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Print

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 #193 (07-03-1999)

Sáng Tạo
Sáng tạo cùng tu tự phá mù
Mờ mê không có sống an du
Trời cao tuyệt đẹp tâm tự giác
Điển giới phân minh sớm dự trù
Vĩ Kiên
1) Frankfurt (Germany), 10-01-1999 7:30
2) Monaco (--), 11-01-1999 11:30
Hỏi: Nguyên do gì thúc đẩy con người phải làm việc?
Hỏi: Tâm người tái ngộ biển cả cảm thấy thế nào?
Đáp: Thưa nguyên do thúc đẩy con người phải làm việc vì lợi
Đáp: Thưa tâm người tái ngộ biển cả bao la lớn rộng tự vơi
ích chung và khai triển khả năng của mọi hành giả tại mặt
lòng sầu, tự cảm thức được thiên nhiên là thật sự thanh
đất, lúc nào cũng sống động liên hệ với tình Trời Đất.
tịnh. Người tu thiền cần dốc lòng tu nới rộng tâm thức
Người thì cần dấn thân phục vụ người kế tiếp mới vui,
nhiên hậu mới có cơ hội hòa tan với tự nhiên và hồn
nhiên.
luân lưu và phát triển tâm linh.
Kệ:
Kệ:
Xây dựng thương yêu rõ chính mình
Tham thiền nhập định thức thiên nhiên
Về không thanh nhẹ tự nhiên hiền
Cơ Trời sắp đặt tự phân minh
Tâm an trí sáng tùy duyên thức
Tình đời tình đạo thong dong tiến
Học hỏi không ngừng tự cảm minh
Ngộ cảnh Trời ban tự nối liền
3) Monaco (--), 12-01-1999 8:05
Hỏi: Trường lưu là gì?
Đáp: Thưa trường lưu là thanh khí điển mới thật sự trường lưu
từ trong quả địa cầu cho đến vũ trụ, hóa hóa sanh sanh
không ngừng nghỉ.
Kệ:
Dự cuộc không phiền tự tiến lưu
Quang hành tiến hóa giới thanh ưu
Đời là tạm cảnh trong chiều kích
Tâm làm thân chịu tự về ưu

4) Monaco (--), 13-01-1999 4:00
Hỏi: Làm sao mới đạt được hòa bình?
Đáp: Thưa phải tu sửa sau cơn động loạn mới dứt khoát và tiến
tới nhàn hạ và hòa bình.
Kệ:
Sửa mình tiến hóa mới chịu tu
Thức giác bình tâm vượt khỏi tù
Mê loạn không còn tu mới tiến
Thành tâm phục vụ mới là tu

5) Monaco (--), 14-01-1999 8:00
Hỏi: Giòng thơ lai láng do đâu có?
Đáp: Thưa giòng thơ lai láng do điển tâm dậy, cất bước thong
dong tới cảnh Trời.
Kệ:
Một bước thảnh thơi nhớ cảnh Trời
Đi đi lại lại lý tâm rời
Qui nguyên giềng mối tùy duyên thức
Giải xong nghiệp lực sẽ đến giờ

6) Monaco (--), 15-01-1999 2:10
Hỏi: Người tu Vô Vi có sợ mất quyền lợi hay không?
Đáp: Thưa người tu Vô Vi phục vụ bất vụ lợi, lấy không làm
đích, chẳng có giận hờn và chẳng lo âu, căn cứ theo luật
nhân quả mà sống.
Kệ:
Háo danh tự hại tự giết mình
Có có không không vẫn an ninh
Đen bạc tình đời đều chẳng hại
Tình thương đạo đức tự mình minh

7) Monaco (--), 16-01-1999 4:30
Hỏi: Hơi thở do đâu mà có?
Đáp: Thưa hơi thở do tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hườn hư,
tức là phần hồn liên hệ bao la vũ trụ, tu thành Phật tức là
từ bi nhẹ nhõm.
Kệ:
Phật là hòa cảm chuyển vô cùng
Đạo đức tình thương trong diệu dụng
Rộng mở từ bi trong thanh tịnh
Cơ hàn không có tiến vô cùng
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