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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 #039 (1996)  
Quán Thông 

Hò ơi! Thành tâm phục vụ quần sanh 
Tự mình sửa tiến thực hành đến nơi 

Tâm minh trưóc mắt là Trời 
Tự mình xây dựng, hò ơi 

Tự mình xây dựng những lời thực chơn 
Hò ơi! biết quí biết ơn 

Tu rồi mới thấy giận hờn tiêu tan 
Tâm tu chẳng có bàng hoàng 

Qui y Phật Pháp, hò ơi! 
Qui y Phật Pháp khai màn đạo tâm 

Hò ơi! sống lý diệu thâm 
Ta là chơn cảnh ta tầm đường đi 

Thực hành thức giác tự ghi 
Cùng chung nguyên lý, hò ơi! 

Cùng chung nguyên lý ta thì thức tâm 
Hò ơi! Nguyên lý uyên thâm 

Tầm đường sáng suốt diệu thâm đạt hòa 
Nằm trong siêu lý tình Cha 

Cùng chung nguyên khí, hò ơi! 
Cùng chung nguyên khí ta hòa tiến lên 

Hò ơi! vũ trụ Bề Trên 
Tạo nền căn bản sẵn nền ta đi 

Lui về thực chất thực thi 
Càn khôn qui một, hò ơi! 

Càn khôn qui một ta thì đạt thông 
Vĩ Kiên 

 

1) -- (--), 26-01-1996 ??:?? 
Hỏi: Vạn vật đồng nhứt thể là sao? 
Đáp: Thưa vạn vật đồng nhứt thể là đồng chịu luật hóa 

hóa sanh sanh như nhau. 
Kệ: 

Dù cho kẻ trước người sau tiến 
Sanh trụ hoại diệt chẳng có phiền 
Một mối đồng hành duyên tại thế 
Trung tâm phát triển gieo duyên liền 

2) -- (--), 27-01-1996 ??:?? 
Hỏi: Muốn dứt khoát thất tình lục dục thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa, muốn dứt khoát thất tình lục dục thì phải 

cương quyết hành pháp đúng đắn, thì luồng điển của 
tâm thức sẽ được tiến hóa theo chiều hướng thượng 
phát triển tới vô cùng tận, chơn tâm sẽ được sáng 
suốt và dũng mãnh tu tiến, sẽ không còn bận bịu về 
tình đời, ngược lại chỉ tận độ và cứu giúp tùy theo 
từ quang sẵn có của chính mình. 

Kệ: 
Quang minh chánh đại hành trình tiến 
Chẳng có lân la chẳng có phiền 
Thay đổi hành trình trong thế tiến 
Chẳng còn than khổ chỉ còn yên 

3) -- (--), 28-01-1996 ??:?? 
Hỏi: Trời sanh thân người tự động thâu và phóng tùy theo 

khả năng sẵn có của mỗi cơ tạng khác nhau và tùy 
nơi sanh trưởng lạnh hay nóng, tại sao gọi là bị ô 
nhiễm bởi vi trùng ngoại xâm? 

Đáp: Thưa thể xác của loài người cấu trúc rất tinh vi, cộng 
với sự sáng suốt của phần hồn thì mới cảm thức 

4) -- (--), 29-01-1996 ??:?? 
Hỏi: Muốn tập trung ánh sáng trong nội tâm thì phải làm 

sao? 
Đáp: Thưa muốn tập trung ánh sáng thì phải dầy công 

công phu, thì tự nó sẽ vơi bớt tình đời động loạn, 
dần dần sẽ phát triển luồng điển thanh tịnh, tức là 
nhập định, ánh sáng sẽ tỏa ra trước trán, tự nhiên 
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được sự động tịnh ra sao, từ thức ăn cho đến không khí 
không điều hòa cũng có thể tạo ra vi khuẩn bất ổn 
cho tâm lẫn thân, người tu Pháp lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp, thực hành đều đặn có thể đem 
phần ô trược không thích hợp rời khỏi cơ thể bằng 
hơi thở thực hiện hằng đêm, xuất phát từ lỗ chân 
lông như mồhôi, tiểu tiện và đại tiện, khai thông 
luồng điển trược và thanh qua hệ thống thần kinh, 
càng tu càng thanh tịnh là vậy. 

Kệ: 
Thực hành chơn pháp giải hằng ngày 
Tránh bệnh đau thương lại được may 
Điêu luyện hằng ngày duyên đạo lớn 
Giúp Hồn tiến hóa ngộ duyên may 

biết được nhiều việc không thể ngờ được. 
Kệ: 

Trần tâm dứt khoát điển thanh hòa 
Dứt khoát tâm tư tự phát ra 
Khí điển bộ đầu khai rộng mở 
Từ quang phát triển tự vui hòa 

5) -- (--), 30-01-1996 ??:?? 
Hỏi: Làm người tại mặt đất hay ôm lấy hận thù là sao? 
Đáp: Thưa tại mặt đất chỉ mở mắt nhìn tới mà đi. Cho nên 

có cảnh mạnh hiếp yếu tạo hận thù, gieo khổ cho 
nhau, máu đổ thịt rơi, mới chịu thức tỉnh, đến khi 
biết được nhân loại đang chung sống trong một 
nguyên khí của Trời Đất, thì mặt đất sẽ được yên 
vui. 

Kệ: 
Thức tâm mới rõ đạo mùi tiến 
Sáng suốt minh tâm mới được yên 
Qui một tình Trời không náo động 
Thực hành thanh tịnh tiến triền miên 

6) -- (--), 1-01-1996 ??:?? 
Hỏi: Cảnh thiên nhiên và cảnh nhơn tạo có gì khác nhau 

không? 
Đáp: Thưa cảnh thiên nhiên sống động hơn cảnh nhơn tạo 

nhiều, thiên nhiên là cấu trúc bằng nguyên điển của 
Trời Đất lúc nào cũng tinh vi và sống động hơn, cho 
nên tu Vô Vi trong thực hành thì mới thấy rõ sự cấu 
trúc tự nhiên và hồn nhiên hơn, đó mới là trở về với 
đường đạo, quân bình và tốt đẹp. 

Kệ: 
Tự mình khai triển trí khai minh 
Rõ lẽ Trời cao tạo được hình 
Tráng lệ nguy nga và lộng lẫy 
Hành trình lớn rộng quả là xinh 

7) -- (--), 01-02-1996 ??:?? 
Hỏi: Trực tiếp được xem sinh hoạt dưới đáy biển, mọi 

người sẽ có cảm tưởng ra sao? 
Đáp: Thưa người được xem qua sinh hoạt đáy biển chỉ 

biết trầm trồcái đẹp của hải sản, còn người tu thiền 
tự cảm thức sự vui chơi của loài cá vẫn sống yên 
vui trong trật tự, mọi hình thù duyên dáng đều có sự 
sắp đặt của Trời Đất, hoạt động theo khả năng sẳn 
có của muôn loài vạn vật, thật là tươi đẹp, và sáng 
chói tâm hồn của người tu. 

Kệ: 
Điều lành phát triển ở tâm tu 
Cảm thức trần gian một cõi tù 
Học hỏi không ngừng duyên tận độ 
Vui cùng Trời Đất chẳng còn ngu 
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