Số: 945 Ngày: 18 tháng 8 năm 2013

Hạnh Ðức
Hạnh đức gieo trồng tâm tự đạt
Học hỏi chính mình tự quán thông
Duyên lành sẵn có duyên Trời độ
Thành tâm tu học tâm tự phát
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 11/10/2003 đến 17/10/2003
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) Quaân bình laø gì?
2) Thanh ôœ nôi naøo?
3) Voâ cuøng taän laø sao?
4) Tieán hoùa laø gì?
5) Muoán ñi leân tôùi voâ cuøng thì phaœi laøm sao?
6) Laøm sao ñaït ñöôïc toát?
7) Laøm sao thaœ loœng?
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1) San Francisco 30-10-03 3:00AM
Hoœi: Quaân bình laø gì?

2) San Francisco 31-10-03 3:25AM
Hoœi: Thanh ôœ nôi naøo?

Ñaùp: Thöa quaân bình laø tröôïc thanh hôïp taùc
Keä:
Quaân bình laø qui thanh tröôïc
Caùc giôùi phaân minh töï thöùc cöôøi
Chuyeån hoùa khoâng ngöøng qui moät moái
Thaønh taâm tu söœa tieán töø hoài

Ñaùp: Thöa thanh ôœ nôi voâ cuøng taän
Keä:
Thanh tieán hoùa chuyeån tieán phaân
Khai thoâng huyeät ñaïo caœm giao taàng
Giaœi phaàn meâ chaáp giuùp taâm thaân
Uyeån chuyeån khoâng ngöøng ñaït phaùp thaân

3) San Francisco 01-11-03 3:24AM
Hoœi: Voâ cuøng taän laø sao?

4) Atlantic City 02-11-03 4:50AM
Hoœi: Tieán hoùa laø gì?

Ñaùp: Thöa voâ cuøng taän töùc laø ñi tôùi heát söùc mình
Keä:
Haønh thoâng voâ cöïc voâ bieân tieán
Trí tueä thanh cao töï caœm hieàn
Duyeân ñaïo tình ñôøi khoâng giôùi haïn
Caœm minh thieân ñòa töï mình qua

Ñaùp: Thöa tieán hoùa laø töï xoâng pha ñi tôùi
Keä:
Tieán hoùa laø töï chuyeån tôùi nôi
Phaân minh ñôøi ñaïo chieáu khoâng lôøi
Qui nguyeân thanh tònh thaân haønh trieån
Thoâng caœm Trôøi cao töï phaân huyeàn

5) Atlantic City 03-11-03 1:55AM
Hoœi: Muoán ñi leân tôùi voâ cuøng thì phaœi laøm sao?

6) Atlantic City 04-11-03 3:10AM
Hoœi: Laøm sao ñaït ñöôïc toát?

Ñaùp: Thöa muoán ñi leân tôùi voâ cuøng thì phaœi hoaøn
toaøn thaœ loœng theo chieàøu huùt ñi leân
Keä:
Thaœ loœng tieán hoùa chuyeån voâ taän
Phaân minh ñôøi ñaïo trí quang phaân
Tình Trôøi môœ roäng chuyeån sang laàn
Tieán hoùa khoâng ngöøng töï xeùt phaân

Ñaùp: Thöa laøm heát mình seõ ñaït ñöôïc toát
Keä:
Quí yeâu Trôøi Phaät ñaït ñöôïc thoâng
Phuïc vuï taän taâm khai moãi voøng
Trieån voïng khoâng ngöøng duyeân taâïn ñoä
Haønh thoâng chôn giaùc nguyeän nam moâ

7) Atlantic City 05-11-03 5:05AM
Hoœi: Laøm sao thaœ loœng?
Ñaùp: Thöa laøm sao thaœ loœng thì phaœi höôùng taâm ôœ coõi treân
Keä:
Thaâm tình tieán hoùa ôœ beân Treân
Thaønh thaâït chôn tu taïo vöõng beàn
Chôn lyù chaúng coøn lung laïc nöõa
Qui veà moät moái töï phaân neàn
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Ðiện năng vũ trụ và người
Điện năng vũ trụ và mình,
Dựng xây xây dựng hành trình Trời ban.
Bộ đầu lý luận bạc bàn,
Điện năng sẵn có cảm an cảm hòa.
Trở về thực chất thật thà,
Yêu thương tha thứ chan hòa tình thương.
Càn Khôn Vũ Trụ mở đường,
Tinh vi giáo dục dựa nương hợp hòa.
Tự mình khai triển bước qua,
Biết mình chậm trể khó hòa bên trên.
Quân bình cảm thức đạo nền,
Quy nguyên thiền giác ấm êm đời đời.
Thanh bình tiến hóa hợp thời,
Điện năng sẵn có mở lời đổi trao.
Vạn linh biến hóa sắc màu,
Trong không mà có đối đầu thiên cơ.
Hành trình điêu luyện giấc mơ,
Ước mong sớm đạt tới giờ được tu.
Đâu dè mình tạo ý ngu,
Cứ lo no ấm chẳng du được thuyền.
Điện năng sẵn có thâm huyền,
Đổi trao thanh nhẹ tâm hiền tự đi.
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si,
Tạo thêm cảnh khổ khó ghi điều lành.
Tự mình tạo cảnh khó khăn,
Thương yêu tha thứ tự phăng nghiệp trần.
Thức tâm đóng góp một phần,
Dựng xây tiến hóa lần lần độ tha
Tạo đời thành cảnh tha ma,
Đấu tranh vô lý sanh ra đủ điều.
Cái gì cũng muốn thật nhiều,
Tâm không chứa được khó tiêu hóa hình.
Tự đày lăn lộn hành trình,
Độc tài phê phán chính mình chưa tu.
Càn khôn sớm đã dự trù,
Trở về chánh giác được tu hoài hoài.
Giải phần nguyên lý trong ngoài,
Cảm minh thiên địa an bài nội tâm.
Lý Trời siêu diệu thậm thâm,
Đi sâu mới hiểu đáp thầm về quê.
Càn khôn vũ trụ muôn bề,
Dựng xây thanh nhẹ là quê của hồn.
Vạn linh chuyển hóa sanh tồn,
Lui về thanh tịnh ác ôn tiêu trừ.

Góp phần chỉ có nực cười,
Mình sa vào lưới khó tươi khó hòa.
Trở về tánh chất thật thà,
Quy y Phật Pháp vượt qua khổ nàn.
Cùng chung huynh đệ bạc bàn,
Tiến sâu đường đạo bước sang đạo mầu.
Bình tâm học hỏi pháp quang,
Điện năng sẵn có bàng hoàng khai minh.
Rõ Trời ban rãi hành trình,
Điển thanh kết tụ điển hình nở nang.
Biết mình vốn ở Thiên Đàng,
Lang bang tại thế pháp quang độ hành.
Chẳng còn bản chất lưu manh,
Sanh sanh diệt diệt tự hành đó thôi.
Biết mình được đứng được ngồi,
Do tâm thanh tịnh thả trôi việc đời.
Biết hồn thức giác hợp thời,
Trời cao bể rộng nơi nơi dung hòa.
Ở đời chỉ có thật thà,
Bình an cởi mở vượt qua trăm điều.
Điện năng lại có thật nhiều,
Quy về một mối đạt siêu đạt hòa.
Tự mình khai triển bước qua,
Thanh thanh diệu diệu chan hòa yêu thương.
Hành trình học pháp mở đường,
Khai minh tâm đạo tự lường tự tu.
Chẳng còn nuôi dưỡng ý ngu,
Phá mê phá chấp dẹp ngu tại trần.
Thực hành đóng góp một phần,
Huynh huynh đệ đệ lần lần tiến tu.
Điện năng tròn trịa phân khu,
Phần nào cũng tiến đắp bù tình thương.
Điện năng sẵn có tự lường,
Đường đi rõ rệt trường thi rõ ràng.
Cảm minh thiên địa gần xa,
Trong không mà có tình ta quay quần.
Thương yêu huynh đệ góp phần,
Thành hình tại thế tối cần dựng xây.
Sống trong đời sống hàng ngày,
Vui say đời đạo đổi thay thế tình.
Điện năng thay đổi hành trình,
Ăn vô hít thở lại minh lý Trời.
Điện năng sắp đặt nơi nơi,
Trong vòng trật tự hợp thời tiến thăng.
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Tham thiền nhập định ăn năn,
Tay không vẫn có khó khăn chẳng còn.
Siêu nhiên thánh đức ôn tồn,
Vô Vi phát triển chẳng còn si mê.
Khoa Học Huyền Bí mãi mê,
Bước sang đường mới trở về thực chơn.
Điện năng chẳng có giận hờn,
Giải mê phá chấp như đờn lên dây.

Âm thinh chơn lý là Thầy,
Thanh thanh dịu dịu vui vầy cảm giao.
Tình thương ban rãi đổi trao,
Điện năng thanh dịu thấp cao chung hòa.
Càn khôn vũ trụ một nhà,
Tâm minh lớn rộng vui hòa đạo tâm.
Rồi đây tự thức thì thầm,
Điện năng là chánh dương âm hợp hòa./.

Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
Nussdorf, 09-1990
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHAY-MẶN 27
Vấn Đạo (tiếp theo)
Bạn đạo: Thưa thầy Khổng giáo thì nói là “vật dưỡng nhân”, mà Lão giáo thì nói “nhân vật đồng đạo”.
Thưa Thầy, thế ăn thịt những súc vật thì có tội không?
Đức Thầy: Có tội, nhưng mà nó có cái duyên nghiệp, cái luật vay trả nó có. Tại sao anh ăn con gà này,
không ăn con gà kia? Mà anh ăn con gà này anh cứ khen ngon à, anh nhai... chu cha, nhai đã lắm, khen
ngon. Nhưng mà nó đứng một bên, nó nói “Tội tôi có, tôi đối xử với anh không tốt kiếp trước, mà anh trả
thù ác quá!” (Thầy cười) “Anh nhai nát bét hết, anh không có nghĩ gì tới tôi hết”. Nhưng mà đối với
người tu á, độ cho nó. Cho nên chúng ta nhai một miếng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất cứ trường hợp
nào, ăn cọng rau hay cái gì cũng vậy, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình biết rằng, nếu mình có lỗi
như họ thì mình cũng bị trả thù đau đớn như vậy. Cho nên nhân gian trả thù là để chuộc tội cho đối
phương. Đối phương nhiều khi năm kiếp gà, mười kiếp gà, hai chục kiếp gà mới được tiến lên mà không
có ai ăn nó, làm sao nó tiến. Cho nên Đạo Lão nói rất đúng, đồng nhau để tu. Vì nó nhiều đứa nó phát đại
nguyện “Tôi làm con bò, tôi làm con trâu để tôi trả nợ cho anh, vì tôi thiếu nợ anh nhiều quá... cắp của
anh tôi cờ bạc. Bây giờ tôi thiếu, bây giờ tôi nguyện kiếp sau tôi làm trâu bò...” Thì sau nó làm trâu bò, vì
nó nguyện để nó trả hết cái nợ đó. Cho nên miếng da nó cũng phải hy sinh, xương nó cũng phải hy sinh,
thịt nó phải hy sinh, sữa nó phải hy sinh tất cả... Đó, để nó trả cái nợ, hoàn trả để chuộc cái tội của chính
nó, và nó phát đại nguyện như vậy. Cho nên chúng ta thấy sự công bằng của Thượng Đế, xin cái gì cho
nấy. Tội con làm thì con chịu, mà con ăn năn thì Cha sẽ chấp nhận để tiến tới giải thoát. Cho nên tình
thương của Thượng Đế chiều tất cả chúng sanh và để chúng sanh có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta
người tu, thấy rằng tôi ăn con thú, nhưng mà tôi cầu nguyện cho con thú, con thú cũng được nhẹ. Nhưng
mà bây giờ tôi thấy, cảm thấy rằng tôi ăn thịt thú nó vọng động quá. Trước khi nó chết nó cũng lo âu,
thành ra đem vô trong cơ thể tôi, tôi thấy tôi ăn thịt thú tôi lo âu nhiều, tôi không, tôi đi ăn những rau cỏ
đây. Chừng nào tôi có điển rồi, tôi cứu độ được cọng rau, hột lúa, rồi tôi mới mở cái thức hòa đồng tôi
cứu luôn tất cả con thú cũng được. Vì cái trường giáo dục tôi càng ngày càng mở rộng, tôi có thể độ được
lớn hơn. À, khi dòm là tôi đã độ nó rồi, tôi chuyển ý là tôi độ nó rồi. Cho nên cái phần đó tôi phải cần sự
thanh nhẹ để tôi gom cái thần thức của tôi, và tôi gom cái thanh điển của tôi để tôi hộ trì cho những phần
chậm tiến, người đời cũng như súc vật.
Đó, cho nên tùy duyên độ hành mà thôi! Vô Vi không có bắt buộc các bạn ăn chay. Nhưng mà các bạn
cảm thấy ăn chay nó nhẹ, nên ăn chay, thấy không? Rồi sau này mình có trình độ, mình không có cố sát,
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 4/8

nhưng mà cái duyên gặp thì mình cũng độ và mình phải cầu siêu, hết sức tận tình giúp đỡ. Anh em chúng
ta đồng sống trong quả địa cầu mà bị tội, chớ không phải nó muốn làm con gà, không phải là nó muốn
làm con bò, nhưng mà nó đồng bị tội. Chúng ta đem nó vô, nó là ta, ta làm sai, niệm Phật cầu siêu cho
chúng nó. Không phải tôi đặt vấn đề đi tìm ăn hay là thích ăn, không có, tùy duyên độ hành. Cái đó
không có sao, bởi vì mình không có chủ trương giết nó là mình không có tội, phải hiểu chỗ này. Nhưng
mà mình có tâm cứu nó, cái đó là quan trọng. Mình càng biết cứu nó thì mình càng biết ăn năn tội lỗi của
chính mình. Mình cứu người ta mà tội mình, mình không biết à; mình càng ăn năn nữa, mình càng lo tu
tinh tấn nữa.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bác Nguyễn Thị Ngoan sinh ngày 5 tháng 2 năm 1940, mất ngày
10 tháng 8 năm 2013 tại San Diego, California thọ 73 tuổi, là Mẹ chồng của bạn đạo Tô Thanh Tâm được
siêu thăng tịnh độ. Cảm ơn quý bạn đạo.
2)Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Lý Anh Kiệt sinh ngày 21 tháng 2 năm 1964, mất ngày 7 tháng 8
năm 2013 tại Orange County, California hưởng dương 49 tuổi, là em của bạn đạo Lý Trinh được siêu thăng
tịnh độ. Cảm ơn quý bạn đạo.
Hội Ai Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California
BẠN ÐẠO VIẾT
Bài viết 1
Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ,August 16, 2013
Khóa Sống Chung Đặc Biệt
Tháng 9-2013 - California
Thưa các bạn ,
Tại sao gọi là Khóa Sống Chung Đặc Biệt ? Xin thưa là vì Khóa Sống Chung lần này khác
với các
Khóa Sống Chung đã có trong thời gian qua .
Khóa Sống Chung này Đặc Biệt vì :
- Được hướng dẫn bằng Lễ Giỗ Đức Thầy ở Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày 21- 9-2013 .
- Và được hướng dẫn bằng Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào ngày 22-9-2013
Khóa Sống Chung được thực hiện trong 2 ngày ; 23 và 24 -9-2013 .
A- Giỗ Đức Thầy ở Thiền Viện Vĩ Kiên :
Trong năm vừa qua ,khi các bạn thăm giếng Thiền Viện Vĩ Kiên ,ban trật tự không giám để bạn đạo
tự do lên xuống cầu thang phía trước Thiền Viện ,vì có thể xảy ra tai nạn ,do cầu thang đã xuống cấp
,hư hại nhiều.
Năm nay thì khác hẳng ,cầu thang và toàn bộ hành lang xung quanh TV,cũng như những chỗ mục
nát ,đều đã được thay mới hết.Các bạn có thể vừa đi vừa nhảy múa cũng rất là an toàn. Sân và vườn
hoa được săn sóc thật đẹp ,rộng thoáng ,tươi mát.
Chắc chắn các bạn tham dự Giỗ Đức Thầy năm nay,sẽ được thưởng thức nhiều món ăn lành
mạnh,bổ khỏe. Và sẽ hưởng rất nhiều thanh điển do Đức Thầy hồng ban .

B- Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi :
Bao nhiêu năm chúng ta chờ đợi ngày này. Không gì vui mừng hơn khi chúng ta chứng kiến sự kiện
trưởng thành và phát triển cho sinh hoạt Vô Vi .
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Xây Dựng Vô Vi là xây dựng tình người ,là xây dựng tâm linh,là xây dựng tình đoàn kết Vô Vi Một
Khối. Đức Thầy để lại cho chúng ta cẩm nang là Phải Phục Vụ bằng với cái Tâm ,và phải tôi luyện
cho được chữ Nhẫn ,thì mới thực sự là người tu Vô Vi .
Ngày vui này ,mọi người hớn hở cùng nhau hội tụ ,chung hành ,khai thông .
Ngày này cũng có thể xem là ngày Tết của Vô Vi .Vì mọi người sẽ vui như Tết.
C – Khóa Sống Chung 2 ngày đầm ấm tình người :
Khóa Sống Chung lần này gồm có hai ngày ,được chia thành 4 buỗi sinh hoạt.Mỗi buỗi là
một sinh hoạt tu học linh hoạt được bố cục như sau :
- Hai buỗi sinh hoạt cho sáng và chiều ngày đầu 23-9-2013 : Các bạn có thể trình bày thành quả tu học
của mình sau những năm tháng hành pháp qua công phu Niệm Phật ,Soi Hồn ,thở Chiếu Minh,thở
Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định .Nếu các bạn có nhã ý muốn trình bày những thành quả
đặc biệt ,như là một bài thuyết trình ,thì thật là quý báu vô cùng.Xin các bạn vui lòng liên lạc trước
với ban tổ chức ,để sấp xếp thời giờ ,qua bạn đạo ( Minh Đoàn: 714-272-0374 ) .Trình bày thành quả
tu học của mình ,là giúp cho chính mình và bạn đạo vững niềm tin,phát huy dũng mãnh Pháp Tu
Thiền ,không có điều gì thay đổi được.
- Buỗi sáng kế tiếp 24-9-2013 : Chúng ta cùng nhau tìm hiểu và học hỏi Chơn Ngôn của Đức
Thầy. Đây là những câu Chơn Ngôn được bạn đạo Trần quốc Ái ở nam CA công phu suy tầm và
thực hiện . Học Chơn Ngôn,hiểu Chơn Ngôn là nhu cầu Tu Học của những người Tu Thiền theo
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp .
- Buỗi chiều cùng ngày :
- Chúng ta sinh hoạt qua đề mục “ Bạn đạo cùng nhau tu học “.
Đây là một chương trình để bạn đạo có cơ hội đặt ra những câu hỏi ,những thắc mắc,những trở ngại
còn vướng mắc trên đường tu học .Va` sau đó chúng ta cùng nhau chia xẽ kinh nghiệm ,cùng đồng ý
những giải quyết với nhau .
Là những người cùng hành Thiền ,bạn đạo cùng nhau giải tỏa ,cùng nhau giúp ý kiến,thì kết quả thu
thập được sẽ phù hợp với nhau nhiều hơn.
Chúc nhau chúng ta vui họp mặt ,
Nhìn nhau chung vui một pháp Thiền ,
Hòa đồng chung hưởng một niềm tin ,
Phật pháp an vui cả tâm hồn .
Hẹn gặp lại nhau tháng 9 nắng đẹp California .
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình.
Kính bái,
Võ Quang
Bài viết 2
CHUNG VUI HẠNH NGỘ
Mùa hè đến cơ duyên tôi được xem đĩa hình Đại hội Chung Vui Hạnh Ngộ 2012
Thật ngạc nhiên,thời gian chỉ có một năm điện năng tổ chức kỳ này thành công lớn,bạn đạo khắp nơi rất
mừng.PLVVKHHBPP mỗi ngày mỗi thêm hưng thịnh.
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Gần năm trăm bạn đạo một con số khá lớn của một pháp môn thượng thừa.Tuy phương pháp của chúng ta
phổ truyền,bước đầu ngỡ ràng quá dễ nhưng tu càng lâu mới thấy rất khó lĩnh hội vì còn chứa nhiều bí
ẩn,cần hội thảo nghiên cứu,thì hành trình không bị lạc lầm hoặc chậm trễ trên bước đường hồi hương về
nguồn cội.
Đại Hội hằng năm cơ duyên tốt cho bạn đạo bốn phương cùng nhau học hỏi thêm
Khi nhìn ban tổ chức sắp xếp chương trình tôi rất cảm phục.Chỉ có tám vị chủ chốt lo cho gần năm trăm bạn
đạo được hoàn hảo tốt như vậy !
Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa ! Thầy làm việc bằng điển quang ứng chiếu cho các vị trong ban tìm ra
công thức dễ hiểu và thiết thực nhất.Qua cộng sự tâm đạo của tất cả những thành viên tham dự.Chung một
tấm lòng tinh khiết Vô Vi nhuộm một màu y phục trắng tinh,trong không gian đại hội trang nghiêm đẹp vô
cùng.
Cái hay của chương trình sắp xếp từng tiết mục,từ câu vấn đáp tất cả đều ăn ý với nhau và mạnh dạn nói lên
thật chứng tu học của chính mình,không một ai sợ nói dở nói sai,phong cách đều giữ trạng thái khiêm tốn
tĩnh lặng để tiếp nhận cái hay của nhau.
Trong không gian thanh tĩnh chờ đợi lời giải đáp đúng đắn nhất do ban kỷ thuật miệt mài trong một
năm,giải mã bí ẩn các pháp thực hành.Một sự cống hiến rất cao cả !
Một đại hội lớn,một sự sắp xếp khó nhọc,ít nhiều cũng phải thiếu xót.Chúng ta là những người chơn tu
CHUYỆN LỚN BIẾN THÀNH NHỎ,CHUYỆN NHỎ BIẾN THÀNH KHÔNG,nên vui vẻ,hỷ xả bỏ
qua.Hãy đóng góp cho ban tổ chức bằng cách trực tiếp hoặc qua điện tín.Sự đóng góp sáng suốt ấy ! thì nền
đạo mãi mãi trường tồn,công đức lớn vô cùng !
Một điều rất lạ tất cả bạn đạo tham dự,họ đứng lên phát biểu lời nói đầu đều kính trình Đức Thầy cảm nhận
như Thầy hiện diện trong đại hội.Sự thật Thầy luôn hiện diện trong đại hội và khắp nơi trên mặt đất này
bằng điển quang tận độ.
Chúng ta thử nghĩ lại lúc Thầy còn tại thế bằng xác thân mỗi mỗi đơn vị tu học đều ấm áp vui sướng hạnh
phúc biết bao.Hiện tại vẫn giữ cái đức tin Thầy luôn ở bên chúng ta thì niềm vui hạnh phúc ấy càng tốt,cho
mỗi phần hồn luôn nối liền tâm tâm tương ứng,giữ trọn đức tin không bao giờ ngừng nghĩ.Đức tin cộng với
khổ luyện thì một đời tu hành không bao giờ rơi rớt !
Tiếng nói đại thanh tịnh của Đức Vĩ Kiên đang nhắc nhỡ chúng ta không ngừng nghĩ.Vô vi là của CHUNG
tất cả đều VUI đức HẠNH ấy khi NGỘ tức là gặp nhau hiển lộ trong niềm tin di thiện tối lạc !
CHUNG VUI HẠNH NGỘ Phật Trời ban
Hội thảo chơn ngôn lý bạc bàn
Tròn trịa minh tâm cùng cống hiến
Vô Vi đại hội hiển vinh quang
Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình
V.N Trần Gia Huy
Kính bái
15/08/2013
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 7/8

THƠ BẠN ÐẠO
NGỘ NHƯ LAI
Thực hành thức tiến nghiệp tâm giải
Dứt khoát sai lầm tự thức ngay
Cãm minh đời tạm khai thông đạo
Vía hồn tương hội tịnh thanh khai
Tâm thức hồi sinh tưởng niết bàn
Giải tỏa trần tâm ngộ Bảo Đài
Hành thông sáng suốt trong thanh tịnh
Tâm minh mắt sáng tự nhiên khai
Từ trường thanh điển hòa chung hợp
Trụ điển bộ đầu sáng mắt tai
Hành thức khai minh tâm xán lạn
Quy về thanh nhẹ ngộ Như Lai
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
12.07.13)
----TỊNH TỌA
Nghe bài Thầy giảng lệ tuôn ra
Mong ước sớm ngày bái yết Cha
Đảnh lễ Phật Trời lúc tịnh tọa
Nhận ra sáng suốt giúp người ta
Saigon 14.05.2013
Minh Vô Vi
----

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN
Kính bái Ngọc Hoàng Đại Thế Tôn
Mừng ai tiến hóa mãi sinh tồn
Phật khai đạo pháp hằng soi sáng
Đản sanh giáng thế độ người khôn
Saigon 14.05.2013
Minh Vô Vi
---THẮP SÁNG
Tôi trở về đây xướng họa thơ
Bao năm tu luyện mãi mong chờ
Vía hồn khờ dại nay thay đổi
Thắp sáng linh hồn cảm tác thơ
Saigon 14.05.2013
Minh Vô Vi
---BẠN ĐẠO
Bạn đạo đối nhau thật hữu tình
Cùng nhau hành đạo thoát u minh
Thăng hoa tiến hóa đường chơn lý
Dẩn tiến linh hồn đạt tiến trình
Saigon 14.05.2013
Minh Vô Vi
---TU HÀNH
Trời nắng mưa rơi có lúc dừng
Tu hành điển trụ rút không ngưng
Dày công lầm lũi , quyết tâm đạt
Đạo cả bất thành, tại dửng dưng
Củ Chi 09.07.2013
Bá Tùng
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