
 MucBeTam.org  
Baby-Tam-Talking 
Rubrique-Bébé-Tám

Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám 
#050 (09-06-1996) - Dũng Chí Print  

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 #050 (1996)  
Dũng Chí 

Trí tuệ khai minh trí triển hành 
Khai thông khối óc tự hành thanh 

Đường đời không vấp tâm thường đạo 
Khổ hạnh bình tâm tự đạt thành 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 13-04-1996 ??:?? 
Hỏi: Cuộc sống vật chất đầy đủ tại sao phải hướng về tâm 

linh? 
Đáp: Thưa vật chất là tạm thôi, còn tâm linh là vĩnh cửu, 

đi xe hai bánh hơn là đi xe một bánh, đời đạo song 
tu vững vàng hơn tu một chiều, khổ sướng phân 
minh rõ rệt hơn, thấu triệt thanh và trược dễ quán 
thông hơn. 

Kệ: 
Thanh tâm tự đạt chẳng lo phiền 
Giải tỏa trần tâm tự tiến xuyên 
Phân đạo rõ đời trong chốc lát 
Triền miên học hỏi tự mình yên 

2) -- (--), 14-04-1996 ??:?? 
Hỏi: Nhiều người muốn tu thiền nhưng không hành được 

tại sao? 
Đáp: Thưa người muốn tu thiền nhưng không thiền được 

tại vì tâm chưa thức cuộc đời là tạm, vì đã lỡ dấn 
thân vào lãnh vực tình tiền duyên nghiệp, việc đời 
lôi cuốn triền miên không sao dứt khoát được. Tâm 
động trí mờ, muốn hành mà không hành được chỉ 
chờ cho đời phụ bạc mới thức tâm. 

Kệ: 
Chuyện đời lắm cảnh trầm ngâm động 
Khó dứt lại buồn khó đạt thông 
Mưa bão tới tấp khi bất lực 
Mê lầm tưởng thật chỉ chờ mong 

3) -- (--), 15-04-1996 ??:?? 
Hỏi: Dũng mãnh là sao? 
Đáp: Thưa quyết tâm trở về với thanh tịnh và liên tục 

hành trong thanh tịnh, không còn tiếp tục rước động 
vào tâm nữa, đường đi càng ngày càng mở rộng. 

Kệ: 
Chẳng còn lưu luyến thân còng nghiệp 
Sửa tiến tâm linh chẳng bực mình 
Cộng sự tình trời tâm thức giác 
Vui hành thanh tịnh tự mình minh 

4) -- (--), 16-4-1996 ??:?? 
Hỏi: Qui nguyên tình đẹp là sao? 
Đáp: Từ sống cho đến chết, không làm điều ác, giết hại 

sanh linh, tu thiền tinh tấn, khi bỏ xác ra đi sẽ được 
trở về với ánh sáng đại bi quảng độ. 

Kệ: 
Thoát thân chẳng tạo nấm mồtrược 
Sửa tiến khai thông hồn dũng mãnh 
Thanh tịnh thăng hoa tự thực hành 
Không còn mê loạn sống vô sanh 

5) -- (--), 17-4-1996 ??:?? 
Hỏi: Người đời có gì chưa hiểu? 
Đáp: Thưa người đời lộn xộn tại vì chưa hiểu được sự có 

có không không để làm gì? Hiếp nhau khi có! Giành 
nhau khi không, chứ chưa hiểu được, hành hạ xác 
tâm khi có, tham lam khi không mà sanh loạn. 
Người tu thiền sẽ tự hiểu, ta đến đây khi mang xác 
làm người! Cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn 
tay không, hiểu được hai chiều thì rất dễ sống và dễ 
thoát, lúc tham thiền sẽ không còn dấy bận chuyện 
hơn thua nữa. 

Kệ: 
Thực hành tự tiến mới vui vừa 
Có có không không chẳng thất thưa 
Biết vía biết hồn cùng thẳng bước 
Phân minh trí tuệ sáng thanh vừa 

6) -- (--), 18-4-1996 ??:?? 
Hỏi: Y học thiêng liêng là sao? 
Đáp: Thưa y học thiêng liêng là nằm trong nguyên lý của 

Trời và Đất, phải thực hành tu học, tham thiền nhập 
định, thì mới khai triển luồng điển âm dương của 
chính mình, liên hệ không ngừng nghỉ giữa Trời và 
Đất. Hiểu rõ sự vận hành của Trời Đất, luồng điển 
dẫn tiến tâm thức của vạn linh thì mới thật sự là 
cứu, độ tha tức là dẫn tiến, nếu hành giả không thực 
hành pháp môn đứng đắn thì không sao tự hiểu 
được quyền năng tự thức của chính mình, tưởng lầm 
là mình hay, lạc vào giới bùa phép si mê đấm đá võ 
phật, tạo khổ cho bản thân ở tương lai. Cho nên đến 
giờ phút lâm chung hành giả sẽ bị đấm đá ngược lại, 
đó là luật nhân quả. Còn vô vi thì chỉ gom gọn xuất 
phát và dẫn tiến từ trung tim bộ đầu, thì mới giải 
được nghiệp tâm bằng từ quang của chính mình. 

Kệ: 
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Khai thông trí tuệ hành trình tiến 
Giải tỏa sân si giải tỏa phiền 
Tâm bệnh chẳng còn qui một mối 
Từ bi cứu độ trí tâm yên 

7) -- (--), 19-4-1996 ??:?? 
Hỏi: Tại sao tôi phải bị lo âu hằng ngày? 
Đáp: Thưa tiền kiếp thiếu nhịn nhục tạo nghiệp, kiếp này 

phải lo trả theo định luật nhân quả, làm lụng tối tăm 
mặt mày mà chẳng hưởng được gì, biết được phước 
họa thì phải tự tu, thì mới mong giải tỏa bớt nghiệp 
chướng, dứt khoát sự thương thương nhớ nhớ mà tự 
thoát cái vòng lao lý. 

Kệ: 
Phân minh rõ rệt chuyển hành trình 
Giải quyết hành trình tự cứu mình 
Hồn vía phân minh tâm bớt động 
Thực hành chơn pháp tự mình minh 
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