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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 #084 (1997)  
Thiền 

Tâm linh qui hội thức tâm thiền 
Giải mở phân minh tự tiến xuyên 

Giải quyết chân tình trong chốc lát 
Bình minh sáng chói rõ thanh huyền 

Vĩ Kiên 
 

1) Réunion (--), 02-12-1996 05:45 

Hỏi: Cõi huyền vi là cõi nào? 
Đáp: Thưa cõi huyền vi gắn liền với cuộc sống tâm thức 

của mỗi hành giả trên mặt đất nầy, mắt phàm không 
thể thấy được, tâm thức của hành giả chịu hành sẽ 
đạt được, mọi cảnh giới sẽ hiện ngay trong tâm thức 
rất rõ rệt, chỉ có hành giả bằng lòng thức tâm tự tu 
tự tiến thì mới có kết quả, chứ văn chương và tiền 
bạc không thể biến chế được, cho nên người tu thì 
phải hành khổ thì mới tiến. 

Kệ: 
Thức giác tâm tu chẳng có phiền 
Tự nhiên hội nhập cõi an yên 
Tâm tu thức giác điều hay dở 
Thành thật bình tâm chẳng lụy phiền 

2) Réunion (--), 03-12-1996 04:00 

Hỏi: Niềm tin là tin những gì? 
Đáp: Thưa niềm tin là tin nơi khả năng của chính mình có 

thể tiến tới vô cùng tận. Càng tin nơi khả năng của 
chính mình càng có cơ hội tự thức và không ỷ lại 
bất cứ ai. 

Kệ: 
Tự mình thức giác chẳng làm sai 
Tiến tới không lui tự tiến hoài 
Phân định rõ ràng không tạo loạn 
Bình tâm học hỏi chẳng còn oai 

3) Réunion (--), 04-12-1996 06:10 

Hỏi: Sự phát triển do đâu mà hình thành? 
Đáp: Sự phát triển tâm linh do nhiều yếu tố kết thành, 

như: tâm hướng thượng niệm Phật bằng ý chí, dứt 
khoát và hành đều Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền 
Bí Phật Pháp, càng ngày sẽ càng đựợc thanh nhẹ. 

Kệ: 
Thực hành phát triển mới ra về 
Tiến tới không ngừng chẳng bối bê 
Thanh tịnh xem đời tâm chẳng động 
Qui hồi thiên giới điển hồi quê 

4) Réunion (--), 05-12-1996 05:45 

Hỏi: Sự làm việc của cơ tạng là làm việc gì? 
Đáp: Sự làm việc của cơ tạng là việc hít thở hòa hợp với 

dưỡng khí bên ngoài và nguyên khí của Trời Đất, 
khối thần kinh sẽ được điều hòa theo nhịp sống của 
càn khôn vũ trụ, mà hình thành theo luật nhơn quả. 

Kệ: 
Thâm sâu tạo lý phân lời giải 
Trí tuệ phân minh tự tiến hoài 
Đạo đức trong người đang sẵn có 
Thân hành thanh trược giải lầm sai 

5) Saint Gile (Réunion), 06-12-1996 05:00 

Hỏi: Những câu hỏi cảm thức hằng ngày do đâu mà có? 
Đáp: Thưa những câu hỏi cảm thức hằng ngày do sự thanh 

tịnh của hành giả tiến hóa đến đâu sẽ có câu hỏi đến 
đó, từ đời lẫn đạo. 

Kệ: 
Nguyên lý trược thanh tự thực hành 
Càn khôn vũ trụ cảm thông nhanh 
Chiều sâu khai triển tùy duyên thức 
Tiến hóa không ngừng đạt giới thanh 

6) Saint Benoit (Réunion), 07-12-1996 05:25 

Hỏi: Sự vận hành cực mạnh của vũ trụ từ đâu mà có? 
Đáp: Thưa sự vận hành cực mạnh của vũ trụ do sự thay 

đổi thời tiết chung gom chuyển từ vùng gọi là bão, 
gốc gác của vạn vật tại nơi đó sẽ chịu đựng và thay 
đổi mới toàn bộ luật hóa hóa sanh sanh. 

Kệ: 
Đổi thay thay đổi khí cơ Trời 
Vận chuyển điêu linh khắp các nơi 
Rung động tình Trời không thanh tịnh 
Giao thông qui luật chuyển phân rời 

7) Ile Maurice (Réunion), 08-12-1996 08:15 

Hỏi: Trời Đất thanh tịnh là sao? 
Đáp: Thưa Trời Đất thanh tịnh là niềm an vui của nhân 

loại. Người tu thanh tịnh cũng là niềm an vui của 
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hành giả, kết quả của sự khổ công hành pháp, kết quả là 
thanh tịnh. 

Kệ: 
Dày công tu luyện cứu thân mình 
Sắp xếp tâm linh tự giác minh 
Rõ rệt hành trình không động loạn 
Quí thanh giải trược cứu thân mình 
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