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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

Trụ tiến
Qui hội chơn linh tự tiến hành

Thực hành chất phác tự phân ranh
Ðạo đời lẫn lộn không ranh giới
Thức giác bình tâm rõ ý thanh

Vĩ Kiên

1) -- (--), 24-02-1996 ??:??

Hỏi: Cơ thể bị hoành hành bởi hạ giới thì phải
làm sao?

Đáp: Thưa người tu thiền hướng thượng tự giải
được phần lớn trong cơ thể từ trược tới
thanh, cộng với vật chất khoa học chữa trị
thì rất nhanh khôi phục, sống vui hòa bình.

Kệ:
Sống vui cơ thể hòa bình tiến
Thanh tịnh an vui vẫn nối liền
Đạo đức phơi bày tâm cứu giúp
Cảm thông Thiên Địa tự mình xuyên

2) -- (--), 25-02-1996 ??:??

Hỏi: Thượng giới có gì đặc biệt mà cứu được
phần lớn cơ thể?

Đáp: Thưa người có thực tâm tu hành thì vốn
liên hệ với thiêng liêng tính rất phong phú,
người đời rất khó mà cản trở, tự nó hành sự
đơn độc khi nhận được một chơn pháp
thích hợp, cũng như gặp được của quý
trong đời.

Kệ:
Cảm thông nguyên lý chẳng xa rời
Thức giác bình tâm rất thảnh thơi
Quyết tịnh tự tiến không xoá bỏ
Quang hành sáng chói tự mình vơi

3) -- (--), 26-02-1996 ??:??

Hỏi: Vơi là vơi đi đâu?
Đáp: Thưa vơi là vơi tất cả những sự lo âu và sầu

muộn, đến đây là đến giai đoạn tâm dứt
khoát thất tình lục dục nhơn duyên, sẽ
không còn tiếc uổng nữa.

Kệ:
Vui trong thanh tịnh tiến từ giờ
Chẳng có vui buồn chẳng ước mơ
Minh triết thâm sâu tình đạo đức
An lành vui tịnh rõ thiên cơ

4) -- (--), 27-02-1996 ??:??

Hỏi: Tinh thần tu học nằm ở đâu?
Đáp: Thưa tinh thần tu học nằm ở trung tim bộ

đầu tự giác, cho nên người tu Vô Vi có
luồng điển rút từ trung tim bộ đầu gọi là
điển tâm, tiến thẳng một đường tới vô cùng
tận, tự nhiên thấu triệt được nhiều việc từ
đời lẫn đạo, cho nên người tu Vô Vi luôn
luôn chú trọng nơi luồng điển trung tim bộ
đầu mà tiến thân, dễ tha thứ và thương yêu
tận độ quần sanh, hành pháp khai thông
chơn điển chơn tâm, không đá động bất cứ
chuyện của ai cả, rất dễ hòa dễ tiến, bất cứ
nơi nào.

Kệ:
Duyên lành khai triển khắp nơi nơi
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Tịnh động không lo tiến hợp thời
Chánh pháp không cần lo động tịnh
Thực hành chất phác rõ cơ Trời

5) -- (--), 28-02-1996 ??:??

Hỏi: Vui trong hạnh đức là sao?
Đáp: Thưa vui trong hạnh đức là người chịu dấn

thân độ tha tại trần, tức là phục vụ bất vụ
lợi, ví họ như mình thì mới tạo được hạnh
đức, càng phục vụ càng thức tâm, bớt khổ
ban vui, đó là con đường hạnh đức.

Kệ:
Cười vui thật sự chẳng lo âu
Tự kết duyên may tự chuyển tàu
Điển giới phân minh đường trí đạo
Giao thông phát triển chẳng lo sầu

6) -- (--), 29-02-1996 ??:??

Hỏi: Hướng tâm về chỗ nào thì sẽ gây tập quán
nơi đó có phải không?

Đáp: Thưa đúng vậy, người tu hướng tâm và
thực hành theo đường lối tự thoát của Phật
Tiên, cuối cùng sẽ được tốt, tức là phần hồn
được tiến thay vì ngụp lặn trong cảnh bơ vơ
tại trần, cho nên khi hiểu được sự quí giá
của Trời Đất thì sẽ tự thấy: Nhơn thân nan
đắc, Pháp nan ngộ! . Khó có được xác, khó
có pháp mà tu. Người đời tham hay lợi
dụng Thần Thánh Tiên Phật, lập thế đứng
cho chính mình mà không thực hành đứng
đắn pháp môn mà mình đã nhận được, là
uổng cho một kiếp làm người, có cơ hội mà
không chịu tiến thì sẽ tự thụt lùi, giam hãm
tâm thân không lối thoát.

Kệ:
Không tu đóng cửa Thiên đàng, khổ!
Uất ức tâm can tạo nấm mồ
Tiền bạc ở đời vui tạm cảnh
Qui không thanh nhẹ niệm Nam Mô

7) -- (--), 01-03-1996 ??:??

Hỏi: Duyên lành là sao?
Đáp: Thưa có thực hành thì mới có duyên lành tái ngộ, lui về căn bản thì mới có duyên, gốc thanh

nhẹ sẽ được trở về thanh nhẹ, tức là thuận tình Trời mà tiến hóa, nhẹ làm Trời tức là thuận
Thiên, nặng tức là nghiệp duyên tại trần, sẽ bị ràng buộc đủ điều.

Kệ
Không sao gặt hái được tâm siêu
Nghiệp lực loay hoay lại có nhiều
Cảnh tạm tâm trần không dứt khoát
Mê lầm trong khổ tạo thêm phiền
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