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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) -- (--), 08-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Mọi người ở thế gian này đều có cơ hội thương và 
hiểu ghét để thức tâm. Người tu thiền lại biết 
thương mình nhiều hơn, và bằng lòng tự lập lại trật 
tự, và thích sống trong tự nhiên và hồn nhiên hơn 
bịa đạt kiều cọ như người không thiền? 

Đáp: Mọi người ở thế gian này đều có cơ hội thương và 
hiểu ghét để thức tâm. Người tu thiền lại biết 
thương mình nhiều hơn, và bằng lòng tự lập lại trật 
tự, và thích sống trong tự nhiên và hồn nhiên hơn 
bịa đạt kiều cọ như người không thiền. 

Kệ: 
Chằng lo hướng ngọai vì tiền động 
Tự thức tâm tu triển một vòng 
Giao động không còn tâm quí tịnh 
Một lòng phát triển chằng còn mong 

2) -- (--), 09-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Muốn biết được duyên Trời Phật thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn biết được duyên Trời Phật thì phải thực 

hành pháp môn đứng đắn, toàn thân êm diệu cộng 
với điển bộ đầu thông khai thì mới cảm thức được 
sự ban chiếu sáng suốt của chư Phật và Thượng Đế 
thì mới rõ được duyên lành Trời Phật ân ban. 

Kệ: 
Tâm tư thanh nhẹ óc minh an 
Giải bỏ trần tâm tự thức bàn 
Trời độ không ngừng tâm thức giác 
Trí tuệ khai minh sáng sáng choang 

3) -- (--), 10-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Gia đình ly tán thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa gia đình ly tán thì phải căn cứ theo định luật 

nhân qủa mà tu, thì tương lai sẽ được hội tụ tốt đẹp. 
Kệ: 

Duyên lành Trời độ chẳng bao lâu 
Giải nghiệp tu tâm tự giải sầu 
Chẳng mất chẳng còn tình tốt đẹp 
Sửa tâm sửa tánh rõ chiều sâu 

4) -- (--), 11-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Tại sao làm người lại sợ bị đau nhức? 
Đáp: Thưa bộ thần kinh từ đầu chí chân, nếu có một thần 

kinh nhỏ bất ổn thì toàn thân sẽ không yên, không 
khác một chánh thể xảy ra một việc sai lầm, thì toàn 
thể bộ luật sẽ nhận sự liên hệ lo âu của toàn dân. 

Kệ: 
Sửa sai sửa tối cần tiến 
Tạo khổ nhơn gian tạo nỗi phiền 
Hành đạo trong người tâm tự giác 
Khổ hạnh chơn pháp tự mình yên 

5) -- (--), 12-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Muốn tu đến bực đại giác thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn tu đến bực đại giác thì phải phá mê phá 

chấp từ ly từ tí, thì mới khai thông được trí tuệ, tuệ 
giác thành công thì sẽ dứt khoát dẹp bỏ sân si, tiến 
tới quán thông mọi việc từ đời lẫn đạo, nắm nguyên 
lý mà đi, thì mới thật sự đời đạo song tu. 

Kệ: 
Tự mình thức giác chẳng còn ngu 
Tiến hóa đại la đã dự trù 
Tâm đạo tròn đầy minh chánh pháp 
Chẳng còn mê lọan chẳng còn ngu 

6) -- (--), 13-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Làm sao mới nuôi dưỡng được tinh thần phục vụ 
quần sanh? 

Đáp: Muốn nuôi dưỡng được tinh thần phục vụ, thì phải 
biết sống trong trật tự, khối óc lúc nào cũng tiến hóa 
kịp thời, trong thanh tịnh và nhịn nhục, sống trong 
nguyên lý đời lẫn đạo phục vụ không tính toán hơn 
thua nữa. 

Kệ: 
Thực hành chất phát sống thanh vừa 
Chẳng khổ chẳng đau chẳng ghét ưa 
Mở huệ trí xét tâm đạt pháp 
Thực hành chánh pháp vượt mây mưa 

7) -- (--), 14-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Mưu sinh là sao? 
Đáp: Thưa mưu sinh là luật tự nhiên và hồn nhiên của vạn 

linh tại thế. Nhờ nguyên lý đó loài người càng ngày 
càng hiểu được lòng tham của chính mình mà tu sửa 
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tâm thân, hiểu được sự động loạn của tâm thân rồi thì mới 
thật sự dứt khoát mà tu, cảm thức được phần hồn lại 
càng dũng mảnh hơn, bất chấp sự nguy nan dấn 
thân hành đạo, từ cao thấp từng, khai thông trí tuệ 
sáng bừng nội tâm. 

Kệ: 
Điển quang minh giải tiến phân tầm 
Giải chấp phá mê rất diệu thâm 
Cơ đạo trong người duyên tự thức 
Khai thông trí tuệ chẳng sai lầm 
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