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` 
Số 1281  26 tháng 1 năm 2020 

 
 
 

 

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) Ở đời này bị mất của ai ai cũng buồn cả, còn Bé thì sao? 
2) Tại sao những người mới hay cũ cũng đều quí thương Bé hết? 
3) Hôm nay Bé phải ra đi vì sự yêu cầu của bạn đạo Florida Bé có vui không? 
4) Bé được bình an đến nơi và tái ngộ nhiều bạn đạo yêu quí của Bé, dưới sự sáng suốt 
của Bé, Bé quí loại người nào nhứt? 
5) Tại sao người đời hay ham vui và hiếu kỳ, quên sự tiến hóa của chính mình? 
6) Tu thiền có thể biết được chuyện tiền kiếp của chính mình hay không? 
7) Người tu Vô Vi có hoàn toàn tự do không? 
 
 

 

 

ươ ĩ ằ
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1) 01-11-92 
Hỏi: Ở đời này bị mất của ai ai cũng buồn cả, còn Bé thì sao? 
 
Ðáp: Thưa Bé tu tiến đến cảm thông nguyên lý của mỗi sự việc. Cho nên Bé không lưu 
trữ một sự việc nào trong tâm cả, cho nên Bé không bao giờ bị tiếc uổng và loạn động 
như người thường bị lôi cuốn trong sự có có không không. 
 
                Kệ: 
Chẳng còn loạn động trông mong khổ 
Chẳng có lo âu chẳng ước bồ 
Tiền bạc không còn lưu luyến tiếc 
Có không không có vẫn Nam Mô 
 
2) 02-11-93 
Hỏi: Tại sao những người mới hay cũ cũng đều quí thương Bé hết? 
 
Ðáp: Thưa chứng minh sự đối đãi của Bé rất bình đẳng, chung nhau một tâm thức hướng 
thượng quí yêu Trời Phật, hạnh đức tiến hóa đồng đều, cảm thức mỗi một đơn vị là một 
khả năng tiến hóa trong thanh tịnh, đồng tu cộng hưởng sự hoà bình trong nội tâm, càng 
thực hành đứng đắn lại càng thương yêu và quí mến lẫn nhau, hội tụ thành một sự nghiệp 
từ bi, liên hệ với Trời Phật. 
 
               Kệ: 
Thương yêu tự thức tiến chuyên cần 
Trí độ phân minh tự xét phân 
Sự nghiệp từ bi duyên quán cải 
Thực hành chơn pháp sửa tâm thân 
 
3) 03-11-93 
Hỏi: Hôm nay Bé phải ra đi vì sự yêu cầu của bạn đạo Florida Bé có vui không? 
 
Ðáp: Thưa Bé rất vui sẽ được gặp lại bạn quí yêu đồng tu đồng tiến chung một pháp, sẽ 
được trao đổi mật thiết hơn. 
 
                Kệ: 
Chung vui tái ngộ sống duyên lành 
Hướng thượng chơn hồn giải tiến nhanh 
Tự giác trong lòng vui sống động 
Kỳ duyên tái ngộ thật là thanh 
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4) 04-11-93 
Hỏi: Bé được bình an đến nơi và tái ngộ nhiều bạn đạo yêu quí của Bé, dưới sự sáng 
suốt của Bé, Bé quí loại người nào nhứt? 
 
Ðáp: Thưa Bé quí những người nào dấn thân tu học thanh nhẹ và tự buông bỏ chuyện đời 
tranh chấp. 
  
Hỏi: Bé chú ý và độ loại người nào? 
 
Ðáp: Thưa Bé chú ý loại người nào mê chấp và ngu si vì những loại người nầy cần sự 
giải mở cho họ về tâm linh. 
 
                  Kệ: 
Tâm linh thức giác chuyển hành trình 
Phát nguyện chơn hồn trí cảm minh 
Duyên đạo thực hành trong ý thức 
Cảm minh thiên địa rõ hành trình 
 
 
5) 05-11-93 
Hỏi: Tại sao người đời hay ham vui và hiếu kỳ, quên sự tiến hóa của chính mình? 
 
Ðáp: Thưa sự hiện hữu của mặt đất chạy theo những chuyện không thật, sanh ra một tập 
quán ham vui mà không biết được hậu quả ra sao, chỉ có tiếp tục trong sự nhầm lẫn mà 
thôi. 
 
                  Kệ: 
Tâm linh thanh tịnh bị buông trôi 
Khó tánh gieo duyên lại khó ngồi 
Trần trược tràn đầy tâm khó giác 
Triền miên gieo khổ chính mình thôi 
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6) 06-11-93 
Hỏi: Tu thiền có thể biết được chuyện tiền kiếp của chính mình hay không? 
 
Ðáp: Thưa tu thiền tinh tấn trong thanh tịnh thì sẽ biết được nhiều kiếp của chính mình 
mà ăn năn hối cải thì mới được tiến hóa nhanh hơn, bằng lòng dấn thân học đạo. 
 
Hỏi: Còn nhờ người khác soi căn nói lại thì sẽ được kết quả gì? 
 
Ðáp: Thưa câu chuyện không thật thì tạo ra sự hư ảo mơ màng lại động thêm và khó 
thiền, thành tâm tu thiền thì mới thấy rõ thực chất của chính mình mà hành tu. 
 
               Kệ: 
Tu là phá vỡ cái ngu chậm 
Khai triển tâm linh tự tiến thầm 
Cơ đạo trong lòng nay thức giác 
Khai thông ngũ tạng giải phần âm 
 
7) 07-11-93 
Hỏi: Người tu Vô Vi có hoàn toàn tự do không? 
 

Ðáp: Thưa người tu Vô Vi được hoàn toàn tự do phát triển về tâm linh, phần hồn trở về 
với căn bản thanh tịnh, càng dốc lòng tu học càng minh cảm Trời Phật. 
 

                Kệ: 
Thực hành thấu đáo nghĩa ân tầng 
Phát triển tâm linh tự xét phân 
Ðại nguyện sẽ thành tâm thức giác 
Qui y Tam Bảo cảm giao tầng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Một năm dài 
 

Một năm! Một năm dài! 

Một năm chuyển hóa bao ngày 

Thương yêu tha thứ mới gần được nhau 

Tình thâm tưởng niệm đổi trao 

Nam Mô lục tự tiến sâu tâm người 

Thức tâm ướm nở nụ cười 

Người người hoan lạc người người cảm vui 

Tự mình thực hiện rèn trui 

Bỏ tâm động loạn hưởng mùi đạo tâm 

Quí Cha thương Mẹ tự tầm 

Con đường chơn giác siêu âm của Trời 

Mỗi năm dự Tết hợp thời 

Vô Vi cởi mở dìu đời tiến lên 

Tình thương huynh đệ chẳng quên 

Bền lòng tu luyện đạo nền phổ ghi 

Chung vui học hỏi dự thi 

Năm nay kết thúc hẹn thì sang năm 

Một năm lại có một năm dài!!! 

 

Lương Sĩ Hằng. 

Las Vegas, 04-07-1987 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Ðoạn đường tu học 

(tiếp theo) 
 
Montréal, ngày 29/5/1983 
 
Khi không các bạn muốn nhảy vô làm thần thánh! Không được! Cho nên chúng ta đã tu nhiều 
kiếp! Cho nên nhiều người bây giờ, ra học cũng làm trường  đời, cũng buôn bàn làm ăn mà tánh 
chất của họ tốt hơn những người mang danh tu! Người mang danh tu nhiều khi, nghĩa là không 
có cởi mở bằng một người đi buôn bán làm ăn mà tánh người ta lúc nào cũng vui. Người ta 
thấycởi mở vì người ta đã có tu! Ngày nay học có một phần phước nhưng mà trong cái việc làm 
của họ thì họ làm như vậy nhưng mà lại họ vui vẻ. Mà trong cái vui vẻ đó lại có cái sự rộng rãi 
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đối xử với khác hàng hay là bạn bè của họ này kia kia nọ! Thì mình thấy cái từ tâm của họ có 
ngay! Ngay trong thương trường họ cũng có từ tâm! Ngay trong giới chính trị cũng có từ tâm. 
Ngay trong giới quân sự cũng có từ tâm! Chớ không phải những giới đó không có từ tâm!  
 
Cho nên chúng ta lại có cơ hội rất nhiều, đối ngoại, đối nội, để chúng ta thấy rõ ràng sự hành 
triển của mình đã đến đâu! Và đối với những người ở xung quanh chúng ta, chúng ta đã đến đâu! 
À cho nên đừng có cố chấp nói tôi người tu khác hơn người phàm! Không phải vậy! Các bạn tu 
là một chuyện, các bạn không chịu hành! Cho nên hiều người tu nửa chừng rồi ma quỉ cũng nhập 
tự nhiên! Vì yếu mà bị nhập! Mà nếu ý chí các bạn mạnh không có bị nhập! Ðức trọng quỉ thần 
kinh! Cáitâm các bạn tốt và làm những điều lành thì không bao giờ các bạn bị hết! Các bạn yếu 
hèn các bạn mới bị nhập! Ðó! Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng, một người tu đi tới giai đoạn 
đó bị nhập, chúng ta kiểm soát lại thấy, tánh chất của họ không phải là lương thiện! 
 
Nhiều người họ nói tôi tu để tôi trả thù, để tôi xuất hồn được tôi trả thù! Tôi xuất hồn được tôi có 
thể đi ăn cướp lớn, làm một thằng ăn cướp lớn! Cái đó không nên! Nhiều người nghĩ như vậy! 
Ðể làm giàu, cũng có nữa! Chớ không phải là bước vô Vô Vi mà toàn hảo được! 
 
Cho nên có nhiều người, nhiều giai cấp, bước vào vô vi tu nhưng mà rốt cuộc chưa bước vào 
được thềm vô vi là vậy! Cho nên vô vi nó không phải tu với một khối hay là một số tổ chức 
nhưng mà nó tu với mỗi cá nhân! Tôi đã nói cái pháp này truyền cho các bạn, các bạn giữ là 
pháp của bạn! Mà các bạn phải vun bồi ý chí tiến hóa,các bạn, các bạn mới thấy rằng vôi vi ở 
trong bạn chứ không ngài bạn! Thì lúc đó các bạn mới mở rộng đường ra học hỏi trong chu trình 
tiến hóa! Thì giới nào các bạn cũng không có chấp người ta nhưng mà người ta chứng ra người ta 
hấy rõ cái hay của đối phương, cái sáng suốt của đối phương! Mà chúng ta mở rộng đường để 
học hỏi! 
 
Các bạn bước vào trong trường ? Ðại Học thì biết bao nhiêu chi tiết tổng quát để cho các bạn 
học! Từ ly từ tí, rồi các bạn mới tới! Có cái lợi có cái hại! Ðó khi mà chúng ta thấy có cái lợi thì 
chúng ta còn có cái tham lam! Mà cái hại thì chúng ta học thành tài rồi chúng ta dìu tiến người 
ta, lấy sự sáng suốt ra mưu lợi này kia kia nọ, cái quỉ tánh, ai cũng có cái đó! Mà bước qua rồi 
chúng ta càng ngày càng thấy rằng : sự sáng suốt của tôi có thể cung ứng sự sống cho tôi. Nhưng 
mà rốt cuộc tôi bị thất bại thì cái quỉ tánh đó nó tự nhiên nó diệt, vì nó quán thông! Nó thấy 
không có đúng, vậy nó phải trở về Thần Thánh, là nó trở về hộ nhập cứu độ, trong cái đoàn quân 
của Thương Ðế đã cứu độ chúng sanh, giúp đỡ mọi người ở trong cái thực hiện tình thương và 
đạo đức, mới trở nên một thánh nhơn tại thế! Rồi tự thức thì đó là để chi? Xây dựng niềm tin vì 
chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức! Chúng ta thấy rằng luôn luôn nó có hiệu quả và 
không bao giờ bị tiêu diệt thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái ý chí này nên vun bồi và sau khi 
chúng ta vun bồi chúng ta mới tiến lên được một lớp Tiên Phật! Ðó, tiến lên, tiến lên, rồi từ đó 
chúng ta tin tưởng và chúng ta dòm thấy tôi đã từ cõi ma quỉ mà tôi trở về thần thánh, rồi tôi sẽ 
trở về Tiên Phật! 
 
Ðó, nó có từ giai đoạn một, chớ không phải khi không các bạn vô ngồi đó tu, nói tôi tu vô vi rồi 
tôi thành Phật! Sức mấy! Ðâu có phải dễ gì mà thành Phật! Cho nên các bạn không có hi sinh và 
các bạn mói tôi nhảy vô cái đạo này để tôi thành Phật, rồi tôi ôm thêm một cái nặng! À! Tôi phải 
tu, tôi bước vô trong cái phương pháp này, để tôi giải lần những cái sự trược ô, những sự tăm tối 
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của chính tôi! Tánh chất ma quỉ của tôi, tôi phải thấy rõ, sự xấu của tôi, tôi phải buông bỏ thì tôi 
mới trở lại cái thức sáng suốt được! 
 
Cho nên các bạn tu, các bạn phải thấy rõ điều này là thấy ta đang ở chỗ yếu hèn! Thấy chúng ta ở 
chỗ ô trược và luôn luôn sự ô trược nó xâm nhiễm chúng ta! Chúng ta phải thấy rõ, nó muốn 
xâm chiếm phần sáng suốg của chúng ta để nó qui tụ thành âm binh của chính nó! Cho nên 
chúng ta phải thấy rõ điều này và tự giác và tự giữ lấy phần sáng suốt làm khí giới  Tình thương 
và Ðạo đức để đi lên! 
 
Cho nên khi ở trong gia đình các bạn thấy nghĩa là anh chị em có một người tâm tốt thì bất cứ 
chuyện gì đưa đến thì nó giải thông hết! Mà có người tâm xấu thì việc có một chút mà nó vạch 
cho thiệt lớn! Nó nói phải vầy, phải vầy, phải vầy, để thắng đối phương! Ðó! Là cái người đó 
làm sao phát triển được ! Nó càng ngày càng cuống cuồng trong cái chỗ eo hẹp thay vì cởi mở! 
Còn nó có từ tâm thì khác! Cái chuyện gì đưa đến nó thấy không có gì quan trọng! Vì nó đã quán 
thông được rồi, nó thấy không có gì quan trọng! Nó thấy cái chuyện đó là có thể giải quyết, 
không phải là không có thể giải quyết!  
 
Cho nên nhiều người đã chung đụng với thế nhân, có một gia cang để học hỏi rõ ràng chớ không 
phải là để hưởng thụ! Chúng ta không có hưởng thụ được mốt cái gì nhưng mà kỳ thật chúng ta 
học hỏi! Ngay huynh đệ tỉ muội trong gia đình cũng là có cơ hội học hỏi hết thảy! Mỗi người 
một tánh chất khác! Mỗi người, có người thì thấy nghiĩa là tôi phải lập gia đình để tôi có sự sống, 
tôi phải cái này cái cái nọ, để cho tôi được có địa vị tại thế Nhưng rồi vì sao? Cái câu đó không 
có hỏi? Nếu mà hỏi để cuối cùng rồi chúng ta phải buông bỏ ra đi thì ta mới thấy rõ rằng chúng 
ta đến đấy học rõ ràng! Chúng ta phải chấp nhận để học! Mà học thì bằng lòng học là con người 
luôn luôn vun bồi cái dũng chí! Nếu mà không bằng lòng học là con người đó không bao giờ biết 
giá trị của dũng chí mà vun bồi! (còn tiếp) 

 
Đề tài suy gẫm 

 
“Bàng Môn Tả Đạo” ? 

Bạn đạo : Thưa Thầy : làm thế nào để mình phân biệt “Bàng Môn Tả Đạo” ? 

Đức Thầy : Bàng Môn Tả Đạo là chỉ đem cái ảo thuật cho mình thấy, và uy hiếp tinh thần của 
đối phương ; nó không có hòa giải, mà nó làm mất tinh thần đối phương : “Nếu Anh không tin 
tôi, Anh phải đi chết” ; “Nếu Anh không dùng cái bùa này, sẽ bị về tai nạn !” Đó là bàng môn ; 
thấy không ? Kêu bằng uy hiếp. 

Còn cái hóa giải để đi tới bình đẳng, mới là Phật. Cho nên, nhớ : cái lý thuyết nào mà không hóa 
giải đi tới bình đẳng thì không nên tin. Tin là bị kẹt vào bàng môn ; cho nên chết hết cả đám ! 

(Vấn Đạo Montreal  (12/6/1981)) 
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Chúc Mừng Năm Mới  
Thông Báo về Video Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 –  

Hiểu Rộng 2019   
24.01.2020 
 

Kính gởi quý bạn đạo, 
 

Trước thềm Xuân Canh Tý 2020, xin thành tâm kính chúc quý bạn đạo một năm mới vui tươi, 
đạt nhiều thành quả trên con đường tu học. 
 

Sau khi Đại Hội Hiểu Rộng kết thúc vào cuối tháng 9/2019, Ban Kỹ Thuật đã làm việc không 
ngừng nghỉ để kịp thời ra mắt cuốn video Đại Hội Hiểu Rộng (phần 1) vào đúng ngày Mồng Một 
Tết Canh Tý, như món quà đầu Xuân cho bạn đạo.  
 

Chúng tôi thành thật cảm ơn sự đóng góp vô quái ngại của tất cả quý anh chị trong các ban âm 
thanh, quay phim, chụp hình, video editing, video animation v.. v… để thực hiện được bộ video 
này. 
 

Kính mời quý bạn đạo theo dõi Phần 1 Video Đại Hội Hiểu Rộng 2019 tại Taipei, Đài Loan theo 
đường link như sau:  
 
http://vovi.org/vn/ 
http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1100&Itemid=300 
 
Xin quý bạn đón xem những video kế tiếp sẽ được thông báo trên TBPTĐN hằng tuần hoặc trên 
kênh www.vovi.org. 
 
Ngoài ra, quý bạn có thể theo dõi thông tin về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 39 năm 2020, tại 
Phuket, Thái Lan theo đường link như sau: 
  
https://youtu.be/_WuAgELQztE 
 
Quý bạn đạo có thể tải: 

 Phiếu Ghi danh và Phiếu Vận Chuyển tiếng Việt từ www.vovi.org/vn/ dưới Mục Sinh 
Hoạt Vô Vi -> Đại Hội Vô Vi 2020 

 
 Thông tin, phiếu ghi danh, và phiếu chuyển vận về Đại Hội Vô Vi Tâm Thức Dồi Dào 

2020 tiếng Pháp từ www.vovi.org/fr/ dưới Mục:   Activités Vô Vi  -> Congrès 
International Vô Vi 2020 

  
 Thông tin, phiếu ghi danh, và phiếu chuyển vận về Đại Hội Vô Vi Tâm Thức Dồi Dào 

2020 tiếng Anh từ www.vovi.org/en/ dưới Mục : 
Activities Vô Vi -> Vô Vi Convention 2020. 

 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Kỹ Thuật 
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THƠ BẠN ĐẠO 

Duyên Kỳ-Ngộ  
 

Trên bến giang-đầu ta gặp ai 
Nhìn ta không nói suốt đêm dài. 
Khoang thuyền lờ-lững giòng sông vắng, 
Diện mục trang-đài nhớ bổn-lai...  

 

T.Q.T. 
 

Lại một đêm huyền ta gặp ai 
Dịu-dàng thanh-thoát cùng chung bay ; 
Tỉnh say chéo-áo mờ tan biến, 
Chẳng kịp lời trao ý tỏ bày… 

 

 
 

Khoang thuyền không đáy ai ngồi yên, 
Áo trắng lung-linh vẻ diệu-huyền 
Tóc mướt xỏa dài đêm tĩnh-mịch, 
Thuyền màu tro xám đẹp vô-biên.  

 

 
 

Bóng dáng ai như bóng dáng nào : 
Hoa trời một đóa ngát trăng sao ! 
Tóc mây dài xỏa tràn thi-tứ, 
Da trắng-hồng như những cánh đào.  

 

 
 

Đôi mắt huyền to, mi vút cong, 
Chứa-chan bao nổi nhớ bên lòng… 
Nhìn ta giao-cảm không lời nói, 
Giấu vạn bài thơ ngấn lệ trong.  

 

 
 

Không hẹn mà sao ta gặp nhau ? 
Kỳ-duyên quái-mộng hiệp tâm-đầu : 
Se tơ từ thủa duyên nào thắm ? 
Vừa gặp mà như quen đã lâu !  

 

 
 

Phong-nhiêu lãng-đãng bến sương mờ, 
Điễn-giới linh-thông hay mộng-mơ ?! 
Ai dáng thanh-tao kiều-diễm lạ : 
Ta nhìn ngơ-ngẫn bóng Nàng Thơ … 

 

 
 

Nhìn ngón tay dài vén tóc mai, 
Phất tay áo rộng dáng trang-đài ; 
Kiêu-sa thùy-mị muôn ngàn vẻ, 
E-lệ ngồi nghiêng quý-phái thay  

 

 
 

Nhìn đoá hoa môi thắm nụ cười, 
Lưng ong thắt đáy nét xinh tươi, 
Tóc dài tha-thướt bay theo gió,  
Áo trắng lung-linh, đẹp tuyệt vời...  

 

 
 

Gặp-gỡ vườn nào ánh mắt trao : 
Cảm-thông ngay tự phút nhìn nhau ! 
Tâm-tư trần-thế Nàng đau-khổ, 
Ta thấy trống không chẳng vướng sầu.  

 

 
 

Bao nhiêu trải-nghiệm tại trần-ai 
Gom cả vào Nàng gặp tối nay… 
Ta vẫn tâm-không ngồi quán-định 
Nàng nhìn đôi mắt đẹp u-hoài !  

 

 
 

Ta nắm tay ai những nghẹn-ngào... 
Chao ôi ! thực-tế ngỡ chiêm-bao ! 
Thân người ảo-ảnh lồng tâm-thức 
Giam Vía Hồn chung thể-xác nào !  

 

 
 

Ta có ngờ đâu duyên kiếp xưa 
Nằm trong bản-ngã đến bây giờ ! 
Gieo neo bao thủa tình không bến, 
Ta tiếc nhìn ai luống đợi chờ.  

 

 
 

Ta có ngờ đâu, có biết đâu : 
Bao nhiêu thiếu-vắng nhuốm buồn đau... 
Vì không hề biết duyên kỳ-ngộ 
Sẳn có nơi mình những bấy lâu !  

 

 
 

Ta có ngờ đâu Pháp báu đây 
Giúp ta tháo mở trại giam này. 
Âm-Dương tương-hội, Bàng-Triều kết : 
Hồn Vía đăng-trình thoát tối nay. 

 
Toulouse, ngày 21-07-2005. 

Trịnh Quang Thắng. 
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Chúc Mừng Xuân Canh Tý 2020 
 
Kính chúc mọi người, cùng cả nhà 
Mừng Xuân Canh Tý, tươi như hoa 
Mạnh khỏe, an khang, và thịnh vượng  
May mắn, hạnh phúc, đến mọi nhà 
Chúc mừng bạn đạo, tu thăng tiến  
Thọ hưởng điển lành, của Mẹ Cha 
Mừng Xuân Canh Tý, kỷ nguyên mới 
Mọi việc thành công, đến với ta 
Giữ vững niềm tin, hành dũng tiến 
Trời Phật, Bề Trên, hộ độ ta 
Cung Chúc Tân Xuân, Năm Canh Tý 
Bình an, tài lộc, đến muôn nhà 
 
Thủy Bùi  Missouri 25/1/2020 
 
               ===== 
 
 
 

Vô Vi Đường Chánh Pháp 
 
Xin mời ghé vào, bàn Vô Vi  
Đạo Pháp thực hành, và tự đi 
Tu thiền tâm linh, hãy tham khảo 
Năm mới tiến thăng, chọn đường đi 
Ta đi về Trời, khi quá vãng 
Tự mình chứng nghiệm, chẳng kỵ nghi 
Phát triển điển năng, trong bản thể 
Gia tăng Ý Lực, hành từ bi  
Từ bi cho mình, cho gia quyến  
Cứu độ chính ta, thoát mê si 
Tâm linh phát triển, hào quang sáng 
Soi đường dẫn lối, khi ra đi 
Đạo Pháp Vô Vi, đường chánh pháp 
Đưa ta trở về, cõi Huyền Vi 
 
Hội Chợ Tết 2020 ở Utah, USA 
 
Thủy Bùi.  Missouri 20/1/2020 

 
 


