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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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1) -- (--), 28-06-1995 ??:?? 

Hỏi: Chơn lý là gì? 
Đáp: Thưa chơn lý là một luồng điển tròn vo không dư 

không thiếu, chuyển chạy khắp cả càn khôn vũ trụ, 
không màu, không sắc, không tâm, không sửa đổi 
và tràn đầy ánh sáng ban chiếu khắp nơi nơi, thế 
gian gọi là tình Trời cao đẹp, chỉ có cứu chứ không 
hại. Người tu muốn nắm trọn tình Trời, biến thể của 
nó là thờ cúng và lợi dụng, tự làm mất căn bản của 
tình người, mưu mô lường gạt lẫn nhau và tự hại 
mình, đến lúc chết tâm không dứt khoát, vấn vương 
trong cảnh luân hồi lục đạo, làm thú vật tập tành 
chút ít hạnh hy sinh, xác thú phụng dưỡng nhơn 
sinh mà tiến hóa, cực kỳ đau khổ! 

Kệ: 
Trí không khai triển khó Nam Mô 
Tham dục cực thân tạo nấm mồ 
Cực nhọc chôn thân trong cõi tạm 
Hồn không trọn thức khó mà vô 

2) -- (--), 29-06-1995 ??:?? 

Hỏi: Ánh sáng là gì? 
Đáp: Thưa ánh sáng là sự phát hiện tự nhiên và hồn nhiên, 

nó là trường cửu và bất diệt có sẳn trong tâm thức 
của vạn linh tại thế, cấu thành chiều hướng phát 
triển của vũ trụ quang. Cho nên hướng thượng là bất 
diệt, hướng hạ là phá hoại và tiêu hao, trí không 
sáng tâm không minh, tuệ giác không phát triển, 
giới hạn trong sự mê chấp lầm than. 

Kệ: 
Không tu không tiến vẫn luận bàn 
Thiếu trí không minh sống khó an 
Bệnh tật nan y nạn nạn tai 
Gia đình không ổn vẫn cơ hàn 

3) -- (--), 30-06-1995 ??:?? 

Hỏi: Người tu cần ý thức rõ rệt giữa Trời và người không? 
Đáp: Thưa rất cần lưu ý mỗi vị trí khác nhau như: Trời là 

thanh nhẹ vô cùng. Người ôm xác phàm thì phải 
gánh vác, nhịn nhục để tự giải tỏa nghiệp duyên của 
chính mình, thì mới có cơ hội thanh nhẹ được, dứt 
khoát thất tình lục dục nhơn duyên, thì sẽ càng được 
thanh nhẹ và rõ rệt hơn, nhân nào quả nấy không 
sai. 

Kệ: 
Dấn thân tự tiến tiến phân hoài 
Khổ hạnh bình tâm tự sửa sai 
Tiến hóa không ngừng trong ý thức 
Càn khôn vũ trụ rõ thanh đài 

4) -- (--), 01-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Chuyện nào là chuyện của chính mình? 
Đáp: Thưa chuyện nhịn nhục và sửa mình là chuyện của 

chính mình. Có sửa mình thì sẽ có cơ hội phục vụ. 
Còn ngược lại thì chỉ có tiêu hao và phá hoại thôi. 
Từ gia đình cho đến xã hội cũng không nhờ được. 

Kệ: 
Lòng vòng tạo khổ chẳng ra chi 
Mê loạn tâm không ứng kịp kỳ 
Trì trệ trong vòng qui lục đạo 
Tham dâm khó khổ tạo đề thi 

5) -- (--), 02-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Những người thích người nầy không thích người 
khác thì sao? 

Đáp: Những người còn thích người nầy không thích người 
khác, là bản chất keo kiệt của người chưa tự tháo gỡ 
được, mức tiến thanh nhẹ hướng về Vô Vi đang bị 
dậm chân tại chỗ, thường hay phê bình và chỉ trích 
người mà không hiểu lấy chính mình. 

Kệ: 
Tâm thức không lành muốn tiến nhanh 
Bôn ba lận đận chẳng hòa thanh 
Chạy tông chạy tộc không đường lối 
Khó hội chung vui khó thực hành 

6) -- (--), 03-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Được làm người là đã sung sướng rồi sao lại còn ấm 
ức? 

Đáp: Thưa làm người chưa biết được vị trí của chơn tâm 
lúc nào cũng còn ấm ức từ việc nhỏ cho đến việc 
lớn, khó tu khó tiến, khó yên cõi lòng. 

Kệ: 
Suốt đời chẳng được thong dong tiến 
Khó khổ trong tâm tự cảm phiền 
Ác ý không thành tâm loạn động 
Mưu mô đủ thứ chẳng còn yên 
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7) -- (--), 04-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Làm việc đạo nên dùng cá tánh hay không? 
Đáp: Thưa làm việc đạo không dùng cá tánh lo âu và sanh 

chuyện, phải hướng theo nguyên lý của Trời Đất mà 
hành sự, thì việc làm mới tốt được. Nói sao làm 
vậy, một lòng một dạ, thì mới có cơ hội cống hiến 
cho quần sanh. 

Kệ: 
Tâm thành mọi việc đều thành quí 
Khai triển tâm linh thức hợp thì 
Phật pháp vun bồi tâm chẳng thức 
Tham thiền nhập định mới qui y 
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