Số: 799 Ngày: 31 tháng 10 năm 2010

Bình An
Bình an töï ñaït phaùp phaân haønh
Quí töôûng Trôøi cao taâm ñaït phaùp
Chuyeån bieán ñöôøng tu xaây döïng tieán
Thaønh taâm hoïc hoûi lyù dieäu huyeàn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 12/01/2001 đến 18/01/2001
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) Duyên nào mới là duyên thật?
2) Ăn nhiều có hại cho cơ thể hay không?
3) Ðầu đội Trời chân đạp đất là sao?
4) Nguyên khí của Trời Ðất bao vây tất cả càn khôn vũ trụ để làm gì?
5) Người tu thường bị người đời pha dèm tại sao?
6) Một năm một lớn một già thì phải làm sao?
7) Người tu khi cha mẹ chết thì tâm hồn phải rúng động tại sao?
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1) Atlantic city, 12-01-2001 4 : 45 AM
Hỏi : Duyên nào mới là duyên thật?

2) Atlantic ctiy, 13-01-2001 7 :05 AM
Hỏi : Ăn nhiều có hại cho cơ thể hay không?

Ðáp : Thưa duyên lành mới là duyên thật thường
gọi là may mắn
Kệ :
Bất ngờ gặp được mới là duyên
Hợp tác chung vui khắp các miền
Duyên đạo tình đời không sửa đổi
Một lòng xây dựng hợp duyên tiền

Ðáp : Thưa ăn nhiều mà không tiêu kịp rất có hại
cho cơ thể vì rất khó lưu thông
Kệ :
Vận hành không chạy điển không thông
Ứ đọng một nơi tự tạo còng
Ðộc tố tràn đầy thân cực nhọc
Buồn buồn không vui khó tham tòng

3) Atlantic city, 14-01-2001 2 : 55 AM
Hỏi : Ðầu đội Trời chân đạp đất là sao?

4) Atlantic city, 15-01-2001 6 :07AM
Hỏi : Nguyên khí của Trời Ðất bao vây tất cả càn
khôn vũ trụ để làm gì?

Ðáp : Thưa đầu đội Trời chân đạp đất là theo chiều
điển của vũ trụ. Ðó là trật tự chung có trên có dưới
rõ ràng, nguyên lý của Trời Ðất không thể ngược
chiều được từ máy móc cho đến ăn nói cũng đều
như nhau
Kệ :
Trên dưới phân minh uyển chuyển hoài
Trời đất quang minh rõ thực tài
Qui y chiều hướng đường tâm đạo
Hành thông chơn pháp tự bước vào
5) Atlantic city, 16-01-2001 5 : 35 AM
Hỏi : Người tu thường bị người đời pha dèm tại
sao?
Ðáp : Thưa người tu chơn thường bị người đời pha
dèm tại vì người đời chưa có khả năng thực hành
hạnh đức như người tu
Kệ :
Người đời mê chấp chẳng cần tu
Lỡ loét thân tâm tự tạo mù
Khó khổ triền miên vì sóng gió
Tâm không sáng suốt tự mình ngu

Ðáp : Thưa nguyên khí của càn khôn vũ trụ bao
vây để xây dựng theo chiều hướng thanh nhẹ sẵn có
của mỗi tâm linh
Kệ :
Thực hành tiến tới rõ hành trình
Ánh sáng quang minh chuyển tiến trình
Ðời đạo phân minh cùng tiến bước
Thực hành thanh tịnh tự mình minh

6) Atlantic city, 17-01-2001 6 : 10 AM
Hỏi : Một năm một lớn một già thì phải làm sao?
Ðáp : Thưa một lớn một già thì phải biết ăn năn
sám hối và tu sửa thì phần hồn mới được tiến hóa
theo hạnh đức của hành giả
Kệ :
Tuổi già thân phận cô đơn tiến
Giải tỏa ăn năn giảm bớt phiền
Hạnh đức rất cần cho luật nhân quả
Thực hành chánh pháp tự tâm yên

7) Atlantic city, 18-01-2001 11 :27 AM
Hỏi : Người tu khi cha mẹ chết thì tâm hồn phải rúng động tại sao?
Ðáp : Thưa sự liên hệ mật thiết sưởi ấm từ hồi nhỏ cho đến lớn, khi chết vẫn còn vấn vương và cảm động
Kệ :
Tình thương đứt đoạn cảm bơ vơ
Thế thái nhơn tình vẫn ước mơ
Giao động khối óc tăng loạn động
Ðêm thâu thương tiếc nhớ từ giờ
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦYTHUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Thanh Tịnh (Prague -2000)
60. - Vấn: Thưa Thầy ai đại diện đấng toàn năng?
Đáp: Đại diện đấng toàn năng là tâm thức phải quân bình, đầu óc phải sáng suốt mới thức tâm xây dựng
cho chung được.
61.- Vấn: Thưa Thầy, tại sao Thầy nói sự sáng suốt của mình có đây là vay của bề trên?
Đáp: Mình cấu trúc từ siêu nhiên thì mình vay từ đó. Mà mình chưa về được tới siêu nhiên thanh tịnh
được, là vẫn còn nợ. Sân si nó tạo sự phiền cho chính mình, chớ có giúp đỡ cho chính mình đâu.
62. - Vấn: Thưa Thầy tình thương nào mới là chánh?
Đáp: Thương mình và xây dựng cho chính mình là chánh, trong thực hành chớ không phải dùng lý thuyết.
63. - Vấn: Thưa Thầy chủ thuyết là gì, và không chủ thuyết là gì?
Đáp: Chủ thuyết là mình muốn đặt vấn đề đó cho mọi người theo mình. Không chủ thuyết thì nó có cơ hội
phát triển tự nhiên của mọi tâm linh. Chủ thuyết là đè đầu người ta, bắt buộc người ta phải đi vô con
đường của mình, đó là sai. Mình chỉ hành để ảnh hưởng họ. Họ noi theo đó mà thực hành tự tiến, giải mở
tâm thức của họ mới thấy có giá trị.
64. - Vấn: Thưa Thầy tại sao đường đi của điền quang đã khai thông thì sự bận rộn trong tâm thức không
còn nữa?
Đáp: Nó còn uất khí thì nó còn bận rộn. Mà nó hết uất khí, khai thông tức là quán thông, thì nó không còn
bận rộn nữa.
65. - Vấn: Chúng con xin cám ơn Thầy đã ban lời giáo huấn và dạy dổ chúng con trong những câu hỏi
vừa rồi. Sau đây chúng con xin Thầy ban vài lời để kết thúc buổi dạy.
Đáp: Cám ơn những câu hỏi vừa rồi đều nằm trong tinh thần xây dựng, có nhiều người mong muốn được
nghe. Nay tôi cũng đã tu nhiều năm, được chút đỉnh phân giải những cái gì tôi đã đạt trong thanh tịnh, và
những cái gì động loạn tôi đã nếm, nên các bạn cũng có cơ hội đồng tu đồng thức với tôi. Đó là sự mong
muốn tôi được trao đổi với các bạn. Nay chúng ta lại có Đại Hội Thanh Tịnh. Tự học và tự thấy điều sai
của chính mình. Bằng lòng sửa tiến, dấn thân tu tiến thì chúng ta sẽ tiếp nối ảnh hưởng cho những người
trong tương lai. Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn.
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CÙNG ÐỌC THƠ THẦY
Duyên Hành ngộ
(Họa thơ bạn đạo)
GẶP nhau trong cõi động giao duyên
THẦY chuyển tâm linh giải nỗi phiền
VĨ đại bầu trời quang chiếu rọi
KIÊN trì thanh tịnh tái hợp duyên.
HOA sen thanh đẹp khai tâm đạo
TÌNH vẹn tình duyên đã ước ao
THƯƠNG nhớ đời đời tâm nguyện tiến
NỞ tâm tươi đẹp ý hòa cao.
ÐẠO hạnh nơi tâm chuyển phát liền
ÐỨC thường gieo rắc rõ tiền duyên
TRIỀN giao đường đạo tâm duy thức
MIÊN giấc tỉnh say ngộ pháp huyền.
TÂM Không ngộ đạo lý thâm sâu
CON nhớ Cha Trời vượt bể dâu
GHI khắc tâm can tâm ngộ đạo
NHỚ Thầy nhớ bạn ý không sầu.
Lương Sĩ Hằng
Dallas, ngày 15 tháng 7 năm 1981

THƠ
Ý CHÍ
Ý chí tương đồng là tiến bộ
CHÍ giữ đừng quên chẳng nhiểm ô
CỦA thân giả mượn cỏi hồng trần
CHÚNG sanh khuyết đạo tìm khai mở
TA soi hồn pháp chuyển tâm minh
LÀ trụ điển tâm hiểu bí cơ
VÔ không thức giác rõ chơn hồn
CÙNG ý chí đồng thân tự độ
KHÔNG còn mê chấp thiên đường
LỆ luật tương đồng ý chí thâm
THUỘC pháp đạt hành tới bến bờ
TVTLTC 22.7.10
Minh Thạnh
---PHÁP THIỀN
PHÁP tường yếu lý máy âm dương
LUÂN hồi giải thoát phải tìm đường
THƯỜNG chuyển tâm khai đường đạo đạt

CHUYỂN giải bộ đầu nhẹ điểm sương
SOI rọi thất trùng la vòng mở
HỒN vía hiệp giao hết vấn vương
CHIẾU sáng tâm minh nhẹ thảnh thơi
MINH tâm kiến tánh thấy thiên đường.
TVTLTC 2.8.10
Minh Thạnh
---ĐỜI ĐẠO
Có tâm quyết chí trọn đường tu
Thân đời giả mượn chớ mê mù
Nửa đời nửa đạo tình vương vấn
Tình nợ vấn vương khổ cảnh tu
Thức giác phân minh đời với đạo
Trọn đạo xa đời níu chặt tu
Minh tâm kiến tánh không mê chấp
Tường lẻ dinh hư để vận trù
TVTLTC 06.08.10
Minh Thạnh
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BẤT KHẢ TƯ NGHÌ
Đạo Chơn không thể kiếm tìm,
Lim dim dỗ ngủ đạt niềm lạc an;
Lý Chơn không thể bạc bàn,
Vô thinh vô sắc khai màn diệu thâm.
PN. 23-10-2010
Thiền Đăng.
----TẠO DUYÊN
Niệm Phật tạo duyên, giải nghiệp trần.
Khai thông huyệt đạo, chuyển toàn thân.
Bền lòng hành pháp, sửa tâm tánh.
Giải thoát chấp mê, mở trí dần.
Chuyển dục pháp luân, dục đại giác.
Hồi quê trường thọ, hiệp Hồng Ân.
Chiết thân xuống thế, học trần trược.
Chuyển trược lưu thanh, thoát kiếp trần.
Củ Chi, 30/9/2010
Bá Tùng
-----

KHÚC HÁT THANH TÌNH
(Mượn theo điệu hát Chủ Nhật Tươi Hống)

Biết bao tươi cười cùng nhau hát ca
Thiết tha chân tình hòa chung khúc ca
Hãy mau tham thiền hòa trong pháp ca
Hê... hế... hê ...hê.Về trong giấc tham thiền.
Ta, ta, ta hòa trong phút chơn tình.
Lòng ta mãi mãi mãi không hề quên ân tình .
Thầy nay đã đã đã đi xa rồi.
Ố... ô... ồ...ồ mình mãi nhớ ơn người.
Hỡi ai chưa về hòa chung hát ca
Hãy mau quay về hòa trong khúc ca
Bước qua thiên tình cùng chung pháp ca.
Hê... hề...hê...hê hòa trong cảnh yên bình.
Này ta nói nói nói lên lòng mình.
Cùng nhau tiến tiến tiến lên thanh tình.
Ngày mai sẽ sẽ sẽ sống trong hòa bình.
Ố... ô... ồ...ồ hòa trong giấc thiên tình
Cà mau 7/10/2010
Văn Phong
-----

KHÚC HÁT THIỀN CA
(Điệu Rock Vui Tươi )

Vui tươi mọi trang yên bình
Bình minh chiếu sáng đạt tinh mọi điều
Hành thiền ta phải cần điêu
Luyện cho khai sáng ba chiều hiểu thông
Thật chơn nguyên lý quy tông
Cảm ơn trời phật không còn phân vân

Mỗi người tự có duyên phần
Tùy theo tâm phận tầm thâu quân bình
Mọi nơi cởi mở tâm linh
Quay về cộng hưởng cảnh tình ân ban
Thầy tuy quy giới thiên đàng
Để bao lời giảng cùng nhau luận bàn
Mong cho tất cả thiền thanh
Khai thông hiểu thức thanh nhàn thâm tâm.
Cà Mau 7/10/2010
Văn Phong
----ĐA TẠ
( - Cám ơn Huynh PHAN CAO THĂNG và quý BĐ. Thế
giới
- Cám ơn Huynh TRẦN VĂN PHÚC và quý BĐ. ở địa
phương )

Cám ơn Bạn Đạo có lòng thương
Cứu trợ đồng môn rất đúng đường
Nhẹ bớt âu lo dễ luyện đạo
Vô Vi Pháp Lý đạo tình thương
Phước điền phát triển khéo gieo hạt
Thọ lãnh quà duyên phải kỷ cương
Chỉ biết ráng tu đền đáp lại
Tình thâm nghĩa nặng cố lên hương.
Cà Mau, 20 - 10 - 2010
TM. BĐ/CM đã được cứu trợ
Út Hoa kính bút
----TRI THỨC
Khơi khơi tri thức đạo đời,
Pháp thiền điêu luyện hiểu thời thức tâm.
Ngẫm suy thế cảnh trần gian,
Tham sân tranh chấp bon chen khó rời.
Cộng đồng xã hội khắp nơi,
Đó là định luật do trời tạo ban.
Biết bao nghịch cảnh gian nan,
Học cho cảnh thức cảnh đời khai thâm.
Hiểu thâu nguyên lý rõ ràng,
Quay về khổ luyện giải dần nhẹ thanh.
Vu vi pháp đó nội tầm,
Tâm thông tri thức gớp phần dựng xây.
Tâm tâm tương ứng sau này,
Điển đà kết nối thiện khơi vun bồi.
Mong cho tất cả mọi nơi,
Con trời phật tánh cơ ngơi trọn lành.
Cà Mau, 26-10-2010
Văn Phong

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 5/9

NGỦ MÊ
Đường về Bến Giác mấy ai chê
Hiểu thông nguyên lý đó mà về
Của cải tiền tài đời vướng mắc
Nhớ lời thầy giảng nhịp tường ghê.

Có có không tâm ý chuyển
Thông thông hiểu hiểu ở nơi mình
Thiện tâm đức hạnh ta thầm chỉnh
Hỡi các bạn hiền chớ ngủ mê.
Cà Mau, 17-10-2010
Văn Phong

THÔNG BÁO LỄ KHÁNH HÀNH VÀ KHÓA SỐNG CHUNG
Ở THIỀN ĐƯỜNG QUI HỘI NGƯỜI GIÀTẠI ORLANDO, FLORIDA
16/04/2011 – 21/04/2011
Bạn đạo Florida xin trân trọng kính mời bạn đạo khắp nơi về dự lễ khánh thành của Thiền Đường Qui Hội
Người Già mà Đức Thầy đã cho phép xây cất trước khi Ngài qui thiên. Cùng thời các bạn có thể tham gia
khóa sống chung, “Dũng Hành.” Tên này đã từng dùng cho Đại Hội lần chót tại Florida mà có sự hiện
diện của Đức Thầy. Lễ khánh thành sẽ bắt đầu vào ngày 17, tháng 4 năm 2011.
Kính Bái,
Bạn Đạo Florida
THÔNG BÁO TĐ DŨNG CHÍ ÚC CHÂU

Dự thảo chương trình sinh hoạt và tu tập cho khóa sống chung từ 31/12/2010 đến
3/1/201111
Chủ đề: Tha thứ và thương yêu.
Đia điểm: 2A Games Rd, Tea Garden - NSW 2324
Ghi danh tham dự: Liên lạc Ngọc Sương qua số: 0450 532 464
hoặc Duyên Nguyễn qua các số phone:
Số phone nơi làm việc: 9728 9700, Số phone tại nhà: 9711 2920, Số phone cầm tay:
Email: duyen.nguyen@vbnfinance.com.au & hthai@xenontech.com.au
•

0430 486 845 hoặc

CHI PHÍ : $220.00 / 1 người (ăn, ở và di chuyển / 4 ngày).

A-Mục đích:
1/ Xây dựng lòng trong sạch tiến tu như lời Thầy dạy cho đời sống tu đạo của người tu Vô Vi.
2/ Liên kết tình anh em bạn đạo trong thương yêu và xây dựng
B-Thời gian sinh hoạt dự thảo như sau:
Ngày thứ sáu: 31/12/10: Anh Thái Phúc Hải.
•
•
•
•
•
•

7.00 – 7.40am:
Tập họp tại thiền đường Bass Hill hoặc tại Cabramatta
7.40 - 10.00am:
Di chuyển đến Tea Gardens, ăn sáng khi ghé trạm xăng
10am- 12.00pm:
Chia nhóm và phòng
12.00am -14.30pm: Chuẩn bị và ăn trưa
14.30pm -16.00pm: Khai mạc khóa sống chung, bạn đạo VN và Thiền Đường Dũng Chí gởi tặng
quà lưu niệm: 1 CD Tôi Tầm Đạo, 1 CD Di Chúc của Đức Thầy, 1 CD Luân Hồi Du Ký, 1 CD 53
Chơn Kinh và áo Polo Vô Vi.
16.00pm – 18.00pm:Thảo luận đề tài tu học chủ đề: “ Tha Thứ vàThươngYêu”.
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•
•
•
•
•

18.00pm – 19.00pm:
19.00pm – 20.30pm:
20.30pm – 22.00pm:
22.00pm – 23.00pm:

Chuẩn bị và dùng cơm tối
Dọn dẹp và vệ sinh cá nhân
Đi xem pháo bông

Thảo luận tiếp đề tài “Tha Thứ và Thương Yêu”, trao đổi kinh
nghiệm tu học và những khó khăn
23.00pm :
Thiền chung

Ngày thứ Bảy: 1/1/11: Điều khiển chương trình, đề nghị Anh Lẹ (Vic)
•
•
•
•
•

7.00am- 8.00am:
Thiền chung
8.00am – 9.00am: Điểm tâm
9.00am- 11.00pm: Thảo luận đề tài tu học,chủ đề: “ Thanh Tịnh (Bi Trí Dũng)”
11am – 14.30pm:
Đi biển, ăn trưa tại bãi biển
14.30pm – 17.30pm: Sinh hoạt tiếp đề tài “Thanh Tịnh”, trao đổi kinh nghiệm tu học và

những khó khăn
•
•
•
•

18.00pm – 19.00pm: Chuẩn bị và dùng cơm tối
19.00pm – 20.30pm: Dọn dẹp và vệ sinh cá nhân
20.30pm – 23.00pm: Sinh Hoạt tiếp chủ đề “Thanh Tịnh” - Văn Nghệ

23.00pm:

Thiền chung

Ngày Chủ Nhật: 2/1/11: Điều khiển chương trình, đề nghị: Anh Tâm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.00am- 8.00am:
Thiền chung
8.00am – 9.00am:
Điểm tâm
9.00am – 12.00am: Thảo luận đề tài tu học chủ đề: “Đời Đạo Song Tu”
12.00am – 14.30pm: Chuẩn bị và ăn trưa.
14.30pm – 15.30pm:: Niệm Phật
15.30pm – 18.00pm: Học ‘Mục Bé Tám”
18.00pm – 19.00pm: Chuẩn bị và dùng cơm tối
19.00pm – 20.30pm: Dọn dẹp và vệ sinh cá nhân
19.30pm - 23.00pm: Thảo luận tiếp chủ đề: “Đời Đạo Song Tu” – Văn Nghệ.
23.00pm:
Thiền chung

Ngày Thứ hai: 3/1/11: Điều khiển chương trình, đề nghị: Chị Duyên
•
•
•
•
•
•

7.00am- 8.00am:
Thiền chung
8.00am – 10.00am: Chuẩn bị và dùng điểm tâm
10.00am – 11.00am Bế mạc khóa sống chung. Đóng góp ý kiến của bạn Đạo về khóa sống chung,
dự kiến chương trình cho KSC năm tới
11.00am -12.00am: Tổng dọn vệ sinh, trả phòng
12.00am – 14.00pm: Sinh hoạt đề tài tu học tự do. Niệm Phật hồi hướng công đức tu tập
14.30pm – 15.00pm: Ăn trưa (bánh mì) , (đợi xe bus đi về)

PHỤ TRÁCH ẨM THỰC: đề nghị:
• Chị Phẩm & Chị Liên & Chị Mai & Chị Trình
TM/BCH TĐ Dũng Chí, Tổng Thư Ký,
Lê Thị Ngọc Sương
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Hướng Tâm cầu nguyện
1) Xin Qúy Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho chị của Bạn Đạo Nguyễn Văn Quan và Nguyễn Thị Yến
là Cô Nguyễn Thị Hoàng, sinh ngày 26.10.1941 mất ngày 22.10.2010 tức ngày 15.09.2010 âm lịch tại
Phường 3, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn Việt Nam được Siêu Thăng Tịnh Độ.
Thành Tâm cám ơn Quý Bạn Đạo!
Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc.

2) Xin Thông Báo: BĐ Nguyễn Thanh Mỹ, có Anh Ruột là Ông Nguyễn Thanh Hòa, đã Từ Trần lúc 4 giờ
15', ngày 14-10-2010 (Nhằm ngày 07-09 - Năm Canh Dần), tại Số: 593, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp.
HCM. Hưởng Thọ 70 tuổi. Gia Đình và BĐ Thành Mỷ, kính mong BĐ Năm Châu:" Hướng Tâm Cầu
Nguyện " cho Linh Hồn Ông:
NGUYỄN THANH HÒA
Được " Siêu Thăng Tiịnh Độ " - Thành Kính biết ơn ./.

Bạm đạo viết
Bài ca cổ nhạc
THẦY TÔI
Hò...... ớ ....... ơ......
Trời cho pháp lý cơ đàn
Vĩ Kiên giáng thế vén màn vô minh.
Vô vi khai mở hành trình
Học đời có đạo........
Học đời có đạo hiểu mình ai ơi.
Vọng cổ :
Ôi tấm lòng của đức thầy bao la như biển cả, tâm đức đại từ bi tỏa sáng như ánh mặt trời.
Soi sáng lòng con quyết chẳng đổi dời. Dù cho sao dời vật đổi, con vẫn thực hành pháp lý vô vi.
Có những đêm ngồi thiền định sâu xa, con vẫn thấy có thầy bên cạnh. Thầy dạy cho con mười điều tâm
niệm, y pháp phụng hành giác ngộ thức tâm.
Nhạc :
MỞ VÒNG TAY LỚN
( Mượn theo điệu hát" bên bếp lửa hồng" )
Này anh em ..........ơi
Về đây mau về đây, Cùng nhau tiến về ta dựng xây, cùng nhau tươi thắm tay vòng tay, nhớ mãi duyên này.
Về đây mau về đây, cùng nhau tiến hành ta tầm ta, cùng nhau chan hòa thiên tình ca, cùng nhau chan chứa
bao tình thương nhớ mãi không quên.
Đời ta bao ngày qua, chỉ trong la cà khúc hành ca, học qua bao bài ở đời ta, chỉ trong cảnh hình khó tầm
xa. Hãy mau quay về duyên tầm ta, người ơi khi hiểu ra, tự ta thức hành duyên thiền ca, tự ta siêng hành
mới ngộ ta, tự ta khai thức qui hồn nhiên, cảm thức thanh bình.
Rồi đây duyên tình ta lục tự di đà ta niệm ra.
Nhạc :
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KHÚC HÁT VÔ VI
( Mượn theo điệu "Khúc hát quê hương" nhạc hoa )
Từng vầng thơ ca quay về bên tôi
Ca ca hát hát biết bao vui cuời
Nhìn về phương Nam nhớ ngay chính mình,
Đồng cùng hát khúc thanh tình.
Trùng trùng bao la quãng đời ta đã qua
Thông thông suốt suốt biết bao chơn lời
Nhìn về phương Nam nhớ ngay pháp thiền
Đồng cùng hát khúc vô vi.
Cà Mau 04-10-2010
Nhạc hò : VĂN PHONG
Vọng cổ : HÒANG SƠN
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