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Số:  914 Ngày: 13 tháng 1 năm 2013 

 

 
 
 Mục Bé Tám 27/03/2003 đến 2/04/2003 
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) Laøm theá naøo cho khoái oùc khoûi loaïn ? 
2) Taïi sao loøng tham cuûa loaøi ngöôøi ñeàu khoâng ñaùy? 
3) Muoán caûm thöùc söï thaät thì phaûi laøm sao? 
4) Muoán tieán tôùi nôi thì phaûi laøm sao? 
5) Laøm sao deïp ñöôïc loøng tham? 
6) Laøm sao môùi heát uaát khí? 
7) Laøm sao môùi bieát ñöôïc thuaän thieân? 
 
 
 
 

Chánh Tà 
 

Chánh tà lẫn lộn nhơn gian có 
Thanh lọc chính mình chẳng cần lo 

Siêng hành tự giác tự lần mò 
Ðời đạo song hành Trời ban phước 

 
Vĩ Kiên 
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1) Cairns 27/ 3/ 03 4h39 am 
Hoûi : Laøm theá naøo cho khoái oùc khoûi loaïn ? 
Ñaùp : Thöa sieâng naêng nieäm Phaät thì thaàn kinh 
khoái oùc seõ ñöôïc quaân bình vaø oån ñònh. 
               Keä: 
Thaønh taâm töï cöùu moïi söï yeân 
Uaát khí khoâng coøn töï vöôït xuyeân 
Ñôøi ñaïo song tu töï giaûi muø 
Quaân bình taâm ñaïo hoàn an du 

2) Cairns, 28/03/03  7:05 AM 
Hoûi:  Taïi sao loøng tham cuûa loaøi ngöôøi ñeàu khoâng 
ñaùy? 
 
Ñaùp:  Thöa loøng tham cuûa loaøi ngöôøi tin nôi söï coù 
thaät maø thoâi 
  Keä: 
 Tin nôi chôn lyù khoâng thay ñoåi 
 Tieán hoùa voâ cuøng chuyeån tieán rôøi 
 Söï thaät khoâng coøn thay ñoåi nôi  

Voâ cuøng tieán hoùa töï caûm rôøi 
 

3) Cairns, 29/03/03  7:45 AM 
Hoûi:  Muoán caûm thöùc söï thaät thì phaûi laøm sao? 
 
Ñaùp:  Thöa muoán caûm thöùc söï thaät thì phaûi daán 
thaân thöïc haønh 
  Keä: 
 Thaønh taâm thöïc haønh töï höôùng giôùi thanh 
 Qui nguyeân gieàng moái daán thaân haønh 
 Chôn thaønh tu hoïc phaùp phaân ranh 
           Giaûi tieán khoâng ngöøng töï thöùc thanh 

4) Cairns, 30-03-2003  6: 55 AM 
Hoûi:  Muoán tieán tôùi nôi thì phaûi laøm sao? 
 
Ñaùp:  Thöa muoán tieán tôùi nôi thì phaûi duõng haønh 
  Keä: 
 Muoán tieán tôùi nôi phaûi duõng haønh 
 Thaønh taâm tu luyeän chuyeân haønh phaùp 
 Quaùn thoâng ñôøi ñaïo töï thaân haønh 
            Trí tueä khai thoâng phaùp ñaït thaønh 

5) Cairns, 31-03-2003 8: 45 AM 
Hoûi:  Laøm sao deïp ñöôïc loøng tham? 
 
Ñaùp:  Thöa thöïc haønh chôn phaùp thaáy roõ loøng tham 
coù haïi cho taâm thaân thì môùi töï deïp ñöôïc 
  Keä: 
 Uaát khí tham daâm tröôïc duïc loøng 
 Thaønh taâm tu söûa bôùt tham daâm 
 Chaúng coøn meâ chaáp tö thaêng laàn 
 Giaûi chaáp phaù meâ töï tieán thaàm 
 

6) Brisbane, 01-04-2003  4: 19 AM 
Hoûi:  Laøm sao môùi heát uaát khí? 
 
Ñaùp:  Thöa phaûi töï giaûi baèng nguyeân lyù Nam Moâ A 
Di Ñaø Phaät 
  Keä: 
 Thuaän thieân töï giaûi khí thaâm saâu 
 Thöùc giaùc bình taâm roõ nhieäm maàu 
 Tieán hoùa khoâng ngöøng thanh tieán böôùc 
            Thaønh taâm giaûi tröôïc bôùt u saàu 

7) Darwin, 02-04-2003 8: 05 AM 
Hoûi:  Laøm sao môùi bieát ñöôïc thuaän thieân? 
 
Ñaùp:  Thöa thuaän thieân laø töï khai trieån taâm töø bi yù nieäm cöùu ñoä quaàn sanh 
  Keä: 
 Quaùn thoâng taän ñoä nhôn quaàn tieán 
 Khai trieån taâm linh giuùp ñôõ hieàn 
 Töï thöùc cöùu mình taâm ngoä ñaïo 
 Giaûi meâ phaù chaáp höôùng thanh thieân 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Hùng Tâm 
 

Hùng tâm cải tiến tâm linh 
Tự phê tự tiến hành trình quang khai 

Sửa mình tiến hóa dồi mài 
Khai thông điển giới tiến hoài không ngưng 

Tự mình cảm thức từ từng 
Qui y chánh pháp tiến từng phút giây 

Chẳng còn khờ dại thơ ngây 
Quay vào nội thức vẹt mây cõi trần 

Nguyện tu đóng góp một phần 
Khai thông đời đạo tiến lần đến nơi 

Quí thương nguyên lý Cha Trời 
Giải mê phá chấp đời đời dựng xây 

Tình đời đen bạc đổi thay 
Người tu sáng suốt chẳng thay hành trình 

Ði đi lại lại một mình 
Cảm thông thiên địa tâm linh cảm hòa 

Tự minh khai triển tự qua 
Ðường đời như đạo tâm ta huy hoàng 

Nằm trong nguyên lý pháp tràng 
Quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm 

Cơ hình nguyên lý uyên thâm 
Trong không mà có chẳng lầm chẳng sai 

Càng tu càng tiến tiến hoài 
Tâm lành tự giác ngộ đài thanh cao 

Vạn linh chuyển hóa muôn màu 
Hùng tâm học hỏi trước sau dung hòa 

Quí thương thể xác tình Cha 
Chan hòa máu huyết học qua tình đời 

Tham sân tự lánh xa rời 
Ðâu đâu cũng có ý Trời độ tâm 

Tự mình truy diệu lý thâm 
Tầm đường minh chánh khai tầm giác quang 

Tình thương huynh đệ bạc bàn 
Giữ tâm thanh tịnh khai màn thức tâm. 

 
Quý thương, 

Lương Sĩ Hằng. 
Amphion, 02-06-1988 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 

NIEÄM PHAÄT ÑEÅ TÖÏ TRÒ BEÄNH VAØ GIAÛI NAÏN 
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…Cho neân caùc baïn ñaõ may maén co löôõi raêng keà raêng Nieäm Phaät vaø nuoát nöôùc mieáng haèng ngaøy. Ñoù 
laø ñaõ lo trò beänh taâm laãn thaân, kyø dieäu voâ cuøng. Caøng ngaøy caøng nieäm caøng nuoát nöôùc mieáng thì thaáy caùi 
maët caøng ngaøy caøng töôi, thay ñoåi. Thaäm chí nhöõng ngöôøi maët naùm maø ngaøy nay tu, coá coâng laøm ñuùng 
theo phaùp, maët maøy vaãn töôi vaø tieâu tröø taát caû nhöõng caùi naùm ñoù. Naùm theå hieän treân maët laø naïn, maø 
chuùng ta coá gaéng tu roài noù thanh loïc, khoâng coøn naùm nöõa, laø caùi naïn noù seõ tieâu tröø, maø trong noäi taïng cuûa 
chuùng ta caøng ngaøy caøng nheï. Nhôø ñaâu? Cho neân caùi phaùp naøy laø tröôøng sanh trò beänh, maø nhöõng ngöôøi 
thöïc haønh khoâng trì chí laøm nöûa chöøng thay ñoåi, than vaùn ñuû chuyeän. Kyø thaät chuùng ta boû kyø coâng cho 
chính ta thì ta seõ thoaùt nhieàu coõi vaø khoâng coù bò leä thuoäc nöõa, raát roõ raøng taâm laãn thaân, cô taïng caùc baïn, 
nhieàu tai naïn ñaùng leõ noù xaûy ñeán khuûng khieáp, nhöng maø chæ sô saøi maø thoâi! Nhöõng caùi naïn lôùn ñoù noù 
muoán aùp ñaûo caùc baïn, maø caùc baïn coù coâng tu roài, noù chæ beänh hoaïn sô sô vaø ngöng treä caùi kyø coù theå tieán 
tôùi voâ thöùc ñoù, neân ngoä naïn nhöng maø traùnh khoûi. Caùi chuyeän ñoù laø baát ngôø vaø khoâng caàn phaûi thaày 
töôùng thaày boùi naøo heát, chæ ngoài, chæ nhôø vaøo caùi söï traät töï cuûa chính mình maø hoøa vôùi thanh giôùi thì töï cöùu roõ 
raøng…  

Kinh voâ töï, caùc baïn haèng tuaàn ñaõ vaø ñang hoïc khi hoäi hôïp giöõa ban ñaïo vaø baïn ñaïo. Nhöõng thò phi, nhöõng 
söï kích ñoäng ñeán vôùi caùc baïn vaø caùc baïn ñaõ coù phaùp traùnh nhöõng söï loâi cuoán cuûa ngoaïi caûnh ñoù, caùc baïn 
seõ veà ñaâu? Veà thanh tònh. Cho neân caâm caùi moàn Nieäm Phaät roài môùi thaáy ñaây laø quí. Tröôùc kia hoï choïc 
toâi, toâi giaän, baây giôø hoï choïc toâi, toâi phaûi hoøa, vì hoï chöa hieåu, thì caùc baïn môùi thaáy baïn laø y só cuûa 
Thöôïng Ñeá cöùu ñoä beänh nan y taïi traàn.(Trích trong Hoøa Khí Töông Thaân) 
 

TRÍCH KINH A ÐI ÐÀ 
            `  
 Xá Lợi Phất! Ðương Tri Ngã Ư Ngũ Trược Ác Thế Hành Thử Nan Sự Ðắc A Nậu Ða La Tam Miệu 
Tam Bồ Ðề, Vị Nhứt Thiết Thế Gian       
          Nghĩa là: Xá Lợi ơi! Từ thiên thượng nhơn gian cũng có ngũ hành khí thanh cùng khí trược. Khí trược 
thuộc về loại ma quỷ, cùng ngũ tạng trược của người là ngũ hành. Chúng nó cũng có tam hồn tam vía trong 
thế gian. 
 
093 - Thuyết Thử Nan Tín Chi Pháp Thị Vi Thậm Nan. 
Phật Thuyết Thử Kinh Dĩ, Xá Lợi Phất! 
Cập Chư Tì Kheo Nhứt Thiết Thế Gian: Thiên, Nhơn, A Tu La, Ðẳng, Văn Phật Sở Thuyết Hoan Hỉ 
Tín Thọ, Tác Lễ Nhi Khứ  
 
          Nghĩa là: Xá Lợi ơi! Người trong thế gian, tham gian, hung dữ, bỉ ổi, ngu xuẩn, ngu mê, bởi thế cho 
nên nó không tin Phật Pháp. Ta cũng lấy lòng từ bi bác ái thương những linh hồn các chúng sanh ấy, nhưng 
ta hằng ngày tu luyện, đức Thích Ca Phật Tổ truyền bá cho ta những phép mầu hoằng hóa đây, để dạy thiện 
nam tín nữ ở dưới thế gian giữa đám đông người đây, ta vừa tịnh để cho luồng điển của ta thừa tiếp điển 
Phật Tổ để nói ra cho các ngươi hiểu rõ mà tu luyện đạo. 
          Bởi thế mới có quyển kinh gọi là: A Di Ðà Kinh, để truyền giáo pháp môn khoa học huyền bí, sửa 
soạn sạch sẽ, rửa ráy cho linh hồn các chúng sanh trở nên một thứ điển linh hồn hiền lành, nhưng chúng 
sanh nào nghe theo phép Khoa học Huyền bí của ta, thì trở nên một người hiền lành sang suốt. Ta cũng hoan 
hỉ rước linh hồn nó đi về cõi thiên đàng, lời ngay lẽ thẳng không vị một ai. Dầu cho tội đến thế rồi đảnh lễ 
năn nỉ làm sao cho được đó con. Hễ chúng sanh nào mê trần, hung hăng thái quá, bỉ ổi, không được vào Niết 
Bàn, quỷ dắt linh hồn ấy đi. Ôi! Thật là khổ cho linh hồn chúng nó 
lắm. 
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          Mắt ta thấy vị quỷ sứ dắt đi, lòng ta cũng cảm động. Thấy nó đảnh lễ ta mà năn nỉ. Ôi! làm sao cho 
được đó con. Lúc ấy ta ăn nói làm sao bây giờ thôi chúng bây đi cứ đi. 
 
094 - Phật Thuyết: A Di Ðà Kinh      
          Nghĩa là: Lúc ấy đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni gọi ta phán rằng: Phải biên cho nhớ những lời của 
Phật Tổ 6 chữ Giáo Khoa cùng lời nói ghi vào bộ sổ, gọi là quyển sách nhựt ký nói về dây thần kinh, điển 
quang bởi thế mới có quyển Kinh A Di Ðà đây để truyền đời cho chúng sanh nào có thiện chí thức tánh 
Chơn Như, khi tu luyện đạo phải nhớ làm những Khoa học của ta để cố gắng thì linh hồn ấy được theo về 
thiên 
đàng nối gót chân ta. 
 
 (Còn tiếp) 
 

THÔNG BÁO Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 32 “Bàn Bạc Khai Thông” 
 
Kính gởi quý bạn đạo, 
 
 Đến ngày hôm nay, BTC đã nhận được ghi danh của trên 300 bạn đạo, và đã sử dụng gần hết số 
phòng đã đặt trước với hãng tàu. Chúng tôi thành thật cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của quý bạn và ước 
mong sẽ có dịp tái ngộ cùng tất cả quý bạn tại Đại Hội. Để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ quý bạn chu 
đáo, xin quý bạn lưu ý các điểm sau đây: 
 

1) Thời hạn chót đóng tiền đợt 1 cho hãng tàu là ngày 1 tháng 2, năm 2013. Quý bạn vẫn có thể tiếp 
tục ghi danh cho đến thời hạn chót là ngày 1 tháng 7, năm 2013, nếu còn chỗ. Tuy nhiên nếu quý 
bạn ghi danh sớm thì BTC dễ dàng sắp xếp như ý của quý bạn hơn. 

2) Ghi danh ở tại Khách Sạn Rydges World Square trước và sau Đại Hội: Vì số phòng với 2 giường 
double (Superior Double room) rất giới hạn, chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý bạn đặt tiền giữ chỗ trước 
khi chọn loại phòng này. Thời hạn chót đóng tiền giữ chỗ trước là 15 tháng 5, năm 2013. Xin quý 
bạn nhớ ghi danh sớm để chúng tôi tiện việc sắp xếp. (Xin xem phiếu ghi danh đính kèm) 

3) Quý bạn có quốc tịch Mỹ, Canada, Úc, hoặc các nước Châu Âu (Pháp, Bỉ, Thụy sỹ, Đức v…v..)   xin 
xem lại giấy thông hành (passport) của mình, vì giấy thông hành cần có hạn ít nhất là 6 tháng sau khi 
chiếc tàu khởi hành (tức có hạn đến 1 tháng 6 năm 2014). 

4) Quý bạn có quốc tịch Việt-Nam tại Việt Nam cần xin giấy chứng nhận tham dự Đại Hội để giúp bổ 
túc hồ sơ xin visa vào Úc xin liên lạc điện thư: chị Thủy truongchungthuy@gmail.com hoặc chị Liễu 
ihsanlie@tpg.com.au. 
Bạn đạo có quốc tịch Việt Nam ở các nước khác (tỉ dụ: US Permanent Resident) xin liên lạc 
huemai00@gmail.com nếu cần giấy chứng nhận tham dự Đại Hội để bổ túc hồ sơ xin visa vào Úc.   

 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,  

      Kính thư, 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 

Xin lưu ý 
 

Các bạn có thể in :Phiếu ghi danh Ðại Hội, Phiếu ghi danh Hotel Ðại Hội, Phiếu chuyển vận bằng files  
kèm theo TBPTÐN 914 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI AHVV HOA KỲ VỀ VIỆC XÂY CẤT TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi bắt đầu khởi công  xây cất lại.   
 
Kính mời quý bạn đạo đến sinh hoạt và chung Thiền lần cuối trong căn nhà cũ vào ngày thứ Bảy này 12 
tháng 1 năm 2013 thay vì Chủ Nhật, và sau đó mọi sinh hoạt ở đây tạm thời ngưng hoạt động và dời tạm 
sang một chổ mới trong thời gian xây cất.  Thời gian sinh hoạt cũng giống như thường lệ. 
 
Thư Bảy ngày 12 tháng 1, 2013 cũng nhầm ngày mồng 1 tháng 12, 2012 âm lịch, chúng tôi xin phép được 
làm lễ tạm dời Kíếng Vô Vi sang một địa điểm mới, Kính mong quý bạn đạo đến chung Thiền hướng tâm 
cho việc khởi công và xây cất được mau chóng hoàn thành tốt đẹp. 
 
Vì thời gian chỉ còn 1 cuối tuần  để chuẩn bị, chúng tôi kêu gọi quý bạn đạo dành chút thời gian phụ giúp 
trong việc dọn dẹp, đóng thùng, chuyên chở và cất giữ đồ đạc để chúng ta dùng lại sau này. 
 
Chúng tôi thành thật cảm ơn quý bạn đạo đã gởi tiền đóng góp vào quỹ xây cất Trụ Sở chương trình “1 viên 
gạch 100 đôla”.  Đến nay chúng tôi nhận được 89,700 đôla từ các bạn đạo đã gởi và hứa sẽ gởi trong số 
$250,000 mà chúng tôi kêu gọi. Rất mong được tiếp tục giúp đở của quý bạn đạo để chúng tôi có đủ số tiền 
hoàn thành công việc chung của Hội.  Dươi đây là danh sách bạn đạo đã gởi tiền về và hứa sẽ gởi: 
 
Riêng về địa điểm tạm thời để sinh hoạt và ngổi thiền vào chủ nhật trong thời gian xây cất, chúng tôi còn 
đang chờ đợi sự chấp thuật của chủ phố, khi nào ký hợp đồng hoàn tất và có thể sinh hoạt chúng tôi sẽ thông 
báo sau. 
 
Trong thời gian này, mọi thư từ đóng góp cho Hội vào các quỹ Thiền Viện, Xây Cất Trụ Sở v.v.v xin gởi 
thư về địa chỉ 
 
VoVi Friendship Association 
P.O. Box 2045 
Westminster CA 92684 
Điện thoại:  714-891-0889 
 
Hay liên lạc: 
 
Quyên Trần:    714-414-2849.  Email: myquyen11@yahoo.com 
Chí Thanh Võ ( Tươi):   951-310-5603.  Email: tonycali951@yahoo.com 
Minh Đoàn   714-272-0374.  Email: mkdoan@hotmail.com 
Liên Lê   714-210-9601.  Email: lienle008@yahoo.com 
Kim Anh   714-580-5388.  Email: anguyen30003@yahoo.com 
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Danh sách tiếp theo bạn đạo đóng góp cho quỹ xây cất Trụ Sở chương trình “1 Viên gạch 
100 đôla” 

 
 Bạn đạo Số viên gạch Bằng tiền 

11 Hương Trần (CA) 10           1,000  

12 Hiếu Nghĩa 7              700  

13 Phương Dung (VN) 2              200  

14 Vũ Khánh Tường (Úc Châu) 20           2,000  

15 Ông Bà Thiện (bạn bác Được) 10           1,000  

16 Nguyễn Văn Thanh 10           1,000  

17 Lê Hồ Khỏa (PA) 3              300  

18 Trần Ngọc Quang (FL) 3              300  

19 Ẩn Danh 30           3,000  

20 Nguyễn Thuận 2              200  

21 Nguyễn Du Strain 3              300  

22 Nguyễn Văn Sơn 3              300  

23 Peter Tran 50           5,000  

24 Nguyễn Kim Kathy 1              100  

25 Vương Bảy 5              500  

26 Nguyễn Thị Khế 5              500  

27 Nguyễn Quang Vinh 6              600  

28 Đào Công Miêng 1              100  

29 Huỳnh V Khánh (TX) 1              100  

30 Lâm Hồng Phát (CA) 5              500  

31 Nguyễn Phương 10           1,000  

32 Gia Đình Bạn Đạo Santa Anna 50           5,000  

33 Nguyễn Thị  Lài  (VA) 1              100  

34 Trần Kim Hoàng/ Robert Tran 10           1,000  

35 Lưu Tâm 1              100  

36 Đoàn Ngọc Toàn 20           2,000  
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Cảm ơn sự thông cảm, hổ trợ, hướng tâm của quý bạn đạo cho việc xây cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi,  nếu 
có điều gì thiếu sót, hay chổ ngồi thiền tạm thời, những sinh hoạt của Hội. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức 
mình để bạn đạo chúng ta liên lạc với nhau và xây dựng một Trụ Sở tốt đẹp hơn trong tương lai. 
 
Kính chúc quý bạn đạo thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cho Ba của bạn đạo tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Nguyễn Ngọc Sơn là Ông 
Nguyễn Văn Tốt sanh năm 1927 vừa mới qua đời tại Nam California lúc 1 p.m. ngày 10 tháng 1 năm 2013 
hưởng thọ 86 tuổi sớm được siêu thoát về cõi thanh nhẹ.  Tất cả bạn đạo trong Ban Chấp Hành, Hội Đồng 
Quản Trị cùng bạn đạo sinh hoạt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi thành kính chia buồn cùng anh Nguyễn Ngọc 
Sơn và gia đình. 
Ban Chấp Hành, HĐQT Hội AHVV Hoa Kỳ - Nam California 

THƠ BẠN ÐẠO 
 
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013 
CHÚC hành giả pháp thiền vô vi 
BẠN tu khắp mọi miền thế giới 
ĐẠO đạt thăng hoa dứt thất tình 
NĂM uẩn khai thông mở tu di 
MỚI thấy thiên đàng ở trước mặt 
TU luyện hành thông khai mở trí 
HÀNH khai pháp Phật tự thăng hoa 
TINH thần khí hiệp quy nguồn cội 
TẤN tới quân bình đúc pháp thân 
TÂM bình thanh tịnh quyết tu trì 
THÂN nhẹ vô ưu tâm dứt khoát 
AN lạc tu hành Trí Dũng Bi 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
31.12.12) 
                        ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          QUÂN BÌNH 
Càng tu thức giác hiểu tâm linh 
Động loạn không còn tâm trí minh 
Ngồi thiền thanh nhẹ hồn siêu xuất 
Tâm thân hóa giải thoát u minh 
Mê giải tâm thanh thích đạo pháp 
Tiến bộ vươn lên trí sáng minh 
Ngộ được pháp phật giác tiến hóa 
Trực tiếp thực hành siêu diệu linh 
Vô vi thông pháp điễn quang khai 
Thấy nghe đọc hiểu rỏ tu trình 
Siêu diệu pháp hành tu thức tiến 
Xuyên hành nhập định đạt quân bình. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
17.12.12) 
                  ------ 
              Làm Gì ? 
Làm gì mình thấy được nên ? 
Làm gì mình thấy được lên Thiên Đàng 
Làm gì mình thấy thanh nhàn, 
Làm gì mình thấy thực hành Vô Vi. 
Làm gì mình thấy khắc ghi, 
Làm gì mình thấy mình đi với Thầy. 
Làm gì mình thấy tràn đầy, 
Làm gì mình thấy thân này cảm an. 
Làm gì mình thấy bình an, 
Làm gì mình thấy thực hành về không. 
Làm gì mình thấy nhơn ông, 
Làm gì mình thấy chờ mong tham thiền 
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải 
11/29/12 Hoàng Kiệt 

 


