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Số:  820  Ngày: 27 tháng 3 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám từ  08/06/2001 đến 14/06/2001 
 
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) Nguyên lý của Trời Ðất xây dựng cách nào? 
2) Người đời hàn gắn mãi không xong tại sao? 
3) Sự trung kiên với Trời Ðất có hữu ích gì không? 
4) Lá lách yếu do đâu hình thành? 
5)Thương nhau phải giúp đỡ lẫn nhau tại sao? 
6)Tại sao quả địa cầu chuyển nóng hơn? 
7)Ðiển của quả địa cầu có làm việc hay không? 
 
 
 
 

Taâm Thanh
 

Taâm thanh bình ñaúng qui ñöôøng tieán 
Saéc saéc töông giao thanh tröôïc tieán 
Bieán ñoåi voâ cuøng phaùp phaùp xuyeân 

Haønh thoâng töï ñaït phaùp phaân huyeàn 
 

Vĩ Kiên
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1) Montréal, 08-06-2001  9 : 45 AM 
Hỏi :  Nguyên lý của Trời Ðất xây dựng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa nguyên lý của Trời Ðất xây dựng bằng 
cách bất bạo động 
  Kệ : 
 Thực hành thu nhận không ngừng nghỉ 
 Giải quyết si mê tự thức về 
            Nguyên lý tràn đầy xây dựng tiến 
 Bình tâm học hỏi tự mình thi 
 

2) Montréal, 09-06-2001  9 : 50 AM 
Hỏi :  Người đời hàn gắn mãi không xong tại sao? 
 
Ðáp :  Thưa người đời hàn gắn mãi không xong tại 
vì mỗi người đã tự xoi bói lẫn nhau không cách gì 
hàn gắn được như xưa, phá luật tự nhiên và hồn 
nhiên mất hẳn sự thân thương sẵn có 
  Kệ : 
 Phá vỡ tình thương của đất trời 
 Tình thương biến mất sống chơi vơi 
 Không bến không bờ tăng thêm động 
 Rắc rối gia tăng tự xa rời 
 

3) Montréal, 10-06-2001  6 : 15 AM 
Hỏi :  Sự trung kiên với Trời Ðất có hữu ích gì 
không? 
 
Ðáp :  Thưa sự trung kiên của hành giả đối với Trời 
Ðất rất hữu ích khi hành pháp 
  Kệ : 
 Ý chí quang tâm tự tiến hành 
 Chung hành chơn tâm duyên lành mạnh 
 Qui nguyên giềng mối không giờ dứt 
 Trí tuệ không ngừng tự đạt thanh 
 

4) Montréal, 11-06-2001  4 : 22 AM 
Hỏi :  Lá lách yếu do đâu hình thành? 
 
Ðáp :  Thưa lá lách yếu do sự liên hệ của ngũ tạng 
yếu 
  Kệ : 
 Sự vận hành yếu khó tiến thân 
 Không thông không trụ tiến không thành 
 Phân minh chậm lụt giải không kịp 
 Trì trệ lưu thông điển ứ thành 
 

5) Montréal, 12-06-2001  2 : 55 AM 
Hỏi :  Thương nhau phải giúp đỡ lẫn nhau tại sao? 
 
Ðáp :  Thưa thương nhau phải giúp đỡ lẫn nhau là 
những điều cần thiết 
  Kệ : 
 Quí nhau thực hiện tâm thiển lành 
 Tha thứ cho nhau mới thật quí nhau 
 Xây dựng chung tiến qui một mối 
 Tâm lành tận độ quí Trời cao 
 

6) Montréal, 13-06-2001  1 : 40 AM 
Hỏi :  Tại sao quả địa cầu chuyển nóng hơn? 
 
Ðáp :  Thưa quả địa cầu đã chứa đựng lâu năm chất 
đốt của loài người hình thành càng ngày càng nóng 
hơn 
  Kệ : 
 Chứa đựng quá nhiều mất quân bình 
 Lâu ngày ứ đọng tạo thành hình 
 Cỏ cây khó sống khó phân minh 
 Ðời đạo không thông khó hợp khuynh 
 

7) Montréal, 14-06-2001  2 : 00 AM 
Hỏi :  Ðiển của quả địa cầu có làm việc hay không? 
 
Ðáp :  Thưa điển của quả địa cầu sẽ làm việc khi điển có thặng dư 
  Kệ : 
 Ðiện năng phân giải chuyển quân bình 
 Diễn tiến phân minh rõ tiến trình 
 Qui nguyên một mối cần thăng tiến 
 Giải thông đời đạo rõ quân bình 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan (1994) 
 

60.-Vấn:  Kính thưa Thầy, bạn của con chưa tu thiền bao giờ, nhưng lúc nào nằm mơ củng thấy mình bay đây bay 
đó, cảm thấy rõ ràng mưa gió, có lúc cảm thấy mình bay chạy rất nhanh, xin Thầy cho biết tại sao? 
 
Đáp:  Đó là những người không phải ở mặt đất này bây giờ mới là tu, có nhiều người đã tu từ nhiều kiếp rồi.  Cho 
nên phật pháp có luật nhân quả, để chúng ta nhìn mặt kiếp này để thấy kiếp trước tu được bao nhiêu.  Vơí người 
sáng suốt nhìn thấy rõ.  Cho nên có phước tại sao họ cùng tuổi với mình, mà họ lại sung sướng hơn, đầy đủ hơn, 
không có lo âu như chúng ta.  Đó là họ đã tu từ nhiều kiếp bây giờ họ phải hưởng.  Nhưng mà hưởng mà không tiếp 
tục tu, thì không rõ cuộc hành trình tiến hóa.  Chúng ta tới đây để học hỏi để cho phần hồn tiến hóa chớ không phải 
tới đây đứng đây đâu.  Nhiều người tớí đây muốn ở đây mãi mãi nhưng không được đâu. Tới đây học hỏi một thời 
gian rồi phải ra đi. 
 
61.-Vấn:  Thưa Thầy, Tu thiền theo PLVVKHHBPP, là tự sửa thân tâm của mình để trở về sự thanh tịnh của chính 
mình.  Vậy tại sao có nhũng người thích nói những ấn chứng của mình, mà thật sự cuộc sống đời đạo của họ thì còn 
mê chấp nhiều.  Điều này đúng hay sai? 
 
 Đáp:  Do đó mới có cơ hội học.  Người đời không thích người nói mất trật tự.  Là người tu họ thấynhững chuyện 
của chính họ, họ cảm thấy được, họ nói được, nhưng mà người đời không chấp nhận.  Cho nên tôi đã nhắc rồi, khi 
thấy chuyện này chuyện kia là chuyện quá khứ của chính mình, do đó mình lo tu lo tiến thôi.  Không có nên diễn tả 
chuyện này chuyện nọ, rồi báo hại cho quần sanh rối loạn tâm thức.  Cho nên chúng ta hành pháp mở đường căn bản 
để tiến, cái đó có thể giúp mọi người được.  Dùng sự khai triển tâm thức của chính mình, đó là điều cần thiết cả thế 
giới, cả nhân loại cần.  Chúng ta không cần lo nói chuyện huyển hoặc, nhiều chuyện mà không có kết quả trong thực 
hành căn bản phát triển cuả tâm linh.  Cái đó là cái cần thiết của mình lo tu để hưỡng chấn động lực cuả càn khôn vũ 
trụ. 
 
62.- Vấn:  Thưa Thầy, bạn đồng tu có nhiều cơ hội sống chung với nhau chung lo việc đạo, nên nhiều bạn cảm phục 
đức hạnh hy sinh vì đời, và cùng chung lý tưởng cho nên đã thương qúy nhớ nhau trong âm thầm, làm cho việc hành 
thiền khó trụ điển, vì cứ tưởng nhớ bạn tu đó mãi.  Cúi xin Thầy sang suốt giải toả nổi khổ tâm này của chúng con. 
 
Đáp:  Cho nên chúng ta hành là hành pháp, chớ không phải hành để nhớ một người.  Hành pháp khai triển căn bản 
tâm linh.  Chúng ta đã có pháp rồi, có xác rồi.  Cái pháp rồi, cái pháp chúng ta có bây giờ chúng ta chấp hành khai 
triển cái tiểu thiên địa này trở nên ổn định, đó là nhiệm vụ của chúng ta.  Mọi người tu Vô Vi đều có nhiệm vụ phát 
triển cái tiểu thiên địa này hòa đồng với đại vũ trụ, tận hưởng chấn động của vũ trụ quang, thức tâm và giải bỏ 
nghịêp tâm. 
 
63.- Vấn:  Thưa Thầy con nghe mấy người lớn nói rằng, nước Việt Nam lúc trước Tàu và Tây đô hộ, nó cho nhiêù 
thầy pháp ếm vào những yếu huyệt trên khắp đất nước.  Vậy xin Đức Thầy cho biết có ảnh hưởng đến người Việt 
Nam hay không? 
 
Đáp:  Cái đó là đổ thừa thôi.  Chớ người Việt Nam vẫn tiến hóa.  Lớp này chết lớp kia lên, lớp này chết lớp kia lên.  
Bây giờ củng có khoảng sáu, bảy chục trịêu người đâu phải là ít.  Đó là nhìn vào luật tiến hóa thì chúng ta không nói 
chuyện ếm phá được, không ếm phá được.  Hồi xưa người ta nói người Tàu qua đó ếm.  Nhưng mà chuyện đó xưa 
rồi. Bây giờ khoa học văn minh rồi, phải tìm ra được cái gì gọi là bùa phép, cái gì là điện năng, cái gì là chấn động 
của càn khôn vũ trụ.  Người ta đã có, thế giới tự do đã có lớp học về lực học, họ chế máy bay lên không gian, chế vệ 
tinh lên không gian, vượt khỏi tần số của không gian, của khoa học.  Ngày hôm nay chúng ta được ở cái chổ văn 
minh khoa học.  Ngày nay nhìn biết thời tiết ngày mai.  Chúng ta ở trong chổ này chúng ta càng tu nhiều hơn. Thấy 
sự hội tụ đóng góp của mọi người trong giới khoa học để phục vụ tất cả mọi người, càng ngày càng rõ rệt hơn. Tâm 
thức chúng ta nên tu, không nên tin thiên cơ. Thực hành cho tới đích.  Một cái sống một cái chết mà thôi.  Mọi người 
ở đây chỉ có một cái sống, một cái chết mà thôi.  Mà bất ngờ các bạn có sự hiện diện nơi đây, rồi bất ngờ bạn sẽ rời 
khỏi nơi đây đi nơi khác.  Cái đó là cái đang dự trù tu học, để một ngày kia chúng ta sẽ tới một chổ văn minh hơn 
chổ này. 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
Hành Triển Phân Minh 

  Không hành sao đạt hỡi huynh 
Không tu sao tiến rõ tình thực hư 
  Khép mình tạm cảnh vui cười 
Xưng hùng xưng bá người người khổ đau 
  Chẳng sao biết được trước sau 
Phỉnh mình phỉnh họ càu nhàu nội tâm 
  Tình thương sẵn có chẳng tầm 
Hướng ngoài động loạn tạo lầm tạo sai 
  Bên Trên Thương Ðế an bài 
Thế gian người tưởng là tài hơn Cha 
  Tâm không giữ hiếu chan hòa 
Sống trong eo hẹp thiết tha cảnh trần 
  Chẳng còn lý trí xét cân 
Phân tâm ly tán mở tầng đấu tranh 
  Chẳng còn sáng suốt thực hành 
Khổ đau tự tạo tạm đành phải theo 
  Luôn luôn cảm thấy mình nghèo 
Ðeo theo tiền bạc leo trèo té nhanh 
  Mấy ai rõ được lý thanh 
Tóm thâu trọng trược tự giành phần hơn 
  Bất minh lại giận với hờn 
Khổ thêm càng khổ quên ơn Cha Trời 
  Cùng chung nhịp thở nơi nơi 
Do Trời ban rãi tạo lời phản tâm 
  Lắm khi bực tức thì thầm 
Trách than Thượng Ðế chẳng tầm độ cho 
  Tâm cang bấn loạn vày vò 
Do đâu tạo khổ tự mò không ra 
  Vì tâm eo hẹp chẳng hòa 
Muốn mình khống chế cái ta anh hùng 
  Quên mình vị trí người khùng 
Bất minh đời đạo chẳng vun chơn tình 
  Khó hòa khó hợp khó minh 
Tình thương đạo đức do mình ân ban 
  Từ đời qua đạo chuyển sang 
Thực hành là chánh mới an tấm lòng 
  Cảnh đời có đục có trong 
Phong ba bão táp khai vòng mở tâm 
  Chiến tranh dẫn tiến tự tầm 
Con đường hòa hợp tránh lầm tránh sai 
  Giết rồi xem thử ai tài? 
Hai người cũng chết vậy ai anh hùng? 
  Biết hồn mới rõ mình khùng 
Giết nhau vô ích vẫy vùng làm chi! 
  Sửa mình trật tự hợp thì 
Qui y chơn pháp tự ghi tiến hoài 
  Trong ta có sẵn thanh đải 
Hai vai tự gánh rõ Ngài là ai? 
  Ðiển thanh tự giữ tiến hoài 
Không còn trì trệ nơi hai đạo đời 
  Tâm minh khai triển mở lời 
Giúp người học hỏi tự rời tham sân 
  Hồn thờisáng suốt tự phân 
Phần thanh phần trược phần gần phần xa 
  Thực thi nguyện niệm Di Ðà 
Chan hòa đời đạo tự hòa tiến lên 

  Lý kia khai triển vững bền 
Trong đời có đạo chẳng quên cội nguồn 
  Thế gian là cảnh làm tuồng 
Ðóng vai chồng vợ bỏ luôn tâm hồn 
  Tịnh tâm mới rõ sinh tồn 
Phần hồn bất diệt rõ hồn vô sanh 
  Giáng sinh học hỏi thực hành 
Nằm trong sanh tử tâm đành phải theo 
  Có không không có chẳng nghèo 
Theo đường thanh tịnh chẳng theo bạc tiền 
  Chẳng còn gánh nặng tạo phiền 
Chỉ lo tiến hóa mối giềng cảm giao 
  Thế gian đủ sắc đủ màu 
Tâm ta chẳng động trước sau dung hòa 
  Càn khôn vũ trụ một nhà 
Cha con đồng cảnh cùng hòa tiến lên 
  Giữ tâm thanh vững lại bền 
Thực hành tự tiến chẳng quên đạo đời 
  Vía hồn thức giác tự rời 
Học thêm sáng suốt đến nơi an toàn 
  Cảnh trời cao đẹp sống an 
Cảnh đời tạm bợ khó ban chơn tình 
  Thân hình là cảnh địa linh 
Tự mình xây dựng chơn tình quãng khai 
  Trí tâm khai triển dồi mài 
Tiến trong đà tiến tiến hoài không ngưng 
  Tình thương Thượng đế sáng bừng 
Tâm người tự thức chẳng dừng nơi nao 
  Tiến hành vượt mức phá rào 
Từ đời qua đạo nơi nào cũng thông 
  Cảm minh định luật hóa công 
Góp công xây dựng thương lòng quãng ban 
  Biết cha biết mẹ mới an 
Muôn đàng như một rõ ràng phân minh 
  Quí yêu Thượng Ðế chơn tình 
Giúp hồn tiến hóa tự minh Cha Trời 
  Sống trong khung cảnh không lời 
Theo Ngài không bỏ đời đời an vui 
  Thực hành điêu luyện rèn trui 
Nay minh mai thức hưởng mùi đạo tâm 
  Cảnh đời cảnh đạo uyên thâm 
Giúp tâm khai triển tự thầm tiến lên 
  Minh tâm kiến tánh tạo nền 
Một lòng một dạ chẳng quên Cha Trời 
  Bình tâm xem xét nơi nơi 
Hồi sinh bất diệt hợp thời cãi trang  
  Ðổi thay mỗi lớp mỗi màng 
Vạn thù qui một cùng đàng tiến chung 
  Thức rồi tránh cảnh điên khùng 
Khoan dung tự tại trung dung tiến hoài 
  Chẳng còn tạo cảnh lầm sai 
Thương yêu vô tận chờ ngày hội tâm 
              Marseille, 10-12-1981 
                    Kính bái, 
                Lương sĩ Hằng 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
Trích KINH A DI ĐÀ ( tr126) 

CHẤP MÊ 
Ông Tám giảng 
 
      Lúc nào có lợi là có hại. Họa khi mà các bạn tu, tu mà khổ hạnh hy sinh như thế này. Tôi ăn chay, tôi 
phải chấp như thế này. Tôi ăn mặn tôi phải chấp như thế này. Tôi làm việc tôi phải chấp theo thế này... là 
nó bị phỉnh rồi đó. Nó bắn luồn vô trung khu, mà khi mình đi tới đó, mình phải quán thông cái lợi hại một 
lượt, thì mình chỉ thường độ mà thôi, không có bị kẹt. 
      Ðừng dại bước vô cái chỗ kẹt. Tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, cái nọ. Tôi tu tôi phải vầy vầy, tinh 
khiết... đôi đũa tôi phải lau chùi 100 lần, tôi mới ăn! Cái đó còn chấp, nó khó tánh. Khó tánh thì buộc mình 
vào trong cái chỗ eo hẹp và 
không có tiến triển, càng ngày càng yếu hèn. Còn thức hòa đồng của chúng ta quán thông không có. 
Chuyện gì chúng ta thấy rồi, sanh trụ hoại diệt rõ ràng, trắng đen một lượt, chúng ta thấy, không có cái gì 
chấp! Ông Trời chấp thì ông không có chiếu cho cả càn khôn vũ trụ. Ông Trời thanh sạch hơn chúng ta. 
Ông có chỗ đại thanh tịnh thanh sạch hơn chúng ta mà tại sao ông còn phải chuyển hóa luồng điển vào 
đống phân để được xây dựng hóa hóa sanh sanh hoa quả để nuôi dưỡng những người còn tồn tại trên mặt 
đất này. Ông phải điên không? Không! Mà ông quán thông và ông thấy việc làm đó hữu ích đời đời và 
không bị tiêu diệt. Khi chúng ta quán thông thì không bao giờ bị tiêu diệt. 
       Các bạn tu Vô Vi không nên chấp, cứ kiên nhẫn hòa để đi tới đi! Thì các bạn sẽ quán thông, mà còn 
chấp một cái chấp là cái tâm các bạn bị thương rồi, làm sao Mâu Ni Châu nó xuất phát. Có hòa đồng Mâu 
Ni Châu nó mới xuất phát. Cho nên trong kinh này cũng dạy rất rõ ràng, khi chúng ta chạm trán một cái gì 
chúng ta hiểu lợi hại liền. Hai cái một lượt thì chúng ta nắm sự quân bình mà đi. Ðất trả lại đất, chớ đâu có 
đem đi được mà chấp. Chấp trong đất để làm gì, thấy không! Còn chúng ta giữ vững để đi, thì điển nào 
cũng được thăng hoa mà theo ta, chúng ta dìu tiến nó. Chúng ta có trách nhiệm đó mà thành ra chuyên môn 
khai hóa tâm trạng để tiến hóa tới vô cùng. 
 
Hồ Huệ trích 
 

Thông Báo của  Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ- Miền Nam California 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Ngày 24 tháng 4 năm 2011 
 

Thông Báo 
Hội Đồng Quản Trị của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ- Miền Nam California trân trọng thông báo đến bạn 
đạo khắp nơi về việc kết quả bầu cử Hội Trưởng, 
Cô Trần Lệ Quyên đắc cử Hội Trưởng của  Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ- Miền Nam California nhiệm kỳ 
2011-2013.  
Các thành viên của ban chấp hành vẫn giữ nguyên như cũ: 
Phó Hội Trưởng : Võ Chí Thanh 
Tổng Thư Ký: Nguyễn Mai Thanh Thảo 
Thủ Quỹ: Nguyễn Kim Anh 
 
Ngoài ra chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị do anh Nguyễn Hữu Sáng đảm nhiệm cho đến khi bầu cử 
lại Hội Đồng Quản Trị vào năm sau. 
Thành thật cảm ơn tất cả các hội viên của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ-Nam California đã nhiệt tâm tham 
gia bầu cử đông đảo và tất cả các bạn trong ban kiểm phiếu đã làm việc  hết lòng. 
Kính Tường, 
Thay mặt Hội Đồng Quản Trị 
Nguyễn Hữu Sáng 
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THƠ 
 
                      KHÔNG ! 
 HUYNH đệ một nhà đạo vốn không 
 TRỊNH gia giục tỉnh giấc xuân nồng 
 QUANG vinh dẫn lối hành chơn pháp 
 THẮNG được chính mình đạt điểm không 
 THI điển tao nhân tầm đến chốn 
 SĨ hiền bất nhiễm bụi trần hồng 
 SIÊU thanh kết nối tâm thuần khiết 
 PHÀM cảnh hồn linh phép Phật thông ./- 
 Cà Mau, 21-03-2011 
 Út Hoa kính bái 
                                             ----- 

          TIẾNG NỔ GIÒN ! 
 Tháng giêng, Bạn Đạo ở Sài Gòn 
 Phối hợp Bình Dương kết phái đoàn 
 Trong chuyến du hành vùng Đất Mũi 
 Ghé qua Đất Sóc thăm bà con (1) 
 Tưng bừng phát biểu như Mìn nổ 
 Nguồn gốc phát sinh tiếng nổ giòn ?! 
 Hóa giải kịp thời tươi ánh đạo 
 Đường về Thiên Quốc nét vàng son ./- 
 Cà Mau, 20-03-2011 
 Út Hoa  
                                             ----- 
 TẶNG HOA VÔ VI 
 Thiền định công phu một phép mầu 
 Hài hòa thân xác rũ lòng âu 
 U mê nghiệp quả không còn vướng  
 Y pháp chân truyền dễ được đâu 
 Lòng ngay chân thật tu thời tiến 
 A Di Đà Phật nhớ nguyện cầu 
 Minh tâm kiến tánh cho đời kĩnh 
 PHÁP LÝ VÔ VI tỏa một bầu. 
 Tô Văn Việt (BL) 
                                        ----- 
        THÙY LAM 
(Họa khoán thủ bài “Tặng Hoa Vô Vi” của Tô Văn Việt) 
 Tham thiền nhập định cảnh thần tiên 
 Học hỏi không ngừng pháp Vĩ Kiên 
 Ù - trược, O - thanh hành kết quả 
 Y theo Thầy Tổ pháp chân truyền 
 Làm người tu tiến nhiều duyên phước  
 Anh chị Kiên Hoa một mối giềng 
 Mão đến an khang và thịnh vượng 
 Pháp thân thanh nhẹ vui bình yên ./-  
 Cà Mau, 22-03-2011 
 Út Hoa thân tặng 

                   ---- 
          HỌC THỬ THÁCH 
Đường tu thử thách lắm chông gai 
Thuận nghịch giúp mình học hỏi ngay 
Ý khởi xét liền trong động niệm 
Sửa trong ý nghĩ trí minh bày 
Hành thiền đạt pháp do thanh tịnh 
Động loạn hướng ngoài khó tránh sai 
Thử thách vượt qua luôn tiến hoá 
Từ bi hỷ xả học thi hoài 
          Dĩ An, 23/03/2011 
              Út Kim. 
                ---- 
          MÌNH TU SỬA TÁNH 
Mình tu lo sửa tánh cho mình 
Lỗi tại nơi tôi chuyển bất minh 
Tự thức sửa lần, tâm trí sáng 
Sân si tự ái, mất quân bình 
Hằng ngày kiểm điểm, sai liền sửa 
Tự độ cho mình, tỏ tánh linh 
Cuộc sống cộng đồng, ai cũng lỗi 
Tự sinh tự diệt, cảnh do mình. 
          Củ Chi, 22/03/2011  
             Bá Tùng. 
                   ---- 
          TRẦN ĐỜI CÁM DỖ 
TRẦN trược u mê đắm nhiễm sâu 
ĐỜI tan vỡ diễn lắm thương đau 
CÁM ơn Trời Phật dìu hồn trẻ 
DỖ dạy yêu thương khai đạo mầu. 
(Anh Phương, 07:30’ – 18/03/2011) 
              ---- 
        Ý THỨC TUYỆT VỜI 
NƯỚC Phù Tang, xứ hoa Anh Đào 
NHẬT rạng hào quang đáng tự hào 
HÙNG dũng kiên cường trong bão táp 
ANH linh ngời sáng giữa ba đào 
Ý tâm đoàn kết trong gian khó 
THỨC tỉnh lòng người với khổ đau 
TUYỆT diệu tình thương và đạo đức 
VỜI cao gương sáng, đẹp làm sao ! 
         PN, 22:00’ – 17/03/2011 
              Thiền Đăng 
                     --- 
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       VUN BỒI TỰ ÁI 
VUN đắp trong lòng một chữ ta 
BỒI thêm nghiệp quả rước phiền hà 
TỰ mình chuốc lấy điều vô nghĩa 
ÁI lợi ái danh ắt đọa sa. 
(Anh Phương, 07:15’ – 19/03/2011) 
                    ----- 
           MỞ MANG 
Pháp Lý thực hành tự mở mang 
Từ bi hỷ xã quý hơn vàng 
Học thời hiểu đạo không còn chấp 
Nhập định tham thiền độ thế gian. 
         Tp.HCM, 20-03-2011 
           Minh Vô Vi 
             ----- 
 

             THỞ THAN  
Được sống đời này lại thở than 
Tranh giành quyền chức bởi đô, vàng 
Mấy ai tỉnh thức bỏ tham được 
Chỉ bậc tu hành tại thế gian. 
         Tp.HCM. 20-03-2011 
             Minh Vô Vi. 
                 ---- 
             THIÊN TAI Ở NHẬT  
              (13/03/2011) 
Cơ tận thế dường đang chuyển biến 
Cảnh tan thương tiếp diễn khôn lường 
Ai người thấu tột vô thường 
Mới mong thoát khỏi đau thương thãm sầu. 
         PN, 06:30’ – 17/03/2011 
               Thiền Đăng 

 
 

                                                              ------- 


