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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 Hội 

Qui hội tâm linh trí rõ ràng 
Tình Trời sống động vẫn sáng ban 

Ai dở ai hay tùy ý thức 
Sống vui thanh tịnh tự mình an 

Vĩ Kiên 
 

1) Montreal (Canada), 27-09-1997 03:05 
Hỏi: Tu sao mới gọi là tu đạt? 
Đáp: Thưa tu chịu nhịn nhục trong khiêm nhường và xây 

dựng mới thật là người tu. 
Kệ: 

Tu tâm giải quyết chẳng mê mù 
Tiến hóa thâm sâu hồn tiến tu 
Quyết chí không lùi trong mọi cảnh 
Thành tâm tiến hóa chẳng khờ ngu 

2) Montreal (Canada), 28-09-1997 02:25 
Hỏi: Những người hành sai đổ lỗi cho Vô Vi có tội không? 
Đáp: Thưa hành sai và đổ lỗi cho Vô Vi là thật sự tạo tội 

cho chính mình. Vô Vi có trật tự, từ niệm Phật cho 
đến hành pháp đều chỉ dẫn rất rành mạch. Người 
nào hành thêm hay bớt đều ngược lại phương pháp 
đã chỉ dẫn, nghịch thiên khùng uẩn và không tiến. 

Kệ: 
Tu không thành thật tự giam thân 
Pháp giới không thông gieo loạn động 
Khó tiến khó tu không tiến bước 
Thực hành chất phác chuyện chuyên cần 

3) Montreal (Canada), 29-09-1997 03:35 
Hỏi: Sự bộc phát tự đáy lòng do đâu mà có? 
Đáp: Thưa sự bộc phát từ đáy lòng do sự thanh hay trược 

của đối phương thu hút trong bất ngờ không thể 
lượng trước được. Người tu thường xuyên niệm 
Phật giải nghiệp tâm rất khó có trường hợp đó xãy 
ra. Cho nên tu chơn tránh được rất nhiều tai nạn là 
vậy, rất cần thực hành chứ không cần lý thuyết. 

Kệ: 
Nam mô giải tỏa tự phân hành 
Trì trệ do tâm hướng cạnh tranh 
Qui hội chơn hồn tâm thức giác 
Triền miên học hỏi tự mình thanh 

4) Montreal (Canada), 30-09-1997 04:25 
Hỏi: Sự tán thưởng tự trong đáy lòng do đâu mà có? 
Đáp: Thưa sự tán thưởng do sự chung phát triển, tâm tư 

của mọi người là một, tán thành việc làm cho chung 
trong tinh thần xây dựng. 

Kệ: 
Thực hành chất phác chẳng người dưng 
Chung cội chung nguồn tự phát ưng 
Quyết chí tu tâm không bở ngỡ 
Vui hành chất phác tiến từ từng 

5) Montreal (Canada), 01-10-1997 04:35 
Hỏi: Tại sao làm người đầy đủ sức khỏe đến lúc cũng phải 

bỏ xác ra đi? 
Đáp: Thưa những gì của trời đất sắp đặt lúc sanh cũng như 

lúc tử cũng phải đúng giờ đúng giấc của nó, không 
có một ai cầu nguyện mà thành sự được. 

Kệ: 
Học xong phải tiến khắp nơi nơi 
Nhân quả tâm linh rất tuyệt vời 
Chuyển hóa không ngừng trong ý thức 
Sống vui sống khỏe vẫn hợp thời 

6) Montreal (Canada), 02-10-1997 05:15 
Hỏi: Người đời hay phê phán và thị phi thì sao? 
Đáp: Người đời hay phê phán thị phi nhưng suốt một cuộc 

đời chỉ làm cho phần hồn gia tăng sự nặng trược và 
lo âu vì cũa cải tham dâm không lối thoát. Ngược lại 
người chịu tu thiền bằng lòng câm mồm tự sửa, 
hướng về sự thanh cao sáng lạn của trời đất mà tu, 
bớt sự khuyến rũ tình đời đen bạc thị phi, dốc lòng 
tu sửa, ăn năn sám hối, thật tâm thật tình dẹp bỏ sự 
hứa hẹn gian dối mà tự tu. 

Kệ: 
Biết mình gốc gát thật là ngu 
Tự sửa tự tu tự giải mù 
Mê loạn không còn tâm đạt pháp 
Hành thông tự đạt vía hồn du 

7) Montreal (Canada), 03-10-1997 07:30  
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Hỏi: Quán Âm là sao? 
Đáp: Thưa quán là thấy, Âm là âm thinh tăm tối than khổ 

và ước vọng của quần sanh, động lòng cứu độ, 
không khác gì người đi trước chỉ đường cho người 
đi sau, tự ăn năn sám hối tu sửa lấy chính họ tiến tới 
sự quân bình trong nội thức, chứ không phải muốn 
cầu xin lúc nào cũng được. Người đời tham lam 
mua giấy số cũng cầu xin Quán Thế Âm BồTát cho 
trúng số, may mắn trúng được tưởng lầm là Phật độ, 
tự tạo một tập quán xấu xí và lợi dụng, không sao 
thoát khỏi sự tham dâm, nếu không chịu dấn thân tu 
sửa, thì nghiệp càng ngày càng nặng, không sao giải 
quyết được. Ngược lại hành giả Vô Vi hành pháp tự 
giải thì không sợ sự động chạm của tình đời đen 
bạc, thực hành mới thấy rõ diệu pháp của Đại Bi ra 
sao mà hành triển. 

Kệ: 
Thực hành giải quyết chẳng lo phiền 
Mong ước chi chi cũng chẳng yên 
Tạo loạn chính mình không lối thoát 
Cơ Trời có thật tự hồn xuyên 
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