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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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Thức tâm khai triển tự ra vô 
Dũng mãnh thành tâm giải ý đồ 
Thực hiện tâm linh qui hội tiến 

Hành thông khai triển tự mình vô 
Vĩ Kiên 

 

1) Monaco (France), 26-09-1996 4:05 
Hỏi: Muốn thực hành chất phác thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa, muốn thực hành chất phác thì phải siêng năng 

hành pháp, sửa mình tự trở về nguyên lý tự nhiên và 
hồn nhiên. 

Kệ: 
Thành tâm trở lại nguyên năng điển 
Giải tỏa phiền ưu giải nỗi phiền 
Trí điển chơn hành minh giải tỏa 
Bình minh chiếu rọi chẳng lo phiền 

2) Monaco (France), 27-09-1996 2:45 
Hỏi: Mỗi một đơn vị của Trời Đất nằm ở đâu? 
Đáp: Thưa, mỗi một đơn vị của Trời Đất nằm ở nơi một 

sanh linh hoạt động được, hiểu xa biết gần, không tu 
theo pháp lý thì không biết được đường hướng đi 
lên. 

Kệ: 
Không tu khai triển trí nơi đầu 
Cảm thức trần gian tạo khổ sầu 
Dâm tính tràn đầy gây khổ nạn 
Qui y thanh giới tạo cơ cầu 

3) Monaco (France), 28-09-1996 4:00 
Hỏi: Dung nhan tươi đẹp do đâu mà có? 
Đáp: Thưa, dung nhan tươi đẹp do nhân quả tu hành mà 

có, kiếp trước có tu kiếp nầy tươi đẹp sanh ra tâm 
thức hiền hòa dễ thương. 

Kệ: 
Nhân hiền quả tốt dễ thương hiền 
Quí cách xinh tươi lại được yên 
Rõ lẽ Trời ban không hoại nát 
Tự mình xây dựng tự mình xuyên 

4) Monaco (France), 29-09-1996 ??:?? 
Hỏi: Dâm tánh do đâu tạo thành? 
Đáp: Thưa dâm tánh do mắt mũi tai miệng ý thân lưỡi tạo 

thành, thu thập từ bên ngoài vào, lâu ngày kết hợp 
thành tánh tham và dâm, sanh ra tánh ích kỷ muốn 
riêng mình có mà thôi. 

Kệ: 
Tham dâm tạo khổ cho mình động 
Muốn có liên hồi tự ngóng trông 
Kích thích chuyển hoài không dứt khoát 
Tưởng lầm là thật khó lành trong 

5) Monaco (France) 30-09-1996 3:00 
Hỏi: Mỗi người có một chuyện là sao? 
Đáp: Thưa sự cấu trúc khác nhau, tùy theo giờ giấc thành 

tựu mà học hỏi và phục vụ người kế tiếp, người nầy 
thích người kia, người kia ghét người nọ cũng do sự 
sanh khắc khác nhau. Đó cũng là mức tiến theo qui 
luật của ngũ hành. Ngược lại người tu hành pháp 
đứng đắn thì mọi sự bên trong đều thay đổi phát 
triển theo luồng điển chung hợp hòa bình, qui một 
thay vì cạnh tranh vô ích. 

Kệ: 
Duyên lành phát triển tâm thân tiến 
Giải tỏa ưu tư giải nỗi phiền 
Nguyên lý trành đầy duyên tốt đẹp 
Bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên 

6) Monaco (France) 31-09-1996 2:15 
Hỏi: Nguyên lại bổn tánh do đâu mà có? 
Đáp: Thưa nguyên lai bổn tánh cấu trúc từ nhiều kiếp cộng 

với tập quán hiện tại, hình thành. Cần một phương 
pháp khứ trược lưu thanh tự giải lần lần, pháp lực 
thanh tịnh, hội nhập với Đại thanh tịnh, nhiên hậu 
mới giải được tất cả nghiệp chướng từ nhiều kiếp, 
hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận thì mới thấu đáo 
được nguyên lai vô sanh bất diệt của mỗi phần hồn. 

Kệ: 
Nằm trong nguyên lý sanh tồn tiến 
Cảm thức trần gian chỉ có phiền 
Gieo nợ khó hoàn tâm loạn động 
Dày công tu luyện tự mình yên 

6) Monaco (France) 31-09-1996 2:15 
Hỏi: Nguyên lại bổn tánh do đâu mà có? 
Đáp: Thưa nguyên lai bổn tánh cấu trúc từ nhiều kiếp 

cộng với tập quán hiện tại, hình thành. Cần một 
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phương pháp khứ trược lưu thanh tự giải lần lần, pháp lực 
thanh tịnh, hội nhập với Đại thanh tịnh, nhiên hậu 
mới giải được tất cả nghiệp chướng từ nhiều kiếp, 
hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận thì mới thấu đáo 
được nguyên lai vô sanh bất diệt của mỗi phần hồn. 

Kệ: 
Nằm trong nguyên lý sanh tồn tiến 
Cảm thức trần gian chỉ có phiền 
Gieo nợ khó hoàn tâm loạn động 
Dày công tu luyện tự mình yên 
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