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Thưa các bạn, -- Mục Bé Tám 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

Pháp Tràng
Giải tiến tâm linh phân đạo pháp

Uất khí không còn dẹp tánh tham

Quyết giải trược ô qui hợp tiến
Phân tâm không có tránh tâm phiền

Vĩ Kiên

1) -- (--), 25-05-1993 ??:??

Hỏi: Ở Việt Nam có người tu về Pháp Lý Vô Vi có kết
quả không?

Ðáp: Thưa có, tùy theo trình độ của mỗi người mà tu tiến
và phát minh chiều hướng thăng hoa rõ rệt hơn.

Tương lai của Vô Vi sẽ hội tu đông đảo hơn, điển
quang phát triển hổ trợ cho đời lẫn đạo, dẹp bỏ hận
thù và chú trọngvề sự tiến hóa của tâm linh hơn.

Kệ:
Qui hội giai không chẳng giận hờn

Trì tâm tu luyện chẳng cần hơn

Thương yêu thực hiện tâm thanh sáng

Khai triển chơn hồn ý chẳng sờn

2) -- (--), 26-05-1993 ??:??

Hỏi: Tại sao làm người mà lại không biết quí thương

nhau?

Ðáp: Thưa làm người mà không biết quí thương nhau là

vì chính họ không biết thương lấy chính họ làm

sao biết quí thương người khác.
Kệ:

Khổ nổi không minh tự khép màng

Trí tâm xao động khó tâm an

Khó thông khó hiểu tình giao cảm
Khổ nạn triền miên lại khó an

3) -- (--), 27-05-1993 ??:??

Hỏi: Bệnh thần kinh kinh niên lúc nào cũng mất quân

bình thì phải làm sao?

Ðáp: Bệnh thần kinh kinh niên thì phải nhờ Bác Sĩ chữa

trị, và thường thanh lọc bộ ruột, cho sạch sẽ để dễ
tiếp thu thuốc của Bác Sĩ cho. Mọi việc xung

quanh đều phải yên lặng, không nên giao cho họ
một việc trách nhiệm nào cả. Còn về phần hồn thì

có tiền duyên mới có hậu kiếp, sự liên hệ không

hay của tiền kiếp rất phức tạp, tái diễn lưu luyến
đày đọa phần hồn cho đến chết, trường hợp này

mọi y sĩ cũng phải bó tay.
Kệ:

Khó mà chuyển hướng dìu tâm thức

Chấp nhận hành xuyên duyên nghiệp chướng

Hành hạ tâm thân mới tỏ tưong

Theo chiều kích động vậy mà nương

4) -- (--), 29-05-1993 ??:??

Hỏi: Hôm qua Bé được gặp mọi người thân yêu, Bé cảm
thấy sao?

Ðáp: Thưa Bé rất vui, mọi người đều bình an, sống theo

hoàn cảnh của chính họ, cũng nằm trong tiền tình

duyên nghiệp dở hay của tình đời.
Kệ:

Sống đời động loạn khắp nơi nơi

Gả cưới triền miên sống hợp thời

Tâm đạo không còn tâm khó thức

Triền miên học hỏi kiểu tân thời

5) -- (--), 30-05-1993 ??:??

Hỏi: Sự mong muốn của con người muốn đạt đạo thì

phải làm sao?

Ðáp: Thưa người muốn đạt đạo thì phải bình tâm nghiên

cứu sự thật, từ việc nhỏ cho đến việc lớn của chính

mìnhvà pháp của mình đang học có phù hợp với

cơ tiến hóa, mà tâm thức đang khao khát hay

6) -- (--), 31-05-1993 ??:??

Hỏi: Qua những ngày chung vui với bạn đạo, hôm nay

Bé sẽ xa rời đi nơi khác, Bé có thương nhớ họ
không?

Ðáp: Thưa Bé thương nhớ từ hành động, không khác gì

Bé đang rời khỏi vườn hoa đang nở búp, tâm đạo
của mọi người đang vươn lên.
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không?
Kệ:

Không nên thực hiện lý vòng vòng

Khai thác tận cùng tự cảm thông

Ðời đạo song hành tâm thức giác

Thực hành chơn pháp trở về không

Kệ:
Tâm tư tự hướng về trên tiến
Ðiển giới vang lên chuyển hai miền
Ðạo đức trong lòng đang phấn khởi

Tình thương vang dội ý tâm liền

7) -- (--), 01-06-1993 ??:??

Hỏi: Bé đã bình an đến nơi, thời tiết oi bức trở thành mát lạnh tại sao?

Ðáp: Thưa Bé nhận thấy rất dễ chịu và không khí rất êm lành, Bé tự nghĩ rằng lúc nào Bé cũng hướng tâm về Trời

Phật, thì Trời Phật cũng tận độ cho Bé được bình an và khỏa mạnh, Bé tự chứng minh Bé không bao giờ dám

xa Trời Phật.
Kệ:

Huyền bí trong tâm tự thực hành

Tâm minh đường đạo hướng thanh thanh

Trời ban tình đẹp ta giao cảm
Khó khổ do tâm hướng hạ tầng
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