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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 #075 (1996)  
Hướng Thanh Tự Đạt 

Cảm thông nguyên lý tự phân bàn 
Giải tỏa phiền ưu tự thức an 

Nguyên lý tràn đầy duyên sống động 
Thực hành chơn pháp tự tâm an 

Vĩ Kiên 
 

1) Monaco (France), 01-10-1996 12:30 
Hỏi: Bằng chứng gì cảm thấy bộ đầu phát triển? 
Đáp: Thưa khi nhận thức bộ đầu phát triển, thì lúc nhắm 

mắt thấy bộ đầu tròn vo và lớn rộng, không thể lo 
âu bất cứ một việc gì như xưa cả 

Kệ: 
Cảm thông nguyên lý rất dễ hòa 
Trí sáng tâm minh tự vượt qua 
Bình tĩnh trên đường tâm tiến hóa 
Tự mình minh cảm lý chan hòa 

2) Monaco (France), 02-10-1996 12:30 
Hỏi: Muốn hiểu mình thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn hiểu chính mình thì phải thành tâm, thực 

hiện phương pháp khứ trược lưu thanh, càng ngày 
sẽ càng sáng suốt, sẽ hiểu sự ô trược và sai trái của 
chính mình nhiều hơn 

Kệ: 
Biết mình tự hại sân hồn động 
Giải tỏa sân si chẳng tự còng 
Mê loạn không còn gây tạo loạn 
Bình tâm học hỏi chẳng lòng vòng 

3) Monaco (France), 03-10-1996 1:05 
Hỏi: Tại sao làm người lại thích ánh sáng thiên nhiên? 
Đáp: Thưa vốn làm người đã có sẵn thiên tánh, chịu tiếp 

thu những chuyện trong lành, theo sánh sáng chứ 
không bao giờ chịu theo bóng tối 

Kệ: 
Không nuôi tánh chất u tồi trược 
Thực hiện quân bình sáng với vui 
Thu nhận tình thương trong đạo đức 
Cảm minh thiên địa chẳng bùi ngùi 

4) Monaco (France), 04-10-1996 3:00 
Hỏi: Tại sao làm người luôn luôn cầu Trời Phật hộ độ cho 

được bình an, mà không chịu tu, tự xây dựng cho 
mình được quân bình và bình an? 

Đáp: Thưa làm người thì ai ai cũng có con ma lười biếng, 
ỷ lại và muốn có. Đó là tánh chất yếu hèn của nhơn 
sinh, chỉ có phần hồn là chủ chánh, chịu dũng mãnh 
tu sửa, thì mọi nghiệp lực từ nhiều kiếp sẽ tự nó tan 
biến dần 

Kệ: 
Nhiều kiếp không minh đã diễn dần 
Nghiệp thân đau đớn chuyển bao lần 
Tự mình thức giác hồn thăng tiến 
Rõ lẽ Trời ban xét xét phân 

5) Monaco (France), 05-10-1996 3:00 
Hỏi: Tại sao kiếp người không đạt được như ý muốn? 
Đáp: Thưa kiếp người qui định nhiều nhứt 100 năm, lần 

lượt bắt buộc phải tiến hóa về cõi trên. Lúc sống 
làm người tại mặt đất chịu tu sửa thì sẽ có cơ hội 
tiến về cõi trên sớm hơn qui định 

Kệ: 
Tâm linh thực chất hành trình tiến 
Vượt khỏi thế gian giải nỗi phiền 
Phục vụ cứu đời lại sống lâu 
Hồn không tiêu diệt được bình yên 

6) Monaco (France), 06-10-1996 2:20 
Hỏi: Tại sao làm người có lãnh vực thanh tịnh mà không 

hay biết gì? 
Đáp: Thưa làm người cần sự hoạt động thì mới có sống, 

hướng ngoại để tìm kiếm những gì hữu ích chính 
mình mà đành quên đi lãnh vực thanh tịnh và sáng 
suốt của chính mình, tạo thành tham dâm mà không 
hay biết gì, sanh ra một tập quán tự phá hoại tâm 
thân, vị trí của phần hồn biến mất, cuống cuồng theo 
sự vọng động ở bên ngoài, khó tu khó hòa, tạo khổ 
cho nhau 

Kệ: 
Hướng ngoài quên trước quên sau động 
Giải quyết không xong chẳng một lòng 
Chơn thật không còn không hợp nhứt 
Khổ tâm cực trí vẫn lòng vòng 
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7) Monaco (France), 07-10-1996 5:00 
Hỏi: Tự nhiên hình thành là sao? 
Đáp: Thưa sự tự nhiên hình thành là không biết trước 

được, đối với người tu thiền dày công công phu tu 
luyện, sẽ hội tụ luồng điển tự nhiên thức giác trong 
cơ tiến hóa, lúc nào cũng thành thật thực hành, 
trong sự tri giác của chính hành giả 

Kệ: 
Hành thông hướng thượng tự tâm hòa 
Qui hội chơn hồn tự bước qua 
Lý luận không thành bằng chất phát 
Trì tâm thực hiện lý chan hòa 
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