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Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1248 (09-06-2019)
Mục-Bé-Tám: 23-03-1993 - 27-03-1993

#1248
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

Thành Tâm
Thành tâm học hỏi khỏi bơ vơ
Duyên đời duyên đạo qui tiên giới
Chuyển hóa thâm sâu hiểu lý trời
Qui nguyên thiền giác hiểu tâm đời
Vĩ Kiên
1) -- (--), 23-03-1993 ??:??

2) -- (--), 23-03-1993 ??:??

Hỏi: Muốn đạt được một kết quả tốt thì phải làm sao?
Hỏi: Bé đến đây sao Bé không đi chùa cũng chẳng chịu
đi đâu cả, tại sao?
Ðáp:Thưa phải tự thức và thực hiện một tập quán mới
như: Ðúng giờ phải công phu tinh tấn, phát triển từ Ðáp: Bé đến đâu cũng vậy chỉ lo dọn quét tâm thân là
giờ phút hướng về thanh tịnh, liên tục như vậy thì
công việc làm không hết làm gì có thì giờ đi chơi,
ở bất cứ nơi nào ngày đêm cũng lo hành pháp cả,
sẽ có kết quả tốt.
Kệ:
Bé vẫn vui vẫn khoẻ và lúc nào cũng trẻ trung là
Thực hành chơn pháp tự minh tâm
được rồi, không vướng bận chuyện chùa chiền và
Giải quyết trược ô tự tiến thầm
ngoại cảnh nữa.
Tâm đạo tràn đầy tâm tự thức
Kệ:
Hành thông tự đạt lý giao tầm
Tu tâm khai thác trí tâm chùa
Chẳng có tham lam chẳng thích mua
Luyện pháp tâm thân cùng chuyển tiến
Thực hành tinh tấn chuyển thông mùa
3) -- (--), 24-03-1993 ??:??

4) -- (--), 25-03-1993 ??:??

Hỏi: Hôm nay Bé phải bay qua Hawaii thăm bạn đạo bên Hỏi: Có người già nào không ham sống không?
đó, Bé sẽ nghĩ sao về họ?
Ðáp: Thưa tuổi già mới có kinh nghiệm của cuộc sống,
Ðáp: Thưa Bé có cơ hội tái ngộ các bạn đồng hành quí
muốn sống để cống hiến một phần kinh nghiệm
yêu của Bé nơi đó. Họ sẽ rất vui khi tái ngộ.
của chính mình cho hậu đại.
Kệ:

Kệ:

Duyên lành tái ngộ sống an vui
Phát triển tâm tư rõ đạo mùi
Giải trược phân hành tâm đạt thức
Quí yêu cao đẹp tự rèn trui
5) -- (--), 25-03-1993 ??:??

6) -- (--), 26-03-1993 ??:??

Hỏi: Tâm trạng của một người bệnh nhân thì sao?
Hỏi: Làm sao mới đạt được sự mong muốn?
Ðáp: Thưa muốn đạt được sự mong muốn thì phải có
Ðáp: Thưa tâm trạng của một bệnh nhân lúc nào cũng
mất quân bình, hay đổ thừa lỗi cho người khác, chỉ
pháp tu thân, tự kiểm soát lấy chính mình, không
có người tu thiền thì mới chịu nhịn nhục nhận lỗi
nên làm mất quân bình trong nội lực như: lo âu và
của chính mình, ăn năn, sám hối thì khối óc mới
buồn tủi, thì cuộc sống mới được yên vui.
Kệ:
được phát triển, tâm thức mới được an vui.
Ý lực quân bình thức đạo mùi
Kệ:
Chẳng còn lưu luyến vẫn an vui
Thực hành tự hối thật rèn trui
Thành tâm tu luyện tùy duyên thức
Trí tuệ phân minh rõ đạo mùi
Tu luyện thực hành tự mình vui
Giao cảm cao tầng tâm tự thức
Minh tâm kiến tánh thật là vui
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7) -- (--), 27-03-1993 ??:??

Hỏi: Hôm nay Bé gặp nhiều người bạn mới, Bé có cảm nghĩ ra sao?
Ðáp: Bé có cơ hội gặp nhiều bạn mới, Bé có cảm nghĩ: mỗi người đều có một vấn đề khác nhau, cần phải tự cải tiến
hướng về tâm linh giải thoát. Cảnh đời là tạm bợ, cần phải học hỏi trong nhịn nhục và tiến hóa. Nếu ôm thế sự
trong tâm đều là khổ!
Kệ:

Xác thân tạm bợ trí tâm thô
Học khổ triền miên tạo nấm mồ
Tiến hóa không ngừng tâm chuyển thức
Thực hành chơn pháp tự mình vô
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