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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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Chơn Lý
Chơn lý sững sờ không ý đổi
Thành tâm tu luyện tự vun bồi
Dẹp phần ô trược minh tâm giác
Thế cảnh điêu linh vẫn thả trôi
Vĩ Kiên
1) Las Vegas (USA), 16-10-1998 5:50
Hỏi: Cõi phù sanh bao gồm có những gì?
Đáp: Thưa cõi phù sanh bao gồm có điện năng của Trời Đất
hợp tác chặt chẽ bằng luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh.
Kệ:
Đến đi đi đến không ngừng nghỉ
Trao đổi tình thâm thức hợp thì
Vỡ lẽ Trời ban toàn định luật
Trả vay vay trả tiến thân tùy

2) Las Vegas (USA), 17-10-1998 5:50
Hỏi: Luân hồi trực diện để làm chi?
Đáp: Thưa luân hồi trực diện để kiểm chứng lại hành động của
chính mình, ăn năn sám hối mà tu.
Kệ:
Duyên lành tái hội chung hành tiến
Vay trả trả vay vượt tiến trình
Cảm thức đời nay đà chuyển thức
Thực hành chơn pháp tự mình xuyên

3)Yorba Linda (USA), 18-10-1998 5:50
4) Las Vegas (USA), 19-10-1998 5:10
Hỏi: Trung tâm sinh lực càn khôn vũ-trụ rút giải mở tiến hay là
Hỏi: Duyên Trời duyên Phật là sao?
chèn ép để chôn sâu trí tâm không lối thoát?
Đáp: Dứt khoát tâm tu thì mới đạt tới duyên Trời duyên Phật,
Đáp: Thưa trung tâm sinh lực càn khôn vũ-trụ chỉ có hút giải và
qua cơn khảo đảo không luyến tiếc và lo lắng như tâm
dẫn tiến qua nghiệp lực của mỗi hành giả trên mặt đất.
người phàm.
Kệ:
Kệ:
Thu hút tiến lên thành ý lực
Dứt khoát tâm tu chẳng có than
Tâm thân tự thức tự vững bền
Đời đạo song tu tự khai màn
Trời cao tận độ không giờ dứt
Trí tâm khai triển qui hồn tiến
Dứt khoát tâm tu tự đạt nền
Hòa hợp chung vui tự sống an
6) Las Vegas (USA), 21-10-1998 3:50
5) Las Vegas (USA), 20-10-1998 5:10
Hỏi: Tại sao mọi người tu Vô Vi thích có cơ hội chung sống
Hỏi: Mênh mông Trời Đất làm sao hiểu được ý chơn lòng nằm
hòa bình?
ở đâu?
Đáp: Thưa mọi người muốn có cơ hội chung sống hòa bình tạo
Đáp: Thưa mênh mông Trời Đất sau khi động chạm từ việc nhỏ
duyên tu do hành giả Vô Vi đêm đêm dày công tu luyện
cho đến việc lớn thì mới rõ được vị trí của chính mình.
hình thành, vừa thanh lọc thể xác vừa tu tiến.
Bao la Trời Đất vẫn kiểm soát bởi luật nhân quả, phần
hồn không thể thoát được sau khi làm điều ác.
Kệ:
Dù sao thanh lọc vẫn an yên
Kệ:
Học hỏi triền miên thức các miền
Phân minh rõ rệt lý sanh tồn
Lý đạo thâm sâu duyên tự đạt
Giải quyết chính mình tránh ác ôn
Bền tâm tu luyện tự mình yên
Thực hiện tâm lành tâm đạt pháp
Tùy duyên phát triển vẫn sanh tồn
7) Yorba Linda (USA), 22-10-1998 7:35
Hỏi: Trung ương bộ đầu có sự liên hệ gì với Trời Đất?
Đáp: Thưa bộ đầu có sự liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ
quang, chỉ có tu thực hành thì mới có cơ hội liên hệ trực
tiếp hơn.
Kệ:
Bình minh chẳng có buồn hờn
Trí óc phân minh tiến từ cơn
Ánh sáng ban hành tâm đạt thức
Qui về một mối rõ thâm ơn
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