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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

Đức Độ
Đức độ Trời ban qui một mối

Cảm minh Trời đất chuyển từ hồi
Trí tuệ phân minh đường tâm đạo
Khai thông trí tuệ chẳng lo nhồi

Vĩ Kiên

1) -- (--), 10-11-1992 ??:??

Hỏi: Tương lai là sao?
Ðáp: Thưa khi hồn lìa xác sẽ không bị khảo đảo và bơ vơ

nữa, sẽ có nơi thanh tịnh trú ngụ và tiếp tục tu học
trên hành trình tiến hóa của tâm linh.

2) -- (--), 10-11-1992 ??:??

Hỏi: Khi Bé rời khỏi xác thì Bé sẽ làm gì?
Ðáp: Thưa Bé sẽ thực hiện con đường tu học và độ tha

trong chu trình tiến hóa của Bé. Tùy duyên tận độ
và tiến hóa mà thôi.

Kệ:
Chẳng có lập vị tạo ngôi đời
Tiến hóa thanh cao hướng cõi Trời
Tâm thật tràn đầy tình chuyển thức
Hồi sinh nhập định chẳng xa rời

3) -- (--), 11-11-1992 ??:??

Hỏi: Thế gian biết bao việc loạn động phải lo sắp đặt làm
sao tu được?

Ðáp: Thưa tu thiền là thật sự sắp đặt lại từ bên trong cho
đến bên ngoài, nhiên hậu mới được bình an.
Hướng thiện mới thật sự có cơ sở tiến hóa về tâm
linh. Chứ cứ đăm đăm vào tiền bạc điạ vị thì mất
tâm linh và sẽ bị đắm chìm nơi cõi tục, cuối cùng
lìa khỏi xác chỉ có tiếc uổng mà khóc! Chẳng biết
trách ai cả, tự mình giam mình tức tối mà thôi!

Kệ:
Cơ sở tâm linh chẳng có tồi
Ðứng ngồi thanh tịnh chẳng cần ngôi
Vô sanh cảm thức không còn động
Nhắc nhở thương yêu tiến tiến thôi

4) -- (--), 12-11-1992 ??:??

Hỏi: Ở trên đời này có rất nhiều người eo hẹp so đo thì
sao?

Ðáp: Thưa ở trên đời này có rất nhiều người eo hẹp và so
đo là chính họ chưa thấy được chiều sâu của chơn
lý. Cho nên tâm họ yếu hèn sợ mất và sợ nghèo,
lúng túng không phát triển được tâm từ bi. Cần
thực hiện bố thí người nghèo khổ thì tâm mới
được từ từ khai triển, hạnh đức sẽ được dồi dào
hơn, hướng thiện càng được sống lâu và khoẻ
mạnh.

Kệ:
Thực hành hướng thiện sống thanh thanh
Hồn thức thân yên chẳng giựt giành
Thức giác hồn khôn không bị diệt
Giúp người tiến hóa lại cành nhanh

5) -- (--), 13-11-1992 ??:??

Hỏi: Có người muốn quay về với chính mình và không
muốn đá động bất cứ ai nữa là sao?

Ðáp: Thưa người không muốn đá động bất cứ người nào
ở trên đời này là người khôn, biết tự lo cho phần
hồn ở tương lai, biết quí yêu lấy chính mình và
tình thanh cao của Trời Phật, hướng về con đường
tâm linh là chánh, không còn ngoại cảnh khuyến
rũ nữa.

Kệ:
Thanh cao tự tiến chẳng còn mưa

6) -- (--), 14-11-1992 ??:??

Hỏi: Chiều nay Bé phải rời khỏi nơi này đi Ðông Nam
Á, Bé có cảm thấy xa không?

Ðáp: Thưa tâm Bé nuôi dưỡng tình thương từ lúc bắt đầu
tu thiền cho đến bây giờ, cuộc sống tình thương và
đạo đức lại được rút ngắn theo chiều hướng
thượng trụ hóa của tâm linh. Bé chỉ có thấy vui và
khoẻ chứ không có lo âu và mệt mỏi như xưa. Con
đường tiến hóa hướng về tâm linh sự cảm thức
càng ngày càng dồi dào hơn, thiền để thức, thiền
để tiến hóa dễ dãi hơn, không còn bỡ ngỡ trên
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Sống khổ hồn vui cảm thức vừa
Thanh nhẹ hành trình phân giải tiến
Triền miên học hỏi pháp phân vừa

đường tu học, càng khó càng thích hơn.
Kệ:

Tự minh giải bỏ qui hườn tiến
Thức giác tâm linh chẳng cảm phiền
Thực hiện chơn tu hành tự tiến
Khai thông đời đạo sống an nhiên

7) -- (--), 15-11-1992 ??:??

Hỏi: Bé đã bình an đến Los Angeles, còn dư thì giờ Bé định đi đâu?
Ðáp: Bé định đi thăm bạn đạo tại Thiền Ðường Thiền Thức, Bé sẽ đến bất ngờ, mọi người có mặt sẽ vui lên, bình

tâm sẽ thấy chung hành tương ngộ, niềm vui ấy không bao giờ tả xiết được, không hẹn mà gặp, chiều hướng
đi lên của mọi người đều có giá trị và có cơ hội gần nhau hơn.

Kệ:
Tình thương đạo đức chẳng phai sờn
Trì chí bình tâm rõ pháp ơn
Tận độ khai minh tình bạn đạo
Hòa âm thanh diệu chẳng xa rời
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