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 #1244 (12-05-2019)

Mục-Bé-Tám: 23-02-1993 - 01-03-1993

#1244
Print »

Qúi Thay
Tâm tưởng sự thành chung cộng hưởng
Thành tâm tu luyện tự phân lường
Qui nguyên thanh tịnh sáng soi đường
Chung hưởng hòa bình tâm sáng suốt
Vĩ Kiên
1) -- (--), 23-02-1993 ??:??

2) -- (--), 24-02-1993 ??:??

Hỏi: Hôm nay Bé lại đi thăm nơi nào?
Hỏi: Hôm nay Bé phải trở về Hong Kong theo lời
Ðáp: Thưa hôm nay Bé lại đi thăm bạn đạo ở sát bờ
hứa với bệnh nhân, Bé có vui không?
biển, để đổi không khí, chiều nay Bé sẽ về chỗ Ðáp: Bé thực hiện đúng theo lời hứa thì Bé vui,
cũ, tâm tư mỗi ngày mỗi vui khoẻ, gặp lại
đồng thời Bé cũng vui có dịp phục vụ trao đổi,
những người quí yêu của Bé, tình Trời sâu
kẻ có công người có của, tương trợ lẫn nhau,
rộng, đâu đâu cũng có cơ hội độ tha trong chu
Bé cũng có dịp đi đây đi đó để đánh thức mọi
trình tiến hóa. Bé có cơ hội giải mở tâm tư của
người gần Bé được tu học.
Kệ:
mọi người thì Bé vui, Bé không ngần ngại đi
Dịp may hiếm có trên đời này
đây đi đó.
Chuyển biến bình tâm nhận dịp may
Kệ:
Nơi nào có đạo cũng lo tu
Thực chất tràn đầy tâm quí đạo
Thế sự đa đoan tạo ý mù
Thực hành chơn pháp tự mình xoay
Ðâu đâu cũng có người tự tiến
Giao duyên khắp xứ tránh tâm mù
3) -- (--), 25-02-1993 ??:??

4) -- (--), 26-02-1993 ??:??

Hỏi: Bé đã bình an đến Hong Kong, trên đường bay Hỏi: Những người ở trên đời này đều cầu may có
từ Úc sang Hong Kong 8 tiếng đồng hồ trên
kết quả gì không?
không trung, Bé có cảm tưởng gì lạ không?
Ðáp: Người đời hiểu được một và không hiểu toàn
Ðáp: Thưa Bé thấy rõ trí khôn của loài người là vô
diện cho nên bắt buộc phảiham sống sợ chết
cùng, bằng lòng hợp tác với nhau thì việc gì
và cầu may, nếu đạt tới thanh tịnh thì mọi việc
cũng làm được, trừ có cái sống và chết đều do
đang tiếnhóa rõ rệt tùy theo luật nhơn quả. Cơ
Trời quyết định trong giờ phút cuối cùng, đại
cấu của con người có hồn có vía, có bản thể
đa số không giữ nghiêm luật của Trời Ðất, thì
tức là cơ cấu tinh vi và trật tự liên hệ với càn
không thể khám phá được nguyên lý sanh tử,
khôn và vũ trụ, mỗi mỗi do phần hồn chịu
còn người tu thiền thanh tịnh thì mới vượt
trách nhiệm. Người tu thanh tịnh, thực hành
khỏi sanh tử, đối với phần hồn, thấu hiểu được
chơn pháp, càng minh định luật hóa hóa sanh
nguyên lý sanh tử là định luật tiến hóa của vạn
sanh, chẳng có gì lo buồn cả, biết mình đang
linh, thì không còn khổ, trước giờ phút lâm
lội trong biển yêu của Trời Phật, hướng
chung, sanh tử như nhau.
thượng tự giải được sự tham sân si và buồn
Kệ:
tủi, tâm thức phát quang vui hành trong tâm
Không cần nhìn trước xem sau tiến
đạo.
Tâm thức an vui chẳng cảm phiền
Kệ:
Khó khổ chẳng còn gieo ý nguyện
Huyền bí khai minh chuyển sắc màu
Thanh thanh diệu diệu sống hồn yên
Cơ hình ngủ tạng hiểu phân màu
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Huyền cơ Trời sắp trong qui củ
Tuần tự khai minh tự giải sầu
5) -- (--), 27-02-1993 ??:??

6) -- (--), 28-02-1993 ??:??

Hỏi: Người già hay lo chuyện không cần thiết tại
sao?
Ðáp: Thưa người già hay lo chuyện không cần thiết
tại vì người đã có một cơ thể, ngủ tạng chứa
đựng độc tố nhiều năm không được thanh lọc,
bị độc tố tấn công trong máu, thần kinh không
được thông suốt, trí nhớ mất dần, hay quên,
sanh ra nhiều chứng bệnh mà không hay.
Người đời gọi là đổi tánh. Ngược lại người tu
thiền, hành đúng pháp, chịu thanh lọc cơ tạng,
thì sẽ được minh mẫn.

Hỏi: Người thất nghiệp có thể tu thiền Pháp Lý Vô
Vi Khoa Học Huyền Bí hay không?
Ðáp: Thưa rất thích hợp cho người thất nghiệp có cơ
hội tự giải nghiệp tâm, bằng phương pháp
niệm Phật và hành pháp, rất dễ đạt được sự
thanh nhẹ của nội tâm.
Kệ:

Siêng năng tu luyện tự khai tầm
Thức giác bình tâm hiểu lý thâm
Phát triển tâm linh qui một cội
Thực hành chơn pháp thức giao tầm

Kệ:

Thương yêu cơ thể lọc chuyên cần
Trí tuệ phân minh tự xét phân
Sống chết trong vòng duyên tận độ
Hướng tâm thanh tịnh chuyển cao tầng
7) -- (--), 01-03-1993 ??:??

Hỏi: Người tu thiền cần phải thiền mấy giờ trong một ngày?
Ðáp: Thưa người tu thiền cần thiền lâu tùy theo luồng điển rút thẳng từ trung tim bộ đầu đi lên, bộ đầu
càng nhẹ ngồi càng lâu, nếu ngồi cảm thấy nặng thì phải xả và đi qua đi lại rồi ngồi trở lại, nhiều lần
như vậy nếu rãnh. Nếu vì sanh kế thì chỉ ngồi từ 11 giờ đêm trở đi tùy theo bộ đầu nặng hay nhẹ mà
thiền, chứ không nên ép, cơ thể mệt nhọc có thể sanh ra bệnh mất ngủ, vì khối thần kinh chưa ổn
định, cần Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển đứng đắn thì mới có kết quả tốt.
Kệ:

Thực hành chơn pháp phải siêng năng
Giải quyết khó khăn tạo trí tầng
Thanh tịnh bộ đầu không ý động
Qui nguyên thanh nhẹ chuyển cao tầng
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