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Số:  830  Ngày: 05 tháng 6 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám từ  17/08/2001 đến 23/08/2001 
 
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) Ðại hội có hữu ích gì không? 
2) Thiên cơ biến chuyển quá mạnh thì phải làm sao? 
3) Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ có giúp ích gì cho nhơn loại? 
4) Những gì quá độ có hữu ích gì cho hành giả hay không? 
5) Thời loạn lập lại trật tự có tốt không? 
6) Tâm người đang sôi sục thì phải làm sao? 
7) Sự cạnh tranh do đâu phát khởi? 
 
 
 
 
 

Taâm Linh
Taâm linh qui hoäi cuøng chung tieán 

Döùt khoaùt taâm thaønh trí yù yeân 
Hoïc hoœi khoâng ngöøng uyeån chuyeån minh 

Taâm thaønh töï ñaït duyeân tình tieán 
 

Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 17-08-2001  5 : 25 AM 
Hỏi :  Ðại hội có hữu ích gì không? 
 
Ðáp :  Thưa đại hội rất hữu ích cho chung, có cơ hội 
tu sửa chơn tâm 
  Kệ : 
 Tu sửa chơn tâm rõ tiến trình 
 Hành thông đời đạo xây chung hình 
 Cùng tu cùng tiến không hoang phí 
 Xây dựng trùng tu tạo hòa bình 
 

2) Atlantic city, 18-08-2001  6 : 35 AM 
Hỏi :  Thiên cơ biến chuyển quá mạnh thì phải làm 
sao? 
 
Ðáp :  Thưa thiên cơ biến chuyển quá mạnh thì sẽ 
giúp cho nhơn loại giảm bớt sự độc tài và hướng 
tâm về Trời Phật nhiều hơn 
  Kệ : 
 Thiên cơ biến chuyển khắp nơi nơi 
 Bắt buộc tâm linh hướng cõi Trời 
 Nguy hiểm từ giờ không cứu được 
 Thành tâm sám hối rõ chơn lời 
 

3) Atlantic city, 19-08-2001  5 : 15 AM 
Hỏi :  Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ có giúp 
ích gì cho nhơn loại? 
 
Ðáp :  Thưa trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ có 
nhiệm vụ ban chiếu điển năng cho các giới, chỉ có 
rút lên từ trung tâm bộ đầu tự thức mà thôi 
  Kệ : 
 Thương tình hằng cứu giúp ban trợ 
 Cảm thức chơn tâm từ giấc giờ 
 Ðiêu luyện chính mình chung diễn tiến 
 Thành tâm hướng thượng tự mình yên 
 

4) Atlantic city, 20-08-2001  8 : 10 AM 
Hỏi :  Những gì quá độ có hữu ích gì cho hành giả 
hay không? 
 
Ðáp :  Thưa những gì quá độ thì chỉ có phá hoại cho 
nhơn sinh từ tâm lẫn thân chứ không có hữu ích gì 
hết 
                         Kệ : 
 Quá độ tâm linh khó tiến trình 
 Dựng xây xây dựng lại càng minh 
 Tâm thành phục vụ chung mức tiến 
 Qui hội tâm linh giải tâm phiền 
   
 

5) Atlantic city, 21-08-2001  8 : 35 AM 
Hỏi :  Thời loạn lập lại trật tự có tốt không? 
 
Ðáp :  Thưa thời loạn lập lại trật tự thuận ý Trời Ðất 
sẽ tốt hơn và vui hơn 
  Kệ : 
 Thức tâm tự hành qui giềng mối 
 Cảnh tỉnh  tâm linh phát triển tốt 
 Trời Ðất chung vui an phận tiến 
 Tự mình tu tiến dấn thân rời 
 

6) Atlantic city, 22-08-2001  3 : 45 AM 
Hỏi :  Tâm người đang sôi sục thì phải làm sao? 
 
Ðáp :  Thưa tâm người đang sôi sục thì phải niệm 
Phật liên tục thì tâm sẽ được lắng hạ 
  Kệ : 
 Thành tâm niệm Phật điển quân bình 
 Trí tâm thanh tịnh tự mình minh 
 Bình tâm qui hội trong  giây lát 
 Tâm minh trí sáng tự làm thinh 
 

7) Atlantic city, 23-08-2001  4 : 15 AM 
Hỏi :  Sự cạnh tranh do đâu phát khởi? 
 
Ðáp :  Thưa sự cạnh tranh do lòng tham của mọi người kết hợp hướng về tư lợi, không ích gì cho đại 
chúng 
  Kệ : 
 Tham dâm eo hẹp khó thông hành 
 Giao động không ngừng gây xáo trộn 
 Theo dõi lòng tham quên thực chất 
 Từ bi không có hại phần hồn 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VẤN ÐẠO TẠI ÐẠI HỘI KỲ QUAN (1994) 
 

94.- Vấn:  Đây là câu hỏi kế tiếp của một người Mỹ.  There are too many young teen agers who are joining 
gangs, committing acts of violence and crimes. What can we do to to guide them in the right direction and 
prevent them from joining gangs. 
 
Đáp:  Thì chúng ta phải tu nhiều mới làm được.  Còn nếu chúng ta tu lôi thôi tới nói chuyện nó củng húc 
luôn, coi chừng. Chúng ta phải thanh nhẹ, rồi chúng ta củng là con người tại sao chúng ta hiểu được nhiều 
việc mới ảnh hưởng các em, vì chính các em là của báu của thời đại các em phải tự thức.  Chúng ta tu kỷ 
càng mới truyền cho nó được, chớ không phải dùng lý thuyết.  Dùng lý thuyết thì kinh thánh có rất nhiều 
nhưng mà dạy không được, mà chúng ta thực hành thì mới ảnh hưởng được, cái từ trường điển quang chúng 
ta truyền cảm cho nó được.  Thì lúc đó chúng ta chơi vui với chúng nó, và chỉ cho nó thấy khả năng của nó 
là ánh sáng của mặt đất, thì lúc đó nó mới cần mẫn tiến về cõi thanh tịnh, sáng suốt của chính nó, thì lúc đó 
xã hội mới được an vui. 
  Ở trong khóm Vô Vi trước cũng có nhiều người tuổi trẻ, củng bất cần luật lệ, cũng hút xì ke ma túy.  
Nhưng ngày nay thức tâm, thấy mình phải trở về vơí chủ quyền thể xác, cho nên người tu, và ngày nay đã 
đổi hướng, ngoan ngõan dám cạo trọc đầu, và tự tu, tự tiến.  Trong khối Vô Vi củng giúp đỡ một số người. 
Những số người đó tương lai sẽ giúp đỡ những người mghiện ngập phá hoại xã hội.  Những người đó có 
nhiệm vụ để giúp đỡ những người kế tiếp tránh khỏi tai nạn về sau của phần hồn. 
 
95.- Vấn:  Ở Hawai có một bạn đạo có chồng chết, anh Hoàng Sony đưa phần hồn lên Thiên đàng, khi gặp 
Thầy, Thầy nói là đang ở địa ngục.  Một bạn đạo khác có cha chết, anh Hoàng Sony đã xuất hồn 3 ngày 3 
đêm, khuyên phần hồn ông già lên Thiên đàng tu, nhưng khi bạn đạo đó gặp đức Thầy, thì Thầy cho biết là 
ông già đang ở Địa ngục.  Bạn đạo ấy được anh Hoàng Sony nói tiền kiếp là tứ hải Long vương, thưa Thầy 
có đúng hay không? 
 
Đáp:  Theo tôi thấy mỗi người ở thế gian này đều phạm tội không thể đi lên Thiên đàng, không tu không 
bao giờ đi lên thiên đàng được.  Không có ai dẫn dắt, luật định nó có. Gia đình nó tu, chỉ nhiều lắm được đi 
lên Côn Lôn Sơn tu thôi.  Chuyện đó là sự công bằng của Trời Đất.  Không có thể dẫn dắt người ta lên 
Thiên đàng được.  Trong tức khắc không có vụ đó.  Từ bao nhiêu ngàn năm nay kinh Thánh, kinh Phật cũng 
nói dẫn người ta lên Niết bàn, không phải.  Tu trối chết chưa tới đó được.  Không phải giỡn, cho nên mấy 
ông tụng niệm, tụng thét rồi mặt mày tối hù hết trơn.  Mấy cái vong nó chạy theo một bên.  Đâu có đem 
người ta lên Thiên đàng được, sau cái vong nó theo nó báo, lúc đó mới bắt đầu chuyển về tu Vô Vi.  Ban 
tụng niệm rất lớn ở Việt Nam đều chạy theo tu Vô Vi hồi đó.  Phải hiểu luật nhân quả, không nên nói bậy 
nguy hiểm lắm. 
 
96.- Vấn:  Trước khi vào Vô Vi con có học buà Miên, con không biết được vì bị buà Miên phản lại, tâm linh 
con vọng động , rối loạn, nóng tính không kềm chế được, Vậy Thầy chỉ sao để con được yên tịnh.  Bởi vì vị 
thầy Miên mà con học bùa đã qua đời, nên con không biết làm sao hoàn trả lại bùa cho ai, nhờ Thầy chỉ 
dẫn cho con. 
 
Đáp:  Khi con tu về Vô Vi con phải ý thức phần hồn, ý thức thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, con tự giải 
lấy.  Con có ý thức khi làm pháp luân thường chuyển là khai thông khí điển trong người con, thì lúc đó 
những cái phần u ơ bùa phép nó phải rời khỏi, nhưng nó vật chút đỉnh thôi.  Tại trước kia mình tin.  Trước 
kia tôi học bùa để trị người khác, đó là cái tâm mình tà. Trước kia mình tin là mình tà, hỏi tà ở chổ nào? Tôi 
học bùa để trị người khác là tâm mình tà.  Rồi bây giờ cái tâm mình chơn chánh.  Tôi là chiến sĩ tình thương 
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của Phật, của Trời, tôi phải lập hạnh đức khai triển tâm linh, ăn năn sám hối và không làm điều sái quấy 
nữa.  Thì từ đó nó sẽ giải được cái phần mê tín dị đoan làm yếu ớt thần kinh của chính mình. Gần đây có cơ 
hội thanh lọc cho bộ thần kinh càng ngày càng mạnh lên.  Chấn động của thần kinh càng ngày càng mạnh 
thì những phần đó không còn ở trong cơ thể nữa. Và lo niệm Phật cho nhiều mới giải quyết được.  
 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Trâu Bò 
 

Trâu bò có hạnh trâu bò 
Có tâm bồ tát giúp cho người đời 

Sống thời chẳng cải một lời 
Chết thời toàn bộ giúp thời thế nhơn 

Hy sinh chẳng có giận hờn 
Tình bò sâu đậm tình đời lạc thôi 

Thế nhân tranh chấp đạt ngôi 
Tay không đi mất ôi thôi thế tình 

Ði đi lại lại cũng mình 
Bày trò loạn động kết tinh chẳng còn 

Tâm tu học hỏi hao mòn 
Ðến ngày thử thách biết con Cha Trời 

Ngậm câm chẳng nói một lời 
Lui về thanh tịnh thức thời giác tâm 

Nam mô lục tự thì thầm 
Giải phần tâm nghiệp siêu âm đạt hòa 

Cảm thông nguyên lý tình Cha 
Trong ngoài khai triển vượt qua cảnh đời 

Thương yêu nguyên lý của trời 
Hy sinh trọn kiếp hưởng đời thượng ngươn 

Vì mình vì họ rõ ơn 
Cha Trời ban phước giải cơn mê sầu 

Từ tâm học hỏi nhiệm mầu 
Cha ban mùi đạo trước sau dung hòa 

Trâu bò phải giữ thật thà 
Thương yêu tận độ chan hòa tình thương./. 

 
Ngày 1 tháng 6 năm 1989 

 
Lương Sĩ Hằng 

 
 

TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 

LƯ HƯƠNG ( tiếp theo) 
Câu chuyện bà VĂN CAO và vấn đề NGHIỆP QUẢ 

 
      Cho nên ở Việt Nam có câu chuyện tức cười, bà Văn Cao bị bệnh, đó là bà con của ông Lâm Văn Thơ. 
Ông Lâm Văn Thơ có đệ tử xài bùa, trị tà, nghe nói cũng hay lắm. Bà này thấy có tà xâm trên mình, 
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bà nghi có tà mà bà không chịu tu, tu không được, bị phá hoài, bị điên. Vì tiền kiếp bà chơi bùa ngải, thì bây 
giờ bùa ngải nó phá mà bà không hay. Rồi bây giờ ông tướng gởi: “Bà con tao, mầy ráng mầy trị”. Ông kia 
vẽ bùa, trị nó không xuất. Con tà nó không xuất, nó còn hoài. Ông nói: “Tao cho mầy hay là ông tướng gởi 
đó nghen! (Cười...). Nghe mất hồn! Tôi cháu ông tướng mà ông đánh chết còn gì. Ông đánh... “Mầy phải ra, 
mầy không xuất ra thì tao đánh chết (cười...). Thầy bùa bí rồi. Thầy bùa bí rồi không biết làm sao, “Ông 
tướng gởi mà mình không làm chắc là ông quở”. Mình trị làm sao mà ông quở, mà năn nỉ thì không được. 
Bùa phép ra hết rồi mà con ma nó nói: “Tao còn ở đây” (cười...). Nó mượn làm là đánh chết bà kia mất hồn, 
bỏ chạy (cười...). Cái đó cũng là thầy bùa, mà thầy bùa tới đó hết phép rồi (cười...). 
      Ởû đời này nhiều thầy lắm. Cho nên chúng ta tu về Pháp lý Vô Vi là không bị cái đó, phải quyết tâm tự 
tu mới giải được, tiền kiếp chúng ta làm sái quấy thì kiếp này chúng ta phải chấp nhận mà phải tự giải, 
không tự giải là không có thể được. Cho nên tôi có chỉ cho bà chỉ có tu, chấp nhận đi, chết bỏ. Vì ta hại 
người là người hại ta, đúng rồi. Trả được kiếp này thì kiếp sau khỏi tái phát, mà không nghe! Ði thầy nào... 
tôi nói: Ờ, thầy đó hay, cứ việc đi, đi hết cả Việt Nam không có ông thầy nào hết. Rốt cuộc cũng phải tu, 
không cách gì giải được hết. Cái chuyện hồi xưa mà bây giờ chúng ta phải nhận và chúng ta phải giải. 
       Ngày hôm nay chúng ta phải đi theo con đường nào mà chúng ta tu, đi theo con đường Thích Ca tu, ông 
Thích Ca tiền kiếp làm hiền. Ông có tu, ngày nay ông mới được làm Thái Tử. Thái Tử thấy trần gian động 
loạn, giết chóc, oan oan tương báo. Ông hiểu, ông thấy rõ cứ báo thù mãi mãi, ông mới thức tâm bỏ đi tu. 
Chính ông có cái tu mới giải thoát, sự liên hệ của ông đối với nhân dân là một. Sự đau khổ của nhân dân là 
ông đau khổ, cho nên ông tu, lập ra con đường để mọi người theo tu và tự đi. Chúng sanh còn hiểu lầm 
nhiều lắm và không chịu tự thức. Có cái duyên lành đó mà không chịu tự thức, học để mà tự tu, mê phép 
này, mê phép nọ, cái nào nói cũng hay hết, rốt cuộc rồi bị kẹt. Ngày hôm nay khoa học thay thế, rồi dòm 
con dao trong bụng, mổ lấy con dao ra như không. Hồi xưa mà cái dao ở trong bụng là phải kiếm thầy cúng 
tổ bao nhiêu ngày ông luyện phép rồi ông mới gỡ ra, thấy không! Lưỡi lam ở trong bụng cũng lấy ra được. 
Ngày nay khoa học người ta thay thế hết hết! 
      Cho nên chúng ta bây giờ chỉ có tu mà không có sợ bùa phép nữa. Sợ tâm mình động loạn, cái nền văn 
minh nó đưa tới cho chúng ta và chúng ta phải thực hành trong cái khoa học trong cái khoa học huyền bí và 
để dọn cái tâm của chúng ta để đi lên. Ðức Thích Ca đã làm và đã thành và chúng ta noi gương của Ngài 
phải làm. Chúng ta cũng nói chuyện cho người khác nghe, đó là đã thay thế đức Thích Ca hành đạo tại thế 
chớ không phải đọc danh Ngài mà hành đạo. Ðọc danh Ngài mà không hiểu nghĩa lý đọc làm chi. Chúng ta 
đọc danh Ngài mà hiểu nghĩa lý để dẫn giải mọi người tiến tới cái chủ việc nào, mở tâm mở trí, cái gì kêu 
khoa học vật chất, cái gì kêu là khoa học huyền bí mới thực hành đến nơi được. 
 
Hồ Huệ trích 

Chương Trình Sinh Hoạt tại Thiền Viện Vĩ Kiên 
Kính thưa quý bạn đạo, 
Nay mùa  hè đã đến, đường lên Thiền Viện rất tốt cho việc di chuyển.  Khí hậu trên Thiền Viện Vĩ Kiên rất trong lành 
và thoáng mát. Hội Ái Hữu Vô-Vi Nam California và Thiền Viện Vĩ Kiên luôn nhiệt tâm đón tiếp các bạn đạo về đây để 
tu tập và thưởng ngoạn rừng núi xanh tươi.    
Hiện tại mỗi Chủ Nhật đầu tháng, Hội Ái Hữu Vô-Vi Nam California đưa bạn đạo lên Thiền Viện để sinh hoạt. Vào các 
ngày cuối tuần giữa tháng, ban quản lý Thiền Viện cũng có tổ chức những ngày sống chung tịnh khẩu và niệm Phật. 
Ngoài những thời gian trên, các bạn đạo cũng có thể vãng lai và tu tập tại Thiền Viện. 
Nếu có nhu cầu, xin quí bạn liên lạc với Hội Ái Hữu Vô-Vi Nam California hoặc ban quản lý Thiền Viện để tiện việc 
sắp xếp: 
Trụ Sở Xây Dựng Vô-Vi: (714) 891 - 0889 
Thiền Viện Vĩ Kiên: (909) 338 - 6691 
Phó quản lý T/V: Cô Lê Hồng Liên (Hạnh) (714) 598 - 5211 
  
Khóa Tịnh Khẩu tại Thiền Viện Vĩ Kiên 
Mỗi tháng Ban Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên tổ chức hai khóa sống chung tịnh khẩu vào đầu tháng và giữa tháng tại 
Thiền Viện Vĩ Kiên. 
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Khóa 1 – Đầu Tháng: Một ngày thứ Bảy đầu tháng  
Khóa 2 – Giữa Tháng: Thứ Bảy và Chủ Nhật 
  
Chương Trình Sinh Hoạt: Hai Khóa 1 & 2 
  
Từ Đến Sinh Hoạt Từ Đến Sinh Hoạt 
6:00 Sáng 7:30 Sáng Thiền Sáng 2:30 Chiều 3:00 Chiều Niệm Hành 
7:30 Sáng 8:00 Sáng Lạy Kính 3:00 Chiều 3:30 Chiều Sinh Hoạt Tự Do 
8:00 Sáng 8:30 Sáng PL Chiếu Minh 3:30 Chiều 4:30 Chiều Niệm Phật 
8:30 Sáng 9:30 Sáng Ăn Sáng 4:30 Chiều 5:00 Chiều Lạy Kiếng  
9:30 Sáng 10:30 Sáng Niệm Hành 5:00 Chiều 6:15 Tối Xem băng giảng ĐT 
10:30 Sáng 11:30 Sáng Niệm Phật 6:15 Tối 7:00 Tối Ăn Nhẹ 
11:30 Sáng 12:00 Trưa Sinh Hoạt Tự Do 7:00 Tối 8:30 Tối Sinh Hoạt Tự Do 
12:00 Trưa 1:30 Chiều Thiền Trưa 8:30 Tối 9:30 Tối Niệm Phật & Bát Chánh
1:30 Chiều 2:30 Chiều Ăn Trưa 9:30 Tối 10:00 Đêm PL Chiếu Minh 
   10:00 Đêm 11:00 Đêm Nghĩ Ngơi 
   11:00 Đêm  Thiền Khuya 
      
  
Thay mặt Ban Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên 
 
Lê Hồng Liên (Hạnh) 
 

THƠ 
              ĐƯỜNG TU 
ĐOÀN tụ tâm linh duyên đạo khai 
VĂN Phật dạy hành pháp miệt mài 
KHÔI tinh phục khí thần giềng mối 
TIẾP đời thâm,đạo ngộ Như Lai 
NỐI trọn con đường hoằng đạo pháp 
TRỌN  lành phước huệ phật tâm bày 
CON đường tu học khai tâm thức 
ĐƯỜNG đạo an bày Phật tánh khai 
             Minh Thạnh 07.05.11 
                        ----- 
          HỒN, VÍA LỤC CĂN TRẦN. 
Trần gian thể xác hồn giam hãm 
Lục căn trần xúi biểu sân tham 
Thần thức, thần hồn mê bất chánh 
Giáng lâm tranh chấp nhiểm mê trần 
Giữ được mối giềng mới chủ ông 
Thức tâm dứt khoát tu hành thâm 
Lục căn trần kính nể qui phục 
Qui bái nhơn ông tu thức tâm 
Lục căn trần thọ giáo hành tu 
Bản thể vạn linh niệm phật thầm 
Giải toả trược trần lìa vọng động 
Phần hồn tiến hoá thoát tù giam 
              Minh Thạnh 10.5.11 
                     ----- 
 
 

       CAO MINH THIỀN SƯ 
 CAO đường đắc đạo cõi thiêng liêng 
 MINH đạo trao truyền Cao Hữu Hiền 
 THIỀN pháp Vô Vi Thiên chỉ định 
 SƯ ông độ thế đắc huyền thiên ./- 
 Minh Vô Vi, 28-05-2011 
                           ------  
         CHÁNH PHÁP 
                     (Họa vận bài “ CMTS ” của Minh VV) 
 Cha Trời tạo hóa đấng thiêng liêng 
 Phổ độ pháp tu dữ hóa hiền 
 Chánh pháp Vô Vi hành đắc đạo 
 Tệ gì (1) cũng được về trung thiên ./- 
         Thời kỳ ân xá, thật tâm tu VV đều được vãng sanh 
 Cà Mau, 28- 05- 2011 
 Út Hoa  
                          -------- 
            PHẢN HỒI 
 Út Hoa Đất Mũi hội người già 
 Hoàn cảnh thế nào vẫn thiết tha 
 Thiền định công phu là điểm chính 
 Lui về thanh tịnh niệm Di Đà 
 Thực hành giải nghiệp sửa tâm tánh 
 Nhận pháp Vô Vi tu tại gia 
 Hữu phước, hữu duyên, hữu pháp báu 
 Nhớ lời y pháp trở về Cha ./- 
 Cà Mau, 29- 05- 2011 
 Út Hoa  
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  THẦY TÔI 
 ĐỨC trọng từ bi đáng tự hào 
 THẦY tôi phong cách đẹp làm sao ! 
 LƯƠNG tâm thoát tục siêu thanh nhẹ 
 SĨ tử Vô Vi chẳng tự cao 
 HẰNG bữa tắm mình trong điển giới 
 THI thơ thuyết giảng quá hay nào ! 
 SĨ hiền thành đạo nêu gương sáng 
 PHẬT độ pháp hành thỏa ước ao ! 
 NMADĐP – Vạn Vật Thái Bình ./- 
 Cà Mau, 06- 04- 2011 
 Út Hoa kính bái  
                                ---- 
                       GIẢ TU 
Điển nhẹ thanh kẻ thương người mến  
Lúc suy kiệt chẳng đến đổi trau 
Lòng người phai lạt rất mau 
Tu hành như thế chừng nào mới lên 
Ngoài có giả, ơn đền nghĩa trả 
Cần phải gìn đạo cả lòng son 
Tôn sư trọng đạo cho tròn 
Mặc dù giải nghiệp mất còn chẳng nao 
Đạo có cao thì ma nó khảo 
Màng kể chi thân xác khổ đau 
Vàng thì trước cũng như sau 
Còn thau thử lữa sắc màu lộ ra. 
                         Kính bái 
                   BHH, ngày 01-6-2011 
                            Huệ-Nhựt 
                        ---- 
             CẢNH ĐỜI VUI BUỒN 
CẢNH tạm bi hài khuấy động tâm 
ĐỜI mê không đạo mãi thăng trầm 
VUI nào sánh được vui thanh nhẹ 
BUỒN nhớ Phật Đà thoát khổ tâm. 
        (Anh Phương, 20:15’ – 04/05/2011) 
                     ----- 
            TI ̀NH YÊU PHẬT PHÁP 
TÌNH Trời quảng đại khắp muôn nơi 
YÊU trẻ ngây thơ lạc chợ đời 
PHẬT dạy từ bi tâm hỷ xã 
PHÁP thiền tận độ, báu trên trời. 
      (Anh Phương, 20:40’ – 04/05/2011) 
                       ----- 
 
 
 
 

           ẢO MỘNG PHÙ DU 
ẢO ảnh lợi danh thoát được sao 
MỘNG tàn ngán ngẩm xác tiêu hao 
PHÙ sanh một kiếp đời chua chát 
DU cảnh đam mê rước nghiệp vào. 
       (Anh Phương, 11:18’ – 05/05/2011) 
                          ----- 
              MƯU SỰ TẠI NHÂN 
MƯU mô xảo quyệt chuốc ưu phiền 
SỰ việc bất minh tự trói xiềng 
TẠI tâm vọng động mê trần thế 
NHÂN thời vô thức khổ triền miên. 
       (Minh Vô Vi, 05:40’ – 29/05/2011) 
                          --- 
            THÀNH SỰ TẠI THIÊN 
THÀNH nhân kết quả bởi căn tiền 
SỰ thật an bài do Tổ Tiên 
TẠI thế hành thiền tâm tiến hoá 
THIÊN ban phước đức ai tu thiền. 
          (Minh Vô Vi, 05:50’ – 29/05/2011) 
                        ----- 
               TỪ BI HỶ XÃ 
TỪ lòng nhân ái của con người 
BI trí dũng hành trong đạo đời 
HỶ nộ sân si nhân tự trị 
XÃ thân hành đạo ý Cha Trời. 
         (Minh Vô Vi, 06:00’ – 29/05/2011) 
                      ---- 
           NGOÀI KHÔNG NHIỄM CẢNH 
NGOÀI là tạm cảnh của trần gian 
KHÔNG chấp không mê tâm ổn an 
NHIỄM đắm khiến lòng thêm rối rắm 
CẢNH tình đau khổ tự mình mang. 
          (Thiền Đăng, 19:55’ – 18/05/2011) 
                     ------ 
             TRONG KHÔNG ĐỘNG LOẠN 
TRONG bản thể ta đủ sắc thinh 
KHÔNG thêm không bớt đạt quân bình 
ĐỘNG đâu biết đó, dừng sanh khởi 
LOẠN động không còn, tâm phát minh. 
      (Thiền Đăng, 20:10’ – 18/05/2011) 


