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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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Tình Ta

Tình ta sống động phân giềng mối
Thanh trược phân minh rõ ý tồi
Thể hiện chơn tình tâm thức giác
Bền lâu thanh tịnh tự về ngôi

Vĩ Kiên

1) Las Vegas (USA), 09-10-1998 2:00

Hỏi: Muốn hướng thượng thì phải hướng làm sao?
Đáp: Thưa muốn hướng thượng thì phải siêng năng hành Pháp

Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tập quán xây
dựng cho luồng tâm điển hướng thượng thay vì hướng hạ
theo chiều hướng tham dục.

Kệ:
Điện năng có trược có thanh
Trụ điển khai thông chỉ thực hành
Giải chấp phá mê không luyến tiếc
Bình tâm thanh tịnh tự về nhanh

2) Las Vegas (USA), 10-10-1998 4:00

Hỏi: Sự dứt khoát có cần cho người tu Vô Vi hay không?
Đáp: Thưa sự dứt khoát rất cần cho người tu Vô Vi thực hiện

điều cần thiết thay vì không cần thiết, uổng cho một kiếp
người.

Kệ:
Thực hành trung tín đạt thanh bình
Giải tỏa phiền ưu tự giác minh
Đại lộ không hành vô tiểu lộ
Pháp lành tận dụng triển hành trình

3) Las Vegas (USA), 11-10-1998 4:20

Hỏi: Tu thiền cần hành pháp hay là giành bạn đạo?
Đáp: Thưa tu thiền cần hành pháp hơn là giành bạn đạo, hứa

xuôi, không phát triển và tự gia tăng sự tham dục tưởng
lầm là mình đã đạt thành, hậu quả sẽ lãnh khổ mà không
hay, nghiệp lực sẽ tái hồi.

Kệ:
Khó khổ do tâm chuyển tiến hoài
Phân tâm khổ cực tạo lầm sai
Hình thành khổ nhục tâm cầu tiến
Thuyết lý không minh tự dẫn sai

4) Las Vegas (USA), 12-10-1998 2:15

Hỏi: Chúng sanh là gì?
Đáp: Thưa chúng sanh là loại người chung sống với một hơi

thở liên hệ với Trời Đất như nhau, khối óc có thể thế
thiên hành đạo.

Kệ:
Dù cho thể xác triển thấp cao
Vạn lý hành trình vẫn tiến mau
Đời đạo song hành tâm dứt khoát
Vẫn yêu thể xác vẫn bàn trao

5) Las Vegas (USA), 13-10-1998 7:55

Hỏi: Giấc mơ tình sầu do đâu hình thành?
Đáp: Thưa giấc mơ tình sầu do sự mất trật tự của nội thức tạo

sự ám ảnh triền miên vọng động.
Kệ:

Hấp thụ bất chơn tạo giận hờn
Giới ranh không rõ khó qui hườn
Thần kinh bất ổn gây loạn động
Sửa mình tiến hóa rõ Trời ơn

6) Las Vegas (USA), 14-10-1998 5:25

Hỏi: Điện năng của nhơn loại liên hệ với mặt đất ra sao?
Đáp: Thưa điện năng của mặt đất hỗ trợ cho phần xác vía và

ngũ tạng đầy đủ màu sắc trong cuộc sống tương đồng với
màu sắc lộng lẫy của thiên giới. Thanh và trược chuyển
động tùy duyên của hành giả thực hành và tương ngộ.

Kệ:
Thực hành khai triển điện năng tiến
Hỗ trợ tâm linh tự giải phiền
Trật tự Đất Trời duyên tuyệt đẹp
Đạt duyên tiến tới tự phân huyền

7) Las Vegas (USA), 15-10-1998 ??:??

Hỏi: Sự lưu hành và tích trữ điện năng của Trời Đất nằm ở
đâu?

Đáp: Thưa điện năng của Trời Đất lưu trữ ở nơi sức nóng vô
cùng, biến thành đá quí, có khả năng làm việc điều hòa
nguyên khí của Trời Đất, liên hệ với thể xác của quần
sanh trên cõi phù sanh nầy, nay còn mai mất, nằm trong
định luật có có không không tựu tan vô thường.

Kệ:
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Vì tham khó thấy tâm không
Liên hệ Trời cao giữ một lòng
Thấm thía tình đời trong dục lạc
Qui không thấy rõ ý chơn lòng
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