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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 #123 (1997)  
Qui Hình 

Qui hình vạn trạng thật là thanh 
Pháp giới phân minh dễ thực hành 
Tâm dục không còn gieo ý động 

Thực hành sửa tiến tự mình thanh 
Vĩ Kiên 

 

1) Montreal (Canada), 06-09-1997 06:50 
Hỏi: Duyên đạo nằm ở đâu? 
Đáp: Thưa duyên đạo nằm ở tiềm thức của mọi người, qua 

cơn khảo đảo thì mới cảm thấy chính mình phải tu 
sửa nhiên hậu mới được yên vui. 

Kệ: 
Quí yêu chơn trạng mới thông mùi 
Đời đạo phân minh lại càng vui 
Quí yêu tâm thức thần quang đãng 
Xây dựng trùng tu rõ đạo mùi 

2) Montreal (Canada), 07-09-1997 01:17 
Hỏi: Tại sao người đời mở mắt nhìn ánh sáng và tiền là 

quan trọng hơn hết? 
Đáp: Thưa cặp mắt người đời tiếp thu ánh sáng trong sự 

giới hạn của Trời Đất đã sắp đặt. Nếu khai được cặp 
mắt tâm linh ở bên trong, nhắm mắt thấy ánh sáng 
là vô cùng, chỉ có tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp trong thực hành thì bộ đầu sẽ 
khai mở và cảm thấy hào quang rực rỡ xuất phát từ 
bộ đầu. 

Kệ: 
Bên trong khối óc mới thâm sâu 
Khai triển tâm linh rõ nhiệm mầu 
Sắc giới anh minh đồng phát triển 
Khai thông trí tuệ hiểu chiều sâu 

3) Montreal (Canada), 08-09-1997 02:50 
Hỏi: Sự thanh thoát do đâu mà có? 
Đáp: Sự thanh thoát do sự buông bỏ tất cả những sự chấp 

mê trong nội tâm đã hình thành một cách nhẹ 
nhàng, ngũ tạng yên vui. 

Kệ: 
Thấm nhuần nguyên lý thật là vui 
Thức giác tâm tu rõ đạo mùi 
Xây dựng không ngừng trong tiến bước 
Tình thương đạo đức chuyển phân mùi 

4) Montreal (Canada), 09-09-1997 ??:?? 
Hỏi: Mùi vị của đạo pháp nằm ở đâu? 
Đáp: Thưa mùi vị của đạo pháp xuất hiện ở giây phút 

thấm thía gọi là đạo mùi. 
Kệ: 

Biết mình thanh nhẹ thật là vui 
Thức giác tâm tư rõ đạo mùi 
Quí đạo yêu đời tâm học hỏi 
Đạo đời xây dựng thật là vui 

5) Montreal (Canada), 10-09-1997 05:25 
Hỏi: Làm sao mới gọi là thức tâm? 
Đáp: Thưa thức tâm là tự hiểu lấy hành động của chính 

mình mà sửa tiến, thì mọi việc sẽ được vuông tròn 
và tốt đẹp. 

Kệ: 
Hiểu mình xây dựng trí tâm thân 
Giải quyết minh tâm chuyện tối cần 
Hay dở chính mình tâm tự đạt 
Bình tâm học hỏi đạt phần yên 

6) Montreal (Canada), 11-09-1997 04:30 
Hỏi: Tại sao tu Vô Vi gia đình lại được yên vui? 
Đáp: Thưa tu Vô Vi là hướng về không không mà tiến 

hóa, cố gắng tu thì sẽ đạt tới trình độ nhẹ nhàng, dẹp 
bỏ mọi sự vọng động, mọi người trong gia đình đều 
hướng tâm như vậy thì sẽ tạo được một hòa khí an 
vui và dễ dứt khoát sự lo âu bất chánh. 

Kệ: 
Tự mình thức giác tự tâm hành 
Giải mở trần tâm tự tiến thanh 
Dấy bận không còn tâm đạt thức 
Bình tâm học hỏi hướng về thanh 

7) Montreal (Canada), 12-09-1997 03:30 
Hỏi: Thân thương là thân làm sao? 
Đáp: Thân thương là cùng chung một nguyên lý đã hình 

thành trên mặt đất, tự ý thức được lúc ra đi với hai 
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bàn tay không, dũng mãnh tu tiến để cứu vớt phần hồn khi 
lìa xác. 

Kệ: 
Tu tâm giải tỏa tự phân bàn 
Đời đạo song tu cảm thấy an 
Trí tuệ không ngừng xây dựng tiến 
Bình tâm học hỏi tự tâm an 
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