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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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Hòa Hợp
Hòa hợp chung vui cùng thức tỉnh
Thực hành chơn pháp triển tâm linh
Đất trời sống động tâm thành tiến
Giải giới trược ô hiểu chính mình
Vĩ Kiên
1) Washington DC (USA), 17-10-1999 4:00
Hỏi: Sống vui trong quí tưởng là sao?
Đáp: Thưa sống vui trong quí tưởng là tinh thần phục vụ sẳn có
của loài người.
Kệ:
An lành chờ đợi người thân mến
Giúp đỡ lẫn nhau ý vững bền
Khêu dậy tình thâm chung một mối
Thật thà giao cảm gốc căn nền

2) Atlantic City (USA), 18-10-1999 6:05
Hỏi: Thương tình quyến luyến trong vòng xa cách tại sao?
Đáp: Thưa sự niềm nở gắn liền tâm giúp đỡ trong sự thành thật
của đôi bên vận hành tốt.
Kệ:
Thương tình quyến luyến trong xa vắng
Chuyển biến vô cùng trí vẫn yên
Duyên đạo tình đời nay tái ngộ
Minh tâm kiến tánh chẳng lo phiền

3) Atlantic City (USA), 19-10-1999 4:45
Hỏi: Màu xanh biếc do đâu mà có?
Đáp: Thưa màu xanh biếc do sự trong lành của Trời Đất cộng
với ánh sáng của mặt trời hình thành.
Kệ:
Nguyên lý trong lành điển chiếu minh
Thanh quang quang chiếu hành trình
Thi thơ nổi bật duyên lành tốt
Thương quí tình Trời hợp nhứt linh

4) Atlantic City (USA), 20-10-1999 9:10
Hỏi: Tình đời đen bạc bất thường tại sao?
Đáp: Thưa tình người thiếu thật thà, nói thì dễ nhưng giữ lời thì
khó.
Kệ:
Quyền lợi tham dâm của mọi người
Thực hành lắm chuyện khó giữ lời
Tâm thành dứt khoát duyên tình đến
Học hành tự thức rõ chơn đời

5) Atlantic City (USA), 21-10-1999 4:45
Hỏi: Việc đại sự thành hình tại mặt đất do đâu thành đạt?
Đáp: Thưa đại sự được hình thành trên mặt đất do lòng người
kết hợp hình thành tại mặt đất.
Kệ:
Tâm thức trung kiên đã cấu thành
Cùng chung hợp tác lại bình thanh
Qui y một mối cùng chung tiến
Chuyển biến vô cùng đạt tới nhanh

6) Atlantic City (USA), 22-10-1999 7:37
Hỏi: Xác thân bệnh hoạn do đâu hình thành?
Đáp: Thưa xác thân bệnh hoạn do sự ăn uống mất trật tự hình
thành.
Kệ:
Tâm thân bất ổn vì tham dâm động
Vì bởi thiếu tu tạo khổ lòng
Bực nhọc tâm người thêm loạn động
Nhớ thương Trời Phật lại một lòng

7) Atlantic City (USA), 23-10-1999 7:43
Hỏi: Tự mình giải quyết không lo bệnh tại sao?
Đáp: Thưa ý thức Trời cao nay được gần.
Kệ:
Thanh tịnh bình an tự xới đào
Một mối thâm tình duyên tận độ
Duyên lành tận diệt trí phân chuyển
Quy nguyên thức giác tự mình vô
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