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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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TBPTĐN 005 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 30-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Người tu còn sân si nóng giận tại sao? 
Đáp: Thưa người tu thiền còn nóng giận sân si là tại người 

thực hành pháp môn không đúng, chưa tận dụng 
pháp luân thường chuyển, huệ tâm chưa khai vẫn 
còn tự ái và sân si. Người tu thiền cấm hung hăng 
hay đánh đập người khác, nếu không chịu sửa điều 
này thì nạn tai sẽ xảy ra triền miên ở tương lai, càng 
ngày càng khổ thêm. 

Kệ: 
Thực hành khai triển thức đêm đêm 
Giải bỏ trần tâm tự sửa mình 
Cảnh tạm không còn ôm bắt giữ 
Bình tâm nhịn nhục trí càng minh 

2) -- (--), 31-05-1995 ??:?? 

Hỏi: Phật là gì? 
Đáp: Thưa Phật là con người am tường sự đau khổ của 

người khác cũng như sự đau khổ của chính mình, 
thức tâm tự giải nghiệp, phần hồn nhẹ như gió, 
không dính líu chuyện trần trược từ thể xác cho đến 
việc đời, tức là không còn hộ phò chuyện thế gian ô 
trược nữa, thoát vòng lao lý, sống nhàn hạ hướng về 
tâm linh, quán thông chuyện đời, thanh tịnh không 
còn khổ nữa, triền miên tham thiền nhập định, gieo 
gương lành cho những người kế tiếp, ở đời rất hiếm, 
cho nên thiên hạ tạc tượng để thờ, ỷ lại nơi tượng 
gỗ, thay vì thực hành như Phật đã và đang làm. 

Kệ: 
Ngu si nuôi dưỡng cạnh tranh động 
Tạo miễu đền thờ vẫn trống không 
Gieo họa cho người mà chẳng biết 
Không hành không đạt vẫn chờ mong 

3) -- (--), 01-06-1995 ??:?? 

Hỏi: Người tham gia làm việc đạo thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa người tham gia làm việc đạo, thì phải nêu cao 

tinh thần phục vụ, hướng tâm về Thượng Đế mà 
phục vụ quần sanh thì mới có cơ hội khai tâm sửa 
tánh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, thì mới gọi 
là Đạo, cuối cùng của Vô Vi, sẽ không có gì đáng lo 
và đáng trách cả, thấy làm nhiều như không có làm, 
tâm lúc nào cũng thanh tịnh hướng về không trong 
thực hành, tai nghe bỏ đó không nghe, không còn 
chấp tước là người chơn tu. Việc làm của óc người 
đều hạn hẹp, sự vui hòa khiêm nhường là rất cần 
thiết, nhịn nhục thì phần hồn mới được thăng hoa, 
ngược lại thì chỉ bị kẹt trong cá tánh bực bội mà 
thôi, dấy động thần kinh tương lai sẽ xảy ra bệnh 
nan y tự hủy thân mình, tạo tập quán xấu, mang tội 
tối tăm khi lìa xác. 

Kệ: 
Sống còn phải hiểu đường tu tiến 
Khai triển tâm linh giải nổi phiền 
Tự giác minh tâm khai huệ trí 
Bình tâm học hỏi giới thanh huyền 

4) -- (--), 02-06-1995 ??:?? 

Hỏi: Tinh thần phục vụ có cần thiết không? 
Đáp: Thưa tinh thần phục vụ rất cần thiết cho người tu 

thiền Vô Vi, càng phục vụ thì sẽ thấy được sức 
mạnh từ bi của hành giả càng ngày càng sáng suốt 
và thanh tịnh hơn, tin Thượng Đế lại càng dũng 
mãnh hơn, sẽ không còn lo sự sống chết hay là mất 
hay còn nữa, trí sẽ sáng, tâm sẽ minh, sự thiển lành 
của Thượng Đế chỉ ban chiếu cho loài người tự thức 
tâm, biết được nguyên lý nầy thì sẽ không còn bở 
ngỡ trên đường tu liên hệ với chánh giác Vô Vi. 

Kệ: 
Thực hành phục vụ chẳng ngại nghi 
Luyện đạo không ngừng cảm dự thi 
Trời Đất hình thành thân tại thế 
Nhớ Trời qui hội tự mình đi 

5) -- (--), 03-06-1995 ??:?? 

Hỏi: Làm sao biết được nội khoa tâm lý? 
Đáp: Thưa nội khoa tâm lý là sự chấn động thanh nhẹ 

trong tâm thức, rất dễ hiểu, đối với người đời khi 
được lại vui, khi mất lại buồn, tức là nội khoa. tâm 
lý rối loạn bất thường, tự cho là khổ, quên đi sự liên 

6) -- (--), 04-06-1995 ??:?? 

Hỏi: Người tu không tin sự thật thì phải làm sao? 
Đáp: Người tu thiền không tin sự thật, tức là luật nhân 

quả, thì sẽ bị dậm chân tại chỗ, phần hồn sẽ không 
được sáng suốt, rất khó dứt khoát. 

Kệ: 
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hệ mật thiết giữa Trời và Đất, tâm trí không tròn thì lúc 
nào cũng khổ và không vui. Cho nên người tu thiền 
lập lại trật tự liên hệ với chiều sâu của sự thanh tịnh 
trong nội tâm, khôi phục nội khoa tâm lý, thì sẽ 
không còn sự vui buồn nữa, lúc nào cũng thanh tịnh 
cả, nhìn mặt em bé sơ sinh lúc nào cũng dễ thương, 
tràn đầy sự quân bình và thanh nhẹ. 

Kệ: 
Tâm tư thanh nhẹ trí không mê 
Vui vẻ bên ngoài chẳng chán chê 
Nhân quả tràn đầy trong một kiếp 
Tu hành giải bỏ rõ muôn bề 

Tin Phật tin Trời mới tiến nhanh 
Thức tâm tự giác tâm tâm hành 
Thanh bình tự thức duyên 
Trời Phật Giải khổ bình tâm tiến tiến nhanh. 

7) -- (--), 05-06-1995 ??:?? 

Hỏi: Người tu cần chia rẻ hay không? 
Đáp: Thưa người tu không cần chia rẻ, chỉ thành tâm 

hướng thượng giải quyết chung. 
Kệ: 

Hướng thượng tâm trí chuyển tiến lùng 
Thanh thanh diệu diệu trí bao dung 
Tình Trời cao đẹp duyên qui thức 
Khai thông trí tuệ sống ung dung 
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