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Số:  842  Ngày: 28 tháng 8 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám  08/11/2001 đến 14/11/2001 
 
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) Tình người qui hội từ đâu? 
2) Sự sáng suốt do đâu hình thành? 
3) Tại sao phải cần tu? 
4) Thực hành chánh pháp là sao? 
5) Thành tâm tu tiến có hữu ích gì không? 
6) Muốn được trung tín thì phải làm sao? 
7) Sự tưởng nhớ thâm tình do đâu hình thành? 
 
 
 
 
 

Thöïc Haønh
Thöïc haønh töï cöùu  Phaùp Luaân thoâng 

Töï giaùc phaân minh ñaïo vôùi ñôøi 
Hieåu thaáu Trôøi cao roõ yù lôøi 

Thöïc haønh chaùnh phaùp roõ Trôøi cao 
 

Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 08-11-2001  9 : 30 AM 
Hỏi :  Tình người qui hội từ đâu? 
 
Ðáp :  Thưa tình người qui hội từ sự thật thà và thực 
tâm 
  Kệ : 
 Thật thà qui hội chuyển tâm linh 
 Chất phát thành tâm qui hội tụ 
 Trí tuệ khai thông hòa hợp nhứt 
 Thâm tình ban rãi giải khờ ngu 

2) Atlantic city, 09-11-2001  8 : 25 AM 
Hỏi :  Sự sáng suốt do đâu hình thành? 
 
Ðáp :  Thưa sự sáng suốt do sự quân bình của nội 
tâm 
  Kệ : 
 Quân bình sáng suốt do tâm linh 
 Chuyển thức minh tâm cứu được mình 
 Dứt khoát tình đời không đổ nợ 
 Bình tâm thanh tịnh tâm thân bình 
 

3) Atlantic city, 10-11-2001  8 : 40 AM 
Hỏi :  Tại sao phải cần tu? 
 
Ðáp :  Thưa tu là tự sửa tánh hư tật xấu của mình 
  Kệ : 
 Tu tâm sửa tánh giúp thân mình 
 Tự giải thanh tịnh tự giảm khinh 
 Thức giác tâm tình không dấy động 
 Thành tâm tu tiến tự phân minh 
 

4) Atlantic city, 11-11-2001 9 :00 AM 
Hỏi :  Thực hành chánh pháp là sao? 
 
Ðáp :  Thưa thực hành chánh pháp là tự thức thực 
hành pháp môn đứng đắn 
  Kệ : 
 Siêng năng tu tiến tự cứu mình 
 Thực hiện chơn ngôn hiện pháp trình 
 Tâm trí khai minh xây dựng tiến 
 Thực hành chơn pháp lại càng minh 
 

5) Atlantic city, 12-11-2001  3 :00 AM 
Hỏi :  Thành tâm tu tiến có hữu ích gì không? 
 
Ðáp :  Thưa thành tâm tu tiến thì sẽ được cải sửa 
tâm thức 
  Kệ : 
 Qui hội tâm linh tự tiến hồi 
 Tâm linh phát triển không qui hội 
 Hành trình an yên tùy tâm thức 
 Tránh cảnh tang thương tiến từ hồi 

6) Atlantic city, 13-11-2001  3 : 40 AM 
Hỏi :  Muốn được trung tín thì phải làm sao? 
 
Ðáp :  Thưa muốn được trung tín thì phải khai triển 
trung tâm bộ đầu liên hệ với càn khôn vũ trụ 
  Kệ : 
 Tâm thân ổn định trí khai minh 
 Trí tuệ phân minh tự giữ mình 
 Chơn lý sanh tồn qui một mối 
 Bình tâm thanh tịnh triển chơn hình 
 

7) Atlantic city, 14-11-2001  9 : 20 AM 
Hỏi :  Sự tưởng nhớ thâm tình do đâu hình thành? 
 
Ðáp :  Thưa sự tưởng nhớ thâm tình do sự liên hệ liên tục hình thành 
   Kệ : 
 Tình thương liên tục đã hình thành 
 Tâm trí giao duyên hướng giới thanh 
 Học hỏi liên hồi trong tận độ 
 Qui hồn qui vía hướng cõi thanh 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Vấn đạo tại Ðại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998 
 
 
57.- Vấn:  Thưa Thầy tu đời là gì? 
 
Đáp:  Tu đời là làm phước.  Như ở thế gian đi học nghề.  Ngành nghề nào học ra rồi chúng 
ta cũng phải phục vụ tận tâm.  Thành bác sĩ, kỹ sư cũng là học phước chớ, nhưng mà không 
tận tâm nó phản lại không phải phước, vô phước.  Ta học được nghề ta phải tận tâm phục vụ 
thành cái nghề sẽ tinh vi hơn và tạo được phước đức cho mình, kêu bằng tu phước.  Dấn thân 
độ đời là tu phước. 
 
58.- Vấn: Thưa Thầy còn tu đạo là gì? 
 
Đáp:  Tu đạo là tạo sự quân bình trong nội thức của chính mình, để phần hồn có cơ hội ngự 
trên tòa sen thanh nhẹ hòa hợp với vũ trụ mà đi.  Cũng như khi mà chúng ta soi hồn, pháp 
luân, thiền định, luồng điển quân bình nhắm mắt xuất ra, chúng ta có đám mây, cứ bước lên 
đám mây đó đi là tốt rồi, còn êm ả hơn chiếc Mercedes. 
 
59.- Vấn: Thế nào gọi là đời đạo song tu? 
 
Đáp:  Đời đạo song tu là chúng ta có cái xác này mà chúng ta không dấn thân khai thác lấy 
chính mình, thì cái xác này kể như vô dụng, cái xác này nó không có cơ hội phục vụ cho 
phần hồn tiến hóa.  Xác này có trậtn tự là có cơ hội phục vụ cho phần hồn tiến hóa.  Có cái 
xác có cái hồn mà không biết.  Cũng đi yêu thương.  Nghe chúa giảng yêu thương rồi đi yêu 
thương người ta, rồi bị người ta gạt cái ngồi đó khóc. Cái đó không được, cái đó trật rồi.  
Phải yêu thương lấy chính mình, biết chính mình, khai thác chính mình hòa hợp với càn 
khôn vũ trụ.  Mình là chủ, mình là chủ của một tiểu thiên địa.  Cái hồn này là chủ của một 
tiểu thiên địa mà không khám phá được cái cơ cấu này, nó vi diệu một cách nào, mà tại sao 
mọi người lại ham cái thể xác này, mà cứ đung đầu vô cái thể xác này để lãnh khổ.  Tổng 
thống tới nhân dân cũng đều khổ, không có ai sướng đâu.  Vì cái xác này sanh lão bịnh tử 
khổ rõ ràng.  Mà chúng ta tu để khai thác cái tiểu thiên địa này, mới thấy cái sự huyền vi cấu 
trúc của Trời đất đã hình thành phần hồn mới thấy rõ có trách nhiệm đem sự sáng suốt mà 
phục vụ cho thể xác, và phục vụ quần sanh.  Dấn thân vô quái ngại mới là đời đạo song tu. 
 
60.- Vấn:  Thưa Thầy tại sao tu là giải thoát?  Vậy giải thoát có là đắc đạo không? 
 
Đáp: Giải thoát được là hơn đắc đạo chứ. Đạt được sự quân bình mới là giải thoát. 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Cha Tôi 
 
 

Cha tôi cực khổ nuôi tôi 
Ngày nay thức giác đắp bồi tự tu 
Cha tôi chấp nhận khờ ngu 
Mến thương Trời Phật trùng tu thực hành 
Bỏ qua thế sự đấu tranh 
Tự lo sửa tiến giữ dành tình thương 
Cha tôi rõ lý phi thường 
Cha tôi thức giác mở đường tự đi 
Cha tôi thực hiện gắng ghi 
Trở về chơn giác thức thì nội tâm 
Nam mô lục tự niệm thầm 
Ðạt nền qui thức tự tầm sửa sai 
Chẳng còn dự liệu tranh tài 
Quê xưa chờ đợi tiến hoài đến nơi 
Cha tôi cảm thức thảnh thơi 
Người không tranh chấp mở lời khuyến tu 
Cha tôi tự giải mê mù 
Cha tôi thanh tịnh an du tâm hồn 
Si mê chẳng có sanh tồn 
Cha tôi buông bỏ dự hồn tự tu 
Cha tôi minh cảm khờ ngu 
Qui không chánh pháp an du đời đời 
Minh tâm kiến tánh hợp thời 
Cha tôi tự sửa mở lời nhủ khuyên 
Khuyên người thức giác tiền duyên 
Tự lo giải nghiệp vượt xuyên thế tình 
Ði đi lại lại một mình 

Cha tôi vẫn tiến vẫn trình càn khôn 
Cha tôi gạt bỏ ác ôn 
Trở về thiện giác rõ hồn trường sanh 
Cha trời dìu tiến thực hành 
Sanh sanh hóa hóa thực hành đến nơi 
Si mê động loạn tự rời 
Qui hồn chơn giác hợp thời tiến thăng 
Chẳng còn cô động khó khăn 
Thực hành chơn pháp giải tầng khổ đau 
Cha tôi thấu đáo nhiệm mầu 
Trong tâm có sẵn đối đầu thiên cơ 
Chẳng còn ảo tưởng tạo mơ 
Cha tôi qui hội rõ cơ thiên đình 
Thế gian tạm bợ chút tình 
Trong bài vay trả chính mình phải lo 
Cha tôi chẳng thuyết quanh co 
Một đàng đến đích dặn dò tự đi 
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si 
Cha tôi minh cảm trường thi của đời 
Cha tôi phân giải hợp thời 
Giúp cho các giới tự rời tham sân 
Cha tôi thanh tịnh xét phân 
Thương yêu tha thứ tối cần thực thi 
Thực hành mến cảm hợp thì 
Giúp cho muôn loại tùy nghi tiến hành 
Tự tu tự đạt Tam Thanh.

 
Quý thương, 

 
Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 

LỤC TỰ và PHÁP LÝ 
 
NAM - MÔ == SOI HỒN 
 
NAM >>>> Lữa BÍNH ĐINH : 

Lữa Bính = Lữa than vùi Bên Mặt (Âm Hỏa) 
Lữa Đinh = Lữa ngọn      Bên Trái (Dương Hỏa) 

 
MÔ >>>>> Mô Giới hay Điển Thiên Không 
 
Ông Tư giảng : 
 
Ðây nói về cái cốt chỉ của Lục Tự Di Ðà. Chúng ta thường khi niệm Nam Mô A Di Ðà Phật mà không rõ 
tông chỉ của 6 chữ ấy. 
 
A - Chữ NAM là phương Nam, trước trán bản thể ta. Lúc ta công phu, nhờ hai ngón tay trỏ và hai ngón tay 
giữa chận hai sợi dây gân, thường giờ phút khắc mạch nhảy theo gân 
chắn hai, chúng ta nhờ Soi Hồn, lấy ngón tay cái bịt lỗ tai cho kín thì khí điển trong mình ta xung lên bộ 
đầu, làm cho ồ ạt trong đầu, rồi điển chạy theo gân qua màng tang trước trán ta chạy vào nơi chỗ tập trung 
Lư Hương luyện đạo. 
      Phật Ngài nói, lửa Bính là than vùi bên tay mặt, còn bên tay trái gọi là lửa ngọn, người luyện đạo gọi là 
Ðiển. Nếu chúng ta công phu bền bỉ cố gắng, điển ấy gom vào nơi tập 
trung Lư Hương. Chúng ta tu lâu ngày thì điển ấy hóa sanh hột Mâu Ni Châu. Hột Mâu Ni Châu là cục lửa 
tròn vo trước trán ta. Lửa ấy bay vơ vẩn trước mặt ta trong lúc luyện đạo. Nhưng ta tưởng nghĩ, đốm lửa ấy 
biết bay, đó là một huyền diệu khí điển của Phật, biểu ta tu nơi mình, gọi là Hào quang, thì bạn cũng biết 
cho, kêu là huyền diệu của Phật. 
 
B - Chữ MÔ có nghĩa là Mô giới, hay là một chất luồng điển trên thiên không, hợp với thán khí hóa ra 
dưỡng khí giúp cho hơi thở con người khỏe khoắn và thông minh trí tuệ. Phật 
lại hóa sanh khí ấy, nâng đỡ, vừa giúp, hỗ trợ, gọi là Ðiển lành để giúp cho điển của chúng ta lúc công phu 
luyện đạo, thì điển của chúng ta được mạnh thêm một phần nào, cho có năng lực tung ra bộ đầu gọi là Hà 
Sa. Hà Sa là một thứ điển vi tế, tựa như hột cát, ánh vàng sắc lửa. Chúng ta cố gắng công phu lâu ngày, thì 
những Hà Sa ấy gom lại tại nơi tập trung hóa thành hạt Mâu Ni Châu bay vơ vẩn trước mặt ta, cũng gọi là 
Thần hồn của ta xuất ra, đó là Phật độ cho ta, chỉ là nâng đỡ cho hồn ta. Hồn là thứ khí điển trong bản thể, 
bắt từ dưới chân, nhờ ta công phu luyện đạo mà điển ấy trở nên mạnh.  
      Có hai thứ điển: Một thứ chất nặng để làm việc bản thể, còn một thứ khác thì thanh hơn, bắt từ mấy sợi 
dây gân bao bọc bản thể ta, cùng các khớp xương, chỗ nào bịt nghẹt nhờ khí điển xung lên, điển mạnh kéo 
điển yếu, các nẻo gân làm cho chúng ta thông minh trí tuệ, từ thiện, và gom lại, khí ấy giúp cho linh hồn ta 
sáng suốt, phép đạo gọi là Soi Hồn. 
Soi Hồn là soi cho trống, cho thông, điển yếu cùng chung điển mạnh rút lên bộ đầu cho mau lẹ. 
(Còn tiếp ) 
 
Hồ Huệ trích 
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Thông báo chương trình Lễ Liễu Đạo của Đức Thầy Lương Vĩ Kiên. 
Tiếp theo thông báo về Lễ Liễu Đạo của Đức Thầy vào 2 tuần trước đây.  Chúng tôi, Hội Ái Hữu Vô Vi 
Hoa Kỳ - Nam California thông báo chi tiết chương trình như dưới đây.  Để buổi lễ thêm phần trang trọng, 
xin quý  bạn mặc y phục trắng, cùng hướng tâm về Đức Thầy và theo đúng thời gian mà chương trình đã 
hoạch định.   
Hẹn gặp lại quý bạn tại Thiền Viện Vĩ Kiên. 
Kính mời! 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California 

Chương Trình Lễ Liễu Đạo của Đức Thầy Lương Vĩ Kiên 

   

Thứ Sáu (Ngày 02 tháng 09, 2011) 
04:30PM - 06:00PM Đưa đón bạn đạo lên Thiền Viện 
06:00PM - 08:00PM Cơm chiều 
08:00PM - 10:00PM Bạn đạo tâm sự 
10:00PM - 11:00PM Niệm Phật, Lạy Kiếng, Sinh hoạt tự do… 
11:00PM - 01:00 AM Chung Thiền 
    
Thứ Bảy (Ngày 03 tháng 09, 2011) 
6:00AM - 08:00 AM Thiền Chung 
8:00AM - 09:00AM Điểm Tâm 
9:00AM - 10:00AM Niệm Hành 
10:00AM - 12:00noon Xem băng giảng Đức Thầy và sinh hoạt theo đề tài vừa xem 
12:00noon - 01:00PM Chung Thiền 
01:00PM - 02:30PM Cơm Trưa 
02:30PM - 04:30PM Xem băng giảng Đức Thầy và sinh hoạt theo đề tài vừa xem 
04:30PM - 06:00PM Sinh hoạt tự do 
06:00PM - 08:00PM Cơm chiều 
08:00PM - 10:30PM Sinh hoạt, kể lại những kỷ niệm với Đức Thầy, ca nhạc 
10:30PM - 11:00PM Sinh hoạt tự do, Niệm Phật, lạy kiếng 
11:00PM - 01:00 AM Chung Thiền 

   

Chủ Nhật (Ngày 04 tháng 09, 2011) 

06:00AM - 07:30 AM Thiền Chung 

07:30AM - 10:00AM Điểm Tâm, sinh hoạt tự do 

10:00AM - 10:30AM Chung Niệm Hành quanh khuôn viên của Thiền Viện Vĩ Kiên 

10:30AM - 11:00AM Học Mục Bé Tám 

11:00PM - 12:00Noon Làm Lễ, Chào Mừng Bạn Đạo đến Vĩ Kiên 
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  Chia sẽ kỷ niệm về Đức Thầy 

12:00Noon - 01:00PM Chung Thiền 

01:00PM - 02:30PM Cơm Trưa 

02:30PM -  04:30PM Chụp Hình Lưu Niệm, Sinh hoạt 

  Bạn đạo chia sẽ cảm tưởng về buổi Lễ  

  BCH nói lời cảm tạ và những dự định tương lai 

04:30PM - 06:00PM Chia tay một số bạn đạo 

06:00PM - 07:30PM Cơm chiều 

07:30PM - 09:45PM Trà đạo, sinh hoạt tự do 

09:45PM - 11:00PM Niệm Phật, lạy Kiếng Vô Vi 

11:00PM - 01:00AM Chung Thiền 

    
Thứ Hai (Ngày 05 tháng 09, 2011) 

6:00AM - 8:00 AM Chung Thiền 

8:00AM - 9:00AM Điểm Tâm 

9:00 AM Chia tay bạn đạo ra về 
 

Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011 
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu 

  
Ngày 27 tháng 8  năm 2011 
 
Kính gởi quý bạn, 
 
Xin quý bạn lưu ý một số điều lệ của hãng tàu để chuyến du hành được tốt đẹp: 
 

• Các thứ không được đem lên tàu trong tất cả hành lý (luôn cả hành lý xách tay): 
o Những món bằng kim khí nhọn như dao, kéo (lưỡi kéo phải ngắn hơn 4 inch (10cm) thì OK) 

v..v… 
o Bàn ủi (bất cứ loại nào) (clothes irons/steamers), máy nấu nước nóng (giống như coffee 

maker), máy hâm thức ăn nóng (hot plate) 
o Bất cứ loại rượu nào (Nếu bạn mua rượu ở các thành phố du thuyền cập bến hay trên du 

thuyền, thì rượu này sẽ được giao lại vào ngày bạn xuống tàu). 
o Đèn cầy, các thứ có thể cháy được (candles, flammable liquids) v..v… 
o Sau đây là danh sách trên mạng:  

http://www.royalcaribbean.com/customersupport/faq/details.do?pagename=frequently
_asked_questions&pnav=5&pnav=2&faqSubjectName=Onboard+Policies&faqId=2608
&faqSubjectId=333&faqType=faq 

 
o Vào ngày embarkation (lên tàu), quý bạn không được đem tất cả loại nước uống nào 

trong hành lý. (Guests are not allowed to bring alcoholic or non-
alcoholic beverages onboard for consumption or any other use. Alcoholic 
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beverages that are purchased in ports-of-call or from Shops On Board will be stored 
by the ship and delivered to your stateroom on the last day of the sailing.  Alcoholic 
beverages seized on embarkation day will not be returned.) Security may inspect 
containers (water bottles, soda bottles, mouthwash, luggage etc.) and will dispose of 
containers holding alcohol.  

o Trên du thuyền cấm không được hút thuốc trong cabin (phòng). Nếu vi phạm sẽ bị phạt 
250 USD. Xin quý bạn lưu ý nếu cần hút thuốc chỉ có thể hút những nơi du thuyền cho phép 
(designated smoking areas). 
 

o Các em nhỏ dưới 18 tuổi không được rời du thuyền một mình khi thuyền cập bến.  Các 
em phải đi chung với thân nhân. Lưu Ý: Khi quý bạn in Set Sail Pass chung cho gia đình thì 
tất cả mọi người trong gia đình phải có hiện diện khi trình giấy Set Sail Pass.  
 

o Vệ sinh chung:  
o Hãng tàu nhắc nhở mọi người cần rửa tay với xà bông và nước nóng sau khi dùng 

restroom, và trước khi ăn để đề phòng bệnh. (Guests are strongly encouraged to 
wash their hands with soap and hot water after using the restroom and 
before eating or handling food. Medical experts say this is one of the best 
ways to prevent illnesses from starting or spreading.) 

Ngoài ra, chúng tôi không còn thay đổi được ngày booking của quý bạn tại Hotel 
Melia, vì phải trả tiền hotel trước cho Khách Sạn 

 
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn. 
 
Kính chúc quý bạn thượng lộ bình an, và xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Trí Tâm Tự Thức 
2011, 
 
Kính thư, 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 

THƠ 
 
                  LỤC TÂM THÔNG 
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 
Phật nhập tâm điền là phát giác 
Giải toả nghiệp tâm thức giác mê 
Nghiệp là đi xuống tu hành thoát 
Đem an nhiên tự tại hành thâm 
Đạo hành quán suốt tâm linh phát 
Vào trong nguyên ý tự quán thông 
Tâm thông lục tự hồn siêu xuất 
Minh Thạnh (TV Tâm Linh Tự Cứu)19.06.11 
                          ----- 
THỰC HÀNH ĐỂ PHÁ MÊ PHÁ CHẤP 
             ( Lời giảng Đức Thầy trong qui thức) 
Nên hư cũng tại bổn thân mình 
Thực hành chất phác tự mình minh 
Hành thực tâm hành khai đuốc huệ  
Để tâm nhập đạo khí thần sinh 
Chúng sinh mê nhiễm trần là thực 
Ta ngã cái ta mới đạt tình 
Chấp là tự hãm mê không tiến 

Nhận hiểu sai lầm đạo pháp minh 
Phá được lục căn trần mới thức 
Mê mà thức giác triển tâm linh 
Phá mê phá chấp tự mình chính 
Chấp đã diệt rồi Phật chính mình 
Minh Thạnh (TV Tâm Linh Tự Cứu )23.06.11 
                      ----- 
                 LỘT XÁC 
  
 Thiền Pháp Vô Vi lột xác phàm 
 Tình tiền danh lợi rũ lòng tham 
 Trở nên sáng suốt bớt phiền não 
 Linh cảm gia tăng vui tọa đàm 
 Thanh lọc tư duy khai tuệ giác 
 Thiếu duyên ngộ pháp khổ đành cam ! 
 Tham lam dứt sạch thành Tiên Phật 
 Huân tập kiên trì bỏ túi tham ./-  
            Cà Mau, 25-8-2011 
               Út Hoa 
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             THÀNH CÔNG 
Quán thông đời đạo thức nơi lòng 
Pháp Lý thực hành tự mở thông 
Kinh mạch chuyển thông thanh bản thể 
Tâm hòa thanh điển đạo thành công. 
                      TPHCM, ngày 24-8-2011 
                                 Minh Vô Vi 
                        ----         
           PHIỀN NÃO 
Thâu thanh xã trược thiếu chuyên cần 
Bửa có ngày không trược lấn dần 
Cứ thế cả đời chẳng tiến bộ 
Buồn rầu ủ rủ hại tâm thân. 
                       TPHCM,ngày 24-8-2011 
                                 Minh Vô Vi 
                   ---- 
             HỮU VÔ 
Người thì phú quý kẻ cơ hàn 
Chấp nhận hòa đồng tâm mở mang 
Trao đổi học hòa cùng đạt thức 
An nhàn vui hưởng pháp Thầy ban. 
                     TPHCM,ngày 24-8-2011 
                                 Minh Vô Vi 
                       ---- 
               NGỤY BIỆN 
Người thì thích nói kẻ làm thinh 
Chỉ có mình sai tự sửa mình 
Ngụy biện cho mình hiểu đạo lý 
Thực hành Pháp Lý chẳng ai khinh. 
                       TPHCM, 24-8-2011 
                               Minh Vô Vi 
                     ----- 
             ĐÔI DÒNG TÂM SỰ 
           (Kính tặng anh chị Trần Kiên Hoa) 
 
Anh chị tu ẩn bấy lâu nay 
Chắc là gặt hái lắm điều hay 
Mong anh sáng suốt tầm chơn lý 
Theo bước chân Thầy, thấy Như Lai 
 
Đường Đạo còn xa,ráng thực hành 
Một đường chánh pháp,hội điển lành 
Anh em huynh đệ luôn thương quý 
Cùng chung xây dựng,đạo mau thành 
 
Mỗi lần ghé bến học đạo xưa 
Cửa đóng then cài-chẳng biết thưa 
Nhớ anh,nhớ chị-lòng luôn gắng 
Quyết hành chơn pháp-đáo cội xưa 
 
        TP.HCM 6h45 ngày 15-08-2011 
              Thanh Dũng 
 

           THĂM BẠN BẾN TRE 
 
Lần đầu cất bước tới Bến Tre 
Gặp bao tỷ muội cùng huynh đệ 
Sao thấy thân quen tự thưởu nào 
Duyên lành nay ngộ  nơi trần thế 
 
Vâng, đúng hôm nay rằm tháng 7 
Ngày lễ Vu Lan thỏa nguyện đây 
Ai ai cũng nhớ về Thầy,Tổ 
Nhắc nhở nhau tu,nhớ hành say 
 
Gặp lại nhau đây buổi ban đầu 
Mà sao thương nhớ tựa tình sâu 
Dù cho cuộc sống người mỗi ngả 
Nhưng lại chung đường luyện :NI CHÂU 
 
Vô vi không có,có lại không 
Vui cùng bè bạn thật là đông 
Mỹ Tho,Bến lức cùng hội ngộ 
Thành phố vui hòa,điển sáng choang 
 
         TP.HCM ngày 15-08-2011 
                 Thanh Dũng 
                                    ----- 
               THẬP NHÂN VÔ VI 
(Kỷ niệm buổi tối đầu tiên SH tại nhà Thanh Dũng của 10 bạn đạo 
                           Tối 14-07-2011AL) 
DŨNG quyết thực hành pháp Vô Vi 
NGẠN ngàn sóng gió cứ thế đi 
NGA ngâm trì niệm câu lục tự 
TỰ nguyện sửa mình thấy diệu vi 
LÂM cảnh đạo đời bao thử thách 
PHÁI lành phát nguyện - hạnh từ bi 
SÁU nẻo luân hồi mau thức giác 
MINH tường chánh pháp tự hành tri 
VẠN xuân hoa nở trong tâm trí 
TÍNH trời quang chiếu mở đường đi 
         TP.HCM ngày 16-08-2011 
                   Thanh Dũng 
                        ---- 
               TÂM TÌNH CỦA CON 
TÂM thiện lành con lo bồi đắp 
TÌNH Thầy thương chỉ dạy Đạo tâm 
CỦA càn khôn Phật Tổ soi đường 
CON ghi nhớ khắc sâu tâm khảm 
               Tân Phú ngày 22-08-2011 
                      Lê Thị Ngạn 
                       ----- 
           NHỚ THẦY MÃI MÃI 
NHỚ mãi bao ngày ấy hàn vi 
Thầy thương chỉ dạy : hạnh từ bi 
MÃI mãi trong con hằng ghi nhớ 
MÃI nhớ tình Thầy sáng VôVi 
           Tân Phú ngay22-08-2011 
                Lê Thị Ngạn 
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TÌNH THƯƠNG TỔ THẦY 
TÌNH thương Tổ Thầy tầm chơn lý 
THƯƠNG đàn con nhỏ sống hàn vi 
TỔ dày công tạo dựng VôVi 
THẦY trải tình thương mở đường đi 
           Tân Phú ngày 22-08-2011 
                Lê Thị Ngạn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               NHỚ CHA 
Cha ơi đã quá lâu rồi 
Lòng con tủi ngủi bùi ngùi nhớ thương 
Bao điều tơ nhện vấn vương 
Cuộc đời gian khổ vô thường Cha ơi 
Bao năm bao kiếp bao đời 
Lòng con ghi nhớ những lời Cha khuyên 
Con luôn hâm mộ Đạo hiền 
Trì tâm năng học pháp thiền của Cha 
Dù cho bão táp phong ba 
Bình tâm con vẫn thiết tha nhớ thiền 
Yêu nhau yêu khắp mọi miền 
Cùng nhau xây đắp pháp thiền của Cha 
           Tân Phú ngày 27-06-2011 
                    Kính bái 
               Lê Thị Ngạn 
                      ----- 
          

 
 


