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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 #033 (1996)  
Thinh Không 

Thinh không phát triển đáy lòng 
Gió đưa thanh nhẹ võng ru lòng người 

Thinh không quang chiếu vui cười 
Chúng sanh hưởng lạc người người an vui 

Hít vô nguyên lý đạo mùi 
Thinh không bàn cãi an vui chơn hồn 

Nhìn xem vạn lý sanh tồn 
Hồn tu hồn tiến hồn ôn lại bài 
Thinh không cơ cấu thanh đài 

Ai ai cũng thích hưởng hoài khí thanh 
Hồn vui thanh tịnh thực hành 

Về nơi thanh tịnh vô sanh đời đời 
Thinh không chẳng có xa rời 

Đời vui tâm nhẹ hưởng lời thinh không 
Thinh không chẳng có ước mong 

Ngoài trong cũng nó một vòng khai thông 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 15-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Nhiều người gặp Bé thường hay cầu xin và lợi dụng 

tại sao? 
Đáp: Thưa những lợi dụng và cầu xin là tâm của chính họ 

chưa dứt khoát. Lúc nào cũng ước mong đạt được 
một việc gì, nhưng không thực tâm hành pháp của 
chính mình đã nhận được, lúc nào cũng phân vân. 

Kệ: 
Tâm không dũng mãnh tự phân hành 
Trí tuệ không khai pháp khó thanh 
Giam hãm phần hồn trong một cõi 
Không tu không tiến đạo không hành 

2) -- (--), 16-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Công việc ở đời nhiều cần chia cho người khác làm 

hay không? 
Đáp: Thưa việc làm trách nhiệm của đời và đạo phải cần 

chia cho mọi người làm thì việc sẽ chạy và nhẹ 
nhàng như không có việc làm thì mới dễ tu thiền. 
Còn về việc tâm linh thực hành thì phải thực hành 
đứng đắn liên tục thì mới tiến. 

Kệ: 
Trật tự phân minh giải tiến tầm 
Phân minh rõ rệt chẳng còn sân 
Tâm người liên tục tùy duyên tiến 
Thức giác bình tâm tự tiến phân 

3) -- (--), 17-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Lúc nào cũng có người thắc mắc tại sao? 
Đáp: Thưa mang xác làm người mà chưa hiểu chính mình 

thì lúc nào cũng có thắc mắc vì chưa tự giải được. 
Rất khó phân minh được sự thật hư. 

Kệ: 
Biết mình chỉ có sửa tu tiến 
Chẳng có lo âu chẳng có phiền 
Giải mở chơn hồn không động loạn 
Qui về thanh tịnh sống càng yên 

4) -- (--), 18-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Thâu đêm Bé không ngủ Bé có mệt không? 
Đáp: Thưa Bé chưa thấy mệt, cố gắng nhắm mắt tự dỗ 

giấc ngủ nhưng không sao ngủ được vì tiếng động 
cơ quá mạnh. Bé suy nghĩ chấn động của khối óc 
loài người mạnh và thanh nhẹ thì mới đem được vật 
chất và điện năng nhơn tạo vượt khỏi không trung 
phục vụ quần sanh, sáng như tình Trời đã và đang 
ban bố. Đó là khoa học huyền bí, chỉ có người tu 
thiền mới khám phá ra thực chất của loài người 
dũng mãnh thăng hoa thanh nhẹ. 

Kệ: 
Về không cũng bởi chơn lòng tiến 
Sắc giới phân minh chẳng có phiền 
Xa cách không còn tu tới đích 
Niềm vui thanh tịnh tự mình xuyên 

5) -- (--), 19-12-1995 ??:?? 6) -- (--), 20-12-1995 ??:?? 
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Hỏi: Mọi người đang đón chờ sự hiện diện của Bé để làm 
gì? 

Đáp: Thưa mọi sự đang đón chờ Bé tức là đón chờ sự an 
lạc đến với chính họ. Cho nên mọi người đều vui 
khi gặp được Bé, cũng do công tu học nhập định 
tham thiền của chính họ và Bé. Niềm an vui vô tả 
của mọi người đều có, thân mến hơn ruột thịt, chánh 
tông của nó là điển quang tự thức, phát triển từ 
trung tim bộ đầu, hướng về trung tâm sinh lực của 
càn khôn vũ trụ. 

Kệ: 
Quí mến thương yêu thật sự chẳng có mù 
Tình thương dào dạt chẳng còn ngu 
Nhớ thương quí mến Trời ban phước 
Thanh nhẹ bền lâu tự mình tu 

Hỏi: Hôm nay Bé đã được khôi phục bình thường chưa? 
Đáp: Thưa từ trường điện năng của Bé đã bắt kịp chấn 

động của vũ trụ quang hiện hành, làm việc bình 
thường theo giờ giấc đã qui định, Bé rất vui sau khi 
tái ngộ bạn hiền quí mến. 

Kệ: 
Tâm linh phát triển đã qui hồi 
Chẳng có khổ buồn trong chức ngôi 
Vui khỏe người người chung vấn đạo 
Tình thương dào dạt chẳng sang tồi 

7) -- (--), 21-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Ai ai cũng mong muốn có ánh sáng trong nội tâm tại 

sao? 
Đáp: Thưa ánh sáng là thanh tịnh thì phải hành mới có, có 

học mới biết, có hành thì mới đến nơi, dũng mãnh 
trì tâm hành thiền thì tự khai triển từ lãnh vực một 
thì thức hòa đồng mới mở rộng cho quần sanh. 

Kệ: 
Khai triển tâm minh mới chịu hòa 
Thâm tâm thanh nhẹ tự phân qua 
Đạo đời hai nẽo qui cùng mối 
Tiến hóa không ngừng chẳng còn xa 
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