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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 #199 (18-04-1999)

Thiện Giác
Thiện giác quân bình tu tự tiến
Thanh tâm bừng sáng hợp tiền duyên
Càng tu thanh tịnh tâm càng hiểu
Quân bình tươi sáng giải tâm phiền.
Vĩ Kiên
1) Monaco (--), 21-02-1999 3:40
Hỏi: Nguyên do gì Trời Đất thông cảm với nhau?
Đáp: Thưa Trời Đất thông cảm với nhau vì sự liên hệ mật thiết
giữa đôi bên gọi là phù sanh, quả địa cầu có nổi mới có
sống.
Kệ:
Quang hành tương chiếu nổi phù sanh
Nhơn loại sống vui tự thực hành
Đời đạo qui hồi nơi thức giác
Cùng chung nguyên lý hướng về thanh

2) Monaco (--), 23-02-1999 4:00
Hỏi: Muốn biết được sự tiến hóa của nhơn sanh tại mặt đất thì
phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn biết được sự tiến hóa của nhơn sinh tại mặt
đất thì trước hết phải biết cuộc sống chung theo chiều
hướng nào. Về tiền tài danh vọng hay tâm linh, có thể
căn cứ theo sự tiến hóa mà nhận định, chiều đi lên hay là
chiều đi xuống. Tiền tài danh vọng chỉ có đi xuống, còn
về tâm linh thì chỉ có đi lên và giải thoát nghiệp chướng
của nội tâm.
Kệ:
Tu chơn chỉ có thực hành tiến
Giải bỏ trần tâm tránh khỏi phiền
Danh vọng mưu cầu trong động loạn
Hành thông chơn pháp giải thông liền

3) Monaco (--), 24-02-1999 5:20
4) Monaco (--), 25-02-1999 5:00
Hỏi: Mưu lợi trong bạn đạo có ích gì không?
Hỏi: Tội trạng của loài người do đâu hình thành?
Đáp: Thưa bày vẽ chia rẽ mưu lợi giữa bạn tu và bạn tu có hại
Đáp: Thưa tội trạng của loài người do sự tham dục hình thành,
cho tâm lẫn thân, hướng về vật chất thay vì hướng về tâm
cần tu thực hành để tự cải tiến.
linh.
Kệ:
Tâm linh tề tựu chuyển phân hòa
Kệ:
Cảm thức tâm linh tự tiến xa
Đường đi buông bỏ thay vì lợi
Thành tựu chơn hồn qui một mối
Nghịch lý của Trời khó thảnh thơi
Tham dự khó thành gây bực tức
Trí tâm thanh nhẹ tự thức hòa
Mưu đồ khó lợi khó xa rời
5) Mocaco (--), 26-02-1999 7:20
Hỏi: Sự sống còn của loài người để làm gì?
Đáp: Thưa sự sống còn của loài người để học sự thanh nhẹ của
đấng toàn năng và phục vụ nhơn sinh.
Kệ:
Mỗi người tiến hóa một ngành nghiệp
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên
Đời đạo song hành giải nghiệp chướng
Sửa mình tiến hóa tự đạt duyên

6) Monaco (--), 27-02-1999 2:45
Hỏi: Duyên lành từ đâu đưa đến?
Đáp: Thưa duyên từ tâm giải mở hình thành, hướng về sự thanh
diệu mà tu.
Kệ:
Thực hành tu luyện giải mê mù
Thức giác tâm tu tánh bớt ngu
Mắt sáng mặt tươi qui một giới
Thanh bình tận độ tự mình vui

7) Monaco (--), 28-02-1999 12:00
Hỏi: Làm người được khen tặng thì ai cũng mừng tại sao?
Đáp: Thưa được khen tặng thì ai cũng mừng vì đã nhận được
luồng điển sưởi ấm chơn tâm.
Kệ:
Tươi vui nhận được ý chơn hòa
Quí tưởng an yên chuyển thức ra
Biết họ quí mình lòng hớn hở
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Thương yêu xây dựng sống chung nhà
TBPTĐN #199 (18-04-1999)
© www.mucbetam.org (2005-2012) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)

2/12/2012 9:38 PM

