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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 #064 (1996)  
Học và Hành 

Tình Trời giáo dục lý thâm sâu 
Cảm thức chiều sâu rất nhiệm mầu 

Giải tiến chơn hồn tâm hiểu đạo 
Đào sâu chơn lý rõ đuôi đầu 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 19-07-1996 ??:?? 

Hỏi: Tại sao làm người phải có tranh giành thì mới có? 
Đáp: Thưa căn bản của loài người từ tối tăm đi tới sáng 

dần thì phải tham, tưởng lầm là mình hiểu hơn 
người khác, càng hiểu càng khổ, càng tham càng 
thâm, bất chấp nghiêm luật của Trời Đất, hành sự 
không tốt cho chính mình, như tham dục là tự phá 
hoại mà không hay. 

Kệ: 
Nay đây may đó khổ lang thang 
Trực giác không khai khổ thiết bàn 
Cảm thức trần gian đời khổ não 
Tu hành tự tiến tự mình sang 

2) -- (--), 20-07-1996 ??:?? 

Hỏi: Người tu thiền quyết tâm có lợi ích gì không? 
Đáp: Thưa người tu quyết tâm hướng về Trời Phật mà 

hành sự thì kết quả tâm thân sẽ được vui hòa với tất 
cả và độ tất cả. 

Kệ: 
Quí thương thanh nhẹ trí tâm hòa 
Giải khổ buồn vui tự bước qua 
Qui hội chơn hồn tâm tự thức 
Bình tâm thăng tiến pháp thân hòa 

3) -- (--), 21-07-1996 ??:?? 

Hỏi: Khổ tâm là sao? 
Đáp: Thưa mọi việc đều không như ý, tức phạm vi tâm 

thức càng ngày càng eo hẹp, cuống cuồng trong 
vọng động, tự cảm thấy bơ vơ, không phân minh 
được hồn vía, sự liên hệ với Trời Đất đều vắn tắt, tự 
cảm nhận khó khăn chèn ép tâm thức liên tục, tự 
phát ra một ý định xa lìa trần tục tìm một lối chết 
cho yên thân, không làm sao hiểu được nguyên lý 
của Trời Đất, cuộc sống của trí tuệ không còn giúp 
thể xác vượt qua nghịch cảnh. 

Kệ 
Vạn sự bất thành tâm trí lu 
Triền miên đau khổ cảm mình ngu 
Siêu nhiên vắng mất tình giao động 
Chẳng hiểu chơn tình trí ý ngu 

4) -- (--), 22-07-1996 ??:?? 

Hỏi: Thực hành tự cứu là sao? 
Đáp: Thưa thực hành pháp môn khứ trược lưu thanh là tự 

cứu, vốn căn bản của thể xác và tâm thức của hành 
giả Vô Vi phải thanh sạch thì tâm mới sáng và yên 
vui, ngược lại thì sẽ tạo khổ cho chính mình mà 
thôi. 

Kệ: 
Thanh thanh nhẹ nhẹ tiến từ hồi 
Khó khổ không cùng chuyển chuyển trôi 
Duyên đạo tràn đầy trong tự thức 
Cơ hàn không có tự về ngôi 

5) -- (--), 23-07-1996 ??:?? 

Hỏi: Duyên lành cứu độ là sao? 
Đáp: Thưa duyên lành cứu độ là do sự hướng tâm của 

hành giả, được luồng điển của chư Phật ban chiếu, 
khối óc được bừng sáng khi cần sự giúp đỡ, cho nên 
hành giả Vô Vi được sự hổ trợ bằng thanh quang 
điển lành là vậy. 

Kệ: 
Tu tâm hướng thượng hằng ngày tiến 
Giải tỏa sân si giải tỏa phiền 
Đức độ dồi dào tâm phát sáng 
Chẳng còn mê loạn thật là yên 

6) -- (--), 24-07-1996 ??:?? 

Hỏi: Qua cơn điêu luyện là gì? 
Đáp: Thưa qua cơn điêu luyện của cuộc sống thì phải chịu 

mọi sự đen bạc thử thách của tình đời, chỉ cần sự 
nhịn nhục tiến hóa mà thôi, chấp nhận trong hành 
trình tiến hóa, duyên nào nhận nợ nấy, chấp nhận sự 
khổ nạn của tình đời, mà tiến thân. 

Kệ: 
Dựng xây tâm thức ân cần tiến 
Khai triển tâm linh chẳng có phiền 
Qui hội tình người tâm thức giác 
Chẳng còn mê muội chẳng còn riêng 
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7) -- (--), 25-07-1996 ??:?? 

Hỏi: Chung sống hòa bình có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa sự chung sống hòa bình rất hữu ích cho tâm lẫn 

thân, tình thương huynh đệ tỉ muội tương hội trong 
sắc thái hòa hợp, tiếp tục xây dựng tâm linh, nhìn 
nhau hiểu nhau trong sự cố gắng tiến hóa tiến về 
tâm đạo. 

Kệ: 
Tâm giao bình đẳng hướng thanh cao 
Giải tỏa tâm tư tự bước vào 
Trí đạo thâm tình nay được ngộ 
Bền lâu thanh tịnh tiến về mau 
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