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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 #022 (1995)  
Mái Nhà Vô Vi 
Pháp hành sườn cột Vô Vi 

Khai thông đạt pháp ta thì cảm thương 
Càn khôn vũ trụ là đường 

Trở về nguồn cội yêu thương muôn loài 
Trí tâm thanh nhẹ hoài hoài 

Mái nhà thật sự chẳng ai khổ buồn 
Bước vào tận gốc tận nguồn 

Ấy là bến giác chẳng buông thả tình 
Giữ mình thanh nhẹ nguyên linh 

Càn khôn qui một hành trình Trời ban 
Nguyện tu thanh nhẹ tâm an 

Khai màn thức giác bạc bàn đạo tâm 
Trung tâm sinh lực rút thầm 

Độ tha tại thế khỏi lầm khỏi sai 
Giúp hồn tiến hóa về ngai 

Chẳng còn bỡ ngỡ sánh vai ông Trời 
Chung vui tiến hóa ở đời 

Điển thanh chung sống mở lời thương yêu 
Nằm trong nguyên lý thật siêu 

Trời ban tình đẹp được nhiều thức tâm 
Mái nhà tươi đẹp do tâm 

Không lo bão lụt tự thầm tiến lên 
Ấy là tông chỉ đạo nền 

Qui y thanh nhẹ chẳng rên chuyện đời (3 lần) 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 29-09-1995 ??:?? 

Hỏi: Muốn giúp cho cơ tạng nhẹ nhàng và mạnh khỏe thì 
phải làm sao? 

Đáp: Thưa muốn giúp cho cơ tạng mạnh khoẻ thì phải bớt 
ăn buổi tối và làm pháp luân thường chuyển nhiều 
thì cơ tạng sẽ được ấm áp và mạnh khỏe. 

Kệ: 
Sống cùng nguyên khí Trời ban mạnh 
Giải tỏa phiền ưu chuyển tốt lành 
Không khó không lo khai trí đạo 
Hành thông chơn thức tự khai màn 

2) -- (--), 30-09-1995 ??:?? 

Hỏi: Hôm nay Bé phải ra đi nơi khác đành xa bạn đạo quí 
mến của Bé, Bé có buồn không? 

Đáp: Thưa mang xác làm người, khi gần lại ấm áp, khi xa 
lại lạnh lẽo, tạo niềm nhớ thương. Ngược lại người 
tu lại cần sự ảnh hưởng cho nhau khi gần cũng như 
khi xa. Sự liên hệ giữa Trời Đất và người lúc nào 
cũng không xa, tâm thức lúc nào cũng giao cảm và 
quí thương, bắt buộc phải tự thực hành pháp môn 
mà mỗi người đã nhận được. 

Kệ: 
Hướng thượng tâm linh triển triển hành 
Thực hành chất phát hướng về thanh 
Chẳng còn loạn động không mê chấp 
Thực hiện hằng ngày pháp pháp thanh 

3) -- (--), 01-10-1995 ??:?? 

Hỏi: Thành tâm tu học tham thiền nhập định sẽ đi đến 
đâu? 

Đáp: Thưa thành tâm tu học tham thiền nhập định thì sẽ 
đạt tới phước huệ song tu, cơ thể bình an tâm linh 
phát triển, rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại trên 
mặt đất. 

4) -- (--), 02-10-1995 ??:?? 

Hỏi: Bé đã bình an đến Thiền viện Hai Không, mọi người 
đều vui, cùng nhau ca hát mừng Bé tràn đầy sự 
thương yêu và quí mến trong đạo mầu, Bé có cảm 
động không? 

Đáp: Thưa Bé rất cảm động, rơi lụy, biểu lộ tấm lòng 
thương quí mọi người đã tận tâm chung lo hành 

Page 1 of 2Print (mucbetam.org)

2/4/2011http://www.mucbetam.org/Print.asp



TBPTÐN #022 (26-11-1995) 
© www.mucbetam.org (2005- 2011) - All rights reserved (Vovi Friendship Assoc.) 

Kệ: 
Siêng năng sẽ đạt sẽ phân minh 
Đời đạo song tu tự rõ mình 
Chuyển thức tâm hành trong giới 
Đạo Bình minh sáng tỏ tự mình minh 

thiền, chung sống trong biển yêu của Thượng Đế. 
Kệ: 

Thương yêu Bé đã về Hai Không 
Quí mến chung vui sống một lòng 
Tiếng hát thanh bình trong thức giác 
Tràn đầy tươi đẹp lúc chờ mong 

5) -- (--), 03-10-1995 ??:?? 

Hỏi: Sự truyền cảm do đâu mà có? 
Đáp: Thưa sự truyền cảm do tâm hành giả hướng thượng 

trọn lành, pháp lực thành tựu, từ quang truyền cảm, 
âm thinh êm ả và dễ chịu. 

Kệ: 
Pháp lực thâm sâu trợ tiến hành 
Trí tâm thanh nhẹ độ nhơn sanh 
Thành tâm phân giải tình tha thiết 
Thanh tịnh bình tâm lại hiểu nhanh 

6) -- (--), 04-10-1995 ??:?? 

Hỏi: Nhờ những gì óc người được nhạy cảm? 
Đáp: Thưa nhờ hành pháp đứng đắn như: niệm Phật 

thường xuyên cho đến lúc nhớ thường xuyên, soi 
hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định thì bộ 
óc sẽ được nhạy cảm. 

Kệ: 
Thực hành đứng đắn tự mình làm 
Chẳng có nhờ ai tự thức cam 
Nhịn nhục tràn đầy trong thức giác 
Từ bi hành động chẳng còn tham 

7) -- (--), 05-10-1995 ??:?? 

Hỏi: Tâm linh phát triển là sao? 
Đáp: Thưa tâm linh phát triển là trí bắt đầu sáng, tâm bắt 

đầu minh, nghiệp bắt đầu bớt, thần kinh gom gọn, vị 
trí quang khai, kính Trời nhớ Phật, hành pháp siêng 
năng. 

Kệ: 
Vui buồn chẳng có lưu tâm tiến 
Cảm thức trần gian chỉ tạo phiền 
Không nghiệp không tình không ý động 
Quí mình thương họ tự mình xuyên 
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