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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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Chung Tiến
Chung tiến đồng hành tâm giải nghiệp
Bình minh ban chiếu trí tâm yên
Tình đời đen bạc không phiền não
Giải nghiệp tâm mình chẳng còn riêng
Vĩ Kiên
1) Amphion Les Bains (France), 22-02-1998 4:38
Hỏi: Quí thương là sao?
Đáp: Thưa quí thương là sự hiện hữu có một không hai của
nhơn sinh, có âm có dương mới hình thành con người tại
mặt đất, cấu trúc từ mọi trạng thái mà có, nó là một khả
năng của càn khôn vũ trụ, rất quí và thu gọn lại rất dễ
thương, nuôi dưỡng bởi thanh khí của Trời Đất, hoạt bát
và linh động.
Kệ:
Chuyển thành nguyên khí trụ khai vòng
Hồn xác rõ rệt tự ngoài trong
Nghiệp lực dãy đầy trong khối óc
Tự tu tự giải tự thong dong

2) Monaco, (--) 23-02-1998 7:15
Hỏi: Trời trăng mây gió hình thành từ đâu?
Đáp: Thưa trời trăng mây gió hình thành từ sự tự nhiên và hồn
nhiên của Trời Đất. Người đời ai ai cũng tán thưởng khi
nhìn được cảnh vật tự nhiên của Trời Đất. Chịu tu sửa
thì sẽ có cơ hội nhìn được cảnh siêu nhiên của Trời Phật
đã hình thành nơi cực lạc.
Kệ:
Thanh trược phân minh rõ đạo đời
Tu hành khai triển rõ chơn lời
Đời là tạm cảnh xây đường tốt
Học hỏi không ngưng tự nhớ Trời

4) Monaco, (--) 25-02-1998 6:00
3) Monaco, (--) 24-02-1998 4:30
Hỏi: Trời Đất và óc con người có sự liên hệ không?
Hỏi: Làm sao biết được mình là người có hiếu đối với cha mẹ?
Đáp: Những gì Trời Đất sắp đặt đều liên hệ với nhau, óc người
Đáp: Thưa chỉ có người chịu tu sửa thì mới là người có hiếu
có thể theo trật tự sẵn có mà hành sự.
đối với cha mẹ. Nhớ lại lúc ta mới chào đời, được sự
săn sóc của cha mẹ bảo bọc và dạy dỗ cho đến khôn lớn,
Kệ:
không muốn bất cứ ai hành hạ và hà hiếp con mình.
Nhân tốt an lành Trời đã tạo
Chúng ta lớn lên làm người, biết tu sửa và tiến hóa trong
Minh tâm thức giác rõ đuôi đầu
thanh tịnh thì sẽ được mọi người quí mến, cha mẹ sẽ yên
Mỗi chiều tiến hóa đều sống động
lòng, tức là báo hiếu.
Giúp đỡ lẫn nhau rõ nhiệm mầu
Kệ:
Thương yêu tự sửa mới là vừa
Tiến hóa thâm sâu tự thích ưa
Đường đạo cảm hòa trong nhịn nhục
Hiếu thảo tròn đầy chẳng khóc mưa
5) Monaco, (--) 26-02-1998 12:00
6) Monaco, (--) 27-02-1998 12:45
Hỏi: Duyên hạnh ngộ do đâu hình thành?
Hỏi: Tại sao chuyện đời kể không hết, chuyện đạo lại vô cùng?
Đáp: Thưa duyên hạnh ngộ do tâm thành đã hình thành bất cứ ở
Đáp: Thưa đời còn sống còn kể, đạo cũng vậy. Đời đạo song tu
nơi nào trên mặt đất.
thì mới giảm được một phần nào động loạn, hướng thanh
tịnh tu là đúng.
Kệ:
Tâm thành đạt đích niệm Nam mô
Kệ:
Tương ngộ tâm giao tự gặp bồ
Kể hoài không hết vẫn bao dung
Thức giác minh tâm trí rõ cùng
Thế giới tuy xa nhưng gần trong chốc lát
Cùng chung học hỏi cõi hư vô
Đời đạo song hành tâm tự giác
Nghìn năm không đổi lý vô cùng
7) Monaco, (--) 28-02-1998 4:30
Hỏi: Thần giao cách cảm là sao?
Đáp: Thưa thần giao cách cảm là xác xa nhưng tâm không xa,
tâm linh có thể liên lạc và đoán biết lẫn nhau chung
đường tiến hóa.
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Kệ:
Tâm linh phát triển muôn chiều chuyển
Dứt khoát tâm tu tự giải phiền
Sống động tình Trời không mất mát
Tình thương dào dạt trí tâm vừa
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