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 Mục Bé Tám 21/08/2003 đến 27/8/7/2003 
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) Tình thöông vaø ñaïo ñöùc coù höõu ích gì khoâng? 
2) Thöïc haønh chaùnh phaùp phaùt trieån khoâng? 
3) Quí yeâu Trôøi Phaät coù höõu ích gì khoâng? 
4) Thöïc haønh ñöùng ñaén coù höõu ích gì khoâng? 
5) Tính caùch naøo môùi ñuùng? 
6) Taïi sao hoát hoaûng? 
7) Nguyeân lyù cuûa Trôøi Ñaát hình thaønh baèng caùch naøo? 
 
 
 
 
 
 

Duyên Nợ 
 

Duyên nợ Trời ban quí hơn vàng 
Yêu nhau cực khổ cũng vui bàn 

Hành thông phải hiểu cuộc đời khổ 
Cùng chung xây dựng tâm càng quí 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 21-08-2003  1: 50 AM 
Hoûi:  Tình thöông vaø ñaïo ñöùc coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa tình thöông vaø ñaïo ñöùc raát höõu ích cho 
taâm laãn thaân 
   Keä: 
 Tình thöông ñaïo ñöùc raát höõu ích 
 Trí tueä phaân minh töï cöùu mình 
 Khai trieån chính mình duyeân ñaït thöùc 
            Thöïc haønh nguyeân lyù töï mình minh 

2) Atlantic city, 22-08-2003  10: 00 AM 
Hoûi:  Thöïc haønh chaùnh phaùp phaùt trieån khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa thöïc haønh chaùnh phaùp phaùt trieån 
 
  Keä: 
 Thöùc giaùc chôn tu töï cöùu mình 
 Giaûi tröôïc qui nguyeân ñöôøng chaùnh phaùp 
 Quí töôûng Trôøi cao minh tieán hoùa 
 Caûm thoâng nguyeân lyù chôn taâm hoøa 
 

3) Atlantic city, 23-08-2003  10: 35 AM 
Hoûi:  Quí yeâu Trôøi Phaät coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa quí yeâu Trôøi Phaät höôùng thöôïng raát höõu 
ích cho taâm laãn thaân 
  Keä: 
 Quí yeâu Trôøi Phaät giaûi sai laàm 
 Töï thöùc beàn laâu uyeån chuyeån thaâm 
 Tri giaùc khoâng ngöøng tieán dieäu thaâm 
 Thaønh taâm tu luyeän töï phaân taàm 
 

4) Atlantic city, 24-08-2003  23: 35 AM 
Hoûi:  Thöïc haønh ñöùng ñaén coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa thöïc haønh ñöùng ñaén seõ bôùt ñöôïc nghieäp 
chöôùng 
  Keä: 
 Thöïc haønh ñöùng ñaén bôùt nghieäp chöôùng 
 Trí tueä phaân minh raát toû töôøng 
 Taâm ñaïo tình ñôøi khoâng laãn loän 
            Thaønh taâm tu tieán giuùp phaàn hoàn 

5) Atlantic city, 25-08-2003  2: 00 AM 
Hoûi:  Tính caùch naøo môùi ñuùng? 
 
Ñaùp:  Thöa tính caùch giaûi tröôïc môùi ñuùng 
  Keä: 
 Töï giaûi tröôïc quí chuyeån tôùi thanh 
 Chôn taâm saùng suoát yù chôn haønh 
 Quí yeâu ñoàng loaïi ñoàng thanh tieán 
 Giaûi toûa phieàn öu töï saùng hieàn 
 

6) Atlantic city, 26-08-2003  12: 00 AM 
Hoûi:  Taïi sao hoát hoaûng? 
 
Ñaùp:  Thöa taïi vì maát traät töï 
  Keä: 
 Maát traät töï khoâng yeân oån ñöôïc 
 Tâm khoâng ñaït thöùc haïi phaàn hoàn 
 Khoù tu khoù tieán khoù sanh toàn 
 Giaûi môû khoâng thaønh khoù soáng coøn 
 

7) Atlantic city, 27-08-2003  7: 10 AM 
Hoûi:  Nguyeân lyù cuûa Trôøi Ñaát hình thaønh baèng caùch naøo? 
 
Ñaùp:  Thöa nguyeân lyù cuûa Trôøi Ñaát ñaõ hình thaønh baèng söï quaân bình cuûa ñieån naêng caøn khoân vuõ truï 
  Keä: 
 Caûm thoâng nguyeân lyù ñaát trôøi chuyeån 
 Kích ñoäng trieàn mieân khaép caùc mieàn 
 Tieán hoùa khoâng ngöøng taïo caûnh yeân 
 Qui nguyeân khoâng ñoäng taïo taâm hieàn 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
Cách Mạng Tâm Linh 

 
Hiền huynh hiền muội tại trần, 

Đóng vai ô trược, góp phần thanh cao. 
Hiện ra đủ sắc đủ màu, 

Phân ra giai cấp, trước sau bất bình. 
Bỏ quên thực chất tâm linh, 

Chạy theo vật chất, tự mình khổ đau. 
Cùng nhau lý luận đổi trao, 

Buồn nhiều vui ít, nhiệm mầu khó minh. 
Tình Trời quán xuyến đẹp xinh, 

Tâm không chịu mở, khó minh ý Trời. 
Cha ban hết ý hết lời, 

Mong con cải cách, tự rời tham sân. 
Cảnh đời thể hiện nghĩa ân, 

Giúp hiền tiến hóa, tự lần sửa sai. 
Bên trong có sẵn thanh đài, 

Cảm minh Thiên Địa, tiến hoài không ngưng. 
Đứng đi cảm thức từ từng, 

Kẻ khôn người dại, con cưng của Trời. 
Khí thanh ban rãi chẳng rời, 

Giúp con hít thở, lập đời thương yêu. 
Uyên ương tổ ấm giáo điều, 

Dạy cho hiểu đạo, đạt nhiều hồi sinh. 
Chẳng còn che lấp tâm linh, 

Biết mình hiểu họ, địa linh chung nhà. 
Thực thi nguyên lý nhẫn hòa, 

Thương yêu tha thứ mới là người ngoan. 
Thực thi hiếu nghĩa trọn màn, 

Đạo tâm tự thức thiên đàng tự đi. 
Đường Trời lớn rộng tự ghi, 

Chẳng còn trở ngại tự đi một mình. 
Quán thông tự thức chơn tình, 

Lấy không làm đích, tự mình dựng xây. 
Giúp người tâm trạng đổi thay, 

Hòa trong vui khổ ngày ngày tiến thân. 
Mỗi người đóng góp một phần, 
Đổi trao thực chất tự lần dự thi. 

Trong đời có đạo gắng ghi, 
Lễ Nghĩa Trí Tín, thực thi cảm hòa. 

Thương yêu tha thứ mặn mà, 
Sống trong đầm ấm chung nhà tiến thân. 

Tình đời cha mẹ nghĩa ân, 
Tình Trời lớn rộng tạo phần ấm no. 

Khả năng tạo dựng đầy kho, 

Tùy tâm thanh tịnh tự mò tự đi, 
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si, 

Quý yêu tha thứ tâm thì cảm an, 
Tình thương hòa cảm luận bàn, 

Minh đời minh đạo minh đàng phải đi. 
Xác thân tại thế kỳ ni, 

Bước vào định luật ta thì phải tu. 
Tu là tu bổ giải ngu, 

Chẳng còn khiếm khuyết an du thức hồn. 
Lý Trời sáng tỏ sanh tồn, 

Sanh trụ hoại diệt giải cồn si mê. 
Tự mình thực hiện trở về, 

Càn khôn quy môt chán chê chẳng còn. 
Cảm minh thức giác phần hồn, 
Đến đây học hỏi tự ôn thế tình. 

Đi đi lại lại một mình, 
Quy hồn quy vía, hưởng tình Trời ban. 

Học bài vay trả cảm an, 
Trở về thanh tịnh, khai màn đạo tâm. 

Tự mình cảm thức mừng thầm, 
Tâm không động loạn, chẳng lầm chẳng sai. 

Thực thi nguyên lý thiên tài, 
Cha ban mùi đạo, dồi mài sửa tâm. 

Sanh ra cấu trúc nguyên âm, 
Khóc la đòi hỏi, hồi âm chuyển hình. 

Khí thanh tràn ngập tạo xinh, 
Tình Trời tình đất, tình minh tạo đời. 

Tiến thăng hợp thức hợp thời, 
Quy nguyên chơn trạng, mở lời nhủ khuyên. 

Khuyên người học hỏi triền miên, 
Tâm linh là chánh, đảo điên chẳng còn. 

Hai vai gánh nặng mỏi mòn, 
Học Bi Trí Dũng, chẳng còn đấu tranh. 

Chung lo giúp sức thực hành, 
Xác thân phải trả hồn thanh tự hòa. 

Trở về học hỏi thứ tha, 
Cha ban tình đẹp, chan hòa tình thương. 

Cảnh đời tạm bợ dựa nương, 
Thức tâm học hỏi tùy đường mà đi. 

Khùng nầy nhắc nhở một khi, 
Bạn tu bạn bạn đắc trường thi cảm hòa. 

Đệ huynh tỷ muội một nhà. 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

Nouméa, 22-12-1985 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
CHAY MẶN 17 

Trích đoạn Thầy giảng 
 
Trường chay là gì? Tâm nó không nghĩ xấu người khác, do tâm nó không động. “Biển cho lặng Minh 
Châu mới phát”, nghĩ xấu người khác là tâm mình động. Cái tâm nó càng ngày càng thanh tịnh, thì tại 
sao nó mới diệt dục? Khi mà cái tâm nó thanh tịnh nó thấy, nhắm mắt thấy ánh sáng rồi thì nó coi cái 
cảnh dục không phải là cái cảnh thật của nó, đó là sự trần trược của thực phẩm mà thôi, không phải là 
cứu cánh. Cho nên nó trở về cứu cánh sinh tồn, phần Hồn nó được sinh tồn, vui vẻ, chơn ngôn nó xuất 
phát độ tha, một lời nói nó thức tỉnh người ta, đó là vàng. Cho nên tùy theo trình độ mà học. Cho nên 
Pháp Lý Vô Vi mở rộng: Nam, phụ, lão, ấu đều học được. Người chịu thiền thì lần lần nó mới mòn 
nghiệp tâm, nó giải lần lần, nó tiến hóa theo sáng suốt thanh nhẹ, tự thức, lúc đó nó mới thấy rằng 
trường chay diệt dục là giải thoát thật sự, nó phải tới trình độ đó nó mới làm được. Còn người 
chưa tới trình độ đó buộc người ta giữ cái giới đó thì chỉ tạo uất khí trong tâm, phản loạn, và tự đầu óc 
nó sanh ra những cái chiến thuật hại người chứ không phải cứu người. Những cái lý luận bất chánh là 
chiến thuật hại người, mà chính hại luôn nó, tội nghiệp vô cùng. Cho nên Pháp Lý Vô Vi... (nghe 
không rõ), tu đi. Người nào muốn lên thiền viện tu thì phải giữ lề lối của  thiền viện để tu, là đem lại 
hòa khí cho chung. Còn người nào tới thiền đường nhận pháp về là phải hành, lập lại trật tự hòa hợp 
với chấn động cả Càn Khôn Vũ trụ để tiến hóa, cũng không khác gì một sinh viên của Vũ Trụ, chớ 
không phải các bạn tu đây là dốt đâu. Tu rồi nó sẽ khôn, nó sẽ thông minh. Nghe một lời nói của con 
nít mình cũng hiểu được chân lý, nghe một lời nói của một cụ già mình cũng rất thấm thía, thấy rõ vị 
trí tiến hóa của người. Tuổi trẻ mà moi được khối óc ra, tu để khai mở tâm linh của chính mình thì 
giúp đỡ biết là bao nhiêu quần sanh ở tương lai. Cho nên Trời Phật cũng cảm động nhất là tuổi trẻ 
chịu tu, chịu thức mới là thật, bởi tuổi trẻ ít gian dối hơn những người đã sống từng lường gạt người, 
nó có thể khôi phục cái tập quán đó. Mà tuổi trẻ nó trong lành nhiều hơn, và nó chịu dấn thân sửa cho 
nó càng ngày càng sáng suốt hơn thì nó là dũng mãnh. Nó hiểu được nguyên lý vô sanh là thấy nó 
vinh quang và thanh nhàn, không có mê chấp nữa. Cho nên lúc giảng nào của tôi, tùy theo trình độ. 
Vô Vi cho tất cả không phải Vô Vi cho một nhóm người, cho một phe phái. Vô Vi cho một người tức 
là cho một Tiểu Vũ Trụ khai triển, hòa đồng với Đại La là vậy. Cho nên giá trị của quý vị là vô cùng 
chớ không nên kỳ thị lẫn nhau. Anh em tu, kẻ trước, người sau phải dìu dắt, bàn bạc, nhịn nhục, học 
hỏi là chúng ta gặp được Thầy rồi, không cần phải đi gặp một ông Thầy Tám mới được. Nếu chúng ta 
gặp được cái pháp mà chúng ta chịu tu là chúng ta mở ra, không thua Thầy Tám. Tuổi trẻ mà tu mà 
mở ra được không thua Thầy Tám, tôi bảo đảm như vậy, chớ không phải Thầy Tám là quan trọng. 
Cũng là con người khổ hạnh tu học trên 35 năm mới thâu góp được chút đỉnh, nói rõ cho các bạn nghe 
để các bạn tự thức và tự chủ, và tự cướp lại cái của từ nhiều kiếp tới bây giờ, chớ không phải các bạn 
nhà nghèo; đừng nghĩ mình nghèo, mình giàu có lắm, trong óc. Giàu lòng tha thứ thương yêu là các 
bạn sẽ là một người giàu vinh quang ở tại mặt đất.  
 

Thông Báo về Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông” 2013 
Du Thuyền “Voyager Of the Seas” Úc Châu / Tân Tây Lan 

  
Ngày 7 tháng 6 năm 2013 
 
Kính gởi quý bạn,  
  
 Về Khách Sạn Rydges World Square trước và sau Đại Hội:  
 Xin quý bạn lưu ý: Vì chúng tôi cần biết số phòng chính xác và trả lại những phòng không cần cho 
Khách Sạn, xin quý bạn ghi danh Khách Sạn trước ngày 15  tháng 6 để chúng tôi có đủ thời gian sắp xếp 
và tránh trả tiền phạt nếu dư phòng. 
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Về phần chuyển vận trước và sau Đại Hội: 

  Quý bạn đã mua vé máy bay xin gởi lộ trình bay cho BCV về điện thư:  ghidanhdh2011@gmailcom, 
hoặc liên lạc với ban ghi danh ở địa phương,  để BTC biết số người cần được chuyên chở để mướn xe bus 
và xe van cho Đại Hội.  
 

Đóng lệ phí Đại Hội đợt 2 : 
Vì BTC cần đủ thời gian để trang trải các chi phí Đại Hội, xin quý bạn đóng lệ phí Đại Hội đợt 2 

trước ngày 1 tháng 8  hoặc sớm hơn nếu có phương tiện. 
 
Thành thật cảm ơn sự đóng góp và lưu ý của quý bạn.   
 
Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội, 
 
Kính thư, 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 

 
Giới Thiệu Video Nhạc Đạo 

 
Theo lời yêu cầu của nhiều bạn đạo, ban kỷ thuật đã thêm vô phần “Nhạc Đạo Vô Vi” trong mục Tài 
Liệu Tu Học” gồm: 
Tân Nhạc, Cổ Nhạc, Thơ Đạo, và Dân Ca - Hồ Quảng như sau đây: 
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=804&Itemid=244 
http://www.vovi.org/ 
  
Ban Video Kính Mời 
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI AHVV HOA KỲ - NAM CALIFORNIA 
Kính thưa quý bạn đạo, 
Kèm theo đây là danh sách quý bạn đạo phát tâm đóng góp đến ngày 06 tháng 6, năm 2013 tiếp theo kỳ 
trước cho quỹ Xây Cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi – Chương Trình “Một Viên Gạch 100 đôla”.  

DANH SÁCH BẠN ĐẠO PHÁT TÂM XÂY DỰNG TRỤ SỞ VÔ VI 

CHƯƠNG TRÌNH “MỘT VIÊN GẠCH 100 Đôla" 

No. Tên Bạn Đạo Phát Tâm 
Viên 
gạch $US $EU 

1 Ẩn Danh  5 500   

2 Mary Kim (HI) 1 100   

3 Bùi Thị Gấm (MA) 2 200   

4 Nguyễn Thanh Trúc (CA) 3 300   

5 Ẩn Danh 1 100   

6 Gia đình chú Đặng (CA) 2 200   
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7 Nguyễn Thị Nhạn (CA) 1 100   

8 Nguyễn Hoa (PA) 3 300   

9 Dương Văn Đê (CA) 3 300   

10 Tiền Ăn Tại Trụ Sở (CA) 1 100   

11 Nguyễn Thúy Hoa (CA) 2 200   

12 Mai Kiết Khánh (CA) 5 500   

13 Tiền Ăn Tại Trụ Sở (CA) 1 100   

14 Ngo Dan Y (France) 2 200   

15 Ngo SoVan (France) 2 200   

16 Ngo Mùi Leng (France) 6 600   

17 Do Jean Claude (France) 5 500   

18 Ẩn Danh (CA) 2 200   

19 Hiệp Ngô Tân (GA) 10 1,000   

20 Má nuôi của Bác Thiên Tạo (CA) 3 300   

21 Quí - bạn Bác Thiên Tạo (CA) 1 100   

22 Hoàng N Nguyễn (CA) 2 200   

23 Trần William (CA) 3 300   

24 Trần Thị Hạnh (CA) 2 200   

25 Steven Sam Tran (CA) 4 400   

26 Nguyễn Xuân Nhân (Germany) 10  1,000 

27 Nguyễn Thanh Hằng (Âu Châu) 1  100 

28 Phan Thị Nhung (Belgium) 5 500   

29 Diệu Trinh (SC) 1 100   

30 Thiền Viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới (Canada) 10 1,000   

31 Cao Giải Minh & Trần Út (Canada) 10 1,000   
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Đến ngày hôm nay 06/06/13 Hội đã nhận được là $160,820.00 trong số $250,000.00 mà chúng tôi kêu gọi, 
chỉ còn khoảng $89,180 nữa.  Đại Diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ-Miền Nam California xin cảm ơn quý 
bạn đạo đã phát tâm đóng góp cho việc xây cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.  Rất mong sự đóng góp tiếp tục 
của quý bạn đạo để Hội có đủ số tiền hoàn thành công việc chung.  Nếu mọi chuyện theo như dự định chúng 
tôi sẽ làm lễ Khánh Thành Trụ Sở vào ngày 22 tháng 9 năm 2013, nhân dịp lễ Tưởng Niệm Đức Thầy. 
Mọi sự đóng góp hay có câu hỏi nếu có sự thiếu sót gì xin gởi thơ về địa chỉ của Hội: 
VoVi Friendship Association 
P.O. Box 2045 
Westminster CA 92684 
Hay gọi:  Quyên Trần 714-414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com 
hay Bạch Liên: 714-210-9601, Email: lienle008@yahoo.com 
Hoặc có những câu hỏi gì về việc xây cất, xin liên lạc đại diện Ban Xây Cất: 
Bác Phạm Văn Được:   714-636-9360,    Bác Trần Đình Long :  714-236-9291,  
Anh Phạm John : 714-425-7878,            Nguyễn Hoàng Long:  714-277-7314 
 
 
Dưới đây vài hình ảnh mới của tiến trình đang xây cất.  Đã pass inspection phần điện nước, hiện nay đang 
chạy các óng nước chữa cháy sprinkler system. 
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Thành thật cảm ơn đóng đóng góp và hổ trợ tinh thần của quý bạn đạo. 
Thay mặt Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California 
Trần Thị Lệ Quyên. 

 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Phạm Thị Tư, là thân mẫu bạn đạo Ngô Văn Trai ở Florida 
sanh ngày 22/3/1924 từ trần ngày 23/5/2013 (tức ngày 14  tháng 4 năm Quý Tỵ )  tại Việt Nam hưởng thọ 
88 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo, 
 
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bđ LÝ NGÀ sinh năm 1940 . Mất ngày 03.06.2013 (nhằm 
ngày 25.04 Quý Tỵ). Thọ 73 tuổi tại Phan Thiết, được siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo. 
Huỳnh Đăng Lân kính báo. 
 
3) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn Hoàng Minh Diệp tên là Hoàng Văn Ba sinh 
năm 1927 mất vào hồi 19h 30 ngày 31 tháng 5 2013 tức ngày 22 tháng 4 Âm lịch tại thôn Hợp Tiến xã Đại 
Hợp huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng sớm được siêu thăng tịnh độ. 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
         BÀN BẠC KHAI THÔNG 
 Bàn bạc khai thông rõ ý Trời 
Khai thông khối óc ngộ Thiên Cơ 
Sửa mình tiến hóa không ngừng nghỉ 
Trật tự quân bình tự thực thi 
              Bành Chi 
                Cali 
                                  ‐‐‐‐ 

               THẤP CAO 
 Già trẻ tu hành chẳng thấp cao 
 Luyện sao đầu đỉnh điển thông giao 
 Ấy là hữu phước kẻ hành đạo 
 Khai triển kịp thời tâm thức cao 
                              Saigon 15.4.2013 
                                   Minh Vô Vi 
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              VÔ SANH 
 Chúng ta là Phật chưa hoàn thành 
 Nên niệm Di Đà khai triển thanh 
 Tiến hóa thăng đến giài thoát 
 Ai vào điển giới đạt vô sanh 
                               Saigon 15.04.2013 
                                     Minh Vô Vi 
 
               AN BÀI 
 Toàn cầu nhân loại con ông Trời 
 Thượng Đế an bài học đạo đời 
 Tỉnh thức tu hành, sớm đắc tịnh 
 Hòa cùng điển giới độ muôn nơi 
                            Saigon 15.04.2013 
                                  Minh Vô Vi 
 
                                              TỰ HÀO 
  Sáng suốt truyền trao thế hệ sau 
  Dư thừa tiền của góp đồng bào 
  Gieo trồng hạnh đức tâm bồ tát 
  Tâm phát từ bi mới tự hào 
                                 Saigon 02.06.2013 

                                                           
                  MONG CẦU 
 Đi trong sanh tử chảy theo dòng 
 Ao ước mong cầu cứ mãi trông 
 Định luật an bài sự tiến hóa 
 Bình tâm sáng suốt chớ cầu mong 
 Tự hành, tự tiến, tự mình biết 
 Khử trược lưu thanh tỏ sáng lòng 
 Tự nguyện tham thiền cầu giải thoát 
 Bầu trời chiếu sáng từ phương đông 
                                 Saigon 03.06.2013 
                                       Minh Vô Vi 
                      ----- 
    CUỘC CHIẾN THANH - TRƯỢC 
Tâm muốn tu sao cứ làm điều trược ? 
Dâm tà không vượt, tiêu hao phước! 
Trước kiếng Vô Vi: mình có tội ! 
Ăn năn cải hối, tối tham "ngồi". 
           Tường Thinh - SC 
(Thơ được viết để Hành giả tự nhắc nhở) 

                                    Minh Vô Vi 
 


