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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 #111 (10-08-1997)

Dứt Khoát
Dứt khoát tâm tư chẳng lụy phiền
Trí sáng tâm minh chẳng phải riêng
Ban chiếu không ngừng duyên tận độ
Cùng chung xây dựng sống an yên
Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 13-06-1997 12:50
Hỏi: Muốn trau dồi tâm thức thì phải trau dồi làm sao?
Đáp: Thưa muốn trau dồi tâm thức thì phải tu và tự hướng
thượng hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ,
thì mới có cơ hội trau dồi tâm thức thanh nhẹ và sáng
suốt, tâm hướng về Trời thì mới có cơ hội hợp nhứt
được, tiến về nguồn gốc thì mới hiểu được nguyên lý vô
sanh bất diệt của Như Lai.
Kệ:
Cảm thông nguyên lý tự phân bài
Thức giác bình tâm chẳng tạo sai
Nhân quả đành rành không chuyển động
Qui không thanh nhẹ vẫn còn may

2) Montreal (Canada), 14-06-1997 2:55
Hỏi: Muốn thực hiện chất phác thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn thực hiện chất phác thì phải nhớ nguyên lý tự
nhiên và hồn nhiên mà buông thả tự do mọi sự việc trước
mắt và trong tâm, thì sẽ được an yên dễ tu dễ hòa hơn,
tức là giải nghiệp, không còn nắm bắt từ một việc nhỏ
cho đến một việc lớn.
Kệ:
Thực hành buông thả chẳng giận hờn
Khai trí mở tâm lại rõ hơn
Đạo hạnh tràn đầy không nắm bắt
Về không thanh nhẹ tự qui hườn

3) Montreal (Canada), 15-06-1997 5:50
4) Montreal (Canada), 16-06-1997 5: 55
Hỏi: Thiên nhiên hùng vĩ là sao?
Hỏi: Do đâu có sự trở ngại?
Đáp: Thưa thiên nhiên hùng vĩ là cảnh vật tự nhiên hình thành,
Đáp: Thưa do sự thiếu thông cảm lẫn nhau, cho nên xảy ra sự
hợp khí cùng Trời Đất, nơi đó gọi là thắng cảnh có một
trở ngại, thế gian là cõi tạm nhưng mỗi mỗi cũng phải
không hai. Ai nhìn qua cũng thán phục sự vĩ đại của Trời
thông cảm với nhau, nhiên hậu mới có cuộc sống hòa
đất.
bình.
Kệ:
Kệ:
Thiên nhiên cảnh đẹp duyên hùng vĩ
Cuộc sống chung vui ý thiển lành
Có một không hai chuyển tiếp ghi
Hòa bình chung hợp thật là thanh
Thực hiện phơi bày trong thực chất
Thực hành chất phác trong sự thật
Luân lưu tại thế vẫn duy trì
Quí tưởng Trời cao đạt ý thanh
5) Montreal (Canada), 17-06-1997 5:00
Hỏi: Việc tốt đẹp đến từ đâu?
Đáp: Thưa việc tốt đem đến từ sự thất bại hay là từ khó khăn
đem đến việc tốt. Sự thất bại là mẹ đẻ của sự thành
công, sau sự khổ tức là sự vui, người tu từ động loạn trở
nên thanh tịnh.
Kệ:
Kích động giúp hồn trong tiến hóa
Dày công tu luyện tự mình xa
Tình đời đen bạc không còn nữa
Tiến hóa không ngừng tự vượt qua

6) Montreal (Canada), 18-06-1997 5:20
Hỏi: Thân thương là sao?
Đáp: Thưa thân thương là hiểu họ như mình, cũng nằm trong
nguyên lý của Trời Đất hình thành, chung một khả năng
trong thực hành.
Kệ:
Cùng hành từ trược tiến hòa thanh
Chẳng có cạnh tranh chẳng giựt giành
Trời Đất hợp bàn khai triển trí
Hướng thanh tự cứu tự mình thanh

7) Montreal (Canada), 19-06-1997 2:45
Hỏi: Nghiêm luật của Trời Đất là gì?
Đáp: Thưa nghiêm luật của Trời Đất là sự sáng lạn ẩn tàng
trong nội tâm. Người tu thiền phải thanh tịnh, thì mới
cảm nhận được điều nầy.
Kệ:
Bình tâm niệm Phật giải vui vầy
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Cảm thức trần gian một cái cày
Trí tuệ phân minh dìu tiến bước
Trì tâm tu luyện lại càng may
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