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Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1192 (13-05-2018)
Mục-Bé-Tám: 10-05-1992 - 15-05-1992

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

Thanh Tịnh
Thanh tịnh thanh bình qui một mối
Quán thông đời đạo tiến từ hồi
Qui y tam bảo thành tâm giải
Tiến hóa không ngừng tự giải mê
Vĩ Kiên
1) -- (--), 10-05-1992 ??:??

2) -- (--), 11-05-1992 ??:??

Hỏi: Ðã nói tâm linh làm gì có sự vay trả?
Hỏi: Thâm tình là gì?
Ðáp: Thưa vay mượn xác nầy mà sống thì phải có ngày
Ðáp: Thưa thâm tình chuyện đã có từ lâu cho đến bây
trả lại trọn vẹn cho lòng đất, thì phần tâm linh
giờ, tức là sự thanh tịnh của nội tâm, ai ai cũng có
mới cảm thức được vị trí tiến hóa ở tương lai, tức
cả.
là phần hồn phải lìa xác sau những chuỗi ngày
thực tập cuộc sống tại mặt đất, không phải tiền là
chánh, nhưng tâm là chánh, dụng tâm từ bi khai
triển, thì mới thấy được loài người là ánh sáng
trên mặt đất, có khả năng khai thác những gì
người đã hiểu, tận dụng nguồn sống thiêng liêng
của tâm linh, thì nó mới chịu dứt khoát, cuộc sống
tranh chấp tạm bợ của trường đời.
Kệ:

Thức tâm giải mở cõi hồng trần
Tiến hóa tâm thân tự xét phân
Ðời đạo bao lần tâm tự xét
Giải mê phá chấp sửa chuyên cần
3) -- (--), 11-05-1992 ??:??

4) -- (--), 12-05-1992 ??:??

Hỏi: Hiện nay Bé có hai hàm răng mới, Bé có cảm thấy
Hỏi: Tại sao lại biến mất?
khoa học đã phục vụ con người tận tình không?
Ðáp: Thưa sự thanh tịnh đã và đang bị che lấp bởi sự
Ðáp: Thưa khoa học đã và đang khám phá ra rất nhiều
động loạn từ bên ngoài đưa đến, dồn dập như
khía cạnh khác nhau để phục vụ nhơn loại, càng
sóng nhồi mất cả tâm linh là vậy. Cho nên nhiều
ngày càng ổn định về nhu cầu hiện thực. Còn
người khỏe mạnh đành quên vị trí tâm linh của
người tu thì lại khám phá được thực chất và vị trí
chính mình, biết thưởng thức mùi vị nhưng chẳng
của tâm linh, đang tiến hoá vào giới thanh tịnh,
cần biết tâm linh là chánh gốc, mùi vị là hành
sức hút được khai triển từ trung tim bộ đầu xuất
trình tiến hóa của vạn linh, vượt qua cơ cấu sách
phát, thừa tiếp với thanh khí tự nhiên và siêu
lược của tâm linh mà không hay biết gì, biến thể
nhiên, tự nhận xét nguyên lý của tự nhiên và siêu
của nó là tạo loạn. Cho nên khối óc thần kinh
nhiên, hơn lúc khối óc chưa được phát triển, sau
không ổn định, khó tu khó hòa, khả năng cảm
khi khối óc được phát triển thì cuộc sống càng
thức càng ngày càng yếu đi.
Kệ:
ngày càng dễ dãi hơn, thì hợp trong nguyên lý đời
Tự mình tiến tới sân si động
đạo song tu, lúc nào cũng cảm thấy tròn vo. Ðời
Khó khổ do tâm tạo một vòng
cũng không mà đạo cũng không, tâm thân yên ổn,
Thuyên chuyển không ngừng vì trí hẹp
thức hoà đồng khai mở, biết quí trọng lẫn nhau.
Kệ:
Kích bác sân si vẫn tham tòng
Thực hành chơn pháp ngộ chung nhau
Ðời đạo song tu chuyển đối đầu
Cảm thức tâm thân cùng một mối
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Tròn vo chuyển chạy khắp hoàn cầu
5) -- (--), 13-05-1992 ??:??

6) -- (--), 14-05-1992 ??:??

Hỏi: Bé có bộ răng tốt và Bé sẽ đi xa, Bé nghĩ sao về vấn Hỏi: Bé tạm xa những người thân yêu của Bé, Bé nghĩ
đề nầy?
sao về họ?
Ðáp: Thưa tinh thần của Bé trước sau như một, Bé chỉ
Ðáp: Thưa những người thân yêu của Bé vẫn có khối óc
biết phục vụ mọi người tùy theo khả năng sẵn có
tinh vi Trời ban như Bé, và họ sẽ được lần lượt
của Bé.
tiến hóa như Bé, nếu họ chịu hướng thượng, thì
mọi sự nan giải trong cuộc đời của họ sẽ được hoá
giải như Bé. Tuy thời gian gặp gỡ không lâu,
nhưng những lời nhắn nhủ của Bé, đã và đang
giúp cho mọi người có một cơ hội khai triển từ
tâm lẫn thân. Nếu ai cảm thức được khả năng của
chính họ và tự tu tự tiến thì hõ sẽ được tự đạt và
tự thức thêm chiều sâu của chính họ, quí giá vô
cùng.
Kệ:

Thực hiện chơn tình tự bổ xung
Trí tâm tiến hóa ý vô cùng
Hiểu sâu thành đạt trong tìm thức
Phá vỡ trần tâm phát triển dùng
7) -- (--), 15-05-1992 ??:??

Hỏi: Óc của con người tự động mà tại sao tăm tối vẫn còn
thắc mắc?
Ðáp: Thưa người có óc vẫn còn thắc mắc là óc chưa
thanh tịnh, thì gặp đâu tá vào đó, không giải kịp,
cho nên lúc nào cũng vẫn còn thắc mắc. Từ
trường của khối óc mạnh thì mới đẩy được trược
ngoại xâm.
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