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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 #203 (16-05-1999)   
Lo Ngỏ

Vì hại tha nhân không lối thoát
Bình tâm gieo họa tự hại mình

Ăn năn không kịp không đường lối
Tự hại chính mình, phải làm thinh

Vĩ Kiên

1) Monaco (--), 22-03-1999 11:15

Hỏi: Suy tư thức giác có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa suy tư và hỏi ngược lại chính mình rất hữu ích, tự

khai triển và tự cảnh giác, chơn tâm khai triển, dũng
mãnh tu hơn.

Kệ:
Tham thiền nhập định tịnh phân minh
Khai triển minh tâm rõ tiến trình
Đời đạo song hành tâm thức giác
Bền lâu tu tiến lại càng minh

2) Monaco (--), 23-03-1999 4:50

Hỏi: Tại sao người tu thiền lại còn ôm chấp và ganh ghét lẫn
nhau?

Đáp: Thưa người tu thiền còn ganh ghét lẫn nhau vì thú tánh
chưa dứt khoát, cần sự đụng chạm mới thức tâm.

Kệ:
Sai lầm thú tánh vẫn trầm ngâm
Trí tuệ không minh vẫn trầm ngâm
Cố chấp tham lam lầm ý tốt
Đâu dè mưu hại ý tâm thân

3) Monaco (--), 24-03-1999 4:00

Hỏi:Làm người tại sao phải khùng?
Đáp: Thưa làm người phải khùng vì tánh tham, muốn hiểu nhiều

việc trong một lúc làm cho khối óc bận rộn mà không
hay, mất quân bình, hướng tâm về việc vô ích thay vì
thanh tịnh hữu ích hơn.

Kệ:
Lo ra suy nghĩ u ơ động
Khó tiến khó tu việc chẳng xong
Tự hại chính mình không thấu triệt
Vì sao lận đận chẳng đề phòng

4) Monaco (--), 25-03-1999 2:30

Hỏi: Người tu cần quí Thầy hay không?
Đáp: Thưa người tu cần có hạnh đức, quí Thầy trọng đạo, thực

hành tốt, tự đạt tới sự quân bình, hướng thẳng về tâm linh
mà phát triển.

Kệ:
Thực hành chánh pháp chẳng hoang mang
Quí đạo trọng Thầy trí mới an
Phá rối tâm loạn trí kém cõi
Sân si loạn thuyết tưởng mơ màng

5) Monaco (--), 26-03-1999 3:50

Hỏi: Muốn quyết tâm tu tiến thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn quyết tâm tu tiến thì phải dấn thân hành pháp

đứng đắn trong trật tự, khiêm nhường tu tiến.
Kệ:

Thực hành chất phác triển tâm linh
Qui hội chơn hồn rõ tiến trình
Quyến luyến Trời cao qui một mối
Bình tâm thực hiện rõ hành trình

6) Monaco (--), 27-03-1999 4:30

Hỏi: Tu mà không có lập trường thì sao?
Đáp: Thưa người tu mà không có lập trường thì rất nguy hiểm

khi mất tự chủ.
Kệ:

Tâm không thành lập trường không vững
Thiếu quyết tâm khó đạt tiến tầng
Vời vợi trời cao khó hội nhập
Tâm linh giao động khó phân tầm

7) Monaco (--), 28-03-1999 6:25

Hỏi: Người tu thiếu nhịn nhục và khiêm nhường sẽ đi đến đâu?
Đáp: Thưa người tu còn tự ái lúc nào cũng muốn hơn người

khác, tự tạo nhiều điều rủ ren sai lầm mà không hay.
Kệ:

Tu không tự giác vẫn sai lầm
Thực hiện những điều ràng buộc tâm
Khó khổ la lô mình bậc nhứt
Đâu dè tạo khổ khó tham tầm
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