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Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1183 (11-03-2018)
Mục-Bé-Tám: 21-03-1992 - 26-03-1992

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

Tâm Thanh
Tâm thanh bình đẳng qui đường tiến
Sắc sắc tương giao thanh trược tiến
Biến đổi vô cùng pháp pháp xuyên
Hành thông tự đạt pháp phân huyền
Vĩ Kiên
1) -- (--), 21-03-1992 ??:??

2) -- (--), 22-03-1992 ??:??

Hỏi: Thế gian vô nan sự, tại sao sanh ra làm người, ai ai Hỏi: Hôm nay là ngày thứ bảy của lần thanh lọc chót, Bé
cũng lo cả?
có thấy mệt không trong lúc nhịn ăn bảy ngày?
Ðáp: Thưa sự đua đòi có có không không tạo cho con
Ðáp: Thưa trọn bảy ngày không có ngày nào mệt cả, Bé
người tự thức, mà lo tu học tiến hóa kịp kỳ, tùy
chỉ cảm thấy khỏe thêm, bộ đầu rất thanh nhẹ,
duyên của hành giả tại mặt đất này, mỗi năm đều
tạm ngưng uống thuốc máu cao, máu còn 140/80.
có sự hi vọng và muốn được tốt hơn, cứ vậy mà
Bé cảm thấy sự thanh nhẹ rất hữu ích, cũng do ý
theo dõi cho đến cuối cùng mới được tự thức một
chí và sự thanh lọc của chính Bé là quan trọng, ý
phần nào thôi, còn con đường thức giác giải mê
thức rõ việc làm hữu ích cho bản thân, thì lúc nào
phá chấp mà tự đi, thì lúc nào cũng rút ngắn gọn,
cũng vui và chấp nhận, không còn sự sống chết
hướng về phần hồn để nhận định rõ rệt hơn, chẳng
hăm dọa nữa, xác thân là một tiểu thiên địa được
cần bơ vơ và ỷ lại nữa.
lọc sạch, thì phần hồn cảm thấy thoải mái, có tự
Kệ:
thanh lọc thì mới biết được giá trị xây dựng ý chí
Tự mình khai triển chuyển khai thông
rõ rệt hơn, có dấn thân thực hành, thì mới cảm
Chuyển gọn minh tâm chẳng khó tòng
thấy an vui, đêm đêm tham thiền và nhập định tốt,
Lớn rộng tình Trời sanh hóa độ
điện năng khối óc càng dồi dào hơn xưa.
Ý thức vô sanh tâm tự tiến
Kệ:
Chẳng còn mê chấp chẳng hàm hồ
Thành tâm sửa chửa khỏe hơn xưa
Ngũ tạng cơ năng phát triển vừa
Thể xác cộng đồng qui một mối
Về không thanh nhẹ chẳng còn thưa
3) -- (--), 23-03-1992 ??:??

4) -- (--), 24-03-1992 ??:??

Hỏi: Những người suy tư quá nhiều cuối cùng sẽ đi về
đâu?
Ðáp: Thưa người suy tư nhiều về tiền tình duyên nghiệp,
chỉ tạo khổ cho chính họ mà thôi, tâm thân không
được yên ổn, khó ăn khó ngủ, hậu quả của sự ràng
buộc nầy chỉ đưa phần hồn đến cõi bơ vơ bất ổn,
ngược lại chịu tu chịu hòa thì mọi việc sẽ được
êm xuôi, luật nhơn quả đành rành, đâu sẽ vào đó,
trật tự của càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng an nhiên
tự tại và an xử mọi điều dở hay, luật công bằng
của Trời đất, là tâm làm thì thân phải chịu, chẳng
có một ai có thể gánh vác giùm mình, chính mình
phải tự lo liệu, nếu mình không chịu tự tu, thì
chẳng có ai có quyền tu dùm, những người đi
trước đã lưu lại câu: “Bản thân bất độ hà thân độ”,
chính mình không chịu lo cho mình làm sao lo
cho người khác? Cho nên Vô Vi là không làm

Hỏi: Tu thiền cần phải đến thiền đường hay thiền viện để
thiền mới có kết quả hay không?
Ðáp: Thưa tu thiền là tự khôi phục tâm thức tròn trịa,
thành thật với chính mình, chứ không phải là một
sự hiếu kỳ, thích là đến còn không thích thì thôi,
mỗi mỗi đều do tâm người tu thiền tự ý thức việc
của mình phải làm cho chính mình, thực hành
quân bình để tự giải nghiệp tâm, còn một giây
phút, sống trong xác phàm thì phải nung nấu ý
thiền tự giải, thì mới có kết quả ở tương lai, còn
về việc đến thiền viện hay thiền đường cũng là cơ
hội khuyến khích cho nhau sau sự gặt hái kết quả
thiển lành mà thôi, điều cần thiết là ở nhà chịu tự
tu tự giải là quan trọng.
Kệ:

Hồi sinh cơ hội tạm chung vui
Thể khí âm thanh gieo đạo mùi
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điều sái quấy, tự tu tự tiến là vậy, ngoài xác thân Hồn phách phục hồi tâm đạo đức
ra lại có phần hồn, phải tu thì mới thức tỉnh được. An vui thanh tịnh tự rèn trui
Kệ:

Tâm linh khai tự mình minh
Nguyên lý vô sanh rõ tiến trình
Quên khổ quên đời tâm thức đạo
Khai thông khối óc sống thanh bình
5) -- (--), 24-03-1992 ??:??

6) -- (--), 25-03-1992 ??:??

Hỏi: Hôm nay Bé phải trở về Canada để làm răng, vậy Bé Hỏi: Bé đã được bình an về đến nơi Bé có vui không?
có vui không?
Ðáp: Thưa Bé rất vui được bạn đạo phát tâm thương yêu
Ðáp: Bé rất vui sẽ được tái ngộ các bạn đạo quí yêu nơi
đến rước Bé rất chu đáo, Bé tự tưởng nhớ đến
đó, cũng có cơ hội hồi sinh tâm thức cho nhau.
công ơn của Trời Phật đã ban cho Bé một tình
Sau khi làm xong bộ răng thì Bé mới có cơ hội
thương sống động, về đến nơi Trời tốt, Bé thật sự
nhai kỹ trong lúc ăn, cuộc sống tạm sẽ được tái
cảm ơn Trời Phật đã chiếu độ Bé. Tâm của Bé
hồi và sẽ có cơ hội chung vui cùng bạn đạo ở Âu
cũng thấy rất thanh nhẹ, lúc đi cũng như lúc đến,
Châu.
đều có nguyên lý thương yêu chiếu độ. Ðêm nay
Kệ:
Bé thiền rất tốt, tuy ngủ ít nhưng rất khỏe.
Tình thương sống động Trời ban phước
Kệ:
Tái ngộ thương yêu lại mở đường
Tình thương sống động Trời ban phước
Khai mở tâm linh tùy chuyển tiếp
Tái ngộ thương yêu lại mở đường
Không ngừng học hỏi rõ tình thương
Khai mở tâm linh tùy chuyển tiếp
Không ngừng học hỏi rõ tình thương
7) -- (--), 26-03-1992 ??:??

Hỏi: Thiền nhiều, nói ít, ăn ít có lợi gì không?
Ðáp: Thưa ăn vừa đủ ấm bụng, biết ngưng, không nên ăn
quá no, thì không sanh ra bệnh, bộ tiêu hóa tốt,
tâm thức tốt điện năng đầy đủ, biết được sự sống
là tạm rồi phải ra đi, thiền nhiều thì mới cảm thức
sự ra đi của chính mình là cần thiết, ngày đêm
hướng về tâm linh, thì chắc chắn sẽ được phát
triển, Bé rất thương xót cho những người tu ít, nói
nhiều, hậu quả sẽ chuốt lấy, khẩu nghiệp và thân
nghiệp, trước khi lìa trần. Bé chỉ nhìn và thương
chứ không dám nói, chỉ biết đi đến đâu cũng lo tu
học và ảnh hưởng mà thôi.
Kệ:

Làm điều hạnh đức tâm tu thiền
Không chấp không mê tự sống yên
Trong khổ thực hành trình chuyển tiếp
Cảm thông thiên địa tự tầm xuyên
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