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Số:  846  Ngày: 25 tháng 9 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám  06/12/2001 đến 12/12/2001 
 
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) Ở đời thiếu sáng suốt có hại không? 
2) Nghiệp lực chuyển hóa bằng cách nào? 
3) Ám khí bao vây có hại không? 
4) Thuận thiên văn đạt địa lý có hữu ích gì không? 
5) Thực hành chánh pháp có hữu ích gì không? 
6) Chuyển biến vô cùng là chuyển biến làm sao? 
7) Việc gì là việc chính? 
 
 
 
 
 

Phaân Minh
 

Phaân minh ñôøi ñaïo trong minh baïch 
Phaùp giôùi phaân minh roõ tieán trình 

Qui moät  tình ñôøi khoâng loaïn thuyeát 
Trì taâm  tu luyeän phaùp phaân trình 

 
Vĩ Kiên
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1) Atlantic city, 06-12-2001  9 : 30 AM 
Hỏi :  Ở đời thiếu sáng suốt có hại không? 
 
Ðáp :  Thưa ở đời thiếu sáng suốt rất có hại 
  Kệ : 
 Thiếu trí bất minh đường chơn giác 
 Tự hành tạo khổ khó phân bàn 
 Ðường đời khó khổ gieo ác ý 
 Cơ cực chính mình trí khó bàn 
 

2) Atlantic city, 07-12-2001  10 : 30 AM 
Hỏi :  Nghiệp lực chuyển hóa bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa nghiệp lực ẩn tàng trong qui hội 
  Kệ : 
 Nhân quả diễn hành gieo nghiệp lực 
            Thực hành không tiến khổ thân hình 
            Gieo duyên ác hại thân không tiến  
            Học hỏi không thành rất khó minh 
 

3) Atlantic city, 08-12-2001  10 : 45 AM 
Hỏi :  Ám khí bao vây có hại không? 
 
Ðáp :  Thưa ám khí bao vây rất có hại 
  Kệ : 
 Máu huyết lưu thông bất thuận hòa 
 Sanh ra ám khí chuyển thông qua 
 Màu da thay đổi khó ôn hòa 
 Nghịch thuận tương giao điển khó hòa 
 

4) Atlantic city, 09-12-2001  10 :  00 AM 
Hỏi :  Thuận thiên văn đạt địa lý có hữu ích gì 
không? 
 
Ðáp :  Thưa người tu thông thiên văn đạt địa lý rất 
hữu ích, đường đi sẽ được rõ rệt hơn 
  Kệ : 
 Ðường đi thức giác tự sửa mình 
 Giải tỏa phiền ưu tự giác minh 
 Trí tuệ phân minh đời lẫn đạo 
 Khai thông trí tuệ tự phân minh 
 

5) Atlantic city, 10-12-2001  6 : 55 AM 
Hỏi :  Thực hành chánh pháp có hữu ích gì không? 
 
Ðáp :  Thưa thực hành chánh pháp rất hữu ích 
  Kệ : 
 Thực hành chánh pháp trí tâm minh 
 Thực hiện công phu rõ tiến trình 
 Khai triển mở tâm duyên tuyệt đẹp 
 Chơn tình qui hội trí khai minh 
 
 

6) Atlantic city, 11-12-2001  7 : 40 AM 
Hỏi :  Chuyển biến vô cùng là chuyển biến làm sao? 
 
Ðáp :  Thưa chuyển biến vô cùng là không biên giới 
  Kệ : 
 Thực hành chất phát tự phân thân 
 Ðời đạo song tu tự tiến lần 
 Giải mê phá chấp càng thêm ngộ 
 Hợp cảnh trời ban tự xét bàn 
 

7) Atlantic city, 12-12-2001  3 : 50 AM 
Hỏi :  Việc gì là việc chính? 
 
Ðáp :  Thưa việc phát triển tâm linh là việc chính 
  Kệ : 
 Qui nguyên thanh tịnh là đường chính 
 Thức giác minh tâm tự sửa mình 
 Hội nhập thanh quang tâm tự giác 
 Thành tâm tu luyện rõ hành trình 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Vấn đạo tại Ðại Hội Hùng Vĩ GiaoLiên 1998 

 
75.- Vấn: Thưa Thầy, thiền khác với tu như thế nào? 
 
Đáp: Tu mà không thiền thì tu không có kết quả. Tu mà tu lý luận là tu hú chớ không phải thật tâm tu. Tu là 
phải thiền. Tu hú là rủ người này tu, người kia tu, là tu hú chớ không phải thật tâm tu.  Tu trong lý thuyết 
thôi còn hành không có, để cãi lộn về lý thuyết thôi.  Còn thực hành để khai tâm mở trí, nói chơn ngôn để 
cảm động đối phương, để đối phương tự tiến và xuất phát đi chung luôn để truyền cho nhân loại, người này 
tới người nọ, chuyện đó mới là thật chơn hơn.  Còn dùng ý thuyết, dùng lời kinh kệ nói đủ thứ, nhưng mà 
chính bản thân chưa đạt được một cái gì.  Mình nhìn họ mình hiểu rồi, nói hay lắm, nói kinh sách nói 
chuyện đời xưa không có bỏ một câu nào hết.  Nhưng mà rốt cuộc hoàn cảnh không có yên ổn, gia đình 
cũng chưa tiến tới tốt.  Chỉ có thiền thực hành mới là tu. Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo 
đức, mà chính mình không có thương mình, sửa lại, lập lại sự quân bình của chính mình mới thật sự là tu. 
Thương mình mới thương họ, mới biết được giá trị. Của tình thương của bề trên đang ban chiếu ở chỗ nào.  
Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, có đèn điện chiếu, có phương tiện đầy đủ do đâu, do điện năng của Trời 
đất hình thành đã từ lâu, đã từ bao nhiêu năm chớ không phải mới đây.  Cái mới đây chúng ta hưởng là có từ 
bao nhiêu năm, kết tập từ bao nhiêu năm, cấu trúc từ bao nhiêu năm mới hình thành chớ không phải là đơn 
giản đâu. Đại phước đức chúng ta mới được ngự trong chổ ổn định như thế này. Và nghe những lời truyền 
cảm phân giải trong tâm ta mà chúng ta có khả năng tiến tới chớ không phải người truyền pháp độc đoán 
một người đâu.  Trong ta có, cho nên mọi người chúng ta là bình đẳng nghe, hiểu, hành, tiến là bình đẳng. 
Không có sự dị biệt giữa sư phụ và đệ tử để uy hiếp người khác.  Đây là toàn bình đẳng thương yêu trong 
xây dựng, thực hiện cái tình thương và đạo đức.  Biết mình và biết họ cùng tu cùng tiến xây dựng cho 
chung, để giải quyết đại sự chung ở thế gian đã và đang đau khổ từ bao nhiêu triệu năm không giải quyết 
được. 
 
76.- Vấn: Thưa Thầy, có bao nhiêu pháp thiền ở thế gian? 
 
Đáp: Nhiều lắm. Mổi người có thể đặt một pháp.  Thấy ông Phật thành công, bây giờ tôi học theo Phật, 
quáng.  Tôi ngồi tôi quán. Tôi muốn tiền tôi ngồi tôi quán cho tiền mất. Cái đó họ cũng đặt cái pháp vậy.  
Mà quán hoài tiền còn, chử tiền nó còn dính trong óc hoài.  Còn mình ở đây là giải. Mỗi đêm mỗi làm mỗi 
giải, hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên và hồn nhiên mình sơ sanh đâu có nghĩ đến tiền, tức là 
mình đi tới cái chỗ không cần tiền.  Mình không cần tiền nhưng có sự chung vui trong tâm thức của chính 
mình, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ.  Và mình không có dị biệt chê đầu này khen đầu nọ nữa.  Sửa mình 
để tiến là sự cần thiết. Mình sai chẳng có ai sai, thì chúng ta mới là đi đúng đường hơn. Cho chúng ta đúng 
là chỉ có đi xuống, không có đi lên đâu. 
 
77.- Vấn: Như vậy có sự khác biệt giữa các pháp thiền như thế nào? 
 
Đáp: Pháp thiền nào? 
-Những pháp thiền với nhau. 
- Pháp thiền với pháp thiền so sánh thì có sự khác biệt. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là 
ứng dụng tất cả những tự nhiên và hồn nhiên của Trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn 
nhiên của Trời đất mà tiến. Vì chúng ta học Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là một pháp cho 
tất cả mọi pháp. Mọi người đều phải sống như vậy, và phải tiến đúng đường  mới giải quyết được . Cũng 
như trước mặt ta lại có người đi quay hình ảnh mà nếu những người đó không có chuyên môn làm sao đem 
lại hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ vả thương quý chúng ta họ mới làm được cái điều lành 
cho chung.  Chúng ta cũng vậy, chúng ta biết thương quý cái cảnh tranh trời tốt đẹp.  Chúng ta tu để lập lại 
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trật tự, bừng sáng trong nội tâm thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chơn lý truyền cảm, bố thí chơn 
ngôn cho chúng sanh mượn cái đó để cứu khổ trong khi khổ tâm kêu cứu khổ ban vui Pháp Lý Vô Vi Khoa 
Học Huyền Bí Phật Pháp. 
 
78.- Vấn: Kính thưa Thầy, tại sao có đạo tu về Thánh giới, có đạo tu về Tiên giới, có đạo tu về Phật giới, sự 
khác biệt như thế nào? 
 
Đáp: Anh thấy tại sao ngoài đường có các loại xe Chevrolet, xe Honda, xe Toyota? Các đạo đều trở về 
nguồn gốc ánh sáng đại bi của Trời Phật. Thì xuống thế gian mượn phương tiện để tận độ. Phương tiện nào 
cũng tận độ nếu đi đúng là chung tiến, cuối cùng cũng đến nơi không có cái nào khác biệt hết.  Cho nên 
người đạo không nên chê đạo.  Thực hành để ảnh hưởng người đó, và thực hành đúng vậy thì chung tiến và 
càng ngày càng sáng suốt thêm và càng thanh tịnh thêm. 
 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Huấn Từ Bế Mạc 
 

Thâm tình bạn đạo năm châu 
Về đây sum họp Á Âu chung nhà 
Thương yêu cảm thức tâm hòa 

Cao sâu tâm đạo thật thà hơn xưa 
Vượt trùng chẳng kể nắng mưa 

Tâm tâm tương ngộ sống vừa lòng nhân 
Dừng chân phát triển tối cần 

Quí yêu bạn đạo tối cần dựng xây 
Xa xưa cho đến ngày nay 

Bền tâm vững chí ngộ thầy ngộ ta 
Càng tu cảm thức thật thà 

Chung vui thầy bạn vượt qua lưới Trời 
Thức tâm tiến hóa hợp thời 

Trả vay trước mắt trong đời có tâm 
Hát ca khơi dậy nguyên âm 

Tình thương sống động âm thầm dựng xây 
Ðạo mùi phát triển hăng say 

Cùng chung hợp hội ngày nay hợp hòa 
Rồi đây cũng phải về nhà 

Ánh quang quang chiếu nhẫn hòa lo tu 
Chơn hồn sẵn có ngao du 

Truy về một gốc giải mù giải mê 
Chẳng còn lý luận ê chề 

Thương yêu tha thứ tự về với tâm 
Tuy xa vẫn tiến vẫn tầm 

Vẫn yêu vẫn quý vẫn cầm tay nhau 
Thương yêu chẳng có sắc màu 

Vô danh thanh tịnh đối đầu thiên cơ 
Nguyện hành giải tỏa giấc mơ 

Trí tâm thanh tịnh đến giờ lo tu. 
 

Lương Sĩ Hằng. 
Montréal, 22-07-1991 
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TRÍCH KINH A DI ÐẢ 
                                                      Lục Tự và Pháp Lý (tiếp theo) 
 

• Ông Tám giảng (tiếp theo ) 
 
Đạo trong Tâm chứ không phải trên bàn thờ … 

 
      Nhiều người nói rằng tu hành không tụng kinh, không thắp nhang, không lạy Phật làm sao biết đạo. 
Nhưng mà những người đó chưa hiểu đạo ở đâu? Ðạo trong tâm chớ không phải đạo ở trên bàn thờ, 
không phải đạo ở trên cây nhang, mà không phải đạo ở ngoài đường. Ðạo trong tâm! Bây giờ chúng ta phải 
làm thế nào? Chúng ta phải tu tâm, phải sửa tâm, chúng ta phải biết cái mạch lạc của tâm nó nằm ở đâu? 
      Cho nên nguyên ý của Nam Mô A Di Ðà Phật, ông Tư đã cắt nghĩa rất rõ ràng, để đào sâu để cho mình 
đọc và tự thức và tùy theo cái trình độ thực hiện công phu của Pháp lý Vô Vi rồi các bạn dọn, mới ứng, 
mới trụ, mới nhận được cái luồng điển đó. Cho nên nhiều bạn nghe điển, đâu có hiểu điển mà không có 
niệm Phật làm sao biết điển. Bạn niệm Phật rồi, bạn thấy sự huyền diệu rõ ràng, tâm trí các bạn thay đổi, cái 
nội thức 
nó được mở, sáng suốt tự nhiên thấy mọi sự việc kích động nguy hiểm trước mắt ta.   Chúng ta thấy vạn sự 
khởi đầu là không. Tâm chúng ta không động, mà việc nào nó sẽ trở về việc nấy rõ ràng rồi đâu sẽ vào 
đấy.  
      Cho nên chúng ta sẽ có cơ hội an nhiên tự tại. Khoa học, xã hội đã cho chúng ta thấy 
cuộc sống từ xa xưa khó khăn. Người này phá người kia, người kia phá người nọ. Bây giờ người ta tôn trọng 
nhân quyền. Chúng ta được tiến một bước rồi. Ai muốn tu thì cứ ngồi an nhiên đó lo tu, không đói không 
khổ nữa, chỉ có thiếu tu mà khổ. Nếu chúng ta bằng lòng tu thì chúng ta là một người giải nghiệp, thì không 
còn khổ nữa.  
 
NGHIỆP 
 
      Nghiệp là đi xuống, là rước vào, thì nó lấn áp chúng ta, là nghiệp. Còn người chưa tu thì người đó 
còn nghiệp. Lục Căn, Lục Trần nó đang chỉ huy chủ nhơn ông. Nó ép chủ nhơn phải làm điều này điều nọ, 
phải nhậu nhẹt, phải đi chơi bời mà làm cái chuyện không hữu ích, phải tranh đua, phải giành đất nước, 
nhưng mà đất nước của nó nó bỏ. Ðất nước của chúng sanh là gì? Là cái tâm, mà bỏ tâm đâu còn nước. Bỏ 
tâm, thì tham tiền tham bạc làm bậy, giết hại đồng bào không hay, di hại tới tấp mà không biết. Tâm không 
có! Cho nên những người làm chánh trị phải biết tu thân, tề gia, bình thiên hạ, mới là một người chánh trị 
chơn chánh. Còn hô hào không trách nhiệm, rồi đẩy người ta vô chỗ chết, cái đó là đi tới chỗ tự sát. Các bạn 
biết được phần hồn là bất diệt, thì chúng ta có cơ hội tu bổ cho phần hồn càng ngày càng cường tráng mạnh 
lên hơn, để cứu độ chúng sanh trở về Phật Quốc là một nơi bất diệt trường tồn, giữ định luật hóa hóa sanh 
sanh không ngừng nghỉ. Cái đó mới là đường lối trường cửu và cần thiết cho chúng sanh phải hành. Nhiều 
người không hiểu làm sái quấy rồi lương tâm bị cắn rứt. Tới lúc chết bị đọa địa ngục chỉ biết khóc mà thôi, 
khổ vô cùng! 
      Cái này ngày hôm nay chúng ta đại phước, được biết một nguyên lý của Nam Mô A Di Ðà Phật rồi 
chúng ta phải đào sâu mọi sự việc của những người đi trước để lại như Kinh A Di Ðà, mà Kinh A Di Ðà, 
những chữ nghĩa càng ngày càng thất lạc, vì thời đại thay đổi, thiên cơ thay đổi. Trước kia học Nho, chữ 
Nho mà bây giờ nó đổi lại thấp hơn, khó hiểu, cho nên Ông Tư mới mượn cái nghĩa phàm mà dẫn các bạn 
trở về đạo. 
 
(Còn tiếp) 
Hồ Huệ trích 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trần Văn Quản là chồng của bạn đạo Nguyễn Thị 
Đẹp mất ngày 18 tháng 08 năm Tân Mão ( ngày 15 tháng 09 năm 2011) tại ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, hưởng thọ 75 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ 
Thành thật cám ơn quý bạn đạo. 
TV Tâm Linh Tự Cứu 
 

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

Thân chào quý bạn đạo. 
 

Một năm nữa sắp trôi qua, chúng ta ai ai cũng mong muốn đến ngày tết Vô Vi để được đoàn tụ. Bạn đạo 
khắp năm châu lại tựu về ăn tết Vô Vi trên con thuyền Tình Thương và Đạo Đức.  Vài hôm nữa bạn đạo lại 
gặp nhau, tay bắt mặt mừng, vui trong cái vui biển yêu của Thượng Đế, của Đức Thầy và Đức ông Tư.  Với 
tâm thành, tôi xin chúc tất cả bạn đạo vui vẻ và tu tiến thăng hoa để đền đáp công ơn của Đức Thầy. 
 

Thân chào quý bạn đạo. 
 

Một năm nữa sắp trôi qua, chúng ta ai ai cũng mong muốn đến ngày tết Vô Vi để được đoàn tụ.Bạn đạo 
khắp năm châu lại tựu về ăn tết Vô Vi trên con thuyền Tình Thương và Đạo Đức.  Vài hôm nữa bạn đạo lại 
gặp nhau, tay bắt mặt mừng, vui trong cái vui biển yêu của Thượng Đế, của Đức Thầy và Đức ông Tư.  Với 
tâm thành, tôi xin chúc tất cả bạn đạo vui vẻ và tu tiến thăng hoa để đền đáp công ơn của Đức Thầy. 
 

Bên Điển Thầy. 
 

Thức trắng đêm chẳng hề chợp mắt 
Vầng trăng tròn ngũ sắc chiếu soi 
Đêm thu trăng sáng một hồi 

Bình minh ẩn hiện vẫn ngồi tọa tâm. 
 

Kìa ánh sáng trăng rằm còn đó 
Giọt sương mai lệ nhỏ tâm hồn 

Thầy ơi Thầy có nhớ con 
Bao năm xa cách vẫn còn biển yêu. 

 

Điển của Thầy không nhiều thì ít 
Ôm tâm con khắn khít bên Thầy 

Con nguyện tu hết kiếp này 
Đền ơn báo đáp Đức Thầy Vĩ Kiên. 

 

Trong ánh sáng từ bi ẩn hiện 
Điển chơn tâm Thầy hiến dâng đời 

Trọn đời vất vả Thầy ơi 
Hai dòng lệ thấm khắp nơi chan hòa. 
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Tết Vô Vi bông hoa đua nở 
Hoa sen lòng hé mở đón Thầy 

Trí Tâm Tự Thức từ đây 
Trọn đời trung nghĩa Phật Thầy Vĩ Kiên ,/. 

 

Quý mến, 
Bạch Sĩ 
(USA) 

Rằm tháng tám trung thu (9/11/2011) 
 

THƠ 
    
              THỰC HÀNH 
Theo pháp Vô Vi phải thực hành 
Chất phát pháp hành giải nghiệp nhanh 
Luyện hành siêng pháp tâm khai triển 
Dũng tiến dũng hành đạo pháp thành 
Pháp thành ba báu tạo anh Linh 
Tam tạng khai thông tiến hoá minh 
Khai mở bộ đầu luồng điển phát 
Phát quang chiếu sáng điển thông hành 
          Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu) 18.07.2011 
                       ----- 
             TAM TẠNG KHAI THÔNG 
Thành Phật phải khai ba tạng thông 
Bản thể luyện tu quy nhất không 
Sáng suốt tinh thông huyền diệu điển 
Trí, Tâm, bền bỉ ắt thành công 
Tâm, can, thận chức năng quan trọng 
Hiệp ba chuyển giải hết cô động 
Sân tham hung tánh hoá sanh hiền 
Trụ điển bộ đầu tam tạng thông 
         Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu) 27.07.2011 
                          ---- 
                          TU ĐI 
Vòng tròn nho nhỏ trước mày ta 
Công phu nhản sáng cát Hà sa 
Bộ đầu phát sáng xoay vòng chuyển 
Che phủ Tu di điển phóng ra 
Công phu thuần thục lên bờ giác 
Đắc quả mở khai huệ nhản ba 
Vũ trụ càn khôn trong bản thể 
Ba báu tạng thông hiệp nhất gia 
         Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu) 01.08.2011 
                          ----- 
 
 
 
 
 

              MỘT ĐỜI CÂN 
Lá vàng rơi rụng tiết niên phân 
Cứ thoáng rồi qua thêm tủi phần 
Thời gian trôi chảy đâu chờ đợi 
Tuổi vàng mơ ước khí, hơi, thần. 
Ý tình khai suốt thần giao cảm 
Nguyện với trăng sao chả tủi thân 
Trí sáng nội thông hồn trẻ mãi 
Hồn nhiên vui vẻ một đời cân. 
    Cà Mau 17/09/2011 
            Văn Phong 
               ------ 
      DẠ KHÚC ĐÊM THÂU 
Dạ khúc đêm thâu ý định tình 
Đã lâu xa cách bởi vô minh 
Thâm sâu thầm lặng gợi như tính 
Buông bớt đua đòi giải bất minh 
Ơi hỡi! Trường đời qua học hỏi 
Chân thâm ngăn cách gắng thiền soi 
Quán âm dương kết hùng tâm khởi 
Chân thức tụ hồi biết biết tôi. 
          Cà Mau 18/09/2011 
             Văn Phong 
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        TÂY PHƯƠNG HƯỚNG VỀ 
Nơi đâu là cõi thiên đàng  
Đem ra suy ngẫm luận bàn cho vui 
Trần gian là chốn nợ đời 
Cũng như trường trải nghiệp đời cho thông. 
Học đi học đúng học vòng 
Vòng lai kiến ngã cơ tòng tâm như 
Như lai cũng kiến danh từ 
Từ bi phổ độ dựng từ cho trong 
Nam mô khởi động sửa trong 
Bổn sư giảng dạy quy tòng thâm tâm 
Thích ca vui vẻ khai tầm  
Mô ni kết tụ điển thần như gương 
Trí quang tỏa sáng định phương 
Phật ngơi thẩm vị tây phương hướng về. 
      Nam mô a di đà phật, vạn vật thái bình. 
               Cà Mau 10/12/2010 
                     Văn Phong 
                        ----- 
        PHÁP DANH VĨ KIÊN 
 PHÁP Thầy xuất thế từ Trung Thiên 
 DANH tánh Vĩ Kiên đạt pháp thiền 
 VĨ định phổ truyền Pháp Lý Phật 
 KIÊN trì thù thắng đắc Tiên Thiên ./- 
 Minh Vô Vi, 19-9-2011 
                          ---- 
 
 

            THẦY TÔI 
 PHÁP Thầy phổ độ ý Hoàng Thiên 
 DANH vọng… không màng tâm ý thiền 
 VĨ đại  –  trong ngoài thanh tịnh suốt  
 KIÊN trì hành đạo đáo lai thiên ./- 
         Cà Mau, 19-9-2011 
          Út Hoa kính bái ! 
                           ---- 
            DỪNG BÚT 
 Ba năm đóng góp thi thơ đàn 
 Khép lại công trình tu sửa sang 
 Thi phú thơ đàn vang vọng mãi  
 Đến  giờ dừng bút sửa tâm can ./- 
 Minh Vô Vi, 19-9-2011 
                         ---- 
        CÀ MAU HỘI NGỘ 
 Hôm nay mới biết Cà Mau 
 Cảnh quan xinh đẹp người giàu tình thương 
 Tình đời lẽ đạo đôi đường 
 Vô Vi Pháp Lý tình thương một màu 
 Anh em huynh đệ đổi trao 
 Công phu thiền định cùng nhau chung hành 
 Đến đây học hỏi cùng anh 
 Cùng em cùng chị đồng hành tiến tu 
 Huynh huynh đệ đệ thoát tù 
 Đáo lai Thiên Cảnh an du đời đời ./- 
         Cà Mau, 10-9-2011 
               Thiên Nghi 

 


