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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 #130 (1997)  
Chơn Hành 

Chơn hành chánh pháp giải sân si 
Giềng mối thanh bình tự xét suy 

Thanh tịnh sáng suốt không dấy động 
Tự mình hành pháp chẳng ngờ nghi 

Vĩ Kiên 
 

1) Montreal (Canada), 25-10-1997 03:00 
Hỏi: Thế gian hay ca tụng tình yêu tại sao? 
Đáp: Thưa thế gian hay ca tụng tình yêu là vì biết một 

không biết hai, tưởng lầm là đúng. Tình yêu có 
thương thì phải có ghét, nhiều loại khác nhau, thỏa 
mãn tình dục cũng gọi là yêu. Yêu Trời yêu Phật, 
dứt khoát bỏ đời qua đạo, mới thật là yêu trọn lành, 
giải quyết cho phần hồn tương lai khỏi bị sa đọa, 
tiến hóa tới vô cùng, mới thật yêu, toàn thân thanh 
nhẹ, không chấp nhận bất cứ sự trược ô nào xâm 
chiếm tâm thức, nung nấu sự trong lành trong chu 
trình tiến hóa, thật sự về không và thanh nhẹ. 

Kệ: 
Thực tâm tu luyện hướng tâm về 
Vĩnh cửu cảnh Trời chẳng bối bê 
Gang tấc trong lòng không dấy bận 
Bình tâm học hỏi tự về quê 

2) Atlantic City (USA), 26-10-1997 07:03 
Hỏi: Muốn đạt tới sự hòa bình của tâm thân thì phải làm 

sao? 
Đáp: Muốn đạt tới sự hòa bình của tâm lẫn thân, thì phải 

thực hành pháp khứ trược lưu thanh, lần lần sẽ thấy 
rõ tập quán xấu đã và đang thực hiện trong tâm xác 
của chính mình mà sửa tiến, bằng không thì sẽ gia 
tăng tánh hư tật xấu, nghiệp lực sẽ gia tăng, đã khổ 
lại càng khổ thêm. 

Kệ: 
Thực hành cải tiến chuyển đêm đêm 
Rõ lẽ hồn ngu tự sửa thêm 
Phù hợp ý Trời tâm chẳng động 
Vô sanh thức giác tự mình yên 

3) Atlantic City (USA), 27-10-1997 05:00 
Hỏi: Làm sao biết được tình thương của Chúa nơi nơi đều 

có? 
Đáp: Thưa tất cả sự ban chiếu từ cọng cỏ cho đến ánh 

sáng xây dựng và dìu tiến nhơn sanh đều của đấng 
tạo hóa đã và đang hình thành khắp các nơi như: 
cơm gạo sưởi ấm tình người, điện năng dồi dào 
cung ứng cho nhơn sinh không ngừng nghỉ, liên hệ 
với nhau rất mật thiết trong xây dựng. Làm người 
động loạn vì sự tham lam, mà đành quên ơn phước 
của Trời Đất đã tận độ, biến thể của nó là cống cao 
ngạo mạn, không tu và mất hẳn sự tiến hóa của tâm 
linh. 

Kệ: 
Không tu không rõ hành trình tiến 
Tạo động lo âu chỉ tạo phiền 
Giờ giấc không minh tâm tạo động 
Thực hành trật tự tự mình yên 

4) Atlantic City (USA), 28-10-1997 02:55 
Hỏi: Tại sao mọi người trông chờ? 
Đáp: Thưa mọi người bằng lòng xây dựng niềm tin trong 

thanh tịnh, luôn luôn mong chờ một sự ban bố tốt 
đẹp trong nội tâm không ngoài sự bằng an. 

Kệ: 
Nhớ thương tự thức tự phân bàn 
Gặp gỡ chung vui cảm thấy an 
Qui hội tình người trong ý thức 
Tin lành đã đến chính Trời ban 

5) Atlantic City (USA), 29-10-1997 05:00 
Hỏi: Hành trình quang khai là sao? 
Đáp: Thưa lúc chưa thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 

Huyền Bí Phật Pháp thì vẫn thường hay tranh chấp 
và lo âu. Sau khi thực hành pháp lý qua ba năm thì 
càng ngày càng thấy rõ tánh hư tật xấu của chính 
mình, nhiên hậu mới bằng lòng sửa tiến, càng tiến 

6) Atlantic City (USA), 30-10-1997 06:25 
Hỏi: Xoay chuyển tình Trời, chuyển vào đâu? 
Đáp: Thưa sự xoay chuyển tình Trời chuyển vào khối óc 

của vạn linh, mỗi phần cảm thức mỗi khác, tùy theo 
trình độ mà cảm nhận trực tiếp hay là gián tiếp đó 
thôi. 

Kệ: 
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càng mở tâm mở trí, tự cảm thức sáng suốt hơn xưa, tự gây 
thành một tập quán tốt, tâm lượng càng ngày càng 
mở rộng hơn, thấy rõ đời và đạo. 

Kệ: 
Dấn thân tự sửa tự vươn cao 
Giải mở trí tâm tự bước vào 
Uyển chuyển thực hành trong thực chất 
Cảm thông Thiên Địa điển dồi dào 

Ban hành tâm thức chung giềng mối 
Cao thấp như nhau chẳng thụt lùi 
Xây dựng chính mình tìm lối thoát 
Xác thân thanh trược tự mình vui 

7) Atlantic City (USA), 31-10-1997 04:50 
Hỏi: Người giàu càng ngày càng tham thêm, tại sao? 
Đáp: Thưa người giàu càng ngày càng muốn có thêm, vì 

lỡ leo lên lưng cọp rồi thì không ai muốn xuống cả, 
vì sợ cọp cắn, không cách gì cứu cả. Người tu mục 
đích muốn thoát cảnh lao lý ngục tù, phần hồn 
hướng thượng tự giải, thì mới đúng, nếu tiếp tục cầu 
xin thì sẽ giam mình trong bóng tối, lo âu càng ngày 
càng gia tăng, tâm khổ xác cũng không yên, sống 
trong định luật nhân quả, lúc chết sẽ học khổ hơn 
người thường, tội tham dục khó xóa. 

Kệ: 
Chết rồi xác thác ra ma quỉ 
Âm phủ buộc tội lại phải quì 
Khổ cảnh triền miên trong dấy động 
Vui buồn lẫn lộn dự trường thi 
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