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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 ** 
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TBPTÐN #118 (1997)  
Sen Nở 

Sen nở thơm tho rất sạch trong 
Không màu tươi đẹp sống thong dong 

Vui hành tại thế không lo động 
Hạnh đức tràn đầy rõ ý công 

Vĩ Kiên 
 

1) Vancouver (Canada), 01-08-1997 03:15 
Hỏi: Thâm tình tái ngộ là sao? 
Đáp: Thưa thâm tình tái ngộ là hành giả trở lại nơi xán lạn, vô 

sanh bất diệt, nơi đó là nơi nguồn gốc của tâm linh. 
Kệ: 

Trở về thấy rõ hành trình có 
Xuất phát ra đi chẳng dặn dò 
Đời đã thấm nhuần trong thức giác 
Hồn tu tự tiến chẳng còn lo 

2) Vancouver (Canada), 02-08-1997 02:05 
Hỏi: Qui tâm trí là sao? 
Đáp: Thưa qui tâm trí là niệm Phật phát triển trí tâm, càng 

ngày càng sáng suốt và thanh tịnh. 
Kệ: 

Tự tu phát triển trí tâm mình 
Cảm thức trần gian tự phát minh 
Đời đạo song hành trong thức giác 
Cảm minh thiên địa rõ hành trình 

3) T/V Nhẫn Hòa-Olympia (USA), 03-08-1997 02:15 
Hỏi: Qui về một mối là qui làm sao? 
Đáp: Thưa qui về một mối là luồng điển trung tim bộ đầu 

chung đường phát triển đi lên tới vô cùng, thì mới thật 
sự qui về một mối, thuận thiên giả tồn, phát triển như 
nhau. 

Kệ: 
Thực hành phát triển như nhau tiến 
Chẳng có loạn tâm chẳng có phiền 
Qui hội tình Trời chung một mối 
Chẳng còn xiên xẹo tự mình yên 

4) Washington State (USA), 04-08-1997 04:20 
Hỏi: Làm sao mới biết xây dựng? 
Đáp: Thưa muốn xây dựng thì phải nhịn nhục và hy sinh, tức 

là phải bớt đi tất cả sự tham dâm, xây dựng cho chính 
mình, nhiên hậu mới ảnh hưởng được cho những người 
kế tiếp. 

Kệ: 
Xây dựng chơn tâm tiến triển tùy 
Sửa mình tiến hóa giải đề thi 
Trì tâm tu luyện trong minh chánh 
Sáng tỏa đầu thân tự tiến ghi 

5) Atlantic City (USA), 05-08-1997 05:00 
Hỏi: Tánh sân si của con người vẫn lưu luyến tại sao? 
Đáp: Thưa người tu thiền còn tánh sân si bực tức tại vì thiếu 

niệm Phật, lo âu nhiều chuyện không cần thiết, thiếu 
sửa mình và ăn năn sám hối. 

Kệ: 
Đóng tâm bị động trí không hòa 
Tạo khổ cho mình khó thoát ra 
Trí độ không còn tâm loạn động 
Bực mình rơi lệ sống như ma 

6) Atlantic City (USA), 06-08-1997 01:55 
Hỏi: Phục vụ quần sanh để làm gì? 
Đáp: Thưa phục vụ quần sanh để được sáng suốt thêm và gia 

tăng sức nhịn nhục. 
Kệ: 

Phục vụ không quên tưởng Cha Trời 
Sáng suốt minh tâm tự nghỉ ngơi 
Cơ hội ngàn vàng nay được phụ 
Trời ban tình đẹp tự phân lời 

7) Atlantic City (USA), 07-08-1997 03:30 
Hỏi: Vui hành trong thanh tịnh là sao? 
Đáp: Thưa vui hành trong thanh tịnh tức là luồng điển của nội 

tâm qui một hướng thượng phân giải ngay trung tâm bộ 
đầu thì mọi việc đều hóa giải dễ dãi và thanh tịnh. 

Kệ: 
Qui về một mối trí càng minh 
Phán xét uy nghi rõ tiến trình 
Sanh trụ hoại diệt không dấy động 
Cơ Trời rõ rệt tự phân minh 
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