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Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1261 (08-09-2019)
Mục-Bé-Tám: 16-06-1993 - 22-06-1993

#1261
[ 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

Vui Hợp
Vui hợp tình Trời sáng ban chiếu
Học hỏi không ngừng tự giác minh
Vui hợp sum vầy pháp chuyển linh
Ðời nay sáng tỏ đường gây cấn
Vĩ Kiên
1) -- (--), 16-06-1993 ??:??

2) -- (--), 17-06-1993 ??:??

Hỏi: Hôm nay Bé lại phải rời nơi đây đi về Montréal theo
sự yêu cầu của bạn đạo nơi đó, Bé có bận tâm
không?
Ðáp: Thưa Bé chỉ có chuẩn bị hành lý ra đi mà thôi, đêm
đêm lo tham thiền nhập định là cần thiết, chứ
chuyện đời Bé đã chấp nhận một cuộc sống tự
nhiên, không cần phải lo âu vô ích, đường đời chỉ
có thế thôi, còn đường đạo là vô cùng, chỉ chăm
chỉ lo tu thì mới có kết quả ở về sau.

Hỏi: Bé đã bình an đến Montréal, mọi người đều vui, Bé
nghĩ sao về họ?
Ðáp: Thưa đã bình an về đến nơi thường trú của Bé, mọi
người được cơ hội nhìn Bé, trong niềm tin an vui,
hướng về Trời Phật, giây phút tái ngộ là giây phút
quí giá nhứt, tâm thức hồi sanh hướng về đạo.

Kệ:

Lo tu tự cứu tận thanh cao
Chuyển thức an vui tự bước vào
Trần tục không hành tâm tạo khổ
Vô sanh tận gốc tự truy vào
3) -- (--), 18-06-1993 ??:??

Kệ:

Tâm thức vui lây giải ước ao
Bình tâm thanh nhẹ ý thanh cao
Vui hành tự hợp người tâm thức
Tương hội anh em tự đổi trao

4) -- (--), 19-06-1993 ??:??

Hỏi: Bé về đây đọc thư quá nhiều Bé có mệt không?
Hỏi: Duyên lành là sao?
Ðáp: Thưa Bé về đây đọc thư của khắp các nơi, Bé nhận Ðáp: Thưa duyên lành là không ngờ có cơ hội gặp nhau
thức được nhiều việc giả chơn của tình đời tạm bợ,
trong lúc không hẹn mà gặp, đem lại cho nhau
sự thật thì ít, đồ vẽ thì nhiều. Sự thật của nguyên lý
những tin tức thiện lành. Cho nên ở đời này có là
chẳng có bao nhiêu.
may, không lại rủi. Nhưng ở đạo, thì có có không
Kệ:
không dạy con người đời hiểu nguyên lý của đạo
Học hỏi triền miên chẳng có nhiều
pháp hơn. Cho nên người tu chơn không quan
Thầm tu thầm tiến thật là siêu
trọng đến việc có và không cho nên mới được
Gieo duyên tận độ tình giao cảm
nhập định là vậy.
Ý thức chơn lời mới biết yêu
Kệ:
Nhìn xem mây trắng tựu và tan
Trống rỗng thinh không chuyển một vòng
Sáng tối trong lòng do tịnh động
Về không sẽ có chẳng cầu mong
5) -- (--), 20-06-1993 ??:??

6) -- (--), 21-06-1993 ??:??

Hỏi: Tham thiền quan trọng nhứt là việc gì?
Ðáp: Thưa tham thiền quan trọng nhứt là nhập định, thì
mới có cơ hội tiến qua cảnh giới thanh nhẹ được.
Khi đến được cảnh giới thanh nhẹ thì mới có cơ
hội phát triển tâm từ bi, điển năng toàn thân được
hội tụ trên đỉnh đầu, lúc nào cũng cảm thức thanh

Hỏi: Thường người đã hành pháp Vô Vi nhưng thiếu
kiên nhẫn tự bỏ cuộc, bị đời nhồi, mới trở lại Vô
Vi rồi họ sẽ cảm nhận ra sao?
Ðáp: Thưa người tu phản đạo, đương nhiên phải trở về
đời, thì thật sự được nhồi nhiều hơn, nhiên hậu
mới thấy rõ đường đi của Vô Vi là giải mở mọi
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nhẹ và an vui.
Kệ:

Toàn thân cảm thức đạo tâm mùi
Quí trọng từ bi cảm thức vui
Trí tuệ phân minh đường dũng tiến
Thanh thanh nhẹ nhẹ tự rèn trui
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nạn tai, từ trong tâm thức cho đến bên ngoài. Trở
về với Vô Vi lại cảm thấy ấm cúng hơn.
Kệ:

Hướng tu chẳng có giận buồn lo
Thanh thoát Vô Vi chẳng dặn dò
Uyển chuyển chơn hồn thanh đạt pháp
Dở hay cũng bởi tự mình vô

7) -- (--), 22-06-1993 ??:??

Hỏi: Làm người tự biết mình nhiều hơn có phải không?
Ðáp: Thưa phải, chính mình còn sống phải biết được việc làm của chính mình, tâm thân rõ rệt, đó là bằng chứng tự
thức tâm. Nếu làm người mà không tự hiểu việc của chính mình đã và đang làm, thì tâm ma dễ thúc dục cho
mình làm sai.
Kệ:

Chuyển luân luân chuyển hoài hoài
Ý thức Trời cao khó chuyển sai
Mãi mãi bền lòng tâm nhịn nhục
Thanh bình chơn thức chẳng còn sai
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