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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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Phân Hành

Hồn tu tiến hóa cõi trời tiến
Xác quí Trời cao chẳng có phiền
Giáo dục liên hồi duyên tự thức
Quân bình tiến hóa cảm giao liền

Vĩ Kiên

1) Pattaya (Thailand), 01-01-1997 7:35

Hỏi: Đầu năm có gì lạ không?
Đáp: Thưa đầu tức là ngày đầu tiên của năm 1997, cũng là ngày

bắt đầu của cuộc sống mới, chứng minh cho một năm
qua, bao nhiêu sự kích động và phản động của tình Trời,
mọi người đều được giữ tâm xác để tiếp tục trên đường
tu, thấy rõ khả năng của chính mình có thể vượt qua mọi
thử thách đã qua và sắp tới, lại càng an tâm tu tiến hơn,
dũng mãnh chấp nhập, từ mọi hoàn cảnh thay đổi và đổi
thay ở kỳ tới.

Kệ:
Thức tâm cảm thức nguyên lý nơi nơi
Học hỏi chung vui tự nghỉ ngơi
Trời ban tình đẹp trong tiến triển
Quí yêu muôn loại hướng về Trời

2) Pattaya (Thailand), 02-01-1997 2:15

Hỏi: Lý do gì có nhiều người muốn xây thiền viện để tu học?
Đáp: Thưa sự thành tâm tu hành tự sửa, phát tâm muốn có một

nơi thanh tịnh cộng với tinh thần đồng nhứt gìn giữ pháp
môn tu học, và cống hiến cho những người kế tiếp.

Kệ:
Thành tâm phát nguyện muốn xây thành
Thiền viện chung tu giữ ý thanh
Đạo đức tu trì không dẹp bỏ
Cùng chung xây dựng ý tâm thành

3) Bangkok (Thailand), 03-01-1997 2:55

Hỏi: Do đâu phát đại nguyện và thành tâm?
Đáp: Thưa tự nhiên phát đại nguyện và thành tâm do hành giả

đã thực hành thành tâm gặt hái được kết quả tốt và tự
phát đại nguyện tu suốt kiếp và xây thiền viện lưu lại dấu
tích cho người kế tiếp cùng hành.

Kệ:
Phát tâm tự nguyện chí tâm thành
Dứt khoát làm thinh hướng giới thanh
Đại nguyện cứu mình cùng các giới
Thành tâm tu luyện chẳng phân ranh

4) Bangkok (Thailand), 04-01-1997 4:55

Hỏi: Tâm không thành thì việc có thành không?
Đáp: Thưa tâm không thành thì mọi việc sẽ không thành, mỗi

mỗi đều do tâm, tu không thành tâm thật sự hành pháp thì
điện năng sẽ không được dồi dào, tâm tư sẽ không được
ổn định.

Kệ:
Hành trình nguyên lý chuyển tâm linh
Đạt thức đạt duyên tự cứu mình
Thức giác hành trình qui lại một
Bền lâu khai triển cứu thân hình

5) Bangkok (Thailand), 05-01-1997 3:55

Hỏi: Nghiêm luật vô sanh là sao?
Đáp: Thưa nghiêm luật vô sanh là sự phối hợp hình thành của

Trời Đất, chứ không phải của một cá nhân nào trên mặt
đất, hiểu được nguyên lý này, thì mới xác nhận tình
người là thiên tính, thì mới có cơ hội phát triển đến vô
cùng.

Kệ:
Tứ giả hợp thành hồn vía chuyển
Đời là tạm cảnh tự phân huyền
An hòa sống động tùy duyên thức
Càng khổ càng tu sống tạm yên

6) Phuket (Thailand), 06-01-1997 2:35

Hỏi: Không khí điều hòa do đâu mà có?
Đáp: Thưa không khí điều hòa do sự hợp nhứt của Trời Đất

hình thành, người tu cần hành đúng pháp thì hơi thở sẽ
được điều hòa và thanh nhẹ.

Kệ:
Khí điển tâm giao thở nhẹ nhàng
Qui hồi tâm thức trí quang sang
Thực hành nhịn nhục tâm càng ổn
Trí tuệ phân minh tự bạc bàn

7) Phuket (Thailand), 07-01-1996 2:30

Hỏi: Thần giao cách cảm là sao?
Đáp: Thưa thần giao cách cảm là chung hành tương ngộ, chung

một đường lối phát triển, tâm điển xa nhau như gần, nhắc
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nhở nhau, tâm tâm tương ứng.
Kệ:

Cảm thông nguyên lý chung hành tiến
Giải tỏa phiền ưu giải nỗi phiền
Đời đạo song hành tâm chẳng động
Chiều sâu tâm đạo tự mình xuyên
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