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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 #059 (1996)  
Phân Minh Đời Đạo 
Phân minh đời đạo tự nghiêm minh 

Xuất phát tâm tu rõ chính mình 
Duyên đạo tình đời trong chốc lát 

Thực hành thanh tịnh rõ hành trình 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 14-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Những gì Trời Đất có là trong xác và phần hồn của 
người đều có phải không? 

Đáp: Thưa đúng vậy, tất cả gom gọn trong xác và tâm 
người, ghi chép bằng điển năng hòa hợp với cả càn 
khôn vũ trụ, hoạt động tinh vi nhất là xác người. 

Kệ: 
Hòa tan các giới tự vui cười 
Trí tuệ phân minh tự sáng tươi 
Hớn hở đón mừng qui tứ đại 
Buồn vui khai triển sống tình người 

2) -- (--), 15-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Làm sao mới hòa tan được? 
Đáp: Thưa qui về nguồn cội, tức là qui về với ánh sáng vô 

cùng tận, đại thanh tịnh thì mới hòa tan và tận độ tất 
cả, hòa trong diệu pháp cứu sinh. 

Kệ: 
Nhập vào trong cõi vô thinh độ 
Ban chiếu nơi nơi chuyển pháp vô 
Ánh sáng vô cùng trong lý thú 
Giải mê phá chấp giải tâm mồ 

3) -- (--), 16-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Làm người tại sao chưa đủ ngu? 
Đáp: Thưa làm người chưa đủ ngu là còn tiếp thu ngoại 

cảnh, tự đánh mất sự thanh tịnh của nội tâm, mất 
phần sáng suốt, phần hồn bận rộn không lối thoát. 

Kệ: 
Bận tâm động loạn khó giao tầng 
Trên dưới bất minh khó xét phân 
Đạo hành không còn qui một mối 
Trí tâm bất ổn sống quây quần 

4) -- (--), 17-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Hướng đi của phần hồn hướng nào là đúng? 
Đáp: Thưa hướng đi của phần hồn, xuất từ trung tim chơn 

mày ra đi là đúng hướng. Người tu thiền nhìn thẳng 
nơi đó, khi nhắm mắt là đúng. Nơi nầy là đệ tam 
nhãn, mắt thứ ba, ánh sáng diệu hòa và thanh tịnh, 
dày công hành pháp soi hồn thì nơi nầy sẽ tụ lại một 
điểm sáng choang. Khi nhắm mắt ánh sáng nầy sẽ 
sửa đổi tánh tình, hướng về thanh tịnh mà tu. 

Kệ: 
Trung tâm khai triển mắt không mờ 
Thấy đặng đường đi chẳng ấu thơ 
Huyền diệu khai minh đường chánh đạo 
Trí minh tâm sáng tiến từ giờ 

5) -- (--), 18-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Qui nguyên giềng mối là qui nguyên làm sao? 
Đáp: Thưa qui nguyên giềng mối, là làm người có thể 

chứng minh rất rõ rệt là phần hồn đã đến từ không 
giới rồi sẽ ra đi về với hai bàn tay không! Suốt cuộc 
đời ai ai cũng sống khổ trong sự bất minh hồn và 
vía cho đến giờ ra đi tùy theo luật nhân quả mà 
hành. 

Kệ: 
Thực hành từ trược đến thanh tiến 
Cảm thức trần gian một lối phiền 
Duyên nợ dãy đầy tu khó tiến 
Bình sanh học hỏi vẫn lo phiền 

6) -- (--), 19-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Cặn bã của thanh quang là gì? 
Đáp: Thưa cặn bã của thanh quang đều là tự động, như xác 

của vạn linh trên mặt đất nầy, đi đứng đều tự động, 
có một cuộc sống liên hệ với Trời Đất, đời đạo song 
hành tùy theo luật nhân quả, ngắn hay dài. 

Kệ: 
Thông minh sáng suốt chuyển liên hồi 
Trí sáng tâm minh tự đạt ngôi 
Duyên đạo tình đời phân lối tiến 
Thực hành khai triển hiểu sang tồi 

7) -- (--), 20-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Minh tâm kiến tánh là sao? 
Đáp: Thưa minh tâm kiến tánh là thấy được tánh hư tật 
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xấu của chính mình, nhiên hậu tự dứt bỏ, thì mới có cơ hội 
tiến về lãnh vực thanh tịnh mà hành đạo. 

Kệ: 
Chính tâm khai triển tự hành cao 
Tánh ý phân minh tự bước vào 
Cao độ do Trời ban phước đức 
Trí tâm thanh tịnh nhận hòa mau 
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