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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 #083 (1997)  
Phật 

Phật không nói chuyện, tâm thanh tịnh 
Dẫn giải nhơn gian tự thấy mình 

Không biết biết không cùng ý thức 
Thực hành thanh tịnh lại càng minh. 

Vĩ Kiên 
 

1) Réunion (--), 26-11-1996 05:00 

Hỏi: Chuyện nào là chuyện cũ và chuyện nào là mới? 
Đáp: Thưa chuyện giam giữ trong ký ức gọi là chuyện cũ, 

chuyện mới thức giác là chuyện mới, cuộc sống liên 
tục trong có có không không mà tự cảm thức điều 
lành để hành sự. 

Kệ: 
Nguyên lai bổn tánh vẫn là không 
Ô nhiễm trần gian tạo cái còng 
Nhớ nhớ quên quên tự tiến giải 
Học không rõ trược sống thong dong 

2) Réunion (--), 27-11-1996 05:55 

Hỏi: Tình thâm đạo mầu nằm ở đâu? 
Đáp: Thưa tình thâm đạo mầu, chỉ có phát triển từ quang 

nhiên hậu mới thấy rõ, sự thật vi diệu của Trời Đất, 
hướng về thanh tịnh mà tu. 

Kệ: 
Cảm thông nguyên lý chẳng có mùi 
Thức giác bình tâm tự tiến tu 
Ánh sáng ban hành tâm ngộ đạo 
Chiều sâu thanh tịnh trí an du 

3) Réunion (--), 28-11-1996 04:10 

Hỏi: Muốn được minh chánh phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn được minh chánh thì phải nuôi dưỡng 

tinh thần xây dựng chung, thì mới có kết quả tốt để 
ảnh hưởng người kế tiếp. 

Kệ: 
Xuyên qua thế thái nhơn tình tiến 
Khai mở tâm tư tự giải phiền 
Trật tự trên hết không tạo nghiệp 
Sửa mình tiến hóa tránh tạm duyên 

4) Réunion (--), 29-11-1996 03:25 

Hỏi: Nghiêm luật vô sanh là sao? 
Đáp: Thưa nghiêm luật vô sanh là nguyên điển của Trời 

Đất hợp thành, cho nên người thế gian sanh con, 
không thể hiểu tánh tình của con mình là vậy. 

Kệ: 
Làm người thiên tánh hiểu tâm linh 
Thanh tịnh sáng suốt mới hiểu mình 
Trình diện Trời Đất tự giác tu 
Sửa mình tiến hóa rõ thiên tình 

5) Réunion (--), 30-11-1996 ??:?? 

Hỏi: Nghịch thuận tương giao là sao? 
Đáp: Thưa nghịch thuận tương giao, tức là có động chạm 

với nhau mới có tiến hóa, ở đời có chiến tranh mới 
có phát minh. 

Kệ: 
Chơn tình bộc phát nơi qui định 
Chuyển tiến thâm sâu rõ ý tình 
Qui hội chơn hồn trong thức giác 
Hồi sinh bất diệt tự mình minh 

6) Réunion (--), 01-12-1996 02:35 

Hỏi: Lấy đạo tạo đời có hữu ích gì không? 
Đáp: Thưa tu mà dựa theo thiên cơ mà hù hiếp người chưa 

tu, lợi dụng lòng tin của người khác, lấy tiền làm 
chính trị, nhậu nhẹt chơi bời tự hủy diệt tâm thân, 
tạo tội cho phần hồn tu không tiến. 

Kệ: 
Gieo họa tự gây tăm tối phiền 
Chẳng rõ thiên cơ chuyển các miền 
Rắc rối tràn đầy trong ngoại cảnh 
Khó tu khó tiến khó tâm yên 

7) Réunion (--), 02-12-1996 03:00 

Hỏi: Làm sao hiểu được chính mình? 
Đáp: Thưa muốn hiểu được chính mình thì phải chấp nhận 

sự kích động và phản động từ bên ngoài đưa vào 
trong mà tự cảm thức được sự thanh tịnh chính 
mình có, thì mới giải quyết được chuyện đời xoay 
chuyển hằng ngày chính mình phải gánh chịu nhiên 
hậu mới cảm thông được đức nhịn nhục thật sự có 
khả năng tự vượt qua mọi trở ngại. 
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Kệ: 
Siêng năng tự sửa tự dồi mài 
Tiến hóa tâm linh chẳng có sai 
Phát triển chơn tình trong thức giác 
Giữ tâm thanh tịnh tránh lầm sai 
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