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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 May
Duyên may tâm thức còn may mắn
Hiểu pháp tâm tu chẳng khó khăn
Chơn lý tràn đầy duyên tận độ
Giải phần mê chấp điển tầng tăng
Vĩ Kiên
1) Atlantic City (USA), 10-10-1999 8:25
Hỏi: Thiện tâm sẽ đi đến đâu?
Đáp: Thưa thiện tâm xây dựng sẽ đem lại kết quả tốt.
Kệ:
Tận tâm xây dựng chung hành tiến
Kiến thiết tâm thân tự giải phiền
Một mối chung hành không rắc rối
Thành tâm tiến hóa cảm giao liền

2) Atlantic City (USA), 11-10-1999 7:53
Hỏi: Người tu tưởng lầm mình là tiên hay Phật có đúng không?
Đáp: Thưa tu có thành tiên hay Phật chính mình cũng không biết
được, chỉ biết phục vụ tối đa theo hạnh của tiên Phật thì
đúng hơn, thế gian đô thị giả chẳng có việc gì là thật cả.
Kệ:
Tu hành tinh tấn lại càng an
Cương quyết không lui những bức màn
Trở ngại không còn trong ý thức
Cần tu cần tiến tự khai màn

3) Atlantic City (USA), 12-10-1999 4:05
Hỏi: Tại sao làm người lại cần sự thanh tịnh?
Đáp: Thưa làm người rất cần sự thanh tịnh, nhiên hậu mới phù
hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên được.
Kệ:
Sanh ra thuận ý tranh Trời
Tự tiến lây quây một cuộc đời
Thức giác chính mình không loạn động
Vô sanh ý đẹp tỏa sáng ngời

4) Atlantic City (USA), 13-10-1999 7:50
Hỏi: Tin tức của thế giới có hữu ích gì cho người nghe?
Đáp: Thưa tin tức thế giới giúp cho người nghe nhận định chiều
hướng nào là chiều hướng hữu ích cho chung.
Kệ:
Tự nhiên sinh động ý tâm truyền
Giải tỏa phiền ưu tự cảm yên
Xây dựng cơ đồdo chuyển thức
Tự nhiên và hồn nhiên lại ưu tiên

6) Atlantic City (USA), 15-10-1999 8:30
5) Atlantic City (USA), 14-10-1999 6:15
Hỏi: Phục vụ mọi người mà nhiều người không nhận thì sẽ ra
Hỏi: Sự tự nhiên và hồn nhiên do đâu mà có?
sao?
Đáp: Thưa sự tự nhiên do sự chuyển động của Trời Đất đã hình
Đáp: Thưa thành tâm phục vụ mọi người mà có người không
thành.
chịu nhận thì sẽ bị thiệt thòi và bơ vơ, sẽ sống trong cõi
Kệ:
không yên.
Thực hành ban chiếu chẳng tranh giành
Kệ:
Thương quí chung vui hưởng đạo thanh
Sống không vất vả chẳng hành tin
Dứt khoát tình Trời trong nhịp sống
Càn khôn vũ trụ vẫn thông hành
Trời đất chuyển xoay tự hại mình
Ôm lý thực hành không dứt khoát
Không tâm tạo động cực thân mình
7) Atlantic City (USA), 16-10-1999 4:05
Hỏi: Tình thương và đạo đức có sẵn trong người hay không?
Đáp: Thưa tình thương và đạo đức có sẵn trong tâm người, loài
người chỉ có một đạo mà thôi, Thượng Đế đã cấy sẵn
trong lúc chào đời, ai ai cũng quí mến và phục vụ đầy
đủ.
Kệ:
Tình thương và đạo đức quanh người
Xây dựng thương yêu quí lại cười
Thành thật nâng niu cùng quí độ
Thâm tình tận độ mặt vui cười
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