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Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1217 (04-11-2018)

Mục-Bé-Tám: 18-09-1992 - 22-09-1992

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

Thành Tâm
Thành tâm thực hiện trí phân hành
Quán tưởng Trời cao tự cứu mình
Quí đạo yêu đời tâm tự thức
Thành tâm tu luyện rõ tiến trình
Vĩ Kiên
1) -- (--), 18-09-1992 ??:??

2) -- (--), 19-09-1992 ??:??

Hỏi: Ðêm qua Bé ngủ rất ít, Bé có khoẻ không?
Hỏi: Tại sao Bé khuyên thiên hạ niệm Nam Mô A
Di Ðà Phật?
Ðáp: Thưa Bé ngủ ít ngủ nhiều cũng vậy thôi, ngủ
Ðáp: Thưa niệm Phật tâm từ khai triển, điện năng
mê mệt như trước khi chưa tu thì không cần
thiết nữa, ăn cũng vậy, không cần mùi vị như
quân bình dễ hướng về Trời Phật hơn, giải bỏ
xưa, tâm xác hoàn toàn thay đổi, chẳng có gì
mọi phiền não, tâm yên tánh tỏ, biết hồn biết
vía, tiêu trừ nạn tai, niệm hoài không ngán, ý
bận rộn cả, Bé chỉ làm việc tùy duyên mà thôi,
lực từ bi mạnh mẽ, hạnh tu rõ rệt, không đời
nhiều người nhắc đến Bé, Bé càng thương nhớ
họ hơn.
không đạo, chân không tự thức, tâm tư lúc nào
Kệ:
cũng ly khai ý niệm trần tục, hướng về đại bi
Duyên Trời tình đẹp chuyển ban ơn
nhập định.
Chung hội tâm linh chẳng giận hờn
Kệ:
Thế gian cảnh giới duyên tình động
Chuyển biến chơn hồn qui một mối
Thanh tịnh lòng yên tâm tự không
Chơn tu thanh tịnh sớm qui hườn
Chẳng chấp chẳng mê tình chuyển biến
Từ bi sáng chói ý tham tòng
3) -- (--), 20-09-1992 ??:??

4) -- (--), 20-09-1992 ??:??

Hỏi: Tu thiền đắc đạo thì phải làm sao?
Ðáp: Tu thiền đắc đạo thì phải thiền nhiều mới có
cơ hội đắc đạo, chứ không phải nói nhiều mà
đắc đạo, nhai đi nhai lại lý thuyết của người
thành công là mang tội ăn cắp và không bao
giờ thành công. Tu thì phải hành nhiên hậu
mới có tiến.

Hỏi: Tiến là sao?
Ðáp: Thưa tiến là vượt khỏi dục và sân si, óc sáng
thì mới có tiến, sự thật là sự thật không dối trá
được, tu không hành như chanh không nặn,
không biết được thực chất của nó ra sao!

5) -- (--), 21-09-1992 ??:??

Kệ:

Thực hành chơn lý chuyển thanh cao
Chơn thức chơn tu tự bước vào
Quỉ đạo vui hành tâm thức giác
Vô sanh nguyên lý đạo thâm cao
6) -- (--), 21-09-1992 ??:??

Hỏi: Nếu vậy Bé rất bận rộn phải không?
Hỏi: Bé có thể đi đâu bất cứ lúc nào phải không?
Ðáp: Thưa Bé muốn đi đâu thì đi bằng chơn ý thiển Ðáp: Thưa Bé không có gì bận rộn cả, sự giao cảm
cứu giúp tức thời bằng từ quang không có gì
lành của Bé chứ không phải cầu xin. Luôn
bận rộn cả. Xét thấy quả địa cầu lớn rộng
luôn trực giác học hỏi trong chu trình tiến hóa.
Bé không còn lo âu nữa, Bé luôn luôn sẳng
nhưng từ quang rất gần, lúc nào cũng cảm
nhận được tùy theo trình độ tu học của hành
sàng làm việc mọi nơi khi cần đến Bé trong
giả ở cõi phù sanh này, biết được nguyên lý có
giây phút cần đến sự sáng suốt của Bé.
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có không không thì rất dễ thông cảm.
Kệ:

Thực hành chơn pháp tự tâm làm
Hành đúng pháp môn bỏ tánh tham
Một cõi vô cùng chơn Phật Pháp
Tiến nhanh thanh nhẹ trí vô phàm
7) -- (--), 22-09-1992 ??:??

Hỏi: Bé có hiểu gì về kinh tế không?
Ðáp: Thưa Bé chưa có cơ hội đi học kinh tế ở
trường Ðại Học, nhưng nhờ tham thiền Bé
hiểu được một phần nào về mạch lạc của kinh
tế bắt đầu từ ba điểm: Thế, Huyền, Kinh.
MBT1217.pdf
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