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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 #072 (1996)  
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Trí tuệ dũng hành trong thức giác 
Bình tâm thanh tịnh tự phân bàn 

Phân minh đời đạo trong thanh trược 
Hiểu biết chiều sâu của mọi ngành 

Vĩ Kiên 
 

1) Atlantic City (USA), 12-09-1996 3:00 
Hỏi: Tại sao tu hoài không tiến? 
Đáp: Thưa tu hoài không tiến là tại nghiệp lực từ tiền kiếp 

mang đến rất nặng, hành hoài chưa dứt khoát được 
chủ kiến, vẫn vấn vương chủ kiến độc tài, điển tâm 
không thông suốt, phải tin nơi pháp mà tiếp tục 
hành đúng, nhiên hậu mới có cơ hội tiến tới sự dứt 
khoát được. 

Kệ: 
Bình tâm tiến hóa trăm chiều tiến 
Giải tỏa phân minh chẳng lụy phiền 
Tự tiến không ngừng trong thức giác 
Bình tâm học hỏi tự phân xuyên 

2) Atlantic City (USA), 13-09-1996 3:00 
Hỏi: Qui nguyên giềng mối là sao? 
Đáp: Phần hồn vốn là nguyên điển của Trời Đất hình 

thành, tròn trịa không dư không thiếu, nó là chơn lý 
tiến hóa bất diệt, chỉ có tan ra bởi sự phân tán của 
chính nó, cuối cùng cũng có cơ hội hồi sinh, trở về 
với ánh sáng Như Lai. 

Kệ: 
Qui nguyên giềng mối tự phân bài 
Thức giác chơn hồn tự sửa sai 
Vọng động không còn tâm nhập định 
Tiến về thanh giới chẳng lầm sai 

3) Atlantic City (USA), 14-09-1996 3:00 
Hỏi: Bằng lòng làm mọi việc có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa bằng lòng làm mọi việc rất hữu ích cho tâm lẫn 

thân, đối với tâm thì đức nhịn nhục càng ngày càng 
gia tăng, thức hòa đồng lại càng được mở rộng, đối 
với thân thì càng ngày càng khỏe mạnh và vui hòa 
với các giới. 

Kệ: 
Minh tâm chỉ biết ông Trời 
Tâm trí thảnh thơi được nghỉ ngơi 
Nhân quả luật Trời nay thấu triệt 
Bình tâm học hỏi hưởng tình Trời 

4) Paris (France), 15-09-1996 3:30 
Hỏi: Minh tâm kiến tánh là sao? 
Đáp: Thưa minh tâm kiến tánh là thấy được tánh hư tật 

xấu của chính mình, thì mới bằng lòng tự tu sửa, 
dần dần sẽ tháo gỡ được nghiệp tâm. 

Kệ: 
Khai thông tự thức tự phân tầm 
Trí tuệ quang khai lý diệu thâm 
Tiến triển không ngừng trong thức giác 
Thực hành chơn pháp tự mình câm 

5) Paris (France), 16-09-1996 0:00 
Hỏi: Hồn thiêng là sao? 
Đáp: Thưa hồn thiêng là phần hồn xuất khỏi thể xác, học 

hỏi bất cứ chuyện gì từ bên trên chuyển xuống, 
luồng điển thanh tịnh lúc nào cũng cảm nhận được, 
chịu học và chịu hành theo chiều hướng phát triển 
của tâm linh. 

Kệ: 
Qui nguyên giềng mối tâm linh tiến 
Khai triển chơn hồn tự tiến xuyên 
Học hỏi không ngừng tâm thấu triệt 
Thành tâm tu luyện tự mình yên 

6) Paris (France), 17-09-1996 3:20 
Hỏi: Người tu không chịu hợp tác trong trật tự chung thì 

phải làm sao? 
Đáp: Thưa người tu thiền không chịu hợp tác trong trật tự 

chung là người đi ngược lại chiều hướng chung, tức 
là đã phạm luật chung, muốn lợi cho chính mình 
quên đi sự hữu ích chung thì tu rất khó tiến. 

Kệ: 
Bất minh tự tạo rối phiền chung 
Lý lẽ không thông lại tạo khùng 
Phiền não tái hồi trong chốc lát 
Tu hoài không sáng khó khoan dung 

7) Paris (France), 18-09-1996 1:04 
Hỏi: Người không có tâm đạo có phải ma quỉ không? 
Đáp: Thưa người không tâm đạo đức, thường hay nghĩ 

xấu cho người khác, nghĩ chuyện phá hoại người 
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khác, thuộc về tầng điển thấp, hướng về dâm dục là cao 
nhứt, hay gây chuyện và ích kỷ, muốn hơn người 
khác, tâm ma ý quỉ, chỉ biết phá hoại và không đạo 
đức, thích phá hoại thay vì cứu độ. 

Kệ: 
Tâm không đạt thức tự xây mồ 
Khó tánh không tu khó chuyển vô 
Tạo loạn tự mình gây đổ vỡ 
Khó hàn khó gắn khó (niệm) Nam Mô 
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