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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

Qui Không
Qui không chánh pháp duyên Trời độ

Thân khổ tâm minh tự bước vô
Qui hội tình người thành tâm độ
Hướng thanh bền vững lập cơ đồ

Vĩ Kiên

1) -- (--), 28-07-1993 ??:??
Hỏi: Những loại người nào thường hay lo sợ?
Ðáp: Những loại người thường hay lo chuyện người

khác, thay vì lo chuyện mình, cho nên lúc nào
cũng động cả, tự hại lấy khối thần kinh bất ổn, hay
ôm chức và địa vị, lúc nào cũng khổ cả mà không
hay, tưởng lầm là mình đã giúp được người, tự bỏ
rơi chính mình, không chịu tu hành đứng đắn, đến
giờ lâm chung phần hồn bị bơ vơ, còn khổ sở hơn
lúc còn sống chỉ biết khóc mà

Kệ:

Không hành khổ sở tự mang tồi
Trí tuệ không minh khó đứng ngồi
Gieo họa cho mình tâm tự gánh
Nan truy nan tiến khó về ngôi

2) -- (--), 29-07-1993 ??:??
Hỏi: Tại sao người đời cứ thắc mắc chuyện của người

khác mà đành quên chuyện của chính họ?
Ðáp: Thưa người đời thường thắc mắc chuyện của người

khác, là vì lúc ra đời bị khuyến rũ bởi màu sắc bên
ngoài, tạo thành một tập quán, xử dụng thần kinh
bộ não không đúng chỗ đành phải quên luật Trời
đã ban cho một bộ thần kinh tinh vi để phục vụ
cho phần hồn tiến hóa nhanh nhẹ hơn, chỉ có
người tu thiền thì mới cần khôi phục lãnhvực
thanh tịnh sẳn có của tâm linh, thì óc mới sáng tâm
mới yên.

Kệ:

Thần kinh ổn định tánh không phiền
Phát giác trần gian động khó yên
Thanh tịnh giúp hồn thăng tiến hóa
Khai thông ngũ giác chẳng lo phiền

3) -- (--), 30-07-1993 ??:??
Hỏi: Làm người thường hay trông đợi những gì không

thể ngờ trước được?
Ðáp: Những chuyện bất ngờ luôn luôn xảy đến trong

cuộc sống, con người mới chịu tin thời vận, thời
vận không đạt được thì mới chịu tin Trời Phật, tức
là những gì không thể với tới được, tin nhưng bất
khả luận bàn.

Kệ:

Thế gian lắm chuyện ngỡ ngàng động
Ước vọng nương chìu cảnh ước mong
Thế sự long đong không được tiến
Bền tâm vững chí tự mình thông

4) -- (--), 31-07-1993 ??:??
Hỏi: Người bệnh hay sợ chết còn người lại muốn chết tại

sao?
Ðáp: Thưa hai bản chất cũng đều thiếu dũng chí tiến hóa

của tâm linh, muốn nhưng không làm được việc gì
cả. Mang xác làm người mà thiếu tu, mất vị trí
thăng hoa thanh nhẹ. Ngược lại người chơn tu thì
sống chết vô can.

Kệ:

Thanh tịnh bình an chẳng động bàn
Triền miên thanh nhẹ chẳng bàng hoàng
Vô sanh tự thức duyên Trời đẹp
Chết sống vô can vẫn sống an

5) -- (--), 01-08-1993 ??:??
Hỏi: Nhà Bé lúc nào cũng có đông người lai vãng chung

vui với Bé, Bé cảm thấy thế nào?
Ðáp: Thưa Bé lúc nào cũng vui tiếp mọi người, Bé cảm

thấy thật là vui, ý thức chung hợp hòa bình, tâm
giao bình đẳng, xây dựng niềm tin của mọi người,
khai triển giác quan, tình bạn sống động gia tăng,

6) -- (--), 02-08-1993 ??:??
Hỏi: Bé xác xa nhưng tâm không xa là sao?
Ðáp: Thưa xác thân giữa con người và con người không

dính liền với nhau, nhưng tâm hướng về chơn lý
thì lúc nào cũng chung cùng phát triển.

Kệ:

Thực hành phát triển tạo duyên chuyển

Print Preview (mucbetam.org) http://mucbetam.org/PrintPreview.asp

1 of 2 10/18/2019, 10:03 PM



mọi sự khó khăn đều được giải quyết thanh nhẹ và
vui tươi ra về.

Kệ:

Tình thương đạo đức tràn trề chuyển
Giải trược tìm vui khắp các miền
Giao động không còn tâm tự thức
Trần gian khổ cảnh giải triền miên

Hướng thượng triền miên giải nổi phiền
Kết hợp chơn tình tâm phát triển
Từ bi rộng mở tạo ân duyên

7) -- (--), 03-08-1993 ??:??
Hỏi: Cuộc sống ở thế gian có rất nhiều việc nan giải thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa sống ở thế gian có rất nhiều việc nan giải tại vì khối óc bị ô nhiễm bởi ngoại cảnh, thực chất thanh tịnh bị

đắm chìm, không sáng suốt cho nên khó minh giải một việc trong lúc kích động và phản động của tâm thức,
chỉ biết khổ mà không sao giải quyết được. Ngược lại người tu thiền thực hành, lập hạnh hi sinh và nhịn nhục
tối đa thì tâm thức mới được bừng sáng và minh giải mọi điều nan giải của chính mình.

Kệ:

Thanh tịnh phân minh khắp mọi điều
Âm thinh thanh nhẹ ý càng siêu
Chẳng còn loạn động tâm qui hội
Minh mẫn càng thông lý chuyển siêu
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