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 Mục Bé Tám 21/11/2001 đến 27/11/2002 
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) Vuõ truï laøm vieäc lieân tuïc baèng caùch naøo? 
2) Trí khoâng môû taâm khoâng minh taïi sao? 
3) Taïi sao laøm ngöôøi laïi bò giao ñoäng? 
4) Taïi sao töï mình giao ñoäng taïo laàm sai? 
5) Höôùng taâm trong traät töï coù höõu ích gì khoâng? 
6) Daán thaân taän ñoä coù caàn thieát hay khoâng? 
7) Laøm sao môùi döùt khoaùt ñöôïc? 
 
 
 
 
 

Qui Y 
 

Qui y chánh pháp chẳng bàng hoàng 
Tự giác tự minh trí rõ ràng 

Uyển chuyển không ngừng nay được độ 
Tự tu tự tiến chẳng còn phiền 

 
Vĩ Kiên 



  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 2/9 

1) Atlantic city, 21-11-2002  5: 25 AM 
Hoûi:  Vuõ truï laøm vieäc lieân tuïc baèng caùch naøo? 
 
Ñaùp:  Thöa ñieän naêng vuõ truï laøm vieäc lieân tuïc baèng 
söï quang chieáu cuûa thanh quang coâng baèng vaø baùc 
aùi 
  Keä: 
 Töø bi taän ñoä khaép nôi nôi 
 Quang chieáu phaân minh ñaïo laãn ñôøi 
 Qui hoäi chôn tình chuyeån hôïp thôøi 
 Qui nguyeân gieàng moái phaùp chôn lôøi 

2) Atlantic city, 22-11-2002  4: 25 AM 
Hoûi:  Trí khoâng môû taâm khoâng minh taïi sao? 
 
Ñaùp:  Thöa trí khoâng môû taâm khoâng minh laø taïi vì 
höôùng haï vaø daâm oâ 
  Keä: 
 Taäp quaùn tham daâm dieãn tieán hoaøi 
 Töï mình giao ñoäng töï laàm sai 
 Trí khoâng ñöôïc môû laïi khoâng minh 
 Nhôn tình khoâng toát töï böïc mình 
 

3) Atlantic city, 23-11-2002  2: 45 AM 
Hoûi:  Taïi sao laøm ngöôøi laïi bò giao ñoäng? 
 
Ñaùp:  Thöa laøm ngöôøi bò giao ñoäng laø vì thích tham 
gia vieäc cuûa ngöôøi khaùc 
  Keä: 
 Ñoäng laø bò nhieãm bôûi ngoaïi lai 
 Töï mình thöùc giaùc môùi minh taøi 
 Ñöôøng ñi soáng ñoäng qui ñöôøng loái 
 Theá söï nhôn tình töï roõ sai 

4) Atlantic city, 24-11-2002  1: 55 AM 
Hoûi:  Taïi sao töï mình giao ñoäng taïo laàm sai? 
 
Ñaùp:  Thöa taïi sao töï mình giao ñoäng taïo laàm sai laø 
vì thieáu thanh tònh 
  Keä: 
 Thieáu thanh tònh taïo laàm sai 
 Theo loái thöïc haønh gieo aùc yù 
 Phaùt trieån khoâng coøn gieo ñoäng loaïn 
 Söûa mình tieán hoùa höôùng thanh hoaøi 
 

5) Atlantic city, 25-11-2002  6: 30 AM 
Hoûi:  Höôùng taâm trong traät töï coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa caên baûn cuûa caøn khoân laø traät töï töø tröôïc 
tôùi thanh 
  Keä: 
 Lyù do xuaát hieän khaép nôi nôi 
 Ban chieáu nôi nôi cuõng bôûi Trôøi 
 Coõi taïm sieâu thaâm dìu tieán böôùc 
 Thöïc haønh thanh tònh chaúng xa rôøi 

6) Atlantic city, 26-11-2002  6: 10 AM 
Hoûi:  Daán thaân taän ñoä coù caàn thieát hay khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa daán thaân taän ñoä raát caàn thieát ôû giai 
ñoaïn naày 
  Keä: 
 Qui nguyeân taän ñoä raát caàn thieát 
 Chuyeån loái ñöôøng ñi töï giaûi phieàn 
 Ñoùng goùp thöïc haønh trong ñaïo phaùp 
 Truøng tu giaûi toûa töï phaân xuyeân 
 

7) Atlantic city, 27-11-2002  7: 15 AM 
Hoûi:  Laøm sao môùi döùt khoaùt ñöôïc? 
 
Ñaùp:  Thöa phaûi thöïc haønh thì môùi döùt khoaùt ñöôïc 
  Keä: 
 Thaønh taâm döùt khoaùt thöïc taâm tu 
 Giaûi toûa phieàn öu töï giaûi muø 
 Meâ loaïn chaúng coøn xaây döïng tieán 
 Bình taâm thanh tònh töï thaân yeân 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
Thực Hành 

 
Tôi cùng ông Tám vô cùng 

Hành thông chơn pháp tự vùng đứng lên 
Điển thanh nền tảng vững bền 

Khai thông liên tục đạt nền Hư Không 
Chẳng còn trong ước ngoài mong 
Thân Tâm sẵn có khai vòng tự đi 

Tiến trình hợp thức hợp thì 
Giải mê dẹp động khắc ghi tiến trình 

Chung quy cũng sống một mình 
Quy Hồn quy Vía quy tình chánh chơn 

Chẳng còn thua thiệt chẳng hơn 
Biết ơn Tạo Hóa biết đờn đứt giây 

Sửa mình tiến hóa hằng ngày 
Tâm không lợi dụng giữa Thầy với ta 

Vạn linh chung hợp một nhà 
Thực thà tiến giác tình ta tình người 

Sửa mình tự xét tự cười 
Chính ta tăm tối xa Trời khó minh 

Tu thiền nguyên lý dưỡng sinh 
Nằm trong Chơn Lý do mình đạt thông 

Thực hành lập hạnh góp công 
Tình thương Đạo Đức khai vòng nở hoa  

Từ trong Nguồn gốc một Cha 
Thương yêu khai triển Tâm hòa với Tâm 

Càn-Khôn huynh đệ mừng thầm 
Nay đà tương ngộ sưu tầm Lý Chơn 

Tình thương giao cảm keo sơn 
Phá mê phá chấp quy hườn thực hư 

Thế gian phận sự làm người 
Thực hành trật tự người người cảm vui 

Vượt qua Thanh Trược hai mùi 
Đi xe hai bánh rèn trui tiến hoài 
Tương sinh tương ngộ có ngày 

Dày công điêu luyện thân này cảm vui 
Bình minh ướm nở Đạo mùi 

Giao duyên khắp xứ rèn trui tiến hoài 
Thực hành biết rõ mình sai 

Không hành ỷ lại phân hai nẻo đường 
Xác thân tứ đại tự lường 

Không minh tự sát tạo đường trược ô 
Hòa đồng khai triển Hư Vô 

Bước vào tâm thức gặp Bồ bên trong 
Thành Tâm khai triển một vòng 

Khai thông Nhâm Đốc tự tòng lý chơn 
Pháp luân thường chuyển quy hườn 
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Trong Đời có Đạo thọ ơn Cha Trời 
Nguyên-năng sẵn có đời đời 

Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao 
Hành trình kẻ trước người sau 

Bạc phơ tai tóc mắt màu đổi thay 
Thực hành tự đạt vui say 

Phần Thanh phần Trược đổi thay hoài hoài 
Nhơn Ông Hồn Chủ là Ngài 

Ra vô gánh vác lập ngày quang vinh 
Thấm nhuần lại rõ Chơn Tình 

Đường tơ kẽ tóc tự mình thóat thân 
Hồi sinh thức giác muôn phần 

Cộng đồng Tiên Phật ban ân người đời 
Học rồi phải trả phải rời 

Phải quy chơn trạng tạo lời thanh cao 
Vô cùng từ thấp đến cao 

Công bằng nhịp thở cảm giao đồng hành 
Thế-gian của cải hóa sanh 

Đổi thay thay đổi đạt thanh đạt hòa 
Tâm thành khai triển lý xa 

Cành nanh tăm tối khó hòa nơi nơi 
Vạn linh chuyển hóa bởi Trời 

Trong vay có trả có Đời dạy ta 
Vô cùng thức giác tương hòa  

Tay không dự cuộc thiết tha nhân tình 
Bình sanh học hỏi làm thinh  

Học kiên học nhẫn sửa mình mới nên 
Hòa đồng trật tự vững bền 

Vô cùng tiến hóa đạt nền Hư-Không 
Giải thông chơn trạng khai vòng 

Minh Tâm kiến Tánh Thiên tòng cảm giao 
Bên trong sáng suốt thuở nào 

Bằng lòng cộng tác trước sau dung hòa 
Không ngoài chơn tánh thật thà 

Không còn xảo trá gạt mà Đạo Tâm 
Lý Trời siêu diệu thậm thâm 

Tầm đường khai triển âm-thầm dựng xây 
Chớ nên tạo chức làm Thầy 

Luận bàn bình đẳng việc này việc kia 
Cộng đồng nhứt trí chẳng chia 

Thực thi Đời Đạo chẳng lìa lý chơn 
Mọi người tự thức tùy cơn 

Nhận ta tăm tối chẳng hờn kẻ minh 
Sửa mình hòa cảm nhơn tình 

Tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời 
Trời ban luận xét chơn lời 

Học hoài không hết học nơi thanh hòa 
Càng ngày càng tiến càng xa 
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Hồn ra khỏi xác Hồn hòa Hư Không 
Cộng đồng Tiên Phật ước mong 

Dìu cho thiên hạ tiến tòng giải mê 
Chẳng còn mê chấp khen chê 

Trung dung tiến hóa hướng về nội Tâm  
Ly khai cái cảnh sai lầm  

Tầm đường nẻo chánh chơn Tâm hợp hòa 
Chẳng còn động loạn ta bà 

Thân Hồn tiến hóa tự hòa Hư-Không 
Nhìn xem sông núi một vòng 

Vững bền khai triển Thiên tòng cảm giao 
Phong ba bão táp ào ào 

Sững sờ thanh trụ giữ cao thấp tầng 
Thực hành bền chí góp phần 

Dựng xây nguồn Đạo cơ tầng giải phân 
Núi sông cộng tác ân cần 

Dựng xây Vũ-Trụ giữ cân luật Trời 
Hòa đồng thanh khí lập Đời  

Hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa  
Dựng xây của cải lập đà 

Triển khai vật lý tưởng hòa cảm minh 
Loài người thức giác vui tình 

Càn-Khôn bù-đắp tạo minh tạo hòa 
Tranh giành đất biển cách xa 

Quên Hồn quên Vía quên hòa nội Tâm  
Tạo thêm chủ nghĩa sai lầm 

Giết nhau vô lý chẳng tầm lý chơn 
Hồn là bất diệt quy hườn 

Vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật Trời 
Tay không giáng thế ở Đời  

Giựt giành tạo khổ khó rời khổ đau 
Thương nhau lại rõ nhiệm mầu 

Càn-Khôn hợp nhứt đuôi đầu khai thông 
Trong vòng trật tự góp công 

Tình thương huynh đệ giải thông cơ hàn 
Cảnh Đời khai mở nhiều đàng 

Chung quy cũng phải mở màn phát Tâm 
Lòng tham ước vọng khai tầm 

Tùy thời khai triển tùy tâm hợp hòa. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

Bellevue, 12-06-1982 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
VĂN TỰ VÔ VI 

 
THÍCH CA MÂU NI PHẬT : 
THÍCH là ưa thích, CA là ca tụng. Nói cho rõ tiếng Việt Nam, nó còn dễ cắt nghĩa hơn là tôi thích ca tụng 
cái đạo mầu, mà tôi thực hiện và tôi đã thấy cái ánh sáng hư không. Còn người thế gian dùng Thích Ca Mâu 
Ni để làm việc cho người thì sai rồi. Rồi lấy luôn cái chự Thích mà làm họ nữa càng sai nữa, rồi đặt sự 
huyền diệu để lòe mắt phàm, lấy vãi thưa che mắt thánh, chứ sự thật tu rồi là các bạn thích ca tụng cái đạo 
mầu, sửa để tiến tới vô cùng tận, kết tinh để trở về cái thánh thai mới đi về cái kêu là không không gian, 
không thời gian, phá chấp, phá mê, đạt tới Phật tánh. 
 
THIÊN ĐÀNG : 
Cái tâm cho quân bình, sáng suốt, nhẹ nhàng, đó là thiên đàng, biết thương yêu, cởi mở. Còn cái tâm của 
chúng ta không chịu mở thì cái tâm đó các bạn không bao giờ tới được thiên đàng đâu. Mà chính thiên đàng 
là cái tâm. Cái khởi hành ở trong tâm. Nếu tâm các bạn không sửa, không quân bình thì không bao giờ có 
thiên đàng. 
 
THIÊN MÔN : 
Ở trong bản thể trung tim bộ đầu cũng gọi là thiên môn. Mà khai thông thận thủy cũng gọi là thiên môn. Ở 
trong đó nó có nhiều giới. Thiên môn là cái cửa để tiến lên Hư Không Đại Định. Trên đỉnh đầu xuất phát ra 
và dưới trái cật cũng có thiên môn, cũng mở ra được hết. Trái cật mà hư thì bộ đầu không có làm việc, ngơ 
ngơ ngáo ngáo, tâm thận bất hòa, đâu có làm được. Nhưng mà cái thận mạnh, bộ óc mới khai thông. 
 

TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 
Hựu Xá Lợi Phất! 
Bỉ Phật Hữu Vô Lượng Vô Biên, Thanh Văn Ðệ Tử 
 
        Nghĩa là: Lúc ấy Xá Lợi đảnh lễ Phật bạch rằng: Nay con đã thấu đạo rồi, được thông hiểu phép Phật là 
điển quang, do nơi điển cái của Phật. Nếu con tu luyện đúng đắn, cũng như con thảo mến Cha, thì Cha nào 
bỏ. Ví như con công phu luyện đạo cố gắng thì có điển quang là Phật nhìn nhận như Cha nhìn con. Ðó là 
một phép điển quang Khoa học Huyền bí của Phật để truyền bá nuôi dưỡng chúng sanh như Cha nhìn con, 
con nhìn Cha, khí điển hiệp nhứt hóa thành hào quang. 
 
Giai A La Hán, Phi Thị Toán Số Chi Sở Năng Tri. 
Chư Bồ Tát Chúng Diệt Phục Như Thị 
 
        Nghĩa là: Lúc ấy Trưởng Lão Xá Lợi đảnh lễ Phật than rằng: Hơn nữa còn một việc khó khăn cho con, 
bạch Phật xin cho con hiểu! Khi con theo Cha được thì có quyền nơi Cha cũng được thừa hưởng quyền 
hành, khó cho các vị A La Hán ưa co đầu cứng cổ, bất khâm phục mạng lệnh của con trong khi con công 
phu luyện đạo. Nó làm cho con phải bê trễ thì giờ mà xao lãng mê trần, bê bối thừa lệnh Phật, nhưng cũng 
như không thừa lệnh. 
        Lúc ấy Trưởng Lão Xá Lợi quỳ đảnh lễ Phật than rằng: Khó cha chả là khó. Khó nỗi cho mấy vị La 
Hán ưa làm cho ta xao động bê bối đối với Cha. 
        Lúc ấy Phật gọi Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Con được làm chủ của chúng nó. Chúng nó cũng là chúng sanh 
của con thì con lấy phép mầu nhiệm của ta mà giáo huấn nó. Cực nhọc khổ sở thì nó phải nghe theo con. 
Dầu thì giờ này không được cũng thì giờ khác. Sự hành phạt nó khó nhọc thét rồi nó phải theo con. Con cầm 
vận mạng của nó, lo chi là nó không phục thiện. 
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Xá Lợi Phất! 
Bỉ Phật Quốc Ðộ Thành Tựu Như Thị Công Ðức Trang Nghiêm 
 
        Nghĩa là: Lúc ấy Trưởng Lão Xá Lợi đảnh lễ Phật bạch rằng: Nay con được thông hiểu rồi. Con không 
hồ nghi chi nữa. Con xin đảnh lễ quy y phục thiện giáo huấn của Phật. Từ đây con cố gắng công phu luyện 
đạo, không còn nghi ngờ nữa. 
 
Hựu Xá Lợi Phất! 
Cực Lạc Quốc Ðộ Chúng Sanh Sanh Giả Gia Thị A Bệ Bạt Trí. 
Kỳ Trung Ða Hữu Nhứt Sanh Bổ Xứ, Kỳ Số Thậm Ða, Phi Thị Toán Số, Sở Năng Tri Chi 
 
        Nghĩa là: Xá Lợi ơi! Ngươi hiện nay ta truyền bá cho ngươi, ráng hiểu lấy. Khi ta độ cho con thì ta độ 
chẳng sót mảy may nào. Ðể cho con thừa hành phận sự, con là của ta. Còn các vị La Hán ở trong mình con, 
con muốn chi thì chúng nó vâng lời không chối cãi. Nó biết rằng: Vận mạng của con là nước của con. Có 
câu: “Nước mất nhà tan”. 
        Hễ con bị nhọc hay là con thác đồng thời nó cũng phải chịu khổ hình như con. Nó là một chất thiêng 
liêng bị ta gia hình vì nó khôn lanh quỷ quyệt hơn con. Bởi thế ta giam hãm nặng nề hơn con. Nay con tuân 
lệnh ta quy y đã rồi, thì nó hiểu biết tội lỗi cũng phục thiện con. Chúng nó làm việc theo cơ sở để giúp lẫn 
con cùng nó. Căn bản tông chỉ của nó làm việc gọi là Hợp nhứt. Từ điển thanh hóa thanh, rồi điển trược hóa 
thanh hợp lại làm một thứ điển cực thanh cực tịnh. Thanh biến thanh cực trược biến thanh, rồi cơ sở nào, 
điển ấy cũng làm việc theo lúc ở thế gian là bản thể con. 
 
Ðản Khả Dĩ Vô Lượng Vô Biên A Tăng Kỳ Thuyết 
 
        Nghĩa là: Phật gọi Xá Lợi ơi! Con hãy hiểu chúng nó là Lục Căn, Lục Trần hay là thập tam ma, cũng 
gọi là một bọn còn mê trần. Nay chúng nó cũng đồng thời quy y với con để về xứ Phật. Con có lo chi là nó 
không phục thiện. Nó có tánh khôn lanh quỷ quái, mê trần là tông chỉ cốt giác của nó một thứ điển trược hóa 
sanh. Còn một thứ trọng trược ta để cho nó theo bản thể xác thúi. Khi Niết Bàn lừa lọc là soi xét, nếu con 
nặng nề cặn bả thì phần ấy thành Ma, để cho kiếp khác của bản thể dùng nó, cũng không bỏ, còn thứ nào 
được cực thanh thừa tiếp cho con về thiên đàng. 
 
(còn tiếp) 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo MAI THỊ HIỀN. Sinh năm 1940. Mất ngày 
11.8.2012 (nhằm ngày 24.6 Nhâm Thìn). Tại Huyện Điện Bàn Tỉnh Quãng Nam. Thọ 72 tuổi được siêu 
thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo. 
Huỳnh Đăng Lân kính báo. 
 
2) Chúng tôi xin chân thành cảm tạ Quý Bạn Đạo đã hướng tâm cho anh tôi là:  
Cụ Nguyễn Văn Triệu, mất ngày 21 tháng 8 Dương Lịch tại San Jose CA, hưởng thọ 100 tuổi. 
Nguyễn Trí Vượng và Gia Đình kính bái. 
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Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012 
“Chung Vui Hạnh Ngộ” 

Từ  ngày 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012 
 
Nhận bảng tên và lấy phòng (check in tại khách sạn) 
 
1. Quí bạn đạo đến sớm hơn ngày 19.09.2012 thì lấy phòng ở Front Desk, và phải trình cẩm nang có số ID#, 
Tên Họ và  Hotel Confrimation#  
 
2. Ngày 19.09.2012, xin quý bạn đến phòng CRYSTAL BALLROOM (Section F-H) để nhận bảng tên và 
lãnh quà đại hội (Ngay phía sau lobby khách sạn). Quý bạn cần trình cẩm nang khi nhận bảng tên (số ID).   
 
Xin quý bạn nhớ trình cẩm nang đại hội có Tên Họ, số ID Number, và số Hotel Confirmation trên trang 
đầu tiên khi nhận phòng tại khách sạn (Hotel Front Desk) để không bị nhầm với tên bạn đạo khác. 
 
Giờ nhận phòng (check in) là kể từ 4 giờ chiều. 
 
Trong trường hợp quý bạn đến sớm và chưa có phòng, quý bạn có thể giao hành lý cho Bellman tại Front 
Desk và giữ phiếu hành lý đến khi có chìa khoá phòng thì nhân viên khách sạn sẽ đưa hành lý quý bạn lên 
phòng. Xin quý bạn nhớ cho họ tiền tip cho dịch vụ này. 
 
3. Nga`y 19 tháng 9   5pm  chúng tôi sẽ đưa giúp Bạn đạo không có phương tiện xe đến nhà hàng chay 
quanh vùng ,và đưa trở lại hotel khoảng 7 pm để kịp buổi họp vào lúc 9pm 
 
4.Nếu có thay đổi chuyến bay xin liên lạc : 
Email : aphancao@videotron.ca 
Anh  Minh Ðòan : 714-2720374 hay anh Phan Cao Thăng 714-4785674 (sau ngày 13 tháng 9) 
 
Xin cám ơn quí bạn đạo và xin kính chúc thượng lộ bình an 
BTC DH 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
          THỨC HÒA ĐỒNG 
Tu hành càng khám phá bên trong 
Tiến triển không ngừng trong cỏi sống 
Tâm thức vô cùng khai mở tiến 
Khai thông ngũ tạng nhẹ quy không 
Sửa đổi tướng đi cùng tiếng nói 
Ảnh hưởng văn minh hòa cộng đồng 
Sắp đặt an bài trong tiểu thiên 
Mê nhiễm trần gian thêm động loạn 
Học nhẫn học hòa thanh nhẹ giải 
Thức giác tâm linh về cõi sống 
Rõ ràng cảnh giới bên trong cả 
Ráng tu tự đạt thức hòa đồng 
Minh Thạnh ( Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu 
11.08.12) 
                                ---- 

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ LẦN 31/2012 
CHUNG sức chung lòng vì Đại Hội 
VUI kiến Đức Thầy trong điển giới 
HẠNH duyên ngộ pháp Vô Vi thiền 
NGỘ hành thiền pháp qui nguồn cội 
TRI nguyên chơn lý tự thăng hoa 
ÂN ban đạo pháp hành vun bồi 
TỔ ĐỖ sưu tầm khai sáng pháp 
THẦY LƯƠNG dìu dắt tận tâm khai 
DẦY dạn năm châu Thầy thuyết giãng 
CÔNG đức từ bi độ cứu đời 
KHAI minh hành giả thức tu giác 
PHÁP thiền thời đại hằng năm bội. 
Minh Thạnh ( Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu 
15.08.12) 
                              ---- 
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CHUNG VUI HẠNH NGỘ 
 

Chung vui hạnh ngộ Tết Vô Vi 
Hành trình tu học tự khắc ghi 

Dìu nhau chung tiến cùng trao đổi 
Thể hiện chơn tình dự cuộc thi 

 
Cuộc thi quy tựu về đây 

Thương yêu chơn thật dựng xây chơn tình 
Gia công hành pháp tiến trình 

Rõ mình là chánh tường trình giúp nhau 
Giúp nhau trao đổi đổi trao 

Nụ cười tươi đẹp trước sau dung hòa 
Lời ca tiếng hát vui hòa 

Chúc nhau tu tiến dâng hoa kính Thầy 
Nhớ Thầy càng phải dựng xây 

Xây nền đạo hạnh gương Thầy khắc ghi 
Đường mòn ta đến Vô Vi 

Học bài nhịn nhục tự thi chính mình 
Thương yêu tha thứ đẹp xinh 

Từ bi rộng mở hành trình quang khai 
Huynh huynh đệ đệ chẳng hai 

Chung xây đạo hạnh triển khai đạt thành 
Bỏ đi tánh xấu gian manh 

Hướng về thanh nhẹ tranh giành ích chi 
Về đây học hỏi dự thi 

Lấy không làm đích còn gì để lo 
Không còn ích kỷ so đo 

Cùng nhau chung bước chuyến Đò về quê. 
 

San Jose,ngày 4/9/2012 
Kính bái 
Lý  - Vĩnh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           LUẬN 
Hoằng Sơn suy ngẫm chữ chân tâm 
Ẩn chốn nơi nao muốn rõ tầm 
Hội thức thanh trần từ ngữ luận 
Di đà mật pháp niệm quy tâm. 
 
A ha! Vui quá vườn thơ bạn đạo 
Í nè! Thơ lời bút tả văn tao 
Chân ý hồn nhiên thanh ngời pháp nhã 
Lời lẽ cơ mầu đạo lý thậm sâu. 
 
Sinh khí quy nguyên quá trình tu học 
Pháp  thiền nhập định nội thức tâm thâu 
Hội ý chân ngôn điển hồn trụ hóa 
Chánh ngã ta về tuệ trí khai ao. 
                      Cà Mau, 02-09-2012 
                             Văn Phong 
                      ---- 
                 TỘI DANH 
Sanh ra tôi được mang danh Con 
Tạo chức làm Cha tự gánh đòn 
Sức yếu tuổi già thêm chức Nội 
Xế chiều chức Cố tội danh còn. 
 
Ham chức Ông Bà ham vợ con 
Nhận ra quá muộn Cha tha đòn 
Cũng đành chấp nhận sửa lầm lỗi 
Tai tiếng để đòi xin chẳng còn. 
 
Mẹ đất Cha Trời cứu độ Con 
Hai hơi hít thở tự cân đòn 
"Hống Diên Hai Tám"hoà nên một 
Số phận do mình tịnh mới còn. 
                  TPHCM, ngày 04-09-2012 
                            Minh W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


