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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

Giải Phần
Giải phần mê chấp chẳng lo âu

Chuyển tiến phân qua đồng chuyển tiến
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên

Thành tâm tu học rõ lòng người
Vĩ Kiên

1) -- (--), 04-02-1993 ??:??

Hỏi: Lúc này Bé lại thích viết mục Bé Tám hơn xưa?
Ðáp: Thưa Bé cần nói ra những gì Bé biết được, để phục

vụ bạn đạo khi cần đến Bé bất cứ ở lúc nào và nơi
nào.

Kệ:
Tình thương quí mến dạt dào độ
Phục vụ tâm linh tạo trí đồ
Phân giải bền lòng tâm tự tiến
Kỳ công điêu luyện thức Nam Mô

2) -- (--), 05-02-1993 ??:??

Hỏi: Tại sao lúc nào cũng không thấy Bé mệt mỏi cả?
Ðáp: Thưa suốt đời của Bé thích phục vụ thay vì nhận sự

phục vụ của người khác, thành thử Bé lúc nào
cũng không thấy mệt mỏi cả.

Kệ:
Gieo trồng ý lực tự thông qua
Chẳng có khó khăn chẳng hưởng quà
Ý niệm thực hành không mệt mỏi
Thanh cao Trời độ tự mình qua

3) -- (--), 06-02-1993 ??:??

Hỏi: Sự sáng suốt của Bé do đâu mà có?
Ðáp: Thưa vì Bé cảm thấy chính mình chưa sáng suốt,

cho nên Bé cần thiền định nhiều hơn để phục vụ
cho bạn đạo, mọi người thực hành pháp lý và chịu
khai thác lấy chính mình và cống hiến sự thật cho
mọi người kế tiếp là quí giá biết là bao.

Kệ:
Thành thật tự tâm tự bước vào
Càn khôn vũ trụ chẳng thấp cao
Trì tâm tu luyện Trời ban phước
Pháp giới môn huân chuyển ra vào

4) -- (--), 07-02-1993 ??:??

Hỏi: Trời Phật có trách chúng sanh không?
Ðáp: Thưa Trời Phật lúc nào cũng sẳn sàng giáo dục

chúng sanh tiến hóa theo duyên nghiệp sẳn có của
chính bản thân của chính họ. Người đời thường
nói Trời Phật quở phạt, chính tâm của họ không
minh chánh mới cảm thấy điều nầy. Ngược lại giữ
nghiêm luật tu học thì lại quí thương Trời Phật
nhiều hơn.

Kệ:
Khai minh chẳng có giận hờn tiến
Trí độ thanh cao chẳng có phiền
Phục vụ bền lòng gieo ý đẹp
Có không không có sống an yên

5) -- (--), 08-02-1993 ??:??

Hỏi: Ở mặt đất này từ xa xưa cho đến nay có chế độ nào
lý tưởng và hạnh phúc nhứt?

Ðáp: Thưa từ xa xưa cho đến ngày nay, chưa có chế độ
nào lý tưởng và hạnh phúc nhất trần gian, chỉ có
người chịu tu sửa tâm thân, cảm thông được phần
hồn và nguyên lý sanh tồn của Trời Phật là lý
tưởng và hạnh phúc nhất mà thôi.

Kệ:
Sửa tu tự tiến chẳng sang tồi
Cảm thức trần gian đi đứng ngồi
Một mối Trời ban tình quí đẹp
Chẳng còn mơ mộng tạo thành ngôi

6) -- (--), 08-02-1993 ??:??

Hỏi: Tại sao người ta bị ma nhập xác?
Ðáp: Thưa cơ tạng của người bị nhập bị ô trược và thần

kinh yếu, luồng điển của người ấy thấp, hợp với
tầng số nào thì phần thiêng liêng của tầng số ấy tá
nhập, loạn thuyết mất trật tự, cũng xưng danh Tiên
Phật, nhưng không có hữu ích cho nhơn sanh.
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7) -- (--), 09-02-1993 ??:??

Hỏi: Muốn tránh việc này xảy ra thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa phải biết cách thanh lọc cơ thể, đem độc tố ra khỏi bản thể và tinh tấn tu hành, tưởng đến vị Phật thanh

cao mà mình đảnh lễ Ngài, tâm thân thường nhẹ thì điện năng sẽ được dồi dào, tà khí không lai vãng, khó
khăn chẳng còn.

Kệ:
Siêng năng phát triển thần kinh
Tuệ giác phân minh trí ý khinh
Chấn động không còn lưu ý trược
Tâm linh phát triển cũng do mình
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