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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 #062 (1996)  
Bàn Bạc Khai Thông 

Thực hành đóng góp tự khai vòng 
Chuyển thức phân minh chẳng ước mong 

Đời đạo song hành tâm hoá giải 
Từ bi tận độ thế là xong 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 05-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Muốn giải tỏa sự thương nhớ trong đạo mầu thì phải 

làm sao? 
Đáp: Thưa muốn đỡ thương nhớ trong tình thâm đạo mầu, 

thì phải thực hành pháp môn đồng hành, thì sẽ có 
dịp tương ngộ, thì luồng điển từ trường được sưởi 
ấm và tự động giải tỏa an vui. 

Kệ: 
Thực tâm tự nhớ qui mùi đạo 
Tự thức tự tu tự bước vào 
Qui một tình đời không quyến luyến 
Chiều sâu tâm đạo chuyển tâm vào 

2) -- (--), 06-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Muốn giải tỏa tâm cạnh tranh ganh ghét thì phải làm 

sao? 
Đáp: Muốn giải tỏa tất cả tánh hư tật xấu thì phải dày công 

thực hành pháp môn mà chính mình đã chọn, từ từ 
sẽ giải tỏa toàn diện, khi luồng điển hội tụ nơi trung 
tim bộ đầu hành triển thì tất cả mọi sự trần trược sẽ 
tự nó tiêu tan, tự hướng về thanh tịnh không giới mà 
hành pháp, thì mỗi mỗi sẽ qui về ánh sáng của chơn 
tâm. 

Kệ: 
Khai tâm mở trí tự phân tầm 
Tiến triển không ngừng lý diệu thâm 
Tương ứng thanh nhàn truy mối đạo 
Chơn tâm sáng suốt tiến âm thầm 

3) -- (--), 07-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Muốn thật sự sống chung hòa bình thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn thật sự sống chung hòa bình thì phải 

thực hành pháp môn đứng đắn và tự thức nhiên hậu 
mới chịu sống chung không cạnh tranh thì mới hòa 
bình, trong xây dựng cho chung. 

Kệ: 
Bình tâm ý thức chuyển vô cùng 
Thực hiện tu tâm uyển chuyển chung 
Mùi đạo không ngừng xây dựng tiến 
Trí tâm thanh nhẹ giải trùng trùng 

4) -- (--), 08-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Sự tiến hóa đến vô cùng là sao? 
Đáp: Thưa sự tiến hóa vô cùng tức là sự thay đổi của mặt 

đất dẫn tiến tâm linh, không ngừng nghỉ, gọi là khoa 
học huyền bí, chỉ có tâm thức thực hành chơn pháp 
thì mới có cơ hội hiểu được điều này. 

Kệ: 
Tự mình khai triển tự vui vầy 
Đời đạo phân minh tự đổi thay 
Hướng thượng phân minh đường tiến giác 
Cảm thông nguyên lý rõ công dầy 

5) -- (--), 09-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Tại sao người đời thích tự gạt mình? 
Đáp: Thưa người đời không thật vì tham, cho nên tự gạt 

mình mà không hay, lâu ngày sanh ra một tập quán 
xấu, gạt luôn tất cả những người xung quanh, tưởng 
lầm là đã thành đạt, dấu của trời, khép tâm vì của, 
biến thể của nó là sân si, thiếu trí, rất dễ sanh bệnh 
nan y. 

Kệ: 
Trí không tiến triển chẳng minh đời 
Tạo động không hay cứ đổi dời 
Yểu yểu minh minh trong cõi động 
Quây quần trong khổ chẳng nghỉ ngơi 

6) -- (--), 10-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Sân hận có ích gì cho khối óc không? 
Đáp: Thưa sân hận rất hại cho thần kinh khối óc, khó ăn 

khó ngủ, không cách nào tiến hóa nổi. 
Kệ: 

Khó hành khó tiến khó hoàn ngôi 
Đi đứng không vui lại tạo tồi 
Gây gỗ đủ điều không lối thoát 
Nội khoa biến loạn khó an ngồi 

7) -- (--), 11-07-1996 ??:?? 
Hỏi: Muốn chiến thắng mình thì phải làm sao? 
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Đáp: Muốn chiến thắng chính mình thì phải nhớ phần hồn 
là chủ chánh, thì lúc nào cũng nghiêm trang thực 
hành, từ đời lẫn đạo. 

Kệ: 
Thực hành từ thấp vui hành tiến 
Giải tỏa tâm tư tự giải phiền 
Duyên đạo tình đời không dấy động 
Giải mê phá chấp tự mình yên 
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