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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 #091 (1997)  
Tình Trời 

Tình Trời siêu diệu dìu tâm thức 
Cứu khổ ban vui tự vấn an 

Cực điểm do trời qui một mối 
Tình thương thanh tịnh vẫn vui bền 

Vĩ Kiên 
 

1) Perth (Australia), 22-01-1997 04:02 
Hỏi: Nghiệp là gì? 
Đáp: Thưa nghiệp là tập quán và hướng đi của người đời 

tùy theo sự nhu cầu và đòi hỏi. 
Kệ: 

Hướng ngoài tập quán tạo sanh động 
Chẳng có cảm minh cứ tréo trồng 
Tâm nghiệp chính mình gây loạn động 
Tu tâm thanh tịnh nghiệp đổi vòng 

2) Sydney (Australia), 23-01-1997 03:00 
Hỏi: Muốn có tâm thành thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn có tâm thành, trước phải thật thà, hứa 

một là một hai là hai, không nên thất hẹn và dối trá, 
tâm thành thật là tâm trong lành và rất dễ dứt khoát. 

Kệ: 
Thân tâm trật tự dễ an khương 
Thực hiện khai thông dễ mở đường 
Không gạt chính mình chẳng gạt ai 
Trong lành tự tiến dễ gieo gương 

3) Sydney (Australia), 24-01-1997 06:30 
Hỏi: Muốn có sự an lạc thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn có sự an lạc thì phải phước huệ song tu, 

nghiêm chỉnh dứt khoát tu tiến thì sẽ được sự an 
nhiên tự tại. 

Kệ: 
Thực tâm phát triển thì thầm tiến 
Tháo gỡ bình tâm tự nối liền 
Phước họa do mình tâm tự hiểu 
Bình tâm thanh tịnh tự giao liên 

4) Sydney (Australia), 25-01-1997 08:45 
Hỏi: Qui hội tâm linh là qui hội làm sao? 
Đáp: Thưa qui hội tâm linh là mọi người đồng tu đồng 

sum hợp, chung nhau phát triển một đường hướng 
về thanh tịnh mà tu. 

Kệ: 
Cùng nhau hội ngộ tái thâm tình 
Rõ lẽ càn khôn một hướng khuynh 
Duyên đẹp tình Trời qui sống động 
Thanh bình sáng suốt tự mình minh 

5) Sydney (Australia), 26-01-1997 05:45 
Hỏi: Tìm tịnh trong động thì phải làm sao mới đúng? 
Đáp: Thưa tìm tịnh trong động thì phải dấn thân trong mọi 

hoàn cảnh, thì trực giác mới mở, thức hòa đồng mới 
phát triển. Ngược lại thủ thế và ôm chấp thì đi đến 
đâu cũng không phát triển và tự cô lập chính mình 
mà thôi. 

Kệ: 
Chuyện đời dục lạc khó buông trôi 
Phạm lỗi không minh tự tạo tồi 
Ăn cắp tưởng mình chơn ý thức 
Khổ hành không có muốn thành ngôi 

6) Sydney (Australia), 27-01-1997 06:45 
Hỏi: Muốn được vui trong thanh tịnh thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn được vui trong thanh tịnh thì luồng điển 

trong nội tâm phải quân bình, không còn lo âu và sợ 
sệt nữa, nhiên hậu mới bỏ được tình đời đen bạc. 

Kệ: 
Điển tâm khai triển tiến thì thầm 
Giải tỏa phiền ưu tự tiến thầm 
Rõ rệt chính mình không chuyển động 
Quí yêu muôn loại tịnh âm thầm 

7) Sydney (Australia), 28-01-1997 06:15 
Hỏi: Muốn được một lòng một dạ tu học theo Pháp Lý Vô 

Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải làm sao? 
Đáp: Muốn một lòng một dạ xây dựng niềm tin vững chắc 

cho chính mình, thì phải thực hành đứng đắn từ giai 
đoạn một, tức là tự gây một tập quán tốt trong tinh 
thần tự xây dựng cho đường hướng phát triển tâm 
linh. 

Kệ: 
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Tự xây tự tiến rõ hành trình 
Bạn đạo chung tu tự cảm minh 
Đời đạo song hành tâm thức giác 
Chiều sâu tâm đạo tự mình minh 
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