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Ðiện thư : aphancao@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVI.ORG 

 số 563 23 tháng 4 năm 2006 
Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 

 
 

 
Sửa Mình 

 
Sửa mình là chánh tâm quí trọng 
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền 
Lưu luyến chuyện đời tâm đọa lạc 
Khổ cực tâm người gieo động loạn 

 
 

Vĩ Kiên 
 
 

 
Mục Bé Tám từ  08/03/2006 đến 14/03/2006 

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại 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 
Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm 
thông chiều hướng phát triển của tâm linh.   
Kính bái, 
Bé Tám 

 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường 

 
 
 
1) Một lòng là gì? 
2) Khờ ngu là gì? 
3) Tại sao phải nhứt quyết? 
4) Ðạt đạo là sao? 
5) Ngoài trong đạt được những gì? 
6) Hiểu được điều gì? 
7) Biết gần xa những chuyện gì? 
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1) San Diego, 08-03-2006  6 : 30 AM 
Hỏi :  Một lòng là gì? 
 
Ðáp :  Thưa một lòng là nhứt quyết tu 
  Kệ : 
 Qui hội tình người tự tiến tu 
 Khai triển vô cùng tự giải mù 
 Biết mình biết họ tự biết tu 
 Thành thật tự hành giải khờ ngu 
 

2) San Diego, 09-03-2006  6 : 35 PM 
Hỏi :  Khờ ngu là gì? 
 
Ðáp :  Thưa khờ ngu là giữa biết và không biết 
  Kệ : 
 Tiến hóa thâm sâu lòng cảm thức 
 Duyên đạo tình đời không lẫn lộn 
 Tiến hóa thâm sâu rõ nhiệm mầu 
 Ðiêu luyện chính mình tâm tự thức 
 

3) San Diego, 10-03-2006  4 : 30 AM 
Hỏi :  Tại sao phải nhứt quyết? 
 
Ðáp:  Thưa phải nhứt quyết là dứt khoát tu tiến 
  Kệ: 
 Thành tâm học hỏi chẳng sai lầm 
 Dứt khoát tâm tu tự thực hành 
 Tiến hóa không ngừng tự giác tu 
 Thực hành chánh pháp tâm đạt đạo 
 

4) San Diego, 11-03-2006  5: 12 AM 
Hỏi: Ðạt đạo là sao? 
 
Ðáp:  Thưa đạt đạo là hiểu đạo 
  Kệ: 
 Hiểu đạo thông suốt tự hành triển 
 Nguyên lý Trời ban sống an yên 
 Duyên đạo tình đời trong sống động 
 Thực hành chánh pháp đạt ngoài trong 
 

5) San Diego, 12-03-2006  2: 52 AM 
Hỏi:  Ngoài trong đạt được những gì? 
 
Ðáp:  Thưa ngoài trong đều hiểu được 
  Kệ: 
 Quí yêu Trời Phật để tự tu 
 Biết mình biết họ đều quí tốt 
 Thực hành chơn pháp thông lý đạo 
 Khai triển chính mình chẳng thấp cao 
 

6) San Diego, 13-03-2006  3: 01 AM 
Hỏi:  Hiểu được điều gì? 
 
Ðáp:  Thưa hiểu được đường lối tu 
  Kệ: 
 Qui nguyên thiền giác tự tâm hòa 
 Quán thông đường lối gần xa 
 Quí tưởng Trời cao sống chung nhà 
 Thành tâm tu luyện biết gần xa 

7) San Diego, 14-03-2006  3: 10 AM 
Hỏi:  Biết gần xa những chuyện gì? 
 
Ðáp:  Thưa biết gần xa trong cuộc sống 
  Kệ: 
 Thanh cao tự thức tự cảm hòa 
 Thương tình tha thứ xây dựng tiến 
 Thành tâm tu luyện sống an yên 
 Thực hành chánh pháp qui chơn thức 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

LUỒNG ÐIỂN DU DƯƠNG 
 
Bây giờ nói nhiều quá rồi không biết nói cái gì. Bây giờ chúng ta nói cái luồng điển du 

dương trong thâm tâm của mọi người và cái luồng gió du dương trong cái giờ thiền. Từ mê 
nó tỉnh, thì các bạn làm sao tìm ra cái đó? 

Cái luồng điển du dương là cái gì? Khi các bạn thiền, trong cái thiền, nhắm con mắt, 
trong mê nó tỉnh, trong cái sự sung sướng nó có cái sung sướng nhẹ nhàng, và trong sở thích 
nó có cái thích du dương khoan khoái của nội tâm. Cho nên vì đó các bạn mới ngồi được lâu. 
Rồi cái luồng gió du dương nó đưa tới bạn. Trong lúc bạn thấy trong căn nhà bạn nóng, mà 
bạn ngồi xuống bạn công phu một chập nó mát, mát vừa vừa, không mát lắm, từ bộ đầu cho 
tới tay chưn nó đều mát, mà có nhiều người ngồi, muốn tìm cái luồng gió du dương, nó tìm 
không ra. Thấy nó nóng nhưng mà một chập, bạn ngồi lì một chập rồi các bạn thấy, luồng 
gió du dương nó đi xung quanh bạn 

Cho nên nhiều người, người ta cương quyết ngồi công phu, người ta mới thấy nó nhẹ, 
mà thấy được ngồi lâu, thấy sung sướng. Người ngoài hỏi chứ “sung sướng chỗ nào? Ông 
ngồi ông lắc, ông cục cựa vậy mà ông sung sướng?” 

“Tui có cái sung sướng của tui”. Cái đó là cái sung sướng du dương”. À... Nó hòa điệu 
các cơ từng hạ trung thượng nó mới kêu bằng du dương. Từ từ bạn ngồi rồi nhắm mắt nó cứ 
lâng lâng đi lên là nó mở, mở từ nút này tới nút kia, nút kia tới lúc nọ, rồi các bạn mới thấy 
nó nhẹ nhàng. Ðó là nói về chỗ Tiên-Giới nó mới có du dương, mà ở thế gian nó cũng có cái 
sự du dương. 

Ðó, chúng ta tiến tới Phật giới không có cái du dương, nhưng mà nó cái hòa cảm thông 
suốt bất cứ tầng số nào. Nó tiến tới Phật Giới, Thanh-Tịnh-Kinh! Bộ đầu các bạn có Thanh-
Tịnh-Kinh không? Có! Có thanh tịnh, nhưng mà phải tiến tới Hà Ðào Thành sắp lên một 
chút xíu nó có thanh tịnh. 

Cho nên thấy cơ từng của cơ thể vậy chứ nó có rất nhiều tầng lớp, mở, tiến do cái công 
năng công phu của mọi người tự đạt. Cho nên các bạn ngồi đây, bao nhiêu người, nhưng mà 
mỗi người đều khác nhau. Cũng là lời nói của tôi nói ra nhưng mỗi người nhận định đều 
khác, cái tầng của nó mở khác, nội tâm tiềm thức của các bạn nó mở khác nhau. 

Cho nên chỉ có thực hành mới thấy rõ, còn không thực hành, không bao giờ các bạn 
thấy giá trị của cái pháp này. Người chưa thực hành dòm thấy các bạn thực hành, người ta 
cho các bạn là khùng điên. Nhưng mà chính người bước vô thực hành rồi một thời gian sau 
này người ta nói: “Muốn tìm sự an lành và an khương của nội tâm nên ngồi như thế đó và sẽ 
đạt tới sự bình tâm”. 

Thành ra bây giờ chúng ta không biết nói gì hơn truyền bá trong sách vở để người ta 
học cởi mở? Không được! Cũng đòi hỏi sự thực hành. Bất cứ người nào muốn hiểu cái pháp 
này, phải thực hành mới hiểu, chứ không dùng lý luận nói đi nói lại, rút cuộc rồi cũng rờ 
không tới và không đạt được. 
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VẤN ĐÁP TIẾP THEO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI 
“HỘI TỤ VINH QUANG” TẠI BANGKOK 

 
 
42. Vấn: Xin nói rõ về việc đưa đón tại phi trường Bangkok ra sao? 
 
Đáp: BTC đã  thu xếp với Bus du lịch tại địa phương lo việc đưa đón 
các bạn đạo tại phi trường. Xin Tất Cả Các Bạn Đạo tham dự đại hội 
vui lòng cho  Đại Diện Ghi Danh biết ngày giờ đến và đi cùng chuyến 
bay của mình, để BTC tiện việc sắp xếp. 
 
Các bạn đạo mua vé máy bay qua BTC không cần cho biết ngày giờ vì 
chúng tôi đã có lịch trình chuyến bay của các bạn. 
 
Mỗi chuyến bus cần có tối thiểu 4 hành khách.  
 
Hãng bus đưa đón sẽ dự trù  đủ xe để chở mỗi hành khách với hai 
hành lý. Nếu hành khách nào có trên hai hành lý, thì mỗi hành lý 
cần trả tại chỗ thêm là 2$, hoặc nếu cần thu xếp thêm xe để chuyên 
chở là $25US cho mỗi xe van 9 chỗ ngồi.  
 
Hạn chót cho việc thiết lập danh sách đưa đón bạn đạo là : 
Ngày 15 Tháng 6 Năm 2006.  
 
Việc thiết lập danh sách đưa đón rất cần thiết cho Hãng Dịch Vụ Đưa 
Đón, vì nếu các bạn không có tên trong danh sách, Hãng Dịch Vụ sẽ 
không chịu trách nhiệm đưa đón, và Ban Tổ Chức sẽ không thể giải 
quyết những trường hợp xảy ra vào giờ chót.  
 
Thời gian đón từ phi trường:    
15 August, 16 August, 17 August 
 
Thời gian đưa ra phi trường:   
22 August, 23 August, 24 August, 25 August, 26 August. 
 
BTC rất cám ơn sự hợp tác của các bạn đạo. 
 
43) Hỏi: Xin cho biết chi tiết về chương trình air mileage của hãng 
Cathay Pacific ra sao? 
Đáp: Để vào   chương trình air mileages với Cathay Pacific thì các  bạn ở Mỹ có  thể ghi danh 
với Cathay Pacific để lấy số air mileage  bằng cách vào  : www.asamiles.com. Khi đến phi 
trường, các bạn nhớ đưa số “mileage account number” này với máy  bay của mình để ghi 
điểm mileage. 
 
 
Kính chúc các bạn đạo thân tâm an lạc, 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI VÔ VI ÐỨC QUỐC 
Kính thưa Cha 
Chúng con xin kính trình lên Cha và xin Cha xem xét cho chúng con về mặt tâm linh, 
xem ngôi nhà và khu đất đó có thích hợp để làm Thiền Viện và Trụ Sở Hội Vô Vi Ðức 
hay không. Kính xin Cha ban cho chúng con đôi lời dạy bảo. Xin Cha chứng tâm cho 
chúng con để chúng con hoàn thành được nhiệm vụ xây dựng Thiền viện và phục vụ 
bạn đạo được tốt hơn. 
Chúng con thành tâm đội ơn Cha và cầu nguyện các Ðấng Bề Trên cho Cha luôn được 
dồi dào sức khoẻ. 
Kính thư 
Thay mặt Ban Chấp Hành và Ban Xây Dựng Thiền Viện Ðức Quốc 
Nguyễn Xuân Nhân 
 
San Diego, ngày 19 tháng 12 năm 2005-12-19 
Thầy đã xem qua lá thư của con đề ngày 17 tháng 12 năm 2005, được biết các con có thiện chí muốn 
mua căn nhà kể trên với sự giúp đỡ của người bán và rất tiện lợi cho bạn đạo lui tới, là rất quí. Vậy 
Thầy cũng ước mong các con sớm thành công có một trụ sở cho Vô-Vi Ðức Quốc. 
Thành thật cám ơn sự lưu ý chung của các con. 
Quí thương, 
Lương Sĩ Hằng 
Vĩ Kiên 

 
Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc  
Kính trình Đức Thầy về Trụ Sở Vô Vi Đức Quốc  
Frankfurt, ngày 10.03.2006  
Kính thưa Đức Thầy  
Kính thưa Cha  
Bạn đạo Đức Quốc chúng con xin đảnh lễ Đức Thầy, đảnh lễ Cha. Chúng con kính mong Đức Thầy, 
Cha luôn được an vui và mạnh khoẻ.  
Chúng con rất vui mừng xin kính trình lên Đức Thầy, vào ngày 02 tháng 3 vừa qua, Hội chúng con 
đã ký hợp đồng mua ngôi nhà tại Birstein để làm Trụ Sở Vô Vi Đức Quốc, theo như trong thư ngày 
19.12.2005 Đức Thầy đã thuận ý cho phép chúng con.  
Chính quyền địa phương sau những lần tiếp xúc, tìm hiểu về Hội, đã có thiện cảm và đồng ý bán 
ngôi nhà cho Hội chính thức làm nơi sinh hoạt, thực hành pháp lý Vô Vi. Ngày 11.03.06 chúng con 
sẽ nhận nhà và sau đó sẽ lập tức tiến hành việc tu sửa. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Đức Thầy và 
các Đấng Bề Trên đã dẫn dắt và ban chiếu cho chúng con gặp được nhiều may mắn, có được một nơi 
tốt đẹp làm cơ sở tâm linh cho Vô Vi Đức Quốc.  
Chúng con đã mua ngôi nhà với giá 217.500,-Euro, tính thêm những chi phí phụ, tiền thuế và tu sửa 
ban đầu thì phí tổn chung khoảng 250.000,-. Bạn Đạo phát tâm được 117.000,- và cho mượn dài hạn 
75.000,-. Hội vay thêm ngân hàng 50.000,-. Với sự phát tâm của Bạn Đạo hàng tháng, chúng con hy 
vọng lâu nhất là sau 15 năm Hội sẽ trả hết nợ. Chúng con xin phép Đức Thầy thông báo lên Tuần 
báo Phát Triển Điện Năng cho Bạn Đạo thế giới được rõ về Trụ Sở Vô Vi Đức, và xin được có đôi 
lời kêu gọi sự phát tâm hỗ trợ của bạn Đạo thế giới. Kính xin Đức Thầy cho chúng con đôi lời dạy 
bảo.  
Bạn Đạo Đức Quốc chúng con luôn nhớ đến Đức Thầy và cố gắng lo tu. Chúng con thành tâm đội 
ơn Đức Thầy và kính chúc Đức Thầy nhiều sức khoẻ.  
Kính thư  
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Thay mặt Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc  
Nguyễn Xuân Nhân  
 

Hội Ái Hữu Vô Vi Ðức Quốc 
THÔNG BÁO 

v/v Trụ Sở Vô Vi Ðức Quốc 
tại Oberlandweg 1, 63633 Birstein-WĂstwillenroth 

 
Kính thưa quý Bạn Ðạo 
 
Hội AHVV Ðức xin trân trọng thông báo đến toàn thể quý Bạn Ðạo năm châu, bắt đầu từ ngày 
11 tháng 3 năm 2006, Hội đã có được một Trụ Sở Vô Vi cho toàn Ðức Quốc. 
 
Khởi đầu từ năm 1997, theo nguyện vọng của các Bạn Ðạo, Hội đã thành lập chương trình „Xây 
Dựng Thiền Viện Vô Vi“ tại Ðức, đã được Ðức Thầy khuyến khích và cho tên, Ðức Thầy còn 
cho quỹ xây dựng thiền viện một số tài chánh để lấy hên. Trong những năm qua, rất nhiều Bạn 
Ðạo, Thân hữu tại Ðức cũng như trên thế giới đã rất quan tâm và phát tâm đóng góp cho chương 
trình. Ðến tháng 8 năm 2005 quỹ đã có được khoảng 80.000,-Euro. Tuy rằng không đủ để có thể 
mua hay xây dựng một căn nhà, nhưng vì thời gian chuẩn bị đã rất dài, nên Hội đã quyết định 
phải hoàn tất chương trình trong sáu tháng. 
 
Vì nhu cầu hiện tại của Bạn Ðạo Ðức là cần có một cơ sở rộng rãi để chung thiền, sinh hoạt Vô 
Vi hàng tuần, Hội có thể tổ chức các Khoá Sống Chung hàng năm, đồng thời thuận tiện cho các 
Thân Hữu đến để tìm hiểu về Pháp Lý Vô Vi, nên chúng tôi đã trình lên Ðức Thầy xin phép mua 
một ngôi nhà lớn, vừa làm Thiền Viện, vừa làm Trụ Sở sinh hoạt Hội. Ðức Thầy đã thuận ý và 
cho phép thành lập Trụ Sở Vô Vi Ðức. 
 
Nhờ Ơn Trên và sự phát tâm đóng góp nhiệt tình của Bạn Ðạo, vào tháng ba (3. 2006) vừa qua 
tiến trình mua nhà đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cám ơn các Bạn Ðạo và Thân 
Hũu khắp nơi, đã phát tâm và hỗ trợ cho chương trình Xây Dựng Thiền Viện Ðức Quốc trong 
những năm qua. Chúng tôi ước mong Quý Bạn Ðạo thế giới sẽ tiếp tục phát tâm hỗ trợ cho Trụ 
Sở Vô Vi Ðức Quốc. Vì hiện tại Hội đang nợ 125.000,- Euro (một phần của ngân hàng và một 
phần của Bạn Ðạo cho vay không lời). Những Bạn Ðạo muốn phát tâm, có thể chuyển ngân vô 
trương mục sau đây: 
 
VOVI e.V. in Deutschland Konto-Nr: 64653 Birsteiner Volksbank  
Bank identifier Code (BIC): GENODE 51BIV 
InterBank-AccNr (IBAN): DE54 5079 3300 0000 0646 53 
Mục đích: Spenden VOVI-Haus 
 
Trụ Sở là một ngôi nhà ba tầng, rộng khoảng 350 mét vuông, nằm trên một khu đất rộng 2.590 
mét vuông, thuộc vùng trung tâm của nước Ðức, không khí trong lành. Trụ Sở có một phòng 
thiền rộng rãi và sáng sủa, một phòng sinh hoạt lớn vừa được sử dụng làm phòng ăn, một phòng 
sinh hoạt thiếu nhi, một phòng thư viện Vô Vi và nhiều phòng ngủ để Bạn Ðạo có thể nghỉ lại 
qua đêm. Theo dự tính, việc sửa chữa tu bổ Trụ sở sẽ hoàn tất và cuối tháng 5. 2006 và Lễ 
Thượng Kiếng sẽ được tổ chức vào ngày 10.06.2006. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý Bạn 
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Ðạo thế giới, nếu có dịp xin ghé qua Trụ Sở Vô Vi Ðức. Chúng tôi sẽ rất vui và hân hạnh được 
đón tiếp Quý Bạn Ðạo bất cứ lúc nào. 
 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Bạn Ðạo luôn an vui, tu tiến. 
 
Hội AHVV Ðức Quốc 
Kính bái 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Nhận được tin mẹ của đạo hữu Nguyễn Văn Chánh là cụ bà NGUYỄN THỊ GẤT, sanh năm Ðinh 
Mẹo (1927) đã từ trần lúc 05giờ20 sáng ngày 02-04-2006 (nhằm ngày mùng 2 tháng 3 năm Bính 
Tuất), tại phường Hiệp Bình Chánh, huyện Thủ Ðức, TP.HCM. Hưởng thọ 80 tuổi. Tang lễ sẽ được 
hỏa táng tại Thuận An, Sống Bé, Tỉnh Bình Dương. 
Kính nhờ các đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn cụ bà được siêu thăng tịnh độ. Xin chân 
thành cám ơn. 
Thành thật phân ưu và kính báo. 
TÐ. Phú-Nhuận, 16-04-2006. 
 
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ bà Nguyễn Thị Luân, mẹ của bạn Nguyễn Minh 
Phương, quê quán ở Xóm Chi, Xã Tam Sơn, Huyện Tứ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, sinh năm 1933, mất 
ngày 18/4/2006 lúc 3h00. 
 

THƠ 
              HOÀI NIỆM 
Xuân thương kính quí Phật Trời 
Xuân hoài niệm mãi ơn Trời khắp nơi 
 
Kính Thầy Quí Phật Dâng Trời 
Chúng con thương giọt lệ rơi của Thầy 
Vì trò! Thầy phải thế đâyà 
Dấn thân phục vụ đến nay khôn cùng 
Thương Thầy lê bước chân run 
Dắt dìu sanh chúng đến cùng Phật Tiên 
Nhờ Thầy con hiểu Hồn thiêng 
Nhờ Thầy con biết phải thiền ra sao! 
Có Thầy, dù khổ đến đâuà 
Cũng là hạnh phúc mai sau Nước Trời 
Âm thinh Thầy gởi cho đời 
Chúng con cảm thức đời đời Thanh Quang 
Trải qua thất vọng bẻ bàng 
Nay xin chôn chặt lời vàng vào tâm 
Cho dù tận mãi xa xăm 
Xác thân ngăn cách mà tâm bên Thầy 
Một ngày của vạn ngàn ngày 
Nhờ ơn tận độ Tổ Thầy chúng con 
Vàng son nước chảy đá mòn 

Tổ Thầy tình nghĩa mãi còn mai sau 
Thiên cơ khả lậu nhiệm mầu 
Kính Trời tưởng Phật có đâu ưu phiền 
Bây giờ Tiên Phật huyền thiên 
Trong ngoài đều có nhờ triền miên tu 
Càn khôn Vũ trụ xa mù 
Nhưng mà Tiên Phật luân lưu Ðất Trời 
Khuyên người tưởng nhớ đời đời 
Hào Quang sáng chói bên đời nhân gian 
Tình Thương Ðạo Ðức mới an 
Không Thầy dạy dỗ đạo đàng không xong 
Thiện nam Tín nữ hoài mong 
Tu cho giải thoát! Ðạt không mới vềà 
Về nơi xứ Phật Trời quê 
Có Thầy có Tổ tràn trề niềm thươngà 
àMong trò tâm đạo an khương 
Thành tâm tưởng nhớ Tây Phương Phật Trời 
Ông Tư Ông Tám Ông Trời 
Nhủ khuyên: Thương Phật nhớ Trời mới yênà 
Và khuyên tu tập cần chuyên 
Vì Trời và Phật độ triền miên thôi. 
      HGT, 20g30 Mùng 9 Tết Bính Tuất, 
                 TỪ HÙNG. 
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              NHỚ ƠN SƯ 
Hôm nay bổng nhớ tới Ơn Sư 
Nhớ Thầy con nhớ trong tâm tư 
Lấy tập viết ra con ghi lại 
Công ơn cao vọi đức nhân từ 
 
Nhân từ đức độ cao vô tận 
Ngọc bích Trân châu cũng không cần 
Tiền của lợi danh không màng đến 
Chỉ muốn được an thoát cõi trần 
 
Nợ trần chìm đắm đã bao lần 
Quay quần tham dục với si sân 
Bao phen chẳng tìm ra lối thoát 
Thầy thương Thầy chỉ một con đường 
 
Con đường Thầy chỉ sáng hơn trăng 
Công phu ba pháp cố siêng năng 
Ðệ tử gắng công cùng tinh tấn 
Nối gót theo chân Lương-Sĩ-Hằng 
 
Lương gia chính bậc lại từ bi 
Sĩ phu dẫn dắt chúng con đi 
Hằng mong mở rộng con đường tiến 
Thoát cảnh trầm luân khỏi A Tỳ 
 
A Tỳ thoát khỏi nhớ ơn Thầy 
Ðệ tử cố gắng kể từ đây 
Làm sao cho xứng danh Ông Tám 
Gặp gỡ được ông trả ơn nầy. 
       Ô-Môn, 12-02-2006 
       NGUYỄN VĂN SƠN 
                     === 
          THÍCH TRÍ THỨC 
Sáng biết đạo chiều chết cũng cam 
Xưa nay quân tử cam tâm làm 
Trượng phu chơn chánh thực tâm quyết 
Không thích phù du, tục tử phàm 
Tâm phàm Tâm Phật nhân tâm 
Khai thông bản thể Phật Tâm trở về 
 
Sáng biết đạo, chiều: giủ! bỏ! mê! 
Tâm thanh sáng suốt rõ muôn bề 
Ðạo Trời duyên phước nay được nhận 
Nhìn đời khổ khổ, sớm giải mê 
Trần gian vui sướng não nề 
Trãi qua động loạn ! 
Tỉnh, mê, nhớ đời ! 
 

Nhờ có đời Kinh Phật, biết Trời 
Nổi lên trôi xuống, lệ đầy vơi 
Nào ai thích được: 
Tâm Trí Thức ! 
Hiểu câu Kinh Phật ! 
Thực hành thôi ! 
Thực hành ! mới vượt biển đời 
Van xin à cầu nguyệnà mấy lời trần ai 
 
Trăm năm là mấy tự đoạ đàyà 
Trăm năm hạnh phúc thực sự đây! 
Ðưa tròng vào cổ ! Vui chấp nhận ! 
Một kiếp phù sinh! Ðạo! Có hay! 
Thức tâm mới bớt đọa đày 
Không tu, không luyện, 
Ngày ngày trần gian. 
            Thủ-Ðức, 30-11-2005 
             TỪ HÙNG. 
                  ==== 

      BẾN MÊ 

Trời đã độ rồi ta vẫn mê 

Mê tình mê lợi phải quên thề 

Có chăng lúc cuối mê rồi tỉnh ? 

Hay chỉ lần đầu tỉnh lại mê ! 

Thuở trước mãi mê quên chốn cũ 

Bây giờ chợt tỉnh nhớ đường quê 

Lối về Thiên Trúc sao xa quá 

Ðôi gót chân gầy vẫn kéo lê. 

               PN, 12-03-2006 

              Quế Phương 
                       ==== 
                TÌNH XƯA 
Thầy trò cách biệt đã từ lâu. 
Chánh pháp Thầy trao đã đủ đầy. 
Cứ thế tu hành trau luyện mãi. 
Thương Thầy con chẳng phụ lòng Thầy. 
 
Thầy dạy chúng con đã hết tình. 
Từ đây cố gắng học cho minh. 
Quản chi cay đắng trần gian khổ. 
Báu pháp Vô Vi ráng giữ gìn. 
 
Gìn lời Thầy Tám đã tròn xong. 
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Ðệ tử cùng chung quyết một lòng. 
Gắng chí hành thiền không giải đải. 
Ðủ đầy công đức dự Hoa-Long. 
 
Long-Hoa Ðại-Hội trường thi mở. 
Thầy ta ân cần luôn nhắc nhở:. 
“Hướng thượng vui tu chẳng đổi thay”. 
Noi gương Thầy Tổ nguyện ghi nhớ.!!! 
 
Ghi nhớ ơn Thầy trì chí tu. 
Tham lam động loạn trí mê mù. 
Trọng tài phụ đức lòng băng hoại. 
Phá bỏ chấp mê thăng tiến tu. 
 
Tu chơn thức giác không gây phiền. 
Tà khí không còn chẳng đão điên. 

Nhàn nhã quên sầu thân nhẹ nhỏm. 
Dễ dàng tu tịnh sớm hoàn nguyên. 
 
Nguyên căn rốt ráo được tin yêu. 
Sống khác người phàm tu đạt, siêu. 
AƯnh hưởng từ bi nơi khắp chốn. 
Mới tường mầu nhiệm sự thương yêu. 
 
Yêu trẻ cách xa Thầy mở hội. 
“Vinh-quang Hội-Tụ”để dìu, độ. 
Chỉ mong con trẻ thoát ta bà. 
Kỷ niệm 25 năm Thầy hóa độ. 
             Kính bái. 
 Minh-Nghĩa. Bình-Tân, 8-3-2006 
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