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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 #206 (06-06-1999)

Thông Suốt
Vượt khỏi trần gian thanh đạt thức
Lập hạnh bình tâm giải tỏa mù
Đời đạo song hành qui một mối
Trường thi mở rộng trí an du
Vĩ Kiên
1) Monaco (--), 12-04-1999 5:05
2) Monaco (--), 13-04-1999 4:40
Hỏi: Thức giác là sao?
Hỏi: Tâm tu là tâm làm sao?
Đáp: Thưa thức giác là việc làm đó không cần thiết cho tâm lẫn Đáp: Thưa tâm tu là tâm không nhận bất cứ chuyện đời nào
thân, tức là thức giác và không tiếp tục nữa.
gieo trồng trong óc.
Kệ:
Kệ:
Nhu cầu cần thiết trong chơn thành
Tu thực hành dứt bỏ phàm tâm
Giải bỏ trần tâm chẳng cạnh tranh
Tâm trí anh minh tự giác thầm
Rõ lẽ Trời ban qui một mối
Thức giác thực hành trong dứt khoát
Bình tâm thanh tịnh hướng về thanh
Hành thông tận độ chẳng sai lầm
3) Monaco (--), 14-04-1999 9:15
Hỏi: Điện năng của Trời Đất trụ ở nơi nào?
Đáp: Thưa điện năng của Trời và Đất trụ ở nơi máu của vạn
linh tại thế, lúc nào cũng hoạt động theo trí ý sẵn có.
Kệ:
Đường máu khai thông uyển chuyển dò
Độ tha tiến hóa tránh quanh co
Trong đời có đạo tâm minh triết
Pháp giới môn huân trực chuyển mò

4) Monaco (--), 15-04-1999 1:20
Hỏi: Muốn được sự công bằng thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn có sự công bằng thì phải có sự đóng góp của
nhiều người, ví dụ như muốn bầu một vị hội trưởng đại
diện cho bạn đạo thì phải do lá phiếu của bạn đạo quyết
định, lá phiếu là niềm tin và xây dựng. Đại đa số bạn
đạo nhờ người nào thì người đó sẽ làm, không nên vì lý
do tranh chấp mà từ chối là không đúng.
Kệ:
Không tâm lại muốn làm Trời khiển
Đâm thọc kể công không phải hiền
Giành giựt thâm hiểm tâm hại bạn
Khổ hành không đạt chẳng còn duyên

5) Monaco (--), 16-04-1999 5:25
Hỏi: Bè phái là gì?
Đáp: Thưa thu hút một số người bất chánh vạch lá tìm sâu, làm
phiền các giới.
Kệ:
Chiều sâu không có hướng bên ngoài
Đảo lộn tình hình phá hoại sai
Khổ hạnh không còn gieo hạnh đức
Thóa mạ đấu tranh lý chẳng tài

6) Monaco (--), 17-04-1999 4:25
Hỏi: Nuôi dưỡng tâm mưu mô tiền bạc có lợi ích gì không?
Đáp: Người tu thiền mà còn mưu mô tiền bạc là tự hạ luồng
điển thanh cao của chính mình, biến thể của nó sanh ra
nhiều ý nghĩ xích mích mọi người và mưu cầu địa vị,
miệng thì hiền tâm thì dữ, tự làm mất sự quân bình của
điển tâm.
Kệ:
Bày mưu đốc sử tự phân tầm
Địa vị tham ô ý tạo lầm
Thức giác không còn nay tạo động
Bình tâm tu tiến giải sai lầm

7) Monaco (--), 18-04-1999 3:25
Hỏi: Ác ý phỉ báng người khác có lợi gì không?
Đáp: Thưa ác ý đố kỵ và tranh chấp không có lợi gì cho bản
thân, ngược lại tự làm mất bản chất tự nhiên và hồn
nhiên của chính mình, rất dễ xảy ra bệnh nan y.
Kệ:
Bận lòng loạn thuyết khổ tâm mình
Đảo lộn thần kinh khó tự minh
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Gieo họa cho mình tâm loạn thuyết
Chẳng còn minh chánh hại tâm mình
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