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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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Tái Ngộ
Tái ngộ chung vui tự bắc cầu
Thực hành chơn pháp chẳng lo sầu
Bình tâm thanh tịnh tâm thanh nhẹ
Học hỏi không ngưng rõ nhiệm mầu
Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 28-09-1999 5:50
Hỏi: Tình thương và đạo đức thì phải làm sao?
Đáp: Thưa tình thương và đạo đức là phải biết nguyên lý của
Trời Đất, thấy rõ Trời Đất ân độ chúng sanh, cần thực
hiện tình thương và đạo đức giữa con người và con
người.
Kệ
Tha thứ thương yêu là chuyện tối cần
Thức giác bình tâm tự xét phân
Nguyên khí ân ban giúp chuyển tiến
Qui hồn tâm thức rõ nghĩa ân

2) Atlantic City (USA), 29-04-1999 2:25
Hỏi: Càng tự ái càng nhớ nhung tại sao?
Đáp: Thưa càng tự ái càng nhớ nhung vì tâm thức tham dâm
chưa dứt khoát.
Kệ:
Khổ là tự ái giam thân khổ
Trí tuệ chưa minh tự vô động
Dục giới không ngừng mưu chuyển thức
Ác ôn phá hoại lại cầu mong

3) Atlantic City (USA), 30-09-1999 8:00
Hỏi: Lòng tham không đáy là sao?
Đáp: Thưa lòng tham không đáy tức là bao nhiêu cũng không
đủ.
Kệ:
Tham lam tự tại mình không tỉnh
Cực trí hại tâm khổ chính mình
Trễ nải không còn minh sáng suốt
Hành thân thể xác dục tham tình

4) Atlantic City (USA), 01-10-1999 5:00
Hỏi: Tình yêu của Thượng Đế ban chiếu bằng cách nào?
Đáp: Thưa tình yêu của Thượng Đế lúc nào cũng ôm ấp trong
nội tâm, một sự khắn khít và thanh nhẹ.
Kệ:
Mối tình bất diệt tạo nên hình
Duyên dáng thơm tho máu chuyển trình
Có một không hai chiều phát triển
Bằng lòng tu sửa lại càng minh

6) Atlantic City (USA), 03-10-1999 5:50
5) Atlantic City (USA), 02-10-1999 5:40
Hỏi: Vũ trụ và tâm linh có quan hệ gì?
Hỏi: Thời tiết thay đổi thì cuộc sống phải thay đổi tại sao?
Đáp: Thưa nguyên khí của Trời Đất là cuộc sống của nhân loại, Đáp: Thưa vũ trụ và tâm linh luôn luôn khắn khít với nhau, phù
hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên.
nguyên khí thay đổi là tâm tư của hành giả trên mặt đất
phải xuôi chiều theo mà sống.
Kệ:
Nguyên lý vô sanh tự tiến thầm
Kệ:
Giải mê phá chấp tránh sai lầm
Nguyên khí quân bình trợ giúp dân
Góp phần xây dựng tự phân lần
Cơ hành tận diệt không thanh tiến
Xây dựng bình tâm tự tiến thâm
Bình tâm phán xét chơn hành tiến
Xây dựng quân bình tự xét phân
7) Atlantic City (USA), 04-10-1999 4:05
Hỏi: Quí yêu Thầy thì phải quí yêu cách nào mới đúng?
Đáp: Thưa quí yêu Thầy tức là quí yêu pháp thực hành đúng
chiều hướng phát triển cho chung.
Kệ:
Hướng lên tiến hóa vô cùng tận
Phát triển tâm linh nguyện góp phần
Xây dựng lâu ngày thành chánh pháp
Bền lâu thanh tịnh giải phân lần
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