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Thưa các bạn, -- Mục Bé Tám 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

Hòa Thanh
Hòa thanh chung hành minh chơn pháp

Khai triển chính mình tự giác trình
Trí tuệ phân minh hành chuyển tiến

Thành tâm xây dựng chuyển thân hiền
Vĩ Kiên

1) -- (--), 11-11-1991 ??:??

Hỏi: Nếu làm người không biết chuyện mình nhưng chỉ
biết chuyện người thì sao?

Ðáp: Thưa làm người mà không biết chuyện mình mà
chuyên biết chuyện người là tự bỏ vị trí của chính
mình, thì không có cơ hội đứng vào hàng tiến hoá
được.

Kệ:
Hành trình rõ rệt phân minh tiến
Cảm thức ngoại lai tạo nỗi phiền
Trồng cấy đủ điều trong nội thức
Khó tiêu tạo động thế nào yên

2) -- (--), 12-11-1991 ??:??

Hỏi: Ngày mai Bé phải đi làm thủ tục cư trú phải không?
Ðáp: Thưa phải được dịp làm thủ tục này giúp cho sự

qua lại của Bé được dễ dãi hơn.

3) -- (--), 12-11-1991 ??:??

Hỏi: Bé định đi bao nhiêu ngày?
Ðáp: Tùy duyên trong tuần mà thôi.

4) -- (--), 12-11-1991 ??:??

Hỏi: Nơi đó Bé có tiếp bạn đạo hay không?
Ðáp: Thưa lúc nào Bé cũng sẵn sàng tiếp đón mọi người,

muốn bàn bạc với Bé về tâm đạo.
5) -- (--), 12-11-1991 ??:??

Hỏi: Bé có chuẩn bị trước không?
Ðáp: Thưa Bé tình thương không cần chuẩn bị, ngược lại

tâm trạng ác độc và mưu mô lúc nào cũng phải
chuẩn bị cho sự tham gian, gọi là sự khéo léo của
trường đời, tự hại tâm thân mất sự tự nhiên hoà ái
tương thân với mọi người, khô khan thiếu tình
thương, nghiệp lực bao phủ tâm thân, có gặp cũng
chẳng giúp ích được ai! Sự tự nhiên và hồn nhiên
sẽ giúp mở tâm thức bằng an của mọi người trong
khi tương ngộ. Cho nên Bé đi đến đâu cũng có sự
thương yêu trìu mến của mọi người.

Kệ:
Cơ duyên sắp đặt do Trời chuyển
Ý thức từ bi khắp các miền
Sống động hành trình trong giải mở
Thương yêu xây dựng hợp thành duyên

6) -- (--), 13-11-1991 ??:??

Hỏi: Mọi người đang nhộn nhịp sắp đặt cho cuộc lễ
Giáng Sinh sắp tới có ý nghĩa gì?

Ðáp: Thưa vì sự mưu sinh mà nhộn nhịp trong lãnh vực
buôn bán về mỹ thuật, tạo cuộc chung vui, sau
những chuỗi ngày vật lộn với sự cạnh tranh của
trường đời, chứ kỳ thật ý nghĩa của lễ Giáng Sinh,
tức là giây phút cứu sinh, mọi người đồng tưởng
niệm sự yêu thương vô cùng của Chúa, tức là
hướng về phần Hồn, hồi sinh về cõi thanh nhẹ,
thiên đàng có thật, cũng là cơ hội cứu sinh phần
hồn, chứ không phải sát sanh hại vật, tâm lành xây
dựng niềm tinh yêu của Chúa, càng ngày càng trọn
lành hơn, tâm hồn được cứu rỗi trong giây phút
thật sự tưởng niệm, bằng mọi cách tham thiền ổn
định tâm thân, hướng thượng, nuôi tưởng một tâm
hồn thanh cao và cỡi mở, thì mặt đất mới có cơ hội
thái bình, nhưng không bao giờ thái bình, chỉ nuôi
tưởng sự cầu xin và ỷ lại mà thôi. Sau cuộc lễ rồi
cũng phải tiếp tục trong khổ và không sống đúng
trong ý nghĩa giải thoát hướng về vô sanh mà tái
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hồi ánh sáng từ bi sẵn có trong tâm. Người tu thiền
tự động bớt sự giao động của ngoại cảnh, hướng
về nội tâm giải thoát nhiều hơn thì mới có cơ hội
hiểu rõ cuộc lễ Giáng sinh, tức là độ sinh giúp cho
phần hồn tiến hoá vậy.

Kệ:
Giáng Sinh cuộc lễ giúp hồn tiến
Nhắc nhở niềm tin giải nỗi phiền
Giải nghiệp mê lầm trong nội thức
Tiến thăng thanh nhẹ hợp Trời duyên

7) -- (--), 14-11-1991 ??:??

Hỏi: Bé đã bình an đến nơi có mệt không?
Ðáp: Thưa vẫn như thường, thay đổi không khí rất vui, tương ngộ những tâm hồn thương yêu và cởi mở. Bé cảm

thấy tâm người đời luôn luôn muốn được cả hai, đời cũng muốn được mà đạo cũng muốn thành công, bắt cá
hai tay khi được khi mất. Nhưng lỡ rồi thì đời cũng phải nhịn nhục và chú ý từ việc nhỏ cho đến việc lớn trong
vòng trật tự mưu sinh. Còn đạo cũng vậy hành từ điểm một và giải tiến từ điểm một trong đạo đức và thương
yêu, thì nó mới cân xứng trong chu trình tiến hóa được, cộng lại là đời đạo song tu, thích hợp nhứt trong thời
đại hiện tại, nên nhịn nhục, phát hiện từ bi, tràn đầy hạnh phúc.

Kệ:
Thương yêu cởi mở đường tâm thức
Tiến hóa không ngừng cảm cảm thông
Ai ghét ai thương tùy duyên phước
Thực hành chơn pháp giải lòng vòng
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