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Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#202 (09-05-1999)

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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Nhận Định
Nhận định sai, thêm tìm kẽ hở
Tiểu nhơn chọc phá lại không ngờ
Đại nhơn đại trí không dấy động
Sai lầm tạo động phủ đầu tâm
Vĩ Kiên
1) Monaco (--), 15-03-1999 12:00
Hỏi: Người tu không chịu dấn thân hành pháp mà nói chuyện
lập lại trong sách vở thì sao?
Đáp: Thưa người tu thiền thực hành chỉ nói chuyện ở bên
ngoài, không khác gì người đi lạc đường, lòng vòng
không lối thoát.
Kệ:
Đạo tâm không mở trí không khai
Tuệ giác không minh trí định sai
Tâm trí bất minh tình khó mở
Luận hoài không thoát tạo bi ai

2) Monaco (--), 16-03-1999 12:00
Hỏi: Tánh xấu xâm chiếm tư tưởng bằng cách nào?
Đáp: Thưa tánh xấu xâm chiếm tư tưởng bằng tập quán xấu,
hành động không tốt, gian dối lừa đảo người khác.
Kệ:
Khó tu thất tín mưu mô động
Khó giải khó minh sống phập phồng
Lý trí không còn duyên tốt đẹp
Lầm sai tự hại chẳng trường tồn

3) Monaco (--), 17-03-1999 5:40
Hỏi: Tại sao gọi là quần sanh?
Đáp: Thưa quần sanh là chung hưởng bao la nguyên khí của
Trời Đất mà sống, tất cả đều sống như nhau, đều trong
luật hóa hóa sanh sanh của Trời Đất.
Kệ:
Quây quần tiến hóa như nhau tiến
Chẳng biết gốc gác nơi nao lại tức phiền
Gieo họa cho mình không tiến bước
Quần sanh loạn động khó tái duyên tiền

4) Monaco (--), 18-03-1999 8:15
Hỏi: Nguyên lý thâm sâu nằm ở chỗ nào?
Đáp: Thưa nguyên lý thâm sâu ở nơi sự thật.
Kệ:
Trở về thực chất thâm sâu hiểu
Giải tiến tâm linh hiểu được nhiều
Hội nhập tình Trời trong nhập định
Càn khôn ổn định thật là siêu

5) Monaco (--), 19-03-1999 2:00
Hỏi: Làm sao biết được mình hội nhập tình Trời?
Đáp: Thưa khi được hội nhập tình Trời thì tâm rất khoan dung,
chỉ biết tha thứ và thương yêu là quan trọng.
Kệ:
Trạng thái minh tâm rất dễ dàng
Bình tâm thanh tịnh óc phát quang
Quí yêu muôn loại tình giao cảm
Trật tự liên hồi tự sáng ban

6) Monaco (--), 20-03-1999 9:30
Hỏi: Lúc nào mới thấy chính mình là con của đấng toàn năng?
Đáp: Thưa lúc tâm thức hoàn toàn hội nhập nơi thanh quang đại
bi của ngài, chỉ biết tha thứ và thương yêu thay vì tranh
chấp.
Kệ:
Từ bi rộng mở khắp muôn phương
Tự tiến thâm sâu rõ tiến trình
Giải quyết muôn điều trong nháy mắt
Càng tu thanh tịnh lại càng minh

7) Monaco (--), 21-03-1999 3:30
Hỏi: Nhiều người tưởng lầm là mình sẽ đóng góp, đâu dè sẽ
phá hoại đại cuộc tại sao?
Đáp: Thưa bản tánh bồng bột, gieo nhân không lành, làm hại
đại sự chung, đối với người tu thiền sẽ bị hạ từng công
tác, hạnh đức tiêu tan.
Kệ:
Hại người lầm tưởng mình hay động
Khó tiến khó tự gieo trồng ý trung
Tự hại không hay gieo ác ý
Bớt lo bớt động sống thong dong
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