại càng đau thương khi
lìa xác, chỉ có tu trong thực hành thì mới tự cứu được.
Kệ:
Nhân duyên khuyến rũ tự phân tường
Khó khổ mới minh tự thức thương
Đời đạo song hành trong khổ cảnh
Thức tâm tự thực hiện yêu thương

5) Atlantic City (USA), 10-11-1998 3:00
Hỏi: Bão bùng nguy hiểm nguyên do từ đâu?
Đáp: Bão bùng nguy hiểm nguyên do từ sự chuyển động mạnh
của Trời Đất đã hình thành, bất chấp sự bình an hay là
hư hoại của Trời Đất. Người tu cuối cùng tham ăn tham
nhậu, hậu quả không khác gì sự bão bùng nguy hiểm hủy
hoại tâm thân, không có lối thoát là vậy.
Kệ:
Thân bình chẳng có tạo bao vây
Sám hối ăn năn có dịp may
Sửa chữa mới tiến không động nữa
Hằng ngày nhập định cảm vui vầy

6) Atlantic City (USA), 11-11-1998 4:10
Hỏi: Bình tâm tu tiến có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa bình tâm tu tiến mọi điều lành sẽ đến, từ vật chất
cho đến tâm linh mọi bề đều tốt.
Kệ:
Qui hội chơn hồn trí sáng choang
Bình tâm học hỏi tự khai màn
Đời là quả hiện do nhân tạo
Giữ vững niềm tin rõ nhiệm mầu

7) Atlantic City (USA), 12-11-1998 8:40
Hỏi: Xuân tình là gì?
Đáp: Thưa xuân tình là đứng vào tuổi hoạt động của tình đời,
tự cảm thấy tràn đầy nhựa sống, ai ai cũng mong có cơ
hội tự hoạt động, cần sự tự do và tự lập. Người tu thiền
thì đóng cửa đời mở cửa đạo, siêng năng tu thiền và chất
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phác.
Kệ:
Thật thà chất phác tự hành xuyên
Duyên đạo tình đời xoay chuyển tiến
Quyết định không thành không luyến tiếc
Thực hành tự đạt tự tầm xuyên
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