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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

Trí Tuệ
Trí tuệ khai thông sống càng an

Chuyển hóa thâm sâu đường chánh đạo
Phát triển chính mình minh đạo pháp

Thành tâm tu luyện trí phát quang
Vĩ Kiên

1) -- (--), 30-06-1993 ??:??

Hỏi: Sự nô nức muốn tương ngộ với Bé do đâu mà có?
Ðáp: Sự nô nức muốn tương ngộ với Bé, do tâm thực

hành hướng về thanh nhẹ mà thành. Cho nên khi
gặp mặt mọi người đều vui, như mới nhận được
món quà quí, lớn nhỏ cũng đều vậy, tâm hồn được
sưởi ấm qua luồng điển của Bé quang chiếu.

Kệ:
Thực hành quán cải ý tâm siêu
Hóa giải trần tâm đạt thức nhiều
Kích động chơn hồn minh đạo pháp
Bình tâm hành triển thật là siêu

2) -- (--), 01-07-1993 ??:??

Hỏi: Hôm nay Bé bắt đầu dọn về nhà cũ, và chuẩn bị cho
cuộc Mỹ du ngày 02-07-93, Bé cũng sẽ chung
sống với một số bạn đạo chung hợp tại Boston, Bé
phải làm việc như vậy có mệt không?

Ðáp: Thưa Bé rất hoan hỷ được chung sống với các bạn
đạo khắp các nơi và cùng chung giải quyết những
chuyện nan giải trong cõi phù sanh tạm bợ nầy.
Mọi người đều có cơ hội tự thức tâm mà tiếp tục
trong hành trình tu học, tự khai triển tâm linh đến
vô cùng.

Kệ:
Tâm tư tự thức triển vô cùng
Giải nghiệp bình tâm xét xét nung
Cõi tạm thực hành qui một mối
Tâm linh hướng thượng cảm vô cùng

3) -- (--), 02-07-1993 ??:??

Hỏi: Hôm nay là ngày đúng hẹn ra đi Boston của Bé, Bé
có chuẩn bị cho cuộc sống chung sẽ ra sao?

Ðáp: Thưa cuộc sống chung sẽ được vui hòa tốt đẹp,
hướng về tình Trời cao quí mà phát triển tâm linh.
Mọi người sẵn sàng đón rước Bé, niềm tin vui của
Bé sẽ gắn liền tâm thức của bạn đạo.

Kệ:
Tình bạn chung vui sống thưở nào
Thanh bình nhộn nhịp giải đổi trao
Thương yêu tha thứ tình giao cảm
Sống cảnh cùng vui giải ước ao

4) -- (--), 03-07-1993 ??:??

Hỏi: Bé đã đến nơi bình an, mọi người gặp lại Bé đều vui
và tự cảm thấy thanh nhẹ tại sao?

Ðáp: Thưa sự mong muốn tái ngộ, đạt được mục đích thì
người nào cũng vui cả, kể cả Bé cũng đồng vui. Bé
cảm thấy khoẻ, ngủ ngon và thiền tốt, Bé rất đội
ơn Trời Phật cho Bé có cơ hội tái ngộ tất cả, trong
niềm tin sống động.

Kệ:
Tình thương sống động sống an vui
Thanh tịnh Trời ban giới đạo mùi
Nhớ tưởng Trời ban tình quí đẹp
Anh em chung hội tự rèn trui

5) -- (--), 04-07-1993 ??:??

Hỏi: Bé khó ngủ thâu đêm tại sao?
Ðáp: Buổi chung hợp nào Bé cũng vui và hòa mình với

cả bạn đạo, nói chuyện nhiều, thiền nhiều và ít
ngủ, cho nên máu có phần cao, tim làm việc nhiều,
Bé rất cần nghỉ ngơi sau cuộc sống chung.

Kệ:
Ðiển năng phát triển dồi dào chuyển

6) -- (--), 05-07-1993 ??:??

Hỏi: Hôm nay là buổi bế mạc và chia tay, Bé cảm thấy ra
sao?

Ðáp: Buổi chia tay Bé lúc nào cũng cảm động, tất cả bạn
đạo kẻ mới như người cũ đều muốn có cơ hội sống
lâu hơn ở kỳ tới, mỗi người đều có ý thiển lành,
hướng về Trời Phật sống vui hòa bình, có chia tay
thì sẽ có những cuộc sống chung tốt đẹp ở kỳ tới.
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Tận độ thương yêu trợ các miền
Tâm đạo không ngừng chuyển thấp cao
Cùng chung sanh hoạt cảm giao liền

Do sự phát tâm bình đẳng tâm giao của mọi người
hình thành, không sắp đặt nhưng sống vui, như đã
sắp đặt lúc nào cũng sống động và cao quí.

Kệ:
Tự động thực hành trí thông minh
Vui tươi đóng góp chuyển hành trình
Hướng tâm thành thật tâm qui hội
Giúp ích chung vui cứu được mình

7) -- (--), 06-07-1993 ??:??

Hỏi: Sau buổi chung sống, Bé dừng chưn tại khách sạn, Bé có thấy gì lạ không?
Ðáp: Sau ba buổi chung hợp Bé được nghỉ nơi khách sạn Mariotte một đêm, Bé rất cần ngủ bù lại cho khoẻ, rồi tiếp

tục đi về miền biển Atlantic city, để nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ đi Âu Châu, tiếp tục trên hành trình du
thuyết.

Kệ:
Ðường đi liên tục phải hành thi
Tạm cảnh nhơn gian cũng tại vì
Tận độ duyên lành minh đạo pháp
Kỳ công thực hiện triển kỳ ni
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