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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 ** 
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Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 01-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Ngày ngày tiến trong lãnh vực thanh tịnh để làm gì? 
Đáp: Thưa tự tu tiến trong lãnh vực thanh tịnh, để cho 

phần hồn được khôi phục trọn lành, đi đứng dễ dãi, 
trọn ý thiển lành. 

Kệ: 
Tiến xa cảm thức duyên chơn thành 
Đảnh lễ Phật Trời tiến tới nhanh 
Thanh tịnh không còn gieo ác ý 
Thực hành chơn chánh tự mình thanh 

2) -- (--), 02-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Tại sao lúc nào cũng có thắc mắc? 
Đáp: Thưa người ta luôn luôn thắc mắc vì thiếu hành, càng 

nói nhiều sẽ càng nhiều thắc mắc, càng hành nhiều 
càng tiến bộ và sẽ không còn thắc mắc. 

Kệ: 
Thực hành cảm thấy an vui tiến 
Thức giác bình tâm sống được yên 
Nói ít nghe nhiều tâm hiểu đạo 
Bình tâm học hỏi tự mình xuyên 

3) -- (--), 03-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Làm sao mới gọi là tịnh và động? 
Đáp: Thưa cầu xin là động, giải bỏ là tịnh. Người tu muốn 

được tịnh thì phải dứt khoát thì mới được an lạc. 
Kệ: 

Bình tâm học hỏi tự phân bàn 
Đời đạo song tu tự cảm an 
Chẳng có thỉnh cầu không đạt đạo 
Qui hồi tâm tịnh trí thân an 

4) -- (--), 04-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Bé đã được về đến nơi bình an, Bé định đi đâu nữa? 
Đáp: Thưa Bé ước mong được nghĩ nơi đây một thời gian 

rồi sẽ tiếp tục như đã dự định. 
Kệ: 

Chẵng còn chán nản ra đi độ 
Cứu giúp nhơn gian tiến hợp vô 
Nguyên lý Trời ban đà sẳn có 
Thực hành tiến tới pháp Nam Mô 

5) -- (--), 05-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Cảnh nào là cảnh trần tục? 
Đáp: Thưa cảnh đấu tranh là cảnh trần tục, hồn bị giam 

hãm trong cơ thể tăm tối không lối thoát, chỉ biết 
chạy theo ngoại cảnh mà sống. 

Kệ: 
Cơ hình ô trược chẳng minh tâm 
Trí tuệ không minh tự hiểu lầm 
Tự hại thân mình không lối thoát 
Tranh nhau thụ lợi chẳng phân tầm 

6) -- (--), 06-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Muốn làm một nhà báo thì phải làm sao mới đứng 
đắn? 

Đáp: Thưa soạn một tờ báo hữu ích cho quần sanh là đưa 
tin cần thiết hướng về sức khỏe và tâm linh, cộng 
với phương pháp tự thực hành hướng thượng phân 
giải là điều cần thiết từ bản thân gia đình và xã hộị. 

Kệ: 
Cùng chung qui hội tâm linh tiến 
Giải bỏ buồn vui khỏi tạo phiền 
Sức khỏe tràn đầy duyên đạo pháp 
Thực hành chơn pháp tự mình yên 

7) -- (--), 07-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Muốn được gần gủi minh sư thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn được gần gủi bên minh sư thì phải tự sắp 

xếp cuộc sống giờ thiền đâu đó cho có trật tự, tức là 
sư phụ luôn luôn sát cánh với hành giả. 

Kệ: 
Trật tự qui nguyên tánh thật thà 
Tự mình sửa tiến tự phân qua 
Đạo đời hai nẽo vui hành đạo 
Gốc gác tự truy tự thức ra 
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