
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1237 (24-03-2019)
Mục-Bé-Tám: 10-01-1993 - 14-01-1993

#1237
[ 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

Chung Vui
Chung vui sum hợp lại càng tươi
Cảm thức trần gian có ích người

Chuyển hóa thâm sâu qui một mối
Thành tâm tu luyện khắp nơi nơi

Vĩ Kiên

1) -- (--), 10-01-1993 ??:??

Hỏi: Bé đã bình an đến Úc, Bé lại tái ngộ một số bạn đạo
yêu quí của Bé, Bé nghĩ sao về họ?

Ðáp: Thưa, Bé rất vui khi gặp họ, họ đã tự động tổ chức
những buổi thiền chung để thực tập công phu
hướng thượng để tự giải tỏa mọi sự phiền muộn
sái quấy trong nội tâm, thanh lọc qua từ quang của
Bé.

Kệ:
Thanh tịnh chung vui sống ở yên
Bình tâm học hỏi chẳng gieo phiền
Trí sáng tâm minh qui một mối
Thành tâm thực hiện tự tâm hiền

2) -- (--), 11-01-1993 ??:??

Hỏi: Cuộc chung thiền, Bé thấy có hữu ích không?
Ðáp: Thưa, Bé thấy rất hữu ích, nhiều người được may

mắn, lộ bệnh kinh niên, Bé có duyên giúp đỡ họ
khỏi bệnh, Bé rất mừng có Trời Phật, có kinh
nghiệm đóng góp, có cơ hội thực hiện tình thương
và đạo đức.

Kệ:
Cứu người là chuyện an vui độ
Tỉnh giấc thức hồn khai triển lộ
Lục tự triền miên chuyển tiến đạo
Khai thông trí tuệ niệm Nam Mô

3) -- (--), 11-01-1993 ??:??

Hỏi: Bé làm việc 3 giờ sáng, Bé có mệt không?
Ðáp: Thưa, mệt là tâm người so đo thì mới thấy mệt, chứ

còn Bé lúc nào cũng sẵn sàng dấn thân cứu người,
Bé lại cảm thấy vui.

Kệ:

4) -- (--), 12-01-1993 ??:??

Hỏi: Tại sao đêm nay Bé không xuống phòng thiền?
Ðáp: Thưa, Bé không cần chung thiền về tâm đời nhưng

Bé thực hiện điện năng tâm đạo hướng về bạn đạo.
Những bạn đạo thanh nhẹ có thể nhận được sự
hiện diện của Bé, trong lúc chung thiền. Sự cảm
thức khác hẳn với sự hiện diện của thể xác, cốt yếu
người tu thiền giải thoát thì phải có sự cảm nhận
thanh nhẹ thiêng liêng thay vì vật thể. Cõi Vô Vi là
cõi thanh nhẹ liên hệ tức khắc trong thanh nhẹ.

Kệ:
Hướng tâm tức khắc đạt chơn hồn
Nguyên lý an vui tự chuyển tồn
Không sắc sắc không tùy thức tiến
Khai hội cùng vui điển với hồn

5) -- (--), 13-01-1993 ??:??

Hỏi: Bé cấm khẩu có lợi gì không?
Ðáp: Thưa, Bé cấm khẩu có ích cho tim và ngũ tạng

được an nghỉ, tâm điển được khai triển thanh nhẹ
hơn, dễ tiến hóa ở lãnh vực điển quang, thiên đàng
không có đất cát nặng như thế gian, nhưng có điển
hút chơn tâm tiến hóa. Trí ý thanh nhẹ thì tức khắc
được đến đó học hỏi thêm và thanh tịnh nhiều hơn,
không còn sợ sệt, như lúc đang còn bám trong xác

6) -- (--), 14-01-1993 ??:??

Hỏi: Những bạn đạo gặp Bé đều bệnh là sao?
Ðáp: Thưa, những người gặp Bé đều bệnh là thể xác

không ổn định, không phù hợp với chấn động tự
nhiên của vũ trụ, cho nên gây ra bệnh hoạn bất cứ
lúc nào, sự giao thông giữa lục phủ ngũ tạng
không được điều hòa, tâm linh bị bế tắc, không sao
thanh tịnh được.

Kệ:
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phàm.
Kệ:

Hồn xa điển pháp phân phân giải
Trí ý phân minh chuyển tiến hoài
Không có có không đồng thức giác
Trong thanh có tịnh chẳng lầm sai
7) -- (--), 14-01-1993 ??:??

Hỏi: Muốn ổn định thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa, phải tu thiền, thì lần lượt sẽ khám phá bệnh trạng của chính mình, ăn năn sửa tiến thì mới bớt được

nghiệp tâm, tự quán thông cơ tạng phù hợp với cả càn khôn vũ trụ, xác thân rất quí giá, không nên hành động
bừa bãi mà đành phá hoại cơ cấu tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất cấu thành, cảnh điển vật huyền vi tự
thức.

Kệ:
Khai thông điển giới tiến tâm truy
Thanh tịnh càn khôn sắc lý vi
Thân cảnh tràn đầy duyên tự thức
Vô sanh thanh tịnh rõ huyền vi
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