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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 #037 (1996)  
Thiền Tâm 

Tâm hành tự thức thiền tâm 
An du thanh nhẹ tự tầm đường đi 

Khai thông trí tuệ an vi 
Bền tâm vững chí tâm thì đạt an 

Tự mình khai triển bạc bàn 
Qui nguyên giềng mối tâm an thực hành 

Tâm thành hướng thượng cõi thanh 
Duyên lành đạt thức bức tranh của Trời 

Bình minh quang chiếu không lời 
Về nơi thanh tịnh đời đời yên vui 

Thiền tâm cảm thức đạo mùi 
Qui y Phật Pháp an vui đời đời 

Hồn vui tiến hóa thảnh thơi 
Dầy công tu luyện hợp thời thăng hoa 

Tây phương chẳng có ở xa 
Do tâm thanh tịnh tự hòa tiến lên (3 lần) 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 12-01-1996 ??:?? 

Hỏi: Tại sao phải đòi hỏi có nhân quyền? 
Đáp: Thưa nhân quyền mỗi người đã có từ lúc chào đời, 

lúc nằm nôi mặt mày tươi đẹp và thanh tịnh dễ 
thương, đến lớn hướng ngoại thu hút sự động loạn 
quên sự thanh tịnh từ lúc ban đầu, tự làm mất nhân 
phẩm tốt đẹp, khó hòa khó tiến, càng ngày càng đòi 
hỏi theo sự tham lam của tình đời, làm cho tâm 
không yên trí không ổn, quên Hồn quên Vía, mất tất 
cả sự tự nhiên và hồn nhiên, tự gây rối cho chính 
mình, suốt kiếp làm đến lúc chết xác thác ra ma, vơ 
vẩn trong khổ cảnh tối tăm, không đem lại lợi ích 
cho chính mình và quần sanh. 

Kệ: 
Khó tu khó tiến khó phân hành 
Khổ não buồn rầu khó tiến an 
Gieo họa cho ng i tâm lại khổ! 
Trí không khai triển lại bàng hoàng 

2) -- (--), 13-01-1996 ??:?? 

Hỏi: Có điển từ trường tốt thì tưởng tới đâu thì sẽ hiểu đến 
đó có phải không? 

Đáp: Thưa điển rút bộ đầu tức là từ trường bắt đầu tốt, cứ 
vậy mà theo luồng điển rút từ trung tim bộ đầu mà 
lên thì từ trường sẽ tròn và không có xuất ngôn bừa 
bãi, điển càng rút trí càng sáng, tưởng đến đâu sẽ 
được đến đó, liên lạc cõi trên rất dễ dãi và trật tự. 

Kệ: 
Hành thông chơn pháp cảm vui mừng 
Chẳng nghĩ chẳng lo vẫn cảm ưng 
Đen bạc tình đời tâm chẳng động 
Một đường tiến thẳng chẳng lưng chừng 

3) -- (--), 14-01-1996 ??:?? 

Hỏi: Làm người không tu thì cảm thấy khổ tại sao? 
Đáp: Thưa làm người không tu thì cảm thấy khổ vì thiếu 

thanh tịnh, thì lúc nào cũng không vui, đức nhịn 
nhục không có thì phần hồn sẽ bị động và tự tạo 
thêm sự oán trách và phiền muộn không lối thoát. 

Kệ: 
Không tu lý lẽ lại bàng hoàng 
Khó tiến khó hành lại thở than! 
Duyên đạo tình đời không đạt thức 
Mê lầm trong cảnh tạm phù sanh 

4) -- (--), 15-01-1996 ??:?? 

Hỏi: Cầu xin sự phù hộ có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa cầu xin sự phù hộ có thể gây ra một ỷ lại xấu, 

tự làm yếu thần kinh khối óc của chính mình, tâm từ 
bi không có cơ hội phát triển lớn rộng, chỉ luân lưu 
trong phạm vi ỷ lại mà thôi. 

Kệ: 
Tâm thức không yên lại khó ngồi 
Ý tâm không trụ lại lôi thôi 
Khó mà tiến bước trên đường đạo 
Rắc rối tâm hồn khó về ngôi 

5) -- (--), 16-01-1996 ??:?? 6) -- (--), 17-01-1996 ??:?? 
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Hỏi: Nhơn đạo rối ren là sao? 
Đáp: Thưa nhơn đạo rối ren là vì tập quán bị tháo gỡ từ 

mảnh như: việc làm bấp bênh không liên tục, hoàn 
cảnh đổi thay bất ngờ, tâm người không ổn định. 
Dấn thân tu hành thay đổi chiều hướng mới, hướng 
thượng phần hồn tiến hóa thay vì lợi danh tạm bợ 
trong kích động, dứt khoát giải nghiệp thăng hoa. 

Kệ: 
Thân tâm sáng suốt tự hòa tiến 
Giải bỏ trần tâm giải bỏ phiền 
Tránh loạn lập đời thăng giới tịnh 
Bền lòng vững chí tự thăng xuyên 

Hỏi: Độc tài có lợi ích gì cho chính mình hay không? 
Đáp: Thưa độc tài không có lợi ích gì cho chính mình, 

nhưng sẽ bị tai hại ở về sau, óc khó tiến tâm khó 
minh, nhưng chỉ phát triển về tinh thần khống chế 
và bận rộn, thức hòa đồng không bao giờ mở được, 
nghi kỵ và lầm than, tự hại một kiếp người, mất tự 
do mà không hay, tưởng lầm là kết quả tốt, phần 
hồn khó trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Nếu tự 
mình buông bỏ tánh hư tật xấu ấy, thì mọi sự sẽ phát 
triển đều đều và rất dễ thành công ở tương lai. 

Kệ: 
Khai thông tự tiến thanh đài sáng 
Giải mở trần tâm pháp pháp quang 
Cải tiến chơn hồn xây dựng tiến 
Duyên lành tận độ pháp thân an 

7) -- (--), 18-01-1996 ??:?? 

Hỏi: Tâm tưởng sự thành là sao? 
Đáp: Thưa tâm tưởng sự thành là do trình độ hành giả đến 

đâu sẽ được độ đến đó, tức là luồng điển trung tim 
bộ đầu xuất phát đến đâu thì sẽ có thanh quang ban 
chiếu đến đó. 

Kệ: 
Phát triển tâm tư chẳng có lo 
Thực hành thanh tịnh chẳng quanh co 
Đạo đời như một cùng tu tiến 
Thanh tịnh bền lâu chẳng quanh co 
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