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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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Xảo Trá
Xảo trá hại mình thân kham khổ
Khó tu khó tiến khó nam mô
Qui y đường cũ tâm đau khổ
Khó thoát vì động tạo nấm mồ
Vĩ Kiên
1) Niagara Falls (Canada) (Canada), 19-08-1999 7:53
Hỏi: Thương tiếc có lợi ích gì không?
Đáp: Thưa thương tiếc biến thành keo kiết và uất hận.
Kệ:
Điển không kết tụ giáng thu lần
Uất khí tràn đầy khó xét phân
Đường đạo không còn khai triển tốt
Bền lâu không có tạo cù lần

2) Missisauga (Canada), 20-08-1999 4:33
Hỏi: Suy tính sai lầm đều bị dội ngược tại sao?
Đáp: Thưa suy tính sai lầm vì tâm không thật, ưa thêu dệt và
tiên đoán trật.
Kệ:
Tâm mê suy tính tạo sai lầm
Khó tiến khó tu khó tiến tầm
Nhịn nhục không thành mê loạn tưởng
Sân si tủi nhục tạo sai lầm

3) Montreal (Canada), 21-08-1999 9:43
Hỏi: Khơi dậy tình Trời cho mọi người tưởng nhớ có hữu ích
gì không?
Đáp: Thưa khơi dậy cho mọi người tưởng nhớ rất hữu ích cho
tâm lẫn thân.
Kệ:
Nguồn cội là chuyện tự góp phần
Thâm ân đời đạo cần kiên nhẫn
Quí yêu Trời Phật không giờ dứt
Liên hệ thâm sâu tự tiến thân

4) Montreal (Canada), 22-08-1999 6:08
Hỏi: Sự sống còn của nhơn loại nhờ nơi đâu?
Đáp: Thưa sự sống còn của nhơn loại nhờ nơi nguyên khí của
Trời Đất mà hoạt động.
Kệ:
Nguyên linh phát triển nhờ Trời Đất
Sống động tình người sống an vui
Qui hội tình người chung một mối
Thanh bình cộng hưởng khắp chung mùi

5) Montreal (Canada), 23-08-1999 9:32
Hỏi: Rửa sạch trần tâm là sao?
Đáp: Thưa rửa sạch trần tâm là tự thấy đời là tạm, nhiên hậu
mới dễ dứt khoát hơn.
Kệ:
Cõi tạm thức giác chẳng quí mê
Tâm tu dứt khoát tự trở về
Đời là tạm cảnh nay dứt khoát
Thực hiện chơn tâm giải giấc mê

6) Montreal (Canada), 24-08-1999
Hỏi: Muốn làm việc cho lại gan thì kết quả sẽ ra sao?
Đáp: Thưa muốn làm một việc cho lại gan thì sẽ tự hại tâm
thân, ngược lại giải bỏ, không ràng buộc thì rất hữu ích
cho tâm lẫn thân.
Kệ:
Tình Trời mở rộng sáng mênh mông
Sửa tiến tâm tư chẳng tréo trồng
Thả lỏng tâm hồn duyên đạt thức
Quyết tâm tu sửa chẳng gieo trồng

7) Montreal (Canada) 25-08-1999
Hỏi: Tu mà không thành thật và muốn xâm chiếm nội bộ của
đạo pháp có tội hay không?
Đáp: Người tu Vô Vi không thành thật mà muốn xâm chiếm nội
bộ của đạo pháp là sẽ bị tự cô lập và hạ từng công tác,
mặt mày tối tăm, xúi dục tạo chia rẽ và không tiến.
Kệ:
Nguyên linh sa đọa trí không khai
Móc nối đảo điên tự tạo sai
Diễn tả mê lầm qui một khối
Làm sai tự đọa tưởng mình tài
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