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Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#041 (07-04-1996)

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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Bầu Trời
Bầu Trời ngắn gọn bạn ơi
Nơi nao cũng có Phật Trời độ tâm
Tự tu giải tỏa âm thầm
Trí tâm là một đường tầm lý chơn
Chung vui chẳng có giận hờn
Tự tu tự tiến rõ Trời ân ban
Quí thương Cha Mẹ ở đời
Hợp thời tiến bước rõ nơi an toàn
Cảm thông nguyên lý tự an
Chẳng còn mê chấp tự bàn tự tu
Chẳng còn lưu luyến tiền xu
Tâm tu dứt khoát chẳng ngu chẳng khờ
Cảm thông thức giác từ giờ
Hướng thanh tự đạt thờ ơ chẳng còn
Trời ban nguyên lý đường mòn
Tự tu tự tiến chẳng còn si mê
Vĩ Kiên
1) -- (--), 09-02-1996 ??:??
Hỏi: Thông là sao?
Đáp: Thông là luồng điển từ cơ tạng cho đến khối óc đều giao
cảm tốt đẹp gọi là thông suốt, chủ của thể xác là phần
Hồn hoạt động nhanh nhẹ, không trì trệ.
Kệ:
Quyết tâm khai triển muôn bề tiến
Thức giác tâm tu chẳng có phiền
Qui hội muôn chiều không ác ý
Hướng tâm thanh tịnh tự thân yên

2) -- (--), 10-02-1996 ??:??
Hỏi: Muốn hướng tâm thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn hướng tâm thì phải thường xuyên niệm Phật
theo đường lối của Pháp lý, thì sẽ có đường tiến ngay
trung tim bộ đầu, điển tâm sẽ phát sáng sau khi trụ trong
lúc nhập định.
Kệ:
Khai tâm tiến hóa hành trình định
Khai thác nguyên lai tự chính mình
Qui hội tâm linh chung một hướng
Cùng nhau xây dựng thật là minh

4) -- (--), 12-02-1996 ??:??
3) -- (--), 11-02-1996 ??:??
Hỏi: Khổ muôn bề là sao?
Hỏi: Làm người cần hiểu lấy chính mình hay không?
Đáp: Thưa khổ muôn bề là bên trong cơ tạng và khối óc, không
Đáp: Thưa rất cần hiểu lấy chính mình, thì mới phát triển lãnh
vực tâm linh mà tiến hóa, ngược lại không hiểu lấy chính
chịu tu sửa thì điện năng của nội bộ không phát triển và
quân bình được, từ bên trong cho đến bên ngoài, không
mình, thì giờ phút lâm chung rất bơ vơ. Chỉ có tu thiền
phát sáng, lúc nào cũng sợ mà không biết sợ cái gì!
đứng đắn thì càng ngày càng hiểu chính mình nhiều. Nếu
hướng bề ngoài, ảo ảnh về Tiên Phật thì cuối cùng cũng
Không bao giờ đạt tới tiêu chuẩn của cuộc sống, tâm
chẳng đến đâu, tu mà bỏ lấy chính mình chạy theo chơn
thức chấp mê và không cởi mở.
lý của người khác không khác gì cây chùm gởi ở trên
Kệ:
rừng. Nhìn rõ sự cấu trúc của Trời Đất, đang hiện ra nơi
Chơn hành giải toả muôn bề động
hành giả đang hành thiền tùy theo duyên nghiệp, tạo
Điển giới khai thông triển một vòng
thành một bộ luật nhân quả, đang theo dõi mỗi người như Kinh kệ khối óc không trật tự
hình với bóng, cần tham thiền nhập định thì mới giải
Mê mê tỉnh tỉnh chẳng giờ thông
được nghiệp tâm.
Kệ:
Lâu ngày tạo khổ tạo tâm mê
Trì trệ luân lưu khắp mọi bề
Ý động không hành sao giác thức
Lầm than tưởng thật tự mình mê
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5) -- (--), 13-02-1996 ??:??
Hỏi: Trừu tượng là sao?
Đáp: Thưa trừu tượng là cao hơn sự hiểu biết của người sẵn
có, nghe được nhưng không hiểu được. Người phàm hay
nói chuyện thiên cơ, không thực tế, mượn trớn làm tiền
người chưa hiểu.
Kệ:
Đặt ra đủ lý đủ điều tham
Khó hiểu khó minh lại khó làm
Qui hội những điều trong ảo vọng
Khó tu khó tiến vẫn còn tham

6) -- (--), 14-02-1996 ??:??
Hỏi: Thiền đường khắp các nơi đều mong muốn có ngày Chủ
Nhật là sao?
Đáp: Thưa thiền đường là nơi hội tụ tâm linh chỉ có ngày Chủ
Nhật thì mới có cơ hội nghỉ ngơi và tham gia vào chiều
hướng tâm linh, tự giải bớt nghiệp trong khi bàn bạc về
Đạo Pháp, vô cùng ích lợi cho tâm lẫn thân, vui hợp
trong ý chí thiển lành, trí óc được khai triển thay vì xài
phí và tạo động vô ích, được cơ hội nhìn lại sự sai lầm
của chính mình để sửa tiến, thay vì cộng thêm sự động
loạn từ bên ngoài không hữu ích cho tâm lẫn thân, tuần
nào cũng được nghe qua tiếng chuông cảnh tỉnh tâm thức.
Kệ:
Qui hồi thức giác tự khai minh
Rõ lẽ càn khôn rõ chính mình
Thượng Đế ân ban tình mến cảm
Vui hòa huynh đệ tự mình minh

7) -- (--), 15-02-1996 ??:??
Hỏi: Ở đời này mối tình nào quí nhứt?
Đáp: Thưa tình đồng đạo quí nhứt, tức là tình hướng thượng
chung một mối tiến hóa, mỗi người thực hành và không ỷ
lại, sum hợp trong sự thật thà và chất phát, không cần vị
nể và hòa đồng thật sự, chung một luồng điển thăng hoa.
Kệ:
Tự tu chỉ có tiến hòa quí
Điển giới thâm sâu thức hợp thì
Qui hội chơn hồn duyên tự đạt
Cùng vui cùng tiến chẳng còn nghi
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