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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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Thơ Xuân Của Thầy Nhân Năm Mới

Tân xuân chúc phúc quí bạn hiền
Cởi mở an vui lại sống yên

Trí tuệ không ngừng trong phát triển
Nhớ Trời quí Phật tự tầm xuyên

Vĩ Kiên

1) Atlantic City (USA), 21-11-1998 6:55
Hỏi: Sự tự nhiên và hồn nhiên xây dựng bằng cách nào?
Đáp: Thưa sự tự nhiên và hồn nhiên từ trong cho đến bên ngoài

đều tương ứng trong sự thanh tịnh tạo ra sự hồn nhiên
mật thiết, cảm thức sự nhẹ nhàng của Trời Đất phục vụ
đều có gốc gác và lý do rõ rệt. Người tu thiếu thanh tịnh
sẽ đi ngược lại giòng tiến hóa của tâm linh, hướng ngoài
tạo động, khó tu khó tiến.

Kệ:
Chiều sâu vắng mất tạo lo phiền
Khó khổ không hay sống khó yên
Động tịnh không còn duyên học hỏi
Độc tài cố chấp tự tầm xuyên

2) Atlantic City (USA), 22-11-1998 2:45
Hỏi: Tầm xuyên là xuyên nơi nào?
Đáp: Thưa tự tầm xuyên là đến một nơi không ngờ được, gọi là

tự nhiên và hồn nhiên đến đó, tâm thức hoàn toàn thay
đổi, ứng phó với bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến.

Kệ:
Thực hành chẳng có rên la
Tiến hóa thâm sâu cũng phải hòa
Đời đạo song hành tâm cảm thức
Tình thâm hiểu được sống chung nhà

3) Atlantic City (USA), 23-11-1998 5:05
Hỏi: Tại sao làm người mà phải rên la?
Đáp: Thưa làm người mà phải rên la vì thiếu thanh tịnh chưa

hiểu được vị trí của chính mình, đến đây để làm gì rồi sẽ
về đâu Tự thấy chính mình đang bị ràng buộc bởi hoàn
cảnh kích động và phản động của tình đời, bắt buộc phải
rên la và cầu cứu.

Kệ:
Vị trí phần hồn vẫn ngất ngơ
Hồi sinh học hỏi tiến từ giờ
Sơ sinh cho đến đầu xoay bạc
Không biết chính mình vẫn ngất ngơ

4) Atlantic City (USA), 24-11-1998 5:45
Hỏi: Óc người có thể hiểu được mọi việc?
Đáp: Thưa óc người liên hệ với chấn động thanh tịnh, tự nhiên

và hồn nhiên nhiều hơn. Chịu tu sửa càng ngày sẽ được
thanh nhẹ hơn, do đó tạo thành niềm tin mà hành sự.

Kệ:
Tiến hóa thâm sâu nhờ óc người
Thực hành chất phác thật là tươi
Gieo duyên tận độ người người quí
Pháp lý Vô Vi tiến kịp kỳ

5) Atlantic City (USA), 25-11-1998 3:45
Hỏi: Óc người làm sao tiến hóa thâm sâu được?
Đáp: Thưa óc người chịu niệm Phật giải nghiệp tâm hướng về

không, mới cảm thức được sự thâm sâu, vạn sự trên đời
là không, nhiên hậu mới tiến về ánh sáng quân bình mà
học hỏi.

Kệ:
Thâm sâu tiến hóa rõ đuôi đầu
Cảm thức chiều sâu có trước sau
Qui hội tình người trong chốc lát
Cảm thông Trời Phật tự về mau

6) Atlantic City (USA), 26-11-1998 4:50
Hỏi: Về không để làm gì?
Đáp: Thưa về không thì mới thấy rõ vạn sự trên đời bởi nhứt

không, tự nhiên hồn nhiên là chính gốc.
Kệ:

Hóa sanh sanh hóa tự tham tòng
Vỡ lẽ ngoài trong không đạt được
Ý thức tâm hình trong vọng động
Qui về một mối chẳng còn trông

7) Atlantic City (USA), 27-11-1998 3:00
Hỏi: Sự đóng góp xây dựng đại sự chung có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa sự đóng góp hữu ích cho đại sự chung rất hữu ích

cho hậu thế, hạnh đức vô biên, Trời Phật chứng tâm,
không khác gì hoa nở nghìn năm không héo dâng Trời
dâng Phật, việc làm thật sự có ý nghĩa, thật sự xây dựng
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không oan uổng.
Kệ:

Thực hành hướng tưởng về nguồn
Thế thái nhơn tình tự dứt luôn
Thành thật thương yêu cùng cảm xúc
Thành tâm đóng góp tự về nguồn
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