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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 #131 (1997)  
Bình Tâm 

Chung vui nhơn loại khắp trần gian 
Cố gắng tu tâm sửa bạc bàn 

Nguyên lý sống động tùy duyên thức 
Bình tâm thanh tịnh sống tâm an 

Vĩ Kiên 
 

1) Atlantic City (USA), 01-11-1997 02:15 
Hỏi: Phân cách chia ly là chia làm sao? 
Đáp: Thưa phân cách chia ly là kẻ ở người đi, bỏ xác tại 

mặt đất, nhưng mọi người đều phải hoàn trả lại lòng 
đất, thật sự gọi là sự phân cách chia ly. Lúc ấy mới 
cảm nhận được có đến mới có đi, nhưng rất tiếc 
không hiểu đến từ đâu và sẽ ra đi bằng cách nào? 
Chỉ có người thật tâm tu, mới thấy rõ hồn đến từ 
tam thập tam thiên thế giới, rồi phải ra đi bằng hai 
tay không, tùy theo luật nhân quả mà tiến. Phần hồn 
tiếp tục học trong sự tiến hóa, do nhân quả an bài. 
Người tu thiền thì tạo nhân lành trước khi lìa xác, 
thì ai ai cũng được vui sau khi lìa xác. Nơi đó mọi 
người đều tốt và giúp đỡ lẫn nhau, sẽ không còn bơ 
vơ nữa. 

Kệ: 
Tu hành giải thoát chẳng thua buồn 
Giải quyết tâm linh biết rõ nguồn 
Đời đạo không lầm trong thức giác 
Quí yêu muôn loại tự rèn trui 

2) San Jose (USA), 02-11-1997 01:40 
Hỏi: Độc tài nắm quyền muốn điều khiển người khác tại 

sao? 
Đáp: Thưa làm người được cưng chiều lại lộ tánh độc tài 

muốn điều khiển người khác là vì tưởng lầm chính 
mình giỏi hơn người khác. Đối với bạn tu Vô Vi thì 
lộ ra rõ rệt không thể dối trá được, vì đường lối của 
người tu Vô Vi là phải nhịn nhục và hy sinh trong 
tinh thần xây dựng chứ không chia ra để trị, hứa một 
là một hai là hai, không nên sửa đổi bất thường. 

Kệ: 
Tự mình thức giác tự làm gương 
Trì trệ không tu tự hãm đường 
Gay gắt với người trong giới đạo 
Khó tu khó tiến chẳng còn thương 

3) Oroville (USA), 03-11-1997 01:35 
Hỏi: Sự kiên trì tu thiền có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa sự kiên trì tu học rất hữu ích cho tâm thân, 

chắc chắn đạt tới sự thanh tịnh trước khi chết lìa xác 
rất bình an. 

Kệ: 
Quân bình tự đạt trí thân an 
Giải quyết buồn vui tự mở màn 
Đời tạm không còn gieo luyến tiếc 
Thực hành chơn pháp tự mình sang 

4) Oroville (USA), 04-11-1997 02:55 
Hỏi: Ai là người trách nhiệm xây dựng tâm thân? 
Đáp: Thưa phần hồn là người trách nhiệm xây dựng tâm 

thân, cần hành pháp khứ trược lưu thanh, hướng về 
thanh tịnh mà tu tiến thì mới sáng suốt, nhận lãnh 
trách nhiệm thiêng liêng giải quyết từ đời và đạo, 
trong cuộc sống, triền miên trong xây dựng. 

Kệ: 
Trí tâm khai triển tự mình mừng 
Phát triển tâm linh tự cảm ưng 
Trí tuệ khai minh hành sáng suốt 
Xét mình rõ họ tiến cao từng 

5) Oroville (USA), 05-11-1997 03:05 
Hỏi: Làm sao liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ được? 
Đáp: Thưa hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật 

Pháp phát triển luồng điển trung tim của bộ đầu, gọi 
điển tâm liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ chỉ có 
rút đi lên, thì tâm mới an trí mới mở, vui hành trong 
thanh tịnh. 

Kệ: 
Tinh vi chỉ có một đường tiến 
Cảm thức trần gian chỉ có phiền 

6) Oroville (USA), 06-11-1997 02:30 
Hỏi: Sự kiên nhẫn hành pháp có hữu ích gì cho tâm lẫn 

thân? 
Đáp: Thưa sự kiên trì hành pháp rất hữu ích cho tâm lẫn 

thân, sức khỏe lành mạnh, phát triển trí tâm, tự hiểu 
được sự thanh nhẹ của chơn lý là gì, tự thức và phát 
triển tâm linh rất dễ dãi. 

Kệ: 
Trì tâm phát triển tự hành hoài 
Phát triển tâm linh chẳng có sai 
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Động loạn do mình thu chẳng giải 
Không còn trật tự chẳng còn yên 

Không thiếu không dư tâm tự thức 
Bền lâu vững tiến tạo thanh đài 

7) Oroville (USA), 07-11-1997 02:55 
Hỏi: Bộ đầu sáng và tròn do đâu tạo thành? 
Đáp: Thưa khi nhắm mắt cảm thấy trên bộ đầu sáng rộng 

và tròn là do thực hành công phu đêm đêm. Như 
vậy thì nguyên khí trung tim bộ đầu hội tụ hình 
thành thì mới cảm thức rõ ràng, lúc nào cũng thanh 
tịnh và sáng suốt. 

Kệ: 
Cảm thông nguyên lý tự mình buông 
Sáng suốt minh tâm chẳng có buồn 
Uyển chuyển qui hình trong thức giác 
Tràn đầy thanh điển huớng về nguồn 
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