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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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Chủ Kiến 

Chủ kiến tạo mê tạo lụy phiền 
Sửa mình tiến hoá tự mình xuyên 
Duyên lành Trời độ không chê bỏ 
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền 

Vĩ Kiên 
 

1) Atlantic City (USA), 20-06-1997 13:00 
Hỏi: Luật pháp thế gian có hữu ích cho người tu thiền hay 

không? 
Đáp: Thưa luật pháp thế gian đã hình thành sau sự rắc rối 

và mất trật tự của quần chúng, rất hữu ích cho người 
tu thiền. 

Kệ: 
Sống yên đúng luật chẳng lo phiền 
Tu tiến bình tâm tự tiến xuyên 
Đời đạo phân minh không dấy động 
Bình tâm thực hiện dứt tâm phiền 

2) Atlantic City (USA), 21-06-1997 04:15 
Hỏi: Người tu Vô Vi cần chữ tín hay không? 
Đáp: Thưa người tu Vô Vi rất cần chữ tín, nếu thất tín 

không phải Vô Vi. Lợi dụng Vô Vi để làm điều sái 
quấy, tức là hại chính mình, không làm sao bước 
đến ngưỡng cửa Vô Vi được, phần hồn sẽ bị đọa lạc 
ở tương lai. 

Kệ: 
Tu hành thất tín lại làm sai 
Nghĩa khí không còn tâm tự hại 
Tạo khổ cho tâm gieo ý độc 
Trí tâm không sáng sống tự đày 

3) Atlantic City (USA), 22-06-1997 03:20 
Hỏi: Sự cạnh tranh có lợi gì cho người tu thiền không? 
Đáp: Thưa sự cạnh tranh tạo động và lo âu cho người tu, 

không có lợi lộc gì, nhịn nhục và xây dựng rất hữu 
ích cho người tu. Tham thiền nhập định, hồn vía 
thanh nhẹ là mục đích phát triển tâm linh. 

Kệ: 
Thành tâm tu luyện rõ hành trình 
Khai triển trí tâm tự cảm minh 
Cặm cuội thực hành tâm phát triển 
Dựng xây cần thiết giúp tâm mình 

4) Atlantic City (USA), 23-06-1997 10:15 
Hỏi: Phương xa là phương nào? 
Đáp: Phương xa là nơi đi hoài không tới, nội tâm tham 

muốn mà không đạt. Người tu thiền thì dứt khoát sự 
tham muốn thì chẳng thấy đâu xa cả. Thanh tịnh thì 
nơi nào cũng có thể gần, chẳng còn có chẳng còn 
không. 

Kệ: 
Một lòng giải quyết chẳng trông mong 
Trí vững niềm tin không tạo động 
Giải quyết chính mình trong dứt khoát 
Bình tâm thanh tịnh chẳng cầu mong 

5) Atlantic City (USA), 24-06-1997 02:45 
Hỏi: Tại sao làm người lại thiếu ý chí dũng mãnh? 
Đáp: Thưa làm người thiếu ý chí dũng mãnh là vì chưa 

hiểu giá trị của tâm linh, không rõ vị trí của phần 
hồn, chưa dứt khoát bất cứ đề tài nào xảy đến. 

Kệ: 
Khổ cảnh trần gian khó tạo nền 
Qui nguyên không được lại la rên 
Ôm đời bỏ đạo tâm không cứu 
Tạo khổ cho mình tự bỏ quên 

6) Atlantic City (USA), 25-06-1997 03:20 
Hỏi: Cõi vô cùng là cõi nào? 
Đáp: Thưa điển giới là cõi vô cùng, thực hành Pháp lý Vô 

Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, bộ đầu được rút 
thẳng lên từ trung tim bộ đầu hòa hợp với thanh 
quang của vũ trụ, xuất phát sáng lạn vô cùng, lúc 
nào cũng cảm thấy thanh nhẹ, trí sáng tâm minh, chỉ 
biết sáng tác, chứ không có xin hay mượn, hòa để 
tiến, trí tuệ quang khai, trở về gốc gác vô cùng tận, 
vô sanh bất diệt, hồn vía tương hội minh mẫn. 

Kệ: 
Phân minh sáng suốt chuyện cần tiến 
Cảm thức Trời cao vẫn nối liền 
Thắng cảnh tràn đầy tâm chuyển thức 
Bình minh ban chiếu tự mình yên 

7) Atlantic City (USA), 26-06-1997 03:07 
Hỏi: Cuộc sống nhơn gian có gì quí báu nhứt? 
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Đáp: Thưa cuộc sống nhơn gian chỉ có tình thương là quí 
báu nhứt. Chỉ có tình thương và đạo đức thì mới 
thật sự sống chung hòa bình được. 

Kệ: 
Thương nhau đùm bọc cho nhau 
Khó khổ không than chẳng khổ đau 
Xây dựng chung hành trong thức giác 
Bình tâm xây dựng tiến về mau 
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