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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

Tình Trời
Tình Trời quang chiếu duyên hành độ

Khai triển chính mình nguyện Nam Mô

Giải tiến không ngừng tâm đạt đạo
Bình tâm thanh tịnh tự ra vào

Vĩ Kiên

1) -- (--), 12-08-1992 ??:??

Hỏi: Nền tảng văn minh hiện tại đang khai thác không

gian để tìm mối lợi cho mặt đất có hữu ích gì

không?

Ðáp: Thưa sự ham muốn và phát triển của khối óc nhơn

loại, càng ngày càng thấy rõ chiều sâu của chơn lý

nhiều hơn. Qua vật chất cảm thức sự thành công

trên mọi mặt, nhưng rốt cục phần hồn cũng phải
chịu luật tiến hóa vô sanh, nhơn loại mới cảm thấy
nhẹ nhàn và bớt cạnh tranh và lo âu, sự sống còn

trên mặt đất đưa con người đến sự đụng chạm
nhiên hậu mới thức tâm.

Kệ:
Kích động đau thương tự tiến tầm
Lầm mê trong cõi kẻ quên tâm

Khai quang điểm nhãn còn chưa thức

Nhìn thấy Trời cao rất diệu thâm

2) -- (--), 13-08-1992 ??:??

Hỏi: Làm người sao không biết trước được sự việc sắp
xảy đến?

Ðáp: Thưa làm người không biết được những việc sắp
xảy đến là vì phần hồn đang bị giam hãm trong cõi

vô minh của thể xác, chỉ biết nhìn, biết đi biết
đứng biết ngồi, bận rộn trong những cử động kể
trên, mà đành quên vị trí thanh tịnh của chính

mình, bị tánh tình tạo thành tập quán tự lường gạt
mà không hay, chỉ chờ cơ may mà phát triển, hành

trong khổ tưởng lầm là sướng.

3) -- (--), 14-08-1992 ??:??

Hỏi: --
Ðáp: --

4) -- (--), 15-08-1992 ??:??

Hỏi: Bạn đạo bệnh nặng sắp chết tưởng đến Bé, Bé làm

sao?

Ðáp: Thưa bất cứ người nào hướng về Bé, Bé thành tâm

hướng về họ, đối với người thật tâm tu học thì cảm
nhận tức khắc sự chiếu cố về từ quang đối với họ.

Người thanh nhẹ không bao giờ hiểm độc cả.
Người tu Vô Vi tinh tấn thực hành thì sự tương

ngộ về phần hồn không có khó khăn. Có tu có

hành thì có chứng ngộ rõ rệt. Ngược lại lợi dụng

cầu xin thì không bao giờ có.

5) -- (--), 16-08-1992 ??:??

Hỏi: Vạn linh tiến hoá nơi đâu?

Ðáp: Thưa vạn linh tiến hóa nơi tâm loài người. Loài

người mới có sự hướng tâm thật sự tiến hóa, qua

sự kích động và phản động, hội về tâm linh hóa

giải nguyên khí thanh hay là trược. Phương diện
nào cũng có cơ hội tiến hóa theo trình độ, tất cả có

sự hiện diện trên mặt đất này đều hữu lý hữu tình

cả.

6) -- (--), 17-08-1992 ??:??

Hỏi: Cuộc sống về khoa học vật chất hữu ích hay cuộc

sống về tâm linh hữu ích?

Ðáp: Hai cuộc sống hổ trợ cho nhau là tốt nhứt. Ðời

thuộc về vật chất giới hạn còn về đạo là vô cùng

học hỏi không ngừng nghĩ nhiên hậu mới đạt được

siêu thức, tức là nhịn nhục và thanh tịnh. Còn khoa

học vật chất thì đi tới mổ xẻ cắt liệng là cao nhứt,

nhưng cuối cùng kết quả chẳng đi đến đâu. Còn
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Kệ:
Càn khôn vũ trụ chung cùng chuyển
Trí óc thông minh chẳng phải riêng

Xây dựng chung hành duyên tại thế
Cảm minh thiên địa chẳng nuôi phiền

Khoa Học Huyền Bí là có nơi có chỗ cho phần
hồn tiếp tục tiến hóa

Kệ:
Ðời đạo song tu chuyển thực hành

Cảm minh thiên địa trí càng thanh

Thầm tu ổn định tùy duyên thức

Thế cảnh giàu sang thay đổi nhanh

7) -- (--), 18-08-1992 ??:??

Hỏi: Phải làm sao trí mới thanh được?

Ðáp: Thưa phải thành thật với chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội thanh nhẹ, không ôm chuyện đời lo âu không

cần thiết, thì trí mới được sáng, tâm mới được nhẹ. Ngược lại trí bận rộn về chuyện đời, tức là chuyện của

người khác, tự tạo sự chấp mê mà thôi, thì trí rất bận rộn, khó mà sáng suốt. Cuộc sống vỏn vẹn chỉ có điển
tâm từ trung tim bộ đầu, có vị trí thoát ly trần tục, không hành thì làm sao khôi phục vị trí tâm linh tiến hóa

được
Kệ:

Tâm linh điển giới không trì trệ
Giải thoát qui nguyên giải chấp mê

Chung hội thanh bình tâm đạt thức

Trong không mà có tự thanh về
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