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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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Thâm Tình

Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh
Đời đạo xoay chiếu rõ hành trình
Qui một tình người chung một mối
Quí yêu thanh tịnh tự mình minh

Vĩ Kiên

1) Montreal (Canada), 12-08-1999 6:23

Hỏi: Mượn danh thầy quyên tiền có tội hay không?
Đáp: Thưa mượn đạo tạo đời thật sự có tội dẫn sai đường tu.

Kệ:
Lập luận biểu bày thêm loạn động
Tuyên truyền tạo cảnh thuyết lòng vòng
Chơn tu khó có thêm rắc rối
Khó tiến khó tu khó được trong

2) Montreal (Canada), 13-08-1999 6:47

Hỏi: Lập trường không thay đổi có ích lợi gì không?
Đáp: Thưa lập trường không thay đổi rất có ích lợi là mọi

người dễ cộng tác.
Kệ:

Thực hành thanh tịnh vẫn tiến thân
Trí ý phân minh rõ tiến trình
Đời đạo vuông tròn không méo mó
Thành tâm tu luyện lại càng minh

3) Niagara Falls (Canada), 14-08-1999 10:00

Hỏi: Cảnh thiên nhiên thu hút có ích lợi gì không?
Đáp: Thưa cảnh thiên nhiên biểu hiện sự tự nhiên và hồn nhiên,

mọi người cảm thấy rất dễ chịu.
Kệ:

Qui nguyên chơn lý rõ thâm tình
Trời đất an vui rất đẹp xinh
Hỗn độn rồi đâu cũng được đẹp
Hùng hồn chất phác chuyển tiến trình

4) Niagara Falls (Canada), 15-08-1999 6:29

Hỏi: Người đời không có cơ hội nhìn qua kỳ quan tận mắt thì
khi chết tâm bất an tại sao?

Đáp: Thưa người đời chưa có cơ hội nhìn qua kỳ quan của
Trời Đất thì khi chết cảm thấy thiếu thốn cảnh đẹp của
trời đất thì khi chết tâm bất an là chưa thấu triệt cảnh
đời.

Kệ:
Sống đời không hiểu cảnh hồn nhiên
Tâm thức chưa vui lại cảm phiền
Nguyên lý chưa rành tâm vọng động
Bình tâm tu luyện tự thông yên

5) Niagara Falls (Canada), 16-08-1999 4:56

Hỏi: Sử sách để lại có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa sách sử để lại rất hữu ích cho người kế tiếp đọc và

hiểu thêm sự có có không không của tâm thức.
Kệ:

Vạn sử trên đời bởi nhứt không
Nhìn qua hiểu được trí phân tòng
Vạn linh phát triển tùy duyên thức
Hành pháp chơn thành tự hiểu không

6) Niagara Falls (Canada), 17-08-1999 9:01

Hỏi: Tâm bất phục có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa tâm bất phục rất có hại cho tâm lẫn thân.

Kệ:
Tự mình tạo động trí không minh
Động loạn tâm tư khó tiến trình
Chuyển động không thành tâm khó hiểu
Bình tâm thanh tịnh tự mình minh

7) Niagara Falls (Canada), 18-08-1999 7:22

Hỏi: Cuộc thay đổi có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa cuộc thay đổi, mà tâm thức không thay đổi thì lập

trường vẫn vững tiến.
Kệ:

Tùy duyên tận độ quí như thường
Phá chấp giải mê tâm tạo ánh gương
Hạnh đức tràn đầy Trời Phật chứng
Qui nguyên nguồn gốc chuyện vô thường
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