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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 #056 (1996)  
Cảm Minh 

Cảm minh Thiên Địa rất nhiệm mầu 
Tận độ quần sanh rõ ý sâu 

Tự thức tự hành tâm hiểu đạo 
Cùng chung nguyên lý rõ đuôi đầu 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 24-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Làm người làm sao cảm thấy khổ? 
Đáp: Thưa làm người cảm thấy khổ là vì thiếu trí, còn 

muốn hơn người khác. Khổ vì không thể đạt được 
lòng tham của chính mình, nóng nảy bực mình, như 
sa mạc không có nước. 

Kệ: 
Trí tâm loạn xạ khó mưu cầu 
Khó khổ không hay tạo ý sầu 
Động loạn càng nguy không giải quyết 
Tu hành thức giác giải tâm sầu 

2) -- (--), 25-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Tại sao ly khai người thân lại đau khổ? 
Đáp: Thưa mất đi một tập quán liên hệ nhiều năm lại buồn 

trong một thời gian tùy sự chung sống dài hay ngắn. 
Đó là luật tương giao ở cảnh đời, càng thân lại càng 
nhớ. 

Kệ: 
Giao hành tại thế in sâu đậm 
Học hỏi không ngừng lý diệu thâm 
Trí triển tâm hành tâm hiểu đạo 
Thoát vòng thương nhớ cũng do tâm 

3) -- (--), 26-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Đạo đức do đâu mà có? 
Đáp: Thưa đạo đức do sự phát triển của tâm tư mà hình 

thành, từ sự khó khăn tiến tới sự tha thứ thương yêu 
và dể dãi. Màn lưới đạo tâm cấu thành, khai triển 
muôn chiều, sáng suốt và thanh tịnh, gọi là ánh sáng 
từ bi, mọi người nhìn nhận, thiên địa nhơn, mười 
phương Phật, bốn phương Trời, nhứt tâm nhìn nhận 
thì mới gọi là đức. Việc làm hướng thượng khai 
triển điển quang đến vô cùng, thì mới có cơ hội hội 
tụ nơi điển giới, hướng về điển giới mà hành. 

Kệ: 
Tự mình giải nghiệp hướng thanh trụ 
Liên hệ không ngừng tiến tự tu 
Rõ rệt hành trình chung một cội 
Thành tâm tu luyện chẳng khờ ngu 

4) -- (--), 27-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Địa bàn thế đạo là sao? 
Đáp: Thưa địa bàn thế đạo là từ căn cơ cho đến sự tiến 

hóa, hoằng khai đạo mầu, từ trong nguyên lý của 
Trời Đất, chuyển chạy tròn vo, gọi là quân bình và 
sáng suốt. 

Kệ: 
Điển hành các giới tự thông qua 
Các giới phân minh tự tiến hòa 
Chẳng có giam tâm trì pháp giới 
Cảm thông Trời Phật tự mình qua 

5) -- (--), 28-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Trì pháp giới là sao? 
Đáp: Thưa trì pháp giới là thực hành liên tục không ngừng 

nghỉ pháp mình đang có, không thay đổi dù cho bất 
cứ hoàn cảnh nào. 

Kệ: 
Thực hành từ thấp đến cao giữ 
Dù khổ hay vui chẳng biếng lười 
Thực hiện chơn hồn không dấy động 
Bình tâm thanh tịnh sống vui cười 

6) -- (--), 29-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Muốn làm sáng tỏ mọi việc thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn làm sáng tỏ mọi việc thì phải thật sự 

thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, trong tự nhiên và 
hồn nhiên, thì mới thấy rõ vị trí của mọi việc. 

Kệ: 
Tự mình thanh tịnh thấy an yên 
Thức tỉnh vạn năng chẳng có phiền 
Có có không không bình thức cảm 
Thanh bình trực diện tự mình xuyên 

7) -- (--), 30-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Tại sao ghét người người ghét mình? 
Đáp: Thưa luật tự nhiên nhân quả như vậy. Hiểu được luật 

tự nhiên, thì tâm bớt động, cũng chẳng phập phồng. 
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Kệ: 
Bình an chẳng có tréo tròng động 
Chẳng có buồn vui chẳng mích lòng 
Bình thản chơn hồn vui tự tiến 
Thực hành chơn pháp chẳng cầu mong 
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