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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 #035 (1996)  
Huấn Từ Đầu Năm Bính Tý Của Đức Thầy 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 29-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Sự hiện diện giữa bạn đạo và bạn đạo có hữu ích gì? 
Đáp: Thưa sự hiện diện giữa bạn đạo và bạn đạo rất hữu 

ích, có cơ hội cộng điển trong chu trình tiến hóa, 
không nhiều thì ít cũng có sự đóng góp về nguyên ý 
hướng thượng thiêng liêng, nó cũng là sức mạnh 
của một nhóm điển tâm thanh tịnh. Thường xuyên 
như vậy sẽ gây được một tập quán tốt cho sự Qui 
Hội Tâm Linh. 

Kệ: 
Cộng tu phát triển hành trình tiến 
Khai mở tâm tư tự giải phiền 
Trí ý thân hình đều tiến hóa 
Qui nguyên giềng mối sống an yên 

2) -- (--), 30-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Một con người là một cục tội có phải không? 
Đáp: Thưa mỗi người có sự hiện diện trên mặt đất này đều 

là một cục tội, rất phức tạp, Hồn Vía bất minh, chạy 
theo tiền tình duyên nghiệp đều tạo tội cho chính 
mình mà không hay. Đến giờ phút lâm chung tự 
cảm thấy rối ren, yếu dần theo bệnh hoạn mà ra đi, 
đối với người tu thiền thì phải hành pháp đứng đắn 
và gia tăng nhịn nhục thì mới kết quả ở tương lai. 

Kệ: 
Tu tâm mở trí tự phân bài 
Động loạn khổ hình tự tạo sai 
Nguyên lý không hành tâm khổ chấp 
Bình minh sáng rọi lại an bài 

3) -- (--), 31-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Tu hoài mà không nhập định được tại sao? 
Đáp: Thưa tu hoài mà không nhập định được là tại hay lo 

chuyện ngoài tai, thiền ít, sự liên hệ điển quang giữa 
trung tim bộ đầu và trung tâm sinh lực càn khôn vũ 
trụ không liên tục, bộ đầu không nhẹ và không phát 
sáng, rất khó nhập định. 

Kệ: 
Tu không phát triển khó qui hình 
Điển giới không thông óc khó khinh 
Tạo khổ phần hồn không tiến nhẹ 
Khó minh tâm đạo khó qui hình 

4) -- (--), 01-01-1996 ??:?? 
Hỏi: Phần Hồn có gì khác hơn thể xác không? 
Đáp: Thưa phần Hồn bao trùm thể xác, liên hệ với Càn 

Khôn Vũ Trụ. Sự sáng suốt quyết định mọi việc cho 
thể xác là phần Vía làm việc, xây dựng việc đời cho 
có trật tự và đạo đức, nếu đi ngược lại là tạo khổ 
cho phần Hồn sẽ chịu tội trong giờ phút lâm chung. 

Kệ: 
Hướng ngoài chẳng biết Hồn Thân Vía 
Bực bội thăng trầm giải sớm khuya 
Hay dở không hành, theo ngoại cảnh 
Nói năng bất định lại phân chia 

5) -- (--), 02-01-1996 ??:?? 
Hỏi: Tĩnh trí là sao? 
Đáp: Thưa Tĩnh trí là không can thiệp bất cứ chuyện lớn 

hay chuyện nhỏ ở trên đời này, nhưng chỉ lo vun bồi 
hào quang sáng suốt của chính mình mà thôi. 

Kệ: 
Chuyên tu sáng suốt chẳng lôi thôi 
Tiến hóa vững bền chẳng vị ngôi 
Thanh nhẹ sống thời tâm đạt đạo 
Trì tâm tu luyện chẳng sang tồi 

6) -- (--), 03-01-1996 ??:?? 
Hỏi: Làm người phải thọ nghiệp thân trước khi chết tại 

sao? 
Đáp: Thưa làm người ai ai cũng phải thọ nghiệp thân trước 

khi chết, thì mới thấy rõ luật nhân quả, lúc sanh tiền 
ăn nhậu hơn thua, thì lúc chết phải thọ nghiệp thân 
thì phần Hồn mới ra đi và thọ tội, tiếp tục học nhịn 
nhục và tiến hóa, tùy theo nhân quả tốt xấu đó thôi. 

Kệ: 
Sanh tiền sợ cảnh sang tồi hại 
Khó khổ không tu lại tạo sai 
Thâu thập đủ điều không triển tiến 
Quí Đời khi Đạo lại lầm sai 

7) -- (--), 04-01-1996 ??:?? 
Hỏi: Sinh linh là gì? 
Đáp: Thưa sinh linh là một cơ cấu tự động của Trời Đất 

hình thành, đầy đủ tình cảm và nhục dục theo định 
luật hóa hóa sanh sanh, loài người đặc biệt hơn là có 
linh tánh, biết tu sửa tâm thân, tiến hóa nhanh hơn 
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cầm thú, biết cách tự giúp mình ổn định hơn, tức là tu sửa 
để gỡ rối cho phần hồn tiến hóa về cõi tâm linh tự tu 
tự giải trí tuệ phân minh, hành trình mở rộng độ tha 
tiến hóa. 

Kệ: 
Chơn tâm sáng suốt thật thà độ 
Giúp kẻ bơ vơ tạo nấm mồ 
Gỡ rối tơ lòng vì loạn động 
Khai thông trí tuệ niệm Nam Mô 
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