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Thßa các bÕn,

Møc Bé Tám, viªt qua tâm KHÔNG, liên h® v¾i t× quang cüa ÐÕi Bi, nó cûng là mµt li«u thu¯c tr¸ tâm b®nh và
giäi töa u¤t khí cüa tim, gan và th§n. Không nên c¡t xén b¤t cÑ giai ðoÕn nào, có ÐÕo Tâm thì s¨ hi¬u chi«u sâu
cüa Møc Bé Tám. ¿¾c mong các bÕn thñc hành ðÑng ð¡n, thì s¨ cäm thông chi«u hß¾ng phát tri¬n cüa tâm linh.
Kính bái,

Bé Tám

Ph¥n câu höi cüa Møc Bé Tám dành cho bu±i sinh hoÕt tÕi thi«n ðß¶ng
1) Chánh tr¸ và ni«m tin là sao ?
2) Ni«m tin liên h® v¾i Tr¶i Ph§t b¢ng cách nào ?
3) Tu mà còn tñ ái có ích gì không ?
4) Nh¶ thiên c½ ngß¶i tu ðã tñ dÑt khoát nhi«u vi®c tÕi sao ?

5) Thanh quang liên h® v¾i ngß¶i tu b¢ng cách nào ?
6) Ai là ngß¶i trách nhi®m l¤y chính mình ?
7) Nhæng gì làm cho trở nên thiªu trí ?

Toronto, 07/11/99 7 : 00 AM
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Höi : Chánh tr¸ và ni«m tin là sao ?
1
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ph¥n tØ tham dâm
Ðáp : Thßa chánh tr¸ là thñc hành ði«u
ch½n chánh hæu ích cho ph¥n h°n và tin
n½i khä nång sÇn có mà sØa tiªn

K® :

Lu§t Tr¶i sÇn có dÕy nh½n sanh
G£p kh± mà tu tñ thñc hành
Giäi quyªt ch½n h°n b¾t loÕn ðµng
Thành tâm tu luy®n tñ nhiên hành

K® :

Qui y ngu°n g¯c tñ tâm mình
SØa tiªn không ng×ng tñ giäi minh
Ð¶i ðÕo song hành trong thÑc giác
Thành tâm tu luy®n tñ mình minh

Montréal, 10/11/99 8 : 46 AM

Höi : Thanh quang liên h® v¾i ngß¶i tu
b¢ng cách nào ?

Montréal, 07/11/99 3 : 05 AM

Höi : Ni«m tin liên h® v¾i Tr¶i Ph§t b¢ng
cách nào ?

Ðáp : Thßa thanh quang liên h® v¾i ngß¶i
tu b¢ng sñ quang chiªu b¢ng t× quang
thanh t¸nh cüa ngß¶i cäm nh§n ðßþc

Ðáp : Thßa ni«m tin liên h® v¾i Tr¶i Ph§t
b¢ng cách dÑt khoát ch½n tâm liên h® cùng
lu°ng ði¬n cüa ÐÕi Bi không ng×ng nghï, óc
sáng tâm minh

K® :

ÐÕi bi ban chiªu kh¡p n½i
Chuy¬n giäi n½i n½i phân hành tri¬n
Tñ thÑc ch½n hành duyên thÑc giác
Trì tâm tu luy®n ðÕt tâm thân hi«n

K® :

Nguyên lý thâm sâu chuy¬n tiªn hành
Phß¾c ðÑc vô cùng ở cõi thanh
DÑt khoát chung ðß¶ng xây dñng tiªn
Thâm tình khai tri¬n lÕi càng thanh

Montréal, 11/11/99 4 : 30 AM

Höi : Ai là ngß¶i trách nhi®m l¤y chính
mình ?

Montréal, 08/11/99 6 : 30 AM
Höi : Tu mà còn tñ ái có ích gì không ?

Ðáp : Thßa tâm t× là trách nhi®m l¤y chính
mình

Ðáp : Thßa tu mà còn tñ ái thì ðë ra nhi«u
nghi®p lñc tñ hÕi th¥n kinh kh¯i óc cüa
chính mình

K® :

Tñ do dân chü tñ phân minh
Ð¶i ðÕo có ðß¶ng giäi chính mình
Qui hµi ch½n h°n trong chính giác
Thanh tâm phøc vø rõ hành trình

K® :

Duyên ð¶i phá vÞ phäi ðau thß½ng
G£p phäi không may nghi®p lß½ng ß½ng
Th¤t trí gi§n h¶n gây thäm cänh
Không vui lÕi kh± m¤t tình thß½ng

Montréal, 12/11/99 8 : 30 AM
Höi : Nhæng gì làm cho trở nên thiªu trí ?
Ðáp : Thßa sñ tham døc làm cho thiªu trí,
hß¾ng ði ðµng loÕn ði xu¯ng thay vì ði lên,
không còn hi®p khí cùng Tr¶i ð¤t, r¤t khó
minh ðÕo m¥u

Montréal, 09/11/99 4 : 55 AM

Höi : Nh¶ thiên c½ ngß¶i tu ðã tñ dÑt khoát
nhi«u vi®c tÕi sao ?
Ðáp : Thßa ngß¶i tu th¤y rõ m÷i sñ vi®c
cänh cáo cüa Tr¶i Ð¤t và tr×ng tr¸ nhæng
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K® :

V¡ng ði thñc hi®n chi«u sâu tiªn
2
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Cäm thÑc quê mùa chÆng có yên
Ðµng loÕn giao li«n trong trí óc
L¥m than tÕo ðµng chÆng có yên

H¿•NG TÂM C…U NGUY®N
Toàn th¬ bÕn ðÕo ở San Jose chúng tôi
thành th§t chia bu°n cùng gia ðình bÕn ðÕo
Peter Lâm Kim Khánh ðã b¸ tai nÕn xe h½i và
qua ð¶i vào ngày 1 tháng giêng nåm 2000
(tÑc là ngày 25 tháng 11 nåm KÖ Mão)
hßởng dß½ng 30 tu±i.
Xin quý bÕn ðÕo hß¾ng tâm c¥u nguy®n cho
bÕn ðÕo Peter Lâm Kim Khánh ðßþc siêu
thång t¸nh ðµ

Montréal, 13/11/99 7 : 45 AM

Höi : Tình thâm cüa trí ðÕo có nên c¡t ðÑt
hay không ?
Ðáp : Thßa tình thâm cüa trí ðÕo không nên
c¡t ðÑt, s¨ thiªu trí và tái l§p sñ gi§n h¶n
khó thoát
K® :

Khánh tâm trong tr¡ng sáng lung linh
Lâm xu¯ng tr¥n gian h÷c höi minh
V« n½i thanh nh© h°n bay b²ng
Tr¶i thß½ng t§n ðµ mãi còn linh

Trí tâm thñc hi®n ý ch½n hành
Giäi töa phi«n ßu tñ tiªn nhanh
Phát tri¬n ch½n tâm thông ý chí
Ch½n tâm khai tri¬n chính mình thanh

BÕn ðÕo San Jose

♥♥♥♥♥♥

Tu¥n Báo Phát Tri¬n Ði¬n Nång 236

3

