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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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Duyên Lành
Duyên lành tái ngộ ý thâm sâu
Thực hiện công phu rõ nhiệm mầu
Thế thái nhơn tình nay dứt khoát
Trùng tu thanh tịnh bớt lo sầu
Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 22-09-1999 6:00
Hỏi: Nhìn thấy cảnh khổ động lòng muốn cứu tại sao?
Đáp: Thưa tình người liên hệ với Trời và Đất thấy khổ ai cũng
muốn cứu, gốc từ bi lúc nào cũng cảm động.
Kệ:
Động lòng muốn giúp người đau khổ
Gốc gát tình thương muốn cứu bồ
Thảm hại chính mình không sửa tiến
Thành tâm tu luyện nguyện Nam Mô

2) Atlantic City (USA), 23-09-1999 4:25
Hỏi: Thắng thế là sao?
Đáp: Thưa thắng thế là được nhiều người tín nhiệm lại càng
phải gánh vác nhiều, nghiệp lực bắt buộc phải gia tăng,
khó khăn càng phải giải quyết.
Kệ:
Học hỏi triền miên duyên tạo động
Tưởng lầm đắc thế phải chờ mong
Đâu dè đi xuống không hay biết
Khổ trí bực tâm lại ước mong

3) Atlantic City (USA), 24-09-1999 8:10
Hỏi: Tự nhiên và hồn nhiên hình thành là sao?
Đáp: Thưa nguyên lý của Trời Đất chuyển chiếu hình thành sự
thật, mỗi mỗi đều bởi nhứt không mà hình thành.
Kệ:
Nguyên lý sanh tồn bởi nhứt không
Quân bình thanh tịnh chẳng cầu mong
Đường đường chính chính tâm thành đạo
Thức giác trùng tu chẳng ước mong

4) Atlantic City (USA), 25-09-1999 1:40
Hỏi: Tại sao càng từ bi lại càng độ người có ác ý?
Đáp: Thưa người có ác ý vẫn được sự tận độ của Trời Phật,
chiếu ánh sáng cho tâm linh tự thức.
Kệ:
Thức tâm tự kiểm tự hành phê
Giải giới minh tâm uyển chuyển về
Lý đạo thâm sâu duyên tự thức
Sửa tâm tự tiến thuận muôn bề

5) Atlantic City (USA), 25-09-1999 4:50
Hỏi: Đại hội dành riêng cho những người thật tâm tu học hay là
những người phá hoại?
Đáp: Thưa đại hội là do những người thành tâm tu học và xây
dựng, ngoài tinh thần đó xin miễn tham dự.
Kệ:
Không tu chẳng đón tiếp không thành đạt
Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần
Sóng gió không thành gieo đại nạn
Bình tâm thanh tịnh tự tâm tầm

6) Atlantic City (USA), 26-09-1999 5:00
Hỏi: Người chơn tu có cần người phá khuấy không?
Đáp: Thưa người chơn tu cần sự thanh tịnh hơn là động loạn.
Kệ:
Thực hành thanh tịnh giải mê mù
Dứt khoát tâm tu tránh động ngu
Ai giỏi ai tài ta chẳng động
Minh tâm kiến tánh thật lòng tu

7) Atlantic City (USA), 27-09-1999 6:05
Hỏi: Duyên lành là sao?
Đáp: Thưa duyên lành là thuận ý đất trời trong xây dựng.
Kệ:
Triền miên học hỏi tạo duyên lành
Nghịch ý không tu chẳng có thanh
Duyên mất tình đời không tiến được
Thành tâm tu tập trí tâm thành
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