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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 #025 (1995)  
Bài Ca Thiền Đường 

Càn khôn vũ trụ là chùa 
Tâm giao bình đẳng là vua xác phàm 

Thức hồn phát triển chẳng tham 
Mưu cầu tiến hóa chẳng làm điều hư 

Cùng chung thức giác vui cười 
Minh tâm kiến tánh chẳng lười hơn xưa 

Vui buồn khai triển mới vừa 
Tâm do Trời độ tâm ưa luật Trời 
Chung vui chẳng có thỉnh mời 

Anh em một cội thảnh thơi hợp hòa 
Cảm thông nguyên lý tình Cha 

Chan hòa quí trọng thật thà tự tu 
Cảm thông nguyên lý chẳng mù 

Gặp nhau mến cảm cùng tu về Trời 
Tình thương đóng góp hợp thời 

Giúp nhau tiến hóa đời đời dựng xây 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 19-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Tân Dân là sao? 
Đáp: Thưa Tân Dân là người dân tự biết họ là ai, qui 

nguyên giềng mối của Trời Đất thì tinh thần phục 
vụ mới được cao hơn, phù hợp với chấn động của 
vũ trụ quang, biết được sự hướng thượng là quan 
trọng, tự cứu và tự thoát, sống trong sự tự nhiên và 
hồn nhiên của Trời Đất, tự biết mình là đại diện của 
Trời Đất, sức mạnh từ bi của nó tự phát triển, ảnh 
hưởng nhơn loại, gọi là Tân Dân, tạo ra sức sống 
hòa bình và cởi mở. 

Kệ: 
Tân Dân của quí của Trời ban 
Tự thức tự tu sống cảnh an 
Hòa ái tương thân chẳng luận bàn 
Trời người qui một trí tâm an 

2) -- (--), 20-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Thượng Ngươn là sao? 
Đáp: Thưa Thượng Ngươn là cơ Trời thay đổi, chuyển 

động liền liền, mọi người sẽ tự ý thức chuyện của 
Trời chứ không phải chuyện của người làm, chiều 
sâu của tâm đạo không phải loài người tạo thành, tự 
cảm thấy sự bất lực của chính mình, nhiên hậu mới 
bằng lòng hướng thượng tự tu, tương lai phần hồn 
sẽ đạt được kết quả tốt. 

Kệ: 
Qui y hướng thượng tâm bừng sáng 
Giải tiến tâm linh tự luận bàn 
Đời đạo qui hành tâm tự tiến 
Cảm minh Trời Phật tự mình an 

3) -- (--), 21-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Vui trong thanh tịnh là sao? 
Đáp: Thưa vui trong thanh tịnh là trong tâm tư dứt khoát 

thất tình lục dục nhơn duyên, thực hành đúng pháp, 
nghiệp tâm được phân giải minh chánh, phát triển 
ánh sáng từ bi của chính mình, làm việc cần thiết, 
không làm việc không cần thiết, hòa tan trong khổ, 
tâm tư thanh tịnh. 

Kệ: 
Phân minh đời đạo rõ thân mình 
Hồn vía chung vui thấu địa linh 
Thanh tịnh đạo đời không bỡ ngỡ 
Thực hành chánh pháp rõ hành trình 

4) -- (--), 22-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Làm sao Bé có thể giảng thao thao bất tuyệt được? 
Đáp: Thưa Bé tham thiền nhập định đêm đêm bất chấp sự 

gian lao khổ cực của cuộc đời hiện tại. Cần thực 
hành để phục vụ quần sanh, dấn thân hành đạo, tự 
tạo niềm tin vững chắc trong chu trình tiến hóa. 

Kệ: 
Quyết tâm tu luyện tâm hành triển 
Chẳng kể gần xa quyết luyện Hiền 
Trí tuệ phân minh đường chánh đạo 
Càn khôn qui một tự mình xuyên 

5) -- (--), 23-10-1995 ??:?? 6) -- (--), 24-10-1995 ??:?? 
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Hỏi: Minh cảm thiên địa là sao? 
Đáp: Thưa minh cảm thiên địa là nhờ tuệ giác khai thông 

mới cảm thức được nguyên lý của Trời và Đất, xuất 
ngôn lúc nào cũng tròn vo. 

Kệ: 
Khai thông trí tuệ ý tròn vo 
Học hỏi không ngừng khỏi đắn đo 
Thức giác chơn hồn tu tự tiến 
Cảm minh thiên địa chẳng còn lo 

Hỏi: Tịnh khẩu tốt hay là nói chuyện nhiều tốt? 
Đáp: Thưa tịnh khẩu, hành pháp đứng đắn tự khôi phục 

nội lực rất tốt. Ngược lại nói chuyện lung tung 
không đường lối rõ rệt rất hại cho tâm lẫn thân. 

Kệ: 
Thực hành nội lực thức chuyên cần 
Giải tỏa phiền ưu tự xét phân 
Đời đạo thực hành trong thức giác 
Chẳng còn mê loạn tiến cao tầng 

7) -- (--), 25-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Tu sao mới chứng minh mở bộ đầu? 
Đáp: Thưa tu thiền tự cảm thấy rút bộ đầu và nới rộng bộ 

đầu trong thanh nhẹ, không còn bận tâm nữa, dễ hòa 
với tất cả mọi người, tâm tư không còn eo hẹp nữa, 
phân giải mọi điều qui không. 

Kệ: 
Chẳng còn lý luận lòng vòng 
Trí óc vui minh chẳng phập phồng 
Quyết định một lòng tâm thẳng tiến 
Từ bi rộng mở chẳng còn mong 
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