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` 
Số 1263  22 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) Sự nô nức muốn tương ngộ với Bé do đâu mà có? 
2) Hôm nay Bé bắt đầu dọn về nhà cũ, và chuẩn bị cho cuộc Mỹ du ngày 02-07-93, Bé cũng sẽ 
chung sống với một số bạn đạo chung hợp tại Boston, Bé phải làm việc như vậy có mệt không? 
3) Hôm nay là ngày đúng hẹn ra đi Boston của Bé, Bé có chuẩn bị cho cuộc sống chung sẽ ra 
sao? 
4) Bé đã đến nơi bình an, mọi người gặp lại Bé đều vui và tự cảm thấy thanh nhẹ tại sao? 
5) Bé khó ngủ thâu đêm tại sao? 
6) Hôm nay là buổi bế mạc và chia tay, Bé cảm thấy ra sao? 
7) Sau buổi chung sống, Bé dừng chưn tại khách sạn, Bé có thấy gì lạ không? 
 

 

Trí Tuệ 
 

Trí tuệ khai thông sống càng an 
Chuyển hoá thâm sâu đường chánh đạo 
Phát triển chính mình minh đạo pháp 

Thành tâm tu luyện trí phát quang 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1) 30-06-93 
Hỏi: Sự nô nức muốn tương ngộ với Bé do đâu mà có? 
 

Ðáp: Sự nô nức muốn tương ngộ với Bé, do tâm thực hành hướng về thanh nhẹ mà thành. Cho 
nên khi gặp mặt mọi người đều vui, như mới nhận được món quà quí, lớn nhỏ cũng đều vậy, tâm 
hồn được sưởi ấm qua luồng điển của Bé quang chiếu. 
 

                 Kệ: 
Thực hành quán cải ý tâm siêu 
Hóa giải trần tâm đạt thức nhiều 
Kích động chơn hồn minh đạo pháp 
Bình tâm hành triển thật là siêu 
 
2) 01-07-93 
Hỏi: Hôm nay Bé bắt đầu dọn về nhà cũ, và chuẩn bị cho cuộc Mỹ du ngày 02-07-93, Bé cũng 
sẽ chung sống với một số bạn đạo chung hợp tại Boston, Bé phải làm việc như vậy có mệt 
không? 
 

Ðáp: Thưa Bé rất hoan hỷ được chung sống với các bạn đạo khắp các nơi và cùng chung giải 
quyết những chuyện nan giải trong cõi phù sanh tạm bợ nầy. Mọi người đều có cơ hội tự thức 
tâm mà tiếp tục trong hành trình tu học, tự khai triển tâm linh đến vô cùng. 
 

                 Kệ: 
Tâm tư tự thức triển vô cùng 
Giải nghiệp bình tâm xét xét nung 
Cõi tạm thực hành qui một mối 
Tâm linh hướng thượng cảm vô cùng 
 
3) 02-07-93 
Hỏi: Hôm nay là ngày đúng hẹn ra đi Boston của Bé, Bé có chuẩn bị cho cuộc sống chung sẽ 
ra sao? 
 

Ðáp: Thưa cuộc sống chung sẽ được vui hòa tốt đẹp, hướng về tình Trời cao quí mà phát triển 
tâm linh. Mọi người sẵn sàng đón rước Bé, niềm tin vui của Bé sẽ gắn liền tâm thức của bạn đạo. 
 

                Kệ: 
Tình bạn chung vui sống thưở nào 
Thanh bình nhộn nhịp giải đổi trao 
Thương yêu tha thứ tình giao cảm 
Sống cảnh cùng vui giải ước ao 
 
4) 03-07-93 
Hỏi: Bé đã đến nơi bình an, mọi người gặp lại Bé đều vui và tự cảm thấy thanh nhẹ tại sao? 
 
Ðáp: Thưa sự mong muốn tái ngộ, đạt được mục đích thì người nào cũng vui cả, kể cả Bé cũng 
đồng vui. Bé cảm thấy khoẻ, ngủ ngon và thiền tốt, Bé rất đội ơn Trời Phật cho Bé có cơ hội tái 
ngộ tất cả, trong niềm tin sống động. 
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                  Kệ: 
Tình thương sống động sống an vui 
Thanh tịnh Trời ban giới đạo mùi 
Nhớ tưởng Trời ban tình quí đẹp 
Anh em chung hội tự rèn trui 
 
5) 04-07-93 
Hỏi: Bé khó ngủ thâu đêm tại sao? 
 

Ðáp: Buổi chung hợp nào Bé cũng vui và hòa mình với cả bạn đạo, nói chuyện nhiều, thiền 
nhiều và ít ngủ, cho nên máu có phần cao, tim làm việc nhiều, Bé rất cần nghỉ ngơi sau cuộc 
sống chung. 
 

                 Kệ: 
Ðiển năng phát triển dồi dào chuyển 
Tận độ thương yêu trợ các miền 
Tâm đạo không ngừng chuyển thấp cao 
Cùng chung sanh hoạt cảm giao liền 
 
6) 05-07-93 
Hỏi: Hôm nay là buổi bế mạc và chia tay, Bé cảm thấy ra sao? 
 

Ðáp: Buổi chia tay Bé lúc nào cũng cảm động, tất cả bạn đạo kẻ mới như người cũ đều muốn có 
cơ hội sống lâu hơn ở kỳ tới, mỗi người đều có ý thiển lành, hướng về Trời Phật sống vui hòa 
bình, có chia tay thì sẽ có những cuộc sống chung tốt đẹp ở kỳ tới. Do sự phát tâm bình đẳng tâm 
giao của mọi người hình thành, không sắp đặt nhưng sống vui, như đã sắp đặt lúc nào cũng sống 
động và cao quí. 
 

                  Kệ: 
Tự động thực hành trí thông minh 
Vui tươi đóng góp chuyển hành trình 
Hướng tâm thành thật tâm qui hội 
Giúp ích chung vui cứu được mình 
 
7) 06-07-93 
Hỏi: Sau buổi chung sống, Bé dừng chưn tại khách sạn, Bé có thấy gì lạ không? 
 

Ðáp: Sau ba buổi chung hợp Bé được nghỉ nơi khách sạn Mariotte một đêm, Bé rất cần ngủ bù 
lại cho khoẻ, rồi tiếp tục đi về miền biển Atlantic city, để nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ đi Âu 
Châu, tiếp tục trên hành trình du thuyết. 
 

                   Kệ: 
Ðường đi liên tục phải hành thi 
Tạm cảnh nhơn gian cũng tại vì 
Tận độ duyên lành minh đạo pháp 
Kỳ công thực hiện triển kỳ ni 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Vui! Vui! 
 

Lâu lâu Bé lại trở về 
Nhìn nhau tận mắt giải mê cõi trần 

Ðạo đời tự thức cân phân 
Chung vui sống động ân cần dựng xây 

Xa xưa cho đến ngày nay 
Ít ai chung hợp vui say đạo đời 
Tâm linh phát triển hợp Thời 

Sống trong căn bản đời đời yên vui 
Chung hành mến cảm đạo mùi 

Qui y Phật Pháp rèn trui tiến trình 
Giải mê phá chấp do mình 

Mến đời quí đạo cảm minh luật Trời 
Ðiện năng khai triển hợp Thời 

Thương yêu giải tỏa những lời dở hay 
Món quà sáng suốt trong tay 

Niềm tin không bỏ ngày ngày tự tu 
 

Kính bái, 
Lương-Sĩ-Hằng 

Montréal, 3 giờ khuya ngày 02-07-93 
 

TRÍC BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾTGIẢNG 
 

Tham Tiền 
 
Montréal, ngày 18 tháng 9 năm 1983 (tiếp theo) 
 
Cộng thêm nguyên lý siêu âm 
Siêu nhiên hổ trợ tự tầm đường đi 
 
Cộng thêm nguyên lý siêu âm, là cái tiếng nói của chính chúng ta. Tiếng nói của chúng ta nói ra, để nhắc 
nhở ta chứ không phải nhắc nhở người khác. Ðừng có nói rằng tôi đi nhắc nhở người khác. Nhắc nhở tôi 
chưa xong mà tôi đi nhắc nhở người khác. Cho nên những cái lý thuyết ở thế gian, họ nói rất hay nhưng 
mà hành không được. Còn chúng ta đây hành rồi chúng ta mới nói được một phần, để thức tâm, dạy 
mình chứ chưa có dám dạy người khác. Chỉ có ông Trời mới có khả năng dạy. Ông Trời khả năng ở đâu? 
Cho bạn có cái thể xác này, kích động và phản động, rồi cho cái sự kích động phản động đó giáo dục tâm 
hồn của các bạn. Mà liên hệ của kích động phản động này là chỉ ông Trời mới có cái luồng điển đó. Thì 
cái xác này là Thượng Ðế đang sống với bạn, và đang chú ý các bạn từ hành động, từ ly từ tí. Cho nên 
cái thể xác này có thể kéo các bạn xuống địa ngục và có thể đưa các bạn lên thiên đàng! Nó siêu diệu vô 
cùng! Các bạn bình tỉnh đi, xem lại thể xác của các bạn! Nó là một cái tiểu thiên địa, càn khôn vũ trụ có 
gì nó có nấy. Cho nên cái ý thức tưởng Phật là nó có, nó mới kêu được Phật! Tưởng Trời, nó có Trời, nó 
mới kêu được Trời! Phân biện đủ thứ, tùy theo hoàn cảnh, trong chu trình tiến hóa sẵn có của chính nó! 
Cho nên nó có âm thinh, để cảnh cáo nó, âm thinh để nhắc nhở nó! Nhiều khi nói được mà không làm 
được. Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ chớ! Có khối tự do rồi có khối cộng sản! Khối cộng sản nói 
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hay lắm, nhưng mà làm không được! Rồi khối tự do cũng nói hay lắm nhưng mà làm không được! Rốt 
cuộc rồi hai ông đó cũng phải tu. Ông nào cũng phải trở về với chính ổng, và ổng đã hiểu cái đạo Trời, 
đại đạo sẵn có trong tâm của ổng, cho nên đi tới mà thôi. Cho nênchúng ta người tu Vô Vi không nên 
chấp, thiên hạ chửi mình, là chúng ta chỉ xét người đó khởi điểm xấu thì họ gặt hái xấu và khởi điểm tốt 
thì họ hưởng tốt thôi! Chứ có mắc mớ gì ta đâu mà ta phải động trong lúc họ chửi mình. Chúng ta không 
được quyển chửi ai, chúng ta được quyền thực hiện thương yêu! Nếu có gì trao đổi được trong sự sáng 
suốt, chúng ta trao đổi và chúng ta là người học, chứ không nói chúng ta là người dạy thiên hạ, không 
dạy ai được! Con chúng ta đẻ ra mà không dạy được! Cái chất tinh của các bạn tạo thành cơ thể của đứa 
con, nhưng mà không phải là một mình bạn đâu. Bởi vì bạn đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, của càn 
khôn vũ trụ mà có. Thì bây giờ một chút của bạn trao đổi để cho bạn thức tâm, còn cái cấu trúc kia cũng 
vẫn là từ siêu nhiên cấu trúc. Thượng Ðế ban, chứ không phải các bạn làm được cái gì đâu, mà bạn độc 
tài, nói tao đẻ mày rồi tao khổ, rồi kể ơn với con. Ðó là các bạn đi thụt lùi, không có tiến được. Các bạn 
trở lộn lại nói, nhờ con ba mới học được những cái này, học cái chữ nhẫn, học sự tốt đẹp của cả càn khôn 
vũ trụ. Ba không gặp con thì ba thấy ba buồn, mà gặp con thì ba vui, không biết tại sao. Ðó, rồi tìm cái 
sự vui đó, sự thanh tịnh của càn khôn vũ trụ đến với chúng ta, chúng ta mới vui. Khi chúng ta ẳm đứa 
con trên mình chúng ta, tôi sung sướng vô cùng, ai đó, nó là ai đó? Nó là tình thương, nó là tình thương 
yêu sống động của cả càn khôn vũ trụ, đã hổ trợ cho tâm hồn chúng ta thức tâm, và để tu để tiến! Rất rõ 
ràng! Rồi lớn lên chúng ta kể ơn, thì chúng ta làm sao giáo dục con được, ảnh hưởng con được? Rồi ta 
đâm ra độc tài, rồi khống chế việc này việc kia việc nọ, phải theo chiều hướng của mình! Cái đó là sai! 
Không được! Ðường đi chung, mức tiến chung, mà giới hạn bởi ông Trời rồi, có quy luật, có luật Trời 
trong nó hết rồi. Và chúng ta chỉ giúp một phần  kinh nghiệm của xã hội chúng ta có. Nếu nó cần thì 
chúng ta trình bày như vậy! Còn đi hay là không, chính nó là một người chọn, duy nhứt là nó, nó tự chọn 
và tự đi. Cho nên tùy duyên trợ hành, nó phải đi đúng theo đường của nó thì nó mới được an lạc, mà đi 
sai đường thì nó khổ tâm, mà sau cái khổ nó lại học được một bài học mới và nó lại vững tiến hơn. Cho 
nên hỏi tại sao, nhiều người nói ông Tám ba phải, ai hỏi gì ổng nói cũng được, bởi vì tùy năng của họ, 
tùy sự sáng suốt của họ, tùy nhu cầu phát triển của họ, mình không có nên chận đứng con đường người ta 
đi. Thành ra tôi tu tới ngày nay, tôi có nói gì cho ai đâu mà người này họ nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ nọ, nói 
ông Tám bày này, bày kia! Tôi không có bày ai cái gì! Tôi cũng chả làm được việc gì! Tôi chỉ tu, và có 
cơ hội những người đến với tôi thì tôi chỉ học của những người đó mà thôi, những sự duyên dáng của họ, 
những sự ngộ nghĩnh siêu nhiên của Trời Phật đã ân ban cho họ! Tôi thấy tôi cần học nhiều, cả một rừng 
lý thuyết nơi họ, và tôi thấy sự ảnh hưởng quá tốt, cho nên tôi học. Tôi phải bền tâm vững chí, tôi nghiên 
cứu và tôi học mà thôi! Chứ tôi có làm gì hơn đâu? 
 
Bền tâm vững chí một khi 
Nơi nào cũng vậy ta thì đạt thông 
 
Bền tâm vững chí mà lo tu lo sửa lấy mình, thì nơi nào cũng vậy ta thì đạt thông. Đi đâu rồi ta cũng trì 
chí học hỏi thì chúng ta mới thông. Còn tới đó mà chúng ta trong cái chấp, chưa thấy đầu đuôi gì hết, 
chúng ta nói cái này không tới được, chỗ này không chơi được, thì làm sao mà ta đạt thông. Vì tất cả 
nguyên lý của Thượng Ðế ân ban, sự cấu trúc của siêu nhiên, mà thế gian lại cấu trúc của tổ chức, để cho 
cộng đồng đến dự mà học, thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có thể đến. Có người ta đến thì chúng ta đến, 
đâu có sao mà chấp 
 
Chuyên hành khai triển một vòng 
Tạo mê cũng bởi lòng vòng lôi thôi 
 
Ðó chúng ta đạt thông rồi, chúng ta chuyên hành khai triển một vòng, nhâm đốc mạch trong cái cơ thể 
của chúng ta được khai triển thì chúng ta liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. 
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Tạo mê cũng bởi lòng vòng lôi thôi : Khi mà chúng ta tạo mê, nói ô cái này được rồi, tôi tin ông này, ông 
này nói gì tôi nghe lời nấy là trật lất, tạo mê, cũng bởi lòng vòng lôi thôi! Tại cái bản chất lôi thôi, mình 
chưa xử dụng sự sáng suốt của mình, mình mới nghe lời người khác. Còn mình tự chủ làm sao nghe lời 
người khác được! 
Cái nào mà cho tôi tự sửa tâm là được rồi, còn điều khiển chuyện làm ăn tôi không được, mỗi người có 
một cái tùy duyên của họ, có sự sáng suốt của họ. Các bạn vô trong sòng bạc, mỗi người đánh một kiểu, 
các bạn thấy rõ chưa? Ngay ở đời này, mỗi người làm một nghề rõ ràng, các bạn thấy, người này thích kỷ 
sư, người này thích bác sĩ, người này thích làm thầy bói, người này bán tạp hóa. Cũng vậy đó, mỗi người 
thích một chuyện thôi! Mà cái thích đó là để độ cho nó tiến hóa, thì nó có quyền học thôi. Tại sao mình 
can thiệp vô việc của người ta! Không nên! Ðể người ta tự nhiên phát triển hơn. Người ta cần sự cố vấn 
mình thì mình giúp đỡ một phần ngu muội của chính mình, chứ không có sáng suốt gì bao nhiêu! Cho 
nên lúc đó là chúng ta có cơ hội học thêm. Trong cái bại của người bạn mình là mình lại có cơ hội học 
thêm, lại vững thêm! 
 
Siêu nhiên cấu trúc đứng ngồi 
Ðịa linh trong thức sang tồi chung lo 
 
Siêu nhiên cấu trúc đứng ngồi: Siêu nhiên mà đã cấu trúc, tạo cho chúng ta thành một cơ thể, có đứng có 
ngồi! Không có sự hổ trợ của siêu nhiên, các bạn lấy gì đi đứng? Không có cơm ăn, không có áo mặc, lấy 
gì đi đứng? Có phải sự siêu nhiên tới với mình không? Mà cái sự đó, các bạn tham được không? Tự 
nhiên nó đến thôi! Cái áo hiệu này, các bạn bận được bữa nay, chứ ngày mai không biết chừng người 
khác lấy rồi! Thì nó cũng phải đi, chứ các bạn không có tiếc để làm cái gì! 
 
Ðịa linh trong thức sang tồi chung lo: Ðịa linh ở trong cái thức các bạn chứ không phải miếng đất. Rồi 
nói tôi ở chỗ này động đất, rồi phải dọn chỗ kia! Chỗ nào cũng vậy! Tâm tôi có động không? Cái thức 
của các bạn có không, tâm các bạn có động không? Sang tồi cũng vậy, cũng chung lo trong chu trình tiến 
hóa! Ðừng nói tôi tiên tri, tôi biết thiêng liêng này, rồi tôi tránh khỏi nạn kia! Không có ăn chung gì hết! 
Trình độ các bạn tới đó, rồi được chiếu, thì các bạn đi thôi. Còn không các bạn ở đó, bạn phải học hết cái 
bài đó. Mà bạn có sáng suốt cho mấy, bạn tính kế hoạch cho người khác đi, mà rốt cuộc bạn là người 
không có đi được. 
 
Còn cái mà tùy duyên nó hổ trợ các bạn, các bạn làm thinh, các bạn cũng đi được. Chơ nên cái đó là 
chúng ta đã thấy rồi, Bề Trên đã an bày thì để vậy cho Bề Trên làm, còn chúng ta chỉ giữ sự sáng suốt 
của chính chúng ta mà thôi! 
 
Chớ nên suy đoán quanh co 
Tham không động bạc lại lo lại sầu 
 
Không nên suy đoán quanh co: mò chuyện này chuyện kia chuyện nọ, thì tạo thêm cái gút trong sự sáng 
suốt của mình 
Tham không động bạc lại lo lại sầu: Tham lại không được xu nào hết, lại lo lại sầu thêm, chứ không được 
gì hết! 
 
Học bài vay trả nhiệm mầu 
Cha ban rõ rệt đối đầu thiên cơ 
 
Học bài vay trả nhiệm mầu: Có vay là phải có trả, nhứt định chứ không có tránh khỏi 
Cha ban rõ rệt đối đầu thiên cơ: Cha cho rất rõ rệt, cái nào có là có, cái nào không là không. Ðối đầu 
thiên cơ! Thiên cơ là sự kích động của ngoại cảnh và nếu mà chúng ta thiếu thanh tịnh mà chúng ta nói 
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tu, mà thiên cơ nó chuyển một cái, rồi cũng chới với luôn! Là cái đó không được! Lúc nào cũng vậy, 
động cũng vậy và tịnh cũng vậy! Cứ giữ một mạch để đi tới là đúng! Không nên làm cho mình càng ngày 
càng rối ren thêm! Tuổi tác chúng ta giới hạn, không có triển hạn lâu. Cho nên phải giữ lấy cái phần sáng 
suốt, bất cứ ở đâu! Còn trời còn đất còn ta là còn thái bình! Nếu trời đất mà mất, thì tất cả phải mất hết! 
Cái câu nói rất đơn giản mà không ai nghe, không ai hiểu! Cho nên cứ giữ cái thanh khí điển của càn 
khôn vũ trụ để mà sống trong lẽ sống. Không nên theo cái chỗ eo hẹp, tiến bạc đó là eo hẹp, và nó gút 
từng gút một, rồi các bạn không có lối thoát! (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 

Biết! 

 Sự biết ở đời họ nói biết rất dễ, nói ở đôi môi rất dễ nhưng mà cái biết nó phải cộng với sự sáng suốt ở 
bên trong, mà cái hiểu biết của người đời thì rất nông cạn. Biết cái đó, biết cái hồn, biết cái hồn nhưng 
mà không biết nguyên lai của cái Hồn. Còn biết về đạo phải biết về nguyên lai từ đâu đến mà làm ra mặt 
cách nào mới thành cái hộp. Bây giờ, chúng ta thấy cái ly chẳng hạn cái người biết nói tôi biết cái ly này 
thì cái ly này do cát tạo thành. Mà cát do đâu có? Đó, cát do sự điêu luyện cả càn khôn vũ trụ giữa nóng 
và lạnh rồi nó mới kết tinh thành một hột cát. Một hột cát có thể chiếu diệu nới rộng nó ra thì nguyên căn 
của nó cũng như cả vũ trụ càn khôn. Vì hột cát có thể biến từ hột cát biến ra một thể chất qua những 
nung độ nóng cực độ thì nó biến chảy thành nước. Mà nước rồi nó kết tinh thành ra trong ngời, miếng 
kiếng. 

Cho nên cái ly do cát tạo thành, mà ai tạo? Tự nó biến không được, nhưng mà sự đóng góp của nhơn sinh 
nhơn loại, một phần trí khôn của nhơn loại. Thì trí khôn của nhơn loại do đâu có? Trí khôn của nhơn loại 
do kết tinh sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Người tu nói rằng Thượng Đế đã ban trí khôn cho hành giả, rồi 
mới tìm ra thực chất của vật chất, rồi từ thực chất của vật chất mới biến chế thành ra sự khôn ngoan, biến 
chế thành cái ly, cái ly đựng nước, cái ly trong sạch, cái ly sáng suốt. Hồi nào, chúng ta xem hột cát ta 
biết đó là cát nhưng mà không biết nguyên căn của hột cát. Nguyên căn của hột cát nó đã có sự sáng suốt 
từ lâu. Cho nên, nó biến chất và nó trở về nguyên chất của nó trong lành và sáng suốt. Cho nên, đổ một 
ly nước mình dòm thông suốt từ bên đây qua bên kia. Thì cái phần trí điển của con người xét vật thể 
cũng vậy, cơ thể sẽ thông suốt từ bên này qua bên kia mới kêu bằng biết và hiểu biết. 

Cho nên, người đời nói biết chỉ có một khía cạnh nào thôi. Cho nên nhiều người cũng nói cũng xưng hô, 
cũng xưng đạo hạnh, cũng xưng đủ thứ, nói tôi biết đạo biết này, biết kia, biết đủ nhưng mà tới hồi muốn 
thành đạo, muốn ngộ đạo chưa sao đi đến được, cũng xưng là biết. Cho nên, phải có hành trì thực triển, 
thực hành để khai triển luồng thanh điển của chúng ta để hòa hợp với thanh điển của càn khôn vũ trụ, 
nhiên hậu mới phản chiếu sự sáng suốt đó, mới kêu rằng biết và hiểu! (Văn tự vô vi) 
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THƠ BẠN ĐẠO 
                  
                   Thay Đổi 
Hoa khoe hương sắc cho đời 
Thời gian biến đổi, một thời thanh xuân 
Khi trẻ trân quý tuổi xuân 
Hãy lo tu luyện cho thuần tâm tu 
Cuộc đời thay đổi phù du 
Sớm khoe hương sắc, chiều thu vội tàn 
Ai ơi! đừng có thở than 
Luật định vũ trụ thế gian vận hành 
Sống trong lẽ sống tu hành 
Vạn vật thay đổi, tâm thành vẫn tu. 
       Thủy Bùi  - Missouri 6/9/2019 
                ==== 
         Cùng Tu - Cùng Tiến  1 
Sống trong nguyên khí tình Cha, 
Ôm bầu sữa mẹ chan hòa tình thương 
Đắp xây đạo đức con đường 
Tu tâm luyện tánh sửa lòng thẳng ngay 
Công phu, công quả đẹp thay 
Cùng nhau đồng tiến tình trời cảm giao 
Có tu đừng nghĩ thấp cao 
Anh em chung bước cùng vào càn khôn 
Mỗi ngày thanh điển vẫn còn 
Trời ban chiếu diệu lòng con cảm hòa 
Năng lượng nhận được gọi là 
Tham thiền nhập định sáng lòa thân tâm 
Bỏ đi chúng bạn sai lầm 
Bắt tay cùng tiến tùng lâm sáng ngời. 
 
Mai Kiết Khánh ngày 15-9-2019 
(Trụ sở xây dựng Vô vi) 
                     ==== 
            Cùng Tu – Cùng Tiến  2 
Cùng nhau cùng một Cha Trời 
Dựng xây tiến hóa đắp bồi tình thương 
Càn khôn vốn thật hóa công 
Con tạo biến hóa khôn lường thế gian 
Xuân ôn hạ thử đông tàn 
Cảm giao thiên địa nối liền âm dương 
Người tu thanh tịnh nhẹ nhàng  
Trong không mà có đạo vàng Như Lai 
Ở trần phải chịu học bài 
Có ai không rớt trên đời này đây 
Biết lỗi tu sửa mới hay 
Công phu khai mở mỗi ngày tiến lên 
Anh em tỷ muội vuông tròn 
Nắm tay chung bước không còn hơn thua 

Cùng nhau mái ấm trong nhà 
Tình thương chia sẽ điển Cha chan hòa. 
  

Mai Kiết Khánh ngày 15-9-2019 
(Trụ sở xây dựng Vô vi) 
 

                   ===== 
            Cùng Tu - Cùng Tiến  3 
Cùng nhau cũng một dòng sông 
Càn khôn vũ trụ trong vòng tình thương 
Đắp xây tiến hóa chung đường 
Cảm giao cộng điển hòa cùng chung vui 
Năng lượng nhận được mỗi người 
Hòa đồng khai mở tình trời bao dung 
Cảm thông vốn thiệt tấm lòng 
Tu hành thanh điển không mong sang giàu 
Áo rách đùm bọc lấy nhau 
Di Đà áo giáp muôn màu sáng soi 
Trên đầu lỗ khuyết Phật ngồi 
 Hòa cùng ba cõi vui chơi tháng ngày. 
  
Mai Kiết Khánh ngày 15-9-2019 
(Trụ sở xây dựng Vô vi) 
 

                    ==== 
          Đường Tu Giải Thoát 
 

Ngàn sao lấp lánh trên trời 
Càn khôn thanh điển mỗi người nhận thâu 
Hít thở chiếu sáng bộ đầu 
Huyền quang khai mở phóng thâu nhẹ nhàng 
Công phu huyền diệu tham thiền 
Pháp Phật luyện đạo bạc vàng khó mua 
Anh em bè bạn chung nhà 
Biết tu tiến hóa được quà tặng cho 
Không tu ngủ phải nằm co 
Có đâu thanh điển bước vào bồng lai 
Thiên thư vô tự không bài 
Biết tu nhận được để coi mỗi ngày 
Chiếu Minh hít thở lai rai 
Vén màn u tối để coi trong người 
Núi non biển cả sông ngòi 
Người tu nhận được tình trời bao la. 
 
Mai Kiết Khánh, ngày 15-9-2019 
(Trụ sở xây dựng Vô vi) 
 
                   ===== 
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          Đường về Thanh Tịnh 
 
Cây cao thời gió càng nhiều 
Lui về thanh tịnh niệm câu DI Đà 
Cuộc đời chìm nổi bôn ba 
Tiến về đất Phật phiền hà tiêu tan 
Thân này như một chiếc thuyền 
Sóng nhồi gió dập không còn bợn nhơ 
Vượt qua bỉ ngạn lên bờ 
Công phu thanh nhẹ không mơ chuyện đời 
Biết rằng ai cũng con trời 
Gieo duyên giống tốt đẹp tươi tháng ngày 
Cảm thông nguyên lý ai ơi 
Chẳng còn mê chấp học bài tự tu 
Chẳng còn ham muốn ý ngu 
Tâm vui dứt khoát trùng tu trở về 

Không còn ham muốn khen chê 
Bỏ quăng tánh xấu u mê cõi trần 
Tham thiền nhập định tu thân 
Hồng trần biển khổ phải cần hiểu ra 
Sống vui đạo đức hiền hòa 
Cảm thông thiên địa một nhà tình thương 
Sanh sanh hóa hóa vô thường 
Góp công xây dựng thiên đường phước duyên 
Trần gian là cảnh não phiền 
Lo chi cõi tạm ngồi thiền tịnh tu 
Thoát vòng trần tục mê mù 
Thanh thanh tịnh tịnh công phu nhiệm mầu. 
  
Mai Kiết Khánh, Ngày 18-9-2019 
(Trụ sở xây dựng Vô vi) 

 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Quí đạo hữu kính mến, 
 
Xin quí đạo hữu cầu nguyện cho đạo hữu Quách Vĩnh Thiện (chồng của đạo hữu Marine Thanh Vân), từ 
trần ngày 13/09/2019 tại Paris, hưởng thọ 76 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
  
Cảm ơn quí đạo hữu 
  
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
 
2) Quí đạo hữu kính mến, 
 
Xin quí đạo hữu cầu nguyện cho đạo hữu Nguyễn Thị Yến Minh, từ trần ngày 17/09/2019 tại Genève, 
Thụy Sĩ, hưởng dương 53 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.  
 
Cảm ơn quí đạo hữu 
  
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
 
 
  
 


