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Số:  834  Ngày: 03 tháng 7 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám  14/09/2001 đến 20/09/2001 
 
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) Sự vận hành không thông tại sao? 
2) Thành tâm thiện chí có giúp ích gì không? 
3) Thương tình sẽ xuất hiện từ đâu? 
4) Ánh sáng từ bi là sáng cách nào? 
5) Luật nhân quả đã qua rồi thì sao? 
6) Làm người hay bị nóng nảy quyết định lầm tại sao? 
7) Sự kích động và phản động có hữu ích gì? 
 
 
 
 
 
 

Töù Thoâng
Töù thoâng baùt ñaït qui gieàng moái 
Qui hoäi tình ngöôøi töï tieán thoâi 
Giaœi toœa tröôïc oâ khai trieån toát 
Thaønh taâm phuïc vuï töï  qui hoài 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 14-09-2001  9 : 55 AM 
Hỏi :  Sự vận hành không thông tại sao? 
 
Ðáp :  Thưa sự vận hành không thông vì tâm hướng 
ngoại quá nhiều tạo sự vọng động ở bên trong khó 
thực hành và giải tỏa 
  Kệ : 
 Ðộng loạn bên trong khó thực hành 
 Tâm không đạt được trí không thanh 
 Duyên lành không có không thanh nhẹ 
 Trí tuệ bất minh khó thực hành 
 

2) Atlantic city, 15-09-2001  6 : 55 AM 
Hỏi :  Thành tâm thiện chí có giúp ích gì không? 
 
Ðáp :  Thưa thành tâm thiện chí sẽ đạt được mục 
đích 
  Kệ : 
 Thành tâm dũng chí sẽ đến nơi 
 Cương quyết Trời ban trí thảnh thơi 
 Tiến tới không ngừng Trời sẽ độ 
 Thực hành đi tới tự tiến vô 
 

3) Atlantic city, 16-09-2001  8 :35 AM 
Hỏi :  Thương tình sẽ xuất hiện từ đâu? 
 
Ðáp :  Thưa thương tình sẽ xuất hiện khi bị cảm 
động 
 
  Kệ : 
 Tình thương nguyên lý tự dâng trào 
 Cảm thức Trời cao nguyện khổ trao 
 Giải chấp phá mê tự bước vào 
 Càn khôn vũ trụ hợp trăng sao 
 

4) Atlantic city, 17-09-01  7 : 15 AM 
Hỏi :  Ánh sáng từ bi là sáng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa ánh sáng từ bi là sáng trong thanh tịnh 
  Kệ : 
 Quân bình thanh tịnh ánh hào quang 
 Giải tỏa phiền ưu tự phát quang 
 Trí tuệ quân bình tăng sáng suốt 
 Thành tâm xây dựng tự tâm an 
 

5) Atlantic city, 18-09-2001  10 : 10 AM 
Hỏi :  Luật nhân quả đã qua rồi thì sao? 
 
Ðáp :   Thưa luật nhân quả đã qua rồi thì lại có cơ 
hội sắp xếp trong nền tảng trật tự 
   Kệ : 
 Thiếu trí phân tâm lại khó mong 
 Phá hoại cuộc sống ý phập phồng 
 Hồn nhiên dứt khoát trong lý trí 
            Thành tâm cầu nguyện giải ngoài trong 

6) Atlantic city, 19-09-2001  7 : 45 AM 
Hỏi :  Làm người hay bị nóng nảy quyết định lầm tại 
sao? 
 
Ðáp :  Thưa làm người thường hay nóng nảy quyết 
định sai lầm vì tưởng lầm là mình đầy đủ khả năng, 
nhưng không hiểu được luật nhân quả của chính 
mình 
  Kệ : 
 Trải qua thử thách tự tâm mình 
 Thử thách liên hồi gieo ác ý 
 Chiến đấu không thành tự giác minh 
            Từ bi cảm động hiện hành trình 

7) Atlantic city, 20-09-2001  2 : 15 AM 
Hỏi :  Sự kích động và phản động có hữu ích gì? 
 
Ðáp :  Thưa sự kích động và phản động sẽ thấy rõ luật nhân quả và tự gánh chịu mà thôi 
  Kệ : 
 Kích động nhiều chiều tăng ý thức 
 Dở hay cũng phải qui đường lối 
 Nguyên lai bổn tánh không gieo trồng 
 Ý thức mình sai tự thức trông 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Vấn đạo tại Ðại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998 

 
16.- Vấn: Thưa Thầy, như vậy cái thời gian ngồi thiền phải bao nhiêu lâu? 
 
Đáp:  Nó tùy theo, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người giải được, dứt khoát được thì nó nhanh. Tu 
phải dứt khoát chủ kiến của mình.  Đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác là không 
được.  Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình.  Nếu không dứt khoát thì khó thành đạo. Nói thời gian 
tu, có nhiều người tu 30 năm, 40 năm, tới chết cũng không thấy cái gì, vì nghiệp lực quá nặng mà không dứt 
khoảt, nó cứ day dứt lôi cuốn mãi như vậy.  Cho nên tu phải có cái tinh thần dứt khoát, dũng mãnh như vậy.  
Khi mà nhập định được phải bỏ đời qua đạo, tiến tới vô cùng thì mới khám phá được cái siêu thức quốc ở 
bên trên tốt đẹp vô cùng. 
 
17.- Vấn:  Trong khi thiền định có thấy hình ảnh hay màu sắc, có nên theo dõi hiện tượng đó hay không, 
hay phải làm sao, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. 
 
Đáp:  Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật. Cứ hướng về đường đi thanh nhẹ, nó trở về với tự 
nhên và hồn nhiên, thì tự nhiên mình sẽ thấy tự nhiên và hồn nhiên, chớ không cần phải tìm cái hình ảnh đó 
làm gì.  Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng.  Cảnh là mình, mình là cảnh. Rồi mình có cơ hội 
mình hòa tan với các giới mà tu tiến.  Đừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ phần hồn tiến hóa 
không được.  Ta đi một chiếc tàu như thế này, nói 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu.  Nếu 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ 
tàu nó chạy mất.  Tu cái này còn nhanh hơn.  Trễ một giây, một khắc, một chút xíu trễ là không đi được.  
Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành có dịp là cứ đi liền không sao hết. Nhiều khi 
chư tiên hợp với luồng điển của chính mình, họ tới nhắc đi mình nên đi không nên bỏ.  Cơ hội ngàn vàng 
không nên bỏ được, phải đi cho thấy rõ sự huyền diệu của đấng toàn năng đã và đang làm những gì cho 
chúng sanh quý báu vô cùng, phục vụ không bỏ một ai. 
 
18.- Vấn:  Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo công giáo, nhiều khi đến nhà thờ không đọc kinh 
công giáo, lại niệm Phật Di Đà nhiều hơn, vậy khi chết sẽ đi về đâu? 
 
Đáp:  Niệm Phật là sửa mình, còn đọc kinh mà không sửa mình cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ li từ 
tí mà không có sửa đúng kinh thánh tới nhà thờ cũng vô ích. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà sửa mà 
vô tới nhà thờ mới thấy trược thanh như thế nào. Người có thực chất sửa tâm, sửa trí hành, và người không 
hành như thế nào? Càng niệm Phật, càng thấy gần Chúa hơn. Niệm Phật để trở về KHÔNG, để học từ bi và 
thực hiện từ bi. 
 
19.- Vấn:  Mỗi lần thở chiếu minh là có nhịp tim đập trên hà đào thành, như vậy là tốt hay xấu? 
 
Đáp: Tốt lắm, không sao đâu, tiếp tục đi nó sẽ trụ. 
 
20.- Vấn:  Trong khi thiền định tại sao con cứ mở mắt chòng chọc để nhìn đồng hồ? 
 
Đáp:  Cái đó là cái tập quán cuả con người.  Ai cũng tham sống sợ chết, mở mắt.  Cho nên Vô Vi chủ 
trương nhắm mắt, co lưỡi răng kề răng. Co lưỡi răng kề răng như thế này tinh khí thần trụ, đóng cửa thế 
gian mở cữa thiên đàng. Nhắm mắt mà thấy ánh sáng. 
 
21.- Vấn:  Trong khi thiền sao luôn luôn con cảm thấy nóng. 
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Đáp:  Thiền ban đêm mà cảm thấy ấm áp là đúng không có sao đâu.  Lúc thiền mà thấy ấm trong người là 
đúng, cái điển nó đi lên.  Còn thấy nóng của bộ gan là không đúng. Mà phải ăn chất xanh nhiều một chút, 
rau nhiều một chút thay vì ăn đồ chiên xào. 
 
22.- Vấn: Thưa Thầy, khi qua bốn giai đoạn thiền vào lúc định, sau khi nói: nguyện cố gắng xuất hồn lên 
đãnh lễ Phật và chỉ niệm Phật. Con muốn hiểu rõ tình trạng định. Vậy con phải làm sao mới đúng là mình 
đã định? 
 
Đáp: Như tui đã cắt nghĩa hồi nãy là luồng điển của mình hợp nhất với luồng điển bên trên rút thẳng đi lên, 
ngồi 3 tiếng như 15 phút, đó là nhập định rồi. Có lúc mình thấy những cảnh tươi đẹp ở bên trên không muốn 
trở về thể xác. Có trở về thể xác cũng tới bộ đầu thôi, chớ không xuống con tim làm gì cho nóng nực, không 
chịu được. 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 

Tình Dục 

Ma tình quỷ dục hại đời, 
Làm người biết được phải rời nó đi ! 

Trong ta tam lực đáng ghi, 
Thiên tâm, địa thế, chuyển thì không ngưng. 

Người tu biết được lại mừng, 
Vun bồi thiên lực từ từng phút giây ! 

Nam Mô điêu luyện từng ngày, 
Tình đời giả tạm gió mây chuyển hoài. 

Xem người biết họ vẫn sai, 
Ai mà xa lụy tự đày lấy thân. 
Mỗi người sẵn có một phần, 

Sanh trụ hoại diệt lần lần sửa tâm. 
Con ơi! Con đã sai lầm ! 

Trở về tâm thức tự tầm đường đi. 
Mọi người đều phải dự thi, 

Trong ngoài thuận nghịch vẫn đi trong lòng. 
Cha Trời chuyển hóa ước mong, 

Tâm con thức giác sớm tầm Thiên Cơ. 
Cảnh đời như thể giấc mơ, 

Nay thương mai ghét, bơ vơ một mình ! 
Đêm ngày cũng phải làm thinh, 
Đâu còn tình dục tạo tình khổ đau. 

Con ơi! Thức tỉnh mau mau ! 
Bộ đầu trên hết, con mau hướng về ! 

Hướng về thanh nhẹ muôn đời, 
Điển thanh hòa cảm, tự chê cõi trần. 

Cảm minh trí điển lâng lâng, 
Xuất ra học hỏi, cao tầng Trời ban. 

Vô cùng chân lý luận bàn, 
Tự trong tiềm thức chàng nàng như nhau. 

Mắt đời xem xét trước sau, 

Dâm là ác trược ! Đối đầu đau thương ! 
Biết đâu là cảnh dựa nương ? 

Sửa mình sáng suốt, biết đường tự đi. 
Ăn năn sám hối một khi, 

Dây tình trói buộc ta thì mở ra. 
Ngày nay học nhẫn học hòa. 

Ngày mai lại phải trình Cha trên trời. 
Kiếp này ngắn tạm cuộc đời, 

Học xong, tự thức, tự rời tâm can. 
Tình thương đạo đức mở màn, 

Cửa trời rộng lớn, tạo an tạo hòa. 
Con yêu người khác thiết tha, 

Sao không tự thức chan hòa tình thương ? 
Vạn linh kết hợp mở đường, 

Giúp con tiến hóa tự lường sửa tâm. 
Hồn con tăm tối chẳng lầm, 

Con đang giam hãm xác thân người phàm ! 
Thức tâm dẹp bỏ tham lam, 

Thực hành đại nguyện, tự làm việc hay. 
Hy sinh tật xấu hàng ngày, 

Giúp mình, giúp họ, học thầy nhẫn tâm. 
Đạo Đời tự thức khai thầm, 

Con đường Chánh Giác chẳng lầm chẳng sai. 
Qua cơn điêu luyện rõ tài, 

Cha ban bài học, học hoài không ngưng. 
Thế gian xét cảnh người dưng, 

Kỳ chung ruột thịt con chung của Trời. 
Thầy nay khuyên bảo, con ơi! 

Hồn Thầy cũng phải vun bồi tình thương. 
Ước mong con xét lấy gương, 

Sửa mình tiến hóa, mở đường tự đi. 

Lương Sĩ Hằng. 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
 
Ơng Tư 
Lúc ấy Thích Ca Phật Tổ chứng minh thì giờ phút khắc mà chúng ta luyện đạo theo Pháp lý Vô Vi Khoa 
học Huyền bí của Phật. 
 
VẬY CÓ THƠ RẰNG: 
 
Di Ðà sáu chữ ấy ơn sâu 
Kẻ Ðạo nghe qua phải lắc đầu 
Thích chí từ đây tua gắn bó 
Công phu ráng luyện Mâu Ni Châu. 
Mâu Ni Châu vốn ở trong mình 
Luyện đạo Soi Hồn lọc khí tinh 
Miệng niệm mãn đời không thể có 
Huyền vi nhờ Ðiển Ðạo càng minh. 
 
� Ông Tám giảng 
      Ðó, “Di Ðà 6 chữ ấy ơn sâu”, Nam Mô A Di Ðà Phật, tại sao nói là ơn sâu? Con người đi trước, con 
người mà bị bao vây đóng khung một chỗ, không biết con đường để thoát thân. Ngày hôm nay Bề Trên đã 
chuyển vận thanh điển và để cho chúng sanh học để hiểu được nguyên ý của Nam Mô A Di Ðà Phật để khai 
lục thông trở về thức hòa đồng đời đời sẵn có ở bên trên đây, lớn rộng vô cùng và không bao giờ bị tiêu diệt. 
Cho nên nhờ cái sự sáng suốt chỉ điểm cho chúng ta, chúng ta nhờ trì niệm Nam Mô A Di Ðà Phật, chúng ta 
mới thoát được cái trần tâm. Ðây, cái ơn đó là vô cùng, làm sao chúng ta có thể thoát trần tâm và tránh cái 
tham dục ở thế gian đưa ra phải có trần tâm và tham dục mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Ðà Phật rồi. 
Lần lần các bạn cảm thấy từ tôi bớt, tôi không thích, tôi mở rồi, tôi bỏ rồi. Mà bỏ cái đó, các bạn lấy cái gì, 
lấy cái thức hòa đồng thì các bạn sẽ có nhiều hơn. Chúng ta sẽ thấy là cái ơn sâu của cái nguyên ý Nam Mô 
A Di Ðà Phật để dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên đời đời chúng ta không quên được cái Nam Mô A 
Di Ðà Phật, nhờ nó là cái chìa khóa của tam cõi. 
      “Kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu”, người tu đều thấy rõ nguyên ý của Nam Mô A Di Ðà Phật, bái phục vô 
cùng, không có cách gì cứu con người ra khỏi khổ, nhờ nguyên ý của Nam Mô A Di Ðà Phật. 
      “Thích chí từ đây tua gắng bó”, bây giờ chúng ta phải lấy cái đó làm chánh, mà cố gắng niệm, cố gắng 
trì niệm cho cái thức hòa đồng nó mở, thế gian ai cũng mong thế giới đại đồng, nhưng mà tâm ta chưa hòa 
đồng làm sao đạt được thế giới đại đồng. 
      “Công phu ráng luyện Mâu Ni Châu”, khi chúng ta công phu phải nghiêm chỉnh, thực thi 3 pháp cho đầy 
đủ, đột xuất cũng phải nghiêm chỉnh rồi lần lần nó đi lâu, chớ không phải, nhiều người nói tôi muốn vô tôi 
ngồi một ngày. Ðâu có được! Tôi được một phút hay một phút, tôi được 5 phút hay 5 phút, rồi tôi sẽ đi tới, 
muốn tu phải khai thông và tái chiếm những cái cơ sở thanh tịnh của chính tôi có từ nghìn xưa chớ không 
phải mới đây. 
      “Mâu Ni Châu vốn ở trong mình” 
      “Luyện đạo Soi Hồn lọc khí tinh”, đó nó vốn ở bên trong chớ đâu, mà nếu chúng ta luyện đạo khứ trược 
lưu thanh rồi thì nó lọc khí tinh. Lúc đó rồi mới đi tới chỗ tinh vi, một luồng hơi sáng suốt ở trong mình 
cũng như đức Thích Ca trước kia tu cũng có cái phương thức một đường thẳng ngay trung tim bộ đầu rút 
thẳng lên trên không trung mà khi Ngài muốn chuyển độ một người nào thì cũng chỉ tống cái luồng điển đó 
để rút cái phần thanh điển của hành giả mà đưa hành giả tới cái chỗ ngộ và chư Phật chỉ độ chúng ta ở chỗ 
đó, trong giây phút mà thanh tịnh đó, chư Phật chỉ truyền một luồng điển xuống và rút chúng ta thẳng tới cái 
chỗ ngộ không. Cho nên phải gia công cố gắng và nghiêm chỉnh thực hành trong giờ công phu, còn không 
thì đừng tu, chớ ngồi kiểu ngồi chơi ngồi nghĩ bậy đừng thèm, vô là phải chấp hành cho đúng. Trong giây 
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phút tôi Soi Hồn, Soi Hồn cho đúng, làm Pháp Luân, Pháp Luân cho đúng, Thiền Ðịnh, Thiền Ðịnh cho 
chững chạc. Thà thì giờ ngắn còn hơn là các bạn làm dài mà èo uột. 
      “Huyền vi nhờ điển đạo càng minh”. Tiến tới huyền vi là chỗ mắt phàm không thấy nhờ điển thì cái đạo 
nó càng minh, nó càng ngày càng nới rộng, thánh tâm càng ngày càng mở, thấy rõ chiều hướng tiến hóa của 
nội tâm, đây là lời của ông Tư. 
 
Hồ Huệ trích 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
Tiếp theo báo cáo ngày 15 tháng 5 2011 chúng tôi đã nhận cho đến 30/6/2011  từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban 
vui   như sau: 
                    Người gửi           US$                          CAD$ 
Gia dinh Ong Ba Tran Phong (CA) 1200.00
Linda T. Vo (CA) 200.00
Trinh Thi Ngoc Van (Mtl) 100.00
Amy Nguyen (MI) 2000.00
Luc Quang Tran (NY) 300.00
Le Mai (CA) 200.00
Cong Bui (AB) 200.00
TRUONG DEREK HUNG (IN) 800.00
Phan Ba Tam (Ca) 30.00
Nguyen Thi Khung (CA) 20.00
Nhon Thu (CA) 160.00
Huu Van Tran (NJ) 100.00
Vo danh (MD) 1000.00
Lai T Nguyen (VA) 500.00
An danh (Mtl) 200.00
Ho Thanh Hoang (Mtl) 500.00
Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui : 
         - Bố thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua  hòm 
         - Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà 

- Trợ giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp 
- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học 
- Giùp các em khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn 
- Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa 
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo  
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh … 

 
Trong 2 tuần vừa qua vì bưu điện Canada đình công nên thư từ có thể chậm . 
Nếu có sơ sót xin liên lạc với chúng tôi ở dưới 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ 
1998  
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về : 
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
email tbptdn@videotron.ca  
 
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
Kính Thư 
Phan Cao Thăng 
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Thông báo của  Tuần Báo Phát Triển Ðiện Năng 
 
Tuần báo Phát Triển Ðiện Năng dành riêng cho các bạn thực hành Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Phật Pháp 
 
Cần cống hiến các bài vở sau: 
 
1. Xây dựng giải trí thanh nhẹ. 
2. Trình bày trật tự sau khi dày công thực hiện pháp môn, thành đạt đến đâu diễn tả đến đó.  
3. Tin tức liên hệ đến cộng đồng Vô Vi. 
4. Không nhận những bài báo thiên cơ có thể xáo trộn đến điện năng tu học của bạn đạo.  
5. Những bài vở hữu ích, như giúp đỡ gia tăng sự thanh tịnh đối phó với hoàn cảnh hiện tại. 
6. Đóng góp sự chung vui hòa bình, giải thông đời đạo, hướng về thanh tịnh mà tiến. 
7. Không được chỉ trích một ai, ngoài sự xây dựng tâm linh.  
 
Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng 
 
Bài viết cho Tuần Báo Phát Triển Ðiện Năng  xin đề tên thật của hành giả ( kèm theo bút hiệu nếu có).và 
thuộc thiền đường hay địa phương nào. 
 
Xin cám ơn quý bạn đạo 
 

THƠ 
               VÔ THƯỜNG 
CỦA đời vật chất cũng tiêu tan 
TUY có rồi không nơi địa đàng 
TƠ lụa cao sang chưa hưởng thụ 
TÓC huyền ngả bạc sớm phai tàn 
NGHĨA tình sâu đậm chưa đền đáp 
SO thấp bì cao lắm phũ phàng 
NGHÌN kiếp thiếu tu nay kiến tánh 
TRÙNG tu đạo pháp rộng thênh thang./- 
 Minh Vô Vi, 25-06-2011 
                       ---- 
 TẠC DẠ 2 
(Họa khoán thủ bài thơ “VÔ THƯỜNG” của Minh VV) 
CỦA Thiên trả Địa cảnh vô thường 
TUY biết mà lòng mãi vấn vương 
TƠ Nguyệt mê đời không giải thoát 
TÓC tâm đoạn dứt chí kiên cường 
NGHĨA ơn trợ giúp… hành trình tiến 
SO tấm lòng vàng cảm quý thương 
NGHÌN, triệu… chung lo gieo hạt phước 
TRÙNG phùng Thầy Tổ đáo Tây Phương./- 
 Út Hoa Cà Mau, 25-06-2011 
                                   ---- 
 
 

                   NHẬP THẾ 
 CON Trời nhập thế bãi trường thi 
 THI đỗ vinh quang mới kịp kỳ 
 TRƯỜNG đạo đưa ta về bến giác 
 HỌC bài nhẫn nhục giải mê si 
 MẸ luôn hoài bão về Thiên Quốc 
 THI khảo vượt qua cố gắng đi 
 TRƯỜNG học Càn Khôn trường tiến hóa 
 ĐỜI thường tỉnh mộng tu Vô Vi ./- 
 Út Hoa Cà Mau, 26-06-2011 
                                ---- 
              ĐÀN THI 
(Họa khoán thủ  & họa vận bài thơ “NHẬP THẾ” của Dì Út Hoa) 
 CON đường tiến hóa họa thơ thi 
 THI phú văn chương phổ kịp kỳ 
 TRƯỜNG đạo Vô Vi hành kiến tánh 
 HỌC xong đời đạo thoát ngu si 
 MẸ cha mong đợi ngày thành đạt 
 THI cử đạo thành cứ mãi đi 
 TRƯỜNG học giúp người hiểu chữ nghĩa 
 ĐỜI tôi chỉ học pháp Vô Vi ./- 
 Minh Vô Vi, 26-06-2011 
                         ---- 
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                     CHƠN TU  
                       *** 
Đúng Phật tử từ bi luôn cứu độ  
Người sai lầm rất cần đến tình thương 
Gương có sáng người sau mới noi gương  
Chỉ có thương mới giúp người cải hối 
          V.N 15/11/2011 
             Văn Phật Tử 
                       ---- 
        CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH 
CĂN định số phần bởi Tổ Tông 
DUYÊN lành hành pháp tự khai thông 
TIỀN căn Thiên chỉ khai tâm đạo 
ĐỊNH tánh khai thần diệu pháp trong. 
     (Minh Vô Vi, 14:15’ – 26/06/2011) 
                     ---- 
         ÂM DƯƠNG TƯƠNG HỘI 
ÂM thầm niệm Phật chuyển toàn thân 
DƯƠNG khí vào tâm sanh điển thần 
TƯƠNG hội âm dương tức đạt đạo 
HỘI Quần Tiên Phật chiếu linh căn. 
        (Minh Vô Vi, 14:20’ – 26/06/2011) 
                          ---- 
     PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN 
PHÁP môn huyền bí Tổ Thầy truyền 
LUÂN chuyển hít tồn khí hạo nhiên 
THƯỜNG niệm Di Đà vô biệt niệm 
CHUYỂN thân thanh tịnh đắc thần tiên. 
       (Minh Vô Vi, 14:30’ – 26/06/2011) 
                     ---- 
 
 
 
 

         NIỆM HÀNH 
Mỗi bước chân đi mỗi niệm thầm 
A Di Đà Phật chuyển huyền thâm 
Bộ đầu rung chuyển theo chân bước 
Thanh sáng chơn tâm rõ cội mầm. 
         (Thiền đăng, 06:00’ – 21/06/2011) 
                      ---- 
             TÂM VÔ NHẤT VẬT 
TÂM vốn bao trùm khắp mọi nơi 
VÔ chơn vô vọng, chẳng quy rời 
NHẤT thời vọng khởi sanh muôn pháp 
VẬT đến đi, tâm chẳng đổi dời. 
     (Thiền Đăng, 06:30’ – 21/06/2011) 
                     ----- 
           THỰC GIẢ DO TÂM 
THẬT vẫn là thật để thử tâm 
GIẢ mà chẳng giả mới uyên thâm 
DO không hành pháp ngu ngơ mãi 
TÂM sáng huệ khai chẳng lạc lầm. 
(Anh Phương, 13:35’ – 19/05/2011) 
                    ---- 
         KHỔ MÌNH KHỔ NGƯỜI 
KHỔ vì lo nghĩ suốt canh thâu 
MÌNH tự hại mình thân bệnh đau 
KHỔ não lan truyền cho quyến thuộc 
NGƯỜI trao người nhận gánh ưu sầu. 
   (Anh Phương, 21:50’ – 19/05/2011) 
                      ---- 
         TINH YÊU SIÊU THOÁT 
TÌNH hướng về trên hiệp điển Trời 
YÊU thương tha thứ mãi đầy vơi 
SIÊU nhiên huyền diệu - hồn tiến hóa 
THOÁT cảnh luân hồi - sống thảnh thơi 
(TP.HCM ngày 11-06-2011 – Thanh Dũng) 

                      
 
 
 
 


