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Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#215 (08-08-1999)

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 #215 (08-08-1999)

Yêu Đời
Yêu đời xây dựng cùng chung tiến
Giải tỏa phân minh chẳng có phiền
Cơ hội ngàn vàng nay nắm được
Trùng tu thanh tịnh chẳng lo phiền
Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 15-06-1999 5:29
Hỏi: Không tình nghĩa hậu quả sẽ ra sao?
Đáp: Thưa không tình nghĩa hậu quả sẽ bơ vơ.
Kệ:
Tu không tự tiến cũng bơ vơ
Giải quyết không xong sống mập mờ
Khó thức khó minh tâm loạn tưởng
Thanh bình khai mở tiến từ giờ

2) Montreal (Canada), 16-06-1999 3:24
Hỏi: Lập trường xây dựng và lập trường đả phá thì lập trường
nào hữu ích hơn?
Đáp: Lập trường xây dựng lúc nào cũng hữu ích cho chung,
ngược lại chỉ biết đả phá không biết xây dựng chỉ đem
lại sự chia rẽ bất lợi cho tâm lẫn thân.
Kệ:
Trí không phát triển chỉ vì tiền
Mưu hại khổ tâm lắm chuyện phiền
Trí chuyển mưu đồtrong phá hoại
Lòng lang dạ thú chạy theo tiền

3) Montreal (Canada), 17-06-1999 5:50
Hỏi: Muốn thực hiện trung tín thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn trung tín thì phải thực thi chung một đường
lối.
Kệ:
Tu tâm sửa tánh chẳng cần ngôi
Giành giựt tranh đua tự tạo tồi
Tâm trí không yên càng khó khổ
Thực hành chất phác tự mình vui

4) Montreal (Canada), 18-06-1999 2:52
Hỏi: Người tu chơn cần giành địa vị hay không?
Đáp: Thưa người tu chơn cần hành pháp thay vì vận động cho
có địa vị, phần đó chỉ giành riêng cho tâm ma ý quỉ mà
thôi.
Kệ:
Thực hành chánh pháp chỉ hành tu
Ảo tưởng mông lung lại dự trù
Phá hoại không hành gây xáo trộn
Tội không gỡ nổi lại mê mù

5) Montreal (Canada), 19-06-1999 7:11
Hỏi: Người tu Vô Vi phát tâm dấn thân cứu đời có quí không?
Đáp: Thưa người tu Vô Vi dấn thân giúp đời rất quí, ngược lại
lợi dụng thì sẽ khổ suốt kiếp.
Kệ:
Hạ từng chỉ có trược ô
Thiếu trí không minh ý trận đồ
Tự tạo tâm dơ vì ý động
Khó tu gánh vác lại mơ hồ

6) Montreal (Canada), 20-06-1999 1:46
Hỏi: Những người tu Vô Vi lạc hướng bị quỉ nhập xác thì sẽ ra
sao?
Đáp: Thưa người tu lạc hướng, hướng về sự tranh chấp và bị
quỉ nhập là khi ngồi bên họ cảm thấy trược khí khét và
tanh hôi rất khó chịu, có thể bị ói mửa.
Kệ
Quỉ ám tâm thân tỏa khét mùi
Nói năng hung dữ chẳng an vui
Rủ ren đủ thứ gieo tâm họa
Ô trược ê chề chẳng có vui

7) Montreal (Canada), 21-06-1999 9:41
Hỏi: Muốn giúp đỡ xây dựng từ thiện mà không có người chịu
nhận thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn xây dựng từ thiện mà không có người chịu
nhận thì cứ giữ đó để chờ dịp khác.
Kệ:
Từ tâm chưa đúng phải ngưng làm
Nợ trả không người ra nhận ham
Khỏi giúp tự mình ôm giữ lấy
Sẵn sàng chờ trả món nợ tham
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