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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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Giữ Gìn 

Gìn Giữ tâm linh rõ tiến trình 
Phân minh đời đạo giữa hành trình 
Qúi yêu Trời Phật tình giao cảm 

Nhận thức đường đi rõ chính mình 
Vĩ Kiên 

 

1) Amphion Les Bains (France), 12-11-1996 01:09 
Hỏi: Tình nào là tình bất diệt? 
Đáp: Thưa tình Trời là tình bất diệt, luôn luôn ban chiếu 

cho nhơn sanh cảm nhận sự bình an của cuộc sống. 
Kệ: 

Tình thương ban chiếu chuyển trong ngoài 
Mến cảm tình thương chẳng tại ai 
Cấu trúc siêu nhiên Trời độ phước 
Tình thương dào dạt dẫn đường dài 

2) Amphion Les Bains (France), 13-11-1996 03:04 
Hỏi: Hoa quả ở thế gian luôn luôn bị cắt hái nhưng vẫn 

còn sanh tồn tại mặt đất tại sao? 
Đáp: Thưa vật thể là tạm nhưng liên điển vẫn tồn sanh, 

tiến hóa tới vô cùng chiếu theo điển khí của Trời 
Đất mà hình thành. 

Kệ: 
Vạn linh tiến hóa sanh tồn tiến 
Duyên nợ Trời ban chẳng có phiền 
Sanh mang tạm thời qui luật tiến 
Về không thanh nhẹ vẫn còn duyên 

3) Amphion Les Bains (France), 13-11-1996 04:00 
Hỏi: Đường nào là đường dài nhứt? 
Đáp: Thưa đường tu là đường dài nhứt, cứ lầm lỳ đi tới, 

không bao giờ lùi bước, cuối cùng mới cảm thức 
được đường đạo là vô cùng tận, chơn lý tròn trịa và 
không méo mó, càng thực hành sẽ càng cảm thức 
chiều sâu của đạo mầu. 

Kệ: 
Mầu nhiệm thanh điển phát quang 
Chơn tu chẳng có bàng hoàng 
Minh tâm kiến tánh tâm an lạc 
Trời Đất hữu tình tự phát quang 

4) Amphion Les Bains (France), 14-11-1996 03:04 
Hỏi: Tình thâm của đạo mầu là sao? 
Đáp: Thưa tình thâm của đạo mầu là do hành giả chịu 

hành pháp tinh tấn thì sẽ có cơ hội tự tháo gỡ bớt 
nghiệp lực thì sẽ cảm thấy được sự may mắn sẽ đem 
lại nhiều sự bất ngờ không cần phải mưu mô và khổ 
tâm, việc sẽ thành trong sự huyền diệu và tốt đẹp. 

Kệ: 
Mưu mô cực khổ chẳng hình thành 
Giải quyết siêng tu lại đạt nhanh 
Qui hội tình Trời trong ổn định 
Chẳng còn mê chấp chẳng còn danh 

5) Paris (France), 15-11-1996 05:27 
Hỏi: Muốn có được sự tự nhiên và hồn nhiên thì phải làm 

sao? 
Đáp: Thưa muốn có sự tự nhiên và hồn nhiên thì phải giải 

bỏ trần tâm, bằng cách thực hành pháp môn tinh 
tấn, hướng đi sẽ đổi chiều hướng về ánh sáng vô 
cùng tận mà thực hành, thì sẽ khôi phục trật tự điện 
năng trong lúc sơ sanh thanh nhẹ, mọi việc sẽ được 
an bài tốt đẹp. 

Kệ: 
Giải mê phá chấp chẳng ưa thèm 
Trí tuệ phân minh chẳng bớt thêm 
Tỉnh táo an vui không dấy động 
Về nguồn thanh nhẹ tiến đêm đêm 

6) Paris (France), 16-11-1996 05:30 
Hỏi: Cuộc sống tâm linh là cuộc sống gì? 
Đáp: Thưa cuộc sống tâm linh là cuộc sống tự thoát khỏi 

phần lao lý lo âu, trở về với thực chất tự nhiên và 
hồn nhiên, thanh thoát trong thanh tịnh. 

Kệ: 
Bình tâm thanh tịnh tự phân minh 
Đời đạo chơn hồn qui tiến trình 
Tha thiết tự tu tâm chuyển thức 
Vía hồn thanh nhẹ lại càng minh 

7) Paris (France), 17-11-1996 05:30 
Hỏi: Thiện nhân là gì? 
Đáp: Thưa thiện nhân là bằng lòng tu sửa nghiệp tâm của 

chính mình, nhiên hậu mới gọi là thiện nhân, sửa 
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mình tâm thức thanh nhẹ tức là biết quí trọng nguyên lý 
của Trời Đất ân ban, hình thành một cuộc sống còn 
tại thế, học hỏi trong nhịn nhục thăng hoa phần hồn, 
quí yêu Trời Phật dứt khoát không làm điều ác, thân 
tâm thường lạc. 

Kệ: 
Khai minh trí tuệ hiểu tâm thân 
Nguyên lý Trời ban nguyện góp phần 
Trí ý không ngừng thăng tiến hóa 
Bền lâu vững tiến sống chuyên cần 
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