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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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Thì Thầm

Thì thầm phân tách gieo lợi hại
Người tốt chơn tu chẳng nói sai
Hiểu đạo chính mình tu thật trước
Không nên bày biểu tự lầm sai

Vĩ Kiên

1) Monaco (--), 01-03-1999 4:25
Hỏi: Tình Trời liên hệ với tình người ở chỗ nào?
Đáp: Thưa tình Trời liên hệ với tình người ở nơi thanh tịnh và

sáng suốt.
Kệ:

Tình yêu sống động chẳng xa rời
Quí mến giải phân ý sáng ngời
Nội thức bình tâm trong thực hiện
Cùng chung xây dựng khắp nơi nơi

2) Monaco (--), 02-03-1999 7:00
Hỏi: Thương tình do đâu cấu thành?
Đáp: Thưa thương tình trong đau đớn khổ sở hình thành, như

sanh con thì phải thương con, dù bất cứ sự khổ cực gian
lao cũng phải chịu đựng.

Kệ:
Thương tình diễn tiến nơi tâm
Khổ cực gian lao tự tiến tầm
Gánh vác chính mình tâm cực khổ
Dấn thân cực khổ tự mừng thầm

3) Monaco (--), 02-03-1999 4:35
Hỏi: Duyên lành tái ngộ do đâu hình thành?
Đáp: Thưa duyên lành tái ngộ do sự nhớ nhung hình thành,

quyến luyến và an vui.
Kệ:

Đạo tâm khai triển hợp thanh mùi
Thương nhớ nhớ thương tình một mối
Gặp gỡ an vui tâm chuyển quí
Nhịp cầu nối lại tạo thêm vui

4) Amphion Les Bains (France), 03-03-1999 4:28
Hỏi: Niềm vui đem lại từ đâu?
Đáp: Thưa niềm vui đem lại từ sự nhớ nhung tái hồi sống động

và vui tươi.
Kệ:

Ướm nở tâm tư chuyển thân hình
Thương yêu thức giác tự phân minh
Tình Trời sống động lòng vui sướng
Thức giác minh tâm tự quí hình

5) Amphion Les Bains (France), 04-03-1999 2:05
Hỏi: Tu sao mới hiểu được sự di chuyển của tâm thân?
Đáp: Thưa tu thực hành thì mới cảm thức được sự di chuyển

của tâm thân.
Kệ:

Thực hành rõ rệt từ phân tiến
Giải tỏa phiền ưu mỗi giấc yên
Đời đạo song hành trong thức giác
Tâm thành tự tiến tự bình yên

6) Amphion Les Bains (France), 05-03-1999 2:20
Hỏi: Nguyên lý phơi bày trong trí định là sao?
Đáp: Thưa thanh tịnh thì mọi sự sẽ sáng tỏ trong óc.

Kệ:
Phân minh phán xét rõ chơn tình
Phán xét tâm minh rõ phận mình
Cảm thức chơn tình không ý động
Hướng tâm thanh nhẹ lại càng minh

7) Amphion Les Bains (France), 06-03-1999 6:40
Hỏi: Sự tiến hóa thâm sâu của đạo mầu là sao?
Đáp: Thưa sự tiến hóa của đạo mầu là luồng điển trung tim bộ

đầu hội nhập với sự quân bình của thanh quang điển
lành, không chủ trương sát phạt nhưng chủ trương xây
dựng và phục vụ.

Kệ:
Hội nhập hào quang ở giới lành
Tha thiết thương yêu tự hướng thanh
Đời đạo song hành tâm tự thức
Bền lâu không đổi thật là thanh
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