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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

Duyên Lành
Duyên lành tái ngộ qui chơn giác

Cảm minh đời đạo tự giao liên

Qui hội tình người duyên đạt thức

Thành tâm tu luyện pháp phân huyền
Vĩ Kiên

1) -- (--), 08-02-1992 ??:??

Hỏi: Hôm nay Bé phải rời bạn yêu quí của Bé, Bé nghĩ
sao?

Ðáp: Thưa Bé rất cảm động trước giờ chia ly, nhưng Bé

cũng lưu lại không ít tài liệu tu học trực chỉ tiến
hoá, các bạn cũng quí mến và cảm động, nguyện
tu thật và sớm thức tâm đắc đạo, sự an lành của Bề
Trên ban đồng đều cho mọi tâm thức thực hành.

Bé đi đến đâu cũng chỉ biết thương yêu và xây

dựng, mọi người đều vui trong tình thâm thương

nhớ.
Kệ:

Vui chung đường đạo giải tâm mê

Tự tiến tự tu tự trở về
Khai triển chơn hồn qui một mối

Thương yêu không bỏ tự về quê

2) -- (--), 09-02-1992 ??:??

Hỏi: Bé tái ngộ được bạn bè quí yêu của Bé tại phi

trường Los Angeles Bé có vui không?

Ðáp: Thưa Bé rất vui mừng cơ duyên tái ngộ, trong lòng

quí mến vô cùng,

3) -- (--), 09-02-1992 ??:??

Hỏi: Bé thăm hội chợ và thiền đường Thiền Thức, Bé

cảm thức thế nào?

Ðáp: Thưa Bé thấy tình Trời ban chiếu rõ rệt, mọi người

đều vui, thương và quí mến, sự bất ngờ tái ngộ là

duyên Trời đã định.
Kệ:

Tình đời chuyển động ý vô minh

Trí tuệ âm u loạn tánh tình

Thức giác bình tâm đều chuyển thức

Tình Trời sâu rộng thấu huyền linh

4) -- (--), 10-02-1992 ??:??

Hỏi: Bé đi đóng phim có mệt không?

Ðáp: Thưa Bé đi làm sự hữu ích cho mọi người ở tương

lai, lúc nào Bé cũng sẳn sàng, vui và không bao

giờ cảm thấy mệt, vì tình thương của mọi người,

đồng một lòng như vậy, thành hình một việc cho

mọi người cộng hưởng, cũng là thiên ý mà thôi.

Làm lành lánh dữ là việc cần thiết cho mặt đất.
Ngược lại thị phi phá hoại thì điện năng khối óc

càng ngày càng yếu, lúc chết nhắm mắt cũng thành

ma quỉ hay là trùng dế là cùng. Lúc sống tưởng

lầm mình là siêu anh hùng, đâu dè cuối cùng là

siêu vi trùng, chỉ biết phá hoại, nhưng không bao

giờ biết xây dựng, gia đình lúc nào cũng không

yên ổn cả.
Kệ:

Càn khôn vũ trụ mới là nhà

Ðộng loạn âm u khó xuất ra
Dại dột tự hành mà không biết
Tâm mù điên loạn khó thông qua
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5) -- (--), 11-02-1992 ??:??

Hỏi: Qua cuộc gặp gỡ bạn đạo tại thiền đường Thiền
Thức, Bé có mệt không?

Ðáp: Thưa Bé cảm thấy vui mừng được tái ngộ những

hình ảnh quí yêu đã từng nung nấu, đàm đạo thân

mật và phúc đáp được những điều thắc mắc của

các bạn đạo quí yêu, cùng đồng trong tâm tình tu

học của Bé. Bé lại càng thấy mọi người đều được

khêu dậy đức tánh nhịn nhục và học hỏi trong chu

trình tiến hóa. Càng thực hành nhiều thì càng sẽ
được mở mang tâm lẫn thân, trí đạo sẽ được tròn

đầy và tự giải bỏ sự tranh chấp vô lý, quên đi khối

óc có khả năng khai thác sự thanh tịnh của chính

mình. Nhiên hậu mới có cơ hội cống hiến cho

nhơn loại hơn trong lúc tranh dành vô ý thức.
Kệ:

Thương yêu sắp sẳn trong tiềm thức

Khai mở thanh cao hướng các nơi

Phát triển tình yêu chuyển thức hồn

Qui về một mối quí thương Trời

6) -- (--), 12-02-1992 ??:??

Hỏi: Buổi tiệc chung vui đầu năm sao Bé lại phải rơi lụy?

Ðáp: Thưa tình thương yêu của Trời Phật đưa con người

đến tự giác, nhưng nhìn thấy sự chia cách mà rơi

lụy, để cho mọi người tự thức, ăn của Trời phải
nhớ Trời thay vì thị phi, nói thánh không biết
thánh, nói thần cũng không biết thần, nói đến ma

lại càng sợ. Cho nên bày biểu lập bè đảng, độc tài

si mê trong thế lực, ôm nghiệp tâm không giải kịp,

tâm thần lúc nào cũng không ổn định cả. Bé có

phân tách cho mọi người yêu quí trên mặt đất này

tự hiểu, cùng một nguyên lý sinh ra, đó là nguyên

lý vô sanh, làm một việc gì cũng phải nhớ đến sự
liên hệ của Trời đất mà hành, chớ không nên tự
cho mình là sáng suốt hơn người khác thì rất dễ rơi

vào chỗ eo hẹp độc tài, tạo động cho chính mình

mà không hay. Bé rất cảm phục tuổi trẻ, biết tự
mình dấn thân để học hỏi, đồng hành tiến hóa trên

con đường đạo pháp gay go.
Kệ:

Tình thương Trời đã sẳn ban cho

Khai triển tâm tu tự tiến dò

Trời Phật không xa duyên tự thức

Thương tâm lập hạnh tránh quanh co

7) -- (--), 13-02-1992 ??:??

Hỏi: Những chuyện Bé đã hi sinh vì người, sao Bé không kể nguyên lý huyền vi cho mọi người biết?
Ðáp: Thưa việc làm phù hợp với thiên ý, cảm động cả tình người lẫn Trời, thì mới thành công, chứ không phải câu

chuyện thiếu trí và thiếu từ bi mà kể lể. Cho nên Bé đã thường dấn thân làm những điều không ai muốn làm

cả. Cho nên người đời thấu triệt hạnh của Bé thì muốn lập hạnh như Bé. Nhưng muốn làm như Bé thì sẽ gặp
rất nhiều thử thách, một lòng không thay đổi thì mới đạt được.

Kệ:
Ðau thương là cảnh Trời khuyên giải
Thuận ý hiếu trung chuyển tiến bài

Ngộ nạn thức hồn duyên đạt thức

Trời ban tình đẹp chẳng phân hai
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