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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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Nhớ lời minh triết tôn sư 
Thành tâm học hỏi người người an vui 

Khai thông nguyên lý đạo mùi 
Dạy cho hiểu đạo rèn trui tiến hoài 

Thành tâm tu luyện hằng ngày 
Nhớ lời minh triết đổi thay thế tình 

Cùng vui khai triển tâm linh 
Tình thương đạo đức hành trình quang khai 

Nhớ người tâm thức dồi mài 
Thực hành chánh pháp đời nay tiến hòa 

Quí thương tâm thức thiết tha 
Lời vàng tiếng ngọc chan hòa tình thương 

Thực hành khai triển mở đường 
Qui về một mối nhớ thương hoài hoài 

Thành tâm đảnh lễ kính Ngài 
Suối tình đạo pháp độ hoài không ngưng 

Vĩ Kiên 
 

1) Bleu Marine (France), 19-09-1996 1:15 

Hỏi: Tại sao có cuộc chung sống hòa bình? 
Đáp: Thưa, cuộc chung sống hòa bình để có dịp chung 

hợp luồng điển thanh tịnh chính mình dấn thân tu 
thiền đã gặt hái được sau những ngày tham thiền 
nhập định, cảm nhận được sự chung sống hòa bình 
an vui. 

Kệ: 
Tu rồi thực hiện sống chung vui 
Cảm thức trần gian có đạo mùi 
Giải toả phiền ưu trong nội thức 
Cùng chung học hỏi tạo thêm mùi 

2) Bleu Marine (France), 20-09-1996 2:49 

Hỏi: Luồng điển thanh tịnh là luồng điển nào? 
Đáp: Thưa, luồng điển thanh tịnh là luồng điển diệu thanh, 

chỉ có rút đi lên và hoá giải chứ không có ôm giữ và 
tạo loạn, và chống đối âm khí tràn ngập, mắt nhắm 
hôn mê không mở được. 

Kệ: 
Thực hành thanh trược rõ ràng nhập 
Hướng thượng khai thông chiều sáng tỏ 
Tận độ chơn hành chẳng phải lo 
Tự hành tự tiến chẳng quanh co 

3) Bleu Marine (France), 21-09-1996 4:29 

Hỏi: Tại sao có thể xảy ra sự mất trật tự? 
Đáp: Thưa, do trí óc của con người không chịu tuân theo 

luật lệ hiện hành của một nơi nào hành giả muốn 
đến, có thể xảy ra rắc rối và xáo trộn tinh thần kỷ 
luật. 

Kệ: 
Bất minh luật lệ khó trao tình 
Tạo khổ cho nhau hại tới mình 
Tâm nghiệp không tu lo tháo gỡ 
Tưởng lầm mình tốt tự mình khinh 

4) Bleu Marine (France), 22-09-1996 4:20 

Hỏi: Tại sao nhìn xuống thế gian toàn là chuyện rắc rối, 
không giải quyết được? 

Đáp: Thưa, dưới vòm Trời đều là chuyện ỷ lại cấu kết lẫn 
nhau gọi là tình thương, nhưng rốt cuộc không đâu 
vào đâu cả, chứng minh tâm linh hướng thượng rất 
ít, cho nên bị cõi âm lấn át bằng một khối điển 
trược, dục tính càng ngày càng gia tăng, tự hủy hoại 
tâm thân. Thậm chí, phần hồn lúc lià xác cũng 
không hiểu đường đi, bước vào cõi âm u, không 
thoát khỏi cảnh lục đạo luân hồi. 

Kệ: 
Hận thù liên tục sống lôi thôi 
Khổ cảnh điêu linh khó đứng ngồi 
Giải toả không thành tâm chuyển động 
Bình minh không có chỉ than ôi! 

5) Paris (France), 23-09-1996 3:00 

Hỏi: Người thiếu thật thà hay lợi dụng, tại sao? 
6) Paris (France), 24-09-1996 2:51 

Hỏi: Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng là sao? 
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Đáp: Thưa, người thiếu thật thà đều là tự hại, cầu Chúa 
Phật phù hộ nhưng thiếu thật thà như giọt nước bỏ 
biển, tan biến như không cầu. 

Kệ: 
Thiếu thật thà như không minh chánh 
Tạo tội cho mình điển khó thanh 
Trược khí trường tồn không giải tán 
Thân tâm bất ổn tự mưu hành 

Đáp: Thưa, qui y Phật là trở về thực chất của chính mình, 
qui y Pháp là trở về với sự hành triển của chính 
mình, qui y Tăng là trở về với chính mình. 

Kệ: 
Trở về chơn giác hành trình 
Khai triển tâm linh tự sửa mình 
Một mối duyên lành khai trí tuệ 
Bền lâu tự thức tự mình minh 

7) Monaco, 25-09-1996 4:20 

Hỏi: Muốn óc sáng thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa, muốn óc sáng thì phải hành pháp đứng đắn và 

nung nấu dũng chí thanh tịnh, nhiên hậu mới đạt tới 
ánh sáng, nhắm mắt thấy ánh sáng, thì mới thật sự 
thấy được ánh sáng diệu thanh. 

Kệ: 
Thực hành đi tới mức vô sanh 
Trí triển tâm thành tận gốc thanh 
Thanh diệu quân bình chơn chính pháp 
Trùng tu đạt đạo cảm thông hành 
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