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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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Qui Y thực chất chung hành tiến 
Khai mở tâm tu tự giải phiền 

Bỡ ngỡ không còn tâm trực triển 
Thành tâm tu luyện tự mình yên 

Vĩ Kiên 
 

1) Niagara Falls (Canada), 30-05-1997 04:45 
Hỏi: Sự sống do đâu mà có? 
Đáp: Thưa sự sống do nguyên khí của Trời Đất thành tựu 

mà có. Người tu cần phát triển nguyên khí của nội 
tâm nội tạng thì mới được quân bình và an vui. 

Kệ: 
Nguyên khí hóa sanh vạn vật còn 
Giải thông Trời Đất chẳng hao mòn 
Có không không có dạy hành tiến 
Khí điển tương giao vẫn sống tròn 

2) Niagara Falls (Canada), 31-05-1997 02:43 
Hỏi: Làm sao mới gọi là phân minh? 
Đáp: Thưa phân minh là dùng ý lực cân xem thanh hay là 

trược, nặng hay là nhẹ, trắng hay là đen, sáng hay là 
lu, thì mới thấy rõ giá trị của đôi bên. 

Kệ: 
Trong không mà có đạo nền giải 
Cảm thức đời nay đã chuyển hoài 
Có có không không không dấy động 
Thanh thanh diệu diệu rõ thanh đài 

3) Montreal (Canada), 01-06-1997 04:15 
Hỏi: Người tu Vô Vi khi chết phải chúc nhau thượng lộ 

bình an tại sao? 
Đáp: Thưa người tu Vô Vi biết được phần hồn không chết 

cho nên mới chúc nhau thượng lộ bình an, cả nhà sẽ 
vui và không có buồn khóc, hại cho người còn sống 
phải bơ vơ trong động loạn vì thiếu sót. 

Kệ: 
Chúc nhau tiến hóa tới vô cùng 
Chẳng có khóc mưa tạo bão bùng 
Hiểu được xác phàm trong cõi tạm 
Hồn không tiêu diệt vượt khỏi đường cùng 

4) Montreal (Canada), 02-06-1997 03:00 
Hỏi: Làm sao mới được minh tâm kiến tánh? 
Đáp: Thưa phải ăn năn sám hối, thấy mình sai chịu tu sửa 

nhiên hậu mới được minh tâm kiến tánh. 
Kệ: 

Chung qui cũng phải thực hành tiến 
Tự giải tự minh bớt tạo phiền 
Gây gỗ làm gì không tiến bước 
Thực hành thanh tịnh thấy không điên 

5) Montreal (Canada), 03-06-1997 01:53 
Hỏi: Tại sao người tu Vô Vi sẽ không còn tên tuổi và địa 

vị na? 
Đáp: Thưa người tu Vô Vi phát triển đi lên sẽ không còn 

tên tuổi địa vị na là vì phần hồn được tiến hóa đi 
lên, tự giải tất cả nghiệp chướng trong nội tâm, sẽ 
không còn lo âu na. 

Kệ: 
Thăng hoa thanh nhẹ tiến tâm vừa 
Chẳng có lo âu chẳng khóc mưa 
Thức giác chơn tình tâm tự tiến 
Bằng lòng tiến hóa chẳng mây mưa 

6) Montreal (Canada), 04-06-1997 06:45 
Hỏi: Làm sao mới mở được bộ đầu? 
Đáp: Thưa thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí 

Phật Pháp, trì niệm lục tự A Di Đà và thực hiện 
Pháp Luân Thường Chuyển, sẽ khai mở huyền bí 
của nội tâm, bộ đầu thanh tịnh, tự thức và giao cảm 
luồng điển thanh tịnh ở bên trên bộ đầu, tự dập tắt 
tham sân si hỷ nộ ái ố dục. 

Kệ: 
Thực hành chơn pháp tự khai thông 
Trí tuệ sáng suốt chẳng tréo trồng 
Trực giác một lòng hành tiến bước 
Xuất hồn thanh nhẹ chẳng cầu mong 

7) Montreal (Canada), 05-06-1997 02:00 
Hỏi: Muốn phát triển thì phải làm sao? 
Đáp: Thưa muốn phát triển việc gì ở thế gian đều cần sự 

nhịn nhục và xây dựng cho chung thì tâm thân sẽ 
được khỏe mạnh. Người tu Vô Vi lấy nguyên khí 
của càn khôn vũ trụ xây dựng cho tâm lẫn thân 
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trong chu trình tiến hóa. 
Kệ: 

Sửa mình tiến hóa tự phân qua 
Đời đạo thực hành tự cảm hòa 
Quí trọng tiền nhân không phản trắc 
Thành tâm tu luyện tự mình qua 
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