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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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Niệm Phật
Niệm Phật tâm tu tỏa các miền
Bình sanh tương hội thật là duyên
Thanh thanh diệu diệu Trời ban phước
Thức giác bình tâm trí diệu hiền
Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 20-06-1998 6:03
Hỏi: Triền miên khai triển trong tâm thức là sao?
Đáp: Thưa triền miên khai triển trong tâm thức là lúc nào tâm
thân cũng nhẹ nhàng, như mới ngủ dậy không lo buồn và
nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn trước mắt
vạn vật đều không.
Kệ:
Thức giác tâm tư chuyển một vòng
Về không thanh nhẹ chẳng cầu mong
Tâm thân xây dựng đều là tốt
Thanh nhẹ vô cùng chẳng ước mong

2) Montreal (Canada), 21-06-1998 7:20
Hỏi: Việc làm muốn được thông suốt thì phải làm sao?
Đáp: Thưa việc làm muốn được thông suốt, thì phải thực hành
đúng chiều hướng của tâm thức, trong trật tự ngắn gọn và
nhanh chóng.
Kệ:
Thực hành điển giới hướng về thanh
Điển giới phân minh tự hợp thành
Trật tự thực hành trong thức giác
Về không thanh nhẹ chẳng còn tranh

3) Montreal (Canada), 22-06-1998 4:45
4) Montreal (Canada), 23-06-1998 1:50
Hỏi: Qui nguyên giềng mối là qui nguyên làm sao?
Hỏi: Nhắm mắt xuất ra là xuất làm sao?
Đáp: Thưa qui nguyên giềng mối là luồng điển trung tim bộ đầu Đáp: Thưa nhắm mắt xuất ra là luồng điển của nội tâm xuất ra,
hội nhập với thanh quang, tự nhiên hiểu mọi việc của
do tập quán thực hành Soi Hồn, Pháp Luân Thường
chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp tới bây giờ, tự ăn năn
Chuyển và Thiền Định lâu ngày đạt tới quân bình tự xuất,
sám hối dốc lòng tu tiến.
khi nhắm mắt.
Kệ:
Kệ:
Khai thông nguyên lý chẳng lo phiền
Điển xuất do tâm tự thực hành
Trì chí tu tâm pháp tiến xuyên
Di Đà lục tự đạt phần thanh
Mật pháp chơn truyền nay đạt thức
Chơn tâm thức giác tùy duyên tiến
Bình tâm khai triển tự mình yên
Thực hiện chơn tu đạt giới thanh
5) Montreal (Canada), 24-06-1998 6:15
Hỏi: Minh tâm kiến tánh là minh làm sao?
Đáp: Thưa minh tâm kiến tánh là hiểu chính mình nhiều hơn,
nhiên hậu mới có cơ hội sửa tiến.
Kệ:
Sửa mình tự tiến mới là tiên
Khai triển tâm linh rõ chính mình
Trật tự hợp thành chơn lý đạo
Cảm minh Thiên Địa chẳng lo phiền

6) Montreal (Canada), 25-06-1998 6:00
Hỏi: Muốn phân minh đời đạo thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn phân minh đời đạo thì phải hành pháp, khai
triển trung tim bộ đầu, nhiên hậu mới thấy rõ luồng điển
trung tim bộ đầu chỉ có đi lên chứ không có đi xuống,
mới cảm thông nguyên lý của Trời Phật mà tu.
Kệ:
Phát triển đi lên mới giải mù
Chẳng còn mê chấp chẳng còn ngu
Thành tâm xuất phát tâm tu tiến
Thức giác bình tâm tự tiến tu

7) Montreal (Canada), 26-06-1998 5:10
Hỏi: Thật thà có hữu ích gì cho người tu không?
Đáp: Thưa thật thà là trật tự của cả càn khôn vũ-trụ.
Kệ:
Qui nguyên giềng mối rõ tâm thân
Thức giác chơn tu chuyện tối cần
Tạo loạn không thông đường bế tắc
Thật thà chất phác tự mình phân
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