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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 #065 (1996)  
Tâm Giao Bình Đẳng 

Chiều sâu qui một chẳng phân hai 
Lý thú chung vui tự tiến hoài 

Thống khổ chẳng còn qui mối đạo 
Thành tâm hành khổ cảm thông hoài 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 26-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Lưới Trời nằm ở nơi nào? 
Đáp: Thưa lưới Trời ở khắp càn khôn vũ trụ, dựng xây và 

bao bủa bằng thanh quang, lúc nào cũng đứng sát 
bên tâm linh của hành giả, ban chiếu và ban chiếu 
kích động và phản động, liên tục trong một kiếp làm 
người. 

Kệ: 
Nặng tình chuyển biến khóc vui cười 
An hưởng tình giao tự rưới tươi 
Sống động không còn duyên tạm bợ 
Giữ mình thanh sạch sống càng tươi 

2) -- (--), 27-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Chuyện tình mầu nhiệm là sao? 
Đáp: Thưa chuyện tình mầu nhiệm là lúc cảm xúc mà 

không ngăn cản được, đó là mối tình mầu nhiệm, 
giải nghiệp tâm, khóc rồi lại được thanh nhẹ, tâm 
thức an vui. 

Kệ: 
An vui mến cảm đạo mùi hiểu 
Khai triển tâm linh như thủy triều 
Hiểu đạo tâm thành tâm đạt thức 
Triền miên học hỏi tự mình xuyên 

3) -- (--), 28-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Sự ràng buộc có ích gì không? 
Đáp: Thưa ràng buộc không ích gì cho tâm linh cả, sự 

thoải mái rất cần thiết cho tâm linh, ngắn gọn và 
nhạy cảm rất cần thiết, không nên kéo dài thời gian, 
không lợi ích gì cho tâm linh cả. 

Kệ: 
Thực tâm trực diện tự hòa tiến 
Dấy động lôi thôi chỉ có phiền 
Yên ổn chơn hành trong thức giác 
Bình tâm thanh nhẹ rõ duyên tiền 

4) -- (--), 29-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Tại sao trên đời nầy có tựu lại có tan? 
Đáp: Thưa trên đời nầy có tựu lại có tan, chứng minh. 

Loài người đang sống trong luồng điển nghịch và 
thuận, của Trời Đất đã an bài. Đó là nơi gốc gác của 
sự sanh tồn, cũng là ánh sáng thăng hoa hay dập tắt, 
bất minh hướng tâm về sự hiện thực của vật chất, 
tức là cặn bả của thanh quang, truyền cảm và nhớ 
nhung, từ sự tựu tan của tiền tài danh vọng, lưu 
luyến trong sự lưu luyến và thực hành trong sự thực 
hành. Cuối cùng cũng phải bỏ lại và ra đi, trong 
nguyên lý tựu và tan, còn tâm linh thì vẫn sinh tồn 
và tiến hóa. 

Kệ: 
Qui nguyên khối điển chơn hành 
Tiến hóa không ngừng sáng sáng choang 
Ban chiếu muôn loài cùng tiến hóa 
Từ bi tận độ thức chơn hành 

5) -- (--), 30-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Tâm linh tiến triển là sao? 
Đáp: Thưa tâm linh tiến triển, là sự thanh tịnh càng ngày 

càng gia tăng, siêng năng hành pháp và trật tự, khối 
óc làm việc không chán nản. 

Kệ: 
Dụng tâm phát triển trí tâm hòa 
Phát triển tâm minh hiểu gần xa 
Nguyên lý đạo đời ta tự thức 
Thành tâm tu luyện tâm thân hòa 

6) -- (--), 31-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Làm người giáng lâm vào cõi âm u làm sao có thể 

vươn cao được? 
Đáp: Làm người chỉ có khối óc là tinh vi nhứt, tùy theo sự 

hướng tâm của xã hội, công bằng và bác ái thì sẽ có 
cơ hội thăng hoa tốt đẹp, phần hồn sẽ không bị giam 
hãm trong sự keo kiết và eo hẹp, thì mới có cơ hội 
tiến hóa nhanh nhẹ hơn, và sẽ đạt được kết quả tốt 
đẹp về phần hồn ở tương lai. 

Kệ: 
Khai tâm trí tuệ cảm thông hoài 
Duyên Trời duyên Phật chẳng có sai 
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Thức giác bình tâm không tạo động 
Qui nguyên giềng mối chẳng lầm sai 

6) -- (--), 31-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Làm người giáng lâm vào cõi âm u làm sao có thể 

vươn cao được? 
Đáp: Làm người chỉ có khối óc là tinh vi nhứt, tùy theo sự 

hướng tâm của xã hội, công bằng và bác ái thì sẽ có 
cơ hội thăng hoa tốt đẹp, phần hồn sẽ không bị giam 
hãm trong sự keo kiết và eo hẹp, thì mới có cơ hội 
tiến hóa nhanh nhẹ hơn, và sẽ đạt được kết quả tốt 
đẹp về phần hồn ở tương lai. 

Kệ: 
Khai tâm trí tuệ cảm thông hoài 
Duyên Trời duyên Phật chẳng có sai 
Thức giác bình tâm không tạo động 
Qui nguyên giềng mối chẳng lầm sai 
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