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Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1179 (11-02-2018)
Mục-Bé-Tám: 01-03-1992 - 03-03-1992

Print »

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

Quán Thông
Quán thông đời đạo rõ hành trình
Chuyển hóa thâm sâu tự hiểu mình
Uyển chuyển chính mình tự đón nghênh
Quí yêu muôn loại sống vững bền
Vĩ Kiên
1) -- (--), 01-03-1992 ??:??

2) -- (--), 01-03-1992 ??:??

Hỏi: Làm người hứa với đại chúng hay Trời Phật mà
Hỏi: Thọ tội gì?
không tôn trọng lời hứa thì sao?
Ðáp: Thưa tội lường gạt chính mình và gây họa của
Ðáp: Thưa hứa mà không tôn trọng lời hứa, tức là người
người khác, cũng vì tham mà ra, tưởng lầm đồng
tự làm mất sự trung tín của chính mình, cuối cùng
tiền là chủ, bỏ quên tâm thức là chánh gốc và
chỉ ôm lấy sự đau khổ trước khi lìa đời mà thọ tội.
trách nhiệm. Cho nên người đời hay hứa cho xuôi
mà đành phải quên cái tâm sống động của chính
mình. Kể cả vợ chồng chung giường chung gối
cũng thất tín. Cho nên ngày hôm nay, địa ngục
cũng hết chỗ chứa phạm nhơn, lúc còn sống
tưởng lầm mình là đạo đức, khi nhắm mắt chết
rồi, mới biết mình ác ôn mà không hay.
Kệ:

Tình đời biến dạng cảnh đổi thay
Ðau khổ rên la chịu mỗi ngày
Khóc lóc thở than đành phải chịu
Trì tâm học hỏi có thân này
3) -- (--), 02-03-1992 ??:??

4) -- (--), 02-03-1992 ??:??

Hỏi: Ai ai cũng nhìn nhận có Trời có Ðất, có sự sanh tồn
và có sự tiêu diệt, tức là có luật tự nhiên, tại sao
lại tổ chức casino để làm gì?
Ðáp: Thưa đó cũng là luật tiêu diệt và sanh tồn.

Hỏi: Tiêu diệt ở chỗ nào?
Ðáp: Thưa tiêu diệt bản chất tham lam sau khi đụng độ
với tánh tham của chính mình, thức tâm lo tu hơn
là cờ bạc.

5) -- (--), 02-03-1992 ??:??

6) -- (--), 03-03-1992 ??:??

Hỏi: Sanh tồn ở chỗ nào?
Ðáp: Thưa sau khi bị lôi cuốn, đau khổ vì tiền bạc, thức
tâm dứt khoát lo tu là luật sanh tồn của phần hồn.

Hỏi: Chuyện buồn vui ở trên đời này do đâu sanh ra?
Ðáp: Thưa từ nguồn gốc thanh tịnh sanh ra.

Kệ:

Khổ khổ đớn đau mới biết hồn
Tham dâm động loạn chẳng sanh tồn
Tâm làm thân chịu đường qui ổn
Hướng thượng tự tu tránh ác ôn
7) -- (--), 03-03-1992 ??:??

Hỏi: Lấy gì làm bằng chứng?
Ðáp: Thưa loài người bởi nhứt khí sanh ra, cứ tiếp tục
theo đà hóa hóa sanh sanh mà hình thành trên mặt
đất. Khi biết được mọi việc trên đời là không, thì
mới chịu lui về thanh tịnh mà tiến hóa, toàn thân
của con người chỉ có bộ óc mới cảm thức được sự
thanh tịnh mà tu. Cho nên diệu pháp Vô Vi chỉ có
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dùng ý niệm Nam Mô A Di Ðà Phật thì mới có cơ
hội đạt tới sự quân bình của khối óc.
Kệ:

Diệu pháp trong tâm chẳng ở ngoài
Chơn tâm thanh tịnh tự khai hoài
Chẳng còn tranh chấp vì động loạn
Thực hiện chơn tâm rõ diệu đài
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