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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) -- (--), 20-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Ngày nào cũng có người thắc mắc và đặt câu hỏi tại 
sao? 

Đáp: Thưa trên đường đi giữa đời đạo song tu, thế nào 
cũng có sự thắc mắc, mỗi đều do tâm mà ra, tâm 
thành thực hành đứng đắn, thì vừa hỏi tức khắc có 
câu trả lời, do tâm của hành giả đang phát triển. 
Ngược lại trì trệ thì không sao đáp được sau khi 
muốn biết một sự việc gì? Cho nên thời nay có Mục 
Bé Tám, phục vụ phân giải tận tình, đời đọc cũng 
được giải, đạo đọc qua cũng tự thông. 

Kệ: 
Tinh thần phục vụ chỉ phân tòng 
Giải tỏa phiền ưu chẳng ước mong 
Đời đạo song hành tâm thức giác 
Thương Trời quí Phật sống thong dong 

2) -- (--), 21-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Xác của vạn linh cấu trúc từ đâu? 
Đáp: Thưa xác của vạn linh trên mặt đất nầy đều cấu trúc 

bởi vũ trụ quang cộng với nguyên khí của Trời đất 
hình thành. Phần hồn là chủ, chịu trách nhiệm giữa 
định luật nhân quả. Người tu Vô Vi rất may mắn 
được thực hành ba pháp: Soi Hồn, Pháp Luân 
Thường Chuyển và Thiền Định, khứ trược lưu 
thanh, chăm chỉ hành đúng pháp, thì tất cả sẽ qui hội 
về ánh sáng, hồn vía sẽ được thăng hoa nhẹ nhàng, 
quay về tự nhiên và hồn nhiên mới thật là Đạo. 
Ngược lại còn mê chấp là tà thuyết và phá hoại mà 
thôi. 

Kệ: 
Lẫn lộn không thông tự tạo tồi 
Khó minh khó giác khó về ngôi 
Hành sai tạo loạn gây mê chấp 
Trí tuệ chưa minh khó đứng ngồi 

3) -- (--), 22-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Công quả là gì? 
Đáp: Thưa công quả là việc làm không công mà có kết 

quả tốt đẹp cống hiến cho quần sanh cộng hưởng. 
Đó là chánh khí lành mạnh của Trời Phật, đã và 
đang hành độ quần sanh. Người tu thiền chịu dấn 
thân thì phần hồn sẽ được tươi sáng ra, toàn thân sẽ 
được ổn định, vì phần hồn có lối thoát và tận độ 
quần sanh. 

Kệ: 
Chăm tu giá trị tâm hành triển 
Chuyển hoá không ngừng pháp pháp xuyên 
Vượt cõi âm u lòng thoải mái 
Phân minh đời đạo dấn thân thiền 

4) -- (--), 23-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Trăm hoa đua nở là sao? 
Đáp: Thưa trăm hoa đua nở, đối với người tu Vô Vi là mỗi 

khối óc của hành giả đều phát triển hướng về Trời 
Phật mà tu, tức là tự giải nghiệp mà tiến, hạnh đức 
tròn đầy trong tâm thức, triền miên tiến hóa trong 
thanh tịnh, trí lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng 
minh chánh, cuộc sống trật tự và yên vui. 

Kệ: 
Khai thông nguyên lý đạo mùi tiến 
Giải tỏa phiền ưu giải nổi phiền 
Trí triển tâm hành tâm đạt đạo 
Quân bình sáng suốt hướng đường thiên 

5) -- (--), 24-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Muốn cầu xin Bề Trên phù hộ cho gia cang bình an 
và con em phát triển thì phải làm sao? 

Đáp: Thưa muốn cầu nguyện có kết quả tốt thì phải thành 
tâm thực hành pháp môn mà mình đang hành, dấn 
thân chăm chỉ mà tu, thì sẽ có kết quả tốt. Ngược lại 
lợi dụng Bề Trên mà không hành sửa tâm thân thì sẽ 
bị đọa. Phần hồn sẽ không còn sáng suốt nữa, vạn 
sự không thành u mê thất trí. 

Kệ: 
Thực hành tự thoát sống an vi 
Chẳng khổ chẳng than chẳng bực vì 
Đời đạo song hành tâm quán xuyến 
Dở hay cũng vậy cảm giao tùy 

6) -- (--), 25-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Người chưa hiểu đạo mà muốn tu thiền thì phải làm 
sao? 

Đáp: Thưa người chưa hiểu đạo mà muốn tu thiền, thì phải 
chịu lắng nghe những người đi trước, trình bày về 
kết quả của chính họ, quan trọng là sức khỏe ra sao, 
nhiên hậu mới tự thực tập xem chính mình có khả 
năng theo không. Nếu không thì không nên học. 
Cần nhứt là sự thật thà của chính mình. Bằng lòng 
tu sửa tánh hư tật xấu hay không. Nếu bằng lòng tu 
sửa tánh hư tật xấu của chính mình thì nên học để 
hành, dần dần sẽ hiểu đạo. 

Kệ: 
Tu là sửa chửa tâm thân tiến 
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Giải quyết tâm linh giải nỗi phiền 
Vướng bận không còn tâm hiểu đạo 
Biết mình biết họ sống an yên 

7) -- (--), 26-07-1995 ??:?? 

Hỏi: Lập trường không vững thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa lập trường không vững thì phải tự lập lại việc 

nhỏ cho đến việc lớn trong vòng trật tự. Lời hứa là 
quan trọng, một là một hai là hai, không thay đổi. 
Giờ ăn giấc ngủ và giờ thiền phải đúng đắn, tự tạo 
một tập quán tốt, thì sẽ có một lập trường tốt ở 
tương lai. 

Kệ: 
Giải quyết tâm linh chỉ một mình 
Trong vòng trật tự tự mình minh 
Khai thông trí tuệ tâm thường giác 
Giải bỏ trần tâm tự cảm khinh 
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