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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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Nguyên Khí
Thực hành nguyên khí cảm thong dong
Đời đạo phân minh đỡ bực lòng
Giải thoát sân si tâm bớt động
Thực hành chánh pháp tánh thật trong
Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 15-07-1999 8:10
Hỏi: Người tham lúc nào cũng sợ nghèo tại sao?
Đáp: Thưa người tham muốn có nhiều hay sợ mất. Người làm
chánh trị sợ mất nước. Có nước mà không biết tu bổ sửa
chửa cho tốt, ngược lại rước động tâm thân bất ổn sanh
bệnh nan y bất ngờ không lường trước được, càng tính
toán càng hại thêm.
Kệ:
Lún sâu cựa quậy càng lún sâu
Pháp giới không thông lại muốn cầu
Tự hại chính mình sao cứu được
Ăn sâu chính mình nạn càng lâu

2) Montreal (Canada), 16-07-1999 4:50
Hỏi: Tâm làm thân chịu là sao?
Đáp: Thưa tâm làm thân chịu là hại mình mà không hay, tưởng
lầm là đã được lòng người khác, xách động và bêu xấu
người đứng ra tổ chức đại hội tâm linh, tức là động đến
Thượng Đế mà không hay, rất tội nghiệp cho hành động
bất chánh và tự hại lấy tâm thân.
Kệ:
Thuyết lý sai lầm tự hại lây
Vi trùng xâm nhập tự tâm đày
Nguyên căn xấu xí mê lầm tốt
Tạo khổ cho mình tâm chẳng ngay

3) Montreal (Canada), 17-07-1999 4:37
Hỏi: Sống ở mặt đất nầy chẳng có ai hại ai được tại sao?
Đáp: Thưa hồn là bất diệt chứng minh người không có thể hại
người được. Cho nên người tu thường căn cứ trong luật
nhân quả mà sống thì cuộc sống lúc nào cũng yên hơn
người thường.
Kệ:
Sống yên sống khổ vẫn an nhiên
Nhịn nhục tâm thành tu tự tiến
Khó khổ không than hành tới tấp
Bình tâm tận hưởng trí vẫn yên

4) Montreal (Canada), 18-07-1999 6:54
Hỏi: Âm khí tràn ngập là sao?
Đáp: Thưa âm khí tràn ngập là xã hội đều hướng về tham dâm
dục lạc, trược điển hoành hành cúng bái và mưu lợi, dân
khổ và không tiến.
Kệ:
Tưởng lầm là dục của tư riêng
Phá hoại không hay khổ các miền
Động loạn gia tăng thân bệnh hoạn
Khó tu khó tiến khó vui hiền

5) Montreal (Canada), 19-07-1999 8:48
Hỏi: Thương yêu lấn áp là sao?
Đáp: Thưa thương yêu lấn áp là lợi dụng tình thế, tùy theo nhu
cầu mà lấn áp lẫn nhau là tạo tội mà không hay.
Kệ:
Xuyên qua màn lưới chuyển thân hành
Thế thái nhơn tình chuyển hóa nhanh
Xâm nhập cơ đồ gieo ý động
Thực hành phá hoại lại cành nanh

6) Montreal (Canada), 20-07-1999 5:11
Hỏi: Quí yêu lại còn trách móc là sao?
Đáp: Thưa quí yêu lại còn trách móc là lợi dụng không được
lại bực bội.
Kệ:
Tâm linh không có trách từ hồi
Khổ trí khó minh trí cực thôi
Lo lắng đủ điều không lợi ích
Rủ ren phá hoại trí tâm tồi

7) Montreal (Canada), 21-07-1999 4:27
Hỏi: Thuận ý Trời là phải làm sao?
Đáp: Thưa thuận ý Trời là tận dụng khả năng sẳn có để phục vụ
tâm lẫn thân.
Kệ:
Thực hành phát triển rất chuyên cần
Phát triển tâm linh tự xét phân
Quí đạo quân bình tâm thức giác
Quân bình cơ tạng thuận cao tầng
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