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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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Gieo duyên Trời Đất duyên thành tựu 
Đời giả tâm thành chẳng tạo mưu 
Tiến hoá thâm tình trong thức giác 

Chẳng còn loạn động chẳng còn lưu 
Vĩ Kiên 

 

1) Montreal (Canada), 06-06-1997 01:50 
Hỏi: Làm sao cảm thức được tranh trời? 
Đáp: Thưa muốn cảm thức được tranh trời thì phải thực 

hành tu thiền, hóa giải được tâm tư, hướng về thanh 
tịnh và tự cảm thức được sự cấu trúc huyền vi của 
Trời Đất đã hình thành được một thể xác tinh vi 
thâu gọn lại thành một tiểu thiên địa, có ngũ sắc ngũ 
quang, huyền sắc huyền quang, bên ngoài có gì bên 
trong có nấy. Càng chịu tu, lại càng thanh tịnh và sẽ 
tự khám phá được cõi huyền vi ẩn tàng trong tâm 
thức của chính mình. Sống vui cùng Trời Đất trong 
trật tự, nhiên hậu mới cảm thức được tranh trời tốt 
đẹp vô cùng sống động. 

Kệ: 
Hòa bình cảm thức chuyện ngoài trong 
Cảnh giới phân minh tự tiến tòng 
Phát triển vô cùng tâm tự đạt 
Bền lâu vững tiến hướng thiên tòng 

2) Montreal (Canada), 07-06-1997 05:20 
Hỏi: Làm sao mới được gọi là thân thương? 
Đáp: Thưa thân thương là thực hành chung một đường lối, 

có trước có sau trong trật tự. 
Kệ: 

Cùng chung thực hiện chung đường lối 
Giải quyết tâm linh chịu quả nhồi 
Thức giác cứu mình trong tiến hóa 
Thoát ly trần tục tự về ngôi 

3) Montreal (Canada), 08-06-1997 03:50 
Hỏi: Làm sao tự cứu được? 
Đáp: Thưa phải áp dụng nguyên khí của Trời Đất thanh 

lọc tâm thân, hiệp khí cùng Trời Đất, nhiên hậu mới 
rõ được vị trí của chính mình vỏn vẹn chỉ có phần 
hồn tiến hóa đúng đường thì mọi sự sẽ được yên 
vui. 

Kệ: 
Thức tâm tự rõ đạo chơn mùi 
Trí giác tâm minh tự cảm vui 
Ba cõi cộng đồng chung giải tiến 
Thành tâm tu luyện tự mình vui 

4) Montreal (Canada), 09-06-1997 04:35 
Hỏi: Làm sao về được siêu thế giới? 
Đáp: Thưa siêu thế giới là gốc gác của tâm linh, cần tu tự 

đạt tới quân bình, thì mới có cơ hội về với siêu thế 
giới tốt đẹp và vĩnh cửu. 

Kệ: 
Thực hành phát triển trí tâm minh 
Thức giác bình tâm rõ ý tình 
Mưu lợi không còn tâm phát triển 
Bình giao thanh tịnh tự mình minh 

5) Montreal (Canada), 10-06-1997 02:50 
Hỏi: Tình thương do đâu mà có? 
Đáp: Thưa tình thương do sự kích động và phản động đã 

hình thành sau sự đau thương của tình đời đen bạc, 
giết nhau để sống và cứu nhau sau khi cảm động. 

Kệ: 
Phân minh trí tuệ chuyển lòng vòng 
Cứu giúp sau khi hiểu được thông 
Nguyện niệm lòng thành tâm cứu độ 
Bình tâm thanh tịnh từ ngoài trong 

6) Montreal (Canada), 11-06-1997 04:10 
Hỏi: Duyên lành yêu nhau từ đâu mà có? 
Đáp: Thưa duyên lành yêu nhau từ tầng số điển quang của 

đôi bên hình thành, gặp nhau nhớ nhau và không 
bao giờ quên nhau. 

Kệ: 
Duyên lành chuyển hóa tự tô màu 
Thổn thức thương yêu tự nhớ nhau 
Đen bạc không còn ly chuyển cách 
Cùng chung xây dựng cùng chung tàu 

7) Montreal (Canada), 12-06-1997 04:45  

Page 1 of 2Print (mucbetam.org)

11/26/2010http://localhost/mucbetam/Print.asp



TBPTÐN #110 (03-08-1997) 
© www.mucbetam.org (2005- 2010) - All rights reserved (vovi.org) 

Hỏi: Bản chất hay chống đối có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa bản chất hay chống đối với người khác, hoàn 

toàn không hữu ích gì cho tâm lẫn thân. Ngược lại 
biết hòa là sẽ có cơ hội tự giải, chỉ có tiến không có 
lùi. 

Kệ: 
Tâm thân hòa hợp sáng minh đời 
Nhân quả không còn lưu luyến tới 
Hòa hợp chung hành thêm sáng suốt 
Biết mình hiểu họ rõ thân Trời 
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