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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 #034 (1996)  
Thơ Xuân Bính Tý 

Xuân vui bạn đạo tiến tâm tùy 
Giải khổ tạo vui dẹp nghĩ suy 
Trời độ pháp hành tâm tự thức 

Cảm minh thiên địa trí càng vui 
***** 

Mỗi năm tiến hóa rèn trui 
Chung vui học hỏi Đạo mùi khai minh 

Cảm thông nguyên lý hành trình 
Thực hành chánh pháp chính mình tự tu 

Tình thương khai triển đắp bù 
Qui y Phật pháp trùng tu hoài hoài 

Tự mình khai thác sửa sai 
Chẳng còn mơ mộng tiến hoài không ngưng 

Cùng tu tự tiến cảm ưng 
Trời ban tình đẹp tưng bừng học tu 

Văn minh sáng suốt ngao du 
Tham thiền nhập định trùng tu hoài hoài 

Thực hành cảm thức chẳng sai 
Dù cho loạn động bên ngoài vẫn tu 

Cảnh đời thất thoát tiền xu 
Tâm ta vẫn tịnh vẫn tu thiền hoài 

Tự mình khai triển thanh đài 
Hướng về Trời Phật tiến hoài không ngưng 

Cùng chung tiến hóa tưng bừng 
Cùng nhau xây dựng tưng bừng cảm giao 

Vĩ Kiên 
 

1) -- (--), 22-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Sự hiện diện của loài người trên mặt đất nầy để làm 

gì? 
Đáp: Thưa sự hiện diện của loài người trên mặt đất nầy, 

cốt yếu học nhịn nhục và dứt khoát, trong định luật 
nhân quả trả vay và tiến hóa. 

Kệ: 
Thực hiện khung cảnh giao chuyển tiến 
Bình tâm chuyển thức tâm không phiền 
Phong trần tại thế tâm dứt khoát 
Hồn hướng về Trời sống vui yên 

2) -- (--), 23-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Toàn thân bất ổn thì trí tuệ sẽ ra sao? 
Đáp: Thưa toàn thân bất ổn thì trí tuệ và phần hồn cũng 

phải chịu chung lo lắng cho nhau, mặt đất lộn xộn 
thì cảnh Trời cũng phải bị u ám, điện năng liên hệ 
thanh trược tương quan. 

Kệ: 
Đêm ngày chuyển hóa tự phân bàn 
Ý thức Trời cao vẫn sáng ban 
Tận độ Trời cao phân giải tiến 
Thâm tình rõ rệt tự khai màn 

3) -- (--), 24-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Tại sao Bé nói đi nói lại cũng khuyến mọi người tự 

tu, có ích gì không? 
Đáp: Thưa tự tu mới thật sự tu và chỉ có tiến và không lùi. 

Phần hồn sẽ được sáng suốt và thanh tịnh trong lúc 
hết nhiệm kỳ mang xác làm người, tiếp tục hành 
trình tu học ở cõi bên kia. Đó là thật lo cho tương 
lai của phần hồn, gọi là giải thoát, nếu dứt khoát 
chuyên tu. 

Kệ: 

4) -- (--), 25-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Bé gặp lại bạn đạo Sydney tại Melbourne Bé có vui 

không? 
Đáp: Thưa Bé rất vui trong khung cảnh nhắn nhủ mọi 

người cố gắng làm phước trong giai đoạn nầy và 
sống vui hòa bình. 

Kệ: 
Cuộc đời đau khổ mới nghiêm minh 
Giải tỏa phiền ưu mới rõ mình 
Nhắn nhủ người đời mau thức giác 
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Chẳng cần tính toán khôn ngu động 
Giải thoát không lo lại tréo trồng 
Kết quả không thành tâm khó tiến 
Mê trong cảnh tạm lại cầu mong 

Cứu mình giúp họ rõ hành trình 

5) -- (--), 26-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Hôm nay là ngày nhập trại Bé nghĩ sao về việc nầy? 
Đáp: Thưa mọi người từ các nơi đến chung vui với bạn 

đạo Úc Châu, tình anh chị em đồng đạo rất mến 
thương và quí trọng, tiếp đãi bằng chay lạt và chung 
thiền thức giác. 

Kệ: 
Tình đời tình đạo cao sâu hợp 
Hướng thượng thanh cao 
Trời quán độ Hợp nhứt không phiền tâm phục vụ 
Vô sanh thức giác chí tình vô 

6) -- (--), 27-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Duyên lành hội tụ là sao? 
Đáp: Thưa duyên lành hội tụ là sau thời gian tu luyện 

hướng thượng lại muốn được gần nhau cởi mở tâm 
linh tu học. Người tu thực hành mới có cơ hội tốt 
đẹp trong tâm ý thiển lành là vậy. 

Kệ: 
Duyên lành tái ngộ quí thương nhau 
Trí ý thăng hoa chẳng nhức đầu 
Trời độ duyên lành nay tái ngộ 
Thương yêu tha thứ hợp cùng nhau 

7) -- (--), 28-12-1995 ??:?? 
Hỏi: Duyên tình đẹp là sao? 
Đáp: Thưa duyên tình đẹp, chỉ có duyên tình của Trời Đất 

là thanh cao và tốt đẹp lúc nào cũng tha thứ và hỗ 
trợ cho nhơn sinh, ngày qua ngày và tháng qua 
tháng và không bao giờ than thở và lúc nào cũng 
phục vụ tận tình trong cõi mưu sinh muốn gì được 
nấy tùy theo mọi khả năng của hành giả trên mặt đất 
này. 

Kệ: 
Sống còn tính toán loay hoay động 
Chuyển tiếp khai thông tự tiến vòng 
Phù sanh cõi tạm nay thức giác 
Bình tâm học hỏi chẳng cầu may 
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