Số: 812 Ngày: 30 tháng 01 năm 2011

Duyeân Laønh
Duyeân laønh taùi ngoä qui chôn giaùc
Caûm minh ñôøi ñaïo töï giao lieân
Qui hoäi tình ngöôøi duyeân ñaït thöùc
Thaønh taâm tu luyeän phaùp phaân huyeàn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 13/04/2001 đến 12/04/2001
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 toả 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) Ở đời khó tu khó dữ tại sao?
2) Mỗi người đều có một viên ngọc từ bi tại sao?
3) Chuyên môn tu thiền kết quả sẽ ra sao?
4) Sự si mê do đâu hình thành?
5) Tâm động có cách gì chuyển tịnh không?
6) Sự tiến bộ của tâm linh sẽ ra sao?
7) Một năm gặp mặt một lần có đủ không?
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1) Paris, 13-04-2001 4: 25 AM
Hỏi: Ở đời khó tu khó dữ tại sao?

2) Paris, 14-04-2001 4: 32 AM
Hỏi: Mỗi người đều có một viên ngọc từ bi tại sao?

Ðáp: Thưa ở đời khó tu khó dữ tại cần miếng ăn
Kệ:
Thuận hòa mới có ăn ngon miệng
Ðộng loạn không ăn khó có hiền
Nóng nảy bực mình không được tốt
Thành tâm xây dựng tự tham thiền

Ðáp: Thưa mỗi người đều có một viên ngọc từ bi
nhỏ hay lớn đó thôi, do nhiều năm tháng đã hình
thành
Kệ:
Viên ngọc ban chiếu bởi điển từ
Lâu ngày thành tựu người người tự tu
Khai thông nghiệp lực chẳng bị mù
Thức giác trong lòng chẳng còn ngu

3) London, 15-04-2001 4: 50 AM
Hỏi: Chuyên môn tu thiền kết quả sẽ ra sao?

4) London, 16-04-2001 3: 00 AM
Hỏi: Sự si mê do đâu hình thành?

Ðáp: Thưa chuyên môn tu thiền kết quả sẽ tốt
Kệ:
Thực hành chất phát sẽ qui nguyên
Nguồn gốc phân minh sẽ nối liền
Trí tuệ phân minh đường tiến hóa
Về không thanh nhẹ tự tâm hòa

Ðáp: Thưa sự si mê do tập quán và sự tham dục
hình thành
Kệ:
Tập quán một chiều tạo lo âu
Khó khổ luân lưu trong chuyển rầu
Khó thành khó đạt tăng tật xấu
Bài bác đủ điều khổ lại rầu

5) Monaco, 17-04-2001 10: 15 AM
Hỏi: Tâm động có cách gì chuyển tịnh không?

6) Monaco, 18-04-2001 1: 20 AM
Hỏi: Sự tiến bộ của tâm linh sẽ ra sao?

Ðáp: Thưa tâm động chỉ có răng kề răng ý niệm
Nam Mô A Di Ðà Phật là sẽ khôi phục thanh tịnh
được mà thôi
Kệ:
Thành tâm ý niệm niệm Nam Mô
Tự giải trược ô tiến hư vô
Trong tịnh chơn lòng không dấy động
Bình tâm thực hiện ý Nam Mô

Ðáp: Thưa sự tiến bộ của tâm linh đại đa số tự
hướng về không thanh nhẹ và vui tươi
Kệ:
Qui không thanh tịnh sáng thanh thanh
Ðời đạo song tu tự thực hành
Thích thú chơn hành không dấy động
Bình tâm tu tiến tự chơn hành

7) Monaco, 19-04-2001 7: 20 AM
Hỏi: Một năm gặp mặt một lần có đủ không?
Ðáp: Thưa một năm gặp mặt một lần đôi bên sẽ cũng đều vui
Kệ:
Một năm gặp mặt một lần đủ
Thực hiện tâm tu bớt đỡ ngu
Dìu tiến chung hành thăng tiến tốt
Bền lâu vững chắc giải cơn sầu
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan 1994
24.- Vấn: Có một đoạn chót trong băng Thầy nói, bạn ráng xuất hồn ra, sẽ thấy nhạc trỗi bốn phương. Sẽ
thấy thiện là gì? Ác là gì? Phước là gì? Tội là gì? Con chờ xuất hồn được chắc lâu lắm. Kính xin Thầy bây
giờ cho con biết thiện là gì? Ác là gì? Phước là gì? Tội là gì?
Đáp: Thiện là hòa, ác là kích nhớ chổ đó, nhớ hai câu này thường thốt trong miệng môi của con người.
Thiện là hòa, chúng ta thấy ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng hòa tất cả nhân sinh đó là thiện, là cứu giúp
mà chúng ta mở miệng ra là kích bác, không xây dựng còn làm tai hại cho chính mình, làm liên hệ cho
người khác nữa, cái đó là…(nghe không rõ)
25.- Vấn: Đây là một bạn đạo ở Việt Nam hỏi, ngày nay khi nghe Thầy độ pháp khắp năm châu, con rất
mừng vui và mạn phép xin hỏi một câu. Thầy có thấy mệt mỏi trong sự nghiệp hoằng pháp cứu độ chúng
sanh chăng? Nhất là những đứa con chậm tiến.
Đáp: Luôn luôn người tu óc sáng tâm minh, muốn làm một điều cho tất cả mọi người trở về óc sáng tâm
minh. Điều này không mệt mỏi, lúc nào cũng vui và nhịn nhục dìu tiến mọi cơ năng tiến hóa mọi trình độ
nay chậm mai tiến sáng hơn. Cho nên người tu Vô Vi không có học thức nhiều, nhưng mà tâm thức tự
nhiên mở bừng sáng tâm thức và hiểu nhiều nguyên lý của trời đất. Bằng lòng nhịn nhục xây dựng cho
nhau, cho nên có nhiều người được kính mến là vậy.
26.- Vấn: Cái chướng ngại mà con đang gặp phải là mỗi khi con công phu hay niệm Phật thì điển rút bộ
đầu rất nhiều, kèm theo là dọc xương sống con bị nhột ở trong tuỷ. Khi con ngồi kiết già thì điển rút lên
bộ đầu nhưng chỉ bớt nhột lưng mà không hết hiện tượng này cứ tái này cứ tái đi, tái lại mà không vượt
qua được. Làm sao cho điển rút lên bộ đầu mà không nhột trong tủy?
Đáp: Cái đó là cái đốc mạch bắt đầu sắp mở, mình cứ tiếp tục làm pháp luân. Luôn luôn phải nhớ tới
pháp luân mới giải quyết được. Nếu mà không áp dụng pháp luân mà cứ chú ý cái chổ nhột nhột vô ích.
Cứ chú ý vào trung tim bộ đầu, trung tâm chân mày và tiếp tục làm pháp luân thường chuyển thì nó sẽ yên
trở lại.
27.- Vấn: Anh này là một người con độc nhất trong gia đình, năm nay anh khoảng 24 tuổi. Anh xin hỏi
Đức Thầy là anh còn một người mẹ, mẹ anh bảo anh hảy cưới vợ, nhưng tâm anh thì cương quyết muốn
không cưới vợ, để tu luôn để đi theo con đường dạo. Anh không muốn lấy vợ, xin nhờ Đức Thầy chỉ dạy.
Đáp: Khi hiểu được nhân quả cương quyết lo tu đó là người khôn. Còn không, chìu theo tình đời hiếu
thảo thì phải thọ nghiệp. Đó cũng làm vui cho gia đình nhưng mình phải thọ nghiệp, sau nầy minh phải tự
giải nó sẽ chậm hơn. Trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên gả chồng, cái đó là luật tự nhiên của vũ trụ. Mọi
người đều phải làm nhiệm vụ để học hỏi, đó là đối với người không tu. Không tu phải nhờ sự kích động
phản động của gia cang để cho họ thức tâm, họ mới biết Trời Phật, mới biết ông bà, cha mẹ, họ mới biết
phần hồn họ vô sanh. Cho nên cái việc cản người ta cưới vợ, cản người ta lấy chồng là không có ông Trời
nào cản, đó là luật của vũ trụ, nhưng mà vẫn học để tiến hóa. Khi mà lỡ lấy chồng rồi, lỡ lấy vợ rồi, phải
hết sức thương yêu vợ, thương yêu chồng. Nhờ Trời Đất mới hình thành được chúng ta ngày hôm nay, và
cái tình yêu thương vô bờ bến của Thượng đế đã ban ánh sáng, ban thanh nhẹ, ban thực phẩm, hằng ngày
hổ trợ cho tâm thức chúng ta tiến hóa. Thì chúng ta phải hết sức nhịn nhục đối xử với vợ, đối xử với
chồng, không nên hổn ẩu mà vượt qua cái tâm thức sáng suốt của chính mình, và trở nên tăm tối, sân si
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buồn tủi khó tiến. Những người có dịp tu và dùng ý lực mạnh mẽ, dũng cảm lo tu, tức là người đó muốn
tiến về đại giác, làm đại sự ở tương lai. Cũng là phục vụ quần sanh, thay vì phục vụ có một hai người
trong gia đình, nhưng mà người tuổi trẻ chịu tu, sau này phục vụ được nhiều người. Đó là một cái ý thiện
lành của mọi người, tự ý thức và tự chọn. Thượng Đế ban cho mọi người sự sáng suốt thanh nhẹ trong
tâm, coi chúng ta bằng lòng xử dụng lãnh vực nào. Nếu chúng ta xử dụng lãnh vực từ bi, thì chúng ta
buông bỏ sự đời để chọn trở về với lãnh vực từ bi. Lúc đó trí nhớ khác, đầu óc khác, sáng suốt minh mẫn
hơn xưa kia.
Lời Thơ Ðầu Năm 1996 gửi các bạn đạo Vô Vi khắp năm châu
Cơ hành vận chuyển khắp năm châu
Rỏ lẽ càn khôn rất nhiệm mầu
Dìu tiến nhơn hiền trong thức giác
Hướng Trời thanh nhẹ lại về mau
Về mau rõ rệt kỳ duyên độ
Sắc giới tâm linh chẳng có mồ
Rõ đạo tâm đời hai thể chất
Bình tâm nhận thức tự mình vô
Mình vô điển giới vô cùng tận
Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần
Quyết tiến bền lâu tâm tự giác
Vô sanh bất diệt tự mình phân
Mình phân đời đạo rõ cao tầng
Tiến triển thông minh tự xét phân
Bảo táp không còn lo sợ sệt
Hướng Trời thanh nhẹ tiến lần lần
Lần lần giải thoát tâm trần trược
Quí mến Trời cao tự quí thương
Thức giác bình tâm xây trí đạo
Thực hành mở tiến tự khai đường
Khai đường trí tuệ như gương sáng
Chẳng có lo âu chắng khép màn
Biến chuyển không ngừng tâm đạt thức
Càn khôn qui một óc sáng choang
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
Atlantic city, ngày 27 tháng 11 năm 1995
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ
KINH A DI ĐÀ ( trang 153 )
Chúng ta tu rồi chúng ta thấy rõ cái trật tự. Trước kia chúng ta tranh chấp, lấy cái tâm phàm làm trật tự.
Mỗi một việc cằn nhằn la lối om sòm, mà việc thì chỉ có một chút thôi. Cái bàn nhích có một chút mà nói
đủ thứ hết, người ta cũng chưa chịu làm. Còn cái phần điển nó khác. Khi các bạn ngồi đó mà tâm các bạn
tưởng thì nó đã làm việc rồi, cái luồng điNể ở trên bộ đầu. Cho nên những người tu có điển, có căn tu nó
rút cái bộ đầu. Nó rút rõ ràng như vậy, nó rút rồi, lên điêuluyện, điêu luyện rồi thừa tiếp bên trên quy
không. Lúc đó muốn làm cái gì là chuyển một chút là rồi. Công việc xong trong nháy mắt. Những vị mà chỉ
huy hay là giúp đỡ người nào, hứa một tiếng là nó làm rồi. Nhiều khi nó sẽ xảy ra xuống thế gian 5, 6
tháng hay có khi 5, 6 năm. Vì quá nhẹ, trên đó ta quyết định một chút thì ở dưới này lâu lắm nó mới thành
tựu. Những cơ biến chuyển từ ngày tôi ra đây, tới Manila tôi có làm 4 câu thơ bằng Ăng Lê và thế giới sẽ
thay đổi, chuyển thiên cơ, thay đổi thời tiết này kia. Bốn câu thơ đó, tới ngày nay mới thấy rõ chút đỉnh,
thay đổi động đất, mà mấy bao nhiêu năm trước, 1978 tôi ra, tôi giảng ở cái chỗ đó, và cũng có như thiền
đường của người tổ chức về quốc tế. Người du lịch tới đó chơi và học thiền theo cái kiểu mới. Trước khi
thiền thì nhảy disco một chập rồi mới vô ngồi thiền cho khỏe. Cái lề lối của họ như vậy, rồi họ mời tôi
giảng. Tôi giảng, tôi có viết ra 4 câu thơ như đã viết ra trong cuốn sách, nhưng mà cái chuyện ở Bên Trên
chúng ta thấy như vậy. Nhiều người đem cái thiên cơ xuống nói, chỗ này sập, chỗ kia hư, chỗ này tiêu,
nhưng mà không có ngày giờ, nói không đúng, không thể nào đúng, tính không được. Cho nên, Bên Trên
làm cái gì cũng mau lẹ, cái giới đó nó thanh nhẹ, làm cái gì nó cũng mau lẹ. Ngày hôm nay tiến triển tới
computer, máy điện não. Ðánh một cái là nó biết rồi. Nó biết dân số người nào, tánh tình làm sao nó ghi
vô đó hết rồi, mà cũng còn chậm hơn trên kia. Cho nên chúng ta tu về điển giới mới kịp thời trở về cái siêu
văn minh của Thượng Ðế ở kỳ tới.
Hồ Huệ trích
THƠ CHÚC TẾT CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ NAM CALIFORNIA
Thư Chúc TếT năm Tân Mão 2011
Kính thưa các bạn đạo;
Năm mới đến,Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi lại đón mừng các bạn về đây như là một Đại Gia Đình xum họp
đầu năm.
Nơi đây, như chúng ta đã thấy, mỗi tuần qui tụ rất đông các anh chị em, mỗi người đã tự cố gắng lo cho
chính mình, để phát triển tâm linh kịp thời tiến hoá.
Trong năm qua, chúng ta có sự cố gắng học tập với các buổi khai triển Mục Bé Tám, chúng tôi nhận thấy
các anh chị em rất tích cực trao đổi sâu rộng những lời Thầy dạy, và phát biểu ý tưởng theo tâm thức của
mỗi người, cũng như sự trao đổi rất hào hứng và vui vẻ. Do sự cố gắng hằng đêm của các bạn đạo nên
những buổi thiền chung tại Trụ Sở, đồng bộ đa phần thanh tịnh, êm ả và thanh nhẹ.
Mấy năm trước vào đầu Xuân chúng ta thường đón Đức Thầy bằng múa lân, đốt pháo, anh em chúng ta
quây quần vui vẻ bên Đức Thầy kính yêu, tuy rằng Thầy không có thuyết giảng nhiều nhưng sự hiện diện
của Ngài, chúng ta đủ cảm nhận ấm áp, và tận hưởng tình thương tràn đầy bao bọc bởi Từ Quang của
Ngài.
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Anh em chúng ta nên duy trì sự xum họp hằng năm như hôm nay, để cùng được vui xuân và cùng nhau
tưởng nhớ đến người Cha già kính yêu. Nhờ có Đức Thầy, chúng ta mới có được một Trụ Sở Xây Dựng
Vô Vi tốt đẹp này, sự hoà cảm thương yêu của các anh em như đàn con trở về đây với Người Cha, dù hôm
nay không còn có thân xác của Ngài trên thế gian, nhưng lúc nào cũng có dòng Từ Quang thanh nhẹ của
Đức Thầy luôn luôn hiệu hữu nơi đây để hổ trợ cho chúng ta tu hành luyện đạo hướng về quê xưa chốn cũ.
Đầu năm Tân Mão, Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi chào đón các anh em về đây đông đủ, cùng nhau lo tu hành,
mọi người tự nhắc nhở cho chính mình, và xây dựng lẫn nhau những điều cần thiết nên sửa đổi trong tình
thương yêu huynh đệ, để Trụ Sở càng thêm thanh nhẹ.
Kính thưa các bạn, Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi cũng đến thời kỳ xây dựng lại thành một nơi khang trang tốt
đẹp hơn, chúng tôi đang tiến hành mọi thủ tục cần thiết để xây cất, và Trụ Sở sẽ thành hình trong một thời
gian ngắn. Mong rằng nơi đây sẽ là tụ điểm giúp cho thế hệ mai sau tiếp tục phát triển Pháp Lý Vô Vi
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Chúng tôi, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ- Miền Nam California thành tâm cầu chúc cho tất cả bạn đạo trên
thế giới nói chung, và Miền Nam California nói riêng được tận hưởng một năm Tân Mão an vui thanh nhẹ,
tu hành luyện đạo phát triển, và toàn thể anh chị em chúng ta trên toàn thế giới cùng chung một hướng đi.
Đó cũng là một hình thức báo đáp phần nào công ơn của Đức Thầy đã một đời hy sinh tận độ cho chúng
ta.
Thành thật cảm ơn các bạn.
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ- Nam California.
BẠN ÐẠO VIẾT
1 - SỚ TÁO QUÂN
Táo Bà:
Thần Táo Vô Vi
Miền Nam Ca Li
Trình tâu mọi chuyện
Đại Hội năm qua
Tại Las Vegas
Ôi vui quá xá
Bạn đạo hê hả
Mừng vui tái ngộ.., tái ngộ cái
mà tái ngộ...

Táo Ông 2:

Táo Ông 1:

Đó là thực chất
Người tu Vô Vi
Thầy cho dự thi
Bài tham sân dục
Ai khôn kết thúc
Ai dại cố lì
Bạn đạo đáng ghi
Có phần tiến bộ...tiến bộ cái mà
tiến bộ.

Bạn đạo xào xáo
Trên Web đủ điều
Có đúng có sai
Tạo phần khích động
Kẽ thích người chống
Chẳng lo tu hành
Đi lo cạnh tranh
Giựt giành bạn đạo à
Táo Ông 2:

Táo Ông 1:

Táo Bà:

Là chổ thách đố
Nơi chổn bạc bài
Số ít lai rai
Thử xem thời vận
Số đông cẩn thận
Lo giữ túi tiền
Kiếm chổ ngồi yên
Tham thiền niệm phật , niệm
phật cái mà niệm phật

Nhờ Thầy dẫn độ
Phương cách lạ thường
Thí sinh khó lường
Đề thi khó giải
Biết rồi thấy khoái
Mật pháp của Trời
Thầy chẳng nói chơi
Ổng là giám khảo, giám khảo cái
mà giám khảo

Thần Táo trình báo
Bạn đạo quê nhà
Tâm đạo thiết tha
Tu hành tinh tấn
Số người lấn cấn
Tính chuyện đổi tên
Pháp Lý Vô Vi
Đó là bất kính , bất kính cái mà
bất kính
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Táo Bà:
Thầy đà tính trước
Nhắc nhở đặn dò
Pháp Lý Vô Vi
Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp của Trời
Trước sau như một
Chớ nên tính dốt
Phản Đạo phản Thầy à
Táo Ông 1:
Đại Hội Vô Vi
Bây giờ hai nhóm
Bạn đạo gãi tai
Tính sao cho trúng
Phước thì đi đúng
Kẽ thiếu lập trường
Dở dở ương ương
Căn đâu về căn đó à
Táo Ông 2:
Ái Hữu Vô Vi
Hội Nam Ca Li
Lây quây đủ chuyện
Hội Trưởng ráo riết
Cầu Phật khẩn Trời
Đủ tiền xây cất
Trụ Sở Vô Vi
Chờ dịp khởi công , khởi công
cái mà khởi công à
Táo Bà:
Cô Kiến Trúc
Thủ tục chưa xong
Còn phải theo dõi
City đòi hỏi
Hình vẽ thì có
Còn phải sửa đổi
Hợp lệ chính quyền
Đẹp hơn lúc trước à
Táo Ông 1:
Bầu cử gần kề
Thủ tục đầu tiên
Hội viên nguyệt liễm
Nếu thẽ hết hạn
Hỏi Cô Bạch Liên
Móc túi trả tiền
Đi bầu đúng luật

Chọn người cho đúng, cho đúng
cái mà cho đúng
Táo Ông 2:
Thủ Quỷ tha thiết
Kêu gọi ra riết
Chi thu khó lường
Trờn vẫn cò thương
Quí nhân giúp sức
Châm dầu chút chút
Ngày ngày khó qua
Ngày ngày qua khỏi , qua khỏi
cái mà qua khỏi
Táo Bà:
Thiền Viện Vĩ Kiên
Mùa Đông sương tuyết
Vắng khách vãng lai
Đường đi trơn trợt
Mùa Xuân khoe sắc
Hoa trắng đón chờ
Bạn đạo làm thơ
Tham thiền thanh nhẹ, thanh nhẹ
cái mà thanh nhẹ
Táo Ông 1:
Đầu tháng họp mặt
Sinh hoạt đủ đầy
Kỷ niệm đúng ngày
Đức Thầy liễu đạo
Đông người tham dự
Toàn trắng một vùng
Bạn đạo chung cùng
Vui như Đại Hội à
Táo Ông 2:
Giỗ Tổ Ông Tư
Trăm người có dư
Thức ăn đủ đầy
Trái cây không thiếu
Sinh hoạt vui hoà
Đố vui để học
Thơ Sấm Tu Hành
Ông Tư truyền dạy, truyền dạy
cái mà truyền dạy
Táo Bà:
Vô Vi Phát Thanh
Mỗi chiều chủ nhật

Bốn giờ ba mươi
Cho tới năm giờ
Đoàn phụ trách
Có Mạnh Thường Quân
Đóng góp hằng tuần
Chương trình liên tục, liên tục
cái mà liên tục à
Táo Ông 1:
Thư viện Vô Vi
Có phần chép băng
Đã được tiếp sức
Còn phần duyệt băng
đang cần các bạn
cùng nhau góp tay
Hoàn chỉnh Thư Viện
như Thầy mong mỏi.mong mỏi
cái mà mong mỏi ....
Táo Ông 2:
Trụ Sở Vô Vi
Cuối tuần đông đúc
Cũng nhiều tiết mục
Liên tục quanh năm
Đón tiếp bạn đạo
Phương xa đến thăm
Nhân dịp Đại Hội
Vào hồi tháng chín à
Táo Bà:
Học Mục Bé Tám
Vào sáng chủ nhật
Trả lời lưu loát
Câu nào cũng thoát
Trẻ già vui vẻ
Càng học càng khoẻ
Giờ ngọ tham thiền
Điển Quang thanh nhẹ, thanh
nhẹ cái mà thanh nhẹ
Táo Ông 1:
Thường thường Trụ Sở
Anh em xum vầy
Quây quần nấu bếp
Ăn chiều thanh đạm
Đêm thì Trà Đạo
Bạn trẻ quanh vùng
Đến vui hoà hợp
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Giờ khuya thiền định, Thiền
định cái mà thiền định
Táo Ông 2:
Vào dịp Noel
Đèn giăng sáng rực
Văn nghệ văn gừng
Vào tối 26
Tiệc tùng đông đảo
Dưới cây thông giả
Quà đầy cả gốc
Ai nấy thèm thuồng, thèm thèm
lắm lắm à
Táo Bà:
Ai có quà to
Lòng mừng khắp khởi
Nhưng mà không yên
Giành qua giành lại
Theo luật trò chơi
Người khác lấy mất
Định luật vô thường
Có có không không à
Táo Ông 1:
Gian hàng chợ Tết
Vô Vi phát sách
CD miễn phí
Ba ngày rộn rã
Trụ Sở rộn ràng
Anh em hội tụ
Múa lân văn nghệ
Chung vui chúc Tết, chúc TếT
cái mà chúc TếT

Táo Ông 2:
Mỗi năm một lần
Có họp thường niên
Kỳ này đặc biệt
Bạn đạo yêu cầu
Năm sau Đại Hội
Tại Nam Cali
Số người đông đủ
OK túi tiền, vừa đủ mà đi à
Táo Bà:
Vô Vi phát triển
Mỗi ngày mỗi tiến
Giới trẻ đứng lên
Bạn già đở mệt
Cùng nhau xây dựng
Thế giới chung cùng
Đường đi một hướng
Trước sau như một, như một cái
mà như một
Táo Ông 1:
Còn phần Thần Táo
Bếp núc rộn ràng
cuối tuần rộn rịp
Nấu ăn chưa kịp
Bạn đạo xả thiền
Hứa Hiền ra tay
Bún huế, Phở chay
Canh chua độc đáo, độc đáo cái
mà độc đáo à

Tuyết Phương phụ hoạ
Hoa quả trái cây
Cô Dung Tiếp ứng
Tráng miệng đủ đầy
Cô Hớn chè ngon
Cô Vinh bao chót
Bác Bích xếp sòng
Chỉ huy tổng quát à
Táo Bà:
Về phần dọn dẹp
H ội Trưởng xếp bàn
Hồ Lộc cắt cỏ
Hồ Xuân tưới cây
Anh Sáng trồng tỉa
Cây kiểng xanh tươi
Chung quanh sạch sẽ
Bạn đạo mát mẽ, mát mẽ cái mà
mát mẽ
Ba Táo Cùng Tâu:
Đến đây Táo Thần
Trình xong mọi việc
Tới giờ bái biệt
Ngọc Hoàng Thượng Đế
Trở lại trần gian
Bếp núc lữa than
Trở về nhiệm vụ
Ghi chép rõ ràng , năm sau trình
tiếp à
Hết
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali

Táo Ông 2:

2 - TÀI LỘC TRỜI CHO
Duyên phần đã định trời cho
Thước đo tính trước đắn đo đâu ngờ.
Có anh chàng no nhà nghèo, con đông, không vốn làm ăn, cuộc sống chật vật. Năm mới cận kề anh nghĩ
ra một chuyện. Sáng mùng 1 tết, anh dẫn mấy đứa con đi đến nhà những bạn thân để chúc tết. Trên đường
đi tình cờ anh gặp lại người bạn cũ. Anh bèn lên tiếng chào và chúc người bạn cũ năm mới an khang thịnh
vượng. Các con anh cũng lễ phép nói: " Năm mới chúng cháu xin chúc bác vui vẻ, phúc phúc hưởng một
đời" . Anh bạn cũ thấy thế cũng vui vẻ chào lại: " Chúc anh và các cháu xuân mới đạt niềm vui tết tươi
hương lộc trời" và mở hầu bao cho mỗi cháu một bao lì xì sau đó vôi vã ra đi.
Hai năm sau, có dip gặp lại anh bạn cũ năm nào khi tìm đến nhà chơi. Anh bèn kể lại sự tình năm đó: "
Nhờ anh lì xì cho các con mà tôi mới có một số vốn làm ăn đến nay đặng phát taì. Rất nhớ ơn anh!". Lúc
này anh bạn cũ mới sựt nhớ lại năm đó có dự sẵn một số bao lì xì dự định đến nhà một vị quan to lì xì cho
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các con vị quan ấy để được đỡ đầu làm ăn. Nhưng trong lúc vội vã đã lấy nhầm đưa cho các cháu đây nên
đành ngậm ngùi cho đến nay. Qua tâm sự trao đổi, hai người bèn hợp tác làm ăn. Về sau đều phát đạt. Quả
thật, đúng như câu:
Cố ý trồng hoa, hoa chả nở
Vô tình cặm liễu, liễu thành lâm.
Cà Mau, 24-01-2011
Văn Phong
3 - THAM DANH LỢI
****
Người tham lam danh lợi,trong lòng luôn luôn lúc nào cũng phập phồng lo sợ, người khác có uy tín hơn
mình
Việt Nam 20/1/2011
Văn Phật Tử
THƠ
Tân mảo thành tâm chúc các bạn
KHÔNG NGÔI
Giác ngộ thực hành hùng tâm trước biến động
Xuần thiền tỉnh thức Phật thương nghe
Cà Mau16/1/2011
Thiền tu không ngôi đường về dễ nối liền
Phúc Tâm cà Mau
Cửa Trời rộng mở trung tín mới an yên
Trong không mà có chẳng cần danh chức sắc
----THƠ CÁO TRÌNH
( Thơ Kim Lợi gửi cho Thầy lúc tại thế)
Không lộ tướng hình điển huyền không hao phí
Nghe tin Kim Lợi ra đi
Phồn hoa loạn động bóng đen trực thâu mời
Hai hàng nước mắt lệ mi tuôn trào
Xa mê một khắc cuối ngươn khó kịp thời
Nhớ ngày bạn đạo có nhau
Tu ẩn giữ mình trường thi trước thử thách
Cùng chung đàm đạo đổi trao chân tình
Việt Nam 20/1/2011
Giờ thì Kim Lợi làm thinh
Văn Phật Tử
Hồn về tịnh độ cáo trình còn đây:
--" Đôi lời kính gởi thăm Thầy
CHÚC TIỂN HƯƠNG HỒN ANH LỢI
Nhân duyên Đại Hội thơ này trao tay
Hồn,rời thân xác,nhẹ mừng anh
Thương Thầy tưởng nhớ đêm ngày
Diệt dục tịnh tu công đã thành
Gắng công tu học, say mê đạo mầu
Cha chiếu về không lợi đại phúc
Thực hành Pháp Lý Thầy trao
Chúc anh tiến mãi hiển vô sanh
Lấy không làm đích họp vào Hư Không
Cà Mau 22/1/2011
Tham thiền nhập định chớ mong
Phúc Tâm cà Mau
Dũng tâm cương quyết đến vòng Vô Vi
-----Vô Vi mới thật diệu kỳ
XUÂN THIỀN TỈNH THỨC
Trong không mà co đường đi về Trời
****
Kính Thầy minh giải đôi lời
Chúc xuân phục vụ chớ mưu nghèo
Cho con học tập muôn lời khắc ghi
Cho đúng tình thương chọn hạt gieo
Thơ này sơ xót điều chi
Hạt giống vô vi sanh đất Phật
Xin Thầy tha thứ từ bi độ đời
Được mùa đạt quả mừng xuân mèo
Cuôi thư con có đôi lời
Xuân mèo đại nguyện cùng chung tiến
Chúc Thầy sức khỏe muôn đời an khang".
Đồng đẳng anh em tạo thuận duyên
Minh Vô Vi ghi lại lời của Kim Lợi ngày 29-12Trao đổi bổ xung khiếm khuyết ấy
2010.
Không phân cao thấp đạo bình quyền
Kính bái
Sài-Gòn, 24-01-2011
Đạo bình yên ổn chẳng danh khoe
Huệ-Nhựt
Dù có bảo giồng khó vở bè
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TẤT NIÊN DŨNG HÀNH
Hôm nay lại đến Dũng Hành
Tất Niên sum hợp Đạo Lành triển khai
Chung vui tu học miệt mài
Mỗi tuần mỗi học, học hoài không ngưng
Học cho thấu Lẽ Vô Thường
Khai minh tâm thức mở đường tiến thăng
Ngày nay tu học chuyên cần
Để mai sau được vẹn phần thanh cao
Quây quần kẻ trước người sau
Đổi trao thanh trược cùng nhau dắt dìu
Quyết lòng xây dựng thương yêu
Thứ tha, chia xẻ những điều thiện chơn
Giúp nhau giải tỏa giận hờn
Dẹp tan trần tánh, thoát cơn tủi buồn
Sáng tâm thông tỏ cội nguồn
Cha Trời thương trẻ tiếp luồng điển thanh
Giúp con đạo quả viên thành
Tâm minh trí sáng đạt thanh đạt hòa
Chung vui sum hợp một nhà
Cùng nhau thăng tiến Thầy Cha vui lòng
Con Hiền nguyện trở về KHÔNG.
Thủ Đức, 27-01-2011
Mai Văn Chất.
---CHÚC XUÂN – 1
Xuân về chúc Tết Minh Vô Vi
Tân Mẹo cát tường đạt điểm thi
Hành đạo đúng đường không sửa pháp
Cứu nhân độ thế (1) hạnh từ bi ./Cà Mau, 22- 01- 2011
Út Hoa
(1) Cứu độ Tiểu Thiên Địa ….

---CHÚC XUÂN – 2
MỪNG xuân kính chúc chị Út Hoa
XUÂN đến tâm năng niệm Phật Đà
TÂN Mão tu hành đắc độ thế
MÃO niên hành đạo trọn tình Cha.
Tân Phú, 22-01-2011
Minh Vô Vi
---CHÚC XUÂN – 3
Xuân đến em xin chúc Út Hoa
Siêng năng tinh tấn hơn năm qua
Thương yêu đoàn kết tình đồng đạo (1)
Thầy Tổ chứng lòng Sư Tỷ nha !!!
Kính bái
Bình Tân, 24-01-2011

Minh Nghĩa
(1) Dựa vào bài thơ lễ kỷ niệm ngày sinh Đức Thầy 2010
của Út Hoa

--CHÚC XUÂN TQT
Xuân về kính chúc Trịnh Quang Thắng
Thi sĩ siêu phàm điển hóa văn
Đệ tử thuần thành nhà Phật Tám
Đàn em ái mộ đọc thơ văn
Tao Đàn thiếu vắng Huynh, buồn lắm !
Hội tụ chung vui Báo Điển Năng
Tân Mão an khang và thịnh vượng
Đạo tâm phát triển đắc siêu thăng ./Cà Mau, 25- 01- 2011
Út Hoa
---NĂM MỚI
Nhứt niên kết thúc nhứt niên lai
Đạt đạo thuần dương được mấy ai ?!
Thượng Đế trông chờ từng phút khắc
Linh Quang nhập thế mãi mê say
Thế gian cõi tạm nhiều lưu luyến
Ảo mộng lừa tâm (1) vẫn kẹt hoài
Dũng mãnh kiên cường trui luyện đạo
Mới mong thoát khỏi bể trần ai ./Cà Mau, 25- 01- 2011
Út Hoa
(1) Đời vô thường lại chấp thật.

----CHÚC MừNG NĂM MỚI
CHÚC mừng năm mới Mão niên lai
MỪNG Tết hành thiền sớm mở khai
NĂM Mão siêng hành chơn tánh hiển
MỚI hòa điển giới thoát trần ai.
Sài-Gòn, 26-01-2011
Minh Vô Vi
---ĐÓN NHẬN
Tết đến xuân tươi mọi nơi đón nhận
Cuộc sống thăng trầm dẫu có gian nan
Hồn nhiên ý định thiền đàn bến giác
Hạnh phúc vui sau tâm ngộ thanh nhàn.
Pháp lý vô vi tâm hành khai sáng
Ý chí duy bồi hạnh đức mai sau
Hạo thiên khí chuyển nguyện lánh đạo hạnh
Tự tai lạc di trí tụê xuyên mành.
Cà Mau, 26-01-2011
Văn Phong
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MÔ PHẬT
Bão táp mưa sa do đâu nó khởi?
Mộng ước xa vời ta gửi nơi mô?
Đời người chỉ thoáng trăm năm cỏ dại
Cuộc sống đua đòi sao khỏi nhấp nhô.
Duyên phận tình đời tỉnh ra mô phật
Xả bớt, buông ra ý tịnh vi vô
Khai kinh, pháp định, di đà đó học
Đat ngộ tâm không do ta thường niệm.
Kính bái, Cà Mau, 24-01-2011
Văn Phong
-----

NHỚ BÁC HAI KIM LỢI
Biết rằng sinh tử vốn vô thường
Bác đã mất rồi con vấn vương
Học hỏi bao năm đà gắn bó
Trong lòng lưu lại bấy nhiêu thương
Đường tu tâm nguyện năng hành mãi
Pháp Lý tâm khai mở mọi đường
Chúc bác ra đi luôn tiến hóa
Hẹn nhau gặp lại chốn Tây Phương.
Quận 8, 26-01-2011
Tiểu Long.

HỌC GIẢI
Trời cao mây phủ giăng đầy,
Gió kia lại thổi trôi hoài về đâu.
Lắm khi tạo cảnh vui sầu,
Mưa rơi nắng gội mái đầu thế nhân.
Đời người cuộc sống gian trần,
Duyên qua học hỏi định thần nam mô.
Học đi, học tiến , học nhô,
Học cao, học thấp vượt mô giúp đời.
Nhẫn hòa học ở mọi nơi,
Học cho tâm khởi học cho ý tình.
Học trong tươi sáng bình minh,
Học khai trí tuệ hiểu mình ở đâu.
Học buông tâm ý nghiệp thân,
Học hoài học mãi tậm sâu quân bình.
Kính bái, Cà Mau, 26-01-2011
Văn Phong
----

BÁC KIM LỢI QUI THIÊN
ĐẠO đời hai nẻo đã hoàn thành
HỮU phước người đặng về cõi thanh
KIM báu điển quang hưởng phúc lạc
LỢI tiền vật chất thoát hư danh
VỀ nơi Thiên Quốc thêm thanh nhẹ
CÕI trược Trần Gian hết giựt giành
VĨNH cửu Hồn Linh luôn tiến hóa
HẰNG lưu kim cổ phước duyên lành.
Phú Nhuận, 26-01-2011
Thiền Đăng.
----

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Nguyễn Văn Tuần, thân phụ bạn đạo Nguyễn Văn
Dật, mất tại Đà Nẵng ngày 17 tháng 12 năm 2010, hưởng thọ 92 tuổi. được siêu thăng tịnh độ
Xin cám ơn quý bạn đạo
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn đạo Bùi Công –là Bác Bùi Hữu Trí,
sinh ngày 7 tháng 6 năm 1933, mất ngày 25 tháng 1 năm 2011 dương lịch, tại phường Bình Trị Đông B,
Quận Tân Bình, TPHCM, hưởng thọ 78 tuổi – sớm được siêu thăng tịnh độ.
Xin chân thành cám ơn quý bạn đạo
3) KÍNH THÔNG BÁO : BẠN ĐẠO TRƯƠNG CHIÊU (HAI KIM LỢI) SINH NĂM 1942 .ĐÃ TỪ
TRẦN LÚC 14H NGÀY 22-01-2011 (19 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN) TẠI Q8 TPHCM HƯỞNG
THỌ 69 TUỔI .LỄ DI QUAN LÚC 7H40 NGÀY 26-01-11 . KÍNH MONG BẠN ĐẠO NĂM CHÂU
“HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN “ CHO LINH HỒN BẠN ĐẠO TRƯƠNG CHIÊU ĐƯỢC “SIÊU
THĂNG TỊNH ĐỘ “ BĐ Q8 VÀ THÂN HỮU CÁC NƠI ĐỒNG THÔNG BÁO
GIA ĐÌNH THÀNH KÍNH , BIẾT ƠN.
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