Print Preview (mucbetam.org)

1 of 2

http://mucbetam.org/PrintPreview.asp

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1240 (14-04-2019)

Mục-Bé-Tám: 29-01-1993 - 03-02-1993

#1240
Print »

Bình Tâm
Bình tâm thăng tiến tự thân yên
Giải quyết chính mình tâm dứt khoát
Quí tưởng Trời cao hướng thượng hành
Qui nguyên một mối không thay đổi
Vĩ Kiên
1) -- (--), 29-01-1993 ??:??

2) -- (--), 30-01-1993 ??:??

Hỏi: Bé mất ngủ, Bé có mệt không?
Hỏi: Bé còn ê ẩm nhiều không?
Ðáp: Thưa, Bé vẫn khỏe và ăn uống được, cũng nhờ Ðáp: Thưa, xác Bé càng ê ẩm Bé càng thấy rõ luật
vừa thanh lọc xong, ngũ tạng khỏe mạnh, sự
nhơn quả và chơn lý hơn. Bé cảm thức rất
uể oải của thần kinh liên hệ, huyết áp lên
nhiều nguyên lý dở hay của tâm trạng của một
xuống bất thường, cũng phải đợi thời gian
người, chưa có cơ hội cảm thông lấy chính họ,
khôi phục thì Bé sẽ có giấc ngủ như xưa.
thì phải vượt qua nhiều thử thách mới thức
Kệ:
tâm. Hồn làm chủ cái xác tức là tiểu thiên địa,
Bệnh là kiếp nạn từ xa xưa
nếu không có bệnh hoạn thì làm sao có cơ hội
Ý thức tiền căn trí mới vừa
thức tâm. Tâm làm thân chịu là vậy, không đổ
Chấp nhận trì tâm nạn vẫn qua
thừa cho cái bị bệnh mà đành quên hành động
Thức tâm học hỏi chẳng dây dưa
của cái tâm. Nếu quên tâm thì không có cơ hội
ăn năn và tiến hóa về cõi thanh nhẹ của Trời
Phật được.
Kệ:

Tâm minh hòa hợp thức hành trình
Điển giới phân minh chuyển tiến khuynh
Trí tuệ khai minh hòa các giới
Lòng không kích động lại càng minh
3) -- (--), 31-01-1993 ??:??

4) -- (--), 01-02-1993 ??:??

Hỏi: Lần lần Bé đã được ổn định chưa?
Hỏi: Bé đã vượt qua trận đồ phá hoại tâm linh của
Ðáp: Thưa, sự kích động và phản động của khối
Bé, Bé nghĩ sao?
thần kinh liên hệ, bắt đầu trở về với trật tự của Ðáp: Thưa Bé cảm thức được món quà đầu năm của
Thượng Ðế ân ban và chúc phúc cho Bé, Bé
chính nó.
Kệ:
cảm thấy sung sướng và an vui hơn lúc nào cả.
Cảm thông chẳng có sự dằn co
Kệ:
Thâm tình Trời độ trong duyên phước
Ý thức bền lâu chẳng dặn dò
Học hỏi triền miên lại quí thương
Nhân quả thực hành tâmđạt thức
Quán thông đời đạo chẳng còn lo
Tận độ do Trời tâm quyết học
Từ bi khai mở tạo tình thương
5) -- (--), 02-02-1993 ??:??

6) -- (--), 02-02-1993 ??:??

Hỏi: Người tu cần cảm thức từ mọi trạng thái mà có, Hỏi: Hôm nay bệnh nhức mỏi của Bé đã được khoẻ
hòa tan với mọi trạng thái mà sống không?
chưa?
Ðáp: Nguyên lý này rất cần thiết và có cơ hội mở
Ðáp: Thưa gặp được y sư trật đả và châm cứu tận
rộng đường đi hướng về tâm linh, trí ý luôn
tâm cứu chửa, bệnh nhức mỏi đã dần dần tan
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khép mình trong mọi lãnh vực để thức tâm và
tiến hóa về phần hồn, thực hành như vậy mới
đúng đời đạo song tu, không bao giờ bị cô lập
và bỡ ngỡ trên đường tu, đem lại hòa khí cho
các nơi các giới.
Kệ:

Thực hành quán cải trong duyên đạo
Trí ý khai minh tự bước vào
Khai triển vô cùng tâm đạt pháp
Bình tâm học hỏi tiến về mau
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biến mất, Bé ngủ rất dễ chịu trí não vẫn minh
mẫn không có gì xáo trộn cả.
Kệ:

Gặp bệnh tưởng Trời mới thấy hay
Y sư giúp đỡ bệnh yên ngay
Trời ban phước đức người quí mến
Hẹn gặp học thêm những việc hay

7) -- (--), 03-02-1993 ??:??

Hỏi: Trong thời gian Bé không thiền được Bé có vui không?
Ðáp: Thưa vẫn vui trong hành trình học hỏi và tiến hóa, ý lực tu học cũng không xao xuyến và bị gián
đoạn.
Kệ:

Ý lực tu hành vẫn sáng choang
Không còn mơ mộng chẳng bàng hoàng
Duyên lành khai triển tâm an định
Trí sáng tâm vui pháp pháp quang
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