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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 #194 (14-03-1999)

Tâm Hiền
Tâm hiền mến cảm duyên Trời Phật
Dứt khoát tự tu thăng từ bậc
Thanh giới cảm thông đường lớn rộng
Tự mình phát triển lòng chơn thật
Vĩ Kiên
1) Monaco (--), 17-01-1999 5:25
Hỏi: Nơi nào thanh bạch nhứt?
Đáp: Thưa nơi điển giới thanh bạch nhứt, nó cũng là nguồn gốc
hóa hóa sanh sanh.
Kệ:
Điển thanh cảm hóa tất các ngành
Chuyển hóa thâm sâu chuyển giải thanh
Thực chất tràn đầy trong phát triển
Qui nguyên thanh tựu thật là thanh

2) Monaco (--), 18-01-1999 3:00
Hỏi: Muốn có hòa bình thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn có hòa bình thì phải hít nguyên khí của càn
khôn vũ-trụ hiệp nhứt cùng Trời Đất, thông suốt và an
vui thì tâm thức mới cảm thức giá trị hòa bình từ cơ tạng
thống nhứt, nhiên hậu mới có hòa bình. Ngược lại chỉ có
nói mà không hành thì làm sao có hòa bình.
Kệ:
Thực hành thức giác từ bên trong
Hóa giải tâm tư giữ một lòng
Thiên địa hữu tình nhơn loại hóa
Hòa bình xây dựng tự ngoài trong

3) Monaco (--), 19-01-1999 7:55
4) Monaco (--), 20-01-1999 5:00
Hỏi: Ai là chủ động tình thế?
Hỏi: Tại sao tu hành không đồng nhứt?
Đáp: Người ném đá dấu tay chủ động tình thế, sự thật là sự thật
Đáp: Thưa tu hành không đồng nhứt vì tâm còn trược, nói ngọt
sẽ không tồn tại.
nhưng tâm cay đắng, muốn làm lợi cho chính mình thì sẽ
bị trật đường đi, phần hồn không tiến hóa nổi.
Kệ:
Chính mình hại mình chẳng phá dùm ai
Kệ:
Thiếu trí không minh rõ thanh đài
Tham lam tự tạo cảnh u tồi
Khổ cực chính mình không tiến bước
Thiếu trí không mở khó ngồi nơi cao
Thở than vô ích chẳng có tài
Lập luận không thông không hợp nhứt
Thiếu hành tâm trược khó đổi trao
5) Monaco (--), 21-01-1999 3:35
Hỏi: Điển thanh điển trược do đâu hình thành?
Đáp: Điển thanh điển trược do tâm hội tụ.
Kệ:
Điển thanh phát triển vô cùng tiến
Điển trược giới hạn tạo phước duyên
Nguyên lý không ngừng uyển chuyển chiếu
Trí tâm thanh giới cảm giao liền

6) Monaco (--), 22-01-1999 8:50
Hỏi: Ánh sáng tỏa tươi đẹp đo đâu hình thành?
Đáp: Ánh sáng tỏa khắp mọi nơi do sức nóng của mặt trời
quang chiếu phân phối khắp mọi nơi, có sức sống ấm áp
trong tự nhiên và hồn nhiên cấu thành nguyên lý tự nhiên
và hồn nhiên phù sanh tại thế. Tối sáng tương giao, sanh
trụ hoại diệt và hồi sinh liên tục như vậy, mới bưng nổi
quả địa cầu lóng lánh và sống động. Xác người cũng vậy,
có nóng có lạnh gọi là tiểu thiên địa, cơ cấu hấp thụ điện
năng của mặt trời mặt trăng mà sống, liên hệ với nhau
không ngừng nghỉ.
Kệ:
Quang chiếu thanh cao rất nhiệm mầu
Tròn vo chuyển hóa khí thâm sâu
Phong ba di động toàn thanh khí
Hóa hóa sanh sanh tự kết tàu

7) Monaco (--), 23-01-1999 3:05
Hỏi: Phản lại người mà mình từng kính trọng hậu quả sẽ ra sao?
Đáp: Thưa phản lại người mà mình đã từng kính trọng, thì uất
khí sẽ tràn ngập nội tâm, điển tâm sẽ bị hạ từng công tác,
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tức là tham dục, sẽ xảy ra nhiều chuyện bất trắc của cuộc
đời còn lại.
Kệ:
Hạ từng công tác điển dục hoài
Trí tuệ không minh chẳng có tài
Tình cảm không còn gieo ý động
Khổ tâm cực trí vẫn lầm sai
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