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Thưa các bạn - Mục-Bé-Tám (MBT) 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
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Vĩ Kiên

1) -- (--), 03-08-1995 ??:??

Hỏi: Làm người ai ai cũng muốn sống khỏe và hòa bình thì phải
làm sao?

Đáp: Thưa làm người ai ai cũng muốn sống khỏe và hòa bình,
thì phải thực hành, cảm thông nguyên lý của càn khôn vũ
trụ, tức là tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp, khứ trược lưu thanh, tận dụng nguyên khí của
Trời Đất khai hóa tâm thức của chính mình, từ động loạn
tiến tới thanh tịnh, nhiên hậu mới cảm thông nguyên lý
của Trời Đất trong tự nhiên và hồn nhiên.

Kệ:
Cảm thông nguyên lý chẳng lo phiền
Khó khổ thực hành pháp pháp xuyên
Giải tỏa trần tâm qui một mối
Qui y thanh nhẹ sáng tâm hiền

2) -- (--), 04-08-1995 ??:??

Hỏi: Người tu muốn tránh tai nạn chiến tranh thì phải làm sao?
Đáp: Thưa người tu còn tìm cách tránh tai nạn chiến tranh vì

pháp hành không rõ rệt và phù hợp với nguyên lý tự
nhiên và hồn nhiên. Nếu pháp phù hợp với sự tự nhiên
và hồn nhiên thì không còn lo sợ bất cứ trở lực nào xảy
đến. Chỉ lo hành pháp xây dựng cơ đồtâm linh, tức đào
hầm chiều cao cho phần hồn có nơi dừng chân khi hồn
lìa xác. Vật chất không thể nào bảo vệ tâm linh vĩnh cửu
được. Pháp tu là khí giới sắc bén nhứt, cần sự thực hành
minh chánh thì mọi nạn tai sẽ tự nó xa lìa. Thực tâm
hướng về ánh sáng vô tận mà tu thì sẽ được tự tại, hồn
thăng hoa trí sáng suốt.

Kệ:
Tâm tu thực hiện về nguồn sáng
Học hỏi chiều sâu tự bạc bàn
Không dưỡng phần âm gieo động loạn
Tâm thành khai triển sống đàng hoàng

3) -- (--), 05-08-1995 ??:??

Hỏi: Người tu thiền lấy gì bảo vệ tâm thân?
Đáp: Người tu thiền lấy thanh khí điển bảo vệ tâm thân, thanh

khí điển hóa sanh vạn vật, rất cần cho cuộc sống. Người
tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nhờ
thanh khí điển của Trời mà sống, nhờ công hành mà tiến.
Tu nghèo làm gì có tiền đào hầm lánh nạn, chỉ có thanh
tâm giải nạn mà thôi, hành triển mượn trớn thanh nhẹ về
Trời.

Kệ:
Thanh thanh diệu diệu lý phân lời
Đời tạm thực hiện tự nghĩ ngơi
Dứt khoát tình đời trong nháy mắt
Chẳng còn lưu luyến chẳng còn xơi

4) -- (--), 06-08-1995 ??:??

Hỏi: Trời làm gì có khả năng bảo vệ loài người?
Đáp: Thưa hướng tâm về Trời mà thực hành Pháp Lý Vô Vi

Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì sẽ cảm thức được khả
năng siêu việt của Trời mà tiến, sẽ không còn bỡ ngỡ
trên đường đời cũng như đường đạo. Biết được đường đi
thì tâm rất dễ dứt khoát tu tiến, không còn ôm ấp ngoại lý
mà tạo sự tăm tối cho chính mình, thiếu dũng mãnh thăng
hoa trong thanh tịnh, đạo không đắc tâm không yên.

Kệ:
Thực hành chất phát chẳng lo phiền
Tạo khổ không tu chẳng có yên
Lẽ đạo không thành đời chẳng được
Có không không có vẫn an yên

5) -- (--), 07-08-1995 ??:??

Hỏi: Bé thường nói về ánh sáng thì phải nhận định ánh sáng nào
mới đúng?

Đáp: Thưa loại ánh sáng xuất phát từ trong tâm thức thanh tịnh
thì mới thật sự ánh sáng của người thực hành tự đạt trong
tự nhiên và hồn nhiên.

Kệ:
Sáng trong tâm thức sáng phân ra
Đời đạo phân minh tự cảm hòa
Trí độ thực hành trong thức giác
Bình minh sáng tỏ rất chan hòa

6) -- (--), 08-08-1995 ??:??

Hỏi: Nhờ đâu cơ tạng được chạy điều hòa?
Đáp: Thưa nhờ hành pháp đứng đắn, Pháp Luân Thường

Chuyển vận hành nguyên khí của Trời Đất phát triển hợp
thời từ cơ tạng cho tới khối óc, tự khai sáng phần hồn trở
về với căn bản thần thức, dứt khoát tiến hóa không ngừng
nghỉ, nhiên hậu mới đạt được sự thanh nhẹ của nội tâm.

Kệ:
Giải tỏa phiền ưu tự tiến thầm
Thanh tâm đời đạo tự truy tầm
Qui nguyên giềng mối cùng chung tiến
Cơ tạng bình an rõ diệu thâm
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7) -- (--), 09-08-1995 ??:??

Hỏi: Hạnh đức do đâu mà có?
Đáp: Thưa hạnh đức do tu thiền tinh tấn kết thành hạnh đức,

hiểu rõ việc làm của chính mình hữu ích cho quần sanh ở
tương lai, dấn thân vô quái ngại.

Kệ:
Thực hành khai triển chẳng so tài
Trí độ phân minh tiến triển hoài
Học đạo không ngừng tâm thức giác
Chẳng còn mê loạn chẳng cần oai
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