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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

TBPTĐN #166 (30-08-1998)

Tự Cứu
Thực hành phát triển tâm quang cứ
Phát triển tâm linh chẳng lập mưu
Qui hội tình Trời trong phút khắc
Chuyên hành tự giác chẳng còn mưu
Vĩ Kiên
1) Montreal, (Canada), 04-07-1998 2:55
2) Montreal (Canada), 05-07-1998 2:55
Hỏi: Muốn được minh mẫn thì phải làm sao?
Hỏi: Tâm linh siêu giác là siêu làm sao?
Đáp: Thưa muốn được minh mẫn thì từ bộ ruột cho đến khối óc
Đáp: Thưa tâm linh siêu giác là trung tim bộ đầu rút lên theo
phải thông và nhẹ nhàng, ngủ ít làm việc nhiều, chấn
đường thiên xích tiến tới vô cùng tận, không còn dậm
động khối óc cho đến cơ tạng hướng thượng hòa hợp với
chân tại chỗ, tiến lên cao vút trong thanh tịnh không lời
chấn động của càn khôn vũ-trụ, niệm Phật nhiều đại trí
nói, ý hiểu siêu năng sẵn có, hành trong chiều sâu tâm
đạo quân bình và sáng suốt.
khai từ bi lớn rộng, lúc nào cũng phục vụ vô quái ngại.
Kệ:
Kệ:
Thành tâm tu tiến triển khai hoài
Qui nguyên tự vượt cao tầng tiến
Sắc giới phân minh chẳng lụy phiền
Thức giác minh tâm tự sửa sai
Cảm thức chơn hồn không dấy bận
Chuyển hóa không ngừng tâm đạt đạo
Tâm hồn sáng suốt rõ mình sai
Thành tâm tiến hóa chuyển cao tầng
3) Niagara Falls (Canada), 06-07-1998 4:07
Hỏi: Thành tâm tu luyện có ích gì cho tâm thân không?
Đáp: Thưa thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân, trí
óc minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh, mỗi mỗi đều may mắn,
khó khăn tiêu trừ.
Kệ:
Thiên tòng giao cảm thế nhơn sanh
Cảm hóa nhơn gian tự thực hành
Thế sự không còn gieo thắc mắc
An yên thanh tịnh tự tâm hành

4) Niagara Falls (Canada), 07-07-1998 4:20
Hỏi: Ánh sáng tự nhiên xuất ra từ trung tim chơn mày khi nhập
định có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa hành pháp đều đặn hiệp khí cùng Trời Đất, một
vòng ánh sáng hội tụ và xuất phát từ trung tim chơn mày
là sẽ gia tăng trực giác, hiểu được nhiều điều mới lạ,
chính hành giả hồi nào đến giờ chưa học, tâm thức lúc
nào cũng an vui.
Kệ:
Thực hành chất phác tự mình vui
Thế thái nhơn tình có đạo mùi
Phát triển vô cùng không chậm trễ
Thành tâm tu luyện tự mình vui

5) Montreal (Canada), 08-07-1998 1:00
Hỏi: Muốn thương yêu và xây dựng thì phải làm sao?
Đáp: Thưa muốn thương yêu và xây dựng thì phải thật tâm thật
tình đối đãi với nhau.
Kệ:
Tình Trời rõ rệt không che dấu
Đạo hạnh tốt tươi chẳng tạo sầu
Bạn đạo thân thương tình mến cảm
Chung vui đại hội chẳng lo âu

6) Montreal (Canada), 09-07-1998 6:30
Hỏi: Quí thương những giới nào?
Đáp: Thường quí thương những tuyệt tác của Trời Đất đã hình
thành.
Kệ:
Quí trẻ thương già trong kính trọng
Dựng xây xây dựng tự ngoài trong
Đường đời như đạo tình duyên đẹp
Có có không không chẳng ước mong

7) Montreal (Canada), 10-07-1998 1:45
Hỏi: Cuộc sống tâm linh do đâu đã hình thành?
Đáp: Thưa cuộc sống tâm linh do sự tự nhiên và hồn nhiên đã
hình thành.
Kệ:
Hồn nhiên chuyển hóa sống an yên
Lý trí phân minh chẳng tạo phiền
Sức sống tiến trình không hoại nát
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Triền miên học hỏi tự mình yên
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