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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

Chiều hướng
Chiều hướng đổi thay qui một mối
Bình tâm học hỏi chẳng sanh tồi

Qui nguyên giềng mối trong thanh tịnh
Học hỏi không ngừng tự giác minh

Vĩ Kiên

1) Pattaya (Thailand), 28-12-1996 08:15

Hỏi: Tết Vô Vi là gì?
Đáp: Thưa Tết Vô Vi là hướng thượng an vui,

mọi người đồng tu đồng tiến.
Kệ:

Tâm thần tiến giác tự phân minh
Thân hình phát triển tự cảm khinh
Chơn trạng thực hành gieo ý tốt
Gieo duyên tận độ rõ thân hình

2) Pattaya (Thailand), 29-12-1996 04:35

Hỏi: Cha con thâm tình làm sao biết được?
Đáp: Thưa, cha con thâm tình cùng một giòng

máu muốn biết rõ ràng thì lấy mỗi bên một
giọt máu, giọt vào ly nước thì sẽ thấy hai
loại máu nầy hòa với nhau, không chia
cách. Người thật tâm tu, muốn biết được
thâm tình giữa Thượng Đế và chúng sanh,
tu lâu năm thì tự cảm thấy luồng điển trung
tâm bộ đầu được rút mạnh khi tưởng đến
Đấng Cha Lành, nhập định sẽ thấy sáng tức
là được hội nhập với thanh quang Thượng
Đế, dũng mãnh tu tiến.

Kệ:
Sinh lực hồi sinh rõ chính mình
Vô sanh bất diệt tự làm thinh
Chiều cao rộng mở trung tim sáng
Chẳng còn động loạn tự mình minh

3) Pattaya (Thailand), 30-12-1996 06:10

Hỏi: Làm người eo hẹp có lợi gì cho quần sanh
và chính mình không?

Đáp: Thưa làm người thích thị phi và eo hẹp
không có lợi ích gì cho quần sanh và chính
mình, tự gây một tập quán xấu và kích
động người khác, hậu quả là ai thấy cũng
sợ, đời không nên và tu không tiến.

Kệ:
Tâm thân bất ổn giữa hành trình
Khó tu khó tiến khó đạt minh
Chủ kiến tạo lầm gieo ý động

4) Pattaya (Thailand), 31-12-1996 02:50

Hỏi: Xuân tình do đâu mà có?
Đáp: Thưa Xuân tình tròn trịa luân lưu từ bao

nhiêu năm tháng, ướm nở trong quần sanh
cùng Trời Đất thuận chiều xây dựng và tiến
hóa.

Kệ:
Điển khí luân lưu chuyển thực hành
Tình Trời ướm nở tạo Xuân hành
Quần sanh cộng hưởng tình giao cảm
Lý trí phân minh tự thực hành
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Từ bi không có khó quân bình
5) Pattaya (Thailand), 01-01-1997 07:35

Hỏi: Đầu năm có gì lạ không?
Đáp: Thưa đầu tức là ngày đầu tiên của năm

1997, cũng là ngày bắt đầu của cuộc sống
mới, chứng minh cho một năm qua, bao
nhiêu sự kích động và phản động của tình
Trời, mọi người đều được giữ tâm xác để
tiếp tục trên đường tu, thấy rõ khả năng của
chính mình có thể vượt qua mọi thử thách
đã qua và sắp tới, lại càng an tâm tu tiến
hơn, dũng mãnh chấp nhập, từ mọi hoàn
cảnh thay đổi và đổi thay ở kỳ tới.

Kệ:
Thức tâm cảm thức nguyên lý nơi nơi
Học hỏi chung vui tự nghỉ ngơi
Trời ban tình đẹp trong tiến triển
Quí yêu muôn loại hướng về Trời

6) Pattaya (Thailand), 02-01-1997 02:15

Hỏi: Lý do gì có nhiều người muốn xây thiền
viện để tu học?

Đáp: Thưa sự thành tâm tu hành tự sửa, phát tâm
muốn có một nơi thanh tịnh cộng với tinh
thần đồng nhứt gìn giữ pháp môn tu học, và
cống hiến cho những người kế tiếp.

Kệ:
Thành tâm phát nguyện muốn xây thành
Thiền viện chung tu giữ ý thanh
Đạo đức tu trì không dẹp bỏ
Cùng chung xây dựng ý tâm thành

7) Bangkok (Thailand), 03-01-1997 02:55

Hỏi: Do đâu phát đại nguyện và thành tâm?
Đáp: Thưa tự nhiên phát đại nguyện và thành tâm do hành giả đã thực hành thành tâm gặt hái được

kết quả tốt và tự phát đại nguyện tu suốt kiếp và xây thiền viện lưu lại dấu tích cho người kế
tiếp cùng hành.

Kệ:
Phát tâm tự nguyện chí tâm thành
Dứt khoát làm thinh hướng giới thanh
Đại nguyện cứu mình cùng các giới
Thành tâm tu luyện chẳng phân ranh
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