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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 #027 (1995)  
Lời Thơ Đầu Năm 1996 Gởi Các Bạn Đạo Vô Vi Khắp Năm Châu 

Cơ hành vận chuyển khắp năm châu 
Rỏ lẽ càn khôn rất nhiệm mầu 

Dìu tiến nhơn hiền trong thức giác 
Hướng Trời thanh nhẹ lại về mau 

***** 
Về mau rỏ rệt kỳ duyên độ 

Sắc giới tâm linh chẳng có mồ 
Rõ đạo tâm đời hai thể chất 

Bình tâm nhận thức tự mình vô 
Mình vô điển giới vô cùng tận 

Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần 
Quyết tiến bền lâu tâm tự giác 
Vô sanh bất diệt tự mình phân 
Mình phân đời đạo rõ cao tầng 

Tiến triển thông minh tự xét phân 
Bảo táp không còn lo sợ sệt 

Hướng Trời Thanh nhẹ tiến lần lần 
Lần lần giải thoát tâm trần trược 
Quí mến Trời cao tự quí thương 
Thức giác bình tâm xây trí đạo 

Thực hành mở tiến tự khai đường 
Khai đường trí tuệ như gương sáng 

Chẳng có lo âu chẳng khép màn 
Biến chuyển không ngừng tâm đạt thức 

Càn khôn qui một óc sáng choang 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 02-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Tại sao làm người phải lo? 
Đáp: Thưa làm người phải lo là luồng điển trong nội tâm 

chưa thoát khỏi con tim. Ngược lại người tu thiền 
nhiều, luồng điển thoát khỏi bộ đầu lại bớt được sự 
lo âu và sáng suốt hơn, bớt khổ. Sự phát triển của 
trung tim bộ đầu, chỉ có phát triển một chiều hướng 
thượng và trụ tâm, khác hơn người không thiền, dễ 
tha thứ hơn. 

Kệ: 
Bình tâm phát triển chẳng mê hờn 
Thanh tịnh bình tâm chẳng thiệt hơn 
Qui một tình đời không loạn động 
Sẵn sàng giúp đỡ chẳng cần ơn 

2) -- (--), 03-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Người tu thiền tiến hóa thật hư ra sao? 
Đáp: Thưa người tu thật lúc nào cũng chất phát và không 

muốn làm phiền bất cứ người nào. Người mượn lời 
để tu và không thật tâm hành pháp và đổi pháp là 
người không thật thà và có mưu đồ, bất lợi cho 
chính họ ở tương lai. 

Kệ: 
So giây láo khoét chẳng thanh tài 
Lợi dụng tình thương tự thị oai 
Tạo chấp tạo mê tâm khó thức 
Lầm đường lạc lối tự làm sai 

3) -- (--), 04-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Nạn tai bất ngờ thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa nạn tai bất ngờ là sự quyết định của Thượng 

Đế, để dẫn tiến những tâm linh ác độc trở về với 
chính họ. Cho nên lúc sống phải biết cách tu, hướng 
thượng phát triển tâm linh, thì lúc nguy biến sẽ 
được cứu. 

4) -- (--), 05-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Sức mạnh của thể xác do đâu mà có? 
Đáp: Thưa sức mạnh của thể xác do sự dày công tập luyện 

mà hình thành, cộng với nguyên khí của Trời Đất 
mà ổn định. Người tu thiền cũng vậy, do sự công 
phu liên tục sẽ đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt. 

Kệ: 
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Kệ: 
Thiên cơ biến chuyển dìu tâm tiến 
Thức giác bình tâm chẳng có phiền 
Không nạn, không tâm là tiến bước 
Thanh bình cảm thức tâm bình yên 

Qui nguyên thực chất của thân hình 
Điển giới thâm sâu rõ tiến trình 
Tự nguyện thực hành cho đến đích 
Càn khôn qui một tự mình minh 

5) -- (--), 06-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Sự tốc hành do đâu sanh ra? 
Đáp: Thưa sự tốc hành do nhu cầu và kết hợp bởi khối óc 

loài người hình thành. Người tu thiền muốn đạt 
nhanh cũng do ý chí của hành giả chịu thực hành. 
Luồng điển trung tim bộ đầu lên cao chừng nào sẽ 
được rút ngắn việc đời cũng như về đạo, dấn thân 
an vui và không ngại ngùng, mục đích tiến hóa rõ 
rệt hơn. 

Kệ: 
Vui chung nguyên lý chẳng nuôi hờn 
Thực hiện công phu lại biết ơn 
Đen bạc tình đời tâm chẳng động 
Khai thông trí tuệ chẳng phai sờn 

6) -- (--), 07-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Làm sao nhận thức sự không không gian và không 

thời gian? 
Đáp: Thưa muốn nhận thức được sự không không gian và 

không thời gian thì phải thực hành Pháp Lý Vô Vi 
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đứng đắn là sẽ đạt 
đến kết quả không không gian và không thời gian, 
tức là sẽ không còn nghiệp trong tâm, sẽ có cơ hội 
hướng về ánh sáng nhiều hơn. 

Kệ: 
Chẳng lo chẳng có buồn phiền động 
Cảm thức an vui chẳng phập phồng 
Sống động tình Trời trong thức giác 
Thanh bình tự đạt cảm thong dong 

7) -- (--), 08-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Tại sao có nhiều người học ít lại muốn hiểu nhiều? 
Đáp: Thưa học ít muốn hiểu nhiều chứng minh người ấy 

không tự chủ được, thích hưởng thụ hơn là làm 
việc, tức là lười biếng và muốn hơn người khác, tu 
rất khó tiến về không, thích phê bình người khác, 
không thích bất cứ ai phê bình mình cả, tự cao và tự 
ái. 

Kệ: 
Lầm lạc si mê tưởng họ tài 
Không ưa không thích chuyện lầm sai 
Sửa mình không có tâm không tiến 
Cõi tạm còn ngu tưởng mình tài 
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