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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 #017 (1995)  
Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Thiền Viện OO [09-11-1985] 

Kỷ niệm 10 năm đã đến rồi 
Không tiền không bạc vẫn tạo ngôi 
Tâm linh phát triển về nguồn cội 

Xây dựng cơ đồchẳng có thôi 
***** 

10 năm tiến hóa cảnh sang tồi 
Âm thầm tô điểm tự hồi thức tâm 

Từ già đến trẻ tự tầm 
Đường tu chánh giác uyên thâm đạo đời 

Tâm tu phát triển lý lời 
Cùng chung xây dựng lập đời an khương 

Đến nay cũng đã tự tường 
Đến Không về có con đường tự tu 

Tự mình thực hiện trùng tu 
Tình thương huynh đệ ngao du học hòa 

Thức Hồn nguyên lý tình Cha 
Công phu thực hiện chan hòa tình thương 

Núi rừng thực hiện gieo gương 
Cùng chung tiến hóa cùng đường tự tu 

Cảm thông nguyên lý mê mù 
Cảnh Trời tươi đẹp dự trù độ tha 

Tình thương già trẻ chan hòa 
Thực hành chơn pháp lập đà tiến thân 

Mỗi người đóng góp một phần 
Dù cho khó khổ vẫn cần tự tu 
Chẳng còn loạn động mê mù 

Về nơi thanh tịnh vẫn tu vẫn hòa 
Thực hành mới rõ tình Cha 

Độ tha không bỏ chan hòa tình thương 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 24-08-1995 ??:?? 
Hỏi: Người tu Vô Vi cần bàn bạc về điển giới của nội tâm 

hay không? 
Đáp: Thưa người tu Vô Vi rất cần bàn bạc về điển năng 

phát triển hơn là lý luận chuyện đời, tự đánh mất 
niềm tin của chính mình. Thật hòa cảm với điển 
giới mới thật là người tu, thanh nhẹ sáng suốt và sẽ 
không bị trễ nải từ đời lẫn đạo, minh triết và trực 
tánh, dễ đạt pháp hơn. 

Kệ: 
Tự mình giải tỏa giận hờn tiến 
Điển giới phân minh giải nổi phiền 
Phật Pháp khai thông đường trí đạo 
Qui nguyên giềng mối chẳng tham tiền 

2) -- (--), 25-08-1995 ??:?? 
Hỏi: Làm phước có ích gì không? 
Đáp: Thưa làm phước giúp đỡ người nghèo là rất quí. Thật 

sự giúp đỡ người nghèo là tướng sẽ được đổi. 
Ngược lại mưu mô lường gạt người nghèo là đại tội. 
Không nên giữ lại đồng tiền người khác nhờ mình 
làm phước, phải tận dụng số tiền đó cho người 
nghèo thì mới đúng. 

Kệ: 
Thương yêu giúp đỡ vô cùng tận 
Giải quyết khó khăn tự góp phần 
Trí độ phân minh hành tại thế 
Giúp người hoạn nạn tiến cao tầng 

3) -- (--), 26-08-1995 ??:?? 
Hỏi: Hướng tâm về điển cái của vũ trụ mà tiến hóa có ích 

gì không? 

4) -- (--), 27-08-1995 ??:?? 
Hỏi: Cuộc hóa hóa sanh sanh ở mặt đất có hữu ích gì? 
Đáp: Thưa cuộc hóa hóa sanh sanh của Trời Đất, nằm 
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Đáp: Thưa hướng tâm về điển cái của vũ trụ mà tu, thì 
mới có cơ hội tiến hóa vô cùng, ánh sáng mới cải 
được nghiệp tâm, sẽ không có gì bận rộn cả. 

Kệ: 
Càn khôn vũ trụ một nhà tiến 
Chẳng có sân si chẳng có phiền 
Ai hiểu ai không tùy thức định 
Thực hành chơn pháp tự tâm yên 

trong luật tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất. Người tu 
cần hiểu luật tự nhiên và hồn nhiên thì sẽ không còn 
nắm bắt, cầu xin và loạn động nữa. 

Kệ: 
Thanh tâm đạt thức mới vừa tiến 
Chẳng có tham sân chẳng có phiền 
Mây gió không ngừng thay thay đổi 
Bình tâm học hỏi lại được yên 

5) -- (--), 28-08-1995 ??:?? 
Hỏi: Bé làm việc liên tục, sau khi giảng đạo lại đi châm 

cứu giúp người giàu có, Bé không sợ mệt sao? 
Đáp: Thưa việc làm Trời cho, có việc cứ làm chẳng ngần 

ngại, thì tâm thân mới được an vui, có học thì mới 
có tiến, chẳng phiền chẳng lo. 

Kệ: 
Trí tâm khai triển tự thăm dò 
Khó khổ do tâm chẳng có lo 
Trí tuệ phân minh đường tiến hóa 
Bền tâm tu học chẳng quanh co 

6) -- (--), 29-08-1995 ??:?? 
Hỏi: Người thích tu muốn gần sư phụ tại sao? 
Đáp: Thưa người thích tu muốn gần sư phụ, vì lòng tham 

muốn sớm đắc đạo. Nếu biết được đường tu thì cứ 
cương quyết mà tu thì cũng vẫn đắc đạo, trì chí 
cương quyết là cần thiết. 

Kệ: 
Thanh tâm tự luyện tự tầm xuyên 
Giải quyết thân tâm chẳng tạo phiền 
Giải tỏa nghiệp lực không chứa nữa 
Thành tâm tu luyện tự mình xuyên 

7) -- (--), 30-08-1995 ??:?? 
Hỏi: Niềm tin có gì quan trọng không? 
Đáp: Thưa niềm tin rất quan trọng, nó là đường hướng 

thăng hoa của tâm linh. Cho nên Vô Vi có đường 
hướng rất rõ rệt như: niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 
hoàn toàn hướng về chiều hướng thanh nhẹ và 
không động, từ từ giải nghiệp tâm. 

Kệ: 
Bên trong khai triển tiến thanh tầm 
Lý trí khai minh trí diệu thâm 
Đời đạo song hành tâm tự giác 
Qui y Phật Pháp tự khai tầm 
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