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` 
Số 1262  15 tháng 9 năm 2019 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1993 
 

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) Những người thiếu trí hay phê phán và tức tối thì phải làm sao? 
2) Hiện nay bạn đạo được có một nơi khang trang trật tự, hướng về Trời Phật để tu học, Bé nghĩ 
sao về việc nầy? 
3) Những người tham thiền để làm gì? 
4) Hôm nay là ngày của cuộc sống chung, Bé cảm thấy mọi người ra sao? 
5) Hôm nay là ngày cuối của sự hợp mặt giữa Bé và bạn đạo Montréal sắp chia tay Bé có buồn 
không? 
6) Cuộc sống của con người tại sao gọi là tạm? 
7) Bé nhận rất nhiều thơ khắp các nơi gởi về, vừa đọc thơ vừa thuyết pháp, Bé làm sao đủ thì giờ 
để phúc đáp thơ từ được? 

 

Duyên Lành 
 

Duyên lành tận đạo quí hơn vàng 
Thanh tâm tu luyện sống vẫn an 

Khai màn tâm đạo chẳng bàng hoàng 
Hồn thơ phân giải chiều sâu độ 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1)23-06-93 
Hỏi: Những người thiếu trí hay phê phán và tức tối thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Những người thiếu trí hay phê phán và tức tối thì phải niệm Phật và làm Pháp Luân 
Thường Chuyển nhiều hơn, dần dần sẽ được ổn định và nhịn nhục hơn. 
 

                Kệ: 
Tâm vui chẳng có giận mê hờn 
Trí tuệ khai minh rõ chánh ơn 
Quên động về tịnh tâm hiểu đạo 
Trí sáng tâm minh trí qui hườn 

 
2) 24-06-93 
Hỏi: Hiện nay bạn đạo được có một nơi khang trang trật tự, hướng về Trời Phật để tu học, Bé 
nghĩ sao về việc nầy? 
 

Ðáp: Thưa bạn đạo khắp năm châu có cơ sở tu học trật tự là điều không nghĩ bàn được. Tận tâm 
hướng về chơn lý, thì chơn lý sẽ ân ban mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Nếu không có thiện tâm tu 
học, thì mỗi ngày sẽ lụn bại hơn, cũng là một gương lành chứng minh cho những người đã và 
đang dấn thân tu học, tiếp tục trong hành trình tiến hóa. 
 

                  Kệ: 
Ban ơn tận độ trí nhơn hòa 
Chuyển thức bình tâm tự thiết tha 
Cứu độ nhơn sanh đồng chuyển tiến 
Thanh tâm phục vụ sống vui hòa 

 
3) 25-06-93 
Hỏi: Những người tham thiền để làm gì? 
 

Ðáp: Những người tham thiền để đạt được giây phút nhập định thì mới cảm thấy thanh nhẹ. Khi 
nhập định được thì óc mới sáng, tâm mới minh, có thể nghe được những siêu âm trong lúc nhập 
định, sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Người đời nhận được pháp tu là quí, phải tận tâm thực 
hành chơn pháp thì mọi sự sẽ được yên vui. 
 

                Kệ: 
Tham thiền nhập định tự rèn trui 
Thanh thoát an vui rõ đạo mùi 
Dứt khoát trần tâm không bận bịu 
An nhàn thanh nhẹ thật là vui 

 
4) 26-06-93 
Hỏi: Hôm nay là ngày của cuộc sống chung, Bé cảm thấy mọi người ra sao? 
 

Ðáp: Bé cảm thấy mọi người đều vui, muốn Bé sống lâu hơn, có dịp bàn bạc bất cứ đề tài nào 
của cuộc sống, Bé cũng cầu mong được khoẻ mạnh, để đi theo tinh thần phục vụ của Bé cho đến 
cùng. Bé tin tưởng rằng những bạn kính yêu của Bé sẽ được vui và an lạc hơn. 
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                Kệ: 
Tâm tư đỡ bớt sân si động 
Giải tỏa phiền ưu giải phập phồng 
Thức giác bình tâm qui hội sáng 
Chẳng còn động loạn chẳng còn mong 

 
5) 27-06-93 
Hỏi: Hôm nay là ngày cuối của sự hợp mặt giữa Bé và bạn đạo Montréal sắp chia tay Bé có 
buồn không? 
 

Ðáp: Thưa Bé ôm ấp tình thương sống động của mọi người đã và đang hướng về Bé, Bé luôn 
luôn mong ước mọi người giữ vững tinh thần phục vụ cho chung như Bé. Bé nhận được câu hát 
thấm thía nhắc nhở tâm linh giải thoát của bạn đạo, Bé rất cảm động trong giây phút sắp kết thúc. 
Cuối cùng sự đóng góp của bạn đạo cũng đều có tâm đóng góp cho chung, thật là một việc làm 
có ý nghĩa, cảm động lòng Trời. 
 

              Kệ: 
Một lòng khai triển tình thương tiến 
Phục vụ tận tình giúp giải phiền 
Nhơn loại cùng tu xuyên giấc mộng 
Cùng tu kết hợp tạo bình yên 

 
6) 28-06-93 
Hỏi: Cuộc sống của con người tại sao gọi là tạm? 
 

Ðáp: Thưa xác thân có tựu thành người thì cũng sẽ có ngày tan biến qua một dạng tiến hóa khác. 
Nhìn xác người thì thấy rõ, từ lúc sơ sanh cho đến lúc già cơ hình đều phải thay đổi theo tuổi tác, 
không sao trẻ mãi được. Từ xa xưa cho đến nay, cứ vậy mà tiến hóa. May mắn cho người ngộ 
được pháp tu thiền hướng về tâm linh, thì sẽ không bị bỡ ngỡ trong lúc phần hồn lìa xác, dũng 
mãnh thăng hoa theo chiều hướng phát triển của tâm linh. 
 

             Kệ: 
Qui về thanh tịnh rõ hành trình 
Giềng mối khai minh tự xét mình 
Trung đạo tiến hòa tâm cởi mở 
Từ bi lớn rộng lại càng minh 

 
7) 29-06-93 
Hỏi: Bé nhận rất nhiều thơ khắp các nơi gởi về, vừa đọc thơ vừa thuyết pháp, Bé làm sao đủ 
thì giờ để phúc đáp thơ từ được? 
 

Ðáp: Bé dấn thân học đạo Bé phải làm việc nhiều hơn người thường, thì Bé mới tiến bộ được, 
thế gian vô nan sự, không có việc gì không giải quyết được, từ từ rồi cũng giải quyết xong. 
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              Kệ: 
Tu hành phát triển một lòng độ 
Giúp đỡ trần gian giải nấm mồ 
Sáng chiếu quang minh tùy chuyển thức 
Tâm lành phát triển niệm Nam Mô 

 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Bầu Trời 

Bầu trời ngắn gọn bạn ơi, 

Nơi nào cũng có Phật Trời độ tâm. 

Tự tu giải tỏa âm thầm, 

Trí tâm là một đường tầm lý chơn. 

Chung vui chẳng có giận hờn, 

Tự tu tự tiến rõ Trời ân ban. 

Quý thương cha mẹ ở đời, 

Hợp thời tiến bước rõ nơi an toàn. 

Cảm thông nguyên lý tự an, 

Chẳng còn mê chấp, tự bàn tự tu. 

Chẳng còn lưu luyến tiền xu, 

Tâm tu dứt khoát chẳng ngu chẳng khờ. 

Cảm thông thức giác từng giờ, 

Hướng thanh tự đạt, thờ ơ chẳng còn. 

Trời ban nguyên lý đường mòn, 

Tự tu tự tiến, chẳng còn si mê. 

 

Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 

 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Tham Tiền 
 
Montréal, ngày 18 tháng 9 năm 1983 (tiếp theo) 

 
Thế gian tạo thấp đến cao 
Nơi nào cũng thế không sao đổi dời 
Ðó, cho nên nghĩa là giúp hồn tiến hóa vui vầy cảm giao là chỉ có đấng tạo hóa mới có khả năng 
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Thế gian tạo thấp đến cao: Thế gian mới chia ra điạ vị: Người này cao hơn, người kia thấp hơn, tôi là đầu 
có sạn, thằng kia là con ranh. Ðó, phân ra! Nhưng mà nơi nào cũng thế không sao đổi dời! Vị trí của mọi 
người đến đó rồi sẽ đi. Có đến là có đi, rất có trật tự! Chứ không có không có trật tự!  
Nơi nào cũng thế không sao đổi dời: không thể thay đổi được. tớii tuổi đó là tới tuổi đó chứ anh không 
thể nói tôi tránh cái mười tuổi, tôi tránh được hai mươi tuổi, tôi tránh được sáu mươi tuổi, tôi tránh được 
cái bảy mươi tuổi. Không có tránh được! Phần tuổi nào tới đó là phải học bài đó, mà nếu không thức tâm 
là tiếp tục học thêm. Thức tâm thì được đi sớm. Còn không thức tâm thì bị cảnh khổ để vày xéo, với tuổi 
già run rấy đủ chuyện, bệnh hoạn tới tấp, để chi? Ðể học! 
 
Có tiền tưởng cậy được Trời 
Ðâu dè tiền bạc là nơi thức hồn 
Có tiền tưởng là tôi đem tiền tôi đút lót, tôi cậy ông Trời, để ông Trời tha tôi kỳ này làm bậy, không 
được! 
Ðâu dè tiền bạc là nơi thức hồn: Tiền bạc là nơi kích động phản động hằng ngày, trong túi trong tâm của 
chúng ta. Có tiền ăn nhiều bệnh mà không hay. Có tiền, vì tiền, mà lợi dụng tình thế, Trời Phật cũng 
không hay. Đó, tội trạng rất nặng mà không biết! 
 
Mưu mô suy luận ác ôn 
Bày ra mưu kế chẳng tồn được chi 
Mưu mô suy luận đủ thứ, nói tôi quen được ông này ổng biết ông Trời, tôi quen ông này là được rồi, bảo 
đảm rồi. Tôi quen mà tôi không tu, cho ổng ăn bánh hoài, xách tiền cho ổng, mua xe hơi nhà lầu cho ổng, 
rồi tôi được gì, tôi không có kết quả, nhưng mà ông đó cũng không kết quả. Thì tôi là một người ác, tôi 
hại ngài. Cho nên mình làm người tu, không nên hại người truyền pháp, mà phải giúp đỡ người truyền 
pháp. Không nên đem tiền bạc mà ám ảnh tư tưởng của họ, mà làm cho họ bị, càng ngày càng tăm tối. 
Cái đó là cái lỗi của chính mình, phải cố gắng! Cho nên tránh những cái điều lợi dụng để làm lợi cho 
chính mình. Nhưng mà chúng ta phải thực hiện cho kỳ được và xử dụng cái sáng suốt của chúng ta, cống 
hiến cho quãng đại quần chúng. Chúng ta thấy rằng, đây là sự sáng suốt của cả càn khôn vũ trụ, đã hổ trợ 
cho tôi và cho tôi được tiến hóa. Thì ngày nay sự sáng suốt tôi được một phần nào, tôi đem ra cống hiến 
tất cả. Ðó là đủ rồi! Chứ không có bày ra mưu kế mà chẳng tồn được chi, không có tồn được cái gì hết! 
Mưu kế gì cũng bại hết thảy. 
 
Hiền nhân tự xét tự suy 
Ðời là bể khổ sớm thì thức tâm 
Hiền nhân tự xét tự suy: Nếu mà chúng ta muốn trở về với quân bình sáng suốt, kêu bằng hiền giả, thì 
chúng ta phải tự xét, tự suy! 
Ðời là bể khổ sớm thì thức tâm: Ðời là học cái khổ không , chứ không có học cái gì hết! Sau cái khổ mới 
thức tâm, thức tâm mới trở về hạnh phúc 
 
Biết mình phân giải hát ngâm 
Trời cao sống động chớ lầm thế gian 
Biết mình phân giải hát ngâm: Mình tưởng cái cõi vô cùng sáng suốt ở bên trên, chúng ta thấy rằng còn 
đường đi chớ không phải có bao nhiêu đó mà chúng ta cứ thụ lợi hoài, rồi quên ta và quên cả càn khôn 
vũ trụ! 
Trời cao sống động chớ lầm thế gian: Trời cao lúc nào cũng sống động, đừng có lầm thế gian là chánh! 
Thế gian là cõi tạm mà thôi. 
 
Hướng về thắng cảnh thiên đàng 
Cha ban tâm đạo mở màng tự đi 
Hướng về thắng cảnh thiên đàng: Bên trên đó, cái chỗ nhẹ nhàng, chỗ cao tầng đời đời bất diệt! 
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Cha ban tâm đạo mở màn tự đi: chúng ta đã có tâm đạo tự nhiên trong ta, chúng ta phải mở màn để tự đi. 
 
Bình tâm học hỏi khắc ghi 
Ðường đi rõ rệt ta thì cứ đi 
Bình tâm học hỏi khắc ghi: Chúng ta phải bình tâm, cái gì cũng phải định để học chứ đừng chê khen, 
luôn luôn ta bước vào học không nên chê khen. Cảnh đời cũng vậy, không nên chê khen, là chúng ta học 
được, chúng ta khắc ghi rõ ràng, đừng có chê khen, rồi vội tưởng là mìnhssáng suốt rồi đâm ra tham lam! 
Ðường đi rõ rệt ta thì cứ đi: đường đi rất rõ, từ từ đi, đừng có nôn, bởi vì thể xác của các bạn là không có 
thể kéo nó đi một lượt một được, nhưng mà nó phải từ từ, cứ đi chậm, đi hoài thì nó cũng đến, chứ đừng 
nôn đi rồi thoái bộ trở lộn lại. 
 
Ở đâu cũng xác uy nghi 
Cha ban thân xác tùy nghi xử dùng 
Ở đâu cũng xác uy nghi: Tại sao nói xác này uy nghi? Bởi vì cấu trúc bởi siêu nhiên, tinh vi nhứt, khoa 
học chưa tìm ra nguyên lý của thể xác này được, thì uy nghi tốt đẹp, liên hệ với cả càn khôn vũ trụ không 
ngừng nghỉ. Các bạn có khối óc, có tay chân, rất đẹp nếu các bạn chịu bình tỉnh xem lại tay chân của các 
bạn, đâu có phải dễ cấu trúc tại đây, đâu có ai làm được. Nớ đủ những sự sáng suốt biến chuyển trong nội 
thức của nó. Ðấng tạo hóa đã ban cho chúng ta thân xác để tùy nghi xử dùng, trong giai đoạn chúng ta 
đang học tại thế gian 
 
Chớ nên động loạn tạo khùng 
Mê hồn yếu ớt khó vùng đứng lên 
Chớ nên động loạn tạo khùng: Không có nên động loạn. Ðộng loạn, muốn kích bác người khác, đó là 
mình khùng chớ không phải người khác khùng. Mình động loạn chớ không phải người khác động loạn. 
Và mình bình tâm học hỏi của người khác để sửa mình, đó là mình mới là sáng suốt! Chứ đừng có nói là, 
tôi kích bác và tôi chửi người khác, đó tôi là thông minh! Không! Tôi là một người khùng! 
Mê hồn yếu ớt khó vùng đứng lên: tưởng ta là hay, ta là giỏi thì càng ngày càng yếu ớt chứ không đứng 
lên được! 
 
Phân minh tả hữu hai bên 
Bên nào cũng vậy giữ nền tảng tâm 
Phân minh tả hữu hai bên : Bây giờ chúng ta thấy, có tay mặt có tay trái, rõ ràng. Và ở thế gian có nhiều 
chế độ, một chế độ tự do, một chế độ độc tài cũng có nữa, để cho chúng ta thấy, có đen có trắng, để 
chúng ta thấy. Mà hai bên cũng vậy đó thôi! Giữ nền tảng tâm : Nếu trung tâm sinh lực của chính cá 
nhân của nó mà không phát triển thì không bao giờ nó tiến tới được. (còn tiếp) 

 
ĐỀ TÀI SUY GẪM 

 
Thuần dương 

Chúng ta có tánh ; nhiều người cũng chưa hiểu cái tánh do đâu mà có? Chúng ta từ hư không đại định, vô 
sanh vô tử của phần hồn, giáng lâm xuống thế ; bao nhiêu kiếp tại thế, không khác gì một con sông êm 
lặng, rồi khởi sóng gió. Sóng gió là gì ? Là cái tánh của chính chúng ta ! Khi chúng ta khởi được sóng, 
tạo được gió, rồi tưởng đó là sức mạnh của chính ta. Không ! Sự sai lầm vô cùng. 

Người tu tưởng đó là sự hiểu biết của chính mình và sự cao siêu của chính ta. Nhưng không ! Cho nên, 
phần hồn chúng ta tu từ trong cảnh âm dương thoát tục, mà tiến lên thuần dương, cãi tiến phần hồn để 
đến tới vô cùng thì khi các bạn thoát phàm, thể xác các bạn, cái vía, phần hồn các bạn ly khai thể xác, thì 
lúc đó phải có một cơn khảo hạch ở nơi cửu diêm quan là thuần dương tiến hóa ; Thì các Bạn phải qua 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 7/9 

những cơn thử thách. Có âm mới có hơi lạnh ; nhưng mà thuần dương thì toàn là hơi nóng, nhanh nhẹ vô 
cùng. Nếu mà chúng ta tu, dụng lý âm dương và chưa thực hành để thoát khỏi cái cơ cấu âm dương này, 
thì lên cõi trên cũng phải, bắt buộc phải học qua khóa ở bên trên. Cho nên, phần đông những vị tu học tại 
thế nói “siêu đẳng thoát tục,” nhưng mà cũng phải qua giới đó. 

Qua giới đó để làm gì ? Ðể thử có phải thật sự thuần dương không ? Nếu thuần dương, không cảm thấy 
sự nóng giận, và không có thấy sự bực tức uất hận nữa. Chúng ta, con người tại thế, luôn luôn không 
chấp nhận : thấy chúng ta uất hận, thấy chúng ta tủi thân. Đại đa số, về âm giới, về đàn bà, luôn luôn ở 
trong giới âm thì thấy mình uất hận, thấy buồn tủi ; không có thấy rõ rằng Bề Trên đang cứu ta và đưa ta 
ra khỏi cái chỗ ô trược, không tủi thân nữa, để tiến tới toàn thiện thuần dương, cũng như tánh chất quân 
bình đời đời bất diệt và làm việc nhiều hơn. Chúng ta sẽ gặp những cơn nhồi quả gắt gao hơn và tiến hóa 
sáng suốt hơn ; do đó, chấn động lực chúng ta lại vô cùng mãnh liệt, mạnh hơn xưa, thì chúng ta mới tiến 
được! (Bài giảng Thuần dương thoát tuc) 

THƠ BẠN ĐẠO 

     Cấm Giới 
 
Đã biết vào tu Pháp-Lý này, 
Cấm làm Biếng và cấm làm Thầy ; 
Vậy sao lắm kẻ hoài sai-phạm ? 
- Thưa tại hai điều khó lắm thay !  
 
Làm Biếng là điều khó nhất đây ! 
Siêng Thiền lầm tưởng mình tu hay… 
Pháp hành sai-trật không tìm hiểu 
Bỏ cả Tánh Tâm chẳng sửa sai ! 
 
Tu Thiền tự-mãn dể làm Thầy 
Tả Đạo Bàn-Môn sập bẫy ngay 
Thâu-thập ngu-đồ xây địa-vị 
Tự gạt bên trong, gạt cả ngoài ! 
 
Tất-cả đều do nhận-thức sai 
Tu Thiền là để thoát trần-ai 
Giúp đời thăng-hóa quy nguồn-cội 
Phụng-sự Phật Trời Đạo mở khai. 
 
Cấm-giới là đê giữ ruộng tâm 
Người cày thửa Đạo dễ sai lầm 
Tu Thiền như thể gieo trồng mạ 
Cẩn-trọng giữ đê lúa nẩy mầm. 
 
 

Plaisance-du-Touche, ngày 20-06-2018. 
Kính bút, 

Trịnh Quang Thắng. 
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               Nghĩa Tình 
 
Sống sao có nghĩa, có tình 
Có trung, có hiếu, có tình nước non 
Làm người lời hứa giữ tròn 
Nói sao làm vậy mới tròn Đạo tâm 
Thực hành Đạo pháp đã tầm  
Tu Đời, tu Đạo, âm thầm tiến thăng 
Tu hành chớ có lăng nhăng 
Bị Đời lôi cuốn lăng xăng tâm trần 
Làm người có nghĩa, có ân 
Có sau, có trước, có phần tâm linh 
Làm người giữ trọn chữ tình 
Tình Cha, tình Mẹ và tình Đạo tu 
Tổ Thầy dạy Đạo thoát mù 
Kính Thầy, kính Tổ, hành tu pháp mầu 
Nghĩa tình Huynh Đệ thâm sâu 
Kính trên nhường dưới nơi đâu cũng hoà 
Chúng ta chung một Trời Cha 
Thương yêu tha thứ một nhà bên nhau 
Cuộc đời như giấc chiêm bao 
Thoáng qua phút chốc xa nhau mọi người  
Xa bạn tu hành biếng lười 
Đường tu chẳng được, chẳng tươi tâm hồn 
Cuộc đời nghiệp quả dập dồn 
Thời gian sắp hết tâm hồn chẳng yên 
Bỏ tu cũng bởi vì tiền 
Tham lam, toan tính dính liền nghiệp, duyên  
Tâm tánh loạn động ưu phiền 
Tu hành rơi rớt triền miên “luân hồi” 
Phần hồn trong cảnh đơn côi 
Ai ơi! thức giác sớm hồi về tâm 
Nghĩa tình ta trọn Đạo tâm  
Tu hành thức giác quang lâm về Trời 
 
Thủy Bùi  - Missouri 7/15/19 
                 ==== 

SỐNG CHUNG,TỊNH KHẨU TẠI T/V VĨ-KIÊN 
 

    Mấy ngày tịnh khẩu qua nhanh 
Ăn ngon tịnh khẩu dây quanh không rời 
     Thật thương chị Quý nhắc hoài 
Mỗi ngày đúng lúc,đúng giờ không quên 
      Đúng là mẩu mực chơn tu 
Lo cho bạn đạo tu hành được nên! 
      Niệm-hành đường nhỏ quanh co 
Ba vòng niệm phật thở phào nhẹ ru 
      Từ từ chân bước thong-dong 
Cỏi lòng vắng lặng,bên trong không lời 
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      Mấy ngày tịnh khẩu thoát đời 
Trở về Thiền-Viện sống thời như Tiên 
      Đến đây buông xả não phiền 
Điềm nhiên thanh-tịnh lắng yên thoát đời 
 
 
                  T/V Vĩ-Kiên 07/08/09 
           Kính bái, 

                      Lê thị Lệ-Hoa 
                    ==== 

 

TƯỞNG- NIỆM  ĐỨC THẦY MẤT -  MƯỜI NĂM 
 

          -Tưởng-niệm mười năm giổ Đức Thầy- 
         Nhớ ơn người hy-sinh tân độ 
         Dìu dắc chúng con qua cảnh khổ 
         Muôn đời nhớ mãi, khắc tâm ghi 
 

            Thầy đi để lại pháp thiền 
       Anh em tu tiến, chị em vui hòa 
      Sống trong pháp giới tình thương 
    Mỡ đường tu tiến,thẳng đường đến nơi 
             Pháp lý siêu, học tuyệt vời 
             Hành thông minh sáng,hòa cùng điển quang 
        Những người nhận được điển quang 

Dày công hành pháp,lực quang chiếu hoài 
       Thương trong tâm thức miệt-mài 
Quên tiền,quên hết mối duyên thân nầy 
           Mới mong kịp lúc cơ nầy 
Biến Thiên xoay chuyển cận ngày không xa 
       Nếu còn chậm trễ lôi-thôi 
   Đến khi bỏ xác hồn rơi địa hình 
       Tu mà còn mãi lình-xình 
Cộng thêm lý thuyết giết mình không hay 
       Thầy thương nhắc nhở hằng ngày 
Quay vào sám hối, nói năng cẩn lời 
         Nhớ- nhớ niệm phật liện hồi 
  Quên đời rời tục về nơi thanh nhàn 
      Cảnh nầy không thật …bạc bàn 
Thinh âm chiếu sáng điển quang hợp-hòa 
 

            Cali. 12/09/19 
     Kính bái, 
           Lê, Thị Lệ-Hoa 
                   

    
 
 
 


