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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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Bình Minh
Bình minh sáng tỏa duyên tình đẹp
Thức giác bình tâm hướng nhẹ khuynh
Ban rải tình thương cùng các giới
Trí tâm tu luyện tự mình minh
Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 01-07-1999 9:42
2) Montreal (Canada), 02-07-1999 11:25
Hỏi: Người chơn tu không cần thực thi tranh chấp và rủ ren tạo
Hỏi: Thường xuyên hành pháp có hữu ích gì không?
động tại sao?
Đáp: Thưa thường xuyên hành pháp rất hữu ích cho tâm lẫn
Đáp: Thưa người tu chơn nên thực thi những điều cần thiết thay
thân.
vì không cần thiết.
Kệ:
Kệ:
Thực hành điêu luyện rõ hành trình
Thực thi cần thiết tự tâm mình
Quyết chí tu tâm tự giác minh
Thanh tịnh chào đời nay qui tịnh
Chính giác tu tâm rõ chơn tình
Tự nguyện thực hành trong chánh giác
Tâm linh phát triển tự mình minh
Qui nguyên thiền giác rõ hành trình
3) Montreal (Canada), 03-07-1999 5:55
Hỏi: Mưu mô hợp tác phá hoại cơ đồ tâm linh có hữu ích gì
không?
Đáp: Thưa mưu mô phá hoại đều không hữu ích cho tâm lẫn
thân.
Kệ:
Mưu mô phá hoại tâm linh động
Tự hại tâm thân phá cõi lòng
Khó khổ gieo trồng mưu ý xấu
Bền tâm tu luyện tiến ngoài trong

4) Montreal (Canada), 04-07-1999 7:29
Hỏi: Đại Hội là gì?
Đáp: Thưa Đại Hội là do nhiều tâm linh tu tiến, hội hợp lẫn
nhau, qui hợp chung một đường lối.
Kệ:
Tâm linh xây dựng chẳng sang tồi
Chung hội qui nguyên tự giác ngồi
Trí tuệ không ngừng qui một mối
Thức tâm tự giác tiến từ hồi

6) Montreal (Canada), 06-07-1999 3:48
5) Montreal (Canada), 05-07-1999 7:30
Hỏi: Người chơn tu có lập trường có nên làm chánh trị hay
Hỏi: Tại sao phải tham gia Đại Hội?
không?
Đáp: Thưa tham gia Đại Hội là sẽ có cơ hội giải trược, quên
bớt sự tranh chấp của chính mình và được có cơ hội phát Đáp: Thưa người chơn tu nên siêng năng hành pháp, không nên
làm chánh trị, có thể tạo cho khối óc bất ổn vì thiếu lập
triển từ quang của chính mình.
trường phát triển từ bi, kẹt trong chức vị dễ tạo ra sự sai
Kệ:
lầm, mưu mô ác độc, vì lợi vì danh.
Được nghe siêu giác tự làm thinh
Kệ:
Minh cảm tình thương bớt bực mình
Lý đạo tình đời tâm ổn định
Chức cao quyền rộng khó từ bi
Các giới hướng tâm gieo mối lợi
Sửa mình tiến hóa lại càng minh
Thiếu trí tham lam khó nghĩ suy
Tâm thân bất ổn chạy theo đời
7) Montreal (Canada), 07-07-1999 6:16
Hỏi: Người tu thiền cần hạ mình tu tiến hay là tranh chấp?
Đáp: Thưa người tu thiền dứt khoát lợi danh cần tu sửa thay vì
tranh chấp.
Kệ:
Dứt khoát tâm tu mới thành thanh
Bày mưu đốc sữ khó thông hành
Tâm là cội gốc nay tìm được
Sửa tiến chung vui hợp các ngành
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