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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 
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TBPTÐN #061 (1996)  
Chung Vui Hạnh Ngộ 

Thực hành nguyên lý niệm Nam Mô 
Giải bỏ trần tâm chẳng tạo mồ 

Thức giác chính mình là nguyên lý 
Bình tâm học hỏi tự mình vô 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 28-06-1996 ??:?? 
Hỏi: Khổ hạnh là sao? 
Đáp: Thưa khổ hạnh là phải dấn thân thực hành mọi điều tốt tại 

thế, độ tha tại trần, khổ là chấp nhận làm những điều hữu 
ích cho mọi người, mà người khác không chịu làm, thế 
gian cho là khổ, hạnh tốt thì vạn sự nan giải vẫn được 
qua. 

Kệ: 
Thanh tâm thức giác thật thà tiến 
Cảm giác thương yêu chẳng có phiền 
Rộng mở từ bi tâm tận độ 
Quí thương thanh tịnh tự mình yên 

2) -- (--), 29-06-1996 ??:?? 
Hỏi: Dấn thân là sao? 
Đáp: Thưa dấn thân là tham gia bất cứ việc gì, Thượng Đế đã ân 

ban trên đời này, như giúp đỡ và xây dựng, trong lãnh 
vực của người tu, thì mới tạo được hạnh đức tốt đẹp, tự 
khai tâm mở trí trong nhịn nhục. 

Kệ: 
Tham gia tận độ tự phân hòa 
Thanh tịnh chung vô giải trược ra 
Thắc mắc không còn tâm ngộ đạo 
Bình tâm học hỏi tự mình qua 

3) -- (--), 30-06-1996 ??:?? 
Hỏi: Cơ duyên nào đem lại sự chung sống hòa bình? 
Đáp: Thưa cơ duyên chung sống hòa bình là do sự tu tập thực 

hành của hành giả, bằng lòng sống vui hòa bình, để ảnh 
hưởng người kế tiếp, vui được chung hành chung tiến 
hướng tâm về cõi thanh nhẹ vô giới hạn. 

Kệ: 
Cùng chung bàn bạc hướng tâm minh 
Quí tưởng cùng tu tự cảm minh 
Tiến bước không ngừng tâm tự thức 
Cùng vui cùng học trí phân minh 

4) -- (--), 01-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Ngu si mà muốn làm Thầy là sao? 
Đáp: Thưa ngu si là phần trí chưa mở, chạy theo bề ngoài, 

phỉnh mình phỉnh họ làm sao dạy được người khác, gọi là 
ngu si mà muốn dạy người khác, dạy không được lại đặt 
luật lệ, cấm đầu nầy đầu nọ đụng chạm lẫn nhau, làm sao 
tiến hóa được. 

Kệ: 
Thực hành học khổ trí tâm lo 
Tạo khổ không minh khó dặn dò 
Ước ác thâm tình tan biến mất 
Quên Trời quên Phật sống quanh co 

5) -- (--), 02-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Hành trình phát triển thì phải làm sao? 
Đáp: Hành trình phát triển thì phải thực hành trong trật tự, thì 

mới đạt được thanh tịnh và không xao lãng. 
Kệ: 

Thân hình khỏe mạnh tâm linh tiến 
Khai triển tự minh chẳng có phiền 
Ý tốt tâm lành trong thức giác 
Bền lâu tu tiến thật là yên 

6) -- (--), 03-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Đi đường dài cần kiên nhẫn và niệm Phật không? 
Đáp: Thưa đi dường đường dài rất cần kiên nhẫn và niệm Phật 

liên tục thì sẽ được bình an đến nơi và không mệt mõi. 
Kệ: 

Thực hành thanh tịnh tự quang khai 
Khai triển tâm tư tự tiến hoài 
Thanh tinh rất cần khi chuyển tiếp 
Qui y giềng mối chẳng lầm sai 

7) -- (--), 04-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Ngày chung sống hòa bình mọi người hướng tâm về đạo 

có vui không? 
Đáp: Thưa thành thật hướng tâm về đạo pháp thì mọi người sẽ 

được chung vui hòa bình. 
Kệ: 

Thực hành tự tiến tạo niềm tin 
Khó khổ không còn tự cứu mình 
Phát triển không ngừng trong thức giác 
Bình tâm nhập định hiểu chương trình 
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