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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 #051 (1996)  
Thức Giác 

Thức giác tu tâm tự thực hành 
Bình tâm học hỏi trí thanh thanh 
Giải mê phá chấp qui đường đạo 

Phát triển vô cùng tự hướng thanh 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 20-04-1996 ??:?? 

Hỏi: Tu sao mới gọi là chứng đắc? 
Đáp: Thưa hành pháp cho đến lúc cảm thức được tâm thân 

phát triển và không ngừng nghỉ thì mới gọi là chứng 
đắc trong tự lực, không ỷ lại vào tha lực. 

Kệ: 
Thành tâm phát triển trí tâm hòa 
Thế sự tâm linh tự tiến xa 
Không, có, có, không hành phát triển 
Tâm thân an lạc tiến phân hòa 

2) -- (--), 21-04-1996 ??:?? 

Hỏi: Làm sao mới cảm nhận được thiêng liêng? 
Đáp: Thưa thiêng liêng là sự cảm nhận được sự thanh nhẹ 

từ trung tim khối óc đi lên thì mới hiểu được thiêng 
liêng là gì. Người tu thiền thực hành, mặt mày khác 
hơn người thường, mắt sáng tâm thanh nhẹ, không 
có lo âu như người thường, chịu sống đạm bạc hơn 
là giàu sang giả tạm. 

Kệ: 
Khai thông trí tuệ tự mình làm 
Khổ cực đau thương tự thức cam 
Tâm đạo xác đời không sợ chết 
Hồn minh tự giải chẳng còn tham 

3) -- (--), 22-04-1996 ??:?? 

Hỏi: Tâm rộng rãi là sao? 
Đáp: Thưa tâm rộng rãi là tâm khôn, vừa giải được nạn 

vừa tiến nhanh, tự nhiên sẽ đạt được kết quả tốt. 
Ngược lại chỉ có giới hạn và tự hủy mà thôi. 

Kệ: 
Phân ra đủ lý đủ lời động 
Chẳng thoát chẳng thông chỉ ngóng trông 
Đời tạm không hay gieo động loạn 
Khổ tâm bực trí khó thong dong 

4) -- (--), 23-04-1996 ??:?? 

Hỏi: Muốn thanh lọc khối óc thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn thanh lọc khối óc, trước hết thì phải thực 

hiện trung tín của chính mình. Hứa đâu thực hành 
đó, thì mới gây được một tập quán tốt, từ việc thể 
tháo hữu ích cho thể xác cho đến tâm linh, mỗi mỗi 
phải đúng giờ giấc không sai chạy, thì mới có cơ hội 
thanh lọc điển năng từ khối óc cho đến thể xác. 

Kệ: 
Hành quen dũng mãnh thực hành tiến 
Giải mở tâm tư giải nỗi phiền 
Không động tâm linh bằng lý luận 
Thực hành phát triển tự mình xuyên 

5) -- (--), 24-04-1996 ??:?? 

Hỏi: Luồng điển của khối óc thanh lọc được rồi để làm gì? 
Đáp: Thưa thanh lọc khối óc được rồi để được tiếp-xúc 

với ánh sáng của vũ trụ quang, nhiên hậu mới đạt 
được sự thanh tịnh, rất cần thiết cho cuộc sống xây 
dựng và phát triển về tâm linh. 

Kệ: 
Khai thông tự thức hành trình tiến 
Cảm thức tâm tư chẳng có phiền 
Qui hội chơn hồn trong thức giác 
Mê lầm chẳng có tự mình yên 

6) -- (--), 25-04-1996 ??:?? 

Hỏi: Ở đời này được yên là yên những gì? 
Đáp: Thưa ở đời nầy được yên là khi thức giấc ngủ không 

còn bất cứ một sự việc nào nhắc nhở như lôi cuốn 
cả, lúc ngủ cho đến lúc thức dậy vẫn bình thản yên 
vui. 

Kệ: 
Chẳng còn nhắc nhở đau thương buồn 
Chỉ có bình tâm tự tiến suông 
Giao động không còn tâm sáng suốt 
Chơn tình thanh tịnh hướng về nguồn 

7) -- (--), 26-04-1996 ??:?? 

Hỏi: Về nguồn là nơi nào? 
Đáp: Thưa về nguồn là về nơi chưa hóa sanh nhập vào thể 

xác, định thức tròn đầy không dấy bận. 
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Kệ: 
Vô sanh chẳng biết thương tình động 
Nhập định không còn lắm ước mong 
Đen bạc tình đời không dính dấp 
Thanh bình sống động chẳng lòng vòng 
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