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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 #048 (1996)  
Phát Triển Tình Thương 

Phát triển tình thương tự mở đường 
Trí tâm thanh nhẹ lại gieo gương 

Cùng chung phát triển chiều sâu đạo 
Thực hiện chơn tình phụ mẫu thương 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 29-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Ở trên đời nầy có cái gì lạ nhứt? 
Đáp: Thưa, chỉ có loài người là lạ nhứt! Mang xác làm 

người mà không biết được chính mình là ai! Hồn 
viá bất minh, hành trình không hiểu, dù học cho đến 
bực nào cũng vậy, ôm sự sáng suốt của chính mình 
đi bán khắp các nơi để đổi lấy sự sống hằng ngày 
cho đến chết, vận động cho đến cùng cũng ôm lấy 
chữ Không mà ra đi. Ngược lại, người chịu tu sửa 
thì sẽ dần dần hiểu được vị trí tâm linh của chính 
mình, càng hướng về thanh tịnh thì càng thấy rõ 
chính mình hơn. Biết được chính ta đến đây để học 
hỏi và phục vụ, đến lúc ra đi với phần hồn sáng suốt 
đến đi rõ rệt, bằng lòng dấn thân trong sự chết và 
sống. 

Kệ: 
Sống vui chẳng có tréo tròng động 
Khôn khéo, khéo khôn tự sửa lòng 
Chính chắn thông minh tu tự tiến 
Chẳng còn mơ mộng chẳng còn trông 

2) -- (--), 30-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Sự liên hệ giữa loài người và vũ trụ bằng những gì? 
Đáp: Sự liên hệ giữa nhơn loại và vũ trụ bằng điện năng 

của mọi trạng thái, tất cả đều do từ trường thanh nhẹ 
ân độ, chuyển hành tâm thức, càng tu thiền sẽ càng 
hiểu chiều sâu của nguyên lý, chăm chỉ lo hành 
pháp thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. 

Kệ: 
Tự mình khai triển thanh đài tiến 
Giải toả phiền ưu giải nỗi phiền 
Thanh tịnh chung hành duyên tại thế 
Bình tâm tự học tự giao duyên 

3) -- (--), 31-03-1996 ??:?? 
Hỏi: Tại sao phải gọi là ân sư? 
Đáp: Thưa từ quang tận độ người tu thiền, không ngừng 

nghỉ, gọi là ân sư, chứ không phải là một hình nộm 
to tướng mới gọi là ân sư, cho nên người đời nói đủ 
điều về hình tướng mà không hành, thì kết quả tự 
tiến rất ít, vẫn núp trong bản chất sân si không 
thoát, xưng danh lại càng bị kẹt trong địa vị giả tạm. 

Kệ: 
Tu tâm thực hiện tự làm tiến 
Khai triển tâm linh giải nỗi phiền 
Quí Đạo cứu Đời không quản ngại 
Bình tâm tiến hoá trí tâm yên 

4) -- (--), 01-04-1996 ??:?? 
Hỏi: Tại sao tự xưng là đệ tử? 
Đáp: Thưa, đệ tử là người chịu học hỏi nơi người đi trước, 

bằng lòng dấn thân vô quái ngại, dễ nhận dễ hiểu 
người đi trước đã truyền bá, chung một hành trình 
tiến hoá. 

Kệ: 
Cảm thông nguyên lý tự phân hòa 
Thuyết lý minh tâm cảm thiết tha 
Trình độ do Trời duyên tận độ 
Chơn thành chất phát tự mình qua 

5) -- (--), 02-04-1996 ??:?? 
Hỏi: Lúc nào mới thật sự vắng tình Trời? 
Đáp: Thưa, lúc tự cao tự đại, chạy theo tình tiền duyên 

nghiệp, là lúc vắng tình Trời tưởng lầm là mình đã 
thành công, cống cao ngạo mạn quên Trời quên Đất, 
phần hồn bơ-vơ, sống trong khung cảnh bị trói buộc 
mà không hay, càng ngày càng động thêm. 

Kệ: 
Duyên nghiệp tiền tình tạo động thêm 

6) -- (--), 03-04-1996 ??:?? 
Hỏi: Mưu tâm bất cứ một việc gì có lợi cho bản thân 

không? 
Đáp: Thưa, mưu tâm bất cứ một việc lớn hay nhỏ đều hại 

cho tâm thân, dứt khoát chủ kiến thì chẳng cần mưu 
mẹo gì cả. Cuộc sống sẽ được quân bình hơn. 

Kệ: 
Không mưu chẳng có giận hờn tiến 
Chẳng có lo âu chẳng có phiền 
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Khó tu khó tiến khó êm đềm 
Mưu tâm bảo vệ thêm sai lạc 
Chẳng biết tu thân chẳng biết thiền 

Mỗi mỗi điều hành trong dễ dãi 
Bình tâm tận độ rất là yên 

7) -- (--), 04-04-1996 ??:?? 
Hỏi: Hạnh bố thí có ích gì cho bản thân không? 
Đáp: Thưa, hạnh bố thí những triết lý mà chính mình đã 

thực hành và gặt hái được là điều hữu ích từ tâm lẫn 
thân, vui trong hạnh đức trường tồn, không mê, 
không chấp, không tôn người nào. Tự mình tiến hoá 
thấp cao, tùy duyên hạnh độ, thấp cao trong người. 

Kệ: 
Tự mình thức giác tự vui cười 
Chẳng ác chẳng độc chẳng hại người 
Thức giác thanh cao tình chuyển tiến 
Bình tâm am hiểu lại vui cười 
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