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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

Vô Cùng
Ðường tu vô cùng cần tu tiến

Khai triển chính mình sống mới yên

Quí tưởng Trời cao thường được độ
Triền miên học hỏi khỏi mê lầm

Vĩ Kiên

1) -- (--), 30-04-1993 ??:??

Hỏi: Người tu chậm khai huệ là tại sao?

Ðáp: Thưa người tu chậm khai huệ là thiền không tinh

tấn, không sao đạt tới thanh tịnh khai huệ nhãn

được. Nhiều người tu hoài không tiến là vậy.
Kệ:

Ðộng loạn giam tâm chuyển hằng ngày

Ðời đạo không thành đổi đổi thay

Mê loạn tự mình gieo ý động

Khó hành khó tịnh khó trình bày

2) -- (--), 31-04-1993 ??:??

Hỏi: Hôm nay Bé lại phải đi dự khóa Tịnh Tâm, sau

những ngày động loạn Bé có vui không?

Ðáp: Bé rất vui được cơ hội tịnh tâm chung hợp hòa

bình. Bạn đạo đã chọn nơi động đất Bé nghĩ sao về
việc nầy. Dù cho đất có động nhưng tâm cũng

không động thì mọi việc sẽ được bình an.
Kệ:

Bỏ đời qua đạo trí bình an

Cứu khổ ban vui chuyển chuyển bàn

Dù chết dù sống không luyến tiếc
Thực hành chung hợp chết bình an

3) -- (--), 01-05-1993 ??:??

Hỏi: Lúc nầy Bé rất khoẻ, đi đâu với phương tiện nào

cũng thích hợp với Bé cả tại sao?

Ðáp: Thưa Bé tự nhận thấy bất cứ phương tiện nào ở mặt
đất cũng do sự thông minh của Trời ban cả. Bé

cảm thấy đang sống trong biển yêu của Thượng

Ðế thì lúc nào Bé cũng vui hợp cả. Bé cảm thấy sự
liên hệ với Trời Phật thì lúc nào cũng hạnh phúc

cả.
Kệ:

Thương yêu quí trọng sống chung nhà

Thượng Ðế ban ơn chung hợp hòa

Vũ trụ càn khôn qui một mối

Thanh quang sống động giải minh hòa

4) -- (--), 02-05-1993 ??:??

Hỏi: Bé lại tiếp tục minh giải mọi việc của bạn đạo sống

chung, Bé nghĩ sao?

Ðáp: Sự thắc mắc và đòi hỏi của bạn đạo sống chung rất
hợp lý, Bé chỉ biết phục vụ theo khả năng sẳn có

của Bé thôi, tâm lúc nào cũng hướng về Trời Phật
thì mọi việc cũng sẽ được tốt đẹp. Cuộc chung

sống hướng về Trời Phật thì tâm của mọi người sẽ
được nhẹ trong lúc cộng tu cộng thiền thì cộng

nghiệp sẽ được bớt bớt dễ dàng hơn.
Kệ:

Thực hành thanh tịnh lại minh hơn

Giải tỏa phiền ưu giải giận hờn

Khổ cảnh không còn trong nhập định

Nhớ thương Trời Phật chí không sờn

5) -- (--), 03-05-1993 ??:??

Hỏi: Khóa Thanh Tịnh bắt đầu Bé cảm thấy yên không?

Ðáp: Thưa bao nhiêu ngày động loạn của tình đời mê

tỉnh tỉnh mê, sống cùng bạn đạo khắp các nơi, Bé

cảm thấy rất an vui chẳng muốn rời những sự phát

triển của bạn đạo khắp các nơi, Bé phải dấn thân đi

đây đi đó để tận độ gia đình Vô Vi trong hành trình

hiện tại, dù cho chết Bé cũng bằng lòng, Bé không

đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, Bé chỉ biết tận tình

phục vụ mà thôi.

6) -- (--), 04-05-1993 ??:??

Hỏi: Ðêm nay hầu như Bé không ngủ tại sao?

Ðáp: Thưa thường khi chung hợp Bé rất ít ngủ, tâm lúc

nào cũng hướng về bạn đạo, thâu đêm xem xét từ
người một, là đã đến sáng rồi. Có việc thì phải làm

thì tâm mới yên.
Kệ:

Ðiển thanh hóa giải tâm phiền muộn

Trí điển khai minh khai chuyển nguồn

Bớt động thêm tịnh tâm nhớ đạo
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Kệ:
Sum hợp chung vui tâm tiến định

Một lòng khai triển lại càng minh

Qui y Phật Pháp càng thanh nhẹ
Thanh tịnh mối giềng tự cảm minh

Qui hồi thanh tịnh chẳng lo buồn

7) -- (--), 05-05-1993 ??:??

Hỏi: Chuyện gì đã xảy ra trong lúc thiền định?

Ðáp: Thưa mỗi người một trình độ khác nhau, đồng cảm thức hướng về thanh tịnh. Ðang sống nơi rừng núi thanh

tịnh, tự khám phá ra khả năng của chính mình, phát triển tùy duyên của tâm đạo mà ngộ. Khổ hạnh thực hành

trong đêm vắng, mọi việc rồi cũng êm xuôi, tự khai tâm mở trí, trong nhịn nhục và vắng lặng của tâm hồn.
Kệ:

Qui y thanh tịnh sống vui hòa

Cảm thức cùng nhau sống một nhà

Gặt hái tâm thành tâm triển vọng

Cùng vui thanh tịnh trí tâm hòa
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