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Mỗi chủ nhật con về đây trùng ngộ, 
Áo Lam nghiêng bóng đổ dưới Phật đài.  
Hương Đàm vương phơ phất đọng trên vai, 
Xin rớt lại cơn say ngàn thương hải. 
 
Tỳ-kheo ơi khách Ta-bà quay lại, 
Đi theo Người đốt cháy cuộc tang dâu. 
Hoàng-Y bay Hoa Tạng quyện ngang đầu, 
Thì trần thế sá gì đâu vân ảnh!  
 
Lời Nam Mô ướp hồng môi thần thánh, 
Bước chân Sư hiện hữu cảnh Di Đà. 
Thiên thu về ba nghìn cõi hằng sa, 
Là tỉnh thức trong sát na hiện tại. 
 
Đoàn kinh hành tâm vô cầu vô ngại, 
Tay búp Sen đi nhặt trái miên trường. 
Mai có về bờ Cực Lạc mười phương, 
Xin nhập thế cho muôn đường đại nguyện. 
 

Minh Chiếu 

 

Hồi tưởng lại mấy năm trời, từ những ngày mẹ bắt đầu 
già yếu, qua đến bệnh tử, lòng tôi dào dạt niềm biết ơn 
Tam Bảo.  Không có ngọn đèn của Chánh Pháp chắc 
hẳn tôi và các anh chị em trong gia đình sẽ bi ai sầu 
thảm vô ích, không biết quán chiếu:  
Thân này từ đâu tới  
Thân mất ta về đâu  
Mỗi sáng, trưa chiều tối  
Hãy tự hỏi vì sao  
Sinh diệt trong hơi thở  
Sống chết như trò chơi  
Hết thành rồi đến hoại  
Là chân lý muôn đời…  
Như nước sông chảy mau  
Qua rồi không trở lại  
Đời người cũng như vậy  
Nuối tiếc nào được đâu…  
(Kinh Pháp Cú Thí Dụ,Việt dịch  TT Thích Minh 
Quang)  
Tôi nghe như có tiếng mẹ cùng tôi đọc: ….Chư Bụt 
trong ba đời, y diệu pháp trí độ Bát Nhã Ba La Mật.  
Vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú 
đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là 
linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực 
tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn.  Cho nên tôi muốn thuyết 
câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật.  Nói xong đức 
Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Gate, Gate, Paragate, 
Parasamgate, Bodhi Svaha, Gate, Gate, Paragate, 
Parasamgate, Bodhi Svaha, Gate, Gate, Paragate, 
Parasamgate, Bodhi Svaha  
Mẹ ơi, thôi mẹ an lành đi về cõi tịnh nhé mẹ!  

01-01-2007  
(Theo ThuVienHoaSen.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


