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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 #029 (1996)  
Âu Á Hội Tụ 

Bao la lớn rộng ngày nay đến 
Tụ hợp chung vui rõ Đạo nền 

Âu Á qui hồi tâm tự thức 
Cùng chung học hỏi ý tâm nền 

Tâm nền rõ pháp bề trên 
Ân ban tận độ chẵng quên đường về 

Tự mình thức giác chẵng mê 
Hồn minh phân giải hương quê nơi hồn 

Điển thanh phát triển sanh tồn 
Hành trình nhịn nhục giữ hồn lo tu 

Bình tâm thực hiện ngao du 
Trì tâm học hỏi an vui cảnh đời 

Hồn thời dứt khoát đến nơi 
Trời ban tình đẹp hợp thời cộng tu 

Chẵng còn tính toán tiền xu 
Xa gần cũng vậy cũng tu tiến hoài 

Sữa mình tiến hoá chẵng sai 
Nam Mô Lục Tự niệm hoài không ngưng 

Nhớ Trời chẵng có người dưng 
Cùng chung một cội cảm ưng luật Trời 

Giữ tâm thanh tịnh hợp thời 
Á Âu là một do Trời ân ban 
Càn khôn vũ trụ pháp tràng 

Chàng nàng học hỏi chàng nàng tiến thân 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 16-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Hướng thượng có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa hướng thượng rất hữu ích cho đường hướng 

phát triển của tâm linh, tự hiểu sự liên hệ giữa Trời 
Đất và người không ngừng nghỉ, chấp nhận sự nhồi 
quả và tự thức hơn. 

Kệ: 
Dễ tu dễ tiến khó lo phiền 
Trí tuệ phân minh dễ đạt duyên 
Tâm dục không còn qui một mối 
Cảm thông thiên địa tự minh xuyên 

2) -- (--), 17-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Xưng danh có lợi gì cho hành giả không? 
Đáp: Thưa xưng danh không có lợi gì cho hành giả, chỉ có 

phiền thêm bởi sự ham muốn của người đời hay lợi 
dụng mà không hành cũng như không. Bình thản lo 
tu tiến quí hơn là xưng danh. Hành động thanh nhẹ, 
phân minh rõ rệt, ảnh hưởng người kế tiếp. Bằng 
cách tự tu tiến ảnh hưởng người kế tiếp là tận độ 
quần sanh ở tương lai. 

Kệ: 
Thế gian chẳng có ai tài giỏi 
Học hỏi không ngừng tự sáng soi 
Thức giác chính minh lo cải tiến 
Phân minh đời đạo chẳng đua đòi 

3) -- (--), 18-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Tại sao Trời lúc nào cũng thanh nhẹ? 
Đáp: Thưa cuối cùng của cuộc sống hội tụ sự sáng suốt 

nhẹ nhàng của vạn linh, nhẹ thì làm Trời, nặng thì 
làm đất là vậy. Trược thanh bình đẳng tương giao, 
hội tụ bằng điển quang, sống trong linh điển tự giác, 
tiến hóa vô cùng tận. Người tu thiền thanh tịnh mới 
cảm giác được nguyên lý của Trời Đất, trước mắt và 

4) -- (--), 19-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Muốn có phần hồn và điển hình trọn lành thì phải làm 

sao? 
Đáp: Thưa muốn có điển hình trọn lành thì phải thực hành 

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, khứ 
trược lưu thanh thì mới hội tụ được phần sáng suốt 
và thanh tịnh được, sẽ gom lên bộ đầu và xuất ra khi 
nhập định. 
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trong tâm. Cho nên cuộc sống của người tu thiền, lúc nào 
cũng an vui cả, không biết hận thù là gì. 

Kệ: 
Bằng lòng dự cuộc và hành thi 
Chẳng có bôn chôn chẳng tại vì 
Trí triển tâm thành minh lý đạo 
Cuộc vui sống động tự mình ghi 

Kệ: 
Cảm thông nguyên lý duyên tình thật 
Ánh sáng thanh cao độ tiến hình 
Kết quả tự mình qui thuận tiến 
Chẳng còn lưu luyến thật là yên 

5) -- (--), 20-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Cuộc vui do đâu mà có? 
Đáp: Thưa cuộc vui do duyên lành của Trời Đất hình 

thành, vũ trụ quang ban chiếu, vui trong niềm vui 
thanh tịnh, sống trong cuộc sống tâm linh, học hỏi 
vô cùng từ việc nhỏ cho đến việc lớn, tình Trời cao 
đẹp, dẫn hồn tiến chung, hướng về một cội, ánh 
quang vô cùng, bừng sáng trong tâm thức, ổn định 
và vui tươi, phải dày công tu tịnh thì mới giữ được 
sự sáng lạng đó. Ngược lại thì chỉ hướng về dâm 
dục và âm u. 

Kệ: 
Hồn nhập xác như tù bị động 
Có có không không chuyển lòng vòng 
Đóng mở do mình tâm tạo tội 
Duyên lành Trời độ tiến thong dong 

6) -- (--), 21-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Những người đã hành được phương pháp Pháp Lý Vô 

Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cảm thấy rất hữu 
ích cho chính mình và muốn phổ biến cho người kế 
tiếp thì phải làm sao? 

Đáp: Thưa muốn phổ biến cho người kế tiếp, trước hết 
phải liên lạc với VôViLED. Nơi đó là nơi phối hợp 
và trật tự để phục vụ cho những người mới bước 
vào Vô Vi. Lúc ban đầu có trật tự thì tương lai phần 
hồn sẽ được tiến hóa nhanh. 

Kệ: 
Muốn tu thực hiện ôn tồn tiến 
Chẳng có đem tâm tạo nỗi phiền 
Tự đạt duyên lành tâm triển đẹp 
Hành thông trật tự chẳng than phiền 

7) -- (--), 22-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Xưng danh thanh tịnh là Phật là Tiên nhưng tánh tình 

không sửa đổi được thì sao? 
Đáp: Thưa xưng danh tốt đẹp nhưng tánh tình không sửa 

đổi được, thì phần hồn vẫn bị giam hãm trong cơ 
thể ô trược, chưa thoát khỏi phàm tánh, thì lúc chết 
vẫn bị đọa như người thường. Lý luận đủ chiều 
nhưng hồn không tiến. 

Kệ: 
Lúc vui cảm thức không phiền khổ 
Thiếu thốn khổ đau tạo nấm mồ 
Dồn dập chuyện đời không lối thoát 
Vui đời quên đạo chẳng Nam Mô 
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