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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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Thanh Diệu

Thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu
Thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù
Trì tâm niệm Phật tâm tự giác

Tiến triển không ngừng trong tình ta
Vĩ Kiên

1) Atlantic City (USA), 16-09-1999 7:40

Hỏi: Tại sao sau cơn động loạn lại đạt tịnh?
Đáp: Thưa ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ về đấy, đó là luật tự

nhiên và hồn nhiên.
Kệ

Muôn hình vạn trạng sống tự nhiên
Nguyên lý ban ơn tự cảm hiền
Hồn vía thâm giao hành phát triển
Duyên lành tận độ sống an yên

2) Atlantic City (USA), 17-09-1999 4:35

Hỏi: Tình thương và đạo đức có lúc nào vắng mất không?
Đáp: Thưa tình thương và đạo đức là đạo trời không bao giờ

vắng mất.
Kệ:

Liên hồi xây dựng chuyển từ hồi
Cứu độ quần sanh tự đạt ngôi
Thức giác chính mình hiểu được
Bền lâu Trời độ chẳng sang tồi

3) Atlantic City (USA), 18-09-1999 3:00

Hỏi: Làm người hay lắm lý lắm lời tại sao?
Đáp: Thưa làm người mà óc không định hay lắm lý lắm lời tức

là thị phi, nói chuyện không đâu vào đâu cả cũng dành
nói cho được.

Kệ:
Thị phi lắm lý lắm lời động
Ác ý không hay tự trổ mồng
Gieo họa cho mình mà tưởng tốt
Chơn hồn bấn loạn tưởng mình thông

4) Atlantic City (USA), 19-09-1999 7:35

Hỏi: Ít nói hành pháp đều có tốt không?
Đáp: Thưa hành pháp đều ít nói có lợi khí hơn.

Kệ:
Thực hành chằng có rầu hóa động
Giải tỏa phiền ưu đạt một vòng
Trí tuệ phân minh đường chánh pháp
Giải phân đời đạo tự tham tòng

5) Atlantic City (USA), 20-09-1999 5:05

Hỏi: Đời đạo song tu là sao?
Đáp: Thưa đời là thân xác phải tráng kiện, đạo là tâm thức phải

quân bình, dễ nhịn dễ hòa.
Kệ:

Tâm thành tu học hiểu gần xa
Phát triển tâm linh giữ chữ hòa
Trí tuệ không ngừng trong phát triển
Thực hành chánh pháp chẳng còn ta

6) Atlantic City (USA), 20-09-1999 5:45

Hỏi: Động đất rùm beng là tại sao?
Đáp: Thưa động đất rùm beng là nhiệt độ lòng đất mất quân

bình, sự chuyển vận không thông suốt thời tiết bất ổn,
nhơn sinh thống khổ! Chết sống bất thường tâm mới bằng
lòng hướng về Trời Phật mà tu.

Kệ:
Cảnh Trời thanh nhẹ tận hưởng tu
Thức giác bình tâm tự giải mù
Trí tuệ không ngừng xoay chuyển tốt
Qui y tam bảo sớm dự trù

7) Atlantic City (USA), 21-09-1999 3:50

Hỏi: Chạy theo đồng tiền sẽ bị đồng tiền hại tại sao?
Đáp: Thưa người đời có tiền tưởng lầm là mình có tài, tự đắc

cống cao ngạo mạn, tư tưởng trở nên độc tài và điều
khiển người khác.

Kệ:
Ác ôn tự diễn trí không an
Giận dữ sân si tự bạc bàn
Thắng thế không thành gieo đại nạn
Tự mình thức giác trí tâm an
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