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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

Thức Giác
Thức giác sửa mình duyên tận độ

Trí tâm thanh tịnh nguyện nam mô

Tình đời đen bạc khó ra vô

Giải tỏa phiền ưu thức trận đồ
Vĩ Kiên

1) -- (--), 10-12-1992 ??:??

Hỏi: Muốn có thanh tịnh thì phải làm sao?

Ðáp: Thưa muốn có thanh tịnh thì phải tự động buông bỏ
sự động loạn, dứt khoát tình đời tạm bợ, bước hẳn
vào đạo thì sẽ có cơ hội tự cứu, hướng về con

đường vĩnh cửu bất diệt, tâm yên trí sáng.
Kệ:

Minh tâm kiến tánh tự phân bàn

Ðời đạo chuyên tu thức cảm an

Một mối qui nguyên tình quí đẹp
Từ bi khai triển chẳng bàng hoàng

2) -- (--), 10-12-1992 ??:??

Hỏi: Người tu thiền biết niệm Phật, óc sáng, thấy được

điển giới thanh nhẹ thì sẽ được đi đâu?

Ðáp: Người tu thiền niệm Phật trí sáng thanh nhẹ sẽ
được chư Tiên Phật ban chiếu và dẫn dắt tiếp tục

tu học tiến hóa về phần hồn, gia đình sẽ khỏi bận
tâm và tiếp tục tu như người là đúng đường, gia

đình sẽ được an vui.
Kệ:

Dứt khoát đường đời ý chí tu

Giải mê phá chấp giải tâm mù

Thăng hoa thanh nhẹ tùy duyên thức

Khai triển đường tu độ thế tu
3) -- (--), 11-12-1992 ??:??

Hỏi: Ngày mai Bé phải rời khỏi Manila đi Bangkok, Bé

có nhớ những bệnh nhơn mà Bé đang điều trị
không?

Ðáp: Thưa Bé lúc nào cũng nhớ thương họ, trong giờ
thiền, Bé luôn luôn hướng về họ, lần lượt họ sẽ
được bớt nạn. Một cuộc gặp gỡ và giúp đỡ cho họ
hết bệnh, cũng là duyên nghiệp tái ngộ và đồng

hoá giải, Bé khác hơn những y sĩ khác tính tiền bạc
với họ, thì bệnh rất khó khôi phục nhanh chóng.

Kệ:
Trì tâm tận độ thức cao siêu

Hóa giải trần tâm ý mỹ miều
Thức tỉnh đường tu thêm được tiến
Hành thông tự đạt thật là siêu

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

Hỏi: Sự sống của loài thú vật là sao?

Ðáp: Sự sống của loài thú vật thì cũng phải sống theo trật
tự của chính nó, vạn vật đồng nhứt thể, phải có đầu
có đuôi thì mới có sự sống, nguyên điển vô sanh

trường tồn, vẫn giữ hình thù muôn loài vạn vật ở
nơi hư không sống động, là gốc gát bất diệt. Người

đời biết được nguyên lý nầy chỉ biết lo tu thì mới

trở về được trật tự vô sanh, không cần cạnh tranh

chánh trị, nhưng vẫn có cơ hội tiến hóa tốt.
Kệ:

Cảm thông nguyên lý vô cùng tận
Tự thức khai thông đóng góp phần
Vượt khỏi trần tâm duyên thức giác

Ðầu đuôi khai mở cảm giao tầng

5) -- (--), 13-12-1992 ??:??

Hỏi: Bé đã bình an đến Bangkok, Bé có vui không?

Ðáp: Bé rất vui được tái ngộ người hiền, giữ mình trong

trật tự, biết quí yêu Trời Phật, làm việc cần mẫn,

Trời ban phước an vui, gặt hái được sự bình an, gia

cang hiền hòa.
Kệ:

Tu hành tự thức thiết tha tình

Cảm thức đời nay sống một mình

6) -- (--), 14-12-1992 ??:??

Hỏi: Bé về đây tu thiền óc còn sáng không?

Ðáp: Thưa Bé về đây óc vẫn sáng, lúc tịnh vẫn nhẹ
nhàng, không có gì trở ngại cả. Từ quang của Bé

vẫn phóng đi xa học đạo triền miên an vui và cứu

độ, sự liên hệ nhắc nhở giữa bạn đạo và Bé vẫn
mật thiết tùy theo từ quang của mỗi trình độ.

Kệ:
Tâm thức khai minh trí thanh bàn
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Hồn vía qui nguyên tình bạn đẹp
Sống vui thanh tịnh lại càng minh

Phóng thâu thanh nhẹ vẫn bình an

Bộ đầu cảm thức tùy duyên độ
Không, có, có, không chẳng bàng hoàng

7) -- (--), 15-12-1992 ??:??

Hỏi: Bạn đạo hướng tâm về Bé, và sẽ đến gặp Bé, Bé nghĩ sao?

Ðáp: Bé rất vui vẻ đón tiếp họ, vì họ hướng tâm chung một chí hướng tiến hóa của tâm linh, mọi người sẽ được vui

khi gặp mặt. Tình thương yêu tha thiết cùng tương ngộ tạo thành một linh khí tương giao, hòa tan trong tâm

thức, đôi bên đều ổn định.
Kệ:

Tu hành tinh tấn rõ hành trình

Quí báu thương yêu xét xét minh

Tương hội qui hình tâm tự đạt
Thanh thanh diệu diệu xét nơi mình
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