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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

Pháp Giới
Pháp giới phân minh đường xích đạo

Bình tâm học hỏi tự thân vào
Giải mê phá chấp tự phân màu

Chuyển tiến thâm sâu rõ nhiệm mầu
Vĩ Kiên

1) -- (--), 28-03-1992 ??:??

Hỏi: Những người may mặc có thể tu thiền được không?
Ðáp: Thưa những người may mặc, đã và đang học bài

kiên nhẫn để hình thành một việc trước mắt, tức là
tốt đẹp xinh tươi sau thời gian dày công đã đạt
thành, cũng là đang luyện tánh sửa tâm trong thực
hành, ý lực phục vụ mọi người, bất phân giai cấp,
càng làm cảm thấy càng vui, tự khép mình trong
một góc, thực hành một mũi kim châm một niệm
hành, nhìn mũi kim ta đang may, sánh bằng ý lực
niệm hành nguyên lý Nam Mô A Di Ðà Phật cũng
là một cơ hội học nhẫn và tự thức tâm, niệm Phật
lâu ngày cũng có thể hình thành được một xâu
chuỗi điển hình trong tâm, cũng là tạo được một áo
giáp tình thương. Sau bao nhiêu ngày tháng thực
hành, cuối cùng tự cảm thấy được cái không đang
làm chủ cái có rất rõ ràng, vị trí của phần hồn sẽ
được khôi phục dễ dãi.

Kệ:
Tự mình khai thức học mê say
Ðời đạo song tu học mỗi ngày
Ai mượn ai vay minh lý đạo
Âm thinh thanh tịnh cảm vui vầy

2) -- (--), 28-03-1992 ??:??

Hỏi: Ở mặt đất nầy cái gì đang chiếu cho cái gì?
Ðáp: Thưa cái không đang chiếu cho cái có, hồn đang

làm chủ cái xác, ý lực tự nó khám phá ra lãnh vực
từ bi, chỉ có tu thiền thanh tịnh nhiên hậu mới
khám phá ra điều này, thiền trong tự thức thanh
nhẹ, tự tạo cho chính mình một cơ hội học sự nhịn
nhục, từ trong ra ngoài, hướng thượng giải thoát tự
về với chơn không, mọi tâm linh trên mặt đất nầy
đều có khả năng tự lui về với chính họ.

Kệ:
Hướng ngoài kích động biết bao phen
Chìm đắm say mê tự cảm hèn
Khó khổ trên đời tâm tự thức
Ăn năn sám hối gở gài then

3) -- (--), 29-03-1992 ??:??

Hỏi: Tâm loạn có giúp ích gì cho xã hội không?
Ðáp: Thưa tâm loạn chẳng có giúp ích gì cho xã hội cả,

chỉ có tiêu hao mà không kết quả.

4) -- (--), 29-03-1992 ??:??

Hỏi: Phải làm sao trở nên người hữu ích của xã hội?
Ðáp: Thưa phải tự lập lại sự quân bình tâm thức, nhiên

hậu mới cống hiến khả năng của chính mình, cho
quần sanh xã hội.

5) -- (--), 29-03-1992 ??:??

Hỏi: Phải làm cách nào mới lập lại sự quân bình cho
chính mình.

Ðáp: Thưa phải nhịn nhục, thực hành Pháp Lý Vô Vi
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thường xuyên
niệm Nam Mô A Di Ðà Phật tự vượt qua mọi sự
chán nản có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trong nội
tâm, nhiên hậu từ quang mới được thanh khai, bộ
đầu thanh nhẹ, tức là tự chứng sự tiến hóa của tâm

6) -- (--), 30-03-1992 ??:??

Hỏi: Tu thế nào mới gọi là tinh tấn?
Ðáp: Thưa tu là phải tự thực hành từ giai đoạn một, từ

đời lẫn đạo, từ bên trong cho đến bên ngoài, phải
tự mình kiểm chứng, minh đạo, không mờ ảo, mỗi
mỗi đều do tâm kiến thành mới sinh ánh sáng từ
bi. Lúc nào cũng bình thản trong thanh tịnh, càng
ngày càng tự hiểu nhiều hơn, không còn sự ảo hư
chứng ngộ nữa, tự hướng về thực tế vô sanh, quân
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linh.
Kệ:

Càn khôn vũ trụ tâm hành tiến
Pháp giới môn huân giải nỗi phiền
Trí triển tâm lành tâm đạt đạo
Quân bình khai triển tự tầm xuyên

bình thanh nhẹ, giải mê phá chấp trong thực hành.
Kệ:

Tự mình thức giác hướng về thanh
Cảm thức bền lâu tự thực hành
Qui một muôn chiều không động tịnh
Âm thinh triều giác cảm phân hành

7) -- (--), 31-03-1992 ??:??

Hỏi: Tại sao ở trên đời này có cảnh sanh ly tử biệt và đau thương để làm gì?
Ðáp: Thưa ở trên đời này có cảnh sanh ly tử biệt để mọi người có cơ hội thức tâm, tự hướng về con đường giải thoát

trước khi chưa lìa đời, thì khi lìa đời sẽ được tiến hóa nhẹ nhàng, tức là tu cho phần hồn được thanh nhẹ thay
vì ôm nghiệp vào tâm. Một cuộc chết đau thương là một cuộc thay đổi hoàn toàn, biến qua một dạng khác tùy
theo duyên nghiệp mà thực hành, cứ mãi mãi như vậy, sống chết tiến hóa theo luật tự nhiên và siêu nhiên. Rốt
cuộc mỗi một phần hồn đều gặt hái được sự tự thức mà thôi. Ai ai ở trên quả địa cầu cũng muốn bảo vệ sự
sanh tồn, nhưng luật Trời có trước luật người, đến giờ ra đi cũng phải tự đi mà thôi, tranh chấp, ôm địa vị và
vàng bạc cuối cùng cũng sẽ về không mà thôi. Hiểu được điều này thì tâm sẽ được an, tánh sẽ được ổn, chẳng
có gì phải lo sợ, chỉ biết sống vui hoà bình và tâm tự nó hòa tan với mọi nơi mọi giới, mà tự giải bày sự thật,
thì mới cảm nhận được sự thanh nhẹ vô sanh, từ bi là nguồn gốc yêu thương muôn loài vạn vật.

Kệ:
Trong không mà có tự khai tòng
Thế sự đau thương lại khó thông
Buồn tủi tự mình gieo ý lực
Cuối cùng học hỏi thức hồn vong
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