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

Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#226 (31-10-1999)

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 #226 (31-10-1999)   
Quí Mến

Quí mến Trời cao không tạo động
Phân minh đời đạo tự tham tòng
Trời cao sáng tỏa tình tha thiết

Ban chiếu toàn cầu điển giải thông
Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 02-09-1999 9:15
Hỏi: Sự bất hòa của tâm thân do đâu hình thành?
Đáp: Thưa sự bất hòa của tâm thân do sự thiếu quân bình của

tâm thức.
Kệ:

Thần kinh bất ổn do tâm mình
Hạnh đức không còn mất địa linh
Gieo họa cho mình không lối thoát
Tâm linh vắng mất chẳng chơn tình

2) Montreal (Canada), 03-09-1999 6:41
Hỏi: Sự phản nghịch của tâm thức có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa sự phản nghịch của tâm thức có thể tạo sự rối loạn

thần kinh khối óc, vì nhớ sự hơn thua.
Kệ:

Lý không thông suốt tự gây hờn
Loạn thuyết bất minh việc thiệt hơn
Tạo động chính mình nan giải trược
Tưởng lầm giải được tự gây hờn

3) Montreal (Canada), 04-09-1999 9:25
Hỏi: Tu còn đặt điều thị phi có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa tu còn thị phi là tự tạo tội cho chính mình, dụng lý

thuyết đạo nầy phê bình đạo nọ, lâu ngày tạo được tánh
xấu cho chính mình cuối cùng cũng phải bơ vơ.

Kệ:
Người tu không thật vẫn bơ vơ
Nguyên lý Trời ban vẫn chực chờ
Trí tuệ phân minh hành phán xét
Qui y Phật Pháp rõ thiên cơ

4) Montreal (Canada), 05-09-1999 6:18
Hỏi: Người tu thiền mà còn hướng ngoại thì tội nghiệp cho

phần hồn hạ từng công tác, tạo nghiệp thay vì giải
nghiệp, khổ mà không biết tại sao khổ?

Đáp: Mất quân bình tạo khổ cho nhau.
Kệ:

Tâm từ vắng mất mất quân bình
Thử thánh triền miên lại bất minh
Trí mất tâm động gây bấn loạn
Thành tâm vắng mất khó còn minh

5) Montreal (Canada), 06-09-1999 9:07
Hỏi: Làm sao cho hồn được vui?
Đáp: Thưa thực hành thanh tịnh là hồn sẽ được vui.

Kệ:
Thâm sâu tự hiểu đạo mùi quí
Thực hiện chung vui rõ đạo mùi
Ý chí không sờn tâm thức giác
Dìu nhau tiến hóa tự rèn trui

6) Montreal (Canada), 07-09-1999 9:13
Hỏi: Thấy rõ hồn vui ở chỗ nào?
Đáp: Thưa thấy rõ hồn vui là tự thấy lượng từ bi càng ngày

càng mở rộng trong xây dựng.
Kệ:

Từ bi tận độ chẳng nghỉ ngừng
Thức giác bình tâm tự cảm ưng
Sâu rộng tình Trời chuyển tâm phát
Qui nguyên giềng mối lại càng mừng

7) Montreal (Canada), 08-09-1999 4:10
Hỏi: Giá trị thanh tịnh ra sao?
Đáp: Thưa giá trị thanh tịnh luôn luôn sáng tỏa khắp các nơi

trong xây dựng.
Kệ:

Phân minh rõ rệt mỗi hành trình
Cương quyết không lùi tự sửa mình
Qui hội chơn hồn qui một mối
Thành tâm tu luyện tự mình minh

 

TBPTĐN #226 (31-10-1999)  
© www.mucbetam.org (2005-2012) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)

Print1 (mucbetam.org) http://www.mucbetam.org/Print1.asp

1 of 1 2/12/2012 10:04 PM


