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

Tuần-Báo-PTÐN • Mục-Bé-Tám 
#076 (08-12-1996) - Hành Trình Sáng Lạng 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 #076 (1996)  
Hành Trình Sáng Lạng 

Thực hành chơn pháp chuyển thân an 
Tự thức cảm giao tự bạc bàn 

Khai triển tình người trong thức giác 
Tự minh tự tiến tự bạc bàn 

Vĩ Kiên 
 

1) Monaco (France), 08-10-1996 2:55 
Hỏi: Sự thông minh do đâu mà có? 
Đáp: Tưa sự thông minh nhờ sự tận dụng khả năng của 

chính mình mà có. Người tu thiền tự lập lại sự quân 
bình của chính mình, trong vòng trật tự và thông 
suốt. 

Kệ: 
Khối óc thanh tịnh chuyển sàng minh 
Giàu lòng tu tiến hiểu thâm tình 
Qui y một mối Trời ban phước 
Tận hưởng tình cha sống chẳng xa 

2) Monaco (France), 09-10-1996 7:20 
Hỏi: Làm sao thấy được sự trì trệ của chính mình? 
Đáp: Thưa nhìn thẳng vào sự trật tự của chính mình hằng 

ngày đã hoàn tất chưa? Thì sẽ thấy rõ sự trật tự của 
sự khởi điểm thì mới thấy được sự kết quả ở tương 
lai. Nhân là do Thiên thời địa lợi nhơn hòa, thì mới 
hiểu được luật nhơn quả. 

Kệ: 
Thiết tha tiến hóa tâm thân hòa 
Trí tuệ phát quang tự hiểu xa 
Thông suốt đường tu không trở ngại 
Bền lòng tự tiến chẳng còn xa 

3) Monaco (France), 10-10-1996 4:25 
Hỏi: Vô cùng tận là sao? 
Đáp: Thưa vô cùng tận là thanh nhẹ càng thanh nhẹ hơn 

nữa, ánh sáng càng sáng hơn, thì mới tận diệt được 
sự tranh chấp. 

Kệ: 
Thầm tu thầm tiến giải phân tầm 
Trí tuệ phân minh tự hiểu thầm 
Nguyên lý tràn đầy trong ý thức 
Thực hành chơn pháp tự phân tầm 

4) Monaco (France), 11-10-1996 3:00 
Hỏi: Làm phước cứu trợ người lâm nạn có hữu ích gì 

không? 
Đáp: Thưa làm phước tức là đại diện Trời Đất chuyển 

luồng điển thiển lành tận nơi tận chốn cho người 
đau khổ, đem lại một luồng gió thoảng tình thương 
của Thượng Đế tận độ quần sanh trong cơn nguy 
biến. Ngược lại lợi dụng tình thế ăn xén và vụ lợi để 
hưởng thụ lại mang họa vào thân, tội chỉ có tăng mà 
không giảm, phần hồn sẽ oằn oại, tai nạn sẽ xảy ra 
trong lúc sống như lúc chết. 

Kệ: 
Si mê tiền bạc chẳng thêm lời 
Tạo khổ cho tâm khó nghỉ ngơi 
Tình đẹp không còn thêm động loạn 
Giúp người được sống chẳng xa Trời 

5) Monaco (France), 12-10-1996 4:00 
Hỏi: Ôm nghiệp quên mình thì sẽ ra sao? 
Đáp: Thưa ôm nghiệp tức là lo cho người khác ngoài khả 

năng của chính mình, không lo tu sửa và tự tạo 
thêm sự bận rộn không cần thiết. Ngược lại lo tu 
thiền và thành tâm phục vụ người đau khổ lại được 
phước, học được từ bi và thực hiện từ bi. Tu thiền là 
lập lại trật tự cho chính mình và giúp đỡ người 
khác, cuộc sống rất có ý nghĩa, nằm trong vòng trật 
tự phát triển từ đời lẫn đạo. 

Kệ: 
Cứu mình giúp họ mới an vui 
Thanh trược phân minh rõ đạo mùi 
Xây dựng chơn hồn tu tự tiến 

6) Monaco (France), 13-10-1996 4:00 
Hỏi: Làm sao mới gọi là tà? 
Đáp: Thưa làm những điều không cần thiết cho bản thân 

và quần chúng gọi là tà, như nhậu nhẹt và dâm dục 
tự hại mà không hay, tưởng lầm là đã đạt thành, tu 
thì không thực hành pháp môn đứng đắn, bày ra 
những chuyện cúng bái tự gạt mình và gạt người 
khác, tâm linh không phát triển và không thoát khỏi 
ngục tù tâm linh. 

Kệ: 
Quyến luyến mê tin tự gạt mình 
Tạo sai tạo động chẳng giác minh 
Duy trì chậm tiến không giờ dứt 
Không minh nội tại uổng công trình 
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Kiếp người ngắn gọn được rèn trui 

7) Monaco (France), 14-10-1996 3:50 
Hỏi: Siêu giác là gì? 
Đáp: Thưa sự siêu giác là thật sự tự hiểu trong thanh tịnh, 

vượt qua cơn khảo đảo của tình đời đen bạc. 
Kệ: 

Cơ duyên thực chất tự qui hàng 
Tự tiến khai minh tự chuyển sang 
Chung lối một đường ta tu tiến 
Cảm thông Trời Phật tự thân hành 
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