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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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Ngũ Uẩn Giai Không 

Bộ đầu biến mất tự phân thân 
Bỡ ngỡ không còn tự xét phân 

Tâm đạo dồi dào trong thanh tịnh 
Khai thông tự tiến thức chuyên cần 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 08-08-1996 ??:?? 
Hỏi: Tại sao tu mà thường nhắc về tình Trời là sao? 
Đáp: Thưa tình Trời là mối liên hệ với tất cả, cũng là cơ 

qui nhứt luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, không 
bao giờ thay đổi. 

Kệ: 
Quyết tu tự trở về ngôi chánh 
Hạnh đức tràn đầy tự tiến nhanh 
Cứu họ cứu mình tu tự tiến 
Dày công tu luyện hiểu Trời xanh 

2) -- (--), 09-08-1996 ??:?? 
Hỏi: Tâm thần bất ổn là sao? 
Đáp: Thưa tâm thần bất ổn là người còn dãy đầy tham dục, 

tự làm suy yếu thần kinh khối óc, phạm rồi tái phạm 
không dứt khoát. Người tu đúng pháp thì phải bảo 
tồn tinh khí thần, pháp Soi Hồn mỗi ngày ít nhứt 
phải hai lần, thì khí tinh sẽ trụ, hướng tâm về trung 
tâm khối óc mà phát triển, hòa hợp với tinh ba của 
vũ trụ, tự cảm thức đi lên rõ ràng, thì mới gọi là đời 
đạo song tu. Phần hồn có cơ hội đi lên, phần xác sẽ 
bớt dục và khỏe mạnh, trí sáng tâm minh. 

Kệ: 
Trí sáng tâm minh ý sáng choang 
Dũng hành thanh tịnh lại đàng hoàng 
Qui nguyên giềng mối không bạc nhược 
Dũng mãnh triền miên rõ pháp tràng 

3) -- (--), 10-08-1996 ??:?? 
Hỏi: Tại sao người lại nhớ người? 
Đáp: Thưa duyên là Trời định, nhớ từ gốc gác cho đến 

hiện tiền, khó quên là có sự liên hệ từ nhiều kiếp. 
Kệ: 

Triền miên thương nhớ tánh chơn hiền 
Cảm động thương yêu lại tạo duyên 
Qui hội tình người trong chốc lát 
Chơn tình bộc phát cảm tâm yên 

4) -- (--), 11-08-1996 ??:?? 
Hỏi: Làm người bị nhục mạ là sao? 
Đáp: Thưa làm người bị nhục mạ là chính mình không 

hiểu mình, hướng ngoại phung phí, linh khí yếu dần 
vì tham dục, hoàn toàn lệ thuộc ngoại cảnh, tánh ỷ 
lại gia tăng, nhiên hậu mới bị sự mạ nhục từ bên 
ngoài xâm chiếm, không minh đường lối tự chủ. 
Người tu thiền chịu nhịn nhục tu tiến, lãnh vực trí 
tuệ thông khai, đối với sự nhục mạ vô cang, thì mới 
ảnh hưởng được người kế tiếp. 

Kệ: 
Trí tuệ phân minh rõ đạo niềm 
Qui y tam bảo vững bền thêm 
Trí ý khai minh đường tâm đạo 
Vô sanh thức giác thật là êm 

5) -- (--), 12-08-1996 ??:?? 
Hỏi: Phần trí tuệ nằm nơi nào? 
Đáp: Thưa phần trí tuệ nằm nơi giữa trán cho nên người 

làm pháp Soi Hồn thì phần giữa trán sẽ được dô ra 
và rất dễ chịu, lúc tham thiền nhập định được lâu 
nhờ nơi đó phát sáng và nhẹ nhàng, nhắm mắt thấy 
cảnh và biết được mình đang làm gì? Hiểu được 
Trời Phật đang dìu tiến tâm linh, chứ tâm linh 
không dìu tiến được Trời Phật. Cho nên cá tánh 
phải phục lụy Trời Phật mà tu, thì mọi việc sẽ được 
êm xuôi. 

6) -- (--), 13-08-1996 ??:?? 
Hỏi: Nhân từ là gì? 
Đáp: Thưa nhân từ là hạnh đức thực hành tự cứu dồi dào, 

qua pháp môn đã và đang thực hành, nhận được và 
phát triển nhân tốt và từ quang tận độ thúc dục 
chúng ta hành sự đứng đắn, tự cứu và độ tha trong 
chu trình tự cứu. 

Kệ: 
Chẳng còn loạn động tạo cầu mưu 
Thực hiện công phu rõ điểm ưu 
Dứt khoát thành tâm không động loạn 
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Kệ: 
Thâm tâm tiến hóa rõ đạo mùi 
Quí tưởng Trời cao tự rèn trui 
Phật Pháp vững bền không dấy động 
Thành tâm hành pháp tự mình vui 

Thực hành tự tiến chẳng còn mưu 

7) -- (--), 14-08-1996 ??:?? 
Hỏi: Âm thinh líu lo do đâu mà có? 
Đáp: Thưa âm thinh líu lo do nguyên khí của Trời thành 

tựu và xuất phát, tùy theo cơ năng của mỗi vị trí 
thanh trược lớn nhỏ khác nhau, tạo duyên tại mặt 
đất, tiến hóa theo cuộc sống của mỗi tâm linh. 

Kệ: 
Hành trình tiến hóa chuyển âm thinh 
Sắc giới phân minh rõ lộ trình 
Qui hội chơn hồn tâm thức giác 
Quí yêu Trời Phật tự giao tình 
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