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` 
Số:  1068  27 tháng 12 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám từ 08/04/2006 ñến 14/04/2006 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Tại sao phải ñau khổ? 
2) Xuống ñịa ngục khổ bao lâu? 
3) Qui nguyên bằng cách nào? 
4) Rõ hành trình bằng cách nào? 
5) Quí yêu Trời bằng cách nào? 
6) Chánh pháp là gì? 
7) Hợp thì là sao? 
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Noäi Loaïn 

Noäi loaïn qui tieân khoù thöïc haønh 
Thöïc haønh chaát phaùt töï mình thanh 
Phaùt minh Trôøi ñoä duyeân laønh toát 

Ai khoå ai lo töï thöïc haønh 
 

Vĩ Kiên 
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1) Montréal, 08-04-2006  3 : 15 AM 
Hỏi :  Tại sao phải ñau khổ? 
 
Ðáp :  Thưa tại vì thiếu tu 
  Kệ : 
 Mê lầm tự tạo thêm ñau khổ 
 Trí tâm không khai duyên không có 
 Tự mê lộn xộn tạo nấm mồ 
 Chôn thân trong khổ xuống ñịa ngục 
 

2) Montréal, 09-04-2006  3 : 20 AM 
Hỏi :  Xuống ñịa ngục khổ bao lâu? 
 
Ðáp :  Thưa xuống ñịa ngục khổ triền miên 
  Kệ : 
 Tang thương khóc khổ rên ầm ỉ 
 Trí tuệ không thông trong ñộng loạn 
 Khổ hành tự thức gieo duyên tốt 
 Cần tu tiến hóa quí thương Trời 
 

3) Montréal, 10-04-2006  3 : 30 AM 
Hỏi :  Qui nguyên bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa qui nguyên bằng cách hành chánh pháp 
  Kệ : 
 Khai thông trí tuệ pháp phân minh 
 Duyên Trời tận ñộ trong pháp trình 
 Thành tâm học hỏi tìm chơn lý 
 Sửa mình tiến hóa rõ hành trình 
 

4) Montréal, 11-04-2006  3 : 35 AM 
Hỏi : Rõ hành trình bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa rõ hành trình bằng cách thực hành 
chánh pháp 
  Kệ : 
 Thực hành chánh pháp rõ cách tu 
 Duyên ñạo tình ñời không lẫn lộn 
 Qui nguyên thiền giác rõ sang tồi 
 Tâm tu tự thức duyên may Trời ñộ 
 

5) Montréal, 12-04-2006  3 : 50 AM 
Hỏi :  Quí yêu Trời bằng cách nào? 
 
Ðáp :  Thưa quí yêu Trời bằng cách tu chánh pháp 
  Kệ : 
 Mênh mông Trời Ðất thông thiên ñịa 
 Học hỏi không ngừng tự giác mê 
 Triền miên Trời ñộ không ngừng nghỉ 
 Thực hành chánh pháp năng tu trì 
 

6) Montréal, 13-04-2006  3 : 55 AM 
Hỏi :  Chánh pháp là gì? 
 
Ðáp :  Thưa chánh pháp là thực hành ñúng ñắn 
  Kệ : 
 Tỉnh giấc tự giải mê trí minh 
 Tự ngộ chơn tình Trời ban chiếu 
 Quí tưởng Trời cao khai minh trí 
 Duyên lành ñạt pháp tiến hợp thì 
 

7) Montréal, 14-04-2006  4 : 05 AM 
Hỏi :  Hợp thì là sao? 
 
Ðáp :  Thưa hợp thì là ñúng lúc cần ñến 
  Kệ : 
 Gom gọn tâm tu xây dựng tiến 
 Phân minh ñời ñạo sống an yên 
 Tình Trời nới rộng tâm tu hưởng 
 Càn khôn vũ trụ tiến không lường 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Tình Thương 
 

 
Hò ơi! Mãn khóa tình thương  

Thương thương nhớ nhớ giữ gương thanh hòa. 
Học xong khóa học tình Cha 
Người người thức giác, hò ơi! 

Người thức giác vượt qua khổ nàn. 
 

Hò ơi! Huynh ñệ bạc bàn 
Giữ phần thanh tịnh cảm an cảm hòa. 

Cùng chung sanh hoạt một nhà 
Yêu thương tha thứ, hò ơi! 

Yêu thương tha thứ chan hòa tình thương. 
 

Hò ơi! Chơn lý mở ñường 
Về nhà tự học yêu thương muôn loài. 

Từ trong cho ñến bên ngoài 
Trí tâm giao cảm, hò ơi! 

Trí tâm giao cảm miệt mài tình thương. 
 

Hò ơi! Ban rãi tình siêu 
Tình người rõ rệt thương yêu vui hòa. 

Thực hành mến cảm tình Cha 
Nằm trong sáng suốt, hò ơi! 

Nằm trong sáng suốt sống hòa sống thương. 
 

Hò ơi! Nhận ñịnh như gương  
Mọi bề quang chiếu nắng sương cảm hòa. 

Trở về vị trí thật thà 
Khai thông trực giác, hò ơi! 

Khai thông trực giác minh qua ñạo ñời. 
 

Hò ơi! Tiến hóa hợp thời  
Thượng Ngươn Thánh Ðức chẳng rời chơn tâm. 

Ðồng hành vui cảm hát ngâm 
Thanh thanh diệu diệu, hò ơi! 

Thanh thanh diệu diệu hướng Trời thực thi. 
 

Hò ơi! Sử sách chép ghi 
Cha ban mùi ñạo chuyển thì tâm can. 

Ðệ huynh chuẩn bị nhiều màn 
Sửa mình tiến hóa, hò ơi! 

Sửa mình tiến hóa tâm thì ñạt an. 
 

Hò ơi! Hớn hở vui bàn 
Chia tay tự hẹn lập màn nội tâm. 

Vô Vi ăn Tết tái tầm  
Nhẫn Hòa Thiền Viện, hò ơi! 

Nhẫn Hòa Thiền Viện triền miên học hành. 
 

Hò ơi! Chúc bạn tâm thanh  
Dẹp phần nghiệp chướng ñấu tranh chẳng còn. 

Càn khôn vũ trụ ñường mòn 
Luật ban rõ rệt, hò ơi! 

Luật ban rõ rệt thực hành giác tâm. 
 

Hò ơi! Rộng mở diệu thâm 
Hy sinh phục vụ giữ tâm thanh bình. 

Càn khôn vũ trụ trong mình 
Tương hành tương thức, hò ơi! 

Tương hành tương thức hạ mình học tu. 

 
 
 
 

Lương Sĩ Hằng. 
Vĩ Kiên, 31-10-1987 
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

THẦY GIẢNG CHO CỘNG ÐỒNG VIỆT NAM T ẠI WESTMINSTER 
 19/01/1991 

Bạn ñạo: Dạ, của một vị khác. Có ba câu mà có liên quan với nhau thành ra tôi xin phép ñọc hết cả ba câu. 
Xin ông Tám giải thích, tại sao chúng ta nên cúng chay hay cúng mặn vào ngày giỗ? Và sự cúng tế như vậy 
có ý nghĩa gì? Và người thân ñã mất có ñược hưởng những món ăn mà trong gia ñình bầy ra cúng không? 

ðức Thầy: Cúng chay là mình hướng thiện, làm những chuyện thanh sạch ñể dâng tổ tiên, dâng cho những 
phần hồn thoát xác là phần hồn nhẹ hơn. Còn nếu chúng ta cúng mặn , thì những cái vong chết rồi á nó ñi 
ñòi mạng, nó luẩn quẩn bên chúng ta thì cái bữa tiệc cúng nó không có vui. Vui ăn nhậu rồi người nào người 
nấy về bệnh chớ không có lợi. Chúng ta cúng chay mới có lợi; thanh sạch, nó hướng tâm về người chết, 
người chết nó nhẹ hơn. Bây giờ mình ñi giết người, ñi giết những phần hồn ñó là nó tạo trược cho cái gia 
ñình; như ăn vui vậy nhưng mà rốt cuộc về là bệnh hết, không có khỏe ñâu! Người ta bệnh người ta không 
có biết ñâu! Nay một chút, mai một chút rồi nó sẽ bệnh.  

Bạn ñạo: Dạ, một vị này có hai câu hỏi. Câu thứ nhất: Tôi luôn luôn quyết ñịnh và làm nhiều ñiều không 
ñúng và sau ñó thì ân hận, như vậy tôi phải làm sao trong cuộc sống? 

ðức Thầy: Thì ñó là cái khối thần kinh bị ô nhiễm, bây giờ mình thanh lọc cái khối thần kinh, bộ ruột nó 
càng ngày càng tốt thì nó nhận ñịnh sáng suốt hơn, nhanh hơn, bén nhạy hơn. Vì bộ ruột ô trược cho nên suy 
nghĩ cái gì nó chậm trễ hơn người ta một bước; cũng như ñi cờ: người ta ñi ba bước trước, mình ñi có một 
bước, làm sao ñược? Vì cái chấn ñộng trong cơ tạng mình nó yếu thì phải tạo cái chấn ñộng cơ tạng mình 
cho nó hòa nhã, thanh nhẹ thì nghĩ cái gì là ñúng phóc cái ñó chứ không có sai.  

Bạn ñạo: Dạ câu thứ hai: Lúc chết ñi, hồn sẽ ñi ñâu? Hay là ñi vào cõi luân hồi ñầu thai lại như phép Phật 
ñã nói? 

ðức Thầy: Tùy duyên. Chúng ta, cái luật nhân quả ở hiền gặp hiền, ở ác gặp ác. Cho nên kiếp này mà quý 
vị muốn tương lai quý vị trở lại làm người ñàng hoàng hơn quý vị nên hướng thiện, như là phóng sanh hay 
là hướng thiện ñể giúp ñỡ người ñau khổ và tha thứ, thương yêu những người ở gia ñình; ai kích ñộng mình 
mình không có phiền muộn và không có trách móc người khác thì kiếp sau cái phần hồn sẽ ñược an hưởng ở 
cõi nhẹ hơn, giáng lâm trong những cái gia ñình phúc ñức hơn.  

Bạn ñạo: Dạ câu hỏi tiếp theo là: Bằng phương pháp nào ñể dẹp bỏ ñược tạp niệm? 

ðức Thầy: Những tạp niệm là do ý chí của mình. Ý chí mình vun bồi ñi giải thoát thì những tạp niệm 
không cần thiết. Mình làm việc cần thiết thay vì không cần thiết. Những không cần thiết là chuyện gì của 
thiên hạ mình cũng xen vô, ñó là chuyện không cần thiết; trong này mà xen vô chuyện ñó làm gì?! Cho nên, 
ñằng này có cái phương pháp niệm Nam Mô A Di ðà Phật, mình rảnh mình niệm Nam Mô A Di ðà Phật 
cho ñiện năng cơ tạng càng ngày càng dồi dào hơn. Cái chuyện cần thiết mình làm và không làm những 
chuyện không cần thiết. Cho nên người ñời thường thường xen vô chuyện của người khác: xen vô chuyện 
của con, xen vô chuyện của cháu, xen vô chuyện của hàng xóm; thét rồi khùng, không có phát triển ñược là 
vậy!  

Bạn ñạo: Thưa ông Tám, khi ông Tám nói: “Biển cho lặng Minh Châu mới phát”, xin ông Tám cho biết rõ 
lý do tại sao và ý nghĩa của nó? 
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ðức Thầy: Cơ tạng của chúng ta là 70% nước, mà chúng ta cứ dấy ñộng hoài, thần kinh chuyển chạy hoài 
thì làm sao nó yên?! Cho nên ngồi thiền là “Biển cho lặng”, ở ñâu nó lắng ñọng; tất cả relax, nó thả yên hết 
tất cả mọi sự việc. Vì nó muốn tiến về ðấng Từ Bi thì phải thanh nhẹ. À, nó giải thoát ñể ñi ñảnh lễ Phật, nó 
phải là Phật nó mới ñảnh lễ Phật ñược; còn nó không phải trình ñộ Phật, cái giới Phật làm sao nó ñảnh lễ 
Phật ñược?! Chúng ta là con người, chúng ta mới ñảnh lễ con người ñược. Mà chúng ta thanh nhẹ lên ñảnh 
lễ Phật là chúng ta phải ở trong cái lãnh vực của Phật chúng ta mới ñảnh lễ ñược, thì phải làm cho nhẹ.  

Bạn ñạo: Thưa, câu hỏi tiếp theo: Theo ông ðào Duy Anh thì Vô Vi nghĩa là không ñược trái với ñạo lý, 
nhưng theo ông Tám thì “Vi” có nghĩa là nhỏ, rất nhỏ! Vậy tưởng chừng như có sự khác biệt giữa nghĩa 
của ngôn từ. Theo cách viết chữ Nho thì dường như hai chữ “Vi” v ề hình thức có khác nhau, xin ông Tám 
vui lòng giải thích? 

ðức Thầy: Chữ nghĩa hồi xưa nó khác, bây giờ mình ñộng loạn quá nhiều mình phải hướng về “Không” thì 
mới có cơ hội học hỏi và tiến hóa. Kỳ này phải lấy kinh sống mà học, ñừng có ôm ba cái kinh chết rồi diễn 
giải sai hết trọi, rồi khổ cho cả ñám, không có phát triển ñược!  

Bây giờ quý vị thấy rõ không: có hỏa tiễn bay lên trời, có vệ tinh bay lên trời, cuộc cố gắng phát triển của 
con người nó ñi lên. ðạo cũng vậy, ñạo ñi nhanh hơn nữa. Chúng ta phải ñi trong tự nhiên và hồn nhiên. Tất 
cả ñạo là tự nhiên và hồn nhiên, chớ không phải tôi ôm cuốn sách ñạo ñi là tôi người ñạo ñâu! Tôi nói dóc 
trong cuốn sách mà thôi! Vì cuốn sách nó nói như vậy, tôi theo cái người viết mà tôi nói chứ chính tôi tôi 
chưa nói ñược. ðạo là tự nhiên và hồn nhiên, tôi phải phát ra mà tôi nói. Cho nên, tôi từ hồi nào tới giờ 
không bao giờ tôi xem sách, ñể tự nó mở huệ hay làm gì nó nói ñược là nói; mà trong quần chúng người ta 
cần dùng tôi thì tôi nói. Tôi nói thẳng thắn sự thật như vậy chớ tôi không có vị nể bất cứ một ai. Cho nên, 
những văn chương không áp chế tôi ñược vì sự thật là sự thật, tôi phải ñi về sự thật. Mà rốt cuộc quý vị phải 
chết với quý vị và ñi tìm sự thật. ðó là cái chánh pháp.  

Cho nên, thực hành cái pháp ñể mở tâm mở trí mới rõ ràng. Rõ ràng, không có ỷ lại nơi một cái văn chương 
người nào. Người nào viết là cái ý của họ dọn dẹp cho nó ñẹp, văn chương ñể kiếm tiền, mình phải hiểu. 
Rồi có nhiều người, người ta thực tâm muốn ñóng góp, người ta viết, mình coi thử người ñó có hành ñạo 
hay lượm lặt của người khác, biết không? Cho nên, ñừng có nói tôi hay chữ là hay chữ không; hay chữ phải 
hay thức không? Thức có mở không? Thức còn chấp là cái chữ nghĩa không có giá trị! Vi ết là viết ñể ñó 
thôi chớ không có ai học hành. Còn mình thực hành ñể ảnh hưởng người khác, cái ñó là chánh pháp. Cho 
nên phải cần thực hành ñể tiến hóa.  

À, Phật là ngu, Phật ñâu có khôn, Phật ñâu có lừa gạt người ta, Phật là ngu! Bị ngu nó mới trở về thanh tịnh. 
Quý vị không thanh tịnh là quý vị khôn mới không thanh tịnh: lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nọ, 
tưởng mình khôn! Không thanh tịnh! Mà không lo gì hết thì tự nhiên nó ngu, ngu nó mới thanh tịnh; thanh 
tịnh nó mới sáng suốt, sáng suốt nó mới từ bi. Cho nên những người ngu muội không học chữ, dốt nát 
nhưng mà nói cái gì mà ñau khổ của người khác là họ giúp liền. Cái tâm họ, họ chỉ biết cái tâm không, họ 
không có biết cái chữ, không có lạc trong cái rừng văn chương. Cái rừng văn chương nó làm lý luận ñủ 
chuyện trong óc và không có thực hành ñược cái mình mong muốn. Cho nên người tu phải thực hành ñứng 
ñắn cái mình mong muốn ñể tiến hóa, vì cuối cùng chúng ta phải ra ñi, không có ai vĩnh viễn ở trên mặt ñất 
này mà tranh giành cái gì; không tranh giành ñược cái gì! Từ hồi nào tới giờ cách mạng, chánh trị làm lu bù 
ñâu có ai thành công ñâu?! Một thời gian làm việc Tiên thôi! Mà tâm thức của chúng ta, chúng ta phát tâm, 
cộng ñồng ngồi lại với nhau trong cái nguyên lý phát tâm thì nó có thực hiện ñược tình thương và ñạo ñức 
của Thượng ðế rõ ràng, xã hội sẽ tốt hơn.  

Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi ra ñây, tôi thực hiện phương pháp công phu và tôi cũng ảnh hưởng 
một số người. Chớ bây giờ tôi thấy Hội Ái Hữu Hoa Kỳ cũng nhiều người tự ñộng phát tâm, cái ñó sự cao 
quý vô cùng, không thể tìm ñược! Người ta có tiền người ta không xài, người ta in kinh cho người khác. 
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Người ta in kinh cho người khác, người ta không ăn, người ta nhịn ăn, người ta in kinh cho người khác; ñể 
chi? mong người khác tìm hiểu chơn lý của chính họ và tiến hóa tới cái thức hòa ñồng của Chư Phật, Chư 
Tiên, cái ñó là cái chánh pháp. Tôi quý nhất là những người mà ñã làm như tôi ở Việt Nam, như ông 
Nguyễn Xuân Liêm cũng vậy, cũng là có bao nhiêu tiền cũng dành dành dụm dụm in kinh cho người ta. Mà 
bị người ta chửi cũng làm, bị người ta rày cũng làm! Cái tâm họ muốn ñộ người, muốn tự mình thức tâm và 
ảnh hưởng người khác. Thì cái chuyện này ở thế gian rất ít, và chúng ta nếu bằng lòng như vậy thì chúng ta 
sẽ làm vô chủ thuyết, không có ñặt cái chủ thuyết ngoại lai mà khống chế dân tộc. Mà dân tộc phát tâm thì 
trở thành một chủ thuyết vĩnh cửu và ảnh hưởng cả nhân loại. Vô chủ thuyết biến thành chủ thuyết mới là 
chơn lý của Phật. Mọi người phát tâm, quý vị không có phát tâm, tới ñây nghe làm cái gì? Quý vị phát tâm 
muốn tìm hiểu cái gì của chính tôi thì lúc nào mà quý vị thực hành ñi, rồi quý vị thấy cái chuyện này ông 
Tám ổng làm từ hồi nào giờ, ñâu có lường gạt ai? Chính ổng lo cho tâm thân của ổng yên ổn, bây giờ tôi 
biết lo cho tâm thân tôi yên ổn, tôi thấy tôi gặp ổng thấy tôi vui vậy thôi, chứ có gì ñâu quan trọng?! Tôi có 
ñặt ổng là ông Phật ñể ổng phù hộ cho tôi? Không có vụ ñó! Ổng là bạn ñồng hành tại thế gian ñược giải 
thoát và tôi sẽ hành như ổng ñể tôi giải thoát. Chúng tôi sẽ sống trong cái cảnh an nhiên tự tại của cả Càn 
Khôn Vũ Trụ, cởi mở và không có con ma nào dám léng tới hết, mới thấy cái chánh pháp là chỗ ñó. Chính 
tâm của quý vị mà thôi. Quý vị có tâm, có trí mà không chịu vun bồi cái tâm ñể cho trí nó mở, nó phát triển 
lên, ñi tới chỗ vô cùng. ðó là “Biển cho lặng Minh Châu mới phát”. Quý vị ñược hòa ñồng với cả Càn Khôn 
Vũ Trụ thì quý vị, cái luồng ñiển nó hòa ñồng với Càn Khôn Vũ Trụ thì cái nước ở trong ñó nó lặng, thanh 
tịnh, yên ổn, nó không có tranh chấp nữa thì Minh Châu mới phát là cái trí các bạn mới mở. Ở ñằng này 
chúng tôi tu là có Mô Ni Châu, nhắm mắt nó phát ra, nó chạy, chuyển chạy cái Càn Khôn Vũ Trụ, nó học tất 
cả chơn lý của Vũ Trụ ñể nó ảnh hưởng chúng sanh.  

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1. Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Ông NGUYỄN VĂN NGOẠT (là thân phụ của bạn ñạo 
Nguyễn Thị Duyên). Mất ngày 14.12.2015 ( nhằm ngày 04.11 Âl) tại Sóc Trăng, thọ 91 tuổi., ñược siêu 
thăng tịnh ñộ. 
Xin cám ơn quý bạn ñạo. 
Vương Việt Hông (Sóc Trăng) kính báo 
 
2. Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà NGÔ THỊ LANG (là thân mẫu của bạn ñạo Lý Thị 
Kim) mất ngày 19.12.2015 (nhằm ngày 09.11 Âl) tại Mebourne Úc Châu thọ 85 tuổi ñược siêu thăng tịnh 
ñộ. 
Cám ơn quý bạn ñaoj. 
Vương Việt Hồng (Sóc Tráng) kính báo 
 
3) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho ông MAI VĂN NGỌC.  (là thân phụ của bd Mai Thị Kim 
Anh). Sinh năm 1934. 
Mất ngày 23.12.2015 (nhằm ngày 13.11 âl) tại số1 Tân Hòa ðông Q.6  Tp.HCM. Hưởng thọ 82 tuổi. ñươc 
siêu thăng tịnh ñộ. 
Xin cám ơn quý bạn ñạo. 
Gia ñình Mai Thị Kim Anh ñồng kính báo 
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THƠ BẠN ðẠO 
 
                 Cha Giáng Sanh 
 
Hôm nay là ngày Cha giáng sanh 
Thương con xuống thế Cha ñồng hành 
Dạy con pháp báu hồn thăng tiến 
Cha khổ vì con cõi phù sanh 
 
Bôn ba lặng lội tìm con thơ 
ði khắp năm châu dạy con khờ 
Giúp con tiến hoá Cha không ngại 
ðêm Cha không ngủ trả lời thơ 
 
Bao dòng chữ nhỏ dạy con thơ 
Giúp con giải nghiệp tâm mê mờ 
Khuyên con tu hành thông ðời ðạo 
Bao lần dạy con qua giấc mơ 
 
Ôi tình của Cha thật bao la 
Gian nan cực khổ chẳng nệ hà 
Làm bạn cùng con dìu con bước 
Mong con tiến hoá cõi ðại La 
 
Lòng buồn rơi lệ nhớ ñến Cha 
Cha về quê cũ nơi rất xa 
Bơ vơ nhớ Cha con tưởng niệm 
Hướng về Cha yêu niệm Phật ðà 
 
Càng nhớ ñến Cha con càng hành 
Tu hành tinh tấn ñạt ñiển thanh 
Thân tâm thanh nhẹ hồn tiến hoá 
Trở về bên Cha nguyện ñạt thành 
 
Thủy Bùi. Missouri 12/23/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Làm Phước Chính Ta 
 
Bạn ơi! gắng hành tiến bước ñi 
Thầy ñã trao ta Pháp Vô Vi 
Soi hồn, Thở, Thiền hành xuyên suốt 
Thân tâm an ñịnh thật huyền vi 
Cảnh ñời ñộng loạn bao phiền toái 
Thường xuyên niệm Phật bớt sân si 
Tu thiền niệm Phật là làm phước 
Làm phước chính mình bớt loạn si 
 
Thủy Bùi. Misouri 12/24/2015 


