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

Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám 
#024 (10-12-1995) - Du Thuyền Ổn Định 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 #024 (1995)  
Du Thuyền Ổn Định 

Sống chung kết hợp trí thân hình 
Biển cả Trời cao rõ chính mình 

Trời độ thân hình nay được sống 
Cùng chung du ngoạn rõ hành trình 

***** 
Hành trình chuyển hóa tâm linh 

Cuộc vui sống động rõ mình tạm thôi 
Trí người hợp tác tạo ngôi 

Giúp hồn tiến hóa sang tồi như nhau 
Dù cho kẻ trước người sau 

Cùng chung học hỏi cùng tàu tiến chung 
Tham thiền nhập định trung dung 

Hướng Trời thanh nhẹ bảo bùng chẳng lo 
Trì tâm phát triển điển kho 

Cùng Trời cùng biển so đo chẳng còn 
Khí Trời trong sạch nỉ non 

Gieo duyên tận độ đường mòn tiến tu 
Xác hồn thanh nhẹ ngao du 

Gốc hồn sáng suốt trùng tu hoài hoài 
Sống chung tạm cảnh ba ngày 

Vui say mùi đạo đổi thay thế tình 
Tâm là nguyên lý địa linh 

Giữ hồn trật tự hành trình quang khai 
Chung hành mới biết chẳng hai 

Cùng chung Trời Đất chẳng sai chỗ nào 
Càn khôn qui một bước vào 
Về Trời tận hưởng thanh cao 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 13-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Sức hút nào mạnh hơn sức hút của hồng trần? 
Đáp: Thưa ở đời nầy có ba loại sức hút, 1. Hồng trần, 2. 

Tâm linh, 3. và Âm giới. Hồng trần là cuộc sống 
của thể xác. Tâm linh là cuộc sống của phần hồn. 
Âm giới là cuộc sống của sự phù hộ và ỷ lại. Chỉ có 
cuộc sống của tâm linh là cứu cánh của hành giả tại 
mặt đất nầy, nếu quên cuộc sống tâm linh thì sẽ oan 
uổng cho một kiếp làm người. 

Kệ: 
Sống vui chỉ biết tình đời tiến 
Chẳng có tâm linh lại có phiền 
Âm giới lân la trong khổ nạn 
Tâm linh sáng suốt lại thường yên 

2) -- (--), 14-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Người hiểu đạo thông suốt thì ngồi đâu cũng thuyết 

được đạo có phải không? 
Đáp: Thưa người thông suốt đạo pháp thì ngồi chỗ nào 

cũng thuyết pháp được. Ngoại trừ người có tiền sợ 
dơ dáy và ruồi muỗi, thiếu dũng chí phục vụ quần 
sanh và dễ nóng giận, thiếu nhịn nhục và hứa được 
mà không làm được. 

Kệ: 
Tu chưa thành lại tự khoe khoang 
Trí tuệ âm u lại bạc bàn 
Khó tánh loạn động tạo rối ren 
Chơn tình không có lại phân bàn 

3) -- (--), 15-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Muốn thuận lòng Trời thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn thuận lòng Trời thì bất cứ hoàn cảnh nào 

đến cũng phải chấp nhận, sống theo luật nhân quả 
của chính mình, tâm làm thân chịu, thì mới đúng 

4) -- (--), 16-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Muốn tránh khỏi cảnh lầm than và phản trắc thì phải 

làm sao? 
Đáp: Thưa muốn tránh cảnh lầm than và phản trắc thì phải 

tự tu tự tiến thì mới bớt được ngoại cảnh xâm chiếm 
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luật Trời. Chỉ tu thiền thì mới cải tiến được sanh tử luân 
hồi, sẽ được phần nhẹ hơn lúc phần hồn lià xác và 
được may mắn hơn trong lúc làm người tại thế. 

Kệ: 
Hồn thời tiến hóa không bê trễ 
Tự thức tự tu tự trở về 
Bất diệt vô sanh là đời thật 
Ánh quang sáng chiếu khắp muôn bề 

khối óc, mà tạo sự buồn hận hồi nào không hay, trở tay 
không kịp là vậy. 

Kệ: 
Lừa Thầy phản bạn chẳng là hay 
Bất nhứt đường đi phải đọa đày 
Trở ngại muôn chiều tâm không thức 
Nguyên lý Trời ban thật là hay 

5) -- (--), 17-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Duyên lành tái ngộ đâu mà có? 
Đáp: Thưa duyên lành tái ngộ do sự sắp đặt xa xưa đã tạo 

thành, không thể đoán trước được, có nhân có quả, 
dù xa cách mấy đi nữa cũng có cơ hội gặp nhau. 

Kệ: 
Duyên lành tái ngộ chẳng lâu mau 
Trực ngộ trong lòng không mới cũ 
Thanh thoát an vui tình thấm thía 
Xưa nay cũng vậy chẳng phai màu 

6) -- (--), 18-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Bé đi đâu cũng có người đến thăm và vui tại sao? 
Đáp: Thưa nhờ Bé đêm đêm tham thiền nhập định, mặt 

mày tươi tắn không buồn hận. Đó là duyên lành đến 
với mọi người, tâm thức vui vẻ đón tiếp mọi người, 
không cần vật chất cũng vui. Nhờ thiền, từ trường 
của Bé thanh nhẹ, giúp mọi người chung vui, quên 
đi sự thù hận trong nội tâm. 

Kệ: 
Sẵn sàng đón tiếp người tâm đạo 
Vui hạnh từ bi lúc thuở nào 
Tái ngộ trong lòng vui hớn hở 
Thâm giao bình đẳng chẳng phân màu 

6) -- (--), 18-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Bé đi đâu cũng có người đến thăm và vui tại sao? 
Đáp: Thưa nhờ Bé đêm đêm tham thiền nhập định, mặt 

mày tươi tắn không buồn hận. Đó là duyên lành đến 
với mọi người, tâm thức vui vẻ đón tiếp mọi người, 
không cần vật chất cũng vui. Nhờ thiền, từ trường 
của Bé thanh nhẹ, giúp mọi người chung vui, quên 
đi sự thù hận trong nội tâm. 

Kệ: 
Sẵn sàng đón tiếp người tâm đạo 
Vui hạnh từ bi lúc thuở nào 
Tái ngộ trong lòng vui hớn hở 
Thâm giao bình đẳng chẳng phân màu 
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