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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 #078 (1996)  
Vui Trong Sáng Suốt 

Niềm tin không đổi tự về nguồn 
Rõ lẽ càn khôn chẳng tạo buồn 

Phát triển muôn chiều tâm hiểu đạo 
Thực hành chất phát rõ đạo mùi 

Vĩ Kiên 
 

1) Monaco (France) 22-10-1996 1:45 
Hỏi: Sứ giả hòa bình là ai? 
Đáp: Thưa mỗi người có óc đều là sứ giả hòa bình, nếu 

không chịu tu sửa thì rất dễ loạn, từ hành động cho 
đến tư tưởng. 

Kệ: 
Không tu không phát triển đồng đều 
Đời đạo không thông khó thức siêu 
Lục tặc không hành không hiểu nhiều 
Tâm linh khó xuất khó thông đều 

2) Monaco (France) 23-10-1996 4:40 
Hỏi: Tại sao lúc nầy Bé rất vui và phục vụ nghệ sĩ? 
Đáp: Thưa nghệ sĩ và nhạc sĩ bằng lòng phục vụ nhơn loại 

bằng cách phát tâm hát lên những bài thơ của Bé 
cảm thức và viết ra để phục vụ quần sanh, thật tâm 
thực hành lời chơn lý không đòi hỏi thù lao, nhưng 
vấn đề kỹ thuật và mướn chỗ mắc tiền để cho thính 
giả được chỗ ngồi khang trang và thoải mái cần phải 
có chút đỉnh và chương trình vô vụ lợi cứu giúp 
những người nghèo đói ở quê nhà, cần có sự ủng hộ 
của đồng loại, kẻ nhiều người ít, giúp những người 
thiếu may mắn và chuẩn bị cho những kỳ tới khắp 
các nơi trên thế giới, vì tấm lòng bác ái vị tha của 
hành giả bạn đạo Vô Vi, muốn nghe lại rõ rệt lời thơ 
của Bé đóng góp, bằng lòng ủng hộ mua băng 
cassette để nghe và băng vidéo để xem cộng đồng 
Vô Vi phát triển đến đâu, với sự tiếp tay cứu độ 
quần sanh cùng tu tiến, phước đức vô song, vừa 
thực hành pháp môn và được phục vụ tối đa qua 
niềm vui đóng góp của nghệ sĩ và nhạc sĩ phong phú 
hóa tâm thức tu học của mỗi hành giả, khối óc sẽ 
được bình an. Nếu đối xử ngược lại thì sự an vui 
hòa đồng của các bạn sẽ vắng và cô đọng trong sự 
chấp nhứt và keo kiết, tội nghiệp cho một phần hồn, 
thiếu dũng chí hòa đồng và thăng hoa. 

Kệ: 
Muôn chiều phát triển thật là tu 
Chấp nhứt sân si khổ lại mù 
Thiếu bạn chung hành tâm khó đạt 
Bình tâm phục vụ trí an du 

3) Monaco (France) 24-10-1996 4:40 
Hỏi: Chiều hướng phát triển tâm linh do từ đâu phát khởi? 
Đáp: Thưa chiều hướng phát triển tâm linh do sự kích 

động và phản động của tình đời hình thành chiều 
hướng phát triển tâm linh trong tinh thần xây dựng 
chung, chỉ có một con đường duy nhứt là xây dựng 
cho tâm linh thì mới có lối thoát. 

Kệ: 
Niềm tin tiến hóa chuyển vô (cùng) tận 
Học hỏi phân minh nguyện góp phần 
Các giới đồng hành trong tiến triển 
An vui tận độ các giao tầng 

4) Amphion Les Bains (France) 25-10-1996 4:20 
Hỏi: Sự nô nức trong lòng người do đâu mà có? 
Đáp: Thưa sự nô nức trong lòng người do lý tưởng chung 

hành đến lúc tương ngộ sẽ tạo thành sự nô nức trong 
lòng người chờ đợi. 

Kệ: 
Quí thương tưởng nhớ như tình Trời 
Tha thứ thương yêu trí sáng ngời 
Tâm đạo tràn đầy trong chơn thức 
Tâm linh giàu mạnh nhớ thương Trời 
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5) Amphion Les Bains (France) 26-10-1996 4:00 
Hỏi: Tại sao người tu thiền phải cam kết với bạn đạo? 
Đáp: Thưa người tu thiền chịu cam kết và chịu sửa tức là 

người thật sự hữu dụng ở tương lai, tự tạo thành quí 
cách ở tương lai, mục đích rõ ràng không nghịch lại 
chính mình và bất cứ ai. 

Kệ: 
Thực hành khai triển tự phân sai 
Sửa tiến tâm linh tự tiến hoài 
Tự thức tự tu không dấy động 
Hiền hòa vui tiến sửa sai hoài 

6) Amphion Les Bains (France) 27-10-1996 4:00 
Hỏi: Anh hùng ngoài miệng không biết lo cho cơ tạng cuối 

cùng sẽ đi đến đâu? 
Đáp: Thưa làm người mà không biết lo cho cơ tạng cuối 

cùng sẽ tự hành hạ cơ tạng bị đau đớn và hồn phải 
lìa xác ra đi và thọ tội cắt lưỡi vì tội tham ăn trong 
lúc còn sống đã tự hành hạ quá nhiều, phạm luật 
tiến hóa, thiếu thanh tịnh, phải chịu học hỏi một thời 
gian nhiên hậu mới được tiến hóa. 

Kệ: 
Tu không dứt khoát vẫn si mê 
Hành hạ cơ tạng khổ khó về 
Lý trí không còn phân xét xử 
Tự mình ám hại khổ muôn bề 

7) Amphion Les Bains (France) 28-10-1996 7:00 
Hỏi: Làm sao hiểu được giá trị của sự thanh thoát? 
Đáp: Thưa sự thanh thoát do pháp thiền tự giải sự trần 

trược của chính mình, luồng điển trong nội tâm 
được xuất phát thanh nhẹ nơi Hà Đào Thành sáng 
vui. 

Kệ: 
Chính mình thực hiện tự rèn trui 
Thanh thoát giải mê rõ đạo mùi 
Phật Pháp gieo trồng duyên tốt đẹp 
Thành tâm tu luyện tự mình vui 
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