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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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Óc sáng tâm minh phát triển tình
Cùng chung cộng tác rõ hành trình
Giao thông một mối xây tình đạo
Hợp tác vui hành lại càng minh

Vĩ Kiên

1) -- (--), 08-03-1996 ??:??

Hỏi: Từ đâu mà tạo ra sự sống còn của muôn loài vạn vật?
Đáp: Thưa, từ thanh khí điển của Trời và Đất hóa sanh vạn vật,

sức sống trong hy vọng và hy vọng, tiến hóa trong cõi
phù sanh tạm và tiến về thanh tịnh.

Kệ:
Bước vào cõi tạm sống phân minh
Đời đạo mở đường trong chuyển trình
Học hỏi không ngừng trong ác độc
Tự minh tự tiến tự qui hình

2) -- (--), 09-03-1996 ??:??

Hỏi: Lý nào là lý cao siêu?
Đáp: Thưa, lý siêu thoát là lý cao siêu, chỉ có hành pháp thì

mới thấu triệt được giá trị của sự thanh tịnh, càng thiền
thì sẽ càng hiểu được chiều sâu của nội khoa tâm lý.

Kệ:
Qui nguyên giềng mối gốc muôn loài
Hỗ trợ tâm linh tự tiến hoài
Khai sáng chơn hồn duyên tự thức
Bền lâu thanh nhẹ chẳng bi ai

3) -- (--), 10-03-1996 ??:??

Hỏi: Muốn đem lại hòa bình cho mặt đất thì phải làm sao?
Đáp: Thưa, muốn đem lại sự hòa bình cho mặt đất thì nhơn loại

phải tránh ác hành thiện, tức là phải tu thiền, hướng về
thanh tịnh tự cấy đèn lòng đạo đức thì mới đem lại sự
hòa bình cho mặt đất.

Kệ:
Tự mình sáng suốt tự phân độ
Giải toả phiền ưu giải nấm mồ
Bực nhọc trong lòng ta giải tỏa
Chung vui thanh tịnh tự Nam Mô

4) -- (--), 11-03-1996 ??:??

Hỏi: Chuyện gì là chuyện lạ trên đời nầy?
Đáp: Thưa, sự hiện diện của loài người là chuyện lạ nhứt trên

đời nầy, phải bước qua một hành trình cấu trúc siêu
nhiên cực kỳ tinh vi của Trời Đất, cho nên có câu: Nhơn
thân nan đắc, Pháp nan ngộ - có xác là một điều khó, gặp
pháp để tu lại càng khó hơn. Chúng ta may mắn được cả
hai, chỉ có thiếu hành mà thôi! Dày công tu luyện thì sẽ
đạt thành.

Kệ:
Tự tu tự tiến cõi thanh tịnh
Thức giác bình tâm tự sửa mình
Điêu luyện Đạo Đời trong ý chí
Khai thông tự tiến thông hành trình

5) -- (--), 12-03-1996 ??:??

Hỏi: Làm người thường hay bực bội tại sao?
Đáp: Thưa, làm người cơ tạng liên hệ với vũ trụ quang, thời

tiết có thể làm cho thể xác bực bội, đối với người không
tu thiền, không có pháp giải sự bực nhọc trong nội tạng,
thần kinh khối óc bất bình thường, hướng ngoại rất dễ bị
động trong tâm thức, dễ tạo rối cho chính mình, ngược
lại có pháp tu và hành đúng thì mới có cơ hội tự giải.

Kệ:
Thức tâm mới hiểu phần hồn động
Hối cải ăn năn tự tiến thông
Đổ vỡ không còn tâm giác thức
Thực hành liên tục chẳng còn mong

6) -- (--), 13-03-1996 ??:??

Hỏi: Ngoài nước lửa gió đất thì còn cái gì quan trọng hơn?
Đáp: Thưa, ngoài nước lửa gió đất chỉ còn điển quang là quan

trọng và vô cùng uyển chuyển tiến hóa nhanh nhẹ và sáng
suốt nhất, người tu thiền cần phát triển ngay trung tim bộ
đầu trực chuyển vào trung tâm sinh lực càn khôn vũ-trụ,
thì lúc nào cũng vui và hợp thời giải nghiệp tâm và thăng
hoa tiến hóa hợp thời.

Kệ:
Cảm thông nguyên lý từ giờ
Tiến triển không ngừng chẳng có mơ
Đời đạo song hành tâm thức giác
Chẳng còn mê loạn chẳng còn mơ

7) -- (--), 14-03-1996 ??:??

Hỏi: Người đời thích vui tại sao?
Đáp: Thưa, người đời thích chung vui mới có ấm áp, người

đạo thì thích thanh tịnh mới được thăng hoa về phần hồn,
cho nên người tu thiền luôn luôn khiêm tốn và nhịn nhục,
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sẽ không còn mất hay còn nữa.
Kệ:

Chẳng còn bôn ba mới xuất ra
Hồn tâm thanh nhẹ mới ôn hòa
Quí Trời quí Phật trong thanh tịnh
Trời Đất không xa sống chung nhà
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