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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 #023 (1995)  
Giỗ Tổ Tôn Sư Đỗ Thuần Hậu 1 [11-10 AL] 

Uống nước nhớ nguồn từ đâu đến 
Tu luyện cũng nhờ Tổ dựng nên 
Giải tiến cuộc đời tâm tự thức 
Ai minh tưởng nhớ cõi Bề trên 

***** 
Bề trên đã thoát tạo nền 

Giúp người tiến hóa vững bền tâm tu 
Tự phân trí sáng giải mù 

Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài 
Ấy là tận độ chính Ngài 

Hữu Hiền đã giúp lập đài Vô Vi 
Chúng ta tâm thức tự ghi 

Đến ngày Giỗ Tổ ta thì nhớ thêm 
Thực hành tu luyện đêm đêm 

Nhớ người tiến hóa ta thêm ý hành 
Hướng về vô cực thanh thanh 

Tranh Trời cao đẹp ta hành đến nơi 
Càn Khôn vũ trụ cõi Trời 

Hướng tâm thành thật nhớ lời chỉ tu 
Thực hành tiến hóa khỏi mù 

Trí tâm thanh nhẹ an du thực hành 
Tâm thời sáng tỏ vui thanh 

Tổ ta đã tiến ta hành tiến lên 
Cùng chung tiến tới vững bền 
Bỏ đời qua đạo tạo nền an vui 

Đời là tạm cảnh rèn trui 
Hướng tâm về Tổ ta vui an hòa 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 06-10-1995 ??:?? 

Hỏi: Huyền là màu đen làm sao sáng được? 
Đáp: Thưa màu đen là Hắc Bì, đối với mắt đời, đời cô 

đọng là đen, còn đối với đạo là ánh sáng trong thật 
không bao giờ thay đổi, tức là ánh sáng vô cùng tận. 

Kệ: 
Ánh sáng quán thông tức Hắc Bì 
Chuyển thông đời đạo dự hành thi 
Cảm thức qui nguyên cùng một mối 
Hành thông tam giới cũng qui y 

2) -- (--), 07-10-1995 ??:?? 

Hỏi: Tại sao Thượng Đế phải phục vụ quần sanh? 
Đáp: Thưa có sanh có dưỡng thì mới có cơ hội tiến hóa, từ 

quang ban chiếu vô cùng của Ngài lúc nào cũng hỗ 
trợ cho những phần hồn thanh tịnh và sáng suốt. 

Kệ: 
Cảm thông nguyên lý tự mình tu 
Khai triển tâm linh khỏi phải mù 
Giải bỏ chuyện đời trong ý động 
Thanh tâm tu luyện sống an du 

3) -- (--), 08-10-1995 ??:?? 

Hỏi: Tham hành phát triển điển quang của hành giả có lợi 
hay có hại? 

Đáp: Thưa tham hành pháp có lợi, sức khoẻ sẽ được dồi 
dào, xác thân khỏe mạnh và yên ổn. 

Kệ: 
Tâm linh phát được sanh tồn tiến 
Tiền bạc lo âu tạo nỗi phiền 
Sợ cướp sợ giựt tâm khó nhẹ 

4) -- (--), 09-10-1995 ??:?? 

Hỏi: Điện năng trong cơ tạng chạy từ đâu đến đâu? 
Đáp: Thưa điện năng trong cơ thể của xác thân chạy từ 

xương khu lên thẳng đến khối óc. Người làm sai và 
nghĩ sai, điện năng của khối điện năng xương sống 
sẽ bị chênh lệch, méo qua một bên hay là khòm tới 
trước, cần lưu ý bộ xương sống, lúc thiền phải ngồi 
thẳng lưng, không nên khòm tới trước hay ngước ra 
phía sau. 

Page 1 of 2Print (mucbetam.org)

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



TBPTÐN #023 (02-12-1995) 
© www.mucbetam.org (2005- 2011) - All rights reserved (Vovi Friendship Assoc.) 

Thành tâm tu luyện lại càng yên Kệ: 
Biết mình cùng vũ trụ có liên can 
Nhập định tham thiền phải trấn an 
Trí tuệ không ngừng tâm thức giác 
Cảm thông điển giới thức phân bàn 

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

Hỏi: Làm sao mới được bình an? 
Đáp: Thưa phải siêng năng chăm sóc lấy bản thân thì mới 

được bình an. Người tu thiền một thời gian ba năm 
mới lộ tánh, ăn năn sám hối tự sửa thì mới được 
bình an. Bệnh do tánh sanh, khổ do tâm tạo những 
điều không hay cho chính mình. 

Kệ: 
Trên đường điêu luyện hành trình tiến 
Khó khổ tự cam chẳng có phiền 
Hạnh đức tràn đầy do nhịn nhục 
Thực hành chơn pháp tâm thân yên 

6) -- (--), 11-10-1995 ??:?? 

Hỏi: Ai trách nhiệm đối với thể xác? 
Đáp: Thưa phần hồn trách nhiệm đối với thể xác, cần 

hướng tâm về trật tự của càn khôn vũ trụ thì phần 
hồn mới đủ sáng suốt xây dựng và dìu tiến thể xác 
hoạt động theo chiều hướng của vũ trụ mà tiến thì 
khối óc sẽ không bị hư hoại, ánh sáng sẽ được khai 
triển trong nội tâm, am hiểu sự sống trong lẽ sống 
trật tự và dễ nhịn nhục hơn. 

Kệ: 
Minh tâm chẳng có giận buồn hờn 
Trí tuệ phân minh chẳng ác ôn 
Tự cứu thân hình mưu giúp họ 
Hướng về trật tự lý sanh tồn 

7) -- (--), 12-10-1995 ??:?? 

Hỏi: Tại sao ở đời nầy có loại người nghi người khác 
không thích mình? 

Đáp: Thưa loại người nghi người khác không thích mình 
là loại người thần kinh yếu và tự ái, sanh ra tánh đa 
nghi không lối thoát. 

Kệ: 
Thần kinh bất ổn tánh đa nghi 
Tự ái sân si khó thức thì 
Tâm đạo không thành thiếu trí tinh 
Tánh tình bất ổn dự đề thi 
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