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Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1221 (02-12-2018)

Mục-Bé-Tám: 08-10-1992 - 14-10-1992

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 quang minh hành phát triển
Chuyển hóa thâm sâu độ các miền
Quán thông đời đạo duyên tận độ
Chuyên cần tu tiến tâm thân yên
Vĩ Kiên
1) -- (--), 08-10-1992 ??:??

2) -- (--), 09-10-1992 ??:??

Hỏi: Những sự tranh chấp tạo địa vị ở trần gian là gì?
Hỏi: Có người tham dục bất tín tạo ra một kiểng hai quê thì sao?
Ðáp: Thưa nó cũng là cơ tiến hóa của tâm linh, đòi hỏi mưu mô đủ
Ðáp: Thưa người tham dục tự lường gạt lấy chính mình, không minh
điều, thành bại cũng phải ra đi với hai bàn tay không, cuối cùng
chánh, tâm tư lúc nào cũng oằn oại và không lối thoát. Ðối với
giờ phút lâm chung cũng phải bị đau khổ, theo luật nhơn quả.
người tu thì cũng là một cơ hội, dứt khoát duyên tình tại thế,
Cho nên ở trên đời này, làm quan mưu lợi lường gạt đủ điều, cuối
hướng về con đường tu học tinh tấn hơn, không còn lưu luyến và
cùng gia cang bất ổn, hồn xác không yên trước khi chết! Luật
tiếc uổng tình đời nữa, trụ tâm thăng hoa hướng về phần hồn mà
Trời có trước luật đời, người lường gạt luôn luôn phải gánh chịu
tu sửa ăn năn hối cải.
Kệ:
hậu quả không tốt.
Cảnh đời điêu luyện dồi mài tâm
Kệ:
Nhốt tâm không tiến lại bần thần
Tha thứ thương yêu thức truy tầm
Trí độ không minh khó xét cân
Văn minh đời đạo dìu tâm tiến
Quán khổ thông tâm chẳng tạo lầm
Ai tiến ai tu ai tự đạt
Hồi tâm thanh nhẹ chẳng cần cân
3) -- (--), 10-10-1992 ??:??

4) -- (--), 11-10-1992 ??:??

Hỏi: Triết là gì?
Ðáp: Thưa người tu thiền khai tâm kinh tự động tiến tới triết giới, cảm
minh nguyên lý thiên địa nhơn, càng tu bộ đầu càng thanh nhẹ,
tâm thức càng ngày càng hiểu rộng, tự giải mê phá chấp, thức
hòa đồng khai triển, tinh thần phục vụ càng cao, không còn nghi
ngại trên đường tu học.

Hỏi: Làm sao sống vui hoà bình được?
Ðáp: Thưa muốn sống vui hoà bình thì phải đào sâu chơn lý chính
mình nhiều hơn, khi hiểu được chính mình sai chẳng có ai sai, thì
dễ sống ở bất cứ xã hội nào, đức nhịn nhục càng ngày càng tăng,
sự khó khăn ở trong nội tâm sẽ không còn nữa, vui được biết
phần hồn, đang trách nhiệm cơ hành của Trời Ðất, nhiệm vụ tiến
hóa rõ rệt, thực hiện khả năng sẳn có và hiểu được luật Trời

Kệ:
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Dấn thân học hỏi tới vô cùng
Tâm trí quang minh ý chí dung
Duyên đạo duyên đời càng thấm thía
Cân phân đời đạo tiến từ vùng
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nhiều hơn.
Kệ:

Thâm tình chuyển hóa tùy cơn tiến
Tự giác khai minh tự tiến xuyên
Thực hiện chơn hành trong thức giác
Thực thi Phật Pháp chẳng còn phiền

5) -- (--), 12-10-1992 ??:??

6) -- (--), 13-10-1992 ??:??

Hỏi: Cả thế giới đều bị khổ nạn tại sao?
Ðáp: Thưa loài người càng ngày càng đông, không sao tránh khỏi sự
động loạn xào xáo về mặt chánh trị, còn kinh tế thì sự tham lam
của con người càng bành trướng, hậu quả là phải có nạn tai, thiên
cơ thay đổi cũng do tâm của loài người mà ra, ác ôn chế biến khí
giới giết người càng ngày càng nhiều, mưu lợi. Ngược lại hại
quần sanh mà không hay, vì tiền tình danh vọng, mà làm mất
quân bình cán cân chân lý, thế sự đảo điên, hồn xác bất minh,
nhơn tình suy sụp, tạo khổ làm sao tránh khổ được. Cuối cùng xứ
văn minh cũng như xứ lạc hậu, dành nhau từ tất đất, cho đến lúc
lìa xác cũng chẳng có gì trong tay cả. Ngược lại người tu thiền
hướng về sự tiến hóa của phần hồn, tự giải nghiệp tâm, dứt khoát
lìa khỏi hồng trần, thì sự tranh dành đau khổ sẽ không còn nữa.

Hỏi: Hôm nay Bé bắt đầu đọc Mục Bé Tám, Bé cảm thấy thế nào?
Ðáp: Thưa Bé cảm thấy thanh nhẹ khi đọc được 40 phút, Bé rất mong
nhiều người có cơ hội đọc và sẽ hiểu được nhiều việc hơn, tâm
điển sẽ hoá giải được nhiều việc cho tâm linh.
Kệ:

Thiện ác phân minh thức tiến trình
Ðiển năng thanh nhẹ lại càng minh
Mê lầm tại thế nay thông suốt
Tiến hóa khai minh rõ tiến trình

Kệ:

Thành tâm tu luyện giải tâm mê
Cứu vớt hồn thiêng tự trở về
Hối cải ăn năn tùy ý thức
Bình tâm thanh nhẹ hướng về quê
7) -- (--), 14-10-1992 ??:??

Hỏi: Lấy gì dẫn tiến tâm linh?
Ðáp: Thưa thanh quang dẫn tiến tâm linh. Người tu thiền, tuệ giác khai
minh cũng nhờ lúc tham thiền hướng thượng, tâm càng ngày
càng mở, trí càng ngày càng sáng và ổn định, tự mình biết được
chiều sâu của chơn lý, không còn bở ngỡ trên đường tu.
Kệ:

Thực hành chơn pháp chẳng phải ngu
Trí tuệ khai minh chẳng có mù
Thức giác hoà đồng trong ý thức
Cảm minh thiên địa tự mình ngu
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