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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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Thanh Giới

Thanh giới phân minh rõ muôn chiều
Lý thú phân minh lý thật siêu
Qui hội chơn hồn chung một mối
Về Không không nghiệp rõ tình siêu

Vĩ Kiên

1) Washington DC (USA), 30-08-1997 4:35

Hỏi: Lý do gì mọi người tham dự cuộc sống chung đều vui cả?
Đáp: Thưa mọi người đều vui vì mục đích phát triển sức khỏe

và tâm linh, hình thành một hàng rào tình thương và đạo
đức, sức mạnh liên hệ giữa Trời và Đất, đúng theo
nguyên lý sanh tồn của vạn linh.

Kệ:
Thông giao mến cảm hành trình tiến
Rực rỡ hào quang tự giải phiền
Sanh hoạt chung vui trong sống động
Cùng chung thực hiện cảm giao liền

2) Washington DC (USA), 31-08-1997 4:30

Hỏi: Truy lùng chơn lý là truy lùng làm sao?
Đáp: Thưa truy lùng chơn lý là nhìn nhận sự thật thay vì xảo

trá, thực hiện liên tục như vậy sẽ hiểu rõ chơn lý là gì,
thẳng đường mà đi không bao giờ thay đổi.

Kệ:
Nguyên năng sáng tỏ chơn hồn tiến
Cảm thức nhơn duyên chẳng có phiền
Qui hội chơn hồn tâm đạt thức
Bình tâm thực hiện tự mình xuyên

3) Washington DC (USA), 01-09-1997 4:15

Hỏi: Tình thương và đạo đức do đâu mà có?
Đáp: Thưa tình thương và đạo đức do sự nhịn nhục và cần mẫn

phục vụ hình thành, xây dựng và xây dựng trong thực
hành và thanh tịnh.

Kệ:
Nhịn nhục tâm giao trí thực hành
Hướng thanh giải trược trí tâm thanh
Qui nguyên một mối cùng chung tiến
Thánh thiện tâm minh tự đạt thành

4) Atlantic City (USA), 02-09-1997 2:30

Hỏi: Tại sao làm người tự cảm thấy mình yếu ớt và sợ sệt?
Đáp: Thưa làm người cảm thấy mình yếu và sợ sệt là vì thần

kinh yếu từ lúc sơ sanh cho đến lớn, chứng minh tiền
kiếp đã làm nhiều điều không hay cộng với hoàn cảnh
hiện tại nuôi dưỡng không đầy đủ và thiếu tự do đã hình
thành tập quán yếu hèn và sợ sệt, cần dấn thân học hỏi
trong hoàn cảnh hoàn toàn tự do. Sự hiểu biết gia tăng thì
sẽ được mạnh dạn hơn. Người tu cũng vậy, phải tu khai
triển trực giác thì không sợ bất cứ một trường hợp nào
xảy đến từ đời qua đạo.

Kệ:
Sống cảnh qui nguyên rõ chánh tình
Trời ban tình đẹp tự làm thinh
Qui nguyên chánh giác tự mình hiểu
Cảnh tạm thực hành giải tự minh

5) Atlantic City (USA), 03-09-1997 6:00

Hỏi: Hồn tiến hóa bằng cách nào?
Đáp: Thưa lúc còn sống chịu tu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học

Huyền Bí Phật Pháp thực hành đứng đắn thì sẽ thấy rõ
phần hồn rời khỏi thể xác, không luyến tiếc chuyện đời,
tiến hóa từ giai đoạn một cho đến khi đảnh lễ Phật trước
khi chết thì mới thật tiến hóa, tâm không còn dấy bận bất
cứ một việc gì.

Kệ:
Rời khỏi thể xác sống an vui
Khai triển tâm linh rõ đạo mùi
Pháp pháp tràn đầy tâm thức giác
Chẳng còn luyến tiếc thật là vui

6) Atlantic City (USA) 04-09-1997 3:45

Hỏi: Hành động thiếu đạo đức là sao?
Đáp: Thưa hành động thiếu đạo đức là người không trung tín

với đại sự chung, như những bạn đạo đã hứa trong tinh
thần xây dựng nhưng đã bỏ cuộc vì tâm thức eo hẹp, ham
quyền cố vị không đúng tinh thần thực hiện về không của
Vô Vi. Đã từ chối việc làm chính mình đã hứa và đổ lỗi
cho người khác, thật là hành động đáng tiếc cho hành giả
thiếu đạo đức và không bằng lòng xây dựng hạnh đức
cho chính mình trong tinh thần phục vụ đại sự chung. Vô
Vi không bầu cử và đề cử những bạn đạo có hành động
ngược lại tinh thần phục vụ của Thượng Đế. Những bạn
đạo có hành động kể trên nên ăn năn sám hối, khép mình
tự tu nhiều hơn thì mới mong khôi phục được tinh thần
phục vụ tự nhiên và hồn nhiên ở tương lai, mọi người sẽ
quí mến qua hành động tốt của hành giả.
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Kệ:
Thức tâm tự giải tự phân lần
Trí tuệ khai minh tự tiến thân
Thức giác chính mình chưa hiểu đạo
Tham quyền cố vị khó minh phân

7) Montreal (Canada), 05-09-1997 6:40

Hỏi: Tình thâm bạn đạo nằm ở nơi nào?
Đáp: Thưa tình thâm bạn đạo nằm ở sự phát triển tâm thức, rất

dễ hòa và dễ hợp, quí trọng lẫn nhau, trong tinh thần xây
dựng cho chung.

Kệ:
Quí trọng thương yêu gặp lại mừng
Cùng chung phát triển lại càng ưng
Quí nhau thương nhớ không giờ bỏ
Lập hạnh bền lâu lại càng mừng
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