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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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Tâm Lành
Tâm lành học hỏi lý chơn tu
Giải tỏa phiền ưu chẳng có mù
Đen bạc tình đời tâm tự thức
Qui nguyên giềng mối giải thân tù
Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 05-10-1999 4:15
Hỏi: Dốc lòng tu tiến sẽ tiến bằng cách nào?
Đáp: Thưa dấn thân tu tiến bằng sự cảm thức sự vô cùng của
Trời Phật, nhiên hậu mới gặt hái được sự thanh tịnh.
Kệ:
Thực hành khai sáng tự tâm minh
Hiểu được tâm linh rõ tiến trình
Phát triển vô cùng không gián đoạn
Minh tâm kiến tánh rõ chơn tình

2) Atlantic City (USA), 04-10-1999 (bis) 4:25
Hỏi: Thiên cơ biến chuyển bất ngờ thì phải làm sao?
Đáp: Thưa thiên cơ bất khả lậu là mọi việc sẽ xảy ra bất ngờ,
chánh phủ cũng sẽ bó tay, nhìn sự thật cảm động và tự
cứu, loài người có thiên tánh bất phục bất cứ sự rắc rối
nào xảy đến.
Kệ:
Duyên lành vẫn giữ âm thầm
Tiến tới thanh cao tránh tạo lầm
Dứt khoát mưu cầu chung tiến bước
Chung hành giải quyết tự xuyên tầm

3) Atlantic City (USA), 05-10-1999 (bis) 7:25
Hỏi: Chuyện gì là chuyện tối cần?
Đáp: Thưa chuyện hợp tác xây dựng cho chung là chuyện tối
cần.
Kệ:
Góp phần xây dựng qui tâm đạo
Giải tỏa phiền ưu tự bước vào
Nguyên lý Trời ban hành rõ rệt
Thân tâm đạt thức rõ đường nào

4) Atlantic City (USA), 06-10-1999 3:00
Hỏi: Nhơn loại đang lo vì không khí bị ô nhiễm tại sao?
Đáp: Thưa không khí đang nuôi dưỡng nhơn loại, nếu không khí
bị ô nhiễm có thể tiêu diệt nhơn loại vì sự ô nhiễm, cần
thanh lọc không khí giúp nhơn loại.
Kệ:
Nguyên khí không thanh diệt chính mình
Cùng chung thanh lọc rõ hành trình
Trời ban chất đốt chung hành tiến
Sưởi ấm tình thương cứu thân hình

5) Atlantic City (USA), 07-10-1999 9:30
Hỏi: Khuyến tu thì phải khuyến tu làm sao?
Đáp: Thưa khuyến tu là phải tự thực hành để ảnh hưởng người
kế tiếp.
Kệ:
Thực hành cải thiện hướng tâm linh
Giải bỏ sân si tự sửa mình
Tiến hóa không ngừng xây dựng tiến
Minh tâm kiến tánh tự mình minh

6) Atlantic City (USA), 08-10-1999 6:00
Hỏi: Từ xa xưa ma có thể phá được đạo mầu hay không?
Đáp: Thưa ma quỉ lúc nào cũng phá đạo vì thực hiện chơn tu sẽ
bị mất quyền lợi tại thế.
Kệ:
Bất hòa tạo khổ chính tâm mình
Lý luận chê khen tâm bất định
Tạo nghiệp khó hành tâm chật hẹp
Nhai đi nhai lại hại tâm mình

7) Atlantic City (USA), 09-10-1999 9:00
Hỏi: Lợi dụng Vô Vi, làm điều sái quấy thực hiện tham dâm,
mưu cầu bêu xấu Vô Vi có lợi gì không?
Đáp: Thưa thực hiện xấu sẽ gây một sự tai hại cho tâm lẫn thân,
tự gây một tập quán xấu cho tâm lẫn thân khó tu khó hòa.
Kệ:
Thực hiện không lành tự hại thân
Hại mình hại họ chẳng cân phân
Óc không thanh tịnh duyên không đạt
Đụng chạm lung tung khó xét phân
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