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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 #032 (1996)  
Sống Vui 

Sống vui biết đạo biết hồn 
Sống vui cởi mở sanh tồn muôn năm 

Sống vui tự thức dò thăm 
Sống vui ban bố những lời chơn ngôn 

Sống vui ý thức sanh tồn 
Sống vui chung hợp giải cồn si mê 

Sống vui phát triển muôn bề 
Sống vui thanh nhẹ hướng về vô sanh 

Sống vui khai triển thực hành 
Sống vui phá chấp giải rành tâm mê 

Sống vui chẳng có bối bê 
Sống vui thanh nhẹ chẳng chê Đạo Đời 

Sống vui thực hiện chơn lời 
Sống vui trí óc thảnh thơi nhẹ nhàng 

Sống vui nguyên lý bạc bàn 
Sống vui giải quyết muôn đàng yên vui 

Sống vui phát triển đạo mùi 
Sống vui học hỏi rèn trui thực hành 

Sống vui chẳng có cạnh tranh 
Sống vui thông cảm hướng thanh đạt hòa 

Sống vui nhận rỏ tình Cha 
Sống vui quyết chí tự hòa tiến lên 

Sống vui nguyên lý vững bền 
Sống vui thông cảm tạo nền quán thông 

Sống vui chẳng có ước mong 
Sống vui phát triển một lòng tự tu 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 08-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Cơ thể ổn định là sao? 
Đáp: Thưa cơ thể ổn định là không có thấp khí trong 

người, điện năng sẽ được dồi dào, dễ thiền và an vui 
hơn. 

Kệ: 
Thực hành chất phát tự rèn trui 
Nguyên lý Trời ban rõ đạo mùi 
Thỏ thẻ tình Trời tâm thức giác 
Chẳng còn khổ nhọc tự mình vui 

2) -- (--), 09-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Trường hợp nào mới là trường hợp vui? 
Đáp: Thưa trường hợp tái ngộ mới là trường hợp thật là 

vui. 
Kệ: 

Trùng tu mới rõ đạo mùi có 
Thức giác bình tâm khỏi dặn dò 
Tự đạt tự hành qui một mối 
Thực hành chất phát chẳng làm tôi 

3) -- (--), 10-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Bạn đạo tổ chức sanh nhựt của Bé có vui không? 
Đáp: Sự phát tâm thành thật tưởng đến Trời Phật, phát tâm 

đóng góp cuộc vui chung rất quí giá, mọi người đều 
cộng hưởng từ trường tốt xây dựng cho nhau bằng 
lời thơ ý đẹp, vui trong bình đẳng, hạnh tu dồi dào. 
Bé chỉ thanh tịnh nhìn sự phát triển của mọi người, 
giữ pháp lý và hành pháp lý, có cơ hội tự khai thác 
khả năng thanh tịnh của chính mình, tâm từ bi độ 
tha, bắt đầu được ướm nở, tương lai sẽ vượt qua 

4) -- (--), 11-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Du thuyền ổn định trật tự là sao? 
Đáp: Thưa du thuyền ổn định là do trật tự đâu vào đấy, 

tâm người mới ổn định. Xác của chúng ta không 
khác gì chiếc thuyền đang đưa phần hồn về Bến 
Giác, rất cần sự trật tự của thể xác. Trí tâm dứt 
khoát cứu người với khả năng sẵn có thay vì hại 
người. Người tu thiền làm điều phải thì Thượng Đế 
sẽ ban cho tâm thức sáng suốt, dứt khoát hướng 
thượng là đường đi của tâm linh, trong không mà 
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mọi thử thách và sẽ gặt hái được mọi sự vinh quang của 
tâm thức. 

Kệ: 
Thực hành đời đạo tự chung vui 
Thỏ thẻ thâm sâu lý đạo mùi 
Thương nhớ thương tình chơn giác thức 
Thương Thầy nhớ bạn tự rèn trui 

có, hành trình sẽ được dũng mãnh và dứt khoát hơn. 
Kệ: 

Qui nguyên một mối chẳng thua buồn 
Giải bỏ trần tâm đạt thanh nguồn 
Một mối Trời ban tình quí đẹp 
Thành tâm tu luyện hướng về nguồn 

5) -- (--), 12-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Cuộc vui nào quí nhứt trên đời nầy? 
Đáp: Thưa cuộc vui tái ngộ trong sống động, diễn tả thực 

chất của tình đời, tâm thức an vui không chút nào 
nghi kỵ nhau, vui chung trong bình đẳng, thể hiện 
tình Trời cao quí. 

Kệ: 
Cùng chung tiến hóa minh ý lành 
Trật tự vui tươi với thực hành 
Giao cảm tình Trời trong ý thức 
Bình minh sáng rọi trí tâm thanh 

6) -- (--), 13-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Chuyện gì là chuyện ngu si? 
Đáp: Thưa không biết chính mình là chuyện ngu si nhứt 

trên đời nầy. Biết được chính mình là sẽ có cơ hội 
quán thông tất cả. Tu mà hiểu mình thì sẽ chấp nhận 
tiến hóa rõ rệt hơn. Ngược lại hiểu người khác và 
không hiểu chính mình thì không bao giờ thanh tịnh 
được. 

Kệ: 
Bất thông nguyên lý thật là ngu 
Giải quyết tâm tư thoát khỏi mù 
Trời độ thân hình tươi tốt đẹp 
Tham tòng chơn lý rõ mình vui 

7) -- (--), 14-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Trong thương có hại tại sao? 
Đáp: Thưa trong thương có hại, đó là đối với người đời, 

đối với đạo trong thương độ, lo tự tu bố thí chơn 
ngôn, tức là độ vậy. Người tu phải nghe theo lời 
chơn lý mà thực hành thì mới tiến, cứu chính mình 
sẽ cứu tất cả, thực hành đứng đắn thì kết quả sẽ 
được tốt trong thanh nhẹ. 

Kệ: 
Thực hành chơn pháp phá si mê 
Tự tiến tự tu hướng tâm về 
Đời tạm không còn lưu tại thế 
Vô sanh bất diệt tự về quê 
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