Số: 835 Ngày: 10 tháng 7 năm 2011

Trí Taâm
Trí taâm khai trieån chình mình hieåu
Tieùân hoaù khoâng ngöøng töï vöôït xuyeân
Caœm meán Trôøi ban saùng suoát duyeân
Thöïc haønh chaùnh phaùp roõ duyeân tieàn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám 21/09/2001 đến 27/09/2001
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 quyết ác hại có đạt không?
2) Ðịnh luật siêu nhiên là gì?
3) Dũng hành thì phải hành làm sao?
4) Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ban chiếu bằng cách nào?
5) Ðịa cầu nóng uất có ảnh hưởng gì đến nhơn loại hay không?
6) Uất khí do đâu hình thành?
7) Thần kinh bất ổn phải làm sao chữa trị?
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1) Atlantic city, 21-09-2001 5 : 45 AM
Hỏi : Sự quyết ác hại có đạt không?

2) Atlantic city, 22-09-2001 9 : 30 AM
Hỏi : Ðịnh luật siêu nhiên là gì?

Ðáp : Thưa sự ác hại sẽ bị cản trở rất khó thành
công, luật nhân quả không cho phép
Kệ :
Lòng từ bi vắng đều không thông
Giết hại nhơn sinh xây ác ý
Trở ngại vô cùng khó cảm thông
Thực hành nhịn nhục gỡ tơ lòng

Ðáp : Thưa định luật siêu nhiên là từ không giới
hình thành
Kệ :
Siêu nhiên cấu trúc từ cao tầng
Giáng độ nhơn gian tạo nghĩa ân
Hiểu biết chính mình không lối thoát
Bình tâm học hỏi chuyển thân tâm

3) Atlantic city, 23-09-2001 9 :00 AM
Hỏi : Dũng hành thì phải hành làm sao?

4) Atlantic tity, 24-09-2001 8 : 55 AM
Hỏi : Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ban chiếu
bằng cách nào?

Ðáp : Thưa dũng hành là đã thấu triệt đường lối
chung
Kệ :
Thức giác thực hành trên lối tiến
Thực hành chất phát lại thanh yên
Cùng chung xây dựng trên đường tiến
Thực hiện chung hành tự giải phiền

5) Atlantic city, 25-09-2001 8 : 15 AM
Hỏi : Ðịa cầu nóng uất có ảnh hưởng gì đến nhơn
loại hay không?
Ðáp : Thưa địa cầu nóng uất ảnh hưởng đến nhơn
loại rất nhiều, sẽ phát triển sự hung hăng ác hại giữa
nhơn loại và nhơn loại
Kệ :
Sân si chuyến hóa thức tâm hiền
Giải tỏa uất khí lại nối liền
Thức giác bình tâm lại ổn yên
Từ bi thanh tịnh tự tâm xuyên

Ðáp : Thưa trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ban
chiếu lúc luồng tâm điển của hành giả hội nhập
Kệ :
Bình tâm hội nhập giới thanh quang
Thức giác tâm tu tự tiến bàn
Giải giới phân minh trí tiến hóa
Tâm minh mắt sáng tự phân bàn
6) Atlantic city, 26-09-2001 3 : 05 AM
Hỏi : Uất khí do đâu hình thành?
Ðáp : Thưa uất khí do tâm động loạn hình thành,
tức mà không nói được!
Kệ :
Ăn thua uất khí hình thành động
Tạo khổ tạo mê trí chẳng thông
Tự trách chính mình không giải được
Trược ô xâm chiếm khó khai thông

7) Atlantic city, 27-09-2001 9 : 30 AM
Hỏi : Thần kinh bất ổn phải làm sao chữa trị?
Ðáp : Thưa thần kinh bất ổn vì tánh hay thị phi và để ý chuyện của người khác thay vì tự sửa mình để tiến
hóa
Kệ :
Hướng ngoài loạn động khó mưu sinh
Giải tỏa phiền ưu tự sửa mình
Chuyển hóa chơn hồn qui chính kiến
Thực hành chơn pháp tự mình minh
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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
khoát, 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 nhỡ 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 đặp 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.
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
MƯỜI THƯƠNG
MỘT THƯƠNG:
Thương con tại thế lúc ban đầu
Bỡ ngỡ trường đời lún lún sâu
Cựa quậy không thành nay phải thuận
Tu cho hiểu Đạo rõ chiều sâu.

SÁU THƯƠNG:
Thương con tự minh diệt sanh tiến
Chẳng có lầm than chẳng có phiền
Khai triển từ từ chơn đạo pháp
Minh tâm kiến tánh học triền miên.

HAI THƯƠNG:
Thương con hồn vía chưa quy tụ
Ngộ cảnh trần gian tạo lý mù
Thức giác thực hành tâm ngộ Pháp
Tu hành tự luyện lý trùng tu.

BẢY THƯƠNG:
Thương con quy hàng Hồn Chơn Lý
Biết cõi Cha Lành vĩnh bất ly
Triển hạn đời đời Thanh Phước Huệ
Công bằng Thượng Đế chuyển phân thì.

BA THƯƠNG:
Thương con khổ cảnh đang dồn dập
Học hết bài này, kia lại đến
Chực sẵn chờ con tiến tiến lên
Cực hình khai trí, diệu thâm bền.

TÁM THƯƠNG:
Thương con tạm sống tạm ghi hành
Đạo pháp quy nguyên một giới thanh
Đời đạo song hành tâm thức giác
Quy về Nguồn Cội trí lành thanh.

BỐN THƯƠNG:
Thương con đang cực vì thân xác
Giải tỏa nỗi phiền trí lãng quên
Chẳng hận chẳng thù người phá hoại
Từ bi cứu độ hợp lòng Trên.

CHÍN THƯƠNG:
Thương con trăm đắng ngàn cay luyện
Luyện Pháp Chơn Hành lý trí xuyên
Minh đạo giải đời tâm miễn chấp
Thăng hoa tự tiến đạt duyên tiền.

NĂM THƯƠNG:
Thương con quý mến ơn Trời Phật
Mở trí khai tâm tự tiến lần
Phước Huệ hai đường đang lập hạnh
Trần gian nghiệp lực xét bàn phân.

MƯỜI THƯƠNG:
Thương con khổ hạnh từ đây chuyển
Giác trí giác tâm thực triển xuyên
Một cõi quy về không động loạn
Lấy Không làm đích, lý phân Huyền.

Lương Sĩ Hằng
Montreal, 28-04-1980
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
TÂM THƯ CỦA ĐỨC TỔ SƯ ( tr 62)
Thưa Các Bạn
Trước kia tôi học đạo Vô Vi của Ông Cao Minh Thiền Sư truyền bá, nhưng Ông có thể giảng 6 chữ Di
Ðà dạy phép luyện đạo công phu mới có, chớ chẳng phải lấy miệng niệm Nam Mô A Di Ðà Phật để Phật
giúp cho.
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Có câu: “Khẩu khai thần khí tán” nghĩa là nói hao hơi, thần khí yếu hết, lòng ta bê bối không thể nghĩ ra
một lẽ nào, sanh mệt mỏi, nhưng nó cũng có ích cho người để dỗ ngủ không lo ra. Còn theo Pháp lý, thì hễ
tu phải luyện đạo, làm phép Soi Hồn, hễ học đạo thì phải hành đạo.
Thưa các bạn nghĩ cho! Sự tu hành đêm ngày cố gắng công phu thì điển chạy mới thông, thì Mâu Ni
Châu mới phát ra. Phật Tổ Thích Ca dạy Ðức Di Ðà học đạo theo Huyền bí của Phật, thì sự cực nhọc ngày
đêm gắn bó mới có Mâu Ni Châu, nhưng Phật Tổ Ngài biết người thế gian mê muội u ám theo cõi trần.
Lúc Ðức Di Ðà ngồi thiền định, đồng thời Ðức Thích Ca chỉ rõ Khoa học Huyền bí của Phật cho đức Di
Ðà vừa tịnh vừa nói cho chúng sanh nghe cách luyện đạo ở trong mình bản thể ta. Trong cuốn Di Ðà mỗi
câu đều chỉ rõ thân ta chỗ nào là Khoa học Huyền bí, mảy may đều không sót, ta mới rõ biết thâu điển gom
lại để cho Mâu Ni Châu phát hiện, vì Ðức Phật trước kia cũng làm như trong cuốn Di Ðà này mà đắc quả,
chẳng phải lấy chữ phò hộ mà Phật độ.
Cho nên chúng ta ráng cố gắng, phải lấy Khoa học Huyền bí của Phật mà luyện đạo, thì sẽ thành đạo
cũng như Phật Tổ Ngài vậy, ai ai cũng tu được, cho đến đỗi bò bay máy cựa, ngu xuẩn đi nữa mà chí tâm
luyện đạo của Phật Ngài thì được đạo. Tu thì phải học luyện, hễ mình bỏ qua không luyện đạo là không đắc
đạo, cho đến đỗi Phật Tổ cùng chư Phật phải luyện đạo hàng ngày giờ phút khắc. Vừa làm việc cũng vừa tu,
vì máy huyền vi bao la rộng lớn, phải làm việc và tu hành, không phải làm Ông Tiên, Ông Phật chơi bời cho
thong thả. Ví như anh học trò cũng muốn cho đỗ đạt thành tài, nhưng lười biếng không chăm học, thì làm
sao kết quả được. Bởi thế Phật không vị ai, cũng không ăn hối lộ mà ban cho ai phẩm chức. Phật Ngài
chứng minh do theo sức mình tu mà thôi.
Ðây 6 chữ Di Ðà, chúng tôi xin trao ra đây cho quý bạn xem và suy nghĩ nghiên cứu. Phép Vô Vi cũng
từa tựa như Pháp lý nhưng canh cải chút ít mà thôi.
Ðỗ Thuần Hậu

HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
Thông Báo Trại Hè 2011
Để tạo cơ hội cho các Bạn đạo và gia đình gặp gỡ,vui chơi và tu học,Ban Chấp Hành sẽ tổ chức buổi Cắm
Trại từ 14.00 giờ ngày 29.7.11 đến 14.00 giớ ngày 31.7.11 tại địa chỉ:
CƠ SỞ TÂM LINH Oberlandweg 1. 63633 Bírstein.
Chúng tôi mong quý Bạn đạo sắp xếp thời gian và khuyến khích các con cùng đến tham dự để tình Thân Ái
được đậm đà thêm.
Bạn đạo vui lòng liên lạc với Ban Tổ Chức để biết chương trình.
Ban Chấp Hành miễn lệ phí cho tất cả Tham dự viên.
Thay mặt BCH.
Nguyễn-Văn-Quan
Email.vqnguyen@gmx.de
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Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu
Ngày 8 tháng 7 năm 2011
Kính gởi quý bạn,
Thấm thoát chỉ còn trên 2 tháng là đến đại hội “Trí Tâm Tự Thức” trên du thuyền Âu Châu. Để giúp BTC
sắp xếp phần chuyển vận và hoàn tất các thủ tục giấy tờ trên tàu, kính mong quý bạn lưu ý các điểm sau
đây:
Thủ tục ghi danh/ Giấy tờ cho các em vị thành niên:
1. Quý bạn nào chưa nộp các chi tiết về sổ thông hành (như số passport, ngày hết hạn của passport,
hoặc đã làm passport mới) xin vui lòng liên lạc với Ban Ghi Danh để bổ túc phần này.
2. Các em nhỏ đi theo thân nhân đều cần có passport riêng. Trong trường hợp một em vị thành niên ở
chung với thân nhân (không cùng một họ), xin quý bạn lưu ý các điều lệ sau đây của hãng tàu.
Thí dụ, em nhỏ 12 tuổi họ Nguyễn đi theo Mẹ họ Lê, thì người mẹ cần có thêm giấy khai sanh của
em, để chứng minh sự liên hệ mẹ con. Trường hợp em nhỏ không đi theo cha mẹ, thân nhân của em
cần có 1 lá thơ có thị thực chữ ký của cha hay mẹ đồng ý cho người thân lo cho em trên du thuyền và
quyết định cho em khi em cần chữa bệnh.
Các em dưới 21 tuổi được xem là vị thành niên. Các em dưới 18 tuổi không đi chung cùng cha mẹ,
thì cần 1 lá thơ có thị thực chữ ký của cha mẹ cho phép em đi du lịch.
RCCL guidelines for minors:
A minor is defined as any guest under 21 years of age. A minor must be in a room with a guest that is 21 or over. If
the minor is under 18, the minor must have a notarized letter from the parents stating they are giving permission to
travel.
Should the last names of the parent and minor child traveling with them differ (such as NGO Thi Thom (age
12) and Mom LE THI THANH) the parent is required to present the child’s valid passport and visa (if
required) AND the child’s Government Issued birth certificate (original, a notarized copy or a certified copy).
The name of the parents(s) and the child must be linked through legal documentation. Adults who are not
the parent or legal guardian (grandparents do NOT count) of any minor child traveling with them are
required to present the child’s valid passport and visa (if required) and an original notarized letter
signed by at least one of the child’s parents. The notarized letter from the child’s parent must authorize the
traveling adult to take the child on the specific cruise and must authorize the traveling adult to supervise the
child and permit any medical treatment that must be administered to the child. If a non-parent adult is a
legal guardian, the adult must present a certified Certificate of Guardianship with respect to the child.

Chuyển vận/ Đưa rước từ hotel ra phi trường:
Xin quý bạn thông báo cho Ban Ghi Danh biết chi tiết về chuyển vận trước ngày
5 tháng 8, 2011 để BTC có đủ thời giờ sắp xếp.
Ngày 16 và 17 tháng 9 2011, Ban Chuyển Vận sẽ đón và hướng dẫn Bạn Đạo tại phi trường
Valencia (VLC) lấy taxi tự túc về Khách Sạn Melia Valencia.
Thông thường mỗi chuyến taxi giá tiền 30 Euros (khoảng 45 USD), di chuyển 30 phút từ phi trường
về khách sạn, mỗi taxi chở 3 người tính luôn hành lý.
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Vào ngày chủ nhật 25 tháng 9, 2011, khi du thuyền cập bến, BTC sẽ có xe bus chuyên chở quý bạn
cần ra về từ bến tàu đến thẳng phi trường. Xin quý bạn thông báo cho Ban Ghi Danh biết trước lộ
trình để chúng tôi sắp xếp các xe bus.
Vào ngày thứ hai 26 tháng 9, 2011, BTC sẽ gom các bạn đạo từ hotel ra phi trường. Mỗi chuyến bus
chở tối đa 50 người và hành lý, xin quý bạn thông báo sớm để BTC tiện việc sắp xếp số xe bus cần
thiết.
Cẩm Nang Đại Hội:
Cẩm Nang Đại Hội sẽ được gởi đến quý bạn vào cuối tháng 8 2011.
Xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Trí Tâm Tự Thức 2011,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Liên lạc Ban Ghi Danh:
Bạn đạo tại Pháp
Association Vovifrance
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris- France
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr
Bạn đạo tại Đức
Thu TRAN
Freseniusstr. 6,
60320 Frankfurt/ Main - Germany
Tel : 069-5978195, Email: vovi-fv-germany@arcor.de
Bạn đạo tại Bỉ
Lê Thị Kim Phụng
Rue des Palais, #49
Bruxelles, 1030 - Belgique
Tel : (02)-219-1016 , Email : lekim49@yahoo.fr
Bạn đạo Nam Cali
Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng)
7622 23rd St,
Westminster, CA 92683, USA
Tél. di động (714)414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
Bạn đạo ở Bắc Cali
Tôn Thu
Tel. (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com
Bạn đạo các nơi khác (Australia, Canada, các tiểu bang Mỹ còn lại):
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Mai Nguyen
Tel. (714) 598.7291, Email: : ghidanhdh2011@gmail.com
Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu:
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211, USA
Tel: (214) 957-0465, Email: lammung@yahoo.com
Trường hợp quý bạn không có email, xin gởi chi tiết chuyển vận cho bạn đạo ngoài Âu Châu về địa chỉ:
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
Attn : GHI DANH Đại Hội 2011
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158, USA
Phiếu Chuyển Vận
(xin email chi tiết hoặc gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 5 tháng 8, 2011)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 30 “Trí Tâm Tự Thức”
Hotel Melia, Valencia, Spain
17.09.2011 - 26.09.2011
Phi trường VALENCIA (VLC) (xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối.

Ngày

Gìờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay

Khởi Hành Từ Thành Phố

Đến
Đi
Lưu Ý:
¾ Ngày đến 16 và 17 tháng 9 năm 2011: Ban Chuyển Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường Valencia (VLC) về
khách sạn Melia-Valencia và hướng dẫn quý bạn lấy taxi tự túc về hotel. Vì nhân sự giới hạn và BTC phải sắp
xếp cho bạn đạo ra bến tàu ngày 18.09.2011, xin quý bạn tự túc ra bến tàu nếu đến ngày 18.09.2011.
¾ Ngày về 25.09.2011, khi tàu cập bến tàu tại Valencia, BTC sẽ sắp xếp xe bus chở bạn đạo cần về trong ngày
25.09.2011 từ bến tàu ra phi trường.
Các bạn còn ở lại hotel Melia sẽ được đưa về hotel Melia ngày 25.09.2011.
¾ Ngày về 26 tháng 9 năm 2011: Ban Chuyển Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn “Melia” ra phi trường
bằng xe bus. Quý bạn nên ra về cùng nhóm để tiện việc sắp xếp.
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THƠ
TÌNH CHA
(Họa khoán thủ bài thơ “CA DAO” của Minh VV)

CA ngâm thơ đạo Vô Vi thiền
DAO động tâm hồn trở lại yên
CÔNG đức vun bồi, lo giải nghiệp
CHA ban pháp báu tự tầm xuyên
NHƯ Thầy dạy đạo tu mau tiến
NÚI chẳng sánh bằng Đức Vĩ Kiên
THÁI bỏ tâm đời năng luyện đạo
SƠN đình thông điển trí tâm yên ./Út Hoa Cà Mau, 04-07-2011
-----

TÌNH MẸ
(Họa khoán thủ bài thơ “LƯU MÃI” của Minh VV)

NGHĨA nhơn đạo lý giữ vuông tròn
MẸ đã mỏi mòn trông đợi con
NHƯ biển yêu thương, dòng suối ngọt
NƯỚC Trời Mẹ ngự nét vàng son
TRONG đời có đạo nhiều thi khảo
NGUỒN cội quy nguyên điển sáng choang
CHẢY ngược dòng đời về chốn cũ
RA về bái Mẫu thỏa lòng con ./Út Hoa Cà Mau, 05-07-2011
---KHÔN KHÉO

DÁM NHẬN LỖI
***
Dám nhận lổi mình dù chuyện to
Ăn năn sám hối giãi nguyên do
Đổi thù thành bạn người quân tử
Lìa xác khỏi phiền tam giáo tòa
Cà Mau 21/5/2011
Phúc Tâm
---XIN LỖI
***
Xin lỗi thành tâm phép dịu kỳ
An hòa tình bạn kịp kỳ ni
Hạ mình lùi bước tình thương rộng
Nhường nhịn tùy duyên đối cảnh tùy
Cà mau 21/5/2011
Phúc Tâm
--ĂN ĐỘ
***
Người mới thực hành bước đầu ăn thịt
Cộng điển thú tạo thành lực lượng xuyên
Đem ánh sáng chiếu dữ hóa thành hiền
Đồng đủ chất bảo hòa thân xác mạnh

***

Không xen vào chuyện của người khác
Khôn khéo bình yên nhẹ nghiệp tu
Đóng cửa sửa mình thay số xấu
Từ bi hỷ xả dứt tâm mù
Cà Mau 21/5/2011
Phúc Tâm
----

Tham sân si còn, âm u bản thể
Ăn thịt nhốt hồn nghiệp chướng bủa vây
Không lối thoát oán thù trồng chất đầy
Cứu mình chưa nổi làm sao ăn độ ?
V.N 3/7/2011
Văn Phật tử
---* Hại người mà vẫn thản nhiên trứơc sự đau khổ
của bạn
sư thản nhiên đó là ác ma.
* người bị hại mà vẫn thản nhiên
sự thản nhiên đó là bậc chân tu .
V.N 3/7/2011
Văn Phật tử
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