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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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Gỡ Rối
Gỡ rối thực hành xét trí tâm
Thành tâm phục vụ chẳng sai lầm
Qui nguyên giềng mối gieo duyên tốt
Tự cứu giúp người lý diệu thâm
Vĩ Kiên
1) San Jose (USA), 22-11-1997 6:50
Hỏi: Đại sự chung là sao?
Đáp: Thưa đại sự chung là sự phát tâm chung hành trong xây
dựng, hoàn toàn bất vụ lợi, gặp việc là giúp không cần
mưu mô và tạo động thì mới thật sự là đời đạo song tu.
Kệ:
Thực hành phát triển phát tâm linh
Giúp đỡ phân minh rõ tiến trình
Đời đạo thực hành trong chiến tuyến
Giải mê phá chấp lại càng minh.

2) San Jose (USA), 23-11-1997 2:35
Hỏi: Muốn minh định thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn minh định bất cứ một việc gì cũng phải hòa
tan với nó thì mới xét rõ được nguyên lý của sự việc do
đâu xảy ra, từ động hay tịnh.
Kệ:
Dấn thân nhận xét mới phân minh
Thực hiện rõ ràng tự xét mình
Cao thấp cũng hành chung hạnh tiến
Sửa mình tiến hóa rõ hành trình

3) Madison (USA), 24-11-1997 7:25
Hỏi: Làm người cần sức khỏe hay không?
Đáp: Thưa làm người rất cần sức khỏe, trong nguyên lý tự
nhiên và hồn nhiên, thì tâm thức mới được an vui.
Kệ:
Sống vui chỉ có biết thân hình
Phát triển tâm linh rõ chính mình
Vui hợp đất trời trí sáng ban
Điển là thanh nhẹ rõ hành trình

4) Madison (USA) 25-11-1997 3:00
Hỏi: Duyên phước nào mới được tu theo đường lối phát triển
tâm linh của Vô Vi?
Đáp: Thưa duyên may từ tiền kiếp đã hành nay được tái tục.
Hành giả cảm thấy vui và đúng đường, càng ngày càng
hiểu được nhiều chuyện, không bao giờ thay đổi.
Kệ:
Càng tu càng tiến rõ chung hành
Kết quả an yên đúc kết thành
Đời đạo chung hành không bỡ ngỡ
Chẳng còn mê chấp chẳng phân ranh

5) Madison (USA) 26-11-1997 2:50
Hỏi: Thắng cảnh thiên nhiên có gì khác hơn trí cảnh nhơn tạo
không?
Đáp: Thưa trí cảnh nhơn tạo khác hơn thắng cảnh thiên nhiên,
là vì trí cảnh nhơn tạo là nhờ trí sáng suốt và trật tự của
loài người đề ra và xây dựng hình thành. Thắng cảnh
thiên nhiên do sự tự nhiên hình thành từ mọi trạng thái
điện năng kết hợp hình thành, cảnh tươi tốt và thanh nhẹ
hơn trí cảnh nhơn tạo.
Kệ:
Thế gian từ thấp muốn lên cao
Cấu trúc siêu nhiên rất nhiệm mầu
Tuyệt tác hình thành tranh vẽ đẹp
Nhơn gian quí trọng mở chiều sâu

6) Madison (USA) 27-11-1997 2:00
Hỏi: Lúc nào mới là lúc Trời Đất ban hành cơ hội tốt?
Đáp: Thưa thành tâm tu tiến thì mới thấy được lúc thiên thời
địa lợi nhân hòa thì mới đúng lúc Trời ban cho cơ hội
giúp mình và cứu đời, cần áp dụng đúng thì mới tiến.
Kệ:
Chuyện chung chẳng phải của riêng mình
Trời Đất ân ban tốt đẹp xinh
Cứu giúp mọi người tu được phước
Cùng tu chung tiến lại càng xinh

7) Madison (USA) 28-11-1997 12:00
Hỏi: Phát đại nguyện có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa sau khi thực hành đứng đắn cảm thấy hữu ích cho
chính mình và có thể ảnh hưởng người kế tiếp nên phát
đại nguyện làm phương châm tiến hóa cho phần hồn,
vạch sẵn đường đi mà tiến hóa, rất hữu ích cho tâm thân.
Kệ:
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Thực hành cảm thức tự truy tầm
Tiến hóa không ngừng tự tiến thâm
Đường đạo không rời xây dựng tiến
Trì tâm tu luyện tự truy tầm
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