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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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Trâu Bò Chơi Nhau
Trâu Bò cụng lộn là ngu xuẩn
Thức giác tu tâm tâm thức thuần
Ai nỡ lòng nào hại bạn cũ

Giúp người tiến hóa tránh khờ ngu
Vĩ Kiên

1) Cairns (Australia), 04-04-1997 4:15

Hỏi: Vượt trùng dương là vượt làm sao?
Đáp: Thưa vượt trùng dương là dưới mắt phàm đã thấy làm

người hiện đại được rất nhiều cơ hội đi từ xứ nầy đến xứ
nọ rất dễ dãi bằng xe hơi và phi cơ, mỗi giờ mỗi khác,
cũng nhờ khối óc bằng lòng xây dựng và ngồi lại với
nhau nghiên cứu từ giai đoạn một. Đối với người tu thiền
thì xác ngồi một chỗ mà hồn giao du khắp các nơi gọi là
phát triển huyền bí nội tâm, thực hành thanh tịnh và tự
hiểu được nhiều chuyện xưa kia chưa hiểu được.

Kệ:
Thực hành mỗi nhịp mỗi khai thông
Chẳng có ước mơ chẳng tréo trồng
Trí tuệ không ngừng qui phát triển
Một lòng bền vững chẳng cầu mong

2) Cairns (Australia), 05-04-1997 6:00

Hỏi: Trời sanh ra tự nhiên thu phóng như vậy làm sao sửa
được?

Đáp: Thưa làm người phối hợp từ mọi trạng thái, hình thành
một khối óc cộng với một thể xác rất tinh vi, hóa sanh từ
tinh ba của vũ trụ mà hình thành, tự động hướng tâm về
đâu thì sẽ phát triển về đó. Ở đời có câu: Nhứt nghệ tinh
nhứt thân vinh, tu hướng thượng thì điện năng và tâm linh
sẽ được phát triển đến vô cùng sáng lạng ở tương lai.

Kệ:
Tự mình phát triển tự tiến hoài
Học hỏi không ngừng chẳng có sai
Kiên nhẫn hình thành tâm nhịn nhục
Thực hành chất phát chẳng bi ai

3) Cairns (Australia), 06-04-1997 6:05

Hỏi: Làm sao hiểu được sự phát triển của tâm linh?
Đáp: Thưa sự phát triển tâm linh tự cảm thấy càng ngày càng

hiểu rộng hơn, và hoàn toàn dập tắt sự sân si, thì chỉ có
tiến không có lùi, khai thông tam giới thượng trung hạ, sẽ
không biết giận hờn là gì, vắng mất sự loạn động trong
nội tâm, chỉ tiến tới ánh sáng mà thực hành.

Kệ:
Khai thông chẳng có giới ranh chận
Phát triển vô cùng rõ nghiệp thân
Thức giác bình tâm không giải rước
Tâm thành hướng thượng tự khai lần

4) Cairns (Australia), 07-04-1997 5:10

Hỏi: Bộ đầu làm sao phát triển được?
Đáp: Bộ đầu phát triển do tâm, dấn thân tu thiền đứng đắn theo

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì sẽ
được phát triển tròn trịa luồng điển xuất phát từ trung tim
bộ đầu đi thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ.

Kệ:
Tự mình phát triển chẳng khôn ngu
Bình đẳng tương giao chẳng phải mù
Trí tuệ không ngừng thông phát triển
Nguyên lý thực hành sống nhàn du

5) Cairns (Australia), 08-04-1997 4:15

Hỏi: Trật tự do đâu mà có?
Đáp: Thưa trật tự do sự tin yêu lẫn nhau xây dựng hình thành,

nói một là một hai là hai không thay đổi thì mới có cơ
hội phục vụ cho chung. Nếu ngược lại thì chỉ có phá
hoại, thay vì xây dựng. Người tu không nên làm điều
không cần thiết thì mới tiến thân.

Kệ:
Không nên nghĩ tưởng chuyện không cần
Sửa tiến phân minh tự xét phân
Giải bỏ trần tâm qui tiến giải
Hiểu mình biết họ tự mình phân

6) Cairns (Australia), 09-04-1997 2:45

Hỏi: Muốn được qui nguyên thiền giác thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn được qui nguyên thiền giác thì phải thực hành

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tinh tấn
và trật tự, tự nó sẽ giải tất cả trược khí trong người, trí
tuệ phân minh, hòa hợp với đại tự nhiên, tức là trở về
với ánh sáng diệu thanh trong nội thức, ổn định và bằng
lòng sửa mình, hiệp khí cùng Trời đất mà tu tiến.

Kệ:
Minh tâm chẳng có than phiền khổ
Khai triển tâm linh giải nấm mồ
Cực nhọc không còn tâm thức giác
Cảm minh thiên địa niệm Nam Mô
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7) Cairns (Australia), 10-04-1997 3:35

Hỏi: Có nên mơ tưởng trước khi thực hành Pháp Lý hay không?
Đáp: Thưa trước khi thực hành đã có câu nguyện thanh cao đủ

rồi, câu nguyện là hướng đi của phần hồn.
Kệ:

Hướng đi nguyên lý sanh tồn tiến
Giải quyết tâm linh giải nỗi phiền
Chất phát thực hành trong ý niệm
Càng tu càng sáng càng an yên
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