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Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng #1289 (22-03-2020)
Mục-Bé-Tám: 27-12-1993 - 02-01-1994

#1289
[ 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

Kiến Tánh
Kiến tánh sửa tu hành chơn pháp
Khai triển vô cùng rõ trước sau
Minh đạo hiểu đời là loạn động
Khổ hành tự thức giải bền lâu
Vĩ Kiên
1) -- (--), 27-12-1993 ??:??

2) -- (--), 28-12-1993 ??:??

Hỏi: Bao nhiêu người thân yêu bao quanh Bé, Bé có định Hỏi: Những người tu còn đặt điều nói xấu người khác thì
thần được không?
hậu quả sẽ đi đến đâu?
Ðáp: Thưa lúc nào Bé cũng định thần được, nó là tập
Ðáp: Thưa những người tu còn đi nói xấu người khác, thì
quán của suốt cuộc đời tu học của Bé. Một lần
tâm làm thân chịu, tự giam hãm mình trong lãnh
định thần là một lần giải quyết được rất nhiều việc
vực eo hẹp, không phát triển được đạo tâm, cuối
về tâm linh. Bé không có gì sung sướng bằng lúc
cùng chỉ lãnh lấy một sự đau khổ của nội tâm, tự
định thần, nhờ đó mà Bé được an lạc và vui tươi.
mình không giải quyết được, luôn luôn tự đắc
Kệ:
tưởng lầm là đã đạt thành.
Tâm linh phát triển vui cười tiến
Kệ:
Chẳng có lân la chẳng có phiền
Tâm hành chánh pháp không sanh chuyện
Nhiễu động không còn trong tuệ giác
Giải tiến không ngừng tự tiến xuyên
Tâm hành thanh nhẹ tự mình xuyên
Hai nẽo đạo đời tâm tự thức
Chẳng còn mê chấp tự tham thiền
3) -- (--), 29-12-1993 ??:??

4) -- (--), 30-12-1993 ??:??

Hỏi: Người chơn tu hướng về dâm dục thì sao?
Hỏi: Người đời thích tham gia tu học nhưng trong một
Ðáp: Người xưng danh tu đắc còn hướng về dâm dục,
thời gian rồi thay đổi bất ngờ và chán nản là sao?
tức là tâm quỉ tái bồi, tạo nạn cho chính mình, hậu Ðáp: Những người thích tham gia tu học trong một thời
quả khổ nạn triền miên.
gian rồi chán nản là vì tự bỏ quên lập trường của
Kệ:
chính mình, tâm không trụ, trí không sáng, thiếu
Khổ! Không phát triển lại đảo điên
nhịn nhục, hướng ngoại tạo khổ cho chính mình
Tâm thức không hiền động triền miên
mà không hay. Ngược lại, dốc lòng tu học cho đến
Dục giới hoành hành trong thiếu trí
cùng, tự nêu cao dũng chí thăng hoa thì đường đi
Không thành tâm đạo lại hành điên
sẽ được rộng mở và an nhiên tự tại, mặc cho đời
thử thách.
Kệ:

Sóng nhồi cũng vậy trí vô can
Trí triển tâm minh chẳng bẻ bàng
Chơn hồn thanh nhẹ từ quang tiến
Chẳng khổ chẳng vui chẳng bàng hoàng
5) -- (--), 31-12-1993 ??:??

6) -- (--), 01-01-1994 ??:??

Hỏi: Hôm nay là ngày đầu năm 1994, Bé cảm thấy đời
Hỏi: Tại sao những sự thắc mắc của người đời vẫn còn
có gì thay đổi không?
hoài?
Ðáp: Thưa những sự thắc mắc đến từ sự tăm tối của nhơn Ðáp: Trọn một năm 1993 tràn đầy sự thử thách của cuộc
sống để đưa phần hồn trở về với tâm linh, từ từ
sinh, vì hồn vẫn bị giam hãm trong sự tăm tối của
kiến trúc thành một khối hòa bình ở tương lai. Bắt
thể xác cho nên người đời được thì vui còn không
đầu năm 1994, mỗi người đều hy vọng trong hy
được thì buồn, lúc nào cũng thiếu thốn ánh sáng
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trong nội tâm, rất khó khôi phục sự thanh tịnh từ
vọng, người đời và người tu cũng vậy, cầu chúc
xa xưa đã đánh mất. Ngược lại người chịu tu thiền
mọi người bình an. Năm đã qua thử thách rất
thì sẽ dần dần khôi phục tùy theo sự kiên tâm thực
nhiều, năm nay chỉ có chấp nhận tiến hóa mà thôi.
Kệ:
hành thanh tịnh thì mới có kết quả tốt, cũng không
Thực
hành
phát triển chẳng lôi thôi
ngoài sự nhịn nhục trong thực hành.
Trật tự thương yêu chuyển thức hồi
Kệ:
Thực hành giải tiến tâm trần trược
Tự kiểm chơn hồn trong tiến hóa
Giải chấp phá mê tự hướng về
Càn khôn vũ trụ tiến luân hồi
Một cõi thanh cao hợp thức tiến
Không còn giao động thức muôn bề
7) -- (--), 02-01-1994 ??:??

Hỏi: Làm sao đạt được tâm thức thanh nhẹ?
Ðáp: Thưa muốn đạt được tâm thức thanh nhẹ, phải tự cảm thức được sự vọng động và dứt khoát thì mới đạt được
tâm thức thanh nhẹ. Tùy theo sự hướng tâm của hành giả thì mới có cơ hội thanh nhẹ tùy theo sự quán thông
của trình độ tự nhiên và hồn nhiên.
Kệ:

Cảm thông chẳng có tâm phiền
Phát triển chơn hồn tự tiến xuyên
Buông bỏ tình đời tâm bớt loạn
Về không thanh nhẹ lại càng yên
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