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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

Thật Thà
Thật thà tự học lý chơn tu

Học hỏi không ngừng tự giải ngu

Mê tín không còn qui một mối

Thực hành chơn pháp tiến từ hồi

Vĩ Kiên

1) -- (--), 22-12-1991 ??:??

Hỏi: Tại sao những người tu chứng ngộ chuyện này

chuyện nọ mà lại còn chấp trước chuyện Bé đi

casino?

Ðáp: Thưa Bé hành động như vậy để xem được bao

nhiêu người nhận pháp và hành pháp và được bao

nhiêu người thọ pháp và lợi dụng pháp. Trong một

thời gian rồi tự nó phải ra đi, chứng minh tâm của

hành giả không thật với chính họ, thì tương lai vị
trí tiến hóa của họ sẽ không được phát triển vào

chơn tâm tiến hóa, luôn luôn ôm ấp sự thắc mắc
thị phi không có lối thoát. Ăn cơm Trời nói chuyện
người khác, không chịu tự cứu và thanh tịnh,

cuống cuồng trong sự mê chấp suốt một kiếp
người. Cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay

không, chẳng học được gì cả, thiện ác bất minh, tự
khinh thị mình và không tiến hóa.

Kệ:
Thiên đàng địa ngục do tâm tưởng

Trí thức âm u chẳng mở đường

Mê chấp không ngừng tâm tự cảm
Triền miên vọng động thật là thương

2) -- (--), 23-12-1991 ??:??

Hỏi: Nhiều người phát nguyện đi tu độ đời lại còn chia

phe đảng sân si là sao?

Ðáp: Thưa nhiều người phát nguyện, tự bỏ quên ý lực

sẳn có của chính mình.

3) -- (--), 23-12-1991 ??:??

Hỏi: Người tu có ý lực gì?

Ðáp: Thưa ý lực giải thoát, nung nấu ý lực giải thoát

ngày cũng như đêm, thì mới đạt được pháp lực độ
tha tại trần. Còn ngược lại người tu không có ý lực

nhịn nhục, thì sẽ biến thành thị phi tà ý khó mà tiến
thân, cất cốc tu hành, thì phải tự đạt cho chính

mình một kỳ công nhịn nhục tối đa, thì trược sẽ
biến thành thanh, động sẽ chuyển thành tịnh, tâm

thức từ từ lìa khỏi cảnh tranh chấp hồng trần,

không còn bị sự tranh chấp dồn ép nữa.
Kệ:

Tu tâm thực hiện chuyển thanh vừa

Phá chấp giải mê luyện sớm trưa

Thanh tịnh an vui trong một cốc

4) -- (--), 24-12-1991 ??:??

Hỏi: Ðêm Giáng Sinh bạn đạo các nơi về chung vui với

Bé, Bé cảm thấy thế nào?

Ðáp: Thưa các bạn về đây chung vui với Bé, Bé cảm
thấy tình Trời và tình người tràn ngập trong căn
phòng của Bé đang sống, Bé cảm thấy hạnh phúc

thật sự của Trời và Người đã hình thành. Bạn đạo
hát lên những bài hát siêu giác, cảm động từ đáy

lòng của mỗi cá nhân, vui thật là vui, Bề Trên lai

vãng chứng giám, ban cho mọi tâm hồn đều được

thanh nhẹ, thật đúng với ý nghĩa Giáng Sinh.
Kệ:

Hành trình khai mở thức Giáng Sinh

Mến cảm quí yêu xét hành trình

Tâm đạo vững bền duyên tự thức
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Tưởng Trời nhớ Phật chẳng còn mưa Phật Tiên quán xuyến lý càng minh

5) -- (--), 25-12-1991 ??:??

Hỏi: Bé có biết trước được nhiều chuyện sắp xảy ra hay

không?

Ðáp: Thưa người tu thiền không cần phải biết trước

nhiều chuyện, nhưng chỉ cần thanh tịnh thì mới có

cơ hội ứng phó bất cứ việc gì sắp xảy đến. Tu

hướng về Phật từ bi thanh nhẹ là sẽ được thông

suốt mọi việc trong thanh tịnh, quán thông định

huệ tròn đầy, tức là mâu ni châu sẳn có của mọi

người trên mặt đất này. Ðó cũng là hành trang đi

về Niết Bàn xứ Phật.

6) -- (--), 25-12-1991 ??:??

Hỏi: Muốn có Mâu ni châu thì phải làm sao?

Ðáp: Thưa muốn có Mâu ni châu thì phải chuyên cần
hành pháp đứng đắn, sớm giải nghiệp tâm, thì mâu

ni châu sẽ xuất hiện. Tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời là

vậy. Cứ hướng tâm về Phật, tự động nó sẽ giải mê

phá chấp tức là giải nghiệp tâm, mâu ni châu sẽ
thành tựu.

Kệ:
Qui nguyên thanh tịnh hướng tâm về
Giải quyết tâm linh tránh mỏi mê

Nguyện niệm Nam Mô trì chuyển tiến
Thanh nhẹ an vui khắp muôn bề

7) -- (--), 26-12-1991 ??:??

Hỏi: Loài người đặc biệt có những gì?

Ðáp: Thưa loài người có bản chất tự nhiên và hồn nhiên, biết được sự tấn thối rõ rệt. Bản tánh của con người là luật
Trời, thưởng phạt công minh. Có người hướng hẳn về con đường tu giải thoát. Có người nửa tu nửa phá hoại
tâm thân, trí óc bần thần, không thể trụ được, cứ triền miên trong khổ, mà không lối thoát. Ngược lại tinh tấn
hành pháp thì sẽ có kết quả ở tương lai.

Kệ:
Tu, hành thực hiện cứ tu hoài

Giải bỏ tâm tư tránh lầm sai

Dằn dọc tâm mình không ích lợi

Hành trình tu học tự mình khai
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