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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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Qui Nguyên

Qui nguyên giềng mối tạo thanh bình
Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình
Sanh trụ hoại diệt nay tái ngộ
Phân minh đời đạo tự qui hình

Vĩ Kiên

1) Atlantic City (USA), 24-10-1999 7:52

Hỏi: Thoát khỏi trần tâm là sao?
Đáp: Thưa thoát khỏi trần tâm là sẽ không còn sự lo âu nữa.

Kệ
Trên đường dứt khoát tự tâm tu
Càng sửa càng tu tự giải mù
Thương quí Trời cao duyên tận độ
Thành tâm tu sửa giải mê mù

2) Montreal (Canada), 25-10-1999 9:05

Hỏi: Làm người không hợp tác với tình Trời thì sẽ ra sao?
Đáp: Thưa làm người không chịu hợp tác với tình Trời thì sẽ

thích làm điều nghịch ý Trời Phật tức là ma quỉ.
Kệ:

Nghịch thiên sống bất trường tồn
Giả tưởng không tu tự hại hồn
Thức giác không còn tâm chuyển động
Thành tâm không có tạo mê hồn

3) Montreal (Canada), 26-10-1999 4:15

Hỏi: Người tu mà phản Thầy tại sao?
Đáp: Thưa người tu phản Thầy luôn luôn muốn thực hiện ngược

lại đại cuộc chung.
Kệ:

Thực hành ngược lại đường chung tiến
Phản bội tình thương chẳng có hiền
Ác ý gieo trồng qui tội lỗi
Thiên đàng không tiến chẳng còn yên

4) Montreal (Canada), 27-10-1999 9:35

Hỏi: Từ bộ gan đi lên bộ đầu chưa thông được thì làm sao xuất
hồn?

Đáp: Thưa điển từ bộ gan vẫn chạy lòng vòng trong sự lo âu và
sân si, nếu không thoát khỏi được bộ gan, trí không mở
tâm không yên.

Kệ:
Cơ tạng uất khí điển chẳng thông
Bộ đầu u uất vẫn sai lầm
Tu hoài không tiến sao minh đạo
Không hiểu luật Trời chẳng có tâm

5) Montreal (Canada), 28-10-1999 7:04

Hỏi: Muốn có sự quang minh chánh đại thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn đạt tới sự quang minh chánh đại của nội tâm

thì phải thực hành khứ trược lưu thanh, xây dựng nội
thức, luồng chơn điển sẽ liên hệ cùng Trời Phật, tự khai
sáng khối óc và tâm linh.

Kệ:
Qui nguyên giềng mối tự tâm hành
Khai sáng tâm thân tiến tới nhanh
Phát triển vô cùng mới đạt thành
Dày công tu luyện tự mình thanh

6) Montreal (Canada), 29-10-1999 7:32

Hỏi: Sự nghịch thuận tương giao có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa sự nghịch thuận tương giao tạo sự quân bình của nội

tâm.
Kệ:

Tâm linh biến hóa thật vô cùng
Giải tỏa phiền ưu chuyển giải tùng
Thế sự nan truy giây phút tiến
Thành tâm tu luyện tiến vô cùng

7) Montreal (Canada), 30-10-1999 8:50

Hỏi: Sự thương yêu trìu mến do đâu hình thành?
Đáp: Thưa sự thương yêu trìu mến do tâm thức cùng tu cùng

tiến hình thành.
Kệ:

Tình thương đạo đức chung hành tiến
Thực hiện pháp môn tự giải phiền
Duyên đạo tình đời phân tự giải
Càng tu càng tiến cảm thông truyền
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