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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) -- (--), 12-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Đi tới đâu say mê tới đó là tại sao? 
Đáp: Thưa đi tới đâu say mê tới đó, là người đa tình đa 

cảm, nhờ đó mà chịu học hỏi thì có cơ hội hạ mình 
nhịn nhục và tiến thân. Bất cứ ở hoàn cảnh nào 
cũng sống được, cọng với sự tu thiền tâm lẫn thân 
sẽ đều được an lạc. 

Kệ: 
Chuyên tu học hỏi tự phân bàn 
Chẳng khổ vẫn vui óc sáng ban 
Đời đạo song hành tâm thức giác 
Thực hành chơn pháp lại càng an 

2) -- (--), 13-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Người suy tư nhiều việc có thể hoàn tất được nhiệm 
vụ giao phó hay không? 

Đáp: Thưa người suy tư nhiều việc an bài có trật tự thì mọi 
sự sẽ được hoàn tất trong nhiệm vụ. 

Kệ: 
Thực trật tự chẳng có khó khăn 
Sắp đâu vào đấy lập cơ tầng 
Không gây động loạn trong trí óc 
Nhanh nhẹ bình tâm giải quyết lần 

3) -- (--), 14-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Làm người muốn sống thọ thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa làm người muốn sống thọ thì phải giữ tánh tự 

nhiên và hồn nhiên, lúc nào cũng lưu ý sự sống phù 
hợp với luật tự nhiên của Trời Đất, từ sự ăn uống 
cho đến hành động. 

Kệ: 
Điển tâm khai triển muôn vòng tiến 
Thanh thoát chung vui khắp các miền 
Dưỡng khí Trời ban ta hít thở 
Sống vui thanh tịnh chẳng nuôi phiền 

4) -- (--), 15-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Làm sao đạt được ánh sáng? 
Đáp: Thưa ánh sáng là gốc của con người tại mặt đất. Phải 

dày công tự khai thác lấy chính mình, vượt khỏi sự 
tăm tối sẽ đạt được ánh sáng, liên tục thiền đúng ba 
pháp của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật 
Pháp thì sẽ có kết quả tốt. Mỗi mỗi đều phải dũng 
mãnh và dứt khoát, trực chỉ một đường tiến hóa tới 
vô cùng trung đạo thì mọi việc sẽ được rõ ràng, 
không ngoài tâm thức của hành giả tự đạt. 

Kệ: 
Khai tâm mở trí tự phân bàn 
Đời đạo minh tâm rất rõ ràng 
Trật tự thiên đàng sáng sáng chói 
Công hành tự đạt sống thanh an 

5) -- (--), 16-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Bạn đạo sanh hoạt hằng tuần có lợi ích gì không? 
Đáp: Thưa bạn đạo sanh hoạt hằng tuần rất có lợi ích cho 

tâm lẫn thân, bớt vọng động và được gần gũi nhau 
hơn, dễ thông cảm lẫn nhau, có cuộc sống vui hòa 
bình, tình người càng ngày càng sáng lạng hơn, 
tránh được sự mê chấp, thực tế và không bị phong 
chức, mượn danh thiêng liêng làm tiền người đời 
một cách bất hợp pháp, dũng mãnh hướng về thanh 
tịnh mà tu thiền. 

Kệ: 
Thân tâm sáng suốt sống an yên 
Chẳng có lo âu chẳng có phiền 
Tu tiến không ngừng giảm bớt khổ 
Trì tâm học hỏi xác tâm yên 

6) -- (--), 17-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Người chồng thất tín có đạo đức hay không? 
Đáp: Thưa người chồng thất tín tức là người không đạo 

đức, dù bỏ người nầy lấy người khác thì cũng vậy 
thôi, tự hại mình mà không hay, thích của lạ thì sẽ 
sa vào bẩy mới. Phụ bạc mối tình đầu, thiếu thủy 
chung, phần hồn không sáng suốt khi lìa xác. 

Kệ: 
Khó tu khó tiến khó tâm an 
Sống khổ chẳng vui chẳng muốn bàn 
Lệ thuộc suốt đời không dứt 
khoát Khổ hành tâm xác lại đa đoan 

7) -- (--), 18-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Phát tâm hăng say độ đời có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa phát tâm hăng say độ đời rất hữu ích cho tâm 
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thân, sẽ tạo được nhân tốt. Tu phước ở kiếp nầy thì kiếp 
sau sẽ được hưởng. Cho nên những người tu phước 
thật tâm phục vụ quần sanh, tướng người được thay 
đổi hiền hậu dễ thương, bớt phá hoại tâm thân, thật 
sự hướng thiện thì cuộc sống sẽ được an vui. 

Kệ: 
Thực hành bố thí tâm an vui 
Thức giác tu tâm rõ đạo mùi 
Lập hạnh tự tu Trời chuyển phước 
Sống vui tận độ tự rèn trui 
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