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 Mục Bé Tám từ  04/05/2001 đến 10/05/2001 
 
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) Thương tình xuất phát từ đâu? 
2)  Thiên ý chuyển bằng cách nào? 
3) Chúng sanh phải tiến hóa theo sự kích động của thiên cơ tại sao? 
4) Phần hồn hướng thượng là hướng làm sao? 
5) Ánh sáng bao trùm bộ đầu do đâu mà có? 
6) Căn bản đạo đức nằm ở đâu? 
7) Nguyên khí thanh giải từ đâu? 
 
 
 

Ñaïi trí
 

Ñaïi trí khai minh roõ phaùp trình 
Töï htöùc duyeân laønh töï giaùc minh 
Quihoäi tình ngöôøi duyeân ñaït thöùc 

Quí yeâu Trôøi Phaät töï qui hình 
 

Vĩ Kiên
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1) Montréal, 04-05-2001  4 : 20 AM 
Hỏi :  Thương tình xuất phát từ đâu? 
 
Ðáp :  Thưa thương tình xuất phát từ trong tự nhiên 
và hồn nhiên 
  Kệ : 
 Nhơn tình sanh tử vẫn giao duyên 
 Thế thái nhơn tình vẫn đảo điên 
 Trong sanh có diệt qui giềng mối 
            Về không tự thức khắp các miền 

2) Montréal, 05-05-2001  10 : 30 AM 
Hỏi :  Thiên ý chuyển bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa thiên ý chuyển bằng cách không ngờ 
trước được 
  Kệ : 
 Thanh tịnh chuyển hóa tâm trí hòa 
 Quang minh quang chiếu khai tâm qua 
 Chính mình tự thức duyên Trời độ 
 Thức giác bình tâm tự bước qua 
 

3) Montréal, 06-05-2001  6 : 35 AM 
Hỏi :  Chúng sanh phải tiến hóa theo sự kích động 
của thiên cơ tại sao? 
 
Ðáp :  Thưa chúng sanh đang chung sống theo 
nguyên khí của Trời Ðất phải sống với sự kích động 
của nguyên khí của Trời Ðất 
  Kệ : 
 Nguyên linh kích động tiến thân tùy 
 Giải quyết trận đồ tự giác suy 
 Tiến triển chính mình qui hội tốt 
 Trời ban tình đẹp tiến thân tùy 
 

4) Montréal, 07-05-2001  4 : 55 AM 
Hỏi :  Phần hồn hướng thượng là hướng làm sao? 
 
Ðáp :  Thưa phần hồn phải có hướng đi tức là 
hướng thượng 
  Kệ : 
 Phần hồn hướng thượng tự đi cao 
 Tự do phát triển tự thân vào 
 Ðường đi vô tận qui đường đạo 
 Tiến hóa thâm sâu tự bước vào 
 

5) Montréal, 08-05-2001  3 : 15 AM 
Hỏi :  Ánh sáng bao trùm bộ đầu do đâu mà có? 
 
Ðáp :  Thưa ánh sáng bao trùm bộ đầu do sự dày 
công tu tiến của hành giả 
  Kệ : 
 Trí sáng tâm minh triển bộ đầu 
 Tâm tu thanh tịnh hiểu đuôi đầu 
 Thông minh sáng suốt qui thanh tịnh 
 Thức giác minh tâm rất nhiệm mầu 
 

6) Montréal,  09-05-2001  6 : 25 AM 
Hỏi :  Căn bản đạo đức nằm ở đâu? 
 
Ðáp :  Thưa căn bản đạo đức nằm ở nội tâm của 
mọi người 
  Kệ : 
 Gốc gát quân bình tại thế nhân 
 Tóm thâu nguyên lý cùng Trời Ðất 
 Giải mê phá chấp giải phân lần 
 Tâm đạo cao siêu tự xét phân 
 
 

7) Montréal, 10-05-2001  4 : 35 AM 
Hỏi :  Nguyên khí thanh giải từ đâu? 
 
Ðáp :  Thưa nguyên khí thanh giải từ thanh tịnh giới 
  Kệ : 
 Xuất phát khai thông thanh tịnh giới 
 Qui nguyên giềng mối tự xa rời 
 Khai thông trí tuệ minh đạo pháp 
 Thanh thanh diệu diệu chuyển nơi nơi 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THÀY THUYẾT GIẢNG 
 

Vấn đạo tại đại Hội Kỳ Quan (1994) 
 
36.-Thứ 2:  Cục u nổi lên bất cứ chổ nào trên đầu cũng tốt hết hay là có chổ tốt, có chổ không.  Nếu có 
khác biệt thì xin cho biết chổ nào tốt và chổ nào không tốt. 
 
Đáp:  Ngay trung tâm chơn mày rồi đi hướng lên trên cái vòng tròn giửa trán là tốt nhất, và ngay trung tim 
bộ đầu u lên củng tốt.  Sự cố gắng của con người được khai mở lần lần.  Gốc gát của nó đi về đường thanh 
tịnh của chư Phật. 
 
37.- Thứ 3:  Càng nổi nhiều cục u càng tốt hoặc là không tốt, hay là ít nhiều củng vậy, chỉ có chổ nổi lên 
mớí có ảnh hưởng tốt. 
 
Đáp:  Như tôi đã nói hồi nãy, muốn có u đầu nhiều cục thì cứ mỗi ngày cứ cú đầu là nó u.  Có bác sĩ trị 
mà, cứ cú đầu nó u hết.  U hết mà không có kết quả  đâu.  Tự nhiên nó nông lên như vậy.  Khi mà chúng ta 
muốn hướng về người nào, luồng điển của ta tóe sáng từ đó, phóng ra thấy rõ ràng.  Cái đó mới hửu ích 
cho quần sanh.  Chính mình phát triển được mới hửu ích cho quần sanh. 
 
38.-Vấn:  Ở Việt Nam hiện nay giới trẻ phần đông đang lâm vào tình trạng suy đồi đạo đức, chẳng hạn 
như đĩ điếm lan tràn, trộm cắp rất tinh vi, làm ăn gian xảo vân vân.  Giới trẻ Vô Vi ở hải ngoại có may 
mắn được đi học có thể đóng góp như thế nào cho tình trạng này.  Có thể thành lập trường học, giáo dục 
về kỹ thuật ở Việt Nam hay không?    
                  
Đáp: Những người Việt Nam hải ngoại may mắn được tu học, khai mở tâm trí, nhưng tiếp tục đi.  Chúng 
ta được khai triển tâm thức của chính mình, tương lai chúng ta về lại đất nước, ngồi laị bên người đang đau 
khổ, chúng ta truyền được lời nói, chúng ta truyền cái pháp cho họ tự thức, đó còn hơn đem quà tặng.  Bởi 
vì đã nói suy đồi, thì đưa bao nhiêu nó uống bia hết bấy nhiêu, nó chơi gái hết bấy nhiêu tai hại thêm.  Còn 
cái này chúng ta cố gắng tu đi, để một ngày nào chúng ta vững đi về ngồi bên người đau khổ, chúng ta giải 
rõ cái khổ nạn là đường tiến hóa tâm linh của người Việt Nam.  Đây anh khổ rồi đi đâu?  Không bà con, 
không thân thích, chỉ có kêu Trời mà thôi.  Anh được gần gũi Trời hơn nếu anh chịu tiến về Trời, chỉ có 
Trời giúp anh thôi.  Lời nói của chúng ta có thể cứu giúp cho tinh thần họ càng mạnh hơn. Còn hơn là cho 
tiền sanh ra một cái tập quán xấu, rồi kẻ có tiền được ưa thích, mà kẻ không tiền thì bị người ta ghét bỏ, rồi 
sanh ra thù hận lẫn nhau vô ích. Chúng ta ở ngoài này chúng ta may mắn có cơ hội tu. Cố gắng tu đi, rồi 
một ngày nào chúng ta đi về với một thanh điển quang hơn là đem tiền cho. 
 
39.- Vấn:  Những câu hỏi này của một cậu bé. Cậu 19 tuổi, có một lần láí xe đến gặp ông Tám, lúc trở về 
vào khoảng 8 giờ tối, qua đại lộ có cầu thì thình lình có cục đá lớn rơi xuống ngang ghế bên cạnh như 
Trời giáng, làm cho kiến và mui xe bể.  Xin Thầy giải đáp về hiện tượng này. 
 
 Đáp:  Đó là người đó, không phải là cái nạn, cái chuyện mình đi đó là cái nạn xảy đến cho họ, họ mới 
thức tâm và cố gắng tu hơn.  Gặp người tu mà khi gặp bán tín bán nghi chớ không có thật tâm mà, cho nên 
về biết được pháp, mà gặp ông Tám rồi ông Tám chỉ khuyến tu chớ không làm gì hơn.  Vì ông Tám chỉ có 
tu suốt kiếp, chớ không làm gì hơn khuyến tu, mà mình nghe được những lời đó về thực hành để tu thay vì 
nạn đến và sẽ đến, chớ không dứt khoát đâu. Nạn đến không phải đến một lần đâu, nó sẽ đến nhiều lần. 
Nạn vô đơn chí, phước bất trùng lai là vậy. 
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CÙNG ÐỌC THƠ THẦY 
 

Tôi tầm tôi 
 

Ði với tôi trên đường giải thoát 
Ði với tôi đến cảnh đồng hoang 
Ði với tôi thơm mùi bát ngát 
Ði với tôi tránh nỗi bàng hoàng. 
 
Ði với tôi về nơi nguồn cộiI 
Ði với tôi nguyên thế đạo đời 
Ði với tôi chẳng còn thắc mắc 
Ði với tôi rõ thuyết luân hồi. 
 
Ði vói tôi trăm đường mỏ rộng 
Ði với tôi thuyết giảng khai thông 
Ði với tôi chẳng còn uất hận 
Ði với tôi rõ luật hóa công. 
 

Ði với tôi chẳng có ước mong 
Ði với tôi sửa mình tiến hoá 
Ði với tôi xem hình thực trạng 
Ði với tôi vượt khỏi lòng vòng. 
 
Ði với tôi từ bi khai lượng 
Ði với tôi rõ kẻ bất lương 
Ði với tôi xét mình nhiều tội 
Ði với tôi đả phá khai đường. 
 
Ði với tôi tâm trần tự diệt 
Ði với tôi khác biệt đời nay 
Ði với tôi chẳng còn động loạn 
Ði với tôi thực hành là chánh. 
 
Ði với tôi sửa mình tiến hóa 
Ði với tôi khai phá đường tâm 
Ði với tôi chẳng còn mê muội 
Ði với tôi sáng suốt đời đời. 
 
Ði với tôi Thượng Ðế chẳng rời 
Ði với tôi bộ đầu sáng chói 
Ði với tôi dẹp mỏi mòn trông 
Ði với tôi chuyện đời là thế. 
 
Ði với tôi lấy không làm đích 
Ði với tôi thấy đời tạm bợ 
Ði với tôi trả nợ trần gian 

Ði với tôi vì người không chán. 
 
Ði với tôi trong khổ cảm vui 
Ði với tôi không trung hòa hợp 
Ði với tôi tự luyện rèn trui 
Ði với tôi rõ mùi thiên tạo. 
 
Ði với tôi rõ đạo rõ người\ 
Ði với tôi vui cười bát ngát 
Ði với tôi hưởng nỗi khai thông 
Ði với tôi tìm đường tiến hóa. 
 
Ði với tôi giảm thuyết lòng Vòng 
Ði với tôi cơ còng chẳng có 
Ði với tôi xét nó như tôi 
Ði với tôi đi hoài không chán. 
 
Ði với tôi rõ hồn bất diệt 
Ði với tôi hơn thiệt chẳng suy 
Ði với tôi chẳng còn bi đát 
Ði với tôi phát đạt tâm hồn. 
 
Ði với tôi tu thiền êm lặng 
Ði với tôi gánh nặng tiêu tan 
Ði với tôi ly khai ngoại cảnh 
Ði với tôi nội thức thanh thanh. 
 
Ði với tôi trong không mà có 
Ði với tôi tiếng gió cũng tôi 
Ði với tôi hơi thở đều đều 
Ði với tôi Ngọc Hoàng là một. 
 
Ði với tôi can đảm hoài hoài 
Ði với tôi đến nơi cần thiết 
Ði với tôi giải rõ biết không 
Ði với tôi luận xét thanh đài. 
 
    Lương Sĩ Hằng                                                                
Saint Paul, MN, 1981 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 

TÂM TÂM TƯƠNG ỨNG 
Trích Kinh A DI ĐÀ ( tr 100 ) 

 
      Cho nên một chữ “Như Thị Ngã Văn” này là cái ý muốn của Ðức Thích Ca mà người truyền pháp cũng 
vậy. Muốn đem những cái gì tinh vi độ chúng sanh nhưng mà chúng sanh ở thế gian làm sao độ, vì nó 
không biết cái điển tâm ở nơi nào, nên ngày hôm nay những bạn đạo Vô Vi dùng trung tim bộ đầu, đó là 
điển tâm, điển tâm các bạn tập trung đó hướng thượng thì chư Phật truyền pháp, truyền điển ngay cho 
chúng ta, pháp thủy rưới tươi trên đầu của chúng ta càng ngày càng thanh 
nhẹ, lúc đó trong cái thức của các bạn nghe chớ không phải nghe người ta nói xào xào trong lỗ tai cái đó là 
tà, còn cái thức của các bạn nhận được kêu là tâm tâm tương ứng. Khi mà nhắm con mắt như vậy, đương 
ngồi thanh tịnh, không biết gì và cảm thức một triết lý vô cùng sâu động mà không bao giờ mình có thể 
nghĩ được đó là tâm tâm tương ứng, chư Phật đã truyền bá ngay trung tim bộ đầu của các bạn. Người tu Vô 
Vi nó may mắn nhứt chỉ trụ tâm ngay trung tâm bộ đầu để có cơ hội tâm tâm tương ứng của chư Phật mà 
do cái công phu dày công hành đạt. Trung tim bộ đầu đầy đủ điển thì rất dễ dãi, Ngài răn dạy chúng ta 
trong nháy mắt chúng ta hiểu hết, không phải mất thì giờ nói như âm thinh tôi nói ở đây, không có sử dụng 
cái đó, ý Ngài chuyển là chúng ta hiểu liền, cái đó kêu là tâm tâm tương ứng. Nhiều người tu không hiểu, 
nói điển này tới đầu tôi, điển kia tới đầu tôi, điển nọ tới đầu tôi, cái đó là trật, mình phải mở cái hào quang 
sẵn có của chính mình hướng thượng rồi lúc đó Bên Trên mới chiếu hòa cái hào quang của Ngài cho chúng 
ta, phóng cho chúng ta một chút thì chúng ta hiểu theo sự tri giác trình độ của chúng ta, chúng ta biết đấy 
là ai, ai đang về với chúng ta, ai đang giáo dục chúng ta, ai đang đem thanh quang hộ độ chúng ta. Mở tâm 
mở trí vô cùng, 
nhưng mà muốn cái đó phải hành, phải thân ngoại thân, thì phải hành, mà hành cái gì? Ðêm hành mà các 
bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển là lập lại cái tinh vi rồi nó mới lên trung tâm, mới đi chỗ “Như Thị 
Ngã Văn”, nghe rõ, thấy rõ, hành rõ, kêu bằng tâm tâm tương ứng. 
 
Hồ Huệ trích 
 

THÔNG BÁO TRẠI HÈ NHẪN HÒA 2011 
 
Thưa Quý Bạn Đạo, 
 
Trại Hè Hàng Năm của Thiền Viện Nhẫn Hòa sẽ được tổ chức từ ngày Chủ Nhật ngày 3 tháng 7 đến Thứ 
Bẩy 9 tháng 7 năm 2011.  Tuy nhiên quý bạn đạo có thể đến trước và lưu trú thêm sau những ngày Trại 
Hè, để hưởng sự thanh nhẹ của Thiền Viện và tổ chức đi chơi xa.   
Chúng ta sẽ chú trọng vào các sinh hoạt sau đây: 

• Thiền Chung, niệm hành trong khuôn viên Thiền Viện. 
• Ôn tập PLVVKHHBPP và trao đổi kinh nghiệm thực hành Thiền trong khung cảnh gia đình ấm 

cúng và tình bạn đạo thân thương. 
• Trao đổi kinh nghiệm về dinh dưỡng và các sinh hoạt thể dục hỗ trợ việc thực hành Thiền. 

Ngoài ra chúng ta sẽ: 
• Đốt lửa trại và trà đàm. 
• Tùy sở thích và thời gian của Bạn Đạo cho phép, tổ chức viếng cảnh vùng Tây Bắc Mỹ Châu 

(Picnic, ngắm  cảnh, leo núi tuyết Mt Rainier , thăm cảnh núi lửa St Helen, tắm suối nước nóng, 
hoặc đi Vancouver Canada (nếu có thời gian và xin đem theo Passport). 
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Vì nhân sự có hạn, xin quý bạn đạo ghi danh sớm và nếu được, xin đi theo từng nhóm để chúng tôi tiện 
việc đưa đón.  Xin đến Phi trường SEATAC  (Seattle-Tacoma).  Xin cảm ơn quý vị. 
 
Địa Chỉ Thiền Viện:   4514 Gold Ridge Ln SW, Olympia, WA. 98512.  
                                   ĐT: (360) 357-5675  (xin nhắn tin và cho số Điện Thoại, chúng tôi sẽ gọi lại) 
 
Xin liên lạc với:  Vượng:   360-459-2405;  360-402-4401 (Cell)                                            

e-mail:   nguyenvg@comcast.net; tvnhanhoa@gmail.com 
 
Theo thông lệ, Thiền Viện Nhẫn Hòa luôn hoan hỷ tiếp đón bạn đạo, và không đòi hỏi lệ phí (quý vị có thể 
tùy hỷ đóng góp chi phí ẩm thực v.v.).  Chúng ta sẽ có những ngày thanh tịnh, thật vui và thoải mái. 
       
Thiền Viện Nhẫn Hòa xin kính cáo. 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin các bạn hướng tâm cầu nguyện cho bà nội của bạn đạo Hiển Calgary là bà Nguyển thị Hiếu  95 tuổi, 
mất ngày 2/1/2011 vào lúc 7h30 được siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo 
 
2) Xin các bạn hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn đạo Phan Huy Bao ở CA là bà nguyễn Thị Gie sinh 
ngày 03 thang 08 năm 1922 mất ngày 12 tháng 02 dl năm 2011 tại CA hưởng thọ 89 tuổi được siêu thăng 
tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo 
 
3)  Xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho vong hồn mẹ của Bạn Đạo Georgi Mai Ngọc, là Bà 
Huỳnh Cẩm Vân, sinh năm 1934, mất ngày 12 tháng 02 năm 2011 (nhằm ngày 10 tháng 01 Âm lịch), tại 
Sài Gòn được siêu thăng tịnh độ.  
Hội AHVV Đức Quốc và gia đình xin chân thành cám ơn Quý Bạn Đạo. 
 
4) Xin bạn đạo hướng tâm và cầu nguyện sức khoẻ cho bạn đạo NGUYỄN THỊ LIÊN 64 tuổi ở 
Milwaukee, Wisconsin đang trong tình trạng nguy cập được mau chóng lành bênh.   
Thành thật cám ơn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƠ 
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       ĐẦU XUÂN NHỚ LỜI THẦY. 
Thành thật cám ơn toàn bạn đạo 
Tinh thần câu hỏi xây dựng cao 
Nhiều năm tu học đạt thanh tịnh 
Động loạn trải qua trong pháp khảo 
Phân giải những gì tôi vượt qua 
Mong muốn cùng nhau đồng luyện trao 
Tự thấy điều sai, sửa chính mình 
Dấn thân tiến tu tiến vun bồi đạo 
TVTLTC 03.01.2011 
Minh Thạnh 
                       ---- 
             TỰ KIỂM HÀNH 
Hành tâm hành xác điều căn bản 
Để thanh lọc tạng, lục căn, trần 
Tự hành điêu luyện tâm thanh nhẹ 
Tiến tới hoà đồng mới định an 
Không hành không luyện sao thanh tịnh 
Ai hành tự đạt chẳng ai ban 
Hành thực tâm hành khai đuốc huệ 
Dùm cho ai đó không mua bán 
           TVTLTC 06.01.2011 
               Minh Thạnh 
                          ---- 
               ĐIỂN LỤC TỰ 
Nam Mô gom trụ lửa điển tinh 
A Di chuyển hoá điển khí sinh 
Đà Phật nhẹ thanh lửa điển thần 
Phật khoa huyền bí mở chơn linh. 
            TVTLTC 09.01.2010 
                Minh Thạnh 
                    ---- 
                   ĂN ĐỘ 
                      *** 
Tu thiền ăn thịt độ THÂN đời 
Cộng điển chung đường mở cửa Trời 
Ánh sáng giãi thù hướng tiến hộ 
TIỂU THỪA tu tiệm kiếp nhiều đời 
           Cà Mau 13/2/2011 
                  Phúc Tâm 
                          ----- 
                 CHAY ĐỘ 
                       *** 
Tu thiền chay lạt độ TÂM nầy 
tự tiến không cần mượn điển ngoài 
Có điển từ bi chung cộng hưởng  
ĐẠI THỪA tận độ kiếp đời nầy  
            Cà Mau 13/2/2011 
                 Phúc Tâm 
                ---- 
             CƠM CHAY BỒ ĐỀ 
CHỦ trương chay lạt đạt lòng thanh 
QUÁN triệt Quả Nhơn giữ thiện lành 
CHÂU báu Ngũ Hành thân diệu dụng 
HIỆP hòa Thiên Khí điển lưu hành 
CƠM rau đạm bạc vui thanh nhẹ 
CHAY lạt vẹn gìn thoát tử sanh 
BỐ Tát chứng tâm người thiện đức 
ĐỀ danh Bảng Hổ đạo viên thành. 
             Phú Nhuận, 11-01-2011 
                  Mai Văn Chất---- 
 
 
 
 
 
 

               VỀ ĐÂU 
Gió thổi mây trôi trôi trôi mãi 
Dòng sông nước chảy chảy về đâu? 
Ngày qua tháng lại thuở nào đấy 
Cất tiếng oa oa nay xế tà. 
Mơ ước cao xa nay chả thấy 
Kiếp người trôi trải thấy gì đây? 
Hơn thua cao thấp người nan giải 
Mộng đó tình đời dạng gió mây. 
 
Làm người phàm tánh ai không đổi 
Xả bỏ buông lơi giảm nợ đời 
Bài đến cho ta học thăng tiến 
Học hoài học mãi đạo tầm tôi. 
Thiền hành duyên định vô vi pháp 
Nguyện thấu một đời tâm tạo khai 
Đạo sửa nội soi thanh nhẹ tới  
Quân bình mọi lối nhẫn hòa trôi. 
                     Cà Mau, 08-02-2011 
                          Văn Phong 
                         ----- 
          KHÚC HÁT THANH TÌNH 
( Mươn theo điệu hát  " Chủ nhật tươi hồng") 
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 
                       ----                                     ---- 
                          ---- 
       NIỆM… NIỆM… NIỆM… 
Niệm Phật, niệm thường, vô biệt niệm 
Niệm hoài, dù luyện đốn hay tiệm 
Niệm cho điển trụ Hà Đào Thành 
Niệm để khai thông nơi thượng điểm. 
Niệm lúc vui chơi hay muộn phiền 
Niệm khi an ổn hoặc nguy hiểm 
Niệm đi, đứng, ngủ, ăn, ngồi, nằm… 
Niệm mãi, âm thầm trì Phật niệm. 
         Phú Nhuận, 06-01-2011 
               Mai Văn Chất. 
                        ---- 
           MỘT NĂM HÀNH PHÁP 
KỶ nguyên Di Lạc sắp khai màn 
NIỆM Phật không ngừng tâm mở mang 
MỘT kiếp tu hành thăng tiến mãi 
NĂM Mèo vui hưởng lộc Trời ban 
HÀNH thiền tinh tấn khai linh giác 
PHÁP Lý Vô Vi tỏ đạo vàng 
VÔ Tự chơn kinh khai huệ trí 
VI hành lai đáo cõi Thiên Đàng. 
               Tp. HCM, 14-02-2011 
                      Anh Phương. 
                           ---- 
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           THÂM TÌNH SƯ ĐỆ 
SƯ Thiền tận độ chuyển thanh quang 
PHỤ tử khai tâm rõ đạo tràng 
THIỀN định thu gom thanh khí điển 
ĐĂNG trình giải tiến trí tâm an 
ĐỆ huynh duyên ngộ dìu tâm thức 
TỬ biệt sanh ly chẳng buộc ràng 
ANH dũng thực hành khai trí sáng 
PHƯƠNG Trời thanh nhẹ hưởng từ quang. 
          Tp. HCM.  09:35’ – 15/02/2011 
               Anh Phương. 
                       ---- 
       MỪNG SINH NHẬT LIỄU 
Mừng người nay được già thêm tuổi 
Sinh ở cõi trần ráng luyện trui 
Nhật dạ niệm hành luôn dũng tiến 
Liễu tường đạo lý thấm chơn mùi 
Tại vì mê nhiễm đời vương khổ  
Quán triệt vô thường hết ngậm ngùi 
Chợ Đạo sắp tàn đừng giải đãi 
Đời siêng tu luyện hưởng nhàn vui. 
        Phú Nhuận, 16:45’ – 16/02/2011 
                 Thiền Đăng 

                   ----- 
          THƯƠNG YÊU THA THỨ 
ĐƯỜNG VỀ THẦY TỔ CHẲNG CÒN XA 
ĐÓNG CỬA TRÌ TÂM NIỆM DI ĐÀ 
ĐỒNG ĐẠO THƯƠNG YÊU VÀ THA THỨ 
MỚI MONG THOÁT KHỎI CẢNH TA BÀ 
              Đồng Tháp,  10h ngày 08-02-2011 
                    THANH DŨNG 
              ---- 
        CAFE SÂN VƯỜN  
& QUÁN CHAY THUYỀN VIÊN  
CÀ giũa thân tâm đặng thiện lành 
PHÊ bình phân tích trược và thanh 
SÂN tham nguồn gốc gây ô uế 
VƯỜN hạnh mầm non trổ nhụy lành 
QUÁN triệt nghiệp trần lo cải sửa 
CHAY lòng chay miệng để lưu thanh 
THUYỀN từ tiếp rước tâm nhân đức 
VIÊN mãn đường tu đáo cõi lành. 
         Phú Nhuận, 13/02/2011 
            Thiền Đăng. 
                        ---- 

 


