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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 #046 (1996)  
Kết Hợp 

Kết Hợp chung nhà tình đệ huynh 
Thương yêu tha thứ chuyển hành trình 

Trời cao rộng mở đường tâm đạo 
Lập hạnh từ bi tự sửa mình 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 15-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Tu một thời gian thì sẽ đạt được thánh thai trong điển 

giới là sao? 
Đáp: Thưa, tu một thời gian hội tụ thành thánh thai tức là 

phần hồn có thể đi đứng trong điển giới, nếu ngược 
lại thụ thai qua xương thịt tức là sẽ thọ nghiệp tại 
thế gian, không sao thoát khỏi vòng lao lý khổ tâm. 

Kệ: 
Tu thành đắc đạo chẳng thân thai 
Khổ cảnh giải thông không hủy hoại 
Tiến hóa phần hồn trong giác thức 
Trùng tu thanh nhẹ chẳng lầm sai 

2) -- (--), 16-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Những người thuyết lý rất minh tại sao chưa đắc đạo? 
Đáp: Thưa, những người nhớ lời Phật nhưng thiếu hành 

thì cũng chẳng đến đâu, cho nên lúc chết thì phần 
hồn sẽ bị khổ hơn lúc sống, nếu hướng về đạo thì 
phải học lại từ đầu những gì mình đã nói trong lúc 
sống, căn cứ theo luật nhân quả mà hành sự, lập 
chùa xây miễu mà thiếu thực hành thì lúc chết cũng 
như người thường, lẩn quẩn trong tham sân, tiến hóa 
trong lục đạo luân hồi. Nếu quyết tâm thực hành 
pháp luân thì sẽ xoá được tội u mê. 

Kệ: 
Thực tâm phát triển tâm linh tiến 
Quí mến Trời cao chẳng có phiền 
Trí nhẹ tâm an hành quí pháp 
Luân hồi vượt khỏi hồn vui xuyên 

3) -- (--), 17-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Nếu tưởng Phật mà không hành khổ như Phật thì 

sao? 
Đáp: Nếu tưởng niệm Phật mà không hành khổ như Phật 

thì phần hồn không bao giờ được tiến. 
Kệ: 

Tạo thêm cảnh khổ với đau buồn 
Trí tuệ bất minh chỉ nói suông 
Đời Đạo không thành tâm loạn động 
Vía Hồn không ngộ tạo thêm buồn 

4) 18-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Tu thiền thường thấy Thần Thánh Tiên Phật có ích gì 

cho hành giả không? 
Đáp: Thưa, tu mà thường thấy Tiên Phật Thần Thánh là 

trên bước đường học đạo từ nhiều kiếp đã tu học, 
nay nhờ đó mà cảm thức chính mình, cuối cùng là 
ánh sáng vô cùng tận, thì mới đúng đường của Vô 
Vi, cảnh là mình, mình là cảnh, thì mới có cơ hội 
hóa độ quần sanh, dấn thân bằng từ quang tận độ, 
thì mới thấu triệt được nguyên lý của Trời Đất đã 
hợp thành trong xây dựng và tiến hóa, tự phá vỡ 
vách tường mê và chấp, vạn sự sẽ được bình an 
trong thanh tịnh. 

Kệ: 
Tự tu tự hiểu lấy thân mình 
Trí tuệ phân minh rõ hành trình 
Giác thức qui nguyên chiều giải tiến 
Thanh bình tâm đạo điển phân hình 

5) -- (--), 19-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Ý chí vô cùng là sao? 
Đáp: Thưa, ý chí vô cùng là chăm chỉ tiến theo đường lối 

mà chính mình quyết tâm hoạch định không thay 
đổi, sau sự nhồi quả là thanh bình và tốt đẹp. 

Kệ: 
Khai thông tiến hóa tự tâm tìm 
Ý chí không nguôi lại tiến thêm 

6) -- (--), 20-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Tiến tới vô cùng là tiến tới nơi nào? 
Đáp: Thưa, tiến tới vô cùng là không ngừng nghỉ thì mới 

đạt được sự quân bình tức là ánh sáng, nhiên hậu 
mới có cơ hội ban chiếu cho mọi giới, nhập định chỉ 
có tiến chứ không có lùi, tức là tiến tới vô cùng là 
vậy. 

Kệ: 
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Đường đạo đường đời thông hai nẻo 
Thanh bình thức giác trí tâm thềm 

Thành tâm tiến hóa hằng ngày trụ 
Nhập định tham thiền tự tiến tu 
Khai sáng chơn hồn minh lý đạo 
Tu tâm dưỡng tánh khỏi mê mù 

7) -- (--), 21-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Hướng thượng ngay trung tim bộ đầu để làm gì? 
Đáp: Thưa, hướng thượng ngay trung tim bộ đầu đe6? giải 

toả uất khi trong nội tâm và để hội tụ luồng điển nơi 
đó, khi ta nhắm mắt, sự thanh nhẹ càng ngày sẽ 
càng dồi dào hơn. 

Kệ: 
Chẳng nuôi ý động buông phiền tiến 
Cảm thức trần gian một chiếc xiềng 
Gieo họa tự mình gây rắc rối 
Bình tâm giải tỏa sống thanh hiền 
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