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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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TBPTÐN #069 (1996)  
Nhìn Xa 

Nhìn xa hiểu rộng trí khai màn 
Tận độ chơn hồn cảm thấy an 
Không có có không tùy ý thức 

Thành tâm phát triển chẳng phân bàn 
Vĩ Kiên 

 

1) Vancouver (Canada), 22-08-1996 ??:?? 
Hỏi: Phân minh đời đạo là sao? 
Đáp: Thưa phân minh đời là tranh chấp hơn thua, đạo là hòa 

hợp thăng hoa thanh nhẹ, trở về nơi gốc gác sơ sanh. 
Kệ: 

Nguyên căn sáng tỏ các chơn ngành 
Cảm thức vui tươi lại đạt thanh 
Rõ lẽ Trời ban tình tốt đẹp 
Minh tâm kiến tánh hợp chơn thanh 

2) Vancouver (Canada), 23-08-1996 3:00 
Hỏi: Người tu thiền hay sửa pháp là sao? 
Đáp: Thưa người tu thiền hay sửa pháp là người tu còn yếu 

không có lập trường, tánh tình nóng nảy hay thay đổi 
bất ngờ, bịnh cũ tái phát, không dứt khoát, chỉ tạo khổ 
cho chính họ mà thôi!. 

Kệ: 
Trí ý chưa thông tạo lý đời 
Khổ tâm mà tưởng được xa rời 
Khó qui giềng mối không thành đạo 
Cực khổ tạo thêm khó hiểu đời 

3) T/V Nhẫn Hòa (USA), 24-08-1996 3:35 
Hỏi: Trời xanh nằm ở nơi nào? 
Đáp: Thưa trời xanh nằm từ trung tim bộ đầu thẳng đến vô 

cùng tận, lúc nào cũng không xao xuyến, khối óc thành 
tâm tu tiến sẽ được hội tụ với thanh quang là nơi đó, trí 
tâm khai triển vô cùng. 

Kệ: 
Phân minh rõ rệt rõ hành trình 
Tiến thẳng đi lên chẳng giữ mình 
Dứt khoát đi lên không nắm bắt 
Hành trình rõ rệt tự mình minh 

4) T/V Nhẫn Hòa (USA), 25-08-1996 3:00 
Hỏi: Khoác áo tình thương là loại áo nào? 
Đáp: Thưa khoác áo tình thương là tự phát triển tâm từ bi cứu 

độ quần sanh, tu hành tinh tấn, đi đến đâu cũng đem lại 
niềm an vui cho mọi người xung quanh mình, không lo 
âu không dấy bận việc đời. 

Kệ: 
Cảm thông nguyên lý hợp thời tiến 
Giải tỏa phiền ưu giải nỗi phiền 
Sống động tình Trời không thất thoát 
Qui nguyên giềng mối cảm giao liền 

5) T/V Nhẫn Hòa (USA), 26-08-1996 3:00 
Hỏi: Vòm Trời liên hệ với khối óc có phải không? 
Đáp: Thưa vòm Trời liên hệ với khối óc, cho nên người tu 

thiền thích cạo đầu tự cảm thấy luồng điển bộ đầu rút 
thẳng đi lên thay vì kéo xuống rất dễ hơn thua, ác 
mộng và sân si, thích dục và ác ý. 

Kệ: 
Điển tâm khai triển tự mình ghi 
Phát triển muôn chiều tiến hợp thì 
Dẹp bỏ sân si không ý động 
Thành tâm tu luyện tự mình ghi 

6) T/V Nhẫn Hòa (USA), 27-08-1996 3:00 
Hỏi: Thiền viện lớn rộng nằm ở chỗ nào? 
Đáp: Thưa thiền viện lớn rộng nằm ở nơi trung tâm điển 

quang bộ đầu của hành giả Vô Vi. Nơi đó chỉ có một 
hướng đi lên vô cùng tận tức là đất trời vô sanh bất 
diệt. 

Kệ: 
Vô cùng tiến hóa nơi sâu rộng 
Cảm thức trần gian một cái còng 
Phát triển không thành tâm loạn động 
Sửa mình tiến hóa lại càng thông 

7) Las Vegas USA), 28-08-1996 3:00 
Hỏi: Pháp trình xuất phát từ đâu đến đâu? 
Đáp: Thưa pháp trình xuất phát từ sanh trụ hoại diệt và hồi 

sinh mà thành tựu. 
Kệ: 

Chuyển động có không rất nhiệm mầu 
Tựu tan liên tục rất cao sâu 
Hành trình tan tựu rồi sao mất 
Qui thuận Trời cao rõ pháp mầu 
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