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Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1231 (10-02-2019)

Mục-Bé-Tám: 04-12-1992 - 10-12-1992

#1231
Print »

Thực Hành
Thực hành chất phát duyên Trời độ
Cảm thức trần gian một cái còng
Nghiệp lực cuốn lôi duyên tạo động
Thành tâm tu sửa tự phân tòng
Vĩ Kiên
1) -- (--), 04-12-1992 ??:??

2) -- (--), 05-12-1992 ??:??

Hỏi: Hơn thua với chính Bé là sao?
Hỏi: Người hy sinh dấn thân làm phước thì luôn
Ðáp: Tính hơn thua với chính Bé là giữ nghiêm luật
luôn bị người ngoại cuộc phê phán là sao?
tu học, thì Bé mới cảm thấy vạn vật đồng nhứt Ðáp: Thưa người ngoại cuộc lúc nào cũng rãnh
thể, thức hoà đồng của Bé cũng sẽ được gia
ranh, ngoài sự phê phán là người sẽ không có
tăng. Bé càng dứt khoát chuyện đời hướng về
việc làm, bắt buộc họ phải phê phán, để tận
thanh tịnh nhiều hơn, tự thức trong thanh tịnh,
dụng nguyên khí của Trời Ðất, nhiên hậu mới
quí yêu Trời Phật lẫn khối óc thanh tịnh ở trần
có cơ hội thức tâm. Bé nhận thấy hai phương
gian.
diện đều đang làm việc cho tâm thân, đồng
Kệ:
thức tâm trong luật nhân quả.
Thương yêu cố gắng hướng tâm bàn
Kệ:
Giúp đỡ trần gian sống cảm an
Kích động tu thân tự tiến lần
Trong đạo có đời duyên tận độ
Giải mê phá chấp tự minh phần
Thuyết minh Phật Pháp gieo pháp tràng
Ðạo đời hai ngả tùy tâm tiến
Lập hạnh bình tâm xét xét phân
3) -- (--), 06-12-1992 ??:??

4) -- (--), 07-12-1992 ??:??

Hỏi: Hôm nay là ngày sanh nhựt của Bé, Bé định
làm gì?
Ðáp: Thưa hôm nay là ngày sanh nhựt của Bé, Bé
được hoàn toàn nghỉ ngơi. Bé tưởng niệm đến
công ơn cha mẹ sanh thành thể xác quí trọng
của Bé. Nhờ nó mà Bé trách nhiệm học hỏi và
tiến hóa bao nhiêu năm, phần hồn càng ngày
càng thanh nhẹ, ý thức được nhiều cõi khác
nhau, bằng lòng tu học cho đến đích, trí óc
thanh nhẹ, giao cảm liên tục các giới đến với
Bé trong giây phút thanh tịnh, Bé càng quí
trọng nhơn loài vạn vật, Bé càng minh tâm
kiến tánh của chính Bé, sống vui trong thức
bình đẳng, đối nội như đối ngoại.

Hỏi: Người đời thích sắm nhà to cửa lớn để làm gì?
Ðáp: Thưa người đời thích sắm nhà to cửa lớn để
lập địa vị vững vàng tại thế, nhưng hậu quả
của phần hồn rất mệt nhọc vì sự nghiệp sẳn
có, trước giờ phút lâm chung sẽ bị sóng nhồi
liên hồi trước khi chết, rồi sẽ về không, thì
phần hồn mới có cơ hội tự thức. Ðối với người
tu Vô Vi sẽ có cơ hội tận dụng và quán thông
hậu quả, thì mới tránh khỏi tai nạn ở về sau.
Người thực hiện tu thiền thì sẽ có địa vị vinh
quang của phần hồn ở về sau.

Kệ:

Thế gian học hỏi trí an bài
Minh cảnh đời nay lắm chuyện sai
Sanh trụ hoại diệt tùy ý thức
Cảm thông Trời Phật chẳng phân hai

Kệ:

Của báu nếm qua bỏ chạy mau
Phần hồn tự thức xét phân màu
Ðạo đời hai nẻo thăng thanh triển
Cảm thức đời nay chỉ đổi trao

5) -- (--), 08-12-1992 ??:??

6) -- (--), 09-12-1992 ??:??

Hỏi: Hậu quả của một bệnh nan y do đâu mà có?

Hỏi: Trời tịnh tâm yên trí sáng, sao làm người rất ít
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người hiểu đạo là tại sao?
Ðáp: Hậu quả của một bệnh nan y do tâm mà ra,
tâm làm thân chịu, từ sự suy tư, ăn uống hành Ðáp: Làm người ít hiểu đạo, là óc người không chịu
hòa tan với thanh cảnh và tự khai thông, đã tự
động gôm thành hậu quả nan y. Ngược lại biết
giao một tập quán động loạn như tiền, tình,
tu thiền tự giải nghiệp tâm trước hết thì xác
duyên, nghiệp, cuối cùng chỉ gặt hái lấy sự
thân cũng sẽ được chung tiến vượt qua tai nạn,
đau khổ mà thôi!
hồn sẽ càng ngày càng sáng suốt hơn. Biết
Kệ:
được nguyên lý sanh tồn của vạn linh, cảm
thức sự tiến hóa, phải gặp phải sự nhồi quả,
nhiên hậu mới có cơ hội lui về lãnh vực thanh
tịnh mà tu, tức là buông bỏ chuyện đời nặng
trược.
Kệ:

Chiều sâu phải xới phải đào thấy
Cấy hạnh từ bi thức thức say
Ðạo đức sanh tồn không bị mất
Khổ hành tự đạt thấu dịp may
7) -- (--), 10-12-1992 ??:??

Hỏi: Muốn biến đổi tình cảnh nầy thì phải làm sao?
Ðáp: Muốn biến đổi tình cảnh thì phải nhìn lại bốn phương tám hướng đều có thanh giới phát triển và quán
thông, chung qui chỉ có thanh tịnh là hiểu hết!
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