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Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
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Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1200 (08-07-2018)
Mục-Bé-Tám: 17-06-1992 - 22-06-1992

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

Trực Giác
Trực giác chính mình khai trí tuệ
Bình tâm thanh sạch giải phần mê
Quí thương muôn loại đồng chung sống
Khai triển chính mình rõ
1) -- (--), 17-06-1992 ??:??

2) -- (--), 18-06-1992 ??:??

Hỏi: Ðấng Tạo Hóa là ai?
Hỏi: Hành trình của tâm linh là sao?
Ðáp: Thưa Ðấng Tạo Hóa là nguyên lý vô sanh bất Ðáp: Thưa hành trình của tâm linh là cuộc sống
diệt, ánh sáng đại từ bi, xuất hiện trong tâm tư
khắc khe hình thành hành trình tiến hóa từ đời
của người thành đạo hằng cứu giúp, từ quang
lẫn đạo, chuyển xoay xoay chuyển không
chuyển hoá cứu độ, vượt qua mọi trạng thái
ngừng nghỉ, nhiên hậu mới cảm thức được giá
môi sinh.
trị của tâm linh.
Kệ:

Kệ:

Ban ơn không ngớt chuyển hành trình
Cảm thức trần gian hiểu tánh tình
Kích động không ngừng tâm tự thức
Cảm giao giao cảm giới tâm linh

Vạn linh chuyển hoá hành trình giải
Tâm thức quang minh chuyển miệt mài
Thanh trược tương hành duyên ngộ đạo
Quí yêu muôn loại chẳng lầm sai

3) -- (--), 19-06-1992 ??:??

4) -- (--), 20-06-1992 ??:??

Hỏi: Những người muốn tu Vô Vi trước hết phải
làm sao?
Ðáp: Thưa Vô Vi là không không thanh nhẹ, không
có gì bận rộn cả, đâu cũng sẽ vào đấy, không
cần phải lo lắng việc chi cả, chỉ lo ý thức rõ
rệt đường lối thực hành của Vô Vi có ích lợi gì
cho tâm thân hay không, nhiên hậu mới thực
hành tự tu. Thưa sự hiện diện của Vô Vi do
người đã khổ thực hành gặt hái được kết quả,
mới cống hiến cho người kế tiếp, nằm trong
nguyên lý đời đạo song tu, hoà tan với các
giới không phân biệt màu da và chủng tộc,
dụng trí ý thực hành khám phá và phát minh
chất phát, thật thà dấn thân hành đạo.

Hỏi: Nấm mồ là sao?
Ðáp: Thưa là khối óc mờ mịt không minh bạch, bất
chấp thiên luật, muốn làm gì thì làm chẳng
cần biết đến hậu quả, rốt cục chỉ nhận lấy sự
tủi buồn mà thôi, trôi giữa dòng sông mê,
tưởng lầm là tỉnh, tu cũng bám vào sự mê tín
dị đoan, không có thật, phần hồn không có lối
thoát, bị giam hãm trong sự động loạn, cuối
cùng chỉ biết đổ thừa cho số mạng mà thôi,
đời đạo vẫn không xong.
Kệ:

Chuyện đời che lấp tréo tròng
Khó giải khó minh lại phập phồng
Khổ cực tràn đầy nan tỉnh giấc
Trược ô xâm chiếm tự ngoài trong

5) -- (--), 20-06-1992 ??:??

6) -- (--), 21-06-1992 ??:??

Hỏi: Bé đi xe từ Ðức qua Pháp Bé có mệt không?
Ðáp: Thưa Bé vẫn khoẻ và vẫn nói chuyện với các
bạn quí yêu của Bé, Bé niệm Phật thường
xuyên tâm tư rất bình an, Bé nhìn thấy bạn
đạo ở Amphion hướng thượng đón chào Bé,

Hỏi: Tu trong thực hành có lợi hay là tu lý thuyết có
lợi hơn?
Ðáp: Tu trong thực hành rất có lợi cho tâm thân
hướng về thanh tịnh. Còn tu về lý thuyết thì có
lợi cho bề ngoài mà có hại cho tâm thân. Nói
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Bé rất cảm động đối với số người thực tâm tu
luyện, không có gì quí bằng món quà ấy.
Kệ:

Tâm vui cảm nhận trí vui vầy
Tình thế Trời ban ý đổi thay
Cảm nhận tình thương trong đạo pháp
Thực hành chất phát lại càng may

mà không hành thì chỉ có phung phí và hướng
về tâm dục nhiều hơn, tiêu hao và xài phí
nguyên khí của vũ trụ mà không hay, tưởng
lầm là được gần Chúa gần Phật, ngược lại
100% với thực hành. Thực hành nhiên hậu
đóng góp thì có thực chất hơn là lý thuyết mà
không hành. Người tu cần sự kết quả của tâm
thân, chứ không cần bề ngoài không có thực
chất.
Kệ:

Nhứt khí Trời sanh hiện rõ ràng
Minh tâm tự tiến chẳng cầu an
Vô cùng sống động tâm thường giác
Khổ cảnh trần gian chẳng bạc bàn
7) -- (--), 22-06-1992 ??:??

Hỏi: Tu thiền không định được là sao?
Ðáp: Thưa tu thiền không định được là tánh ý hay lo
ra.
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