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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 #030 (1996)  
Cuộc Sống Tâm Linh 

Cuộc sống tâm linh một kiếp ng i 
Tự do phát triển lại càng tươi 

Qui không thanh nhẹ Trời ban phước 
Khó khổ do tâm tự khóc cười 

***** 
Khóc cười thế cảnh đau thương động 

Giải tỏa phiền ưu tự ước mong 
Phước họa do mình tâm tự đạt 

Qui nguyên giềng mối chẵng cơ còng 
Cơ còng vì bởi lắm ước mong 

Giải tỏa phiền ưu chẵng tréo tròng 
Thẳng bước một đường ta tự tiến 

Về KHÔNG thanh nhẹ chẵng còn mong 
Ai giỏi ai tài ta không động 

Vô sanh thức giác chẵng cầu mong 
Sửa mình tận độ nhơn sanh thức 
Khó khổ bình tâm xét xét phân 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 24-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Ánh sáng của tâm linh và ánh sáng mặt trời khác 

nhau thế nào? 
Đáp: Thưa ánh sáng mặt trời nóng, ánh sáng tâm linh mát 

diệu. Người tu thiền và người có căn tu đều cảm 
nhận được ngay trong tâm thức của chính họ, vui 
hành và không bao giờ chán nản. 

Kệ: 
Tự minh tự giác tự bạc bàn 
Giải bỏ sân si khai mở màn 
Trí đạo tâm thành tu tự tiến 
Trần tâm dứt khoát tự mình yên 

2) -- (--), 25-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Tại sao tu hoài vẫn còn thắc mắc? 
Đáp: Thưa làm người ai ai cũng có tánh tham từ lúc chào 

đời cho đến chết, càng tu càng cảm thấy mình chưa 
vói tới đâu cả, cho nên vẫn còn thắc mắc, nếu dốc 
lòng dày công tu thiền thì chỉ có chăm chỉ hành 
pháp là xong, sẽ không còn thắc mắc và tự mình 
tiến tới siêu giác và thanh tịnh. 

Kệ: 
Thực hành khai triển tự mình minh 
Chẳng có lôi thôi chẳng bực mình 
Thử thách tình đời là phải có 
Giữ tâm thanh tịnh rõ hành trình 

3) -- (--), 26-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Muốn thành tâm thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn thành tâm thì phải tự dấn thân tu học và 

thực hành trong chu trình tiến hóa, lâu dần sẽ biến 
thành một tập quán tốt, hướng về tâm linh, hăng say 
trong mùi đạo mà tự mình cảm thức. 

Kệ: 
Chẳng còn quyến luyến bên ngoài động 
Tự sửa tự tu chẳng tiếc mong 
Keo kiết không còn nay biến mất 
Từ bi rộng mở chẳng cầu mong 

4) -- (--), 27-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Trời chứng tâm thì tự mình hiểu được thế nào? 
Đáp: Thưa Trời chứng tâm, thì sau giờ thiền tự cảm thấy 

bộ đầu nhẹ nhàng và thông suốt, chứng minh luồng 
điển của đại bi có ban chiếu, tâm thức rất ổn định, 
biết tưởng nhớ đến Trời Phật, trước khi ngủ tự động 
niệm Phật sẽ có giấc ngủ rất an lạc, chẳng còn lo âu 
bất cứ một việc gì. 

Kệ: 
Chẳng còn loạn động chẳng còn ghi n 
Trí ý thanh bình tiến hợp thì 
Điển lực dồi dào qui tịnh giới 
Cảm minh thiên địa tự mình đi 

5) -- (--), 28-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Vui hành là sao? 
Đáp: Thưa chấp nhận thực hành từ việc nhỏ cho đến việc 

6) -- (--), 29-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Càng tu lại càng thấy nghiệp chướng đang ẩn tàng 

trong thần kinh khối óc tại sao? 
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lớn, thông suốt sẽ được an vui, làm để thức, phục vụ để 
tiến, chịu nhịn nhục thực hành thì mọi việc sẽ được 
tốt ở tương lai. Người tu thiền thì phải nhịn nhục 
thực hành đứng đắn pháp môn thì sẽ đạt được kết 
quả tốt. 

Kệ: 
Tinh vi phát triển tự sanh tồn 
Hồn vía phân minh chẳng ác ôn 
Bóp méo sự thật gây tội ác 
Bình tâm thực hiện tự mình ôn 

Đáp: Thưa càng tu càng rõ rệt nghiệp chướng ẩn tàng 
trong xác, gọi là nghiệp thân. Mờ mịt không rõ 
chính phần hồn, gọi là nghiệp tâm. Cương quyết 
tham thiền nhập định thì mới có cơ hội tự giải lần 
lần đi tới chỗ trong sáng thì mới tự dứt được nghiệp 
chướng và tự quán thông hành động của chính 
mình, sẽ không còn sự u mê chằng chịt nữa. 

Kệ: 
Biết mình thật sự tự khai thông 
Chẳng có si mê chẳng nối vòng 
Tiến hóa không ngừng tâm tự thức 
Về Trời thanh nhẹ chẳng cầu mong 

7) -- (--), 30-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Thiên Giới xa cách ngàn trùng làm sao về đến nơi 

được? 
Đáp: Thưa nếu có tâm hướng về đó sẽ có cơ hội về đến 

nơi. Niềm tin vững chắc, thì sẽ có cơ hội về bến 
giác thanh nhẹ vô cùng tận sáng choang không có 
mảy may ô trược, hoàn toàn thoát tục. 

Kệ: 
Tiến thân cũng bởi do mình tạo 
Pháp giới môn huân tự bước vào 
Thẳng tiến về Trời tâm đạt đạo 
Thanh quang sáng chói hợp muôn màu 
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