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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 #047 (1996)  
Giềng Mối 

Thực hành tâm linh chung cùng mối 
Phát triển tâm linh tiến triển hồi 

Thức giác chơn hồn minh đạo pháp 
Qui nguyên giềng mối chẳng sang tồi 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 22-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Làm con bất hiếu nghịch lại cha mẹ có ích gì cho 

chính mình hay không? 
Đáp: Thưa, làm con bất hiếu rất tai hại cho chính mình và 

phụ mẫu bất ổn, cuối cùng cuộc sống của người bất 
hiếu, hồn và xác cũng sẽ không yên, Trời đã có luật 
nhân quả trừng trị mỗi người, cho nên tuổi trẻ háo 
thắng, một phút làm sái luật nhân quả trừng trị mỗi 
người, thì rất nguy hiểm, những người phạm rồi sẽ 
chứng minh rõ rệt hơn, nhiên hậu mới chịu đi tu để 
gở rối cho chính mình, Trời Đất và người, làm 
người phải am hiểu luật nhân quả thì cuộc sống sẽ 
được yên vui hơn. 

Kệ: 
Biết tu chẳng có giận hờn động 
Thức giác bình tâm tự giải thông 
Trí tuệ gom hành trong cảnh tạm 
Qui nguyên giềng mối tự tham tòng 

2) -- (--), 23-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Sự quảng đại của càn khôn vũ trụ quang đã giúp ích 

gì cho nhơn loại tại mặt đất? 
Đáp: Thưa, sự quảng đại của vũ trụ quang đã và đang ban 

bố sự sống còn của nhơn loại tại mặt đất qua ánh 
sáng vô cùng tận, còn về phần tâm linh thì hành giả 
phải hướng thượng trong tầm chơn lý thì mới ngộ 
được nguyên lý vô sanh tiến hoá vô cùng. 

Kệ: 
Trung tâm sinh lực vô cùng độ 
Dẫn tiến tâm linh giải nấm mồ 
Khai sáng chơn hồn trong thức giác 
Qui nguyên Đời đạo thuyết Nam Mô 

3) -- (--), 24-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Tại sao làm người hay lợi dụng và nghi nan? 
Đáp: Thưa, làm người hay lợi dụng nhờ đỡ và nghi nan là 

vì thần kinh khối óc không thanh tịnh, hướng theo 
sự động loạn của tình đời, khổ mà không hay tưởng 
lầm là sung sướng, cho nên ở đời nầy có rất nhiều 
hình ảnh thanh tịnh để ảnh hưởng chúng sanh, 
nhưng rất nhiều hình ảnh thanh tịnh để ảnh hưởng 
chúng sanh, nhưng rất tiếc nhơn loại vẫn còn hoang 
mang, chỉ biết lợi dụng hình ảnh để cúng thờ, không 
biết cách nào đào sâu tâm thức của chính mình mà 
tiến hoá theo nguyên lý của Trời Đất, chỉ có hành 
pháp khứ trược lưu thanh thì mới có cơ hội đạt tới 
thanh tịnh và sáng suốt được, thấy được và hiểu 
được thì mới chịu dấn thân hành pháp. 

Kệ: 
Qui y chỉ có tự tầm tiến 
Giải toả ngu si giải nổi phiền 
Cơ đạo của Trời ta nối gót 
Hướng về thanh tịnh hồn thăng yên 

4) -- (--), 25-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Lấy gì trợ duyên trong lúc thực hành? 
Đáp: Thưa, thanh quang trợ duyên trong lúc thực hành, 

người tu thiền tự buông bỏ tất cả những sự động 
loạn ngoài đời, chăm chỉ thực hành pháp môn chính 
mình đã lượm được, ý chí vô cùng phát triển, từ 
trung tim bộ đầu thì sẽ cảm nhận được thanh quang 
hổ trợ trong lúc nhập định. 

Kệ: 
Tu thân phát triển chính tâm mình 
Khai hóa trùng tu pháp pháp minh 
Đen bạc tình đời ta chẳng động 
Hướng về thanh giới lại càng minh 

5) -- (--), 26-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Người thành tâm và giữ chữ tín với Bề Trên, Trời 

Phật có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa, thành tâm và giữ chữ tín rất hữu ích cho chính 

6) -- (--), 27-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Cuộc vui có hữu ích gì cho tâm lẫn thân không? 
Đáp: Thưa, cuộc vui có rất nhiều khía cạnh khác nhau: a) 

vui về ăn thua cờ bạc, b) vui về thăng quan đạt 
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họ, đối với đời thì có khá hơn người thường, còn đối với 
đạo, phần hồn chỉ có thăng hoa và sáng suốt, thanh 
tịnh hành pháp không dấy động. 

Kệ: 
Thành tâm giữ vững một lòng tiến 
Giải thoát sân si chẳng có phiền 
Dấy động không còn tâm đắc pháp 
Thực hành chánh pháp cảm bình yên 

chức, c) vui về tình yêu tạm bợ, d) vui về tâm đạo tự thức. 
Vui về sự mất còn cũng là vui, dấn thân học hỏi thì 
mới thật là vui, trí tâm có cơ hội tiến hoá trong thực 
trạng thì mới có cơ hội quán thông. 

Kệ: 
Khai tâm mở trí một lòng tiến 
Cởi mở khai thông tự giải phiền 
Duyên đạo tình đời không bận trí 
Thành tâm học hỏi thức triền miên 

7) -- (--), 28-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Tu thiền ngồi lâu cảm thấy bộ đầu rút thẳng đi lên 

gần Trời xa Đất, phát sáng trong lúc nhập định tại 
sao? 

Đáp: Thưa, người tu thiền đạt tới trình độ nầy thì lúc nào 
cũng dứt khoát đảnh lể Phật và không lưu luyến 
chuyện có có không không của tình đời. Tâm thức 
thoát phàm, văn ngôn truyền cảm, sống theo ý thiển 
lành của Trời Phật, thành tâm phục vụ tùy duyên. 

Kệ: 
Sống vui hòa cảm các miền tiến 
Thành tín tự tu giãi nổi phiền 
Cơ đạo thạnh hành trong trí tuệ 
Chẳng còn lưu luyến tự vượt xuyên 
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