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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 #175 (01-11-1998)

Dấn Thân
Thân tùy tạm cảnh chẳng còn ghi
Quí trước hành sau vẫn dự thi
Bước bước thực hành trong ý thức
Thân hình sẵn có tự mình ghi
Vĩ Kiên
1) Cruise Alaska Legend of the Sea-Vancouver (Canada),
2) Cruise Alaska Legend of the Sea-Vancouver (Canada),
04-09-1998 3:15
05-09-1998 3:15
Hỏi: Trăm người ngàn tánh so đo tại sao?
Hỏi: Thâm sâu đời đạo là sao?
Đáp: Thưa mọi người đều chung sống, nhưng mỗi trình độ hiểu
Đáp: Thưa thâm sâu đời đạo, là khai triển nội tâm, phát triển từ
biết khác nhau, mỗi duyên mỗi màu khác nhau, hiệp nhứt
trường từ trong ra ngoài. Đời là giải được trược khí, ứng
nguyên khí của Trời Đất chỉ có tu, chung hành chung tiến
phó với hoàn cảnh hiện tại, đạo là quân bình nội thức
về nơi thanh tịnh sẵn có trong chơn tâm mà tu.
hướng thượng phân giải.
Kệ:
Kệ:
Quí Trời yêu Phật tiến vui thanh
Minh tâm mới rõ thực tài ứng
Khai triển tâm linh giúp các ngành
Cảm thức tâm linh tự cảm mừng
Qui hội tình người trong thức giác
Tiến hóa vô cùng không gián đoạn
Vui hành thanh tịnh thật là nhanh
Khai minh tâm đạo tiến từ từng
3) Cruise Alaska Legend of the Sea-Vancouver (Canada),
4) Vancouver (Canada), 07-09-1998 5:10
06-09-1998 5:00
Hỏi: Điện năng của cơ thể nằm ở đâu?
Hỏi: Sự mong muốn do đâu mà có?
Đáp: Thưa điện năng của cơ thể nằm ở tim gan và thận, hội tụ
xuất phát lên trên bộ đầu, liên hệ chấn động thanh nhẹ
Đáp: Thưa sự mong muốn do sự nhìn thấy và cảm thức hình
của càn khôn vũ trụ, xuất phát và trụ đúng đường thì sẽ
thành ý muốn kết tụ thành một tập quán si mê muốn có và
phát sáng trong nội tâm, quân bình gọi là đạo tâm, vượt
muốn đạt được.
khỏi tầng mê chấp và thiếu dũng chí, thăng hoa theo
Kệ:
chiều sâu thanh nhẹ của tâm linh.
Duyên gây tập quán chuyển an lành
Kệ:
Thích thú say mê muốn đạt nhanh
Trụ hóa thanh bình chuyển tiến thân
Cơ tạng ẩn tàng trong chốc lát
Điện năng giao cảm tự phân lần
Hình thâu ý động thật là nhanh
Trong không mà có tùy duyên tiến
Vượt khỏi trùng dương tự xét phân
6) Las Vegas (USA), 09-09-1998 2:20
5) Las Vegas (USA), 08-09-1998 5:25
Hỏi: Kim mộc thủy hỏa thổ do đâu hình thành?
Hỏi: Bộ mặt gồm có những gì?
Đáp: Thưa bộ mặt gồm có, điện năng của cơ tạng cung ứng, qua Đáp: Thưa kim mộc thủy hỏa thổ, do nguyên lý tự nhiên cấu
trúc hình thành, dưới sự điều khiển của từ trường thanh
sự lưu thông của thần kinh chuyển chạy khắp toàn thân,
tịnh, điện năng của Trời Đất, gọi là thiên cơ, âm thầm
liên hệ từ bên trong cho đến bên ngoài, xuất phát hòa
làm việc và không tiết lộ được.
hợp với chấn động điện năng của càn khôn vũ-trụ, nhìn
mặt có thể hiểu được hành giả, khỏe hay là bệnh ra sao,
Kệ:
càng thanh tịnh sẽ càng hiểu rõ.
Nguyên khí Trời ban rất nhiệm mầu
Càn khôn vũ trụ vẫn thành trao
Kệ:
Nhơn sinh thụ hưởng chiều sâu tiến
Thân hình cấu trúc rất tinh vi
Dứt khoát tâm linh tự tiến mau
Điển giới phân minh tiến kịp kỳ
Liên hệ không ngừng trong chuyển tiếp
Hành trình chơn pháp tự mình ghi
7) Las Vegas (USA), 10-09-1998 1:30
Hỏi: Dốc lòng tu sửa có ích lợi gì không?
Đáp: Thưa dày công tu sửa rất ích lợi cho tâm thân, mỗi mỗi
muốn thành công đều phải kiên trì.

2/8/2012 9:46 AM

Print1 (mucbetam.org)

2 of 2

http://www.mucbetam.org/Print1.asp

Kệ:
Thực hành chất phác tự qui nguyên
Vốn sẵn có không vẫn nối liền
Đời đạo song hành chung giải tiến
Qui nguyên giềng mối chẳng lo phiền
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