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` 
Số 1266  13 tháng 10 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)Nhớ Trời nhớ Phật để làm gì? 
2) Những người còn tự ái thì sao? 
3) Trung tâm sinh lực của con người nằm ở nơi nào? 
4) Ở trên đời này mùi vị nào thơm tho diệu ngọt nhứt? 
5) Sao có nhiều người muốn cạo trọc đầu ? 
6) Những người chơn tu có cần xưng danh tại thế hay không? 
7) Tại sao chính con người chưa hiểu lấy chính họ? 
 
 
 

Quang tâm 
 

Quang tâm thực hành đạt duyên lành 
Âm thầm tu tiến tự đạt thanh 

Qui nguyên thiền giác đạt an hòa 
Thực hành phát sáng nơi nơi chiếu 

 

Lương Sĩ Hằng 
 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 2/10 

1)21-07-93 
Hỏi: Nhớ Trời nhớ Phật để làm gì? 
 

Ðáp: Thưa nhớ Trời nhớ Phật để có cơ hội khai triển tâm từ bi của chính mình. Phật dầy công vĩ 
đại mới tu thành,Trời là đại bi chuyển giải, phát triển khối óc của vạn linh trong càn khôn vũ trụ, 
hạnh đức siêu giác của TrờiPhật là phương châm dẫn dắt tâm linh tiến hóa, thoát vòng  si mê và 
động loạn. 
 

                Kệ: 
Tu hành hướng thượng tự phân bàn 
Chuyển giải tâm tư đạt pháp quang 
Qui hội chơn tình trong thức giác 
Thực hành chơn pháp cảm bình an 
 
2) 22-07-93 
Hỏi: Những người còn tự ái thì sao? 
 

Ðáp: Thưa những người còn tự ái thì kết quả của cuộc đời không vui và tự tạo khổ cho chính 
mình, tâm linh không thoát là vì bị bám vào bản chất eo hẹp, có gia đình nhưng không thích gia 
đình, có tiền cũng không thích tiền,  nhưng vẫn lưu ý tiền bạc. Lúc nào cũng muốn vui nhưng 
không vui được lâu, vì thiếu thanh tịnh, miệng nói thíchTrời Phật nhưng Trời Phật chuyển cũng 
không tin, khó tiến khó hòa. 
 
                 Kệ: 
Ðạo thời nguyên lý gần xa chuyển 
Trí độ phân minh tạo mối giềng 
Tâm cảnh bình giao thanh tịnh mối 
Chơn hồn phân giải tự mình xuyên 
 
3) 23-07-93 
Hỏi: Trung tâm sinh lực của con người nằm ở nơi nào? 
 
Ðáp: Thưa trung tâm sinh lực của con người nằm ngay ở trung tim bộ đầu xuất phát đi lên trung 
tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nơi nầy là nơi phân minh đời đạo rõ rệt nhứt. Người đời không tu 
thiền thì không bao giờ khai triển được nơi nầy, nhắm mắt không bao giờ thấy sáng, cho nên giải 
quyết chuyện gì cũng chậm chạp. Trí không sáng, tâm không minh, làm bất cứ chuyện gì cũng 
không thoát và chỉ ở trong vòng lẩn quẩn mà thôi. Từ đời tới đạo đều chậm trễ cả, giờ giấc 
không đứng đắn. Nếu mở được nơi nầy thì rất dể hiểu được trình độ của mọi người ở xung 
quanh, chuyện gần xa cũng chỉ trong nháy mắt là hiểu liền, không bị ngập ngừng hay là bở ngỡ 
 
               Kệ: 
Khai thông phát triển từ giây phút 
Cảm thức tâm linh tiến giải khờ 
Thanh tịnh muôn chiều tâm thức giác 
Ðiển thanh giải trược chẳng u ơ 
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4) 24-07-93 
Hỏi: Ở trên đời này mùi vị nào thơm tho diệu ngọt nhứt? 
 
Ðáp: Cuộc sống hiện tại mùi vị gia đình cha con chồng vợ quí trọng và thơm tho nhứt, luôn luôn 
có tinh thần bảo bọc và thương yêu và quí trọng hơn hết. Mối tình thiêng liêng sống động trong 
mầm móng thương yêu, rất khó mất mát, triền miên trong sự thương yêu và xây dựng. Người ý 
thức được đời đạo thì tự cảm thấy tình Trời Phật còn quí trọng gấp triệu lần thanh nhẹ hơn và rõ 
rệt hơn, khác hơn người đời là sự sáng suốt quang chiếu và tận độ. 
 
               Kệ: 
Quí yêu Trời Phật chẳng sân nồ 
Tự tiến tự tu pháp pháp vô 
Trình độ không còn trong bỡ ngỡ 
Tâm minh tự tiến niệm Nam Mô 
 
5) 25-07-93 
Hỏi: Sao có nhiều người muốn cạo trọc đầu ? 
 
Ðáp: Người tu thiền chịu thực hành đứng đắn thì ai ai cũng muốn cạo trọc cho đầu óc được rãnh 
rỗi, bớt hướng ngoại về sự sửa soạn của bộ tóc, tức là cặn bả của máu, bớt phiền và thanh nhẹ, tự 
chứng minh được giai đoạn đầu của sự quyết tâm, sắc đẹp mầu nhiệm của Trời ban là thanh 
quang siêu diệu, chứ không phải bộ tóc. Người chơn tu không cần bề ngoài, nhưng cần sự phát 
triển của tâm thức là chánh, cần tu sửa sắc đẹp của phần hồn chứ không cần sắc đẹp tạm bợ trần 
gian. 
 
               Kệ: 
Tu tâm phát triển tự phân bàn 
Chẳng giữ tâm ô tự sống an 
Trí tuệ khai minh đường chánh đạo 
Bền lòng nhịn nhục trở về mau 
 
6) 26-07-93 
Hỏi: Những người chơn tu có cần xưng danh tại thế hay không? 
 
Ðáp: Thưa danh là danh giả, đàng là đàng tu, hữu xạ tự nhiên hương, cần thực hành để ảnh 
hưởng người kế tiếp là điều cần thiết nhứt, vạn sử trên đời là không, xưng danh để làm gì? 
 
              Kệ: 
Chơn tu chẳng có lợi danh giả 
Thực hiện công phu sống một nhà 
Vũ trụ càn khôn qui một mối 
Tự tu tự tiến sống ôn hòa 
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7) 27-07-93 
Hỏi: Tại sao chính con người chưa hiểu lấy chính họ? 
 
Ðáp: Thưa con người chưa hiểu lấy chính họ là vì họ hướng ngoại theo chiều hướng phát triển 
của mắt mũi tai miệng, không sao dứt khoát được, cho nên bỏ quên lãnh vực thanh tịnh của 
chính họ, làm sao thấy được khả năng của chính mình. Ngược lại người tu thiền lại thấy được sự 
sai lầm của chính mình nhiều hơn, nhiên hậu mới có cơ hội cải sửa tâm linh mà tiến hóa kịp kỳ, 
hơn là người không tu. 
 
              Kệ: 
Sống mà không biết là ngu muội 
Thanh tịnh bỏ quên tạo thế mùi 
Tạo động không hành tâm khó giác 
Khổ đau tự thức cảm thông mù 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

 
               Thăng hoa 
 

Trật tự quy nguyên chuyển tiến hòa, 

Thanh tâm tự đạt triền miên hóa, 

Pháp thân thanh tịnh quy giềng mối, 

Cảm thức trần gian dạy thật thà. 

 

Thật thà hội nhập Đại La, 

Cảm thông Trời Phật tâm hòa Hư Không. 

Chẳng còn loạn động ngóng trông, 

Tình thương đạo đức khai vòng nở hoa. 

Từ đời qua đạo phân ra, 

Đường đi rõ rệt vượt qua tình đời. 

Vạn linh cảm nhận Cha Trời, 

Đời đời ân độ tạo nơi an toàn. 

Tình người khai mở nhiều màn, 

Quy nguyên thanh tịnh, bạc bàn nội tâm. 

Tự tu chẳng phải đường lầm, 

Khai đường vạch lối, giữ tâm thanh hòa. 

Trí khai tịnh độ thăng hoa, 

Học xong bài học chan hòa tình thương. 

Tinh thần cao đẹp gieo gương, 

Dìu người tiến hóa, yêu thương muôn loài. 

Chẳng còn lý luận tranh đòi, 

Quy hồi chơn thức, trong ngoài đạt thông. 

Luận đi xét lại hóa công, 

Từ bi ân độ gieo trồng phước duyên. 

Đạo đời khai mở hai miền, 

Thăng hoa khai triển đẹp duyên đạo đời. 

 

             Lương Sĩ Hằng 

         Amphion, 15-06-1988 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Giải giới phân minh 
 

Manila, ngày 13 tháng 3 năm 1983 (tiếp theo) 
 

Cho nên ở thế gian khó, còn hiểu lầm, chưa biết họ và chưa xử dụng khả năng của chính họ cho nên vẫn 
còn trong sự mê chấp. Thì chúng ta người tu phải cố gắng học thêm. Bất cứ hành động nào, lời nói của 
chúng ta, đón rước sự kích động và phản động từ ngoại cảnh do ta tạo, và chúng ta phải học và thức tâm. 
Lúc đó chúng ta mới hòa đồng, chúng ta phải quí yêu những người đã kích động chúng ta và ban cho 
chúng ta những bài học xứng đáng, chúng ta phải học, không ngừng nghỉ! Một ngày nào các bạn chết rồi, 
ở dưới mộ chôn đó cũng bị người ta chửi. Cho nên ở thế gian đã chứng minh cho các bạn thấy rằng, hôm 
nay kêu tổng thống, ngày mai kêu bằng thằng, các bạn đã thấy rõ rồi! Thì cái cảnh đời của chúng ta là 
cảnh tạm. Ðó chúng ta thấy rồi, ngày nay bưng bít đủ thứ, ngày mai kêu bằng thằng và chà đạp thẳng 
tay! Chúng ta mới thấy rằng thế gian là trường học, thế gian là bãi trường thi, trong sự kích động và phản 
động để cho phần hồn tiến.  
 

Khi các bạn hiểu được rồi, các bạn mới bước vào trường đại học siêu nhiên tại thế và luôn luôn dự cuộc, 
luôn luôn học hỏi. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã quí yêu, biết đây là thiền đường, đây là nơi để 
chúng ta tiến tới để học và đây là một nơi chúng ta sẽ gặp được những giáo sư quí giá siêu nhiên và giáo 
dục chúng ta. Chính một cậu bé cũng có thể có quyền rầy rà chúng ta chúng ta giữa đám đông, chúng ta 
phải nhẫn hòa, không nên lấy sự tự ái và che đậy, và lấy sự hung hăng nóng nẩy để tạo lấy sự mù quáng 
cho chính mình, tăm tối, và đề cao là chúng ta là một trí thức yêu nước, nhưng mà chưa biết yêu ta, chưa 
biết yêu thể xác, chưa biết xây dựng khối óc, chưa biết thấu triệt những sự tinh vi sẵn có trong nội thức 
của chính mình, và chưa biết vị trí nội thức của chính chúng ta, đau khổ vô cùng trong giờ phút lâm 
chung. Ðừng tưởng ta là đầy đủ, đừng tưởng ta là hay, nhưng mà chính ta là mù quáng mà thôi! Phải cố 
gắng đi các bạn, chúng ta người thiền, trong giờ thiền chúng ta, để làm gì? Ðể làm sao cố gắng thắp cái 
đèn lòng cho sáng suốt và dẹp tan bóng tối đang hoành hành trong tâm thức của chúng ta. Cho nên các 
bạn đã có gia đình, đã có sự kích động và phản động ở xung quanh các bạn. Lúc các bạn bắt đầu bước 
vào con đường tình yêu và muốn xây dựng cho gia cang, thì các bạn có một chương trình rất lớn rộng và 
muốn tạo hạnh phúc cho gia cang, nhưng mà các bạn chưa biết hạnh phúc là gì. Ðến ngày hôm nay, tóc 
bạc mắt lờ, chưa biết hạnh phúc là cái gì? Chỉ có tạo lầm tạo sai, tạo quả mà không biết tạo công. Ðó, cái 
công là cái công phu! Cho nên nằm đêm các bạn thổn thức, không ăn được, không ngủ được. Các bạn rọi 
vào kiến thấy mặt của các bạn càng ngày càng già nua và càng tăm tối thêm, không có sự sáng suốt. Tất 
cả vì ai, tại ai? Các bạn thanh tịnh đi các bạn thấy rằng, tại các bạn mà thôi! 
 

Cho nên chúng ta phải nhịn, chúng ta nhiều kiếp học hỏi, chứ không phải một kiếp học hỏi, không phải 
một giờ mà đạt thành. Chúng ta không nên vun bồi tự ái và tự ngăn cách mức tiến của chính chúng ta! 
Còn một giây, còn một hơi thở là một điều lành của Thượng Ðế đã ân ban cho chúng ta, một tin lành để 
cởi mở tâm thức cho chúng ta và nếu chúng ta không chịu lãnh, cứ bảo vệ sự tốt, mà không biết khai 
triển, để đem từ cái xấu trở lại cái tốt, thì làm sao các bạn có kết quả tốt? Mà cứ ôm lấy cái quả chua cay 
chát đắng mặn nồng đó, rồi tạo nghiệp khổ mà thôi! Cái cây hư mà trách cái quả, không được! Cái cây 
phải tốt, cái quả mới có cơ hội tốt! Cái cây hư cứ trách cái quả là không được Cho nên cái công quan 
trọng! Mỗi mỗi chúng ta ở thế gian phải dày công sửa chữa lấy mình! Các bạn dầy công chừng nào, các 
bạn thật sự là một người đóng góp cho chúng sanh. Hạnh hi sinh của các bạn không bao giờ bị phụ bạc.  
 

Ngày hôm nay chúng ta thấy Ðức Thích Ca hạnh hi sinh của ngài rất cao cả, không có phụ bạc chúng 
sanh và chính ngài là người hoàn trả tất cả nợ nần, từ thế gian động loạn cho đến sự siêu nhiên rồi ngài 
mới ra đi. Và chúng ta không chịu trả, chúng ta còn ôm lấy tâm thức lường gạt xão trá lấy mình và gia 
tăng sự kích động và phản động, tăm tối càng tăm tối hơn, làm sao các bạn tiến. Các bạn làm sao đi tới 
sự di lạc tối thiện, đi tới cái chỗ công bằng sáng suốt trong tâm thức của các bạn. Càng tu, người Vô Vi 
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mới biết cám ơn tất cả, kể cả con thú, kể cả cọng rau mà các bạn đang hưởng hằng ngày và cái đó là 
những bài học để xây dựng các bạn, các bạn phải cảm ơn và các bạn phải quỳ lạy trước khi các bạn ra đi. 
Ðây là Thượng Ðế, chính ngài có hiện diện tại thế. Có sự hiện diện tại thế và đã giáo dục chúng ta, 
nhưng mà không ai hay. Tưởng tôi là có quyền xữ dụng điều đó, tôi có quyền hưởng thụ. Nhưng mà tôi 
là một người quên ơn, tăm tối, phụ bạc, thiếu hạnh đức, làm sao tu tiến?  
 

Cho nên càng ngày càng sân si thêm, càng ngày càng buồn tủi thêm, rồi đâm ra tầm những vị nào nói 
rằng Tiên Phật, nói hay, ca tụng sự hay, đâm đầu vô tìm sự hay mà không bao giờ cứu rỗi được chính 
mình, Ðã khổ càng khổ thêm, đó kêu là nghiệp chướng. Cho nên chúng ta đã có rất nhiều cơ hội. Nhiều 
khi các bạn thiền rồi tâm thức của các bạn mở ra, đặt nhiều câu hỏi hướng về tôi, nhưng mà trong lúc đó 
tôi cũng phân giải cho các bạn bằng thanh điển. Thậm chí các bạn còn tăm tối phải gởi thơ đến tôi, tôi 
cũng phải dày công ngày đêm phúc đáp rõ ràng. Tôi chỉ nói một câu, bệnh do tánh sanh! Nhưng mà ngày 
nay cũng chẳng có mấy người hiểu được tánh là cái gì, bệnh là cái gì? Tâm bệnh nan y vẫn ôm ấp hằng 
ngày hằng giờ, hai mươi bốn trên hai mươi bốn, trong mê muội lầm than, và không rõ đường lối tự tu tự 
tiến, chỉ ở trong ỷ lại mờ ảo mà thôi. Càn khôn vũ trụ, thanh khí điển là cao quí nhưng mà thanh khí điển 
có nhiều từng lớp, không phải một lớp. Ðừng tưởng các bạn hít vô khí thanh là được. Nhưng không! Khí 
thanh nó có giới động và giới không động. Cho nên chúng ta đòi hỏi Pháo luân thường chuyển huệ tâm 
khai, các bạn phải làm Pháp luân cho nhiều, rồi các bạn mới thấy giá trị siêu nhiên, nay mở bộ phận này, 
mai mở bộ phận khác, rồi các bạn mới thấy rõ chữ tu là gì, cần thiết hay là không cần thiết? Lúc đó các 
bạn mới áp dụng!  
 

Cho nên chúng ta là người tu Vô Vi, không xét tâm đời, nhưng mà xét sự siêu nhiên nhiều hơn, đọc kinh 
vô tự nhiều hơn. Chứ kinh hữu tự chỉ hổ trợ cho các bạn một giai đoạn nào mà thôi. Rồi tới một giai đoạn 
các bạn đi về, học hỏi về điển giới siêu nhiên là các bạn chỉ nhắm mắt và để hưởng lấy tâm thức sáng 
suốt do Bề Trên ân độ cho các bạn. Cho nên nhiều người tu Vô Vi rốt cuộc thích nhắm mắt tu thiền. Vì 
người thấy sự cần thiết quan trọng và sự cần thiết đó là chỉ có điển mới là đời đời phân giải. Còn nếu mà 
chúng ta ôm về vật, thì không có! Nó chỉ sanh trụ hoại diệt tạm thời mà thôi. Nhưng mà phải có cái cơ 
hành đó để cho chúng ta thấy rõ. Cho nên người tu Vô Vi không có chấp, nói là tôi tu Vô Vi tôi không đi 
đến cái chỗ này được, tôi không đến chỗ kia được! Chỗ nào chúng ta cũng phải đến, để chúng ta thấy 
rằng vạn linh đã và đang tu tiến. Tại sao nó phải chịu hạnh hi sinh này, tại sao nó lại được ở vị trí kia. 
Chúng ta thấy rồi! Rồi chúng ta dòm cái kiếng đó, cái gương lành đó, chúng ta lại chiếu trở lại tâm thức 
của chính chúng ta. Hỏi chúng ta đã đi đến đâu mà chúng ta chỉ phê phán người này tới người nọ. Chúng 
ta chưa đi đến đâu, chúng ta chưa hiểu cái gì hết, vẫn ở trong ngu muội. Chúng ta ôm một đống bằng cấp, 
một đống giấy tờ, nhưng mà rốt cuộc chỉ tạo cái sự suy yếu tâm thần của chính mình mà thôi. (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Đại hạnh siêu sinh 
 
Cho nên, lắm lúc các Bạn thắc mắc bất cứ một điều gì đến với tôi, rồi tự nhiên chúng ta lại có cơ hội 
đồng giải : để cho minh tâm kiến tánh. Những chuyện thắc mắc của các Bạn về với tôi, tôi giải tỏa ! Ở 
đâu mà tôi có khả năng đó ? Phải do sự dầy công lập hạnh của chính tôi không ? Tôi phải lập hạnh tu học 
; tôi phải thấy sự sai lầm của chính tôi, tôi mới tạo thành một hạnh kiểm tốt đẹp để cống hiến cho các 
Bạn. Từ lãnh vực nào, bất cứ lãnh vực nào, các Bạn thấy, tôi đâu có từ chối : tôi vẫn chấp nhận và tôi vẫn 
học ! Chuyện đâu đâu, nói cả triệu lần cũng phải nói ! Đó là lập hạnh ! Học nhẫn, học hòa cũng là lập 
hạnh ! Cho nên các Bạn đã và đang đi với tôi, đi trên đường lập hạnh. Các Bạn chấp nhận tiếp tục lập 
hạnh rồi, các Bạn sẽ thấy cái hạnh vĩ đại của Phật, của Thượng Ðế ! Cho nên, Đại Hạnh mới có Siêu 
Sinh !  
(Bài giảng Đại hạnh siêu sinh, 23-10-1983) 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA 
 

HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA 
THÔNG BÁO 

 
1) 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin thông báo cùng tất cả các bạn đạo là Hội vừa chọn 
được một Thủ Quỹ mới thay cho Kim Anh vì Kim Anh đã có thời gian khá dài phục vụ cho Hội. Từ 
ngày 6 tháng 10 năm 2019 chị Huỳnh Lê Ngọc là Thủ Quỹ của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam 
California (2019-2021). Mọi phát tâm đóng góp cho Hội hay ghi danh vào các Khóa TỊNH KHẨU 
NIỆM PHẬT, KHÓA SỐNG CHUNG và cần đón ở phi trường xin liên lạc chị Ngọc số Phone 657-262-
6995. 
 
 
2) 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin trân trọng thông báo cùng các Bạn Đạo khắp nơi, 
ngày lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư lần thứ 52 sẽ được tổ chức tại Trụ sở Xây Dựng Vô Vi Miền Nam 
California vào ngày chủ nhật 17 tháng 11 năm 2019. 
 
Kính mong sự tham dự đông đủ của quý bạn đạo để tưởng nhớ và tri ân ơn Đức Tổ Sư. Quý bạn đạo đến 
tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư xin vui lòng mặc y phục trắng trang nghiêm và tề chỉnh cho 
buổi lễ thêm phần long trọng. 
 
Ngoài ra Hội có tổ chức khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật: 
 
- Địa điểm: Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
- Thời gian: 11/11/2019 đến 16/11/2019 
 
Nếu bạn đạo nào muốn tham dự khóa xin ghi danh. Xin gọi cho chị Huỳnh-Mai số Phone 714-204-9775 
hay Lê Ngọc số Phone 657-262-6995. Nếu bạn đạo gọi ghi danh khóa TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT hay 
cần đón ở phi trường chưa có người bắt máy được xin để lại lời nhắn. 
 
Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California 
 
Hội Trưởng Lâm Huỳnh Mai 
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THƠ BẠN ĐẠO 
 

                 Rửa 
 

Rửa cho sạch hết bụi trần 
Cho tâm sạch sẽ cho thân nhẹ nhàng 
Không còn thân nghiệp đa mang 
Nghiệp tâm tự giải không màng thế nhân 
Khổ đau bao cảnh hồng trần 
Tình đời đen bạc bao lần học ngu 
Thức tâm cởi bỏ ngục tù 
Chuyển đời động loạn tâm tu thực hành 
Tham thiền niệm Phật tâm thanh 
Rửa tâm bằng điển ta hành Vô Vi 
Không còn tranh chấp thị phi 
Hít thở, niệm Phật từ bi cho mình 
Rửa tâm sửa tánh cho minh 
Tâm thân an lạc cho mình nhẹ thêm 
Tâm hồn mạnh mẽ chẳng mềm 
Chuyển đời qua đạo vượt thềm vô minh 
Trời thương Phật độ chúng sinh 
Gởi bài đến thử tâm linh của trò 
Băng giảng của Thầy cả kho 
Bao nhiêu bài học dạy trò tiến tu 
Giúp trò tự giải mê mù 
Tâm trần rửa sạch tự tu tiến hoài 
Rửa cho sạch hết trong ngoài 
Tâm thân thanh nhẹ dự ngày Long Hoa. 
 

Thủy Bùi Missouri 24/8/2019 
                ===== 
      Phát triển tâm linh 
  
Công phu phát triển tâm linh  
Tình trời ban bố đẹp xinh muôn loài  
Mặt trời chiếu sáng mỗi ngày  
Người tu buông bỏ vơi đi chuyện đời  
Sống trong nguyên lý sáng ngời  
Hòa cùng các giới tiến hoài tâm linh  
Dương gian âm cảnh vô hình  
Trong không mà có tự mình triển khai  
Pháp tu huyền diệu quá hay 
Quy y phật pháp sửa sai tánh tình  
Nam mô niệm phật cho mình  
Năng lượng nhận được hành trình công phu 
Biết tu tâm tánh hiền từ  
Lui về thanh tịnh trùng tu tháng ngày. 
 
Mai Kiết Khánh,  ngày 7 tháng 10, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 

 
                     ==== 
        Rèn Trui Tâm Thức 
 
Ngồi thiền không nghĩ chuyện đời 
Đam mê trần trược khó ngồi được lâu 
Tu tâm phát triển bộ đầu 
Lòng phàm quyét sạch còn đâu luân hồi 
Tham thiền tịnh luyện mỗi ngày 
Thăng hoa phát triển sửa sai tánh tình 
Nhìn xem vạn vật chúng sanh 
Muôn loài tiến hóa hành trình thời gian 
Mỗi đêm tịnh luyện an thần 
Lòng tham buông bỏ muôn phần đẹp xinh 
Di Đà Pháp Phật nơi mình 
Công phu huyền diệu lợi danh không còn. 
  
Mai Kiết Khánh, ngày 6 tháng 10, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
                   ==== 
 
         Quý Bạn Cùng Tu 
 
 Chung vui quý bạn tịnh thiền 
Cùng nhau tiến hóa triền miên cảm hòa 
Dựng xây mối đạo tình cha 
An vui thanh tịnh hiểu ra đạo mầu 
Tu hành không có thấp cao 
Siêng năng hành pháp được vào bồng lai 
Cần nên tịnh luyện mỗi ngày 
Ngồi lâu khai mở trong ngoài đẹp xinh 
Thức tâm phải có lòng thành 
Đời là ở tạm lợi danh làm gì 
Cần nên tập luyện tu đi 
Tham thiền nhập định bỏ đi lòng phàm 
  
Mai Kiết Khánh, ngày 6 tháng 10, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
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                 Góp Công Xây Dựng 
 
Lòng thành cảm ứng mười phương 
Tham thiền nhập định biết đường về quê 
Lắng trong gạn đục mọi bề 
Thanh lọc bản thể nặng nề dứt đi 
Người tu tâm tánh từ bi 
Đời là biển khổ ham chi tranh giành 
Lui về tập luyện cho minh 
Gài then đóng cửa tu hành triển khai 

Dứt đi phàm tánh trần ai 
Trời còn tiến hóa mỗi người phải tu 
Hòa cùng thiên địa ngao du 
Trong không mà có ngàn thu Di Đà 
Biết tu chung một mái nhà 
Dựng xây đạo pháp chan hòa tình thương. 
  
Mai Kiết Khánh, ngày 6 tháng 10, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi  

 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
 
1) Nhờ bạn đạo cầu nguyện cho ông nội của Minh Chánh..Tên là Trần Văn Xoàn mất lúc 17h45 ngày 
7/10/2019 nhằm ngày 9/9 năm kỷ Hợi mất tại Sóc Trăng hưởng thọ 83t được siêu thăng tịnh độ  
Minh Chánh thành tâm cảm tạ quý bạn đạo  
 
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn đạo Trương lưu Minh. Cụ bà tên là Tăng 
Kiếm mất lúc 18h20 ngày 05/10/2019 nhằm ngày 07/09/2019 âm lich hưởng thọ 77t  mất tại Sài Gòn 
được  siêu thang tịnh độ  
Thành Tâm cảm tạ quý bạn đạo  
 
 


