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Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1213 (07-10-2018)
Mục-Bé-Tám: 29-08-1992 - 01-09-1992

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

Trí Tuệ
Trí tuệ quán thông pháp chuyển vòng
Mênh mông Trời Phật pháp phân tòng
Tâm bình tự đạt tự khai thông
Chuyển hóa không ngừng pháp pháp thông
Vĩ Kiên
1) -- (--), 29-08-1992 ??:??

2) -- (--), 29-08-1992 ??:??

Hỏi: Chơn lý là gì?
Ðáp: Thưa chơn lý là sự thật hướng về tâm linh của
chính họ, họ sung sướng được tự ngộ tự giác
thay vì mờ ảo, thiếu thực hành chơn tâm
không phát triển.

Hỏi: Chung vui với Bé có ích gì không?
Ðáp: Thưa có ích về chiều hướng tâm linh tự thức
thay vì phàm tâm lợi dụng

3) -- (--), 29-08-1992 ??:??

4) -- (--), 30-08-1992 ??:??

Hỏi: Người tu không có lập trường rõ rệt thì sao?
Ðáp: Thưa người tu không có lập trường rõ rệt, thì
phải hướng về con đường dục thay vì hướng
thượng, càng ngày càng tăm tối thêm. Hướng
ngoại tranh chấp mất nghiêm luật mà không
hay, gia đình ly tán và bất ổn, khổ tâm, dục
tánh càng ngày càng bành trướng, nghiệp
chướng lại càng gia tăng, bán sự thông minh
của chính mình mà ăn, dần dần sẽ mất hết linh
khí, quên Trời Phật, cuộc sống thơ mộng bấp
bênh, giác không giác và mê không mê, lúc
vui lúc buồn, chính mình cũng không giải
thích được, vàm Trời trong tâm càng đen tối.

Hỏi: Nghiệp duyên đến với Bé, Bé có giải không?
Ðáp: Thưa nghiệp duyên đến với Bé, Bé phải nhịn
nhục, phân giải rõ rệt, để cho đối phương tự
thức, nó cũng là một kỳ công tự giải cho
người thanh tịnh, được nêu lên sự từ bi sẳn có
và thức hòa đồng càng ngày càng tăng. Người
chơn tu phải thực hành nhiều hơn, khác hơn
những thiêng liêng từ cõi âm nhập xác, xưng
danh đè nén đối phương, nhưng không giúp
được đối phương khêu dậy tự lực và tiến hóa.

Kệ:

Tội nghiệp nhơn sinh tự tạo đàng
U mê động loạn phá tâm an
Gánh khổ không hay tăng tự ái
Tâm mê trần tục tự bàng hoàng

Kệ:

Tâm linh nguyên lý hiện vô cùng
Thức giác tâm tư triển đại hùng
Sống động trong lòng tâm tự giải
Có không không có vẫn khoan dung

Kệ:

Phân giải đuôi đầu ý độ tha
Tâm thân thanh nhẹ lý chan hòa
Ðạo đời qui hội chung hành tiến
Ðiêu luyện tự minh tự thật thà

5) -- (--), 31-08-1992 ??:??

6) -- (--), 31-08-1992 ??:??

Hỏi: Qua cuộc thăm viếng bạn đạo Troyes Bé thấy
có gì khác lạ không?
Ðáp: Thưa giữa bạn đạo Troyes và Paris rất quí mến
nhau và có một ý lực muốn tự tu đứng đắn
hơn, không chấp nhận tà ý dị biệt, vẫn thương
yêu những người tự giác và giác tha, luôn luôn
muốn tương ngộ những người thực hành chơn

Hỏi: Còn việc xuất hồn xuất vía thì sao?
Ðáp: Thưa hành đến thanh nhẹ, thì việc xuất hồn
xuất vía đương nhiên phải có
Kệ:

Thực hành hướng thiện thức tâm giao
Giải mở yên vui tự bước vào
Chơn pháp thực hành tùy duyên thức
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pháp. Về phần Bé thì chỉ biết đóng góp phần
Cảm thông đời đạo chẳng phân màu
khả năng sẳn có của Bé mà thôi, khuyên mọi
người cố gắng thực hiện cho kỳ được sự thanh
nhẹ của tâm thân.
Kệ:

7) -- (--), 01-09-1992 ??:??

Hỏi: Sự nhớ nhung thổn thức thâu đêm thì phải làm
sao?
Ðáp: Thưa sự nhớ nhung khêu dậy tình thương yêu
vô bờ bến là cơ hội đánh thức tâm từ bi. Vậy
ta nên thức giác và thực hành pháp môn liên
tục và đứng đắn hơn, nhiên hậu mới khai triển
được hương đăng sẳn có.
TBPTĐN #1213 (07-10-2018)

MBT1213.pdf

© www.mucbetam.org (2005-2018) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)

10/5/2018, 7:16 PM

