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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 #026 (1995)  
Thầy Đi 

Thầy đi để lại Pháp Tràng 
Tâm con tu tiến bạc bàn tiến lên 

Bên trong thanh tịnh tạo nền 
Qui y Phật Pháp giữ bền bỉ tu 

Sớm Thầy cũng đã dự trù 
Giúp con tiến hóa giải ngu cõi trần 

Bình tâm tự xét tự phân 
Tầng cao tầng thấp mổi tầng cảm giao 

Tình đời đen bạc đổi trao 
Quán thông Thiên Địa bước vào càn khôn 

Càng tu rõ lý sanh tồn 
Hồn không mất mát suy tôn luật Trời 

Trí tâm tiến hóa hợp thời 
Về nơi bến giác đời đời yên vui 

Tự mình thức giác rèn trui 
Sống trong thanh tịnh an vui đời đời 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 26-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Tại sao đã được làm người lại ghét nhau? 
Đáp: Thưa hai bên chưa thông cảm nhau, từ trường giữa 

hai bên chỏi nhau, chưa biết được vị trí tương sanh 
của nhau, bản chất keo kiết, không có tinh thần vị 
tha, chậm tiến, chưa đủ khổ, trí tuệ không khai, 
nghịch nhau, phát triển sự sân si, tạo sự buồn hận 
cho chính mình. 

Kệ: 
Làm người chẳng rõ hành trình tiến 
Tạo khổ không vui lại tạo phiền 
Dứt khoát tình đời tâm được nhẹ 
Vô sanh thức giác tự mình yên 

2) -- (--), 27-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Xưng tu cao lại phản trắc tại sao? 
Đáp: Thưa xưng tu cao thì không bao giờ phản trắc, chỉ 

biết xây dựng và khiêm nhường mà thôi. 
Kệ: 

Tu hành tinh tấn chẳng sang tồi 
Tha thứ thương yêu mãi thức thôi 
Đen bạc tình đời không ngó nghĩ 
Bình tâm tu luyện tự về ngôi 

3) -- (--), 28-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Về ngôi tức là ngôi nào? 
Đáp: Thưa về với vị trí thanh tịnh của chính mình, tâm trí 

phát sáng, thức hòa đồng khai triển, quí thương 
muôn loài vạn vật, cảm thông nguyên lý của Trời và 
Đất, thông thiên văn đạt địa lý, chẳng dám làm sai. 

Kệ: 
Thông minh tự giác cảm tiến hoài 
Trí tuệ phân minh chẳng có sai 
Nhập định tham thiền nuôi ý chí 
Càn khôn qui một chẳng còn hai 

4) -- (--), 29-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Làm sao gọi là càn khôn qui một? 
Đáp: Thưa càn khôn qui một tức là điển tâm từ bộ đầu hòa 

hợp với luồng điển của càn khôn vũ trụ, thẳng tiến 
vào trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, tức là 
luồng điển cái của càn khôn vũ trụ. Lúc nào bộ đầu 
cũng được rút thẳng và chuyển hóa nhanh nhẹ, cảm 
thông bất cứ việc gì xảy đến. 

Kệ: 
Qui nguyên giềng mối điển phân bàn 
Cảm thức trần gian có vị ngôi 
Đi đứng ngồi nằm không vọng động 
Trí tâm thanh nhẹ rõ sang tồi 

5) -- (--), 30-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Thành tâm là sao? 
Đáp: Thành tâm là hướng về một chiều mà mình đã qui 

định, như niệm Phật là phải hướng tâm về đấng A 

6) -- (--), 31-10-1995 ??:?? 
Hỏi: Phát tâm giúp người thiếu thốn có tốt không? 
Đáp: Thưa phát tâm giúp đỡ người nghèo là rất quí, làm 

phước là điều cần thiết của người tu, có cơ hội phát 
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Di Đà Phật, dứt khoát khi dùng ý niệm, thành thật và 
không xao lãng. 

Kệ: 
Thực hành ý niệm chẳng phân bàn 
Dứt khoát hướng tâm trí lạc an 
Phát nguyện chơn hồn qui một mối 
Qui nguyên giềng mối chẳng hai hàng 

triển tâm từ bi cứu độ. 
Kệ: 

Thật tình cứu độ tâm an hòa 
Thể hiện tình thương rất thiết tha 
Tình đẹp duyên lành tâm phát triển 
Thành tâm thực hiện giúp gần xa 

7) -- (--), 01-11-1995 ??:?? 
Hỏi: Làm sao hòa với mọi người được? 
Đáp: Thưa muốn hòa với mọi người thì phải thật sự hướng 

thượng, thì mới dễ hòa. Ngược lại thì chỉ có tranh 
chấp và lợi dụng mà thôi. 

Kệ: 
Đi lên chỉ có vun bồi tiến 
Hướng hạ loạn tâm chỉ có phiền 
Giúp đỡ không thành lại oán ghét 
Bình tâm thanh tịnh lại càng yên 
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