
 MucBeTam.org  
Baby-Tam-Talking 
Rubrique-Bébé-Tám

Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám 
#018 (29-10-1995) - Thiền Đường 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 

** Tờ báo hằng tuần Ðiển Khí Phân Gỉải dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành PLVVKHHBPP ** 

TBPTÐN #018 (1995)  
Thiền Đường 

Thiền đường là chỗ giao liên độ 
Thức giác bình tâm triển trận đồ 

Mưu độ nhơn quần trong biến chuyển 
Tự mình giúp họ nguyện nam mô 

***** 
Nam mô tận độ giao liên 

Cùng tu cùng tiến giải phiền nội tâm 
Cảm minh thiên địa tự tầm 

Qui về một mối khỏi lầm khỏi sai 
Chơn tâm phát triển thanh đài 

Về nơi thanh tịnh tiến hoài không ngưng 
Điển tâm khai triển vui mừng 

Khai thông trí tuệ tưng bừng dựng xây 
Của Trời phát triển hằng ngày 

Độ tha chung hợp vui vầy cảm giao 
Cảm thông muôn sắc muôn màu 

Cùng chung phát triển cùng tàu về quê 
Chẳng còn loạn động chấp mê 

Giải bày rỏ rệt hương quê của hồn 
Lý hòa phát triển sanh tồn 

Hồn tu hồn tiến hồn xuyên cảnh đời 
Thức tâm học hỏi hợp thời 

Vui hành chánh pháp đời đời dựng xây 
Xa xưa cho đến ngày nay 

Ai mà thức giác ai say tình Trời 
Bằng lòng nhịn nhục lập đời 

Tân dân thánh đức hợp thời tiến thăng 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 31-08-1995 ??:?? 
Hỏi: Hành trình tiến hóa có gì lạ không? 
Đáp: Thưa hành trình tiến hóa luôn luôn gặp những 

chuyện chưa biết trước được, tự nó khai triển mới 
thật là tiến, tâm lúc nào cũng đón nhận tất cả trở 
ngại sắp tới, tự mình khai triển được mới thật là vui. 

Kệ: 
Khai thông phát triển rõ an vui 
Kiến thiết tâm linh rõ đạo mùi 
Chuyển tiếp khai minh đồng chuyển tiến 
Từ bi rộng mở tự mình vui 

2) -- (--), 01-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Sanh lão bệnh tử không ai tránh khỏi tại sao? 
Đáp: Thưa sanh lão bệnh tử là luật định của Trời Đất, nó 

cũng là luật tiến hóa của tâm linh. Đã nhập xác làm 
người đều phải học luật nhân quả, nhiên hậu mới có 
cơ hội thức tâm, hồn vía sẽ có cơ hội tương hội sau 
khi vượt qua luật định. Người tu thiền sẽ được rõ 
hành trình hơn. 

Kệ: 
Vượt qua nguyên lý hành trình tiến 
Khai triển tâm linh tự rõ mình 
Nguyên lý tràn đầy tâm học đạo 
Chẳng còn cao thấp lại càng minh 

3) -- (--), 02-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Làm thế nào tâm thức được thanh nhẹ? 
Đáp: Thưa niệm Phật và làm Pháp Luân Thường Chuyển 

thường xuyên thì tâm thức mới qui nguyên thanh 
nhẹ và sẽ dẹp bớt sự tranh chấp ở đời, nhiên hậu 
mới thấy rõ nghiệp là gì, và tự dứt khoát giải quyết 

4) -- (--), 03-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Hào quang để làm gì? 
Đáp: Thưa hào quang siêu giác hòa cảm với tất cả càn 

khôn vũ trụ. Sự cảm thức sáng chói bốn phương 
Trời, tâm lúc nào cũng thanh nhẹ. Cho nên người 
chịu thiền sẽ có cơ hội sớm thức tâm. 
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được nhiều chuyện của nội tâm, thầm tu thầm tiến thì mới 
thấy rõ kết quả của nội tâm. 

Kệ: 
Chẳng còn lý luận tạo mê lầm 
Giải quyết phân qua tự tiến tầm 
Lý trí tràn đầy duyên tự thức 
Khai thông trí tuệ tự thăng tầm 

Kệ: 
Chơn tâm phát sáng quãng khai tầm 
Trí tuệ phân minh rất diệu thâm 
Không động chơn hành tâm thức giác 
Giải mê phá chấp chẳng sai lầm 

5) -- (--), 04-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Có người tu lâu sao chưa thấy ánh sáng? 
Đáp: Thưa tu lâu chưa thấy ánh sáng là căn gốc nặng nề, 

hay là làm Pháp Luân Thường Chuyển chưa đầy đủ, 
đốc mạch chưa thông. Cần làm Pháp Luân Thường 
Chuyển nhiều hơn thì căn nặng cũng sẽ thành căn 
nhẹ, ánh sáng sẽ tái hồi. 

Kệ: 
Thanh thanh nhẹ nhẹ tự về ngôi 
Ánh sáng minh tâm cảnh đứng ngồi 
Thanh tịnh rõ đường tu đạt thức 
Qui nguyên giềng mối tiến từ hồi 

6) -- (--), 05-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Tu sao mới đúng pháp? 
Đáp: Thưa tu thiền nhắm mắt thấy sáng thì mới thật là 

sáng và đúng pháp. Từ ánh sáng sẽ dẫn tiến tới vô 
cùng và thoát nạn, hồn vía càng ngày càng rõ rệt 
hơn. 

Kệ: 
Tuệ giác phân minh chẳng tréo trồng 
Qui hồn qui vía sống thong dong 
Giải bỏ trần tâm tâm tự giác 
Tự mình thức giác chẳng cầu mong 

7) -- (--), 06-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Óc sáng tâm minh có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa óc sáng tâm minh rất hữu ích từ đời lẫn đạo. 

Biết được sự sai không hữu ích, sự tiến hóa vô cùng 
là hữu ích, chăm chỉ thực hiện sự hữu ích và không 
thực hiện sự không hữu ích thì ánh sáng mới vững 
bền, chăm chỉ thực hành đứng đắn. 

Kệ: 
Ý chí không sờn mới tiến thân 
Chuyên cần học hỏi cảm giao tầng 
Góp phần xây dựng ân cần tiến 
Xây dựng ngày kia tự góp phần 
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