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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 ** 
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Mối Giềng 

Diễn biến thâm sâu vẫn nối liền 
Bình tâm học hỏi thức triền miên 
Duyên Trời ân độ truyền tâm đạo 

Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 04-05-1996 ??:?? 
Hỏi: Thần giao cách cảm là sao? 
Đáp: Thưa thần giao cách cảm là luồng điển đồng hành 

đêm đêm có thể tương ngộ gặp nhau khi tưởng đến. 
Kệ: 

Chung hành khai triển đạt tâm nền 
Tự thức cảm giao trí vững bền 
Học đạo thâm tình tâm mến cảm 
Đồng hành chung tiến chẳng còn quên 

2) -- (--), 05-05-1996 ??:?? 
Hỏi: Muốn đạt tới trình độ tu học tốt đẹp, thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn đạt tới trình độ tu học tốt đẹp, thì phải tự 

dứt khoát thất tình lục dục nhơn duyên, thì sẽ bớt 
động và siêng năng hành pháp, tận dụng nguyên lý 
của Trời Đất thì điện năng sẽ được dồi dào, sẽ cảm 
thức được điển là gì? Tự tu tự tiến một cách dễ dãi. 

Kệ: 
Thành tâm tu luyện giới thanh hoài 
Sống khổ không than tự sửa sai 
Tình đời đen bạc tâm chẳng động 
Thực hành chơn pháp tránh lầm sai 

3) -- (--), 06-05-1996 ??:?? 
Hỏi: Tuổi tác xung khắc thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa tuổi tác sung khắc thì phải tự tu mới giải quyết 

được, hành bất cứ pháp nào thật sự hướng về từ bi 
mà tu thì mới giải quyết được duyên nghiệp, tâm an 
trí sáng thì mới dễ hòa và tha thứ thương yêu. 

Kệ: 
Thực hành thức giác mỗi chơn điều 
Hiểu lý thâm sâu hiểu lý siêu 
Thức giác chơn hồn tâm đạt đạo 
Qui về một mối thật tình yêu 

4) -- (--), 07-05-1996 ??:?? 
Hỏi: Vui hành trong thanh tịnh là sao? 
Đáp: Thưa vui hành trong thanh tịnh là hành đúng pháp, tự 

giải được nghiệp tâm, thẳng tiến vào điển giới, ý 
tưởng sự thành, nhập định thăng hoa, không còn 
một mảy may dấy động, gọi là vui hành trong thanh 
tịnh. 

Kệ: 
Thực hành phát sáng lại càng minh 
Giải tỏa phiền ưu tự hiểu mình 
Chơn lý tràn đầy tâm tự đạt 
Thực hành chất phát rõ hành trình 

5) -- (--), 08-05-1996 ??:?? 
Hỏi: Tình thương nào mới là tình thương thật? 
Đáp: Tình thương của Thượng Đế mới là tình thương thật, 

thể hiện qua ánh sáng từ bi trong lành tận độ. Người 
tu thiền tiến tới ánh sáng trong lành đó mới thật là 
tu. 

Kệ: 
Vui trong thanh tịnh sáng chơn hồn 
Quí trọng Trời cao giải ác ôn 
Mê loạn không còn tâm đạt thức 
Bình tâm vui học vẫn sanh tồn 

6) -- (--), 09-05-1996 ??:?? 
Hỏi: Mỗi người tu thiền một thời gian tánh tình đều thay 

đổi khác nhau tại sao? 
Đáp: Thưa mỗi người đều có một bộ đầu và khối óc như 

nhau, nhưng sự hấp thụ và phát triển nhìn thấy khác 
nhau. Nhưng chung qui chỉ có một mà thôi, tức là 
thanh tịnh trong siêu giác, qui về ánh sáng của đại bi 
là một, có múa máy cho mấy cũng vậy thôi. Sự sáng 
trong là cần thiết, biết mình biết họ mới là người tu. 
Ngược lại khi họ, quên mình chẳng phải người tu. 

Kệ: 
Tu sao trở sáng tránh tâm mù 
Học hỏi không ngừng tự tiến tu 
Trực giác không còn nuôi lý luận 
Tự mình tiến hóa lãnh phần ngu 

7) -- (--), 10-05-1996 ??:?? 
Hỏi: Bộ đầu càng tu lại càng lớn rộng tại sao? 
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Đáp: Thưa bộ đầu càng ngày càng tu tự cảm càng lớn rộng 
là vì tầm điển quang khối óc càng phát triển, thức 
hòa đồng càng ngày càng mở rộng, rất dễ tha thứ và 
thương yêu trong xây dựng. 

Kệ: 
Càng tu càng tiến càng vui mừng 
Thức giác bình tâm pháp pháp trưng 
Bỡ ngỡ không còn gây chấn động 
Bình tâm tiến hóa tự mình ưng 
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