Số: 859 Ngày: 25 tháng 12 năm 2011

Phaân Minh
Phaân minh haønh trieån cuøng chung tieán
Haïnh ñöùc traøn ñaày töï tieán xuyeân
Tình ngöôøi qui moät taâm thaân tieán
Giaœi chaáp phaù meâ höôœng muoân beà
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 07/03/2001 đến 13/03/2002
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) Taïi sao laøm ngöôøi luùc naøo cuõng muoán thaéng theáù?
2) Chieán tranh gieát nhau coù lôïi ích gì khoâng?
3) Laøm ngöôøi ña tình ña caûm coù höõu ích gì khoâng?
4) Laøm ngöôøi thieáu töø bi thì seõ ra sao?
5) Laøm sao cho nhôn loaïi thöùc taâm?
6) Qui nguyeân thieàn giaùc laø sao?
7) Loøng tham cuûa loaøi ngöôøi laøm sao döùt ñöôïc?
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1) Monaco, 07-03-2002 9: 25 AM
2) Monaco, 08-03-2002 3:10 AM
Hoûi: Taïi sao laøm ngöôøi luùc naøo cuõng muoán thaéng Hoûi: Chieán tranh gieát nhau coù lôïi ích gì khoâng?
theáù?
Ñaùp: Thöa chieán tranh gieát nhau khoâng coù lôïi ích
Ñaùp: Thöa laøm ngöôøi luùc naøo cuõng muoán thaéng veà vaät chaát, phaù hoaïi töø taâm linh laãn vaät chaát
theá vì caëp maét thì nhìn tôùi tröôùc trí tueä thì muoán
Keä:
phaùt trieån
Chieán tranh phaù hoaïi khaép nôi nôi
Keä:
Theå xaùc taâm linh nghòch yù Trôøi
Dung hoøa tieán tôùi töï thoâng qua
Gieo khoå cho nhau caøng thaám thía
Trí tueä phaân minh töï caûm hoøa
Buoàn lo moïi vieäc khaép nôi nôi
Ñôøi ñaïo song tu haønh tieán böôùc
Caøn khoân vuõ truï trieån gaàn xa
3) Monaco, 09-03-2002 3: 15 AM
4) Monaco, 10-03-2002 3: 55 AM
Hoûi: Laøm ngöôøi ña tình ña caûm coù höõu ích gì Hoûi: Laøm ngöôøi thieáu töø bi thì seõ ra sao?
khoâng?
Ñaùp: Thöa laøm ngöôøi thieáu töø bi thì seõ chòu luaät
Ñaùp: Thöa laøm ngöôøi ña tình ña caûm raát deã bò lôïi nhaân quaû
duïng
Keä:
Keä:
Taâm töø khoâng coù khoù haønh tu
Ña tình ña caûm deã si meâ
Haäu quaû khoâng yeân töï taïo muø
Thieáu trí baát minh ñuû caùc beà
Raéc roái chính mình khoâng tieán böôùc
Taâm ñaïo khoâng troøn deã bò phænh
Trí taâm khoâng oån khoå nhö tuø
Caàn tu tinh taán chaúng coøn meâ
5) Monaco, 11-03-2002 3: 30 AM
6) Monaco, 12-03-2002 6: 30 AM
Hoûi: Laøm sao cho nhôn loaïi thöùc taâm?
Hoûi: Qui nguyeân thieàn giaùc laø sao?
Ñaùp: Thöa thieân cô ñaõ chuyeån bieán lieân tuïc nhaéc Ñaùp: Thöa qui nguyeân thieàn giaùc laø thöïc haønh
nhôû cho nhôn loaïi sôùm thöùc taâm trong luaät töï nhieân phöông phaùp coâng phu lieân tuïc vaø daøy coâng seõ ñaït
vaø hoàn nhieân
tôùi töï thöùc vaø qui taâm
Keä:
Keä:
Thieân cô bieán chuyeån khoå voâ cuøng
Qui nguyeân thieàn giaùc töï chôn haønh
AÙc lieät chaúng coøn dung thöù nöõa
Nguyeân lyù Trôøi ban töï höôùng thanh
Nhaân quaû phôi baøy caøng roõ reät
Ñôøi ñaïo song tu chôn lyù tieán
Taâm khoâng töï thöùc chaúng khoan dung
Thaønh taâm tu luyeän töï giao lieân
7) Monaco, 13-03-2002 7 : 05 AM
Hoûi : Loøng tham cuûa loaøi ngöôøi laøm sao döùt ñöôïc?
Ñaùp : Thöa loøng tham cuûa loaøi ngöôøi chæ coù tu döùt khoaùt, töï xaây döïng moät taäp quaùn toát thì seõ töï döùt
Keä :
Loøng tham khuyeán ruõ khaép nôi nôi
Tu tieán döïng xaây höôùng coõi Trôøi
Taän ñoä chính mình cuøng tieán trieån
Daøy coâng haønh phaùp tieán kòp thôøi
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Văn Tự Vô Vi
BOÀNG LAI :
Laø moät nôi caûnh töôi ñeïp vaø vaïn vaät hình nhö moät trí khoân voâ cuøng. Ñi ñaâu cuõng coù söï töôi ñeïp chuyeån
giaûi vaø thaáy thoâng suoát. Caùi caây caùi laù ñeàu yù thöùc trong chu trình tieán hoùa cuûa chính noù.
Cho neân ngöôøi ñi leân tôùi treân ñoù, ñi leân tôùi caûnh Boàng Lai Tieân Caûnh, thaáy hình nhö nheï nhaøng voâ cuøng,
vaø muøi vò thôm tho, caùc vaät ñeàu töôi ñeïp, maøu saéc loäng laãy. Ñoù cuõng laø trong caûnh giôùi cuûa Tieân gia.
CAM LOÀ :
Cam Loà laø söï vaän haønh cuûa thuûy ñieån trong cô theå, roài nung naáu ôû trong caùi tinh, khí, thaàn keát hôïp caùi chaát
tinh truï hoùa ôû treân boä ñaàu, hoøa hôïp vôùi söï thanh ñieån nung naáu cuûa Beà Treân, roài noù môùi taïo ra moät caùi
nöôùc mieáng thôm ngoït, chæ coù ngöôøi tu thieàn môùi coù caùi ñoù, maø khi ñaït ñöôïc tôùi ñoù, roài thì nhöõng caùi bònh
taàm thöôøng trong cô theå töï noù bieán maát, keâu baèng nöôùc cam loà.
ÔÛ trong kinh saùch coù noùi cam loà, nhöng maø khoâng hieåu noù naèm ôû ñaâu. Baây giôø chuùng ta tu thieàn thì chuùng
ta môùi thaáy roõ raèng: moãi ñeâm caùc baïn laøm Soi-hoàn, Phaùp-luaân, Thieàn-ñònh, caùc baïn ñaõ naáu thuoác cho
chính mình, cho neân sau khi caùc baïn laøm Phaùp-luaân ñaày ñuû roài, thì nöôùc cam loà noù quí hoùa laém, nöôùc
mieáng ngoït vaø raát khoûe khi chuùng ta nuoát nöôùc mieáng ñoù, taâm can tyø pheá thaän noù thanh nheï.
CAÁP COÂ ÑOÄC VIEÂN :
Baây giôø caùc baïn ñi ñaâu tìm caùi Caáp Coâ Ñoäc Vieân, töôûng ôû beân ngoaøi, trong caùi vöôøn naøo ?
Ñoù, thì oâng Tö cuõng coù giaûng ôû trong Kinh A Di Ñaø, thì qui tuï noù cuõng ôû trong baûn theå cuûa chuùng ta maø
thoâi. Caùi Caáp Coâ Ñoäc Vieân maø neáu caùc baïn khoâng coù tu thì caùc baïn ñaâu coù thaáy? Töø caáp giôùi thanh loïc,
thoâng suoát roài caùc baïn thaáy moät söï daønh rieâng cho phaàn hoàn ñeå phaùt trieån voâ cuøng ôû beân trong. neáu khoâng
thieàn, khoâng thaáy roõ, töôûng laø ngoaïi caûnh, töôûng laø ôû ñaâu !
Caáp Coâ Ñoäc Vieân : chæ coù phaàn hoàn ñi trong baûn theå, ñi ngang qua choã caùi ñuøm ruoät ôû phía sau ñoù, thì caùc
baïn thaáy roõ laø caùi caûnh cuûa Caáp Coâ Ñoäc Vieân, maø chæ coù phaàn hoàn tu thanh nheï thì môùi thaáy ñöôïc, chöù
coøn noùi ra ngoaøi ñôøi thì bieát giaûng caùi gì. Baây giôø coù giaûng cuõng khoâng thoâng. Maø noùi caùi naøy laø ñeå caùc
baïn thaáy roõ raèngôû trong baûn theå caùc baïn coù choã coù nôi, coù phong caûnh töôi ñeïp, maø maát traät töï laøm sao coù
Caáp Coâ Ñoäc Vieân ?
Cho neân ngöôøi ñôøi noù soáng trong caûnh maát traät töï vì ngoaïi caûnh maø khoâng höôùng noäi, thì töï nhieân noù maát
traät töï. Roài ñaây chuùng ta höôùng noäi, chuùng ta tu theùt roài chuùng ta môùi thaáy roõ Caáp Coâ Ñoäc Vieân noù naèm ôû
ñaâu.
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Tình Mẹ đêm Giáng Sinh
Giáng lâm Mẹ đã hết lòng
Vì con Mẹ phải bế bồng thâu đêm
Tình thương siêu diệu ấm êm
Mẹ yêu con đỏ tạo niềm hóa sanh
Con ơi! Con phải thực hành
Giáng Sinh Mẹ độ con thanh cảm hòa
Càn khôn vũ trụ tình Cha
Con vui trong cảnh thật thà thương yêu
Cảm thông qui hội tình siêu
Mẹ ban thanh điển con yêu trọn lành
Vui chung nguyên lý đạt thanh
Tình Cha tình Mẹ tình thanh đạo đời
Quán thông chẳng có xa rời
Ðạo tâm sẵn có thảnh thơi an nhàn
Mẹ nay chuyển ý bạc bàn
Các con vui hợp tạo màn đạo tâm.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Phần Chú Giải
Ông TƯ Giảng về NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT
NAM MÔ : Là Soi Hồn.
A DI : Là Pháp Luân Thường Chuyển.
ÐÀ PHẬT : Là Ðịnh Thần.
• Ông Tám giảng
Hỏi lấy cái gì chứng minh NAM MÔ là Soi Hồn, khi mà những người thanh tịnh, bộ đầu trống rỗng
rồi, nói giờ N...A...M... nó bộc lửa M... Ô... thì bộ đầu nó phát quang ra, trong không mà có, nó định luật,
Soi Hồn là định luật, A DI là Pháp Luân Thường Chuyển, A DI là luồng điển nó chuyển ngay chỗ ngực và
nó mở ngay chỗ bụng nó làm một vòng tròn đi trở lên đầu nữa, cũng phát là phát quang, nhịp nào cũng phát
quang hết. ÐÀ PHẬT là Ðịnh Thần cũng là phát quang nhẹ nhẹ thăng hoa đi lên.
*Ông TƯ giảng
Ta cho con biết cốt giác tông chỉ nguyên chất luồng điển chánh của nó làm cho con được có hào
quang để được thông minh trí tuệ hơn người trần, cùng trừ những bệnh vi trùng sốt rét của trần. Loài vi
trùng này có định luật hiện hành khổ khảo hành tội người trần, nhưng có phạm tội xuống trần mới phải bị
chúng nó đàn áp bản thể.
Di Ðà ơi! Con thấy chưa? Con tởn chưa? Còn một thứ nữa nơi trong mình con để làm cho con mê
say, tù đày, bị trần thế nó đánh đập, đó là Lục Căn, Lục Trần để coi về linh hồn của con bị tội. Hồn con sẽ bị
giam hãm trong trái tim thịt, không thể thoát thân. Nay con được tu hành đến đây, ta chỉ cho con thấy chúng
nó là ai, thì cũng trong bộ máy ngũ tạng, cái điển nặng, trược, đục là cốt giác của Lục Căn, Lục Trần. Ta
cho nó được phá khuấy rủ ren con cho lấm điều tội lỗi thêm hơn. Nhưng lúc con mới thức tánh tu luyện theo
6 chữ chuyên môn của ta. Nhờ tâm thần định của con, làm cho ta được thấu đáo lòng con, thì ta bèn cho một
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vị Cứu tinh xuống hiện lên một thứ ánh sáng để gọi điển cặn bã của ngũ tạng tức là Ngũ trần cùng Giác tánh
là bóng vía của con hợp lại gọi là Lục Căn, và điển nặng hơn trong ngũ tạng của con gọi là Lục Trần. Khi
con được tu thì chúng nó không xúi biểu con mê trần làm việc xấu xa bỉ ổi nữa. Chúng nó cũng tu hành theo
con, nay ta ban cho nó đầy đủ, không thiếu sót và phong nó làm chức A La Hán.
Di Ðà ơi! Nay con được có hào quang là vị Phật, nhờ hành nghề chuyên môn 6 chữ Di Ðà mà thành
Phật. Phật là một vị có huyền diệu, năng biến, năng hóa, vô cực, vô biên, muốn chi được nấy. Ta phó nơi
con để coi trong bản thể, nước của con, nào là nội dung ngoại bộ, có nhơn duyên Phật A La Hán làm việc để
sai biểu, biến hóa vô cùng vô tận, con muốn chi được nấy cũng như một vị Vương tước có kho tàng để chứa
những đồ mà con cần dùng hằng ngày, áo mão tối tân sắc màu nào cũng có, muốn chi được nấy.
Từ đây thân thể của con tuy là trần tục mà con cũng được sung sướng lần lần, khi con lên thiên đàng
đảnh lễ hầu ta, ta cho phép mầu tự tiện, nếu con buồn muốn cỡi rồng, phụng, hạc, cùng các loài vật khác
như hùm, beo, tây tượng theo ý con muốn thì các vị La Hán này dắt thú vật ấy đến ngay cho con, sự biến
hóa ấy vô cùng vô tận. Lúc ấy con dòm lại thì con tự thấy mình được cỡi thú vật ấy.
Di Ðà ơi! Con được tu hành gần thành Phật Ðạo, thì điển Thầy ở gần bên con. Thầy thương linh hồn
con vô hạn.
Di Ðà ơi! Chưa gì mà được một kho vô tận của riêng mình, muốn dùng chi cũng có, khỏi lấm trần
mệt nhọc đau đớn nhức nhối nữa. Thôi! Từ đây con ráng tu luyện, công phu ngày đêm thêm hơn, để cho
điển linh hồn con gần bên ta, ta sẽ giúp con còn hơn cha mẹ trần cấu của bản thể con nữa.
(còn tiếp)
Hồ Huệ trích

Thông Báo Radio Bắc và Nam California
Đã hơn một năm kể từ ngày hai đài Radio được để trên vovi website thì số thính giả vô nghe đều đặng hằng
tuần càng ngày càng đông. Phần lớn là những bài giảng đã được thính giả ái mộ và lời Đức Thầy càng nghe
càng nhập tâm. Thứ đến là kỹ thuật mới của iPhone, iPad, internet đã giúp cho người nghe thêm phần tiện
dụng.
Chúng tôi là những anh chị em trong ban kỹ thuật rất vui mừng và xin đón nhận những yêu cầu xây dựng
hầu phục phụ quý vị thính giả được hữu hiệu thêm hơn.
Kính Bái
Ban Kỹ Thuật
Radio Bắc California
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=437&Itemid=38
Radio Nam California
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=454&Itemid=178

Thông Báo video Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 4 năm 1986
Khóa 4 được Đức Thầy giảng dạy trong 7 ngày và được thu hình trong 15 đoạn video dài 12 giờ gồm: Huấn
Từ, Giảng Pháp, Vấn Đạo, Giải Đáp Thắc Mắc, Kể Chuyện Vui, Hò Ơi, Cảm Tạ, và Văn Nghệ.
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=637&Itemid=204
Xin mời quý vị coi lại bộ video này để thấy rằng Đức Thầy luôn hằng hữu và dẩn dắt chúng ta trên đường
Đạo.
Kính Bái
Ban Kỹ Thuật
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THƠ BẠN ÐẠO
VÔ VI
Vô Vi khuyên ta tu sửa hành
Tránh điều hung ác cướp giựt giành
Phản Thầy lừa bạn cần nên tránh
Một kiếp làm người trôi qua nhanh
Một kiếp làm người trôi qua nhanh
Gắng lo tu sửa đạo sớm thành
Đời là giả tạm hồn bất diệt
Niệm Phật vun bồi ý tưỡng thanh
Niệm Phật vun bồi ý tưỡng thanh
Tôn kính Bề Trên đấng Tổ Thầy
Nhẫn hoà nhịn nhục va tha thư'
Thương yêu đùm bọc tình em anh
Thương yêu đùm bọc tình em anh
Học xong bài trược đến bài thanh
Lấy tâm đối đãi đừng lừa lọc
Tu là buông bỏ đừng ham danh
Tu là buông bỏ đừng ham danh
Quyết lòng tu sửa với tâm thành
Tị hiềm ích kỹ cần nên tránh
Tinh tấn tu hành mau tiến nhanh
Hạnh Lưu(Dallas)
-----NIỆM PHẬT ĐỘ THA
Tâm tánh hung hăng trược hoành hành
Phần hồn giao động mê lầm sanh
Tu hành trì niệm phật thanh tịnh
Độ tha hoá giải tự tâm thanh
Từ điển cãm giao thanh lọc sân
Niệm thầm hướng thượng hào quang thành
Huyền diệu thông thường không kinh ngạc
Phật đã nhập tâm hoá giải nhanh
Vô Vi siêu pháp tu thời đại
Pháp Phật Trời ban cứu chúng sanh
Tạo thanh điển giới quy nguồn cội
Niệm Phật độ tha tới trọn lành
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
22.10.11

MẾN TẶNG CÁC BẠN CAO NIÊN
NIỀM VUI TUỔI GIÀ
Bao năm trời lận đận
Bôn ba nơi xứ người
Các con nay đã lớn
Tuổi già lại đến mau
Nhiều đắng cay tồn đọng
Cũng tan theo nổi sầu
Cho tâm hồn thanh nhẹ
Vô Vi rất nhiệm mầu
Cùng bạn bè thăm viếng
Bàn bạc và đổi trao
Rủ nhau đi du lịch
Thăm viếng cảnh trời Âu
Nhiều danh lam nổi tiếng
Cảnh sắc đẹp muôn màu
Lòng ta vui rộn rã
Lên đường trở về mau
Bên căn nhà ấm cúng
Săn sóc mảnh vườn sau
Nhìn khóm hồng xinh xắn
Hoa khoe sắc nhiều màu
Đôi bướm vàng bay lượn
Trên liếp cải vườn rau
Trên cành chim ríu rít
Làn gió mát lao xao
Dưới trời chiều bãng lãng
Ta ngồi im nguyện cầu
Mong thế giới an lạc
Vơi bớt nổi khổ sầu
Và Việt Nam đổi mới
Ta quay gót về mau
Thăm quê xưa chốn cũ
Bao kỹ niệm in sâu
Cùng bạn bè dạo cảnh
Quê mình đẹp biết bao
Quê hương trong tâm khảm
Dù ta sống nơi đâu
Tình huynh đệ tỷ muội
Mãi mãi thưong mến nhau
Hanh Lưu (Dallas)
-----
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CÔNG NĂNG HÀNH PHÁP
Tu thiền là uống được linh đơn
Giải mê phá chấp về nguyên bổn
Cãm thông đời đạo thức hoà đồng
Uống thuốc Phật rồi thấu lý chơn
Trực tiếp thực hành nhanh biến đổi
Nhìn lại bản thân giác thức hơn
Chưa tu tăm tối nghe không hiểu
Đọc qua nghe giảng hiểu chập chờn
Tu luyện hành thông chút xíu hiểu
Thấm thía nhập tâm phản bổn hườn
II
Trần gian bản thể hồn giam hãm
Thức giác chiếu minh hội vía hồn
Phần hồn thanh nhẹ giang tân đến
Thoát khỏi trầm mê qui cội nguồn
Nội tâm phẳng lặng nhẹ siêu xuất
Tân na giang bến nơi thuyền đón
Thuyền bác nhả đưa qua bỉ ngạn
Phật giới độ sanh giải thoát hồn
Thoát tục trần gian dứt hết nghiệp
Công năng hành pháp đáo tây phương.
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
27.10.11
----Pháp Lý Vô Vi
Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp
Phổ Truyền
PHÁP báu là đây hỡi bạn hiền!
LÝ nào ngoảnh mặt bước bên hiên
VÔ Vi ánh sáng soi ba giới
VI diệu thậm thâm pháp phổ truyền
KHOA bảng xuôi tay hết cậy tài
HỌC thiền đèn thắp sáng tương lai
HUYỀN cơ tàng ẩn kinh vô tự
BÍ tạng thiền đều khuyết tựkhai
PHẬT tiên an lạc cõi nhẹ thanh
PHÁP Lý Vô Vi phải thực hành
PHổ hóa hoằng dương nhờ Phật Tám
TRUYỀN mãi ngàn sau mối đạo lành
Lê Thành Tín (Thiền Đường Hạnh Đức)
-----

CHÊ KHEN
Tâm từ bi rộng lớn như Trời Đất
Mới được quyền xét lỗi một ai
Đáng bậc Thầy dẫn dắt không sai
Nếu không được sửa mình là chắc.
Tâm còn hay ghét ưa
Tốt đến đâu không vừa
Xét lỗi mình ăn chắc
Các tật xấu hết chưa?.
Phật Thánh Tiên sáng suốt
Đáng bậc Thầy dạy ta
Không trách ai nặng trược
Thiền sinh thích chê.bai.
Cho mình là người tốt
Thích nói xấu mọi người
Không dè mang khẩu nghiệp
Quả báo thất bại rồi.
"Ngựa về ngược màn này"
Tu nỗi tiếng có hay
Có tiếng không có miếng
"Buông bỏ" giải thoát ngay.
Kính bái
Sài-Gòn, 21-12-2011
Trọng-Nghĩa.
----CHÔN HỒN LẤP VÍA
Thầy dạy:"Mình sai chẳng ai sai"
Không hiểu ý thâm xử dụng hoài
Ai nói mình sai thì tức tối
Bạn ơi ! Toàn giác mới không sai
Cha khuyên có huệ tha hồ phán
Còn quỉ còn ma chỉ trích ai?
Quay về sám hối kịp Thánh-Đức
Chôn Hồn lấp Vía bịnh "Thài Lai".
Kính bái
Sài-Gòn,18-12-2011
Trọng-Nghĩa
------
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Tu Phật đừng có ham vui
Niệm Phật
Nam mô sáu chữ Di Đà
Dày công hành pháp,buông xuôi việc đời
Lòng ta ta biết, ai mà mặc ai
Chốn linh chẳng có ai mời
Niệm rồi rõ tánh Như Lai
Thức tâm hành tiến, thì Trời chứng minh
Có ta, có Phật, mặc ai chê cười
Ta nên hiểu rõ nghĩa kinh
Tu sao cho đạt điểm mười
Rõ soi trí tuệ, tự minh tự hành
Thiên đàng đảnh Phật, chớ cười chớ trêu
Tu Phật phải có lòng thành
Tên Phật ai đã dệt thêu
Ơn Trên ,Trời Phật sẳn dành chứng minh
Tượng vàng ai tạc, bao nhiêu công trình
Kính bái
Thương Phật, thì phải thương mình
Nguyễn Ngọc Vạn
Xác thân cỏi tạm, hành trình chẳng lui
----------Ðể ghi nhớ một mùa Giáng Sinh đẹp ở ThiềnViện Hai Không với bạn đạo San Jose & Oroville
Thơ Ðời

Thơ Ðạo

Nhớ Giáng Sinh
Hai ngàn mười Giáng Sinh năm trước,
Ðôi nai vàng ngơ ngác giữa Hai Không
Khoảnh khắc không gian như dừng lại
Lai láng nghe xào xạc lá vàng khô.

Về Không
Hai ngàn mười Giáng sinh năm ấy,
Ðôi nai vàng ngơ ngác giữa Hai Không
Khoảnh khắc không gian như dừng lại
Lai láng nghe vía hồn trở về không.

.

Giáng Sinh 2011
Lương Nhơn, San Jose,Ca
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông : Phạm Văn Thuận. (là ông Ngoại của bạn đạo Huỳnh
Thị Ánh Tuyết).Sinh năm 1929. Mất ngày 22.12.2011 (nhằm ngày 28.11 năm Tân Mão). An táng tại huyện
Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng được siêu sanh tịnh độ. Xin cám ơn quý bạn đạo.
Trần Khắc Phái kính báo.

Toàn thể ban biên tập Tuần Báo Phát Triển Ðiển Năng xin kính chúc quý bạn đạo một
Giáng sinh vui vẻ, tu thiền thanh nhẹ và một năm mới 2012 khang an tràn đầy thanh
điển!
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