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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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Đời Đạo

Đời đạo song tu tâm tự tiến
Không mơ thanh tịnh sống an yên
Duyên lành đưa đến tâm thanh nhẹ
Thanh thản chơn hồn tự vượt xuyên

Vĩ Kiên

1) Cairns (Australia), 24-05-1998 12:15

Hỏi: Người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
có cần trước sau như một không?

Đáp: Thưa người tu Vô Vi rất cần tư tưởng và hành động trước
sau như một và thật thà trong xây dựng thì rất dễ tiến hóa
theo chấn động của càn khôn vũ-trụ, điện năng sẽ tự đạt
tới sự quân bình trong nội thức.

Kệ:
Thực hành chất phác lại càng minh
Trí ý không động tự xét mình
Đời đạo song hành qui một mối
Bình tâm phán xét triển tâm linh

2) Sydney (Australia), 25-05-1998 4:00

Hỏi: Thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
có hữu ích gì không?

Đáp: Thưa thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp nó là một pháp cho mọi pháp, tự mình khử trược
lưu thanh, giúp cho hành giả tự lập lại trật tự phù hợp
với nguyên lý của Trời Phật mà tu, sẽ không còn bỡ ngỡ
trên đường đời cũng như đường đạo, chỉ giúp cho tôn
giáo mà chính mình đã chọn, càng ngày càng thông cảm
và dũng mảnh tu hơn, bước vào nguyên lý của Trời Đất
mà hành sự.

Kệ:
Khai thông trí tuệ dấn thân vào
Thực triển khai thông chẳng thấp cao
Giải bỏ trần tâm hành triết giới
Giải thông đời đạo (rõ) chẳng tô màu

3) Sydney (Australia), 26-05-1998 3:26

Hỏi: Tu mà còn tủi thân thì phải làm sao?
Đáp: Tu mà còn tủi thân là chưa thật sự dấn thân hành pháp.

Tâm chưa mở trí chưa khai, miệt mài trong vọng động,
làm sai mà tưởng mình làm đúng, chưa chịu ăn năn sám
hối, cải tiến tâm linh, miệng nói thanh tịnh nhưng kỳ thật
chưa thanh tịnh, vẫn là con ma, chỉ biết lợi dụng mà
không hành đúng pháp.

Kệ:
Tu tâm không sửa vẫn sai lầm
Lợi dụng không tu tự phá tâm
Không dũng không tu không tự tiến
Sai lầm vẫn giữ khó truy tầm

4) Sydney (Australia), 27-05-1998 5:25

Hỏi: Muốn có sự vui trong thanh tịnh thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn có sự vui trong thanh tịnh thì phải thật tâm

hành pháp, hòa hợp với càn khôn vũ-trụ, sẽ không bị sự
kích động và phản động của ngoại cảnh, thẳng tiến một
con đường thanh tịnh và sáng lạn của tâm hồn, tự mình
giải tỏa mọi sự lo âu, mà tận hưởng sự thanh nhẹ của
Trời Phật.

Kệ:
Tu tâm giải tỏa trược muôn phần
Sáng lạn chơn hồn tự xét phân
Đời tạm cũng là nơi thức giác
Sửa mình tiến hóa tự mình phân

5) Sydney (Australia), 28-05-1998 4:45

Hỏi: Xuyên qua tình đời có gì lạ
Đáp: Thưa xuyên qua tình đời luôn luôn có sự tham sống sợ

chết, tự tạo sự bất ổn cho chính mình. Người tu chơn sẽ
biết rõ có đến có đi, sẽ không còn bận tâm về sự sống
chết, nhưng chỉ bận tâm về sự tu sửa mà thôi.

Kệ:
Xuyên qua không đứng lại đi ngồi
Kích động triền miên chẳng có thôi
Khó khổ chính mình tâm tự tạo
Qui y Phật Pháp chẳng tham tồi

6) Sydney (Australia), 29-05-1998 4:25

Hỏi: Từ đâu đem lại sự hòa bình của nội tâm?
Đáp: Thưa từ sự phát triển luồng điển của nội tâm, đạt tới sự

quân bình sẽ đem lại sự hòa bình của nội tâm, mặt mày
lúc nào cũng an vui.

Kệ
Quân bình trí tuệ vẫn an vui
Không phải bạc tiền mới đổi mùi
Trí tuệ phân minh tự giác thức
Hành trình rõ rệt thật là vui
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7) Sydney (Australia), 30-05-1998 7:25

Hỏi: Gốc gác của loài người từ đâu đến?
Đáp: Thưa gốc gác của loài người từ Thiên giới giáng lâm, ngự

trong thể xác, cấu trúc bởi nước lửa gió đất. Phần hồn là
vô cùng, phân từ ánh sáng của càn khôn vũ- trụ, từ thanh
tịnh đi đến loạn động. Sự sáng suốt quản lý và trách
nhiệm, một khối thần kinh chằng chịt. Tu thiền thanh tịnh
thì mới thấu triệt được khả năng sẵn có là tiếp xúc với
ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên của Trời Phật thì mới an
vui.

Kệ:
Cộng đồng thanh nhẹ tự rèn trui
Thức giác tâm tu tự giải mù
Thọ hưởng điện năng xây dựng tiến
Về không thanh nhẹ từ mình vui
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