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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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Thanh tịnh tu tâm hiểu chính mình 
Khai thông trí tuệ tự mình minh 

Duyên đời tình đạo trong minh cảm 
Thấm thía thực hành đạt pháp khinh 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 17-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Tu là tự giảm bớt tất cả sở phí ngoại thân, tại sao còn 
đòi hỏi tiền bạc là sao? 

Đáp: Thưa thật sự tu, thì được giảm mọi lệ phí ở bên 
ngoài, và đổi chiều hướng hướng thượng và giải tỏa 
uất khí bên trong. Nguyên khí của Trời rất lớn rộng, 
chẳng tốn hao gì. 

Kệ: 
Chẳng còn mê loạn chẳng sân si 
Cảm thức bình tâm uyển chuyển tùy 
Duyên đạo duyên đời tu tự tiến 
Chẳng còn ước vọng chẳng còn suy 

2) -- (--), 18-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Nhân thể điện học là sao? 
Đáp: Thưa nhân thể điện học là làm người đã tự quên điển 

đã hằng hữu trong thể xác của người trong lúc chào 
đời. Nhờ điển mà sống, có điển mà hoạt động và lớn 
dần, hòa hợp với vũ trụ quang mà phát triển, từ tâm 
lẫn thân, ham mê sự sống còn, quên đi có lúc đến lại 
có lúc phải ra đi, tùy lúc trưởng thành của điển giới, 
tế bào của cơ thể phải chịu định luật: sanh trụ hoại 
diệt mà tiến hóa. Đó gọi là huyền bí, cơ sở tâm linh, 
diễn tiến tùy theo sự phát triển của tâm thức, mà 
nhận ra chánh diện, tức là phần hồn. 

Kệ: 
Vạn linh chung tiến sanh tồn học 
Cơ thể bình tâm pháp pháp xuyên 
Qui hội chơn hồn tâm đạt thức 
Về nơi thanh tịnh rõ duyên tiền 

3) -- (--), 19-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Nguyên lý thanh cao nằm ở đâu? 
Đáp: Thưa nguyên lý thanh cao nằm trên vòm Trời. Hồn 

đi đến đó, ý tưởng sự thành, muốn đi đến đâu thì sẽ 
được đi đến đó, hoàn toàn giải nghiệp và chẳng còn 
khó khăn nữa.. 

Kệ: 
Ý tưởng sự thành không nắng mưa 
Càn khôn rút gọn chẳng còn thưa 
Nơi nơi thanh nhẹ không giao động 
Tình thế an vui uyển chuyển vừa 

4) -- (--), 20-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Làm sao mở trí được? 
Đáp: Thưa phải siêng năng và trật tự thì mới mở trí được. 

Người tu thiền thì phải thường xuyên niệm Phật, thì 
mới có cơ hội khôi phục đại trí được. 

Kệ: 
Khai thông phát triển tự tâm mình 
Trí ý không ngừng xuất phát minh 
Ý đẹp tâm lành minh thức giác 
Trời cao mở rộng rõ hành trình 

5) -- (--), 21-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Muốn rời khỏi thể xác trước khi chết thì phải làm 
sao? 

Đáp: Thưa muốn rời khỏi thể xác trước khi chết thì phải 
dũng mãnh tu thiền đứng đắn theo người đi trước đã 
đề ra, hướng về thanh tịnh mà thực hành, khôi phục 
trật tự, tức là có thể xuất khỏi thể xác bất cứ lúc 
nào, lúc ấy mới thật sự học đạo, càng ngày càng vui 
và cởi mở. 

Kệ: 
Trời người một cảnh chẳng phân hai 
Khổ luyện tâm tu tự tiến hoài 
Khai pháp mở tâm không luyến tiếc 
Bình tâm thực hiện tiến thanh đài 

6) -- (--), 22-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Muốn hy sinh thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muôn loài tại mặt đất này đều phải hy sinh, tùy 

theo trình độ sẵn có mà tiến hóa, tạo hóa đã sắp đặt 
rõ ràng, là phải ăn để mà sống, phải mài dũa mới 
đẹp. Sự hy sinh hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến 
hóa. 

Kệ: 
Giây chuyền chuyển giải gần xa độ 
Nguyên lý hành thông pháp pháp vô 
Tâm đạo cảnh đời qui một mối 
Trời ban tâm đẹp nguyện Nam Mô 
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7) -- (--), 23-05-1996 ??:?? 

Hỏi: Duyên gì là duyên trần trược? 
Đáp: Thưa duyên trần trược là duyên hòa hợp với dục tính 

ác ôn, che dấu và ích kỷ, sức hút của sự đòi hỏi rất 
mạnh. 

Kệ: 
Trí không khai triển không thông hành 
Dục tánh gia tăng khó đạt thanh 
Bành trướng tâm tư theo vọng động 
Hồn không tiến hóa vía không thanh 
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