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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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Sống Động

Tình Trời sống động tự rèn trui
Nguyên lý thâm sâu rõ đạo mùi
Nhớ bạn nhớ trời tâm thức giác
Bền lâu chung tiến thật là vui

Vĩ Kiên

1) Atlantic City, (USA) 27-12-1997 3:00
Hỏi: Muốn tu mà tu không được thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn tu thiền mà thiền không được, là vì nghiệp

tâm quá nặng trược, cần ý thức con đường đạo tâm là
đường giải nghiệp chướng, ý thức rõ ràng, tự trì niệm
Phật từ từ giải nghiệp tâm, nhiên hậu mới thiền được,
cảm thức sự nhẹ nhàng là cần thiết, tự dấn thân thực hành
thì mới đạt được chánh pháp.

Kệ:
Trí ý phân minh tự giải phiền
Tận tâm xây dựng trí tâm yên
Giấc mơ không có tâm thanh nhẹ
Trí tuệ phân minh chẳng lụy phiền

2) Atlantic City (USA), 28-12-1997 8:00
Hỏi: Sự vận hành trong cơ tạng hữu ích gì không?
Đáp: Thưa sự vận hành trong cơ tạng đem lại sự giao thông

máu huyết sanh tồn và khai thông điển giới bộ đầu.
Kệ:

Điển tâm khai triển thuận đuôi đầu
Tiến hóa không ngừng rõ trước sau
Giềng mối qui nguyên chung một cõi
Thanh thanh diệu diệu lại tô màu

3) Atlantic City (USA), 29-12-1997 2:15
Hỏi: Muốn có hành trình dũng mãnh thì phải làm sao?
Đáp: Muốn có hành trình dũng mãnh thì phải chấp nhận thực

hành phục vụ tận tình.
Kệ:

Dấn thân phục vụ trong vui hành
Chẳng có so đo chẳng cạnh tranh
Thực hiện thành tâm không tính toán
Vui truyền chơn pháp chẳng cầu danh

4) Atlantic City (USA), 30-12-1997 3:30
Hỏi: Tại sao bị bần cùng hóa thân xác?
Đáp: Thưa quả địa cầu có nơi tốt nơi xấu, sự chuyển động bất

thường, loài người sống nơi thiếu thốn, bắt buộc phải
cầu xin Trời Phật gia hộ điển lành, chuyển mưa nắng mà
mưu sinh, khổ tận cùng có đôi chút đến ân độ, tự cảm
thấy sự huyền diệu của Trời Đất sắp xếp và không bỏ
một ai. Cuộc sống gay gắt chừng nào thì mới có cơ hội
tưởng đến Trời Phật ân độ và pháp lành của Trời ban.

Kệ:
Lệ rơi thấm thía chảy hai hàng
Khổ cực mưu sinh khó được ban
Cao đẹp tình Trời nay quán chuyển
Cứu nhơn độ thế tránh mơ màng

5) Paris (France), 31-12-1997 2:25
Hỏi: Năm mới thế sự lại âm u sẽ có hiện tượng gì?
Đáp: Thưa thế sự đang ở trong cảnh âm u chưa giải quyết được

việc gì thỏa đáng, thì cũng sẽ biến chuyển theo thiên cơ,
các nơi đều trong tinh thần chuẩn bị và gánh vác những
chuyện gì sẽ xảy ra từ Âu tới Á.

Kệ:
Hành trình tiến hóa mong an hòa
Cấu trúc qui nguyên tánh thật thà
Nền tảng không yên thêm động điển
Bình tâm xem xét tự mình qua

6) Paris (France), 01-01-1998 5:55
Hỏi: Làm sao tạo được sự an bình của nhơn sinh?
Đáp: Thưa muốn có sự an bình cho tâm thân thì chỉ có sự tu

thiền thì mới giải quyết mọi sự loạn động hiện hữu, bằng
lòng hướng về thanh tịnh mà tu tiến.

Kệ:
Đầu năm cầu nguyện vẫn còn phiền
Chúc phúc cho nhau muốn được yên
Cố đạt không thành tâm loạn động
Chiều sâu tâm đạo thật là yên

7) Paris (France), 02-01-1998 2:00
Hỏi: Cả thế giới đã và đang lo âu từ thời tiết cho đến kinh tế

bất ổn tại sao?
Đáp: Luật nhân quả trong sự có có không không là thường tình
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trên mặt đất, xứ nào giữ được trật tự liên hệ cùng Trời
Đất, bằng lòng hướng về tâm linh mà phát triển thì sẽ
được cứu, tự mình giảm bớt được ác ý, thì mạng sống sẽ
được kéo dài để xây dựng tinh thần phục-vụ, như
Thượng Đế đã và đang hành.

Kệ:
Qui nguyên giềng mối thật là thanh
Dứt khoát tâm tu tự thực hành
Đời tạm không cần lo tiến bước
Hành thông tự đạt tự bình an
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