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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 #218 (05-09-1999)

Ngơ Ngác
Ngơ ngác sai lầm tâm lại động
Khổ tâm cực trí cũng như không
Bằng lòng tu sửa tăng trình độ
Chánh khí khôi phục tự tiến tòng
Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 08-07-1999 4:08
Hỏi: Tại sao phải tu, tu để làm gì?
Đáp: Thưa tu để có cơ hội thấy rõ sự sai lầm của chính mình
mà sửa.
Kệ:
Ăn năn sám hối tự giam mình
Bớt động bớt mê rõ tiến trình
Hồn chủ thân hành trong dứt khoát
Sửa mình tiến hóa lại càng minh

2) Montreal (Canada), 09-07-1999 5:00
Hỏi: Người tu thiền còn mạo danh tìm cách phá hoại, phần hồn
sẽ ra sao?
Đáp: Thưa người tu thiếu thành thật và mưu mô phá hoại thì
phần hồn sẽ bị đọa ở tương lai, số khổ khiến làm điều
sái quấy mà không hay.
Kệ:
Nhân quả rõ ràng thân phải chịu
Hại ai chẳng được chẳng còn siêu
Công bằng không đạt tâm không tiến
Hành hạ tâm mình khó đạt siêu

3) Montreal (Canada), 10-07-1999 9:22
Hỏi: Muốn tái lập sự hòa bình trong nội bộ thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn tái lập sự hòa bình trong nội bộ thì cần tu sửa
khối óc sớm trở về với trật tự và thanh tịnh với phương
pháp đang hành. Trừ phi mưu mô phá hoại thì trược khí
trong cơ tạng và khối óc không giải được.
Kệ:
Trược khí hoành hành trí bất minh
Từ bi biến mất hại tâm mình
Tranh nhau giữ chức không thanh tịnh
Rước trược không thanh tự hại mình

4) Montreal (Canada), 11-07-1999 7:57
Hỏi: Tranh danh đoạt lợi không được lại giận hờn tại sao?
Đáp: Thưa tranh danh đoạt lợi không được lại giận hờn là vì
tâm không hành trí không khai, chỉ hiểu được một góc
nào thôi, tưởng lầm là toàn giác.
Kệ:
Trí tuệ không minh trí khó bàn
Từ bi không có tâm không an
Thiếu thanh tịnh tâm chưa giác
Động loạn phần hồn khó chuyển sang

5) Montreal (Canada), 12-07-1999 2:52
Hỏi: Không biết nguyên lý của đạo mầu mà muốn làm sư phụ
thì sẽ ra sao?
Đáp: Thưa tu chưa mở trí tâm chưa minh thì rất dễ sai lầm,
muốn làm sư phụ thì phải sáng suốt và thanh tịnh, chí
công vô tư, tu thiền đứng đắn, nhiên hậu mới có cơ hội
dìu tiến người kế tiếp.
Kệ:
Thực hiện công phu trí vững bền
Giải minh đời đạo đạt thông nền
Qui nguyên giềng mối tâm minh triết
Thành thật sửa mình kính trọng nên

6) Montreal (Canada), 13-07-1999 4:25
Hỏi: Luật nhân quả nằm ở đâu?
Đáp: Thưa luật nhân quả nằm ở tâm người, tâm làm thân chịu là
vậy, không thể đổ thừa cho người khác được.
Kệ:
Lương tâm cắn rứt khó thông qua
Ám ảnh trong lòng khó vượt qua
Níu kéo chơn hồn trong khó dứt
Dây dưa lẩn quẫn động tâm a

7) Montreal (Canada), 14-07-1999 8:11
Hỏi: Thực hiện tình thương và đạo đức để làm gì?
Đáp: Thưa thực hiện tình thương và đạo đức để giúp đỡ người
nghèo khổ tự thức sự sai lầm của chính họ mà tu.
Kệ:
Lu bu động loạn tự mê mù
Sống khổ tự tu tự giải ngu
Mê loạn không còn tâm thức giác
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Chính mình tu sửa chẳng còn ngu
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