Số: 863 Ngày: 22 tháng 1 năm 2012

Caûm Thoâng
Caûm thoâng nguyeân lyù Trôøi ban phöôùc
Chuyeån hoùa khoâng ngöøng töï thöùc tu
Tình caûm qui hoàn minh ñaïo phaùp
Thaønh taâm tu luyeän trí taâm hieàn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 04/04/2001 đến 10/04/2002
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 )Loaïn daâm do ñaâu hình thaønh?
2) Tình ngöôøi do ñaâu hình thaønh?
3) Soáng ñôøi phaûi coù caïnh tranh taïi sao?
4) Muoán xuaát hoàn thì phaûi xuaát laøm sao?
5) Thanh tònh kieán taùnh laø sao?
6) Döùt khoaùt coù lôïi loäc gì khoâng?
7) Thieáu saùng suoát coù haïi gì khoâng?
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1) Paris, 04-04-2002 8: 25 AM
Hoûi: Loaïn daâm do ñaâu hình thaønh?

2) Paris, 05-04-2002 8: 15 AM
Hoûi: Tình ngöôøi do ñaâu hình thaønh?

Ñaùp: Thöa loaïn daâm do tö töôûng hình thaønh
Keä:
Höôùng veà daâm duïc trí taâm thaønh
Daãn giaûi bình taâm chaúng coù sanh
Daâm duïc thaân haønh sanh aùc haïi
Bình taâm tu luyeän giuùp thaân an

Ñaùp: Thöa tình ngöôøi do taâm hình thaønh
Keä:
Taâm ngöôøi lieân heä vôùi gia cang
Taâm trí hieåu ñöôïc duyeân chuyeån haønh
Taâm thöùc vui möøng taâm ñaït ñöôïc
Haønh trình Trôøi ñoä chuyeån taâm haønh

3) Paris, 06-04-2002 4: 00 AM
Hoûi: Soáng ñôøi phaûi coù caïnh tranh taïi sao?

4) Monaco, 07-04-2002 5: 10 AM
Hoûi: Muoán xuaát hoàn thì phaûi xuaát laøm sao?

Ñaùp: Thöa soáng ñôøi phaûi coù caïnh tranh vì danh vaø
lôïi maø thoâi
Keä:
Soáng ñôøi phaûi coù danh lôïi thi
Theá thaùi nhôn tình töï khaéc ghi
Giaønh giöõ thi ñua taïm thöùc thì
Quaân bình ñaùnh maát taïo saân si

Ñaùp: Thöa muoán xuaát hoàn thì phaûi coù moät taäp
quaùn toát thì khi nhaém maét seõ thaáy hoàn ôû nôi khaùc
nhö moät caäu beù ñöùng tröôùc caûnh ngoä thanh nheï vaø
saùng laùng
Keä:
Caûnh Trôøi thanh nheï saùng xinh töôi
Chuyeån hoùa thaân taâm caûm saùng ngôøi
Ñôøi ñaïo song haønh duyeân toát ñeïp
Thaønh taâm tieán tôùi quí thöông Trôøi

5) Monaco, 08-04-2002 7: 47 AM
Hoûi: Thanh tònh kieán taùnh laø sao?

6) Monaco, 09-04-2002 12: 35 AM
Hoûi: Döùt khoaùt coù lôïi loäc gì khoâng?

Ñaùp: Thöa thanh tònh kieán taùnh laø thaáy roõ haønh Ñaùp:
ñoäng sai traùi cuûa chính mình
Keä:
Thaáy roõ taâm tö töï traùch mình
Thöïc haønh thieáu soùt khoâng ñaït ñöôïc
Hoïc khoâng tôùi ñích khoù phaân minh
Daâm loaïn vaãn coøn khoù ñaït tinh

Thöa döùt khoaùt raát höõu ích
Keä:
Döùt khoaùt töï tu chæ thöïc haønh
Thaâm taâm thöôøng laïc soáng an laønh
Thaâm saâu ñôøi ñaïo qui gieàng moái
Giaûi toûa phieàn öu töï giaùc thanh

7) Paris, 10-04-2002 7: 40 AM
Hoûi: Thieáu saùng suoát coù haïi gì khoâng?
Ñaùp: Thöa thieáu saùng suoát raát coù haïi cho taâm laãn thaân
Keä:
Thieáu quaân bình khoâng ñöôïc minh maãn
Tröôïc khí taán coâng töï taïo laàm
Giaõi ñaõi taâm thaân khoâng oån ñònh
Taâm tu döùt khoaùt traùnh sai laàm
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
CUÙNG LAÏY :
Cuùng laïy laø söï cung kính ñeå giaùo duïc luïc caên luïc traàn trong baûn theå cuûa chuùng ta. Con ngöôøi hay töï cao,
xöng ta ñaây maø khoâng hieåu ta laø ai, cho neân coù caùi chöõ cuùng. Caùi chöõ cuùng laø noù phaûi cuùi xuoáng vaø cung
kính, thaønh taâm, quyø laïy laø chòu xaû caùi tröôïc, caùi söï ngu muoäi cuûa chuùng ta, phaân giaûi söï ngu muoäi ñeå
THU SÖÏ SAÙNG SUOÁT CUÛA NGÖÔØI SAÙNG SUOÁT HÔN CHUÙNG TA, LAØ BEÀ TREÂN THIEÂNG LIEÂNG,
TRONG KHOÂNG MAØ COÙ.
Cho neân caùi cuùng laïy yù nghóa raát ñaày ñuû nhöng maø ngöôøi ñôøi khoâng hieåu, saép baøn ñoù roài cuõng nhö cho
ngöôøi ta aên, roài quyø xuoáng cuùng laïy vaäy thoâi, khoâng bieát yù nghóa cuûa cuùng thì cuùng cuõng voâ ích. Chuùng ta
cuùng laø ñeå deïp töï aùi, maø deïp ñöôïc töï aùi thì môùi coù saùng suoát! Ngöôøi tu maø coøn töï aùi, khoâng coøn saùng suoát.
Deïp töï aùi môùi höôùng veà thanh nheï, thì keû hung noù hoùa hieàn.
Leã xöa ngöôøi ta ñaët söï cuùng laïy ñoù laø ñeå taäp gì ? Taäp cho nhöõng ngöôøi keâu baèng aùc oân, khoâng hieåu, khoâng
coù taâm linh, chaäm tieán, môùi chæ ñoä cho noù cuùng laïy, laøm hình noäm thieät to ñeå cho noù coù veû sôï vaø noù cuùng
laïy. Thì khi noù cuùng laïy, noù thaáy noù ñöôïc cöùu roãi. Cöùu roãi ôû choã naøo? Laø noù quyø xuoáng laïy, caùi phaàn tröôïc
ñieån, ngu muoäi cuûa noù ñöôïc giaûi toûa ra thì thanh ñieån seõ cöùu ñoä noù. Cho neân noù caûm thaáy khi noù cuùng laïy
roài, noù nheï. Ñoù laø ñoái vôùi nhöõng phaàn taâm linh yeáu heøn, coøn NHÖÕNG PHAÀN TAÂM LINH THANH NHEÏ
KHOÂNG DUØNG CUÙNG LAÏY TAÏI THEÁ, NHÖNG MAØ THAÄT SÖÏ, PHAÀN HOÀN PHAÛI COÙ NGHI LEÃ GAÁP
TRIEÄU LAÀN ÔÛ THEÁ GIAN.
CÖÕU KHIEÁU :
Noù töø söï xuaát phaùt cuûa trung taâm boä ñaàu vaø ngay phía sau coå ñoù, thoâng suoát ñi leân, thì caùc baïn xuaát ra,
môùi thaáy roõ caùi Cöõu Khieáu. Noù ôû trong chiùn taàng, maø trong ñoù töø toái ñi tôùi saùng, noù xuaát phaùt ra, maø chæ coù
ngöôøi tu thanh nheï caùi phaàn hoàn môùi ñi leân treân ñoù… böôùc voâ trong ñoù.
Cöõu Khieáu naøy cuõng ôû trong Cöõu Truøng Ñaøi maø ra, cuõng chín giôùi ñoù. Cho neân caùi naøy, phaûi coù thöïc haønh
roài môùi thaáy, coøn neáu maø khoâng thöïc haønh thì khoâng sao maø caùc baïn thaáy caùi naøy ñöôïc.
Caùi Cöõu Khieáu naøy noù cuõng do chín taàng maø toâi noùi laø caùi khu oác laø haï, trung, thöôïng, laø ba laàn chín laø hai
möôi baûy, roài noù môùi keát tinh ôû beân treân ñoù roài noù môùi coù caùi Cöõu Khieáu. Töø ôû choã ñoù, caùc baïn xuaát ra,
caùc baïn môùi thaáy roõ.
CÖÕU TRUØNG ÑAØI :
Cöõu Truøng Ñaøi laø ba giôùi cuõng ñeàu coù, cuõng haï, trung, thöôïng. Maø coù choã noù khoâng qui tuï thanh nhaõ, ñeïp
laø noù coøn ñoäng loaïn trong caùi haï giôùi, trung giôùi, tôùi thöôïng giôùi, caùc baïn môùi thaáy roõ caùi thaùp Cöõu Truøng
chín taàng ôû trong tieåu thieân ñòa, trong baûn theå cuûa mình. Nhöng maø caùi naày raùng tu thanh nheï thì töï nhieân
noù ôû ñoù, chöù khoâng ñaâu.
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Tình Tiền Duyên Nghiệp
Bao năm đóng góp rõ chơn tình
Tham dục hình thành lại khó minh
Ðời dạy tình người nay chẳng đạt
Tâm không minh chánh nợ đầy mình.
Ðầy mình khó giải khó tự minh
Uẩn khúc bao quanh tại chính mình
Lạm dụng tình Trời gieo ý động
Không minh nhân quả, hại chính mình.
Chính mình ác hại khó phân minh
Ðời là tạm cảnh duyên không tốt
Trí tuệ không minh khó hiểu mình
Hiểu mình mới rõ hành trình tiến.
Trời ban tình đẹp chính mình tu
Mình tu giải tỏa thân đui mù
Trí tuệ phân minh tự đắp bù
Ðắp bù đen bạc không còn nữa
Phân minh đời đạo, rõ thân tù.
Quí thương,
Lương Sĩ Hằng.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Ma Ha Ca Diếp
Ông Tư giảng
Là lá gan hợp với lá phổi, trước kia nó cũng làm ma, nếu con tu thành Phật thì nó cũng thành Phật tử
theo. Chúng nó là đồ đệ nô lệ của con.
MA HA : Là ma.
CA : Là nói tụng, ca lý.
DIẾP : Là lá.
Lá gan lá phổi phát lửa điển sắc xanh phải trực tiếp với đôi mắt là Ma Ha Mục Kiền Liên.
• Ông Tám giảng
Sự liên hệ của con người, tại sao con người, những vị tu hành thành đạo? Người ta dòm người ta
nói, tụi này là một đám ma. Người ta dòm cặp mắt, người ta biết rồi! Tà khí xuất phát, tâm viên ý mã, động
không bao giờ tịnh, dòm cặp mắt đó là biết rồi! Ma chưa thành đạo. Cho nên Ngài mới giảng giải, tùy
chuyện mà giảng giải. Có người gặp nhau họ nói chuyện ma không! Ông sư nói chuyện ma không, mà từ
chuyện ma đó nó mới giải tỏa lên lần lần Thần Tiên Thánh Phật, dẫn độ cho họ. Tại sao gặp ông sư này cứ
nói chuyện ma không, mà không nói chuyện Phật! Tôi tới tôi cúng Phật mà ông nói chuyện ma, vì luồng
điển trược nó bao trùm hành giả. Hành giả có đến cũng chỉ nói chuyện ma rồi từ chuyện ma giải thoát nó
ra, rồi đem cái cảnh địa ngục ra nói cho nó nghe, cho nó thức tâm, rồi nó mới tìm hiểu sự sai lầm của nó,
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nó mới tu. Người tu của chúng ta tu về Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí là các bạn được thanh lọc, từ ma
giới tu tới Thần giới, Thánh giới, Tiên giới, Phật giới, trong cơ thể các bạn hết trọi. Cho nên ánh sáng của
cặp mắt của các bạn mỗi kỳ mỗi khác. Mỗi 3 tháng tu thì rọi lại thấy cặp mắt nó trong lành, lóng lánh nó
khác, mà người nào cố công tu thì mới có. Chớ còn nói danh tu mà không thực hành thì không có. Ma nó
vẫn còn ma! Người thế gian hay sợ ma, vì bản chất của nó là ma, là yếu hèn cho nên nó sợ ma. Chúng ta tu
rồi tại sao hết sợ ma. Có người hồi trước nó gan lắm, nó nói tôi không sợ ma, tôi có thể đánh lộn với ma,
mà nó là quỷ nó đâu có sợ ma, nhưng mà khi nó tu rồi nó bắt đầu sợ ma. Nó nhẹ rồi, lần lần nó sợ ma, kẻ
hung hóa hiền rồi nó tưởng tới thần thánh nó càng sợ ma. Nó càng tưởng tới thần thánh cứu độ thì nó tu
lần, nó trở về cái giới thần thánh. Cái luồng điển nó thay đổi, nó diệt cái quỷ môn quan ngay trung tim giữa
cái ngực này. Nó vượt qua khỏi rồi thì nó không sợ nữa. Ði đâu nó cũng không sợ. Rồi nó trụ đảnh rồi càng
không sợ nữa. Bom đạn nó cũng không ngán, vì thức hòa đồng mở hết rồi đâu có sợ nữa. Trước kia thức
hòa đồng chưa mở, còn ô trược, còn lệ thuộc, còn lạy lục, hao dần chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Ngày
hôm nay tu rồi, tự chủ, nó chỉ biết nắm cái nguyên lý Nam Mô A Di Ðà Phật để thức tâm và mở cái thức hòa
đồng của chính nó, thì nó tự chủ. Nó chỉ khai phá và mở tâm mở trí ảnh hưởng người khác, chớ không có
bao giờ bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái chìa khóa quan trọng, các bạn ngày đêm đã lo niệm nhưng mà nhiều
khi cũng quên, niệm một chút rồi quên, rồi nghĩ chuyện bậy bạ. Cái đó mình phải kiểm soát lại, và phải xét
lại khi chúng ta đã hứa với lương tâm và hứa với vạn linh trong tiểu thiên địa này. Chúng ta phải tận tình
phục vụ chúng nó, và phải thường xuyên trì niệm để độ cho chúng nó hành vì chúng nó còn chậm trễ lắm,
còn trần trược lắm. Dạy hoài, dạy một câu mà nói một triệu lần nó chưa hiểu. Ðó cũng như các bạn hiểu
đạo rồi các bạn gặp một người phàm tới hỏi đạo, các bạn nói đi nói lại, nói nhiều lần rồi, qua bữa sau cũng
hỏi nữa. Cái câu đó là cái câu gì, vì sao? Vì sự trần trược nó xâm chiếm đối phương, cho nên đối phương
phải thiệt thòi ở chỗ đó. Còn người tu thanh nhẹ, vừa nói là người ta hiểu rồi. Mà khi người ta hiểu rồi,
người ta đã tự bước qua một giới khác rồi, không còn ở cái giới đó nữa, và chuyện đó không cần thiết chính
họ nữa. Họ giữ chữ không và họ để thăng hoa, để tiến lên. Ðó, kêu bằng giữ giới. Ngày hôm nay các bạn
vừa học thấy rõ cái trược của chính mình và vừa ao ước đi tới điển giới. Cho nên muốn đạt tới điển giới là
phải hành, chớ không hành không bao giờ đạt. Không cách gì các bạn có thể đạt được. Dụng lý thuyết,
mượn lý thuyết, và đưa mình xuống chỗ sa lầy mà thôi! Chớ còn thực hành mới thấy, không thực hành
không bao giờ thấy.
Hồ Huệ trích
THƠ BẠN ÐẠO
NĂM MỚI VÔ VI 2012
CHÚC bạn đạo Năm mới hành tinh tấn điển
MỪNG khắp năm châu hành pháp thiền
NĂM tròn hành đúng thông khai pháp
MỚI hiểu diệu thâm pháp Vĩ Kiên
HAI năm tu vắng Đức Thầy yêu
KHÔNG sót đêm nào ngồi toạ thiền
MƯỜI điều tâm niệm luôn ghi nhớ
HAI, Tổ Thầy ban báu pháp thiền
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
14.12.11
-----

NĂM MỚI NHÂM THÌN 2012
NĂM thêm thanh điển hành tinh tấn
MỚI đủ lục thông thoát cảnh trần
NHÂM quí pháp khai thông cửu khiếu
THÌN rồng vàng hội Phật kề chân
HAI lần xuân nữa Thầy xa vắng
Không quên lời giảng phải thương thân
MỘT pháp tình thương đạo đức cần
HAI không thức giác niết bàn gần
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
29.12.11
-------
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XUÂN NHÂM THÌN 2012
NHỚ TƯỞNG, TRI ÂN ĐỨC TỔ, THẦY
ĐỨC độ siêu dầy dựng pháp thiền
TỔ Bảo Tạng tu kiến Phật Tiên
THẦY Sĩ Hằng thành Phật Vĩ KIên
SỐNG trọn lành Bồ Tát độ truyền
MÃI mãi khắc sâu lời thuyết giảng
TRONG tình hoà ái như cha hiền
LÒNG nhẹ vô ưu tâm hạnh phật
HÀNH khai thức giác rõ siêu nhiên
GIẢ chơn tri thức hành tu tiến
PHÁP lý diệu thâm hành chuyển điển
VÔ trong điển giới nhẹ quân bình
VI diệu pháp môn Thầy Tổ truyền
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 04.01.12
----XUÂN VỀ TÂM ƠI
Xuân về mai nở khắp miền
Mây,Trăng,gió gọi muôn miền sắc xinh
Vô Vi tiếng trống đồi linh
Dục lòng phàm tục quay mình thức tâm
Tâm ơi làm ngọn hải đăng
Soi đường học đạo công năng bền bờ
Giải mê bao kíp dại khờ
tham lam,chấp ngã,mê mờ lưới giăng
Tạ ơn Trời Phật soi căn
Tâm về học đạo phá màn u mê
Đêm đêm tâm giữ lời thề
A DI ĐA PHẬT Tâm về đồi linh
Thiền tâm cảm hóa chúng sinh
Soi cùng pháp giới hòa tình cỏi mê
Tâm ơi trì chí quay về
Đừng lao khổ tứ, đừng vờn mây bay
Tránh xa cái biển trần xay
Tâm về học đạo nghe Thầy giảng kinh
Hoa mai xuân hẹn lại về
VÔ VI trống dục Tâm về đồi linh
Tân phú ngày 24/1/2012
Lê Thị Ngạn
----

XUÂN MỈM CƯỜI 2012
Tết đến Cà Mau xuân nhộn nhịp
Cộng đồng trợ giúp xuân niềm vui
Mai, đào, lan, cúc xuân khoe sắc
Quang cảnh tuyệt vời xuân đạo khơi.
Tết đến ngày vui xuân chúc tuổi
Hội tình chung hưởng xuân thanh tươi
Ý khai thanh điển xuân niên mới
Bác ái thân thương xuân mỉm cười.
Cà Mau, 17-01-2012
Văn Phong
-----

Hội Tụ Thanh Quang
Càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài
Bát quái bát phương thu về một mối
Nhớ đỉnh đầu nhìn trung tâm chân mày
Tuy hai mà một tuy một mà hai
Vài khắc tập tành cả đời vẫn vậy
Một luồng gió mát thổi lộng Thiên Môn
Trong dương có âm trong âm có dương
Xuyên huyệt Ấn Đường triền miên thanh điển
Thời gian lãng đãng thập nhị chu niên
Mới tới cũ lui xoay chuyển liền liền
Lại trở về không sanh sanh hóa hóa...
Hành đủ ba pháp thêm thở Chiếu Minh
Thiên Địa ngũ hành tương khắc tương sinh
Tứ tượng lưỡng nghi vẫn trong Đại Đạo
Càn khôn chao đảo sáu hơi Pháp Luân
Cực động tới tịnh có lại tới không
Vạn vật hóa sanh đi mãi một vòng...
Oberhausen,15.01.2012
Lê Thành Tín (Thiền Đường Hạnh Đức)
-----

CHÚC XUÂN
Chúc nhau tu hiền
Triền miên thanh nhẹ
Không làm ông kẹ
Lấn áp bần tăng.
Có ai vấp ngã
Kéo dậy cùng đi
Không đạp trên mình
Những tên móc rác.
Cha dạy Vô Vi
Sao không biết gì?
Thuyết rụng hết răng
Chết còn vẫn nói.
Chúc nhau tinh tấn
Tiền kiếm đủ xài
Xuất hồn học đạo
Thiên-Đàng ngao du
Kính bái
TPHCM, ngày 18-1-2012
Trọng-Nghĩa
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BẠN ÐẠO VIẾT
Mỗi độ Xuân về - Vui biết là bao!
Khi mà Ðức Thầy còn hiện diện chung vui ăn Tết với chúng ta, không có bút mực nào có thể tả cho hết được
cái niềm vui hãnh diện và sung sướng đó của anh em bạn đạo Vô Vi.
Có một lần ngồi tâm tình với Ðức Thầy tôi nói : Mỗi lần Thầy về thăm, thì tâm thức của chúng con nó rộn
ràng xôn xao, sôi sục lên, vui vui…mừng nừng…lo lo… Cảm thấy như ngày Tết, ngày Hội nhảy múa trong
tâm thức .v.v… Sao lạ quá? Rồi Ðức Thầy nói :
-

Không những chúng con vui, mà cỏ cây, hoa lá cũng vui. Con nhìn xem : cái bông, cái hoa, nó nở cũng
khác ngày thường, màu sắc của nó, cái lá xanh tươi của nó, thế gian không ai chế được, bắt chước làm giả
thấy giống giống, chớ không có khả năng.
Mỗi lần Tết về thì chúng ta lại có dịp đi chợ Tết xem bông, thật vui. Mua Ðào, mua Mai, Lan, Cúc, cây quít,
cấy tắc v.v… để về chưng dọn trong nhà v.v…
Những năm Ðức Thầy về ăn Tết ở San Diego, anh em chúng tôi mỗi người một tay, một việc chung góp vào
cho đến ngày 30 Tết rồi anh em vui họp chung nhau lại Ðón Giao Thừa, khui sâm banh ăn mừng năm mới
cùng với Ðức Thầy hô to lên : Happy New Year! …Ăn Tết có lắc bầu cua cá cọp, vui lắm!
Cũng như phương Tây người ta đi mua sắm quà, cách chưng dọn cây Noel, ông già Noel, đèn trang trí để
mừng lễ Giáng Sinh tạo thành mùa lễ hội có nhiều sinh khí, vui nhộn, ấm áp, bình an và lành mạnh để chuẩn
bị cho một năm mới tràn đầy sinh lực, vui tươi và hạnh phúc v.v…
Ðặc biệt năm nay ở Cali người ta ăn Tết rất là vui vẻ vì khí trời ấm áp, khác hẳn mọi năm. Tất cả đều cảm
nhận và tận hưởng luồng thanh khí thanh xuân mà thiên nhiên và Tạo Hóa đã đem lại cho vạn vật cùng
chung hưởng.
Cũng giống như cái tên « Chung Vui Hạnh Ngộ » mà Ðức Thầy đã để lại cho Ðại Hội Vô Vi năm nay ở
Nam Cali, làm cho tôi phải suy nghĩ!? … Sao mà nó trùng hợp một cách lạ lùng quá!
Sẵn đây tôi cũng xin ghi lại bài thơ của Mãn Giác Thiền Sư nói về Xuân để quí bạn tường lãm :
Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tùng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Ðình tiền tác dạ nhất chi mai
dịch lại
Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa nở
Việc đời trước mắt qua
Cái già đến từ trên đầu
Ðừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Ðêm qua sân trước một cành mai
Ðầu năm Nhâm Thìn xin kính chúc quí bạn năm mới dồi dào sức khỏe, tu học tinh tấn.
Bành Chí kính chào
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