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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 #092 (1997)  
Xây Dựng 

Xây dựng sửa tiến chẳng có lùi 
An vui thanh nhẹ sống an vui 

Tình Trời sống động ta thông cảm 
Dứt khoát tu tâm rõ đạo mùi 

Vĩ Kiên 
 

1) Sydney (Australia), 29-01-1997 03:05 
Hỏi: Vì sao có sự khắc khoải trong nội tâm? 
Đáp: Thưa sự khắc khoải trong nội tâm tức là hậu quả của 

sự tham dâm. 
Kệ: 

Muốn yêu không được tạo sai lầm 
Khắc khoải không yên khó thức tâm 
Quên đạo muốn đời trong loạn động 
Khó tu khó tiến khó thành tâm 

2) Sydney (Australia), ngày 30-01-1997 04:00 
Hỏi: Tại sao làm người mỗi năm đều có chúc nhau? 
Đáp: Thưa mỗi năm đều có chúc nhau trong hy vọng, cũng 

vì lòng tham muốn sống và sợ chết mà thôi. Người 
tu thiền tự thức thì sự chết sống vô can, hướng về vô 
sanh bất diệt mà hành pháp, dũng mãnh tiến hóa 
trong niềm tin sẵn có. 

Kệ: 
Cảm thông nguyên lý đất trời triển 
Tự thức tự tu chẳng có phiền 
Khai triển tâm thành không bỡ ngỡ 
Bình tâm thực hiện sống an yên 

3) Sydney (Australia), 01-02-1997 04:35 
Hỏi: Làm sao thoát khỏi trần tục? 
Đáp: Thưa muốn thoát khỏi trần tục, thì dứt khoát với 

ngoại cảnh, thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp, tự thanh lọc chính mình từ tâm 
lẫn thân, bằng một ý chí cương quyết và không bao 
giờ thay đổi, lâu ngày sẽ cảm thức được giá trị của 
tâm linh mà dũng mãnh tu tiến. 

Kệ: 
Thực hành giải tỏa ý tâm phiền 
Phát triển tâm linh tự tạo duyên 
Phiền não không còn tâm dứt khoát 
Trùng tu thanh tịnh tự mình yên 

4) Sydney (Australia), 02-02-1997 04:15 
Hỏi: Thông cảm là gì? 
Đáp: Thưa thông cảm là đồng chung cảnh ngộ với nhau, 

như cây trong rừng đều bằng lòng sống như nhau dù 
cho bão bùng nguy hiểm, cùng một lòng một dạ 
không thay đổi, nhịn nhục bất chấp gian lao khổ 
cực, lâu ngày sẽ vượt qua khổ nạn. 

Kệ: 
Thực hành chất phát sống an yên 
Chẳng có suy tư chẳng có phiền 
Họa phước không cần lo lắng động 
Trời kêu cứ dạ chẳng lo phiền 

5) Sydney (Australia), 03-02-1997 02:45 
Hỏi: Do đâu sanh ra sự quyết tâm? 
Đáp: Thưa sự quyết tâm do trật tự sanh ra, thực hiện liên 

tục sẽ thành công, không bao giờ chán nản mới thật 
là người tu. 

Kệ: 
Sửa mình tiến hóa liên hồi tu 
Xây dựng thanh cao trí chẳng mù 
Tự tiến chung hành trong thức giác 
Trí tâm thanh sạch mới là tu 

6) Sydney (Australia), 04-02-1997 03:15 
Hỏi: Cơ tạng suy yếu thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa cơ tạng suy yếu tại vì chứa quá nhiều thực 

phẩm không cần thiết cho cơ thể, vậy cần thanh lọc 
tối đa, bộ ruột tốt thì cơ tạng sẽ được khôi phục 
mạnh khỏe, trường chay bớt đường bột và tăng chất 
rau xanh, uống nước nhiều, ít nhứt hai lít trong 
ngày. Người tu thiền phải ăn ít, nhịn ăn phức tạp, 
cần ăn đơn giản. 

Kệ: 
Sửa mình thì phải bớt phần ăn 
Đổi món cải rau chẳng nhọc nhằn 
Ăn uống phải cần trong sửa đổi 
Bớt đường bớt bột máu thanh lần 

7) Sydney (Australia), 05-02-1997 05:55 
Hỏi: Tại sao làm người phải lo âu? 
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Đáp: Thưa làm người ai ai cũng tham sống sợ chết, bắt 
buộc phải lo âu vì chưa hiểu sự hiện diện của chính 
mình để học hỏi, để thực hành, chứ không phải lo 
âu mà không làm được. Muốn có trật tự thì phải 
nghiêm chỉnh thực hành, bất cứ ở thời điểm nào. 

Kệ: 
Thực hành từ thấp đến cao tiến 
Trì trệ không tu cảm thấy phiền 
Thức giác chính mình lo học đạo 
Tự tu tự tiến cảm giao liền 
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