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

Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#227 (07-11-1999)

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
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Tình Thương

Tình thương ban rãi khắp nơi nơi
Xây dựng chung hành qui một mối
Diễn tả tâm tu duyên đạt pháp
Bình tâm học hỏi tự về ngôi

Vĩ Kiên

1) Atlantic City (USA), 09-09-1999 3:10

Hỏi: Tại sao người tu thiền còn phẩn uất nói xấu người truyền
pháp có hữu ích gì không?

Đáp: Thưa người tu thiền mà còn phẩn uất chứng minh hành
giải vẫn chưa thông, uất khí tràn ngập rất dễ sanh bện
nan y.

Kệ:
Thực hành thì phải dự đề thi
Uất khí sân si đều thử thách
Nuôi dưỡng làm chi tăng nghịch lý
Bình tâm học hỏi rõ đề thi

2) Atlantic City (USA), 10-09-1999 6:35

Hỏi: Yêu ai mà chẳng yêu mình là sao?
Đáp: Thưa yêu bất cứ một người nào cũng muốn nuốt sống họ

thôi, độc tài và cố chấp.
Kệ:

Yêu ai hơn họ yêu mình hơn ai
Tình cảm dây dưa khổ lại sai
Không tiến chẳng lui thêm loạn động
Vấn vương mê loạn vẫn làm sai

3) Atlantic City (USA), 11-09-1999 7:10

Hỏi: Thiên cơ biến chuyển sóng gió triền miên tại sao?
Đáp: Thưa thiên cơ biến chuyển triền miên tại vì khí đốt của

quả địa cầu quá nhiều làm cho không khí của quả địa cầu
mất quân bình và nhiệt độ sẽ gia tăng.

Kệ:
Tâm bất an vì nạn phí hao
Vọng động lại tự đổi màu
Mưa gió bất thường loạn chuyển biến
Qui hàng tự thức tiến chung tàu

4) Atlantic City (USA), 12-09-1999 4:22

Hỏi: Sân hận trong lòng không thể gỡ rối được tại sao?
Đáp: Thưa không thể gỡ rối được tại vì sự sân si đã tràn ngập

trong tâm thức tạo khổ và buồn bực không lối thoát.
Kệ:

Rắc rối rối ren do chính mình
Mưu mô không đạt phải làm thinh
Chính mình cô lập không sao tiến
Bực bội trong lòng chẳng được minh

5) Atlantic City (USA) 13-09-1999 4:25

Hỏi: Chạy theo đồng tiền sẽ bị tiền hại tại sao?
Đáp: Thưa tính toán quá nhiều nuôi tự ái khó tu khó tiến khó tự

minh.
Kệ:

Đồng tiền tham dục tạo lầm sai
Tạo ác tạo mê lại độc tài
Chuyển tiến không thành gây ác mộng
Tu tâm sửa tánh chẳng còn sai

6) Atlantic City (USA), 14-09-1999 8:00

Hỏi: Đồng tiền có gì quan trọng mà làm người phải chạy theo?
Đáp: Thưa tiền bạc là đại diện cho cuộc sống vật chất, người

cần vật chất thì phải chạy theo.
Kệ:

Duy vật thì phải có tiền chuyển
Duy linh tu tiến đạt phân huyền
Trì tâm tu luyện càng thêm thức
Dũng chí không lui trước mặt tiền

7) Atlantic City (USA), 15-09-1999 5:30

Hỏi: Cuộc sống biến thiên bi thảm hiện tại có thể xảy ra bất cứ
ở nơi nào, nhơn loại phải làm sao?

Đáp: Thưa nhơn loại cần hướng về con đường xây dựng thay vì
phá hoại, cơ hội này đối với người thành tâm phục vụ sẽ
thấy rõ kẻ xấu và người tốt để tiếp tục xây dựng cho
chung.

Kệ:
Thiên cơ chuyển biến thảm vô cùng
Nguy hiểm bão bùng rối loạn chung
Cần giúp xây dựng không phá hoại
Từ bi trên hết độ bao dung
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