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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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Sống Vui Trong Thanh Tịnh 

Khai thông cơỉ mở rõ thân hình 
Tứ đại hợp thành xét xét minh 
Qui hội chơn hồn qui một mối 

Thong dong hành triển rõ hành trình 
Vĩ Kiên 

 

1) Monaco (France), 15-10-1996 1:50 
Hỏi: Tại sao cảm thấy không có lối thoát? 
Đáp: Thưa tự cảm thấy không có lối thoát là không cách gì 

rời khỏi lãnh vực tâm tư của chính mình, tức là chưa 
thoát khỏi trần tục và vẫn giữ sự ham muốn từ việc nhỏ 
cho đến việc lớn. 

Kệ: 
Thân tâm dính líu chẳng buông trôi 
Cảm thấy khó khăn đi đứng ngồi 
Chưa dứt tình đời tâm vẫn nhớ 
Phần hồn chưa tiến vẫn lôi thôi 

2) Monaco (France), 16-10-1996 3:00 
Hỏi: Đường xa xứ lạ là nơi nào? 
Đáp: Thưa đường xa xứ lạ là mặt đất, tức là đường xa xứ lạ 

của phần hồn, lúc nào cũng gặp chuyện rắc rối vì sự 
sống còn. 

Kệ: 
Đến đây mỗi lúc mỗi bàng hoàng 
Tranh chấp si mê lại khó khăn 
Ăn ở không yên vì cảnh động 
Xác thân cực nhọc khổ tâm bàn 

3) Monaco (France), 17-10-1996 3:25 
Hỏi: Tình ở đâu mà có? 
Đáp: Thưa tình do tâm linh phát triển đến đâu sẽ có đến đó, 

càng ngày càng mở rộng đường tu mới gọi là tình chơn 
thật, trong thực hành thì mới diễn tả rõ rệt. 

Kệ: 
Cơ duyên sẵn có chẳng lo phiền 
Quí tưởng khai minh tình quyến luyến 
Luyện đạo phân minh đường trí tuệ 
Thành tâm phục vụ rất là yên 

4) Monaco (France), 18-10-1996 3:00 
Hỏi: Thích do đâu tạo thành? 
Đáp: Thưa thích do sự quân bình luồng điển của tâm thức, 

tiến tới đâu thích và hiểu tới đó. 
Kệ: 

Quân bình tự đạt tự phân minh 
Giải mở khai thông rõ hành trình 
Thức giác chính mình không dấy động 
Yêu thương tha thứ rõ hành trình 

5) Monaco (France), 19-10-1996 3:00 
Hỏi: Làm sao về Thiên Quốc được? 
Đáp: Thưa có đường lối thực hành rõ rệt và dứt khoát, tương 

lai sẽ có cơ hội cho phần hồn tiến hóa về Thiên Quốc. 
Kệ: 

Qui y giềng mối chẳng lo phiền 
Sáng suốt minh tâm cảm thấy yên 
Đường lối rõ rệt không thay đổi 
Thực hành thanh tịnh tự mình xuyên 

6) Monaco (France), 20-10-1996 1:00 
Hỏi: Thần giao cách cảm là sao? 
Đáp: Thưa thần là sự hiểu biết trước sự cảm thức, tự nhiên 

hiểu rõ rệt như vậy. 
Kệ: 

Tự nhiên biết được rõ như vầy 
Cách cảm phân minh tự đổi thay 
Trí tuệ không ngừng tâm phát triển 
Tự mình sáng suốt tự mình may 

7) Monaco (France), 21-10-1996 3:20 
Hỏi: Sự thành thật có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa sự thành thật rất hữu ích cho tâm linh lẫn cuộc 

sống hiện tại, không có gì quí bằng sự thành thật và tu 
tiến. 

Kệ: 
Chơn tình quí tưởng không xao xuyến 
Thực hiện chơn tu chẳng có phiền 
Chánh diện do mình tâm tự thấy 
Qui hồn qui vía sống bình yên 
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