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Số:  829  Ngày: 29 tháng 5 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám từ  10/08/2001 đến 16/08/2001 
 
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) Trí tuệ chưa thông tại sao? 
2) Minh tâm kiến tánh là sao? 
3) Chủ trương giết hại nhau có lợi ích gì không? 
4) Tu thì phải tu làm sao mới đúng? 
5) Duyên đạo tình đời là sao? 
6) Việc làm của nhơn dân do đâu mà có? 
7) Mười điều tâm niệm có hữu ích gì cho hành giả? 
 
 
 

Thanh Tònh
 

Thanh tònh thanh bình qui moät moái 
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo tieán töø  hoài 
Qui y tam baœo thaønh taâm giaœi 

Tieán hoaù khoâng ngöøng töï giaœi meâ 
 

Vĩ Kiên
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1) Atlantic city, 10-08-2001  8 : 55 AM 
Hỏi :  Trí tuệ chưa thông tại sao? 
 
Ðáp :  Thưa trí tuệ chưa thông tại vì sự keo kiết 
khống chế 
  Kệ : 
 Tiếc tiền khó giải tâm eo hẹp 
 Khó tính mưu mô chẳng có hiền 
 Trí tuệ không thông càng khó tiến 
 Chơn tâm ô trược lại thêm phiền 
 

2) Atlantic city, 11-08-2001  7 : 45 AM 
Hỏi :  Minh tâm kiến tánh là sao? 
 
Ðáp :  Thưa minh tâm kiến tánh là hiểu được và 
làm được 
  Kệ : 
 Biết mình biết họ trí phân minh 
 Phát triển đường tu sửa chính mình 
 Kiên nhẫn phân minh đường diễn tiến 
 Thực hành chất phát rõ hành trình 
 

3) Atlantic city, 12-08-2001  2 : 00 AM 
Hỏi :  Chủ trương giết hại nhau có lợi ích gì 
không? 
 
Ðáp :  Thưa chủ trương giết hại lẫn nhau không có 
lợi ích gì cả, chẳng theo luật nhân quả thì phải tự 
gánh chịu thôi 
  Kệ : 
 Thù hận bất công chẳng ích gì 
 Trầm luân khổ cảnh khó tầm truy 
 Ðiều lành không có nan nan tiến 
 Chất phát sửa mình tự giải phiền 
 

4) Atlantic city, 13-08-2001  1 : 30 AM 
Hỏi :  Tu thì phải tu làm sao mới đúng? 
 
Ðáp :  Thưa tu thì phải tu tinh tấn và thực hành cho 
đúng pháp thì mới phát triển 
  Kệ : 
 Thực hành chất phát mới thật tu 
 Phát triển tâm linh tự giải mù 
 Mê loạn không còn tăng loạn động 
 Bình tâm tu tiến vía hồn du 
 

5) Atlantic city, 14-08-2001  1 : 35 AM 
Hỏi :  Duyên đạo tình đời là sao? 
 
Ðáp :  Thưa duyên đạo tình đời là tùy duyên ngộ, 
gặp nhau trong bất ngờ 
  Kệ : 
 Duyên lành tái ngộ tâm lưu luyến 
 Thực hiện trùng tu tự giải phiền 
 Quyến luyến tình đời không đạt được 
 Thành tâm tu luyện tự mình yên 
 

6) Atlantic city, 15-08-2001  4 : 20 AM 
Hỏi :  Việc làm của nhơn dân do đâu mà có? 
 
Ðáp :  Thưa việc làm của nhân dân do người dân 
sáng tác 
  Kệ : 
 Qui hội nhơn quần thành sáng tác 
 Cùng chung xây dựng lại phân bàn 
 Cổ kim chung hội qui đường lối 
 Sửa chửa tạo thành trí phát quang 
 

7) Atlantic city, 16-08-2001  5 : 40 AM 
Hỏi :  Mười điều tâm niệm có hữu ích gì cho hành giả? 
 
Ðáp :  Thưa mười điều tâm đạo rất hữu ích cho hành giả là dứt khoát tu tiến 
  Kệ : 
 Thực hành chất phát tự tâm tu 
 Học hỏi vinh quang tự giải mù 
 Hổ trợ chơn hồn tu dứt khoát 
 Từ bi mở rộng đã dự trù 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan (1994) 
 
90.- Vấn:  Thưa thầy, bước vào Vô Vi là để tu.  Tu là để trở nên người hạnh đức và học xử lễ độ, trung 
nghĩa với Thầy.  Muốn làm được như thế chúng con phải làm sao? 
 
Đáp:  Thì cái phương tu nó dạy từ từ tự nhiên nó tốt lên.  Nói người Vô Vi không cần lễ độ, nhưng mà nó 
có lễ độ tự nhiên của nó.  Tiên học lễ hậu học văn.  Khi mà nó cảm thức sự thanh nhẹ rồi, nó trìu mến sự 
thanh nhẹ, tự nhiên nó có lễ đối với cấp bậc thanh nhẹ. Phật nhiều cấp lắm, không phải là đơn giản ta là 
Phật hết , không phải đâu.   Võ Phật cũng là Phật, Văn Phật nhiều giới Văn Phật, không phải một giới Văn 
Phật.  Cho nên các bạn phải dụng cái thông minh thế gian để xét. Cũng là một câu nói, mà câu nói các bạn 
nghe thanh nhẹ, một câu nói mà bạn thấy bực dọc và nghi đoán, thì cái trình độ nó nằm ở chỗ nào bạn thấy 
rất rõ ràng.  Tôi nghe qua cuốn băng này tôi thấy khỏe qúa, thích hợp, ok.  Mình giữ cái đó mà tu.  Tôi 
nghe và tôi nhớ mãi mãi.  Cái đó là qúy, cứ giữ mà hành tới.  Còn cái này tôi nghe mà không thấy dính dấp 
đến tôi thì thôi.  Mình có máy tự động, cái computer tự động trong óc mình, nhận hay là không, không 
nhận là nó văng ra liền rất dễ dàng. 
 
91.- Vấn:  Câu hỏi thứ nhất là của một bạn đạo người Mỹ: I know it’s good to meditate at midnight, but 
I’m always too tired to do it. Instead, whenever I wake up during the night, usually around 3 or 4 o’clock, I 
meditate for one hour, but it’s not regular. Sometime I don’t get up at all, so I try to meditate more the next 
day. 
First question: is it a good practice? 
Second question: I have been practicing that for more than one and a half year.  I don’t still feeling energy 
on top of my head. Some people say I try too hard.  Sometime I think I’m lazy or I don’t meditate enough 
or may be too much negative energy in me. What do you think Master? 
 
Đáp:  Giờ thiền phải nhẹ nhàng và phải ý thức rằng tại sao 11giờ, 12giờ đến 1giờ, đó là giờ tý thông khai 
của vũ trụ, chúng ta phải mượn cái trớn giờ. 11giờ bắt đầu chúng ta ngồi thiền đi, đừng có để qúa trễ nó 
mệt mỏi ngủ luôn.  Vì chúng ta ăn nhiều ban đêm thì nó đòi ngủ.  Ăn nhiều nó chứa nặng cái bộ ruột nó lại 
mê ngủ hơn, cho nên ban đêm làm sao bớt ăn đi.  Thiền đúng giờ, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ hổ 
trợ cho cơ thể bình an tươi đẹp, lúc đó óc của ta mới được khai triển thì lúc đó cái điển nó phát triển ngay 
trung tim bộ đầu.  Cố gắng tu một thời gian rồi rút đi lên, lúc đó sẽ thấy ở nơi khác chớ không phải ở đây 
nữa. Ăn vừa đủ, không nên ăn quá no, vì ăn quá no thì nó ngủ mê mệt.  Cái tập quán của người đời cần ngủ 
8 tiếng nó mới mạnh khỏe.  Nhưng cái này mình đổi qua điển giới, thì chúng ta ăn cái gì dồn trong cơ tạng 
chúng ta là tất cả điển.  Một cọng rau cũng qua bao tháng ngày nó mới có.  Đó là điện năng của vũ trụ, và 
chúng ta ăn vừa để cho bụng làm việc, khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì nó mới đưa cái điển 
lên óc được. 
 
93.- Vấn:  Kính thưa Thầy, lúc mà con ngồi thiền thì con thấy một cái cảnh mà con đã thấy trong ngày.  
Con không biết là trí óc con nó còn nhớ cái cảnh đó hay là tại sao như vậy. 
Câu thứ nhì là lúc con ngồi thiền thì cái đầu của con nó ngã về sau. tại sao? 
 
Đáp:  Cái đó là cái đốc mạch chưa thông.  Phải làm pháp luân thường chuyển cho nhiều hơn cho nó ngay 
ngắn.  Khi ngồi nó thông rồi tức nhiên nó ngay ngắn mà những cảnh ta thấy là cảnh thật. Muốn biết thật 
chúng ta sẽ chứng nghiệm trở lại để tìm cho ra nơi nào chúng ta thấy.  Trước kia tôi ở Việt Nam, tôi cũng 
thiền khoảng 9:00 giờ, tôi thấy tôi đi qua bên Los, tôi thấy tôi thăm những đài chiến sĩ thấy lạ quá.  Cho 
nên kỳ đó tôi qua Los, tôi đi xe buýt tự nhiên như người local không có khác lạ gì hết.  Đi thẳng tôi chứng 
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nghiệm xem có đúng như vậy không? Đúng.  Cho nên chúng ta người tu Vô Vi không tin một cái gì hết mà 
phải chứng nghiệm đàng hoàng. Còn cái đầu mà ngữa ra đằng trước là cái đốc mạch chưa thông, phải làm 
pháp luân thường chuyển nhiều sẽ hết. 
 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Tham Dục 
Tham dục đê hèn tự hại thân 

Chân mềm tay lạnh trí bần thần 
Giữ sao cho chính đường tu đạo 
Dâm tánh hại thân khó góp phần 

 
Nói thời thay đổi nhiều lần 

Tâm không thanh sạch khó lần đến nơi 
Tình người kêu gọi la trời 

Tâm gian mánh khóe tạo đời trược ô 
Tự mình bài bác Nam Mô 

Tu không thành đạo bước vô cõi trần 
Khổ mình khổ họ bao lần 

Phá tiền phá bạc phá tầng cảm giao 
Thế gian cảnh đẹp nhiều màu 

Duyên đời khuyến rũ đổi trao tội tình 
Lại thêm bức rức bực mình 

Khùng điên thuyết bậy khó minh tình người 
Bày trò thiên hạ chê cười 

Sống không thanh tịnh người người động thêm 
Càng hành khó ngủ ban đêm 

Cực hình đày đọa khó êm cõi lòng 
Sống trong khung cảnh phập phồng 

Nghi ngờ đủ thứ khó thông luật trời 
Bực mình trở lại kêu trời 

Trời đâu chứng giám những lời bất chơn 
Cộng thêm bản chất giận hờn 

Khổ càng thêm khổ chẳng đờn được đâu./ 
. 

Bangkok, ngày 24 tháng 5 năm 1989 
Lương sĩ Hằng 

Bé Tám 
 

 
                                                                TRÍCH KINH A DI ĐÀ  

LƯ HƯƠNG SẠ NHIỆT 
PHÁP GIỚI MÔNG HUÂN 

 
      Chữ Lư Hương là lò lửa. 
 
      Trong mình ta có lò lửa, nhưng người thế gian nào biết được. Lúc đức Di Ðà dạy đạo, chỉ cho chúng ta 
biết: Ngay giữa hai chân mày, trung tim giữa sống mũi là chỗ Tam Tinh “Tinh, Khí, Thần” nhóm tại đó 
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người luyện đạo gọi là tập trung. Nói như vậy chúng ta cũng chưa thấu đáo, duy nhờ có tu luyện, định thần 
ngay chỗ ấy chúng ta sẽ biết là chỗ lò lửa thật. Nếu chúng ta muốn thí nghiệm cho rõ Pháp lý, thử giơ 
tay đánh thật mạnh ngay giữa trán ta, thì ta thấy phát ra moat tia lửa đỏ lòm, gọi là Tá Hỏa Tam Tinh 
(Người Pháp gọi là thấy 36 ngọn đèn). 
      Khi ta luyện đạo công phu thì chỗ ấy phát nóng nhiều, còn lúc thôi luyện đạo thì không nóng. 
 
� Ông Tám giảng : 
   Các Huyệt đạo : Tiên Thiên ( Trung tâm chưng mày ) 
                              Trung Thiên (giữa trán) 
                               Bồng Lai      ( Mõ Ác)) 
                               Phật Giới     (Đỉnh đầu ) 
                               Ngọc Chẩm  ( Phía sau bộ đầu - đối chiếu với Trung tâm chưng mày) 
 
      Các bạn tập trung được đó rồi, sao nó cứ nặng trì, nặng trì rồi là thích nhắm mắt... thích nhắm mắt... 
thích nhắm mắt nó lại thích niệm Phật nữa! Nó mới phóng ra, nó mới thấy cái lửa sức mạnh nó thế nào. 
Cho nên cái đệ tam nhãn này mở mà đối phương tới chống chúng ta, chúng ta cứ ngó ngay cái chỗ tam tinh 
của những người mà chưa tập trung thì họ phải hàng phục. Họ phải nể nang! Vì cái thần lực này là cái thần 
lực mạnh nhứt, chánh tông của đệ tam nhãn, rồi cái chỗ này mà nó xoáy nó mở ra rồi thì các bạn phải ngó 
ngay, vịn chỗ này ngó ngay đối phương thì dễ hòa với họ và không có trở ngại, còn nếu mà chúng ta dùng 
cặp mắt thịt ngó, chúng ta còn sợ mà tập trung được cái chỗ đó ngó, là không còn sợ nữa! Phần nhiều tâm 
chúng ta đều niệm Phật là để cứu họ và cứu mình,giải, dùng hỏa tiên thiên để giải cái hỏa trần trược tại thế 
gian. Những người tu Pháp lý khi đi thăm người bệnh hoạn chúng ta chỉ nhìn ngay chỗ đó mà thôi, nhìn 
ngay trung tim chân mày, và phải dùng từ tâm niệm Phật và đem cái từ điển cho bệnh nhân, đến thăm 
nhiều lần họ cảm thấy nhẹ. Con cái gia đình chúng ta bệnh hoạn cũng vậy, nếu họ không tu, mình là người 
tu, mình phải đến nhìn họ và phải đem cái từ tâm niệm Phật để truyền cái thanh điển của chúng ta, cái từ 
điển cho đối phương có cơ hội tự thức, còn khi mà chúng ta cứ thou cái chỗ này, các bạn trước kia chỗ này 
nó không nông, Soi Hồn thét nó nông ra, nó trì nặng chỗ này, rồi các bạn bỏ đi không có Soi Hồn, nó 
không có nữa, khi đó nó mới tập trung, nó thành sức mạnh rồi, nếu mà Soi Hồn bỏ là khó thấy ánh sáng, 
mà giữ được Soi Hồn đều, đều đều như vậy thì sau này dễ thấy ánh sáng vì nó tập trung. Cho nên đừng có 
sợ khi tập trung ở đây nó nặng một thời gian rồi, vừa nhắm mắt là nó lên đây nó nặng. Ðây là tiên thiên, 
ngay chính giữa là trung thiên, cái luồng điển nó chuyển lên trung thiên rồi nó nặng ngay chỗ này, nó là 
bồng lai, ngay chỗ này nó phóng thẳng vô trong cảnh tiên, mà đây, ngay trung tim đây là Phật giới. 
      Còn nó nặng trì ở đằng sau này là ma quỷ. Cho nên những người tu mà bước vô cái nhà nào mà tự 
nhiên bước vô thấy sao nó nặng ở đây, nó làm cái sà nó làm tôi nặng ở đây, là ma, còn quỷ nó còn mạnh 
hơn, nó đè ngay cái ngực tôi luôn, còn những phần thiêng liêng xuống về thanh thoát, nó không có! Chúng 
ta tới cũng như người thường cảm thấy nhẹ. Ðó là phần chư Thần, chư Thánh chư Tiên làm việc. À, còn nó 
tới mà nó áp đảo ngay chỗ này (Huyệt Ngọc Chẩm -- ngang trung tim hai chân mày, phía sau bộ đầu --), và 
nó làm cho cái ngực các bạn nặng, đó là ma quỷ. Ta lo niệm Phật và lo rời khỏi chỗ đó vì chúng ta không 
phải là loại tranh chấp, không phải là loại làm thầy, không phải là loại đánh giặc, chúng ta không có ở đó. 
Nhiều bạn nói: Ờ! Tôi biết cái đó, tôi trị nó. Trị không được! Không nên trị, không nên làm, chúng ta bỏ 
đi, niệm Phật. Thôi tôi chỉ lo tu cho tôi mà thôi, không nên dùng cái điển chúng ta để khắc phục cái tà, vì 
trình độ của chúng ta chưa có đầy đủ. Trình độ đủ thì hút họ lên chớ không có đè họ. Nhiều bạn tu mới có 
chút điển đi đè đối phương, đè con ma. Rốt cuộc, mình thành ma, mình càng đè thì mình càng lao dữ. 
( Còn tiếp ) 
  Hồ Huệ trích 
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Thông báo về việc bầu chọn nơi tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế hằng năm 

Theo phiếu góp ý về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, bạn đạo đã mong muốn Đại Hội được tổ chức tại nhiều nơi 
khác nhau trên thế giới.  Nếu các Hôi Ái Hữu Vô Vi hoặc các thiền đường muốn Đại hội được tổ chức tại 
địa điểm nào cho năm 2012, xin vui lòng gửi đề nghị của mình về hộp thư  voviqt@gmail.com, hạn chót là 
ngày 1 tháng 6, 2011 để ban tổ chức có thời gian cứu xét trước khi đưa ra cho bạn đạo bầu tại Đại Hội Vô 
Vi Quốc Tế kỳ 30  "Trí Tâm Tự Thức" 2011. 

Trong bản đề nghị, các bạn cần ghi rõ: 
 
1) Địa điểm thành phố, tiểu bang, quốc gia 

2)  Phòng họp và khách sạn (có sức chứa khoảng 400 người trở lên) 
3)  Khoảng cách từ phi trường đến địa điểm ĐH, và phương tiện di chuyển. 
4)  Có những phương tiện giải trí, địa điểm du ngoạn nào? 
5)  Vấn đề an ninh 
6) Các ưu điểm khác nếu có (nhân sự, vật giá, thời tiết, …) 

Xin cảm ơn quý bạn, 
Ban Tổ Chức Đại Hôi Vô Vi Quốc Tế 

THƠ 
 
    MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM                     
                        (6) 
ĐỐI đầu trở lại nguồn cơn 
ĐẢI ngộ đời nay lắm lúc hờn 
THỰC mê vật chất trăm bề khổ 
TÂM tri nguồn cội đạo tâm nhơn 
LỄ độ đức dầy người nghĩa khí 
ĐỘ người đạo đạt lánh không môn 
THỰC tâm khí trụ thần minh chiếu 
LỄ ĐỘ khiêm hoà đạo đức chơn 
                           (7) 
SỐNG biết tu hành về thượng giới 
TAM thân giả mượn ấy là đời 
ĐỂ tâm thanh nhẹ hoà đồng mở 
CỨU nhân độ thế thuận lòng trời 
ĐỜI đạo song hành tâm thức giác 
KHÔNG thấy không nghe tâm thảnh thơi 
PHẢI tri phải giác thường tinh tấn 
ĐỂ tưởng rằng đạo chẳng màng đời 
HƯỞNG khí hợp thần tạo pháp thân 
THỤ pháp vô vi qui thượng giới 
                            (8) 
GIỮ một chữ đồng một kiếp ghi 
TÂM cần thanh tịnh nhờ thần khí 
THANH tịnh được rồi mở đức tin 
TINH, thần khí hiệp tạo anh nhi 
BẤT nhiễm vô tư gìn đại định 
CỨ là tánh phật nằm trong trí 
TRƯỜNG sanh khí nộ lấp chơn linh 

HỢP thần minh chiếu dứt tâm nghi 
NÀO ai biết được rằng chơn giả 
Xảy cẳng tréo chân kìm nhị khí 
ĐẾN mượn toạ thoàn mở tánh linh 
Ngôn minh truyền lại tâm khắc ghi. 
                            18.04.11 
                          Minh Thạnh 
                                     ------ 

                         T U 
Tu mới hết việc trần không luyến 
Và không còn huyễn hoặc si mê 
Noi gương “Phật Tám”mà về 
Thẳng xông đường lối Bồ Đề có không 
Tu mới hết trong lòng sanh nãy 
Từ bây giờ biển dậy sóng cuồng  
Tâm hồn điên đão luôn luôn 
Tính toan danh lợi triệu muôn dẫy đầy 
Tu mới hết kiếp này đau khổ 
Vãng sanh về tịnh độ Lạc Bang 
Phủi xong trọng trược trần gian 
Không còn chướng ngại đeo mang nặng nề 
Tu mới hết bộn bề, sáng suốt 
Thấy lòng mình kết cuộc nhẹ nhàng 
Không còn trìu mến thế gian 
Hay là mê nhiễm bạc vàng như xưa. 
                               Kính bái 
                      BHH, 26-5-2011 
                               Huệ-Nhựt 
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                       NIỆM PHẬT 
                        (Phỏng theo lời dạy của Đức Thầy) 
 Niệm Phật trọn lành tự độ tha 
 Người yêu không nhớ, nhớ Di Đà 
 Nam Mô nguyên lý, niệm thường niệm… 
 Tệ nạn tâm đời trút giải ra 
 Phát triển trí tâm óc sáng tạo 
 Nghiệp trần trả được, được thăng hoa 
 Nhứt tâm bất loạn niệm thành đạt 
 Thanh tịnh tâm hồn kiến phật gia ./- 
 Cà Mau, 22- 05- 2011 
 Út Hoa  
                 ----- 
                     THẢM HỌA 
 Thảm họa thiên tai chết quá nhiều 
 Sóng thần động đất biết bao nhiêu 
 Hạt nhân phóng xạ gây ô nhiễm 
 Sự nghiệp tan tành người cũng tiêu 
 Nạn tránh mình, mình không tránh nạn 
 Chết chùm tập thể khỏi chôn thiêu 
 Nhẹ -  đi lên, nặng - luân hồi khổ 
 Ngán cảnh vô thường tu tiến siêu ./-  
 Cà Mau, 21- 05- 2011 
 Út Hoa  
                                ---- 
           ĐỒNG HƯỞNG 
 Vạn vật nhân sinh đồng miễn phí 
 Trược thanh đồng hưởng trong nguyên lý 
 Đó là không khí Phật Trời ban 
 Kỳ thật khai minh nhờ pháp lý ./- 
 TP.HCM, 20- 05- 2011 
 Minh Vô Vi  
                                ---- 
            CHƠN LÝ 
               ( Họa vận bài “ĐỒNG HƯỞNG” của Minh VV) 
 Phản bổn huờn nguyên không lãng phí 
 Sống đời đạo hạnh đúng chơn lý 
 Trung tâm sinh lực điển đầy kho 
 Dung nạp hằng ngày thông đạt lý ./- 
 CHƠN LÝ 2 
 Điển giới độ tha miễn cước phí 
 Hít nhiều đa hưởng cân công lý 
 Biếng lười vô hưởng luật Cha Trời 
 Tiến hóa vãng sanh hành pháp lý 
 ( Lục tặc lục trần nhớ quản lý ) ./- 
 Cà Mau, 20- 05- 2011 
 Út Hoa  
                           ---- 

           CÓ TIỀN CÓ TỘI 
CÓ của lo ôm quên độ thân 
TIỀN mang sóng dữ, lũ trào dâng 
CÓ không không có, vay rồi trả 
TỘI lỗi ngừng gieo, phước có phần. 
    (Anh Phương, 07:30’ – 30/04/2011) 
                         ---- 
             SỰ THẬT KHÓ NGHE 
SỰ giết súc sanh hại khó lường 
THẬT tâm sửa tánh nguyện chay trường 
KHÓ lòng lập hạnh vì tham ác 
NGHE tiếng kêu la chẳng xót thương. 
     (Anh Phương, 08:20’ – 30/04/2011) 
                       ----- 
          LINH HỒN ĐAU KHỔ 
LINH tính súc sanh chẳng khác người 
HỒN lìa thể xác máu còn tươi 
ĐAU không tả xiết, đầu rơi xuống 
KHỔ cảnh trùng lai, người giết người. 
(Anh Phương, 08:52’ – 30/04/2011) 
                     ---- 
            PHƯỚC TẠI TỔ TÔNG 
PHƯỚC do Thất Tổ Cửu Huyền ban 
TẠI thế hành thiền tâm lạc an 
TỔ độ phần hồn sớm thức giác 
TÔNG đường thọ pháp kiến huyền quang. 
         (Minh, Vô Vi, 10:56’ – 22/05/2011) 
                       ---- 
             THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ 
THIÊN Đế ban thanh khắp địa cầu 
THƯỢNG tầng khí điển chiếu thâm sâu 
THIÊN Tiên xoay chuyển tạo sanh hoá 
HẠ thế ngũ hành sanh sắc mầu. 
        (Minh Vô Vi, 11:10’ – 22/05/2011) 
 
         PHẬT DỤNG TẠI TÂM 
PHẬT nơi tâm tánh chẳng đâu xa 
DỤNG pháp Vô Vi niệm Phật Đà 
TẠI thế thiếu hành tăm tối mãi 
TÂM thành luyện đạo Phật nơi ta. 
    (Minh Vô Vi, 11:25’ – 22/05/2011) 
                      ---- 
          TÌNH NỒNG MUÔN THUỞ 
TÌNH yêu Trời Phật vẫn bao la 
NỒNG thắm ân ban khắp thế gia 
MUÔN kiếp ngàn đời không biến đổi 
THUỞ nao cũng tận độ ta bà. 
    (Thiền Đăng, 06:20’ – 14/05/2011) 
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NGHE NHIỀU HƠN NÓI 
NGHE nhiều vì có những hai tai 
NHIỀU chuyện tự gieo động loạn hoài 
HƠN tiếng lắm lời gây khẩu nghiệp 
NÓI nhiều tán khí tạo lầm sai. 
(Thiền Đăng, 04:45’ – 16/05/2011) 
 

TÂM HỒN VĨNH CỬU 
TÂM lành ý thiện ấy chơn tu 
HỒN vía nhẹ thanh thoát trược mù 
VĨNH viễn rời xa cảnh động loạn 
CỬU trùng, Tiên cõi thoả nhàn du. 
(Thiền Đăng, 06:25’ – 18/05/2011) 

                                                                     ----- 


