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Thưa các bạn,
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc
trị tâm bệnh và giải tỏa 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) Qui hội tình người có ích gì không?
2) Tạo tâm từ để làm gì?
3) Rõ các miền để làm gì?
4) Nhiệm mầu là sao?
5) Bước vào để làm gì?
6) Còng để làm gì?
7) Ai buộc?

1) San Diego, 01-03-2006 5 : 20 AM
Hỏi : Qui hội tình người có ích gì không?

2) San Diego, 02-03-2006 5: 35 AM
Hỏi: Tạo tâm từ để làm gì?

Ðáp : Thưa qui hội tình người để ấm áp
Kệ :
Ấm áp thương yêu tạo tâm từ
Có thừa xây dựng cùng chung tiến
Học hỏi thâm sâu giúp các miền
Thành tâm tu sửa sống an yên

Ðáp: Thưa tạo tâm từ để độ đời
Kệ:
Thương yêu tha thứ tạo tâm từ
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền
Thành tâm tu luyện sống an yên
Quí tưởng Trời cao rõ các miền

3) San Diego, 03-03-2006 3: 24 AM
Hỏi: Rõ các miền để làm gì?

4) San Diego, 04-03-2006 3: 31 AM
Hỏi: Nhiệm mầu là sao?

Ðáp: Thưa rõ các miền để học thêm
Kệ:
Học thêm trí sáng tự hành tiến
Thực hành thấu hiểu chiều sâu đạo
Học hỏi không ngừng hiểu thấp cao
Qui hội tình người rõ nhiệm mầu

Ðáp: Thưa nhiệm mầu là không biết trước được
Kệ:
Thân tâm bất ổn vì động loạn
Khó khổ tự tu tự luận bàn
Duyên lành đưa đến nhiều may mắn
Thực hiện chơn tu tránh khó khăn

5) San Diego, 05-03-2006 3: 45 AM
Hỏi: Bước vào để làm gì?

6) San Diego, 06-03-2006 6: 00 PM
Hỏi: Còng để làm gì?

Ðáp: Thưa bước vào để học đạo
Kệ:
Hành thông bước vào càn khôn học
Tiến hóa không ngừng nhớ nhớ thương
Chiều sâu học hiểu điều qui một
Cảm thức trần gian một cái còng

Ðáp: Thưa còng để buộc tu
Kệ:
Còng dạy kiên nhẫn tự tiến thân
Phát sáng tâm linh theo chiều tiến
Chuyển hóa thâm sâu qui một mối
Bình tâm học hỏi trí khai màn

7) San Diego, 07-03-2006 6: 20 PM
Hỏi: Ai buộc?
Ðáp : Thưa hoàn cảnh bắt buộc tu
Kệ :
Tự hành tự tiến tự khai thông
Giải tỏa phiền ưu giải cái còng
Trí sáng tâm minh tự quán thông
Thực hành tiến hóa chỉ một lòng

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
LUỒNG ÐIỂN THANH TỊNH
Các bạn tu đạt cái luồng điển rồi thì các bạn nghe cái đó có lý hay là không, các bạn thấy rõ.
Cái người giải thông cái chân lý nó tròn hay là không, thấy rõ. Còn cái chân lý không tròn mà cứ
chuyển qua những cái giới hạn ma quỹ nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, cái đó là hư. Các bạn
không thể bước qua cái giới đó được, nhưng mà các bạn tiến thẳng, tiến lên trên, chứ không có bao
giờ ở dưới được.
Cho nên, không nên sai lầm, bước vô điển giới tu là chúng ta được cái lợi thế ở chỗ đó. Họ nói
gì nói, mình co lưỡi niệm Phật. Một hồi họ nói rồi mình coi có dính được câu nào không? Có cái nó
hoàn toàn không dính thì mình thôi đi, cũng nghe vậy mà mình biết thôi, rồi nó không ăn chịu gì.
Nhưng mình cũng không phê bình họ làm gì. Nhưng mà cái co lưỡi răng kề răng của mình để làm
gì? Nếu mà mình nhẹ hơn là mình độ cho họ, họ sẽ thức giác, chứ đừng có cắm đầu mà nghe xuôi, bị
À...
Tôi nói: “Con người, mặt con người mà hồn sư tử cũng có, mặt con người mà hồn quỹ cũng
có, mặt con người hồn ma cũng có”. Tôi nói lâu rồi, đâu phải bữa nay mới nói. Nhiều người nó ác
lắm, nó có đủ mưu kế, mưu lược để phá hoại những cái người tu hành, mà nó cũng bị phá hoại nữa.
Cái đó là cái tội tày trời, không có thể tha thứ được. Chính nó đã hại nó. Hỏi tại sao cái người tu
hành lại không tha thứ? Người tu hành là cái phần nhẹ, người ta tu chơn chánh, người ta đạt được cái
phần nhẹ, mà nó đi phá phần nhẹ là nó rước phần trược. À... Nó đem cục đá đi đè ngực nó, thành ra
nó tức bụng, tức ngực hoài. Cái đó là nó hại nó, thấy không? Nó không hiểu tới cái quyền uy của trời
đất. Nó không hiểu cái thanh điển đã hỗ trợ cho nó, mà nó không chịu tiến lên.
Cho nên, có nhiều giới lắm. Ði ngang cũng nói điển, đi dọc cũng nói điển, đi lên trên lưng
chừng cũng nói điển. À... còn cái mình đi đến cái vô vi là tột đỉnh thanh tịnh. Cái điển này nó khác.
Cái điển này nó ứng tất cả mọi giới, ứng tất cả mọi tâm trạng. Cho nên một tràng pháp mà nói ra,
nghĩa là nói bao nhiêu nó cũng ở trong tâm trạng đó nó hóa giải.
Cho nên, mình thấy cái huyền diệu, cao siêu, thanh thản, trong lành của luồng điển thanh tịnh
đó, nó mới ứng cho tất cả mọi tâm trạng nhiều người đời và thiêng liêng, chứ không phải rằng nó
ứng cho một số này thôi, quên số kia, không có! Cho nên nó khác lạ ở chỗ đó. Các bạn được nghe
qua rồi các bạn tìm thấy cái luồng điển mà chính các bạn đang có. Các bạn đã và đang có cái luồng
điển đó chứ không phải rằng cái người truyền pháp này mới có. Cho nên cái luồng điển đó nó càng
tiến, nó càng ở trong cái cộng đồng vô vi, mà nó hoàn toàn là một cái chơn lý trọn vẹn không thiếu
mà cũng không thừa.
Nhưng tui thấy cái sự dày công của tôi không hoang phí, mà sự dày công của các bạn cũng
không hoang phí. Nếu mà sự dày công của các bạn hoang phí đó, thì không có sự bồi đắp của sự dày
công tôi đến đây nói chuyện với các bạn. Các bạn đã có công tu, tôi cũng có công tu. Chúng ta đồng
thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Cái điển nó mới trở về với các bạn, để các bạn nghe, các bạn
thấy, các bạn mở, các bạn tiến. Các bạn phải làm trong phận sự, nhiệm vụ của loài người tiến thẳng
lên trên, rồi các bạn mới giúp cho tất cả mọi người, cho người ta mở mắt ra người ta thấy. Cái của họ
có mà không chịu hưởng, họ đi hưởng cái chuyện bậy bạ không, không có trúng gì hết. Cái cao quý
có mà họ không biết giữ lấy mà sống, họ chỉ đi hưởng những cái chuyện tạm bợ để che bề ngoài mà
thôi. Cái đó là cái đau khổ triền miên.
Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải biết tu. Họ nói tu, mang cái chữ tu, nói tu, lấy vải thưa che
mắt thánh. Cái đó không được. Chúng ta ở trong thực tế. Con người phải có tráng kiện, sức khỏe.
Con người phải biết mọi người vì mình, mình vì mọi người. Cái đó là cái căn bản của người tu vô vi,

chứ đừng nói tui chê công tác này, chê việc kia không làm. Cứ cái gì đưa đến tôi, là một bài học tốt
đẹp. Tui học được cái nhẫn, tui học được cái hùng dũng để đạt tiến mọi việc trong sự thông suốt chứ
không phải là tui lười biếng, tui lãnh tui làm cho có chừng rồi tui bỏ phế. Bởi cái vũ trụ này là của
chung chứ đừng nói cái ý thức riêng biệt. Dù cho những người lợi dụng mình, mình cũng ở trong cái
tình trạng đó. Ý thức chung tất cả nó sẽ tốt, bởi vì chúng ta đem cái chủng tốt, cái nhân chủng tốt
xuống thì chúng ta phải lần lần... chúng ta phải cảm hóa những cái xấu.
Bây giờ chúng ta pháp luân đây, hồi trước các bạn mới tu, mới hít vô làm sao các bạn giải
được cái trược, phải không? Nhưng mà bạn nghĩ làm sao giải được cái trược? Nhưng mà ngày nay
bạn thấy không? Bạn thấy tâm hồn của bạn nhẹ, là nhờ cái pháp luân thường chuyển mà bạn đã giải,
mà bạn đâu phải giải một giờ một phúc, giải nhiều ngày, nhiều giờ. Rồi bây giờ mới nghe được cái
phần pháp, rồi thấy tâm hồn nó thanh thản, là chúng ta đã giải, giải cái trược, lưu cái thanh. Cái
thanh nó mới tương đồng với cái thanh bên trên, rồi chúng ta nghe thấy cái đầu óc, tâm trạng nó
thanh thản, nó cởi mở, nó nhẹ nhàng, thấy chúng ta sung sướng biết bao nhiêu. Chúng ta hòa đồng
với vũ trụ, chúng ta ở trong cái Trời Cha Ðất Mẹ, tiến thẳng lên cộng đồng với tất cả mọi người. Cái
tình thương của chúng ta là cao cả. Tự làm cách mạng bản thân để tiến, đem lại ánh sáng cho mình,
tự sửa chữa thì chúng ta đâu còn chấp mê. Ở trong trường hợp nào, ở trong hoàn cảnh nào chúng ta
cũng tiến.
Những người mà lợi dụng ta, thì những người đó sẽ tự phá hoại nó. Chúng ta đem tình thương
cho tất cả mọi người, đó mới gọi là cái người tu. Dù họ làm cái gì đi nữa chúng ta phải thương họ, để
dìu dắt họ, lấy cái từ bi cởi mở cho họ, mà trước hết chúng ta phải ở trong cái khổ cảnh, chúng ta
phải chấp nhận những cái nghịch cảnh đó là thầy chúng ta, chúng ta mới tiến được. Chúng ta chống
lại nghịch cảnh là chúng ta tự làm lụn bại mà thôi, đâu có tiến được. Cho nên, ở thế gian vẫn có
chiến tranh mãi là vì họ chống lại nghịch cảnh, họ không chịu chấp nhận cái nghịch cảnh, họ không
chịu chấp nhận sửa chữa trở về thiên ý quá đẹp: “Thế gian là thiên đàng”. Có bấy nhiêu đó thôi!
Cho nên, chúng ta có nhiều cơ hội học hỏi. Khi mà chúng ta đạt được thanh điển rồi, chúng ta
thấy chúng ta là học trò từ thiên đàng xuống thế gian để học. Bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến cũng
học. Bạn đau bụng cũng là một bài học. Rồi bạn thiền, lần lần... lần lần... lần lần... thiền bạn thấy, ở
nơi nào cũng thiền, thiền trong triền miên, trong tiềm thức của bạn, không có chỗ nào mà bạn không
thiền. Ðó, bạn thấy nó thoải mái, bạn thấy hạnh phúc, bạn thấy giá trị của cái mức tiến và cái lòng
dũng cảm công phu của các bạn. Bạn đã tiến trong cái đại hùng, đại lực, đại từ bi rõ ràng.
Thương bản thể, yêu đạo, con người rất thông suốt, không bao giờ làm hại người khác, không
bao giờ đem sự đau khổ cho người khác, mà chỉ đem một cái tâm trạng để dìu dắt người khác, thấy
người là ta, ta là tất cả, mọi người đang đau khổ. Chúng ta tìm một cái đường lối để giải thích cho
mọi người, mà giải thích cái gì? Giải thích cái tâm linh họ. Nó quan trọng. Cho họ cái bánh ăn cũng
không bằng giải thoát được cái tâm linh để cho họ thấy họ, ý thức được cái hoàn cảnh của họ có thể
nhảy qua hoàn cảnh mình, thì tự nhiên cái sự đau khổ của họ nó được tự thanh lọc.
Cho nên cái phương pháp công phu này đã tới điển giới là phải tiến thẳng vô điển giới chứ
không nên bỏ. Còn các bạn mà đi về ngoại cảnh thì các bạn sẽ bị kẹt, chắc chắn là bị kẹt. Lý không
thông, tâm không tiến, tiền kiếp không giải mở, rồi đi tới cái cơn thử thách, xác thác ra ma, tiêu tan
không còn gì hết.
Cho nên nhắc hoài, nhắc hoài, nói đi nói lại cũng bao nhiêu đó thôi chứ không nói gì nữa.
Nhưng mà cứ nhắc hoài, nhắc hoài để các bạn nhớ. Vì tâm trạng con người nó có cái thành kiến:
“Ôi! cái này cũ quá tui không muốn nghe, tui nghe cái mới”. Nhưng mà cái mới rốt cuộc rồi phối
hợp với cái cũ. Có bấy nhiêu đó thôi.
Tại sao tui có thể học được nhiều thứ chữ, thứ tiếng mà tui hổng thèm đi học? Các bạn thấy tôi
học dễ dãi, tôi nói tiếng gì giống tiếng ấy, tại sao tôi không học? Tôi muốn để vậy. Tôi muốn để vậy

rồi tôi cảm ứng tất cả, cái nào tôi cũng có thể thông suốt được, để cho các bạn thấy thằng dốt cũng tu
được chứ không phải thằng học chữ mới tu được.
Ðó, rồi lần lần bạn làm, thấy càng ngày thông minh. Những người không học mà họ đạt tới. Sự
thông minh nó ở trong cái nguyên lý, trong chân lý không sai lạc. Chính họ không phải là người học
về triết nhưng mà họ dám thuyết về triết, thì do cái gì? Do cái tâm tánh nội trạng đều được thay đổi
và sự trong suốt đến với họ, họ mới xuất hóa được cái trong suốt cho mọi người. Chỉ bấy nhiêu đó
thôi! Các bạn nên cố gắng nghiên cứu về điển, nhưng mà điển vô vi là THANH TỊNH. Vô: là không,
Vi: là tới nhỏ đi nhỏ đi nữa nó cũng không còn chút bụi nào nữa. Cái đầu óc các bạn sáng như hào
quang tươi sáng lúc đó các bạn thuyết pháp dễ dàng. Cảm ơn các bạn.
Thoâng Baùo cuûa HAHVV Taây Baéc Hoa Kyø
Kính gôûi Quyù Baïn Ñaïo Voâ Vi,
Nhaân dòp Kyû Nieäm 20 naêm Thaønh Laäp Thieàn Vieän Nhaãn Hoaø vaø 10 naêm xaây caát Ñaïi Giaûng
Ñöôøng, chuùng toâi xin traân troïng kính môøi quyù Baïn Ñaïo tham döï ngaøy vui naøy, seõ ñöôïc toå chöùc
vaøo ngaøy Chuû Nhaät 7 thaùng 5, 2006.
Ñöùc Thaày seõ ñeán Thieàn Vieän vaøo ngaøy Thöù Naêm, moàng 4 thaùng 5 naêm 2006.
Ñeå tieän vieäc saép xeáp, xin quyù Baïn Ñaïo lieân laïc tröôùc vôùi chuùng toâi baèng Ñieän thoaïi hoaëc E-mai
sau ñaây:
Nguyeãn Trí Vöôïng, ÑT. (360) 459-2405 , E-mail: nguyenv@copper.net
Phaïm Vaên Höng, ÑT. (360) 956-7038, E-mail: hungkn2005@aol.com
Baïn Ñaïo naøo di chuyeån baèng maùy bay, xin ñeán Phi Tröôøng SEATAC (Seattle). Ñeå tieän vieäc ñöa
ñoùn, neáu coù theå, xin choïn chuyeán bay ñeán sau 5:50 chieàu.
Xin caûm ôn quyù Baïn Ñaïo.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh của đạo hữu Võ Thanh Vân, sinh năm
1943, là phu quân của đạo hữu Võ Kim Chi, đã từ trần vào ngày 9 tháng 4, 2006 tại San Jose,
California, hưởng thọ 64 tuổi.
Đạo hữu Võ Thanh Vân đã từng sinh họat lâu năm cùng bạn đạo tại Bắc Cali và đóng góp tích cực
trong việc sáng lập Thiền Viện Hai-Không.
Tòan thể bạn đạo vùng Bắc California xin chân thành ghi ơn Đạo Hữu, nguyện cầu hương linh của
đ/h Võ Thanh Vân được sớm siêu thăng tịnh độ, và thành kính phân ưu cùng gia đình của chị Võ
Kim Chi.
Thành thật cảm ơn chân tình của quý bạn đạo,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California kính báo
2) Nhận được tin muộn, nhạc phụ của đạo hữu Phùng Thị Nga là cụ ông LÊ VĂN TUYẾN, sanh
năm Kỷ Tỵ (1929) đã từ trần ngày 20-03-2006 (nhằm ngày 21 tháng 02 năm Bính Tuất) tại Florida,
USA. Hưởng thọ 78 tuổi.
Xin quí đạo hữu Năm Châu hướng tâm cầu nguyện cho cụ ông được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật phân ưu và kính báo.
TÐ. Phú-Nhuận, ngày 10-04-2006.

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo 31 tháng 1 - 2006 chúng tôi đã nhận cho đến ngày 15 tháng 4 2006 cho quỹ cưú khổ ban
vui như sau:
Người gửi

US$

Chinh Bui (CA)
90.00
Au Cam Hong (Mtl)
Au Cam Hong (Mtl)
Lam Minh My Phuong (ON)
Tam Phan (Ca)
300.00
1 Ban dao Cali
400.00
Minh La (Ca)
180.00
Minh H Nguyen (TX)
100.00
Nguyen Quoc Hoa (Tx)
540.00
Trang Duong (VA)
300.00
Le Mai (Ca)
150.00
HAHVV Florida
700.00
Ngo Quang Dung (Mtl)
Trinh Minh Tri Don (Hi)
100.00
Anh Ly (Ca)
600.00
Mai Nguyen (Ca)
200.00
Nguyen Thanh Thong (Tx)
180.00
Porter Kim Ann (Ca)
500.00
Ut Tran (AB)
Hong Vo (Ca)
200.00
9090-6108 Quebec inc
Long Bui (TX)
100.00
Tran Hong Hoa & Ngoc Dung (MA) 1000.00
HAHVV Florida(4/2006)
465.00
TD Tu+' Tho^ng- Chi. Triem (TX)
400.00
Chinh Bui (CA)
150.00
Zora Costich (VA)
150.00
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Ngo Quang Dung (Mtl)
Nguyen Dinh Tri (Tx)
600.00
Nancy Luong (TX)
200.00
A^?n Danh (Ca)
400.00
Lam Minh My Phuong (On)
Emile Nguyen Huu Tri (France)
Van Hai Duong (AB)
Lieu Wan (Australia)
Le Thi Thong (Ca)
60.00
Nguyen Thuy Hoa (Ca)
60.00
Truong Vu Long (AB)
Nguyen Van Man (AB)
Diep Kien (AB)
Tran Chiel (AB)

Currency$

$ Can 200
$ Can 200
$ Can 50

$ Can 60

$ Can 500
$ Can 500

$ Can 100
$ Can 60

$ Can 50
E $50
$ Can 500
1100 A$
$ Can 300
$ Can 100
$ Can 100
$ Can 100

Tam Huynh (MA)
Vo Danh (Ca)
Luu Thi Guong (Mtl)
Tam Huynh (MA)
Co Thanh Phong (Mtl)
Ha Quang (Mtl)
Tong Thi Kieu Cuc (AB)

100.00
500.00
$Can 100
100.00
$Can 300
$Can 300
$Can 1000

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui và giúp đỡ
tận tay những gia đình tàn tật nghèo khổ bệnh tật, các em câm điếc và nghèo được đi học, bệnh viện AidsSida thời kỳ cuối, và bệnh viện người già bị tâm thần ,các em bụi đời, program ADAPT(Giúp nuôi ăn học
các em gái gia đình nghèo được có nghề tự lập) , bảo trợ trẻ em dân tộc nghèo hay mồ côi ăn học và nạn
nhân thiên tai v.v...hay những gia đình nghèo khổ mà Ðức Thầy cho biết cần gửi.
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục ủng hộ
từ năm 1998.
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề : VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
-email aphancao@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo và xin kính chúc quí bạn đạo vui mạnh và tu tiến
Kính Thư
Phan Cao Thăng

THƠ
THÍCH TRÍ THỨC
Sáng biết đạo chiều chết cũng cam
Xưa nay quân tử cam tâm làm
Trượng phu chơn chánh thực tâm quyết
Không thích phù du, tục tử phàm
Tâm phàm Tâm Phật nhân tâm
Khai thông bản thể Phật Tâm trở về
Sáng biết đạo, chiều: giủ! bỏ! mê!
Tâm thanh sáng suốt rõ muôn bề
Ðạo Trời duyên phước nay được nhận
Nhìn đời khổ khổ, sớm giải mê
Trần gian vui sướng não nề
Trãi qua động loạn !
Tỉnh, mê, nhớ đời !
Nhờ có đời Kinh Phật, biết Trời
Nổi lên trôi xuống, lệ đầy vơi
Nào ai thích được:
Tâm Trí Thức !
Hiểu câu Kinh Phật !
Thực hành thôi !
Thực hành ! mới vượt biển đời
Van xin à cầu nguyệnà mấy lời trần ai

Trăm năm là mấy tự đoạ đày
Trăm năm hạnh phúc thực sự đây!
Ðưa tròng vào cổ ! Vui chấp nhận !
Một kiếp phù sinh! Ðạo! Có hay!
Thức tâm mới bớt đọa đày
Không tu, không luyện,
Ngày ngày trần gian.
Thủ-Ðức, 30-11-2005
TỪ HÙNG.
====

TAÂM YÙ TÖÔNG GIAO

Thaáy nghe baát cöù chuyeän chi
Trao lieàn cho yù tính suy moïi beà
Phaàn taâm phaùn xeùt khen cheâ
Nghe, thaáy, bieát, hieåu deã beà xöû phaân
Laøm gì ñöøng haïi ñeán thaân
Heã thaáy vieäc toát chaúng caàn nghó suy
YÙ ta muoán tính ñieàu gì
Taâm lieàn roõ toát töùc thì laøm ngay
Cho neân moïi vieäc thöôøng ngaøy
Taâm caàn kieåm ñieåm thaáy hay thuaän loøng

Chæ caàn vieäc toát laø xong
Thì ta ghi nhôù vaøo loøng laøm ngay
YÙ laønh luaän ñoaùn khoâng sai
Nhöõng yù xinh ñeïp thöôøng ngaøy giuùp ta
Neân traùnh nhöõng yù höôùng taø
Ñeå taâm saùng suoát traùnh xa toäi mình
Laøm cho heù môû taâm linh
Ñoù laø baûo veä coâng trình ñi leân
Coâng phu raùn luyeän cho beàn
Môùi mong giaûi thoaùt veà treân thieân ñaøng
Thanh Söõ (TVTLTC)
===
TÔI TẦM TÔI
Mặt hồ lay động khó tầm tôi
AƯo ảnh loạn tâm tạo nghiệp tồi
Ða dục tổn thần sanh uất khí
Tinh ba hao tán khó qui hồi
Công phu Niệm Phật cần kiên nhẫn
Nhà cửa rửa hoài cũng hết hôi
Ðộng tịnh trong ngoài đều vắng lặng
Huyền quang hình dáng ấy Hồn tôi.
Bình Dương, 25-02-2006
Nguyễn Hiền.
====
THỨC GIÁC
Tu hành nên diệt bỏ lòng tham
Bố thí từ bi gắng sức làm
Tật xấu nhiều đời nên gội rửa
Di Ðà Niệm Phật hướng về nam
Nội tâm thức giác minh chân lý
Thanh tịnh lui về chốn cốc am
Lý đạo am tường nên trụ đảnh
Minh điều chơn giả chẳng còn tham.
Bình Dương, 28-02-2006
Nguyễn Hiền.
========
DIỆT THAM
Còn tham danh lợi khó tu hành
Nguyên khí hao mòn đạo khó thanh
Lý rõ thực hành trong dứt khoát
Tâm bình đời đạo chẳng phân tranh
Lòng thành hướng Phật công phu gắng
Trí sáng đàng tu mới trọn lành
Ôi dục từ đây thôi tái phạm

Tâm phàm tận diệt đạo liền sanh.
Bình Dương, 01-03-2006
Nguyễn Hiền.
=====
TRỌNG KHINH !
Lắm kẻ thông minh tự gạt mình
Tầm nhìn giới hạn tưởng rằng minh
Ðóng khung tâm thức không khai triển
Tự mãn đạo đời đã đẹp xinh
Tâm tánh ngủ mê trong giấc mộng
Cận kề nạn khổ mới hồn kinh
Uổng công năm tháng mình tu học
Mê chấp tình đời bởi trọng khinh
Bình Dương, 02-03-2006
Nguyễn Hiền.
======
SOI HỒN KIM CỔ
NGÀN NĂM SOI HỒN
TỈNH THỨC TRĂNG NON
QUÁ KHỨ VỊ LAI
HƠI THỞ HIỆN TẠI
XUẤT HỒN BAY ÐI
KHỜ DẠI MIÊN VIỄN
TRÊN ÐỈNH TRẦN GIAN
SỐNG CHẾT TỈNH THỨC
KÝ ỨC DỄ THƯƠNG
LAI LÁNG DÂNG TRÀO
THẦM LẶNG SUY TƯ
TUỆ GIÁC TUYỆT VỜI
CUNG NHẠC THIỀN CA
THẤM THÍA ÐẠO ÐỜI
PHÁP LÝ VÔ VI
KHOA HỌC HUYỀN BÍ
VŨ TRỤ RỘNG MỠ
NGÀN MÂY MÔNG LUNG
ÂM BA THIỀN CA
NGÀN HOA BỪNG NỠ
HỘI TỤ VINH QUANG
ÁNH NẮNG MẶT TRỜI
ÁNH TRĂNG ÐỜI ÐÒI
NGÀN MẮT SÁNG NGỜI
HỘI TỤ BÉ TÁM
BÊN NHAU LẶNG LẼ
HƠI THỞ ÐIỂN NĂNG
ÁNH SÁNG QUANG VINH
LẮNG ÐỌNG TÂM LINH
CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI
MỘT CỎI ÐI VỀ
HÒA BÌNH BÊN CHA
THÁNG NGÀY CÁCH XA
5 thành củ chi 22-3-2006

