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 Mục Bé Tám 14/08/2003 đến 20/8/7/2003 
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) Laøm sao khoâi phuïc ñöôïc söï quaân bình? 
2) Khoâi phuïc ñöôïc söï quaân bình coù höõu ích gì? 
3) Saùng suoát ñeå laøm gì? 
4) Do ñaâu söï saùng suoát ñaõ hình thaønh? 
5) Laøm sao thanh tònh ñöôïc? 
6) Muoán phaân minh moïi vieäc phaûi laøm sao? 
7) Tham thì phaûi thaâm taïi sao? 
 
 
 
 
 

An Vui 
 

An vui bớt khổ tâm phát triển 
Cùng vui sống động tâm vui hợp 
Quân bình tự học qui nhứt bổn 

Thành tâm tu luyện giữ phần hồn 
 

Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 14-08-2003  6: 00 AM 
Hoûi:  Laøm sao khoâi phuïc ñöôïc söï quaân bình? 
 
Ñaùp:  Thöa phaûi laøm phaùp luaân thöôøng chuyeån lieân 
tuïc môùi coù cô hoäi khoâi phuïc söï quaân bình 
  Keä: 
 Nguyeân khí phuïc hoài nguyeân lyù tieán 
 Giaûi phaân ñôøi ñaïo phaùp chôn hieàn 
 Qui nguyeân töï taïi trí thaân yeân 
 Giaûi toûa phieàn öu chuyeån taâm hieàn 
 

2) Atlantic city, 15-08-2003  11: 00 AM 
Hoûi:  Khoâi phuïc ñöôïc söï quaân bình coù höõu ích gì? 
 
Ñaùp:  Thöa khoâi phuïc ñöôïc söï quaân bình raát höõu ích 
cho haønh ñoäng saùng suoát 
  Keä: 
 Quaân bình saùng suoát töï phaân minh 
 Chuyeån hoùa thaâm saâu roõ yù tình 
 Dìu tieán khoâng ngöøng taâm ñaït phaùp 
 Bình taâm thanh tònh töï quaân bình 
 

3) Atlantic city, 16-08-2003  11: 10 AM 
Hoûi:  Saùng suoát ñeå laøm gì? 
 
Ñaùp:  Thöa saùng suoát ñeå phuïc vuï toát 
  Keä: 
 Söï saùng suoát caàn khi phuïc vuï 
 Thaønh taâm tieán hoùa giaûi meâ muø 
 Khai thoâng trí tueä deã an du 
 Uyeån chuyeån khoâng ngöøng sôùm döï truø 
 

4) Atlantic city, 17-08-2003  5: 55 AM 
Hoûi:  Do ñaâu söï saùng suoát ñaõ hình thaønh? 
 
Ñaùp:  Thöa do söï thanh tònh ñaõ hình thaønh 
  Keä: 
 Qui nguyeân thöùc giaùc töï hình thaønh 
 Thöùc giaùc taâm tu töï tieán nhanh 
 Hoäi tuï chôn hoàn qui hoäi ñuû 
 Thaønh taâm phuïc vuï trí phaân thaønh 
 

5) Atlantic city, 18-08-2003  10: 20 AM 
Hoûi:  Laøm sao thanh tònh ñöôïc? 
 
Ñaùp:  Thöa thöïc haønh chaùnh phaùp lieân tuïc thì môùi 
ñaït ñöôïc thanh tònh 
  Keä: 
 Thöïc haønh chaùnh phaùp ñaït quaân bình 
 Chuyeån hoùa thaâm saâu töï giaùc minh 
 Traàn tröôïc khoâng coøn löu luyeán maõi 
 Thaønh taâm thöïc hieän töï phaân minh 
 

6) Atlantic city. 19-08-2003  9: 55 AM 
Hoûi:  Muoán phaân minh moïi vieäc phaûi laøm sao? 
 
Ñaùp:  Thöa muoán phaân minh moïi vieäc thì phaûi thöïc 
haønh chaùnh phaùp 
  Keä: 
 Quyeát taâm tu söûa taïo phaân minh 
 Khai trieån phaân minh töï chuyeån trình 
 Uyeån chuyeån khoâng ngöøng taâm ñaït phaùp 
 Thaønh taâm haønh phaùp töï phaân minh 
 

7) Atlantic city, 20-08-2003  7: 35 AM 
Hoûi:  Tham thì phaûi thaâm taïi sao? 
 
Ñaùp:  Thöa tham thì phaûi thaâm voán 
  Keä: 
 Tham daâm phaûi loã theâm thaân taâm 
 Khoù nguû khoù tu töï haïi thaàm 
 Nguyeân lyù khoâng haønh thaân cöïc khoå 
 Töï mình khuûng hoaûng taïo tham ñoà 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
Vui! Vui! 

 
Lâu lâu Bé lại trở về 

Nhìn nhau tận mắt giải mê cõi trần 
Đạo đời tự thức cân phân 

Chung vui sống động ân cần dựng xây 
Xa xưa cho đến ngày nay 

Ít ai chung hợp vui say đạo đời 
Tâm linh phát triển hợp thời 

Sống trong căn bản đời đời yên vui 
Chung hành mến cảm đạo mùi 

Quy y Phật Pháp rèn trui tiến trình 
Giải mê phá chấp do mình 

Mến đời quý đạo cảm minh luật Trời 
Điện năng khai triển hợp thời 

Thương yêu giải tỏa những lời dở hay 
Món quà sáng suốt trong tay 

Niềm tin không bỏ ngày ngày tự tu. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

 (3 giờ khuya 02-07-1993) 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHAY-MẶN 16 
Trích đoạn Thầy giảng 

 
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý vị bạn đạo. Có điều này con xin thỉnh ý Thầy 
và xin Thầy minh giải chúng con ạ. Con được đọc qua sách Phật Giáo, thì họ phân biệt là con đường 
phàm và con đường Thánh. Con đường phàm thì sẽ bị luân hồi theo lục đạo, có nghĩa là ngạ quỷ, hoặc 
là ngạ quỷ súc sanh... (nghe không rõ) A-Tu-La. Con đường Thánh thì Thánh Văn Dương Giác Bồ Tát 
Phật. Vậy tất cả các sư tổ, liệt tổ trước cũng như tất cả quý Phật đều muốn cầu đạo giải thoát, đều phải 
trường chay diệt dục. Nhưng chúng con lại khác thường, vừa đời đạo song tu cho nên vẫn lẩn quẩn 
trong vòng không thể trường chay và không thể diệt dục. Nhưng với Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền 
Bí Phật Pháp, có đôi lúc Thầy lại khuyên tất cả mọi người phải trường chay và ý thức diệt dục. Cũng 
có đôi lúc Thầy bảo: “Quý vị hành đi rồi trường chay và diệt dục sau”. Như vậy là tùy theo căn cơ của 
bạn đạo, tùy cái lúc giải đãi của bạn đạo, Thầy cho phép như vậy hay sao? Xin Thầy minh giải! 
 
Đức Thầy: Tùy theo trình độ tiến hóa, chúng ta có một thể xác vô sanh tại trần mà đang tiến trong 
chiều hướng tiến hóa của tâm linh và thể xác. Cho nên không buộc người ta vào một cái giới nào, rồi 
khi đó họ sẽ bỏ cái giới đó, họ sẽ còn phản lại mạnh hơn nữa, thì cái nghiệp họ càng mạnh hơn. Cho 
nên tu Pháp Lý Vô Vi là Văn, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Hyền Bí Phật Pháp, làm cho thuận tình hợp 
lý từ cơ tạng tâm thân, không có cấm ai lấy vợ chồng, toàn là đạo, phải học để tiến, phải biết sự yêu 
thương, biết sự giá trị. Còn những người trường chay diệt dục là những người đã quyết tâm tu thoát 
khỏi khối óc rồi, không còn dính líu cơ tạng nữa. Nên trường chay diệt dục thì nó đỡ lo hơn, cái đời 
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nó giảm bớt, nó không có đòi hỏi nhiều, không có sợ phí, quyết tâm tu thì đâu có phí tổn gì nữa; cho 
nên phải trường chay diệt dục cho nó thanh nhẹ, và cái óc nó dễ mở hơn, là đối với người quyết tâm tu 
giải thoát. Còn những người thấy rằng Vô Vi tu hay: “Tôi hồi nào giờ tôi đi học dở; tánh tôi hung 
hăng, bây giờ tôi tu Vô Vi tôi đỡ rồi”. Nhưng mà tôi phải sống với cuộc sống của đời, của xã hội thì 
tôi phải tùy theo xã hội, nhưng mà tôi không làm quá thái. Tôi nhờ cái gì mà ngăn chặn được sự quá 
thái của tôi? Là nhờ cái pháp. Tôi phải hành đúng pháp; ngày như đêm hành đúng pháp thì tự nhiên nó 
ngưng bớt những hành động hướng ngoại, rồi rốt cục nó cũng trở về trường chay diệt dục. 
 

THÔNG BÁO CỦA TRUNG-TÂM THIỀN VÔ VI THỦ-ĐÔ WASHINGTON – HOA-KỲ 
TRUNG-TÂM THIỀN VÔ VI 

THỦ-ĐÔ WASHINGTON – HOA-KỲ 
5909 Woodcutter Way 
Columbia ,MD. 21044 

Tel: 410-740-1072 
Email: voviwashingtondc@yahoo.com 

 
KÍNH  BIẾU 

Thủ Đô Washington- Hoa Kỳ, 1 tháng 6 năm 2013       
            

Kính chào quý bạn , 
 

Duyên lành tái ngộ ,Trung Tâm Thiền Vô Vi Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ ,hân hoan cống hiến đến quý 
bạn một chương trình KÍNH BIẾU tài liệu tu học theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Kính 
mời quý bạn tham gia : 
      1 - Bộ   5 DVD :  Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 31 (năm 2012) “ Chung Vui Hạnh Ngộ “ . 
      2 - Bộ 10 DVD :  Khóa 1 Thiền Viện Vĩ Kiên – 1986 . 
                                   Vào đầu tháng 4 năm 1986 ,Đức Thầy trân trọng Chủ Lễ Khánh Thành Thiền Viện Vĩ 
Kiên. Ngay sau đó ,Đức Thầy đặc ân cho phép tổ chức 4 khóa học căn bản ,làm nền tảng cho việc phát triển 
pháp Tu Thiền Vô Vi sau này. 
      Lần này,chúng tôi Kính Biếu Khóa 1, trong những lần kế tiếp ,chúng tôi sẽ Kính Biếu Khóa 2, Khóa 3 
và Khóa 4 . 
      DVD (1 of 10)  Khóa 1 là hình ảnh sinh hoạt trong ngày Lễ Khánh Thành Thiền Viện Vĩ Kiên, rất trang 
nghiêm ,với bài thuyết giảng đặc biệt của Đức Thầy . 
      Nội dụng của 4 khóa học rất phong phú, đầy đủ những siêu diệu mà Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí 
Phật Pháp mang đến cho mọi hành giả Tu Thiền. Từ những chư Tiên ,chư Phật xuống điển dạy ăn ,dạy 
uống,dạy Ngũ Cầm Hí. Cho đến những bài thuyết giảng tuyệt vời đầy ấp chơn lý cao siêu ,có một không hai 
ở thế gian này. Những bài giảng mà các bạn thường nghe từ bấy lâu nay ,đa số đều nằm trong 4 khóa học 
này  . Một điều cần nói thêm ,là trong những khóa học này, có mặt hầu hết các trưởng thiền viện ,thiền 
đường ,trung tâm vô vi khắp nơi,và một số bạn đạo có duyên lành từ phương xa được chuyển về đây tham 
dự các khóa học. 
      Cẩm nang được tiết lộ là người Tu Thiền Vô Vi phải biết nhịn nhục ,từ đó phát sinh thức hòa đồng ,và 
mới có thể đi đến con đường giải thoát.Đó cũng là mục đích của những người Tu Thiên Vô Vi . 
      3 – Bộ 3 MP3 : Phụ Ái Mẫu Ái . 
            Đây là một bộ bài giảng đầy đủ nhất với 30 bài giảng của Đức Thầy. Mỗi dĩa chứa đụng 10 bài giảng 
,có ghi rõ tên các bài giảng trên mỗi label. 
           Tài liệu tu học này là một trong rất ít Kinh Sách mà Đức Thầy ban hồng ân cho chúnh sinh. 
     4 – Bộ 30 CD : Giải Đáp Tu Học. 
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           Đây là một chương trình mới mà chúng tôi dự trù là sẽ thực hiện gần 300 CD. Mỗi CD là một đề tài 
tu học vô cùng phong phú ,và đề tài đó được ghi rõ trên mồi dĩa. Thí dụ : CD 1 : Niệm Phật Trụ ở đâu?; CD 
2 :Cách niệm Phật ; CD 25: giảng về ăn chay ,ăn mặn ; CD 30 : Giảng về thượng kiến Vô Vi. 
           Lần này ,chúng tôi mới chỉ thực hiện được 30 CD. Xin Kính Biếu 30 CD đầu tiên. Sẽ Kính Biếu 
những CD kế tiếp trong những lần khác.  
      5 – LUẬN ĐẠO .( 1 CD ): 
          Để đáp ứng nhu cầu tu học mà một số bạn đạo thường quan tâm : Có nên nghe băng giảng của Đức 
Thầy hằng ngày và trong lúc Thiền Định không. Dĩa LUẬN ĐẠO này được thu tại thành phố Perth – Úc 
Châu, ngày 6-5-1990 ,dài 56 phút ,ở phút 41 ,Đức Thầy nói rất rõ ,là cần nghe băng giảng trong lúc Thiền 
và nghe hằng ngày ít nhất là một giờ ,nếu muốn tiến bộ và kịp dự hội Long Hoa. 
       6 – Băng Thiền : 
         Một chương trình mới ,chúng tôi bắt đầu thực hiện để cho bạn đạo mới ,cũng như cho những bạn đạo 
lâu năm.Hành Thiền.Chúng tôi nghĩ rằng người Tu Thiền lâu năm vẫn hay quên, cũng cần được nhắc nhở. 
Mà người nhắc nhở là chính Đức Thầy.  
        Nội dung của băng Thiền là: 
-  Mới vào Đức Thầy nhắc chúng ta phải nguyện như thế nào . 
- Sau đó Đức Thầy chỉ chúng ta cách soi hồn. Và băng ngưng 15 phút để chúng ta soi hồn. 
- Tiếp đến ,Đức Thầy dạy chúng ta thở Pháp Luân Thường Chuyển. Băng ngưng 6 phút để chúng ta thở 

Pháp Luân Thường Chuyển. 
- Rồi sau đó Đức Thầy chỉ chúng ta cách ngồi Thiền ,và tiếp theo là  bài thuyết giảng của Đức Thầy. 
- Và các bạn ngồi Thiền cho đến khi Đức Thầy lên tiếng Xã Thiền. Đức Thầy chỉ chúng ta cách Xã Thiền 

. Thế là quý bạn đã hoàn thành một buỗi Thiền Định. 
Mỗi băng Thiền ,Đức Thầy sẽ thuyết giảng một đề tài khác nhau ,và thời gian Thiền sẽ khác nhau. Lần 
này ,chúng tôi Kính Biếu 2 băng Thiền như sau : 
1 – Băng Thiền CD với bài giảng : Sàigòn ,01-01-1978 : 68 phút 
2 – Băng Thiền CD với bài giảng : Âm Ba Đại Hồn  : 77 phút  
Những Băng Thiền sẽ được lần lượt Kính Biếu trong những lần kế tiếp.  
 
Hy vọng những đóng góp nhỏ nhoi này giúp quý bạn có được một đời sống tâm linh tốt đẹp. 
Việc tu hành ngày một thăng hoa,vui vẽ ,cỡi mỡ và hòa đồng. 
 
Kính chúc quý bạn Tu Hành Tinh Tấn ,Thân Tâm, An Lạc.Vạn Sự Như Ý  . 
 
Nam Mô A Di Đà Phật , 
Vạn Vật Thái Bình. 
 
Kính bái , 
Võ Quang 

Khóa Sống Chung Minh Chánh Đạo Pháp 
  
Kính trình Đức Thầy cùng các bạn đạo Vô Vi Thế Giới: 
Khóa Sống Chung Minh Chánh Đạo Pháp vừa được tổ chức từ ngày 25 tháng 5 năm 2013 đến ngày 27 
tháng 5 năm 2013. 
Tại địa chỉ: 
Thiền Đường Minh Chánh Đạo Pháp 
1375 Heatherton Rd 
Dacula, GA 30019 
USA 
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Số lượng bạn đạo tham dự: 30 bạn đạo. 
Bạn đạo lớn tuổi nhất: 78 tuổi. 
Bạn đạo nhỏ tuổi nhất: 3 tuổi. 
  
Trong đó có bốn bạn đạo đến từ Florida: 
Bạn đạo Quang Hải, bạn đạo Thùy Cơ, bạn đạo Lê Vinh, bạn đạo Phạm Quang 
Một bạn đạo đến từ California: 
Bạn đạo Kim Bích. 
  
Các bạn đạo có mặt tại Thiền Đường từ chiều ngày 24 tháng 5 năm 2013 để chuẩn bị cho Khóa Sống Chung 
và chung thiền. 
  
Ngày 25 tháng 5 năm 2013: 
Buổi sáng: Chung thiền. Khai mạc, ôn tập và chia xẻ kinh nghiệm thực hành Phương Pháp Công Phu. 
Buổi trưa: Chung thiền. 
Buổi chiều: Bốc thăm và triển khai các câu hỏi do bạn đạo tự soạn trong phạm vi Tu Học Vô Vi. 
Buổi tối: Trà đàm, chung thiền. 
  
Ngày 26 tháng 5 năm 2012: 
Buổi sáng: Chung thiền, Học Led Weekly. 
Buổi trưa: Chung thiền, bốc thăm ngẫu nhiên và triễn khai các đề tài trong mục Bé Tám. 
Buổi chiều: Tiếp tục học mục Bé Tám. 
Buổi tối: Trà Đàm, chung Thiền. 
  
Ngày 27 tháng 5 năm 2013: 
Buổi sáng: Chung thiền, Bốc thăm và triển khai các câu hỏi vấn đạo về Phương Pháp Công Phu được trích 
từ các băng giảng của Đức Thầy. 
Buổi trưa: Bế mạc 
  
Chúng con đồng tạ ơn Đức Thầy đã ban cho chúng con một Khóa Sống Chung ấm cúng tình đạo và hửu ích 
cho hành trình Tu Học . 
Chúng tôi cũng xin cám ơn các bạn đạo từ phương xa đã đến thật gần với chúng tôi để chia xẻ những kinh 
nghiệm quí báu. Xin hẹn gặp lại . 
  
Kính Bái 
Mộng Chi 

 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện bđ NGUYỄN VĂN CƯỢC . Sinh năm 1930. Mất ngày 
25.5.2013 (nhằm ngày 16.4 Quý Tỵ) Thọ 84 tuổi. Tại Long Thành Đồng Nai được siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo. 
TV Tâm Linh & Sức Khỏe kính báo 
 
2) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Liên Tươi, thân mẫu bạn đạo Nguyễn thị Ngọc 
Dung, sanh năm 1952, từ trần ngày 26  tháng  5 năm 2013 (tức ngày 17  tháng 4 âm lịch) tại Sàigòn, Quận 
6, hưởng thọ 61 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ. 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo, 
Bạn đạo Florida kính báo 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 3 2013 chúng tôi đã nhận cho đến 31/5/2013  từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban 
vui   như sau: 
 
Người gửi                         US$                         Currency $ 
Tracy Henny (CA) 100.00   
Tran Ngoc Dung & Hong Hoa (MA) 1500.00   
Michael Sutherland (FL) 100.00   
Hong Vo (CO) 200.00   
Joseph M. Doan (GA) 421.00   
Nguyen Phong Luu & Phung (CA) 1000.00   
Nguyen Ngoc Loan (CA) 250.00   
Nguyen Minh Huan (CA) 250.00   
Nguyen Minh Tri (CA) 1200.00   
Nguyen Quoc Hoa (TX) 600.00   
Lynn Nguyen (LV) 2000.00   
Anh Pham (MA) 200.00   
Nancy Luong (TX) 500.00   
Phan BA Tam (CA) 200.00   
An danh (CA) 100.00   
Vo Gam (CA) 1500.00   
Nguyen Thi Thoai (CA) 100.00   
Khoa Ho Le (PA) 500.00   
Luc Quang Tran (NY) 330.00   
Minh La (CA) 50.00   
Anonyme (Paris-Fr)  1500E$ 
Chau Thieu Du (CA) 1000.00   
Le Thi Kim Anh (Mtl)  100 CAD 
Trinh Ngoc Van (Mtl) 100 CAD 
Amy &Hue Tran (MI) 3000.00   
Nancy Huynh (NM) 500.00   
Long Tran & Ngoc Thanh Ho (FL) 3000.00   
Lai T Nguyen (VA) 500.00   
Vo danh (Tx) 2000.00   

 
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 
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp 
- Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học 
- Giúp các em khuyết tật, mồ côi  
- Giúp những người cùi 
- Giúp 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 nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo BệnhViện Ung Bướu TP HCM 
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh … 
 
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 
hơn 15 năm nay 
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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  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV kính thư 
Phan Cao Thăng 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
            NAM CHÂM 
Thầy là cục đá Nam Châm 
Đến đâu hút đó diệu thâm lạ kỳ 
Dù cho tánh chất chai lỳ 
Gặp người rồi cũng hết lỳ hết ngang 
Người dùng pháp thủy chửa tan 
Chửa lành bá chứng tiêu tan tánh trần 
Ai ai cũng muốn đến gần 
Hưởng phần thanh nhẹ ân cần học tu 
Gần người hiểu rỏ mình ngu 
Mau lo tu luyện giải ngu giải khờ 
Gần người hiểu rõ hết ngờ 
Phân minh đời đạo giải khờ cho ta 
Gần người dẹp bỏ cái ta 
Tâm tư an nhẹ thứ tha mọi điều 
Gần người học hỏi rất nhiều 
Khai thông khối óc hiểu điều dở hay 
Gần người có được dịp may 
Học thanh học trược rõ ngay trong người 
Gần người sung sướng tươi cười 
Tâm trần được rửa tánh lười đổi thay 
Gần người gìa trẻ thơ ngây 
Bao nhiêu tâm sự giải bày sạch trơn 
Gần người tình nghĩa keo sơn 
Vì thương sanh chúng ban ơn cứu đời 
Gần người chẳng muốn xa rời 
Người luôn thể hiện tình Trời độ tha 
Gần người tâm điển mở ra 
Bộ đầu thanh nhẹ tự xa thế trần 
Nam Châm tỏa khắp xa gần 
Ai mà hưởng được phải cần lo tu 
Đừng mê ôm giữ tiền xu 
Uổng công Thầy dạy khó tu khó hành. 
         San Jose,ngày 18/8/1994 

         
         
                      ----- 
               THÁNG 3.2009 
        Vĩ Kiên trở lại thăm quê nhà 
        Một chuyến sau cùng vĩnh viễn xa 
        Về cỏi thiên đàng Phật tán thán 
        Hòa cùng ánh sáng Đại La Thiên 
                                        Saigon 06.04.2013 
                                              Minh Vô Vi 
 
                     TỰ CHỨNG 
        Bất năng hành đạo, bất năng tri 
        Nhất thuyết Phật ngôn trên chứng tri 
        Thành tựu thoát phàm, tự chứng đạo 
         Bổn tâm kiến tánh tỏ huyền vi  
                                           Saigon 11.04.2013 
                                                  Minh Vô Vi 
 
                      KIÊN CƯỜNG 
         Hư nên, thất bại, đổ thừa ai ? 
         Hành triển sớm ngày để đổi thay 
         Dũng chí, kiên cường, đạt tiến hóa 
         Hòa cùng điển giới thoát trần ai 
                                           Saigon 15.04.2013 
                                                Minh Vô Vi 
 
                   HỌC ĐẠO 
          Chẳng ai chịu thiệt, ai thua ai ? 
          Thượng Đế an bài tiến hóa hoài 
          Luyện xuất linh hồn đi học đạo 
          Tận nơi thiên cỏi, Phật Trời khai 
                                      Saigon 15.4.2013 
                                          Minh Vô Vi 

                 Kính bái 
                 Lý Vĩnh 
 


