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

Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám 
#060 (18-08-1996) - Trí Tâm Tự Thức 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 #060 (1996)  
Trí Tâm Tự Thức 

Duyên lành giáng độ trí tâm giao 
Cảm thức chơn tâm rất nhiệm mầu 

Qui hội chơn hồn tâm tự giác 
Về không thanh nhẹ trùng trùng giao 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 21-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Dưỡng sinh là sao? 
Đáp: Thưa dưỡng sinh là gốc hóa sanh của Trời Đất, liên 

hệ với thanh quang đại tự nhiên, hóa hóa sanh sanh 
vô cùng tận, ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền 
quang, thực vật có đủ màu sắc, chuyển động từ âm 
đến dương, từ trược đến thanh, mùi vị chua cay chát 
đắng mặn nồng hổ trợ cho nhau, chuyển chạy vào 
ngũ tạng, biến thành luồng điển dưỡng sinh. Sanh 
khắc nghịch thuận tương giao, màu nào sắc nấy, 
hành sự không ngừng nghỉ. 

Kệ: 
Hành thông tiến hóa tự phân thì 
Giờ phút phân minh tự xét suy 
Trí tuệ giao tình sanh pháp lý 
Chiều sâu khai triển tiến thân tùy 

2) -- (--), 22-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Tu hoài không tiến tại sao? 
Đáp: Thưa tu hoài không tiến tại vì nghiệp lực từ nhiều 

kiếp đã bám vào thần kinh khối óc, cần thực hành 
pháp môn nhiều để tạo cho pháp lực mạnh lên, thì 
nghiệp lực sẽ mòn dần, nhiên hậu mới có cơ hội 
phát sáng trong nội tâm. 

Kệ: 
Thực hành giải nghiệp chẳng sai lầm 
Bước vào chơn lý hiểu diệu thâm 
Qui y Phật Pháp âm thầm tiến 
Khai triển tâm linh tự tiến tầm 

3) -- (--), 23-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Giết nhau có lợi gì cho phần hồn không? 
Đáp: Thưa lòng tham không đáy mới giết nhau, không có 

ích lợi gì cho phần hồn cả, chỉ tạo khổ cho phần hồn 
khi lìa xác, bắt buộc phải chạy theo luật nhân quả 
mà hành sự. Nhân ác thì quả xấu, lúc nào cũng thiếu 
thốn và cô đơn, tánh tình hay giận hờn, luôn luôn 
tạo khổ cho chính mình. 

Kệ: 
Khó hành khó tiến khó xuyên qua 
Nguyên lý khó thông khó được hòa 
Muốn giỏi không thành nay đạt họa 
Độc tài hung ác tâm không hòa 

4) -- (--), 24-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Tại sao người tu thiền muốn làm Minh Vương? 
Đáp: Thưa người bằng lòng tu thiền là người đi tới tự giác 

và giác tha, từ đời qua đạo rõ rệt, không còn mơ 
tưởng và ảo vọng thì mới gọi là người tu thiền. Nếu 
đi ngược lại thì chỉ có điên và khổ thôi. 

Kệ: 
Tu thiền tránh cảnh sang tồi động 
Chẳng còn mơ tưởng chẳng còn mong 
Dứt khoát tâm tu giữ một lòng 
Bền vững thực hành qui chánh pháp 

5) -- (--), 25-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Tại sao làm người tu mà phải bị đọa đày? 
Đáp: Thưa người tu mà còn vọng tưởng thì lúc chết sẽ bị 

đọa đày, vì lòng tham của chính họ, bị đọa đày thì 
mới có cơ hội thức giác và sẽ trùng tu, nhân nào quả 
nấy, rất công bằng, luật là luật không sai chạy chút 
nào. 

Kệ: 
Thật tâm tu tiến chẳng mong ước 
Dâm tánh không còn lưu luyến nữa 
Dứt khoát bình tâm không tạo khổ 
Thơ ngây lầm tưởng khó minh vừa 

6) -- (--), 26-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Mọi người sống tại thế gian đều hy vọng và hy vọng 
tại sao? 

Đáp: Thưa mọi người đều nhờ dưỡng khí mà sống, lúc nào 
cũng muốn sống lâu và khỏe thêm, đó là sự nhu cầu 
của thể xác. Nếu tu thì nhu cầu sự thanh tịnh, càng 
thanh tịnh càng tiến, đó là nhu cầu của phần hồn, 
tiến trong thanh tịnh tức là trên đường về nguồn cội. 

Kệ: 
Tâm tu thanh tịnh tiến liên hồi 
Thức giác bình tâm chịu thả trôi 
Nắm bắt không còn tâm sáng suốt 
Vui hành thanh tịnh tự về ngôi 
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7) -- (--), 27-06-1996 ??:?? 

Hỏi: Vinh thân hưởng nhàn là sao? 
Đáp: Thưa mưu mô mong kiếm rất nhiều tiền, ăn no và 

ngủ kỹ, dâm dục tự hại, thể xác càng ngày càng suy 
yếu, lúc nào cũng khổ tâm độc tài khó giác. 

Kệ: 
Tham sân tràn ngập trí tâm tà 
Khó hiểu khó tu khó vị tha 
Lục đục suốt đời không lối thoát 
Sống không thanh tịnh trí khó hòa 
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