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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 ** 

TBPTÐN #020 (1995)  
Thầy Trò Cùng Đi 

Càn khôn không khó tự phi tự vào 
Chẳng còn loạn động ước ao 

Cùng đi mới thấy nơi nào đat an 
Cùng đi cùng thức cùng bàn 

Qui về một mối đàng hoàng hơn xưa 
Tự mình sáng suốt khai vừa 

Đường đi rộng mở lại ưa luật Trời 
Cảm thương quí mến nơi nơi 

Tình thương sống động thảnh thơi vui hòa 
Chúng ta tiến hóa thật thà 

Thầy trò cùng học cùng qua cảnh đời 
Vui say ý đạo không lời 

Bình tâm học hỏi hợp thời tiến thăng 
Chẳng còn nuôi dưỡng khó khăn 

Thầy trò cùng học cùng ăn khí Trời 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 14-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Những cảnh thiên nhiên hùng vĩ có gì đặc biệt 

không? 
Đáp: Thưa những cảnh hùng vĩ thiên nhiên, luôn luôn có 

sắc thái đặc biệt và bất biến. Cho nên thiên hạ gọi 
nó là vĩ đại bền vững. Người tu thiền hành một pháp 
nào đến cùng cũng tiến hóa vững chắc và sẽ đạt 
được mục đích siêu năng. 

Kệ: 
Thực hành liên tục vượt mây tầng 
Trí tuệ phân minh rõ nghĩa ân 
Tuệ giác chẳng sầu minh chuyển thức 
Bình tâm học hỏi tự mình phân 

2) -- (--), 15-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Núi non hùng vĩ do đâu mà có? 
Đáp: Thưa sự cấu trúc siêu năng mà hình thành đứng vững 

hiên ngang giữa Trời Đất, tục gọi là kỳ quan. Mọi 
người đều có cơ hội đến đó để chiêm ngưỡng, khả 
năng tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất. Người tu 
thiền tâm dứt khoát vẫn được tiến hóa hiên ngang 
giữa Trời Đất. 

Kệ: 
Hình thành trật tự sống hiên ngang 
Hồn vía tương giao chẳng ngỡ ngàng 
Trí độ hình thành tâm dứt khoát 
Tiến về thanh giới chẳng mơ màng 

3) -- (--), 16-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Nhắm mắt bộ đầu rút lên tại sao? 
Đáp: Thưa nhờ hành pháp đứng đắn, luồng điển ngũ tạng 

hội tụ chiều hướng phát triển nơi Hà Đào Thành 
trung tim xoáy óc, cảm thấy nhẹ nhàng và bớt lo âu, 
hướng về tâm đạo mà tiến, thật sự hành đạo, chứ 
không còn dành phe ta và chia rẽ phe người. 

Kệ: 
Tâm tình sáng suốt lại vui tươi 
Chẳng có âm u tạo ý lười 
Trí tuệ sáng ngời tâm thức giác 
Chẳng còn mưu lợi chẳng than Trời 

4) -- (--), 17-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Lúc Bé đi biển động, Bé về biển êm tại sao? 
Đáp: Thưa Bé có dịp chứng minh chiếc tàu mạnh vượt qua 

mọi trở ngại từ động đến tịnh. Người tu cần sự thử 
thách càng nhiều thì sẽ thấy được pháp đang hành là 
đúng, càng dũng mãnh tu hơn. 

Kệ: 
Kích động bên ngoài rõ thấu trong 
Thực hành chánh pháp tự phân tòng 
Càng tu càng tiến không lo mệt 
Thức giác bình tâm tự giác thông 

5) -- (--), 18-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Cuộc vui tương ngộ lại được tái hồi do định luật nào 

đã qui định? 
Đáp: Thưa cuộc vui tái hồi do sự thành tâm của mọi người 

đã hành tưởng, do tâm đã thành đạt. Cho nên Bé 
thường nhắc bạn đạo, thành tâm lo tu thì sẽ có kết 

6) -- (--), 19-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Người tu thiền Vô Vi liên hệ với luồng điển nào? 
Đáp: Thưa người tu thiền Vô Vi đúng pháp là liên hệ với 

luồng điển cái của vũ trụ, lúc nào cũng trực giác và 
thẳng thắn thật thà trong việc làm, không còn yếu ớt 
cầu xin mà không hành. 
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quả tốt ở tương lai. 
Kệ: 

Thành tâm tu luyện tự phân bài 
Tiến hóa không ngừng chẳng có sai 
Chẳng khổ chẳng buồn tâm tự đạt 
Triền miên học hỏi chẳng còn sai 

Kệ: 
Hành xong mới rõ duyên vui hành 
Tiếp tục trùng tu tiến tiến nhanh 
Trí tuệ không còn trong ẩn núp 
Công khai tiến hóa hướng về thanh 

7) -- (--), 20-09-1995 ??:?? 
Hỏi: Những người tu Vô Vi không chịu dũng mãnh hướng 

về thanh giới mà hành thì tương lai sẽ ra sao? 
Đáp: Thưa không hướng về thanh mà hành thì sẽ bị rơi rớt 

vào cõi âm. Luôn luôn cầu nguyện mà không hành, 
tạo khổ cho mình và những người kế tiếp. 

Kệ: 
Tội mang không biết tạo gông cùm 
Khó khổ tâm tư trí tối um 
Đời đạo không thành không chất phát 
Suốt đời ô trược sống gông cùm 
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