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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
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Phân Minh

Phân minh thanh trược cùng tam giới
Trí tuệ không ngừng được thảnh thơi
Đời tạm tâm hành qui một mối
Qui hình hồn vía chẳng xa rời

Vĩ Kiên

1) Monaco (--), 05-04-1999 8:25

Hỏi: Chiến tranh do đâu hình thành?
Đáp: Thưa chiến tranh do sự ngộ nhận của đôi bên hình thành,

thiếu nhịn nhục đi tới chỗ đổ vỡ tan nát, không khác gì
cái ly rớt xuống đất bị tan rã, cần thời gian lâu thì mới
hội tụ được.

Kệ:
Duyên tình tan vỡ khó hồi sinh
Tan nát tâm tư khó sửa mình
Gieo hận tạo buồn thêm rắc rối
Hồi sinh chỉ có sửa tâm mình

2) Monaco (--), 06-04-1999 8:25

Hỏi: Sau chiến tranh ai cũng mong muốn có hòa bình tại sao?
Đáp: Thưa sau chiến tranh ai cũng mong có sự hòa bình, do

luật tự nhiên từ động đi tới tịnh, ai ai cũng muốn sống
yên và hòa bình sau những ngày động loạn. Khổ! Khổ!
Khổ! mới bước vào biên giới của Phật Pháp, tìm lại sự
sáng suốt và thanh tịnh, tái xây dựng cơ đồ tâm linh.

Kệ:
Tự mình phát triển tâm minh chánh
Thức giác minh tâm tự thực hành
Quyến luyến tình người trong thức tỉnh
Tự do phát triển tự mình minh

3) Monaco (--), 07-04-1999 2:30

Hỏi: Thiên cơ sắp biến chuyển mọi người nghĩ sao về việc
nầy?

Đáp: Thiên cơ bất khả lậu, mọi người sẽ nhìn lại hành động của
chính mình, mà liệu lấy tương lai sẽ ra sao chỉ chịu vậy
mà thôi.

Kệ:
Nguyên lý thanh cao sống trọn đời
Quên mình tự tạo lý xa rời
Trời cao không tới tu không tiến
Hành pháp không thông vẫn xa rời

4) Monaco (--), 08-04-1999 4:20

Hỏi: Duyên lành tái ngộ là sao?
Đáp: Thưa duyên lành tái ngộ lại được gặp nhau một cách bất

ngờ gọi là duyên lành.
Kệ:

Gặp nhau hớn hở ý thật thanh
Thức giác chung vui hiểu các ngành
Trời độ duyên lành nay tái ngộ
Bình tâm thanh tịnh hướng về thanh

5) Monaco (--), 09-04-1999 4:15

Hỏi: Khôi phục dần dần là sao?
Đáp: Thưa khôi phục dần dần là điển giới hội tụ một đường tự

khai thông.
Kệ:

Nhìn xem định luật hóa công độ
Điển giải phân minh giải nấm mồ
Lý đạo cao sâu tùy ý thức
Thực hành tự đạt niệm Nam Mô

6) Monaco (--), 10-04-1999 5:00

Hỏi: Điển hình xuất hiện nào?
Đáp: Thưa điển hình xuất hiện nơi sự cố gắng công phu tu học

hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên.
Kệ:

Giải tỏa phiền ưu tạo mối giềng
Tâm linh tiến hóa tự mình xuyên
Xác tâm minh chánh tìm phương tiến
Gặt hái nhơn duyên tự giải phiền

7) Monaco (--), 11-04-1999 5:45

Hỏi: Trong không mà không nữa là sao?
Đáp: Trong không mà không nữa là người tu Vô Vi phải dứt

khoát thực hành nhiên hậu mới trụ nơi luồng điển thanh
nhẹ và tiến hóa nhanh hơn xưa, từng số điển quang rõ rệt
và thực tế hơn.

Kệ:
Bước sang thế giới rõ chơn tình
Tiến hóa thâm sâu rõ chính mình
Đời đạo song hành trong thức giác
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