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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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Sống Động
Linh hoạt chung vui diễn đạo mùi
Trời ban tình đẹp tự rèn trui
Nguyên linh tự sống duyên tự thức
Thành tâm học hỏi rõ chơn mùi
Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 28-07-1999 5:15
Hỏi: Ma quỉ hay tự ái và thích phá hoại tại sao?
Đáp: Thưa ma quỉ là loại hạ cấp rất thích hơn thua để tiến hóa.
Cho nên lúc nào cũng tỏa ra mùi tanh và khét. Người tu
chơn ngưởi được mùi nầy thì muốn ói mữa và sợ gần.
Kệ:
Hôi tanh mà tưởng mình thanh tịnh
Múa máy la lô diễn tiến trình
Tạo động tạo hôi cùng các giới
Lâu ngày bệnh hoại hại thân hình

2) Montreal (Canada), 29-07-1999 7:03
Hỏi: Tại sao ma quỉ lộng hành, trong lúc mọi người thích tu?
Đáp: Thưa ma quỉ lộng hành trong lúc mọi người thích tu và
muốn hòa bình vì trình độ của ma quỉ chỉ biết phá khuấy
để đụng chạm và học thêm. Sau những chuỗi ngày cực
nhọc, nếu tiếp tục sẽ bị đọa lạc thêm sâu.
Kệ:
Tan đi tánh chất nhiệm mầu động
Khó khổ gian nan tự tréo trồng
Rẽ mối bèo ngang tâm xách nhiễu
Lún sâu tâm thức vẫn lòng vòng

3) Montreal (Canada), 30-07-1999 5:04
Hỏi: Nhiều người tu khôn mà thiếu ngoan là tại sao?
Đáp: Thưa nhiều người tu khôn mà thiếu ngoan là vì còn nhớ
sự tư lợi cá nhơn và thiếu tinh thần phục vụ cho chung.
Kệ:
Thiếu trí khó tu khó chuyển cùng
An ninh không có khó bao dung
Khó vui hiệp nhứt thêm đau khổ
Quan hệ tâm linh hiếu với trung

4) Montreal (Canada), 01-08-1999 4:39
Hỏi: Muốn tiến tới đại chúng thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn tiến tới đại chúng thì phải hòa thì mới học
được điều hay lẽ phải và dũng hành tạo duyên may mới
đạt được.
Kệ:
Dũng hành trật tự tiến hư vô
Không có có không vẫn có bồ
Minh chánh đạo mầu xây dựng tiến
Quang hành trí tuệ vẫn Nam Mô

5) Montreal (Canada), 02-08-1999 12:44
Hỏi: Sự cương quyết có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa cương quyết và dứt khoát thì mọi điều đã dự trù sẽ
được thành công.
Kệ:
Thực hành dứt khoát sẽ hình thành
Cương quyết không lui được tiến nhanh
Hiệp hội tâm thành đều dứt khoát
Mừng vui tái hợp hướng Trời thanh

6) Montreal (Canada), 03-08-1999 6:22
Hỏi: Thực hành khai triển tâm linh có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa dũng mãnh thực hành phát triển tâm linh là tự cứu.
Kệ:
Lui về thanh tịnh tránh phiền ưu
Phát triển tâm linh giải nghiệp cừu
Cương quyết thực hành không giải đãi
Bình tâm tu luyện tránh lầm mưu

7) Montreal (Canada), 04-08-1999 7:24
Hỏi: Vui trong thanh tịnh có hữu ích gì không?
Đáp: Vui trong thanh tịnh mới thật sự là vui.
Kệ:
Thực hành chánh pháp vui thanh tịnh
Tiến hóa thâm sâu việc chính mình
Tận độ thâm tình nay thức giác
Chiều sâu khai triển tự làm thinh
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