
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mucbetam.org

Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#208 (20-06-1999)

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 #208 (20-06-1999)   
Tình Người

Tình người sống động qui giềng mối
Qui không thanh nhẹ chẳng sang tồi
Thực hành chung tiến không mưu lợi

Mê chấp đấu tranh lại tạo tồi
Vĩ Kiên

1) Amphion Les Bains (France), 27-04-1999 4:00

Hỏi: Chừng nào mới có thái bình?
Đáp: Thưa chừng nào tâm thanh tịnh mới có thái bình, chỉ có tu

sửa thì mới đạt.
Kệ:

Thái bình nguyên lý do tâm
Thanh tịnh gốc nguồn rất diệu thâm
Trí ý thông minh tự tâm chuyển
Cảm thông nguyên lý chẳng sai lầm

2) Amphion Les Bains (France), 28-04-1999 5:36

Hỏi: Người tu thiền mượn tiền bạn đạo cờ bạc và không trả có
tội không?

Đáp: Thưa người tu thiền thiếu bạn đạo một xu cũng khó tu và
khó tiến, dung lượng từ bi sẽ biến mất.

Kệ:
Nợ là nghiệp chướng rất khó tu
Tạo cảnh u mê lại tạo mù
Khó tiến khó tu càng dấy động
Không còn uy tín lại càng ngu

3) Montreal (Canada), 29-04-1999 8:05

Hỏi: Tình Trời ban chiếu hợp thời là sao?
Đáp: Thưa Trời ban chiếu khi có mặt thời tiết đổi tốt.

Kệ:
Hồn nhiên sống động nhận tình Trời
Không nắng không mưa cảnh lại yên
Đâu đó cũng đều xinh tốt đẹp
Bình tâm thanh tịnh hưởng không lời

4) Montreal (Canada), 30-04-1999 5:05

Hỏi: Người tu mà còn mượn cớ hại người tương lai phần hồn
sẽ ra sao?

Đáp: Thưa người tu mà còn vạch lá tìm sâu hại người là người
vẫn còn ác và tham dâm, tội không bao giờ rửa sạch, tâm
ác thì lượng từ bi không bao giờ mở rộng được.

Kệ:
Ác ôn động loạn khó tu tịnh
Mê chấp đủ điều khó được minh
Gốc gác không truy truy chuyện khác
Âm thầm núp bóng tạo hành trình

5) Montreal (Canada), 01-05-1999 ??:??

Hỏi: Óc người hay nghi kỵ và đặt điều có ích lợi gì không?
Đáp: Thưa óc người hay đặt điều không có ích lợi cho tâm lẫn

thân, vì muốn tranh giành và gánh khổ chẳng có ích lợi gì
cho tâm lẫn thân, tánh chất hạ cấp mà tưởng lầm chính
mình là cao thượng, ôm chấp suốt kiếp bắt buộc sẽ mang
bệnh nan y mà ra đi ở tương lai.

Kệ:
Tâm thân bất ổn tự gây phiền
Nói xấu thị phi tánh khó yên
Vọng động trong lòng không dứt khoát
Tiêu hao thần lực chẳng giờ yên

6) Montreal (Canada), 02-05-1999 5:47

Hỏi: Tham gia thuần túy tu hành có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa tham gia tu hành thì rất vui và hữu ích. Ngược lại

tham gia bày biểu và phá quấy, thì thần kinh khối óc sẽ
không quân bình và sẽ lệch lạc theo đường lối đấu tranh
bất chánh, hại chính mình và hại người, đại cuộc không
thành, sẽ mất đi tâm đạo.

Kệ:
Gieo gương phá hoại trí không thành
Lệch lạc đường tu tạo cạnh tranh
Ý động gây phiền cho các giới
Từ bi không có việc không thành

7) Montreal (Canada), 03-05-1999 2:45

Hỏi: Thị phi có lợi gì cho tâm thân hay không?
Đáp: Thưa thị phi không có lợi cho tâm lẫn thân, chỉ sanh ra

một tập quán xấu và thần kinh bất ổn.
Kệ:

Thị phi chèn ép trí và tâm
Khuếch đại mưu mô lại khổ thầm
Lo lắng nhiều điều không dính dấp
Khổ còn tạo khổ khó giải tâm
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