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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 #195 (21-03-1999)   
Điển Hình

Điển hình thông suốt từ tam giới
Nhịn nhục chơn tu rõ ý Trời

Tiến hóa không ngừng trong trí tuệ
Rõ hình chơn lý tiến không lời

Vĩ Kiên

1) Monaco (--), 24-01-1999 4:15
Hỏi: Cương quyết sửa tiến và cương quyết phá hoại thì hậu quả

sẽ ra sao?
Đáp: Thưa cương quyết tu sửa thì chỉ có tiến không có lùi.

Ngược lại cương quyết phá hoại thì chỉ có hại cho tâm
lẫn thân, khổ đến mà không hay, chuyện trời không giúp
thì chuyện đời tranh chấp, chỉ có gia tăng tạo nghiệp mà
thôi.

Kệ:
Tự mình chưa thức vẫn hành tồi
Khó khổ không hay tưởng được ngôi
Bệnh hoạn gây nên không lối thoát
Hành thông tự giải tiến từ hồi

2) Monaco (--), 25-01-1999 6:20
Hỏi: Tại sao làm người phải già phải bệnh và phải chết?
Đáp: Thưa làm người phải nếm qua định luật sanh lão bệnh tử

nhiên hậu mới thấu triệt gốc gác thanh nhẹ của Trời Đất
là vô sanh và bất diệt, học hỏi không ngừng nghỉ là vậy.

Kệ:
Đổi thay tình thế vẫn vui vầy
Giao cảm cảm giao trí đổi thay
Vỡ lẽ trời cao qui một mối
Thanh bình thức giác tự mình xoay

3) Monaco (--), 26-01-1999 5:22
Hỏi: Duyên tình thanh nhẹ chỉ có tương ngộ trong điển giới và

không xa lìa có phải không?
Đáp: Thưa giải bỏ thăng hoa chỉ có trụ tiến và hòa hợp tương

thông, gọi là thức hòa đồng phát triển vô cùng sống
động.

Kệ:
Chẳng còn trong ước ngoài mong ngộ
Chỉ có tu tâm sớm gặp bồ
Đường đạo quân bình trong thức giác
Bình tâm học hỏi niệm Nam Mô

4) Monaco (--), 27-01-1999 6:55
Hỏi: Quang chiếu bằng cách nào mới đúng?
Đáp: Thưa quang chiếu bằng cách hướng tâm về trung tâm sinh

lực càn khôn vũ-trụ liên hệ với trung tâm bộ đầu thì mới
đúng. Ngược lại hướng tâm về mưu đồ cầu xin thì không
đúng và sẽ loạn động thêm.

Kệ:
Qui nguyên giềng mối rõ chơn tà
Thấu triệt chơn tâm chuyển thiết tha
Vũ trụ trung tâm là khí lực
Hành thông khai triển tự minh hòa

5) Monaco (--), 28-01-1999 1:50
Hỏi: Mục đích của người tu Vô Vi để làm gì?
Đáp: Thưa mục đích của người tu Vô Vi dấn thân hành pháp

cứu mình và ảnh hưởng người kế tiếp.
Kệ:

Thực hành phát triển rõ chơn tâm
Hiểu lý chơn tâm tự tiến thầm
Cứu độ chính mình ảnh hưởng tốt
Thành tâm phục vụ lý uyên thâm

6) Monaco (--), 29-01-1999 5:45
Hỏi: Tình thâm đạo mầu nằm ở đâu?
Đáp: Thưa tình thâm đạo mầu liên hệ từ nhiều kiếp.

Kệ:
Tình duyên đạo đạt ý thâm sâu
Tái ngộ chung vui rất nhiệm mầu
Đời đạo không còn gieo thắc mắc
Bình tâm học hỏi rõ chiều sâu

7) Monaco (--), 30-01-1999 2:20
Hỏi: Dịp may có thể biết trước được không?
Đáp: Thưa dịp may đến do nhân lành đã hội tụ, làm phước

được phước là vậy.
Kệ:

Thực hiện điều lành lại có duyên
Dịp may đúng lúc chẳng gây phiền
Tình đời vui hợp được thương quí
Thể hiện chơn tâm sống vẫn yên
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