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1. ĐỨCPHẬTTHÍCHCA
Từ trời Đâu Suất hạ sinh
Lâm TỳNi buổi bìnhminh khác thường
Vô ưu nở rộ tỏa hương
MaDa thánhmẫu trên đường nghỉ ngơi
Nơi đây Bồ Tát ra đời
Hoa sen bảy bướcmở lời ban ra
Nhân gianThiên giới kính ta
Đây là kiếp cuối sinh ra sau cùng
Ba hai tướng hảo oai hùng
Điềm lành của Đấng tột cùng tối cao
Ở đời thống lãnh bốn châu
Xuất gia thành Phật đạomầu truyền ban
Hai chín năm ở thế gian
Ba tòa cung điệnmuôn ngàn thú vui
Nghiệp xưa đến lúc chínmùi
Dạo xem trần thế ngậm ngùi thiết tha
Khi trông thấymột người già
Sau rồi người bệnh rồi là chết đi
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Làm sao không khỏi ưu bi
Thế gian giả tạm có gì thật đâu
SaMôn thiền định thâm sâu
Con đường giải thoát đạomầu là đây
Vợ con là cái sợi dây
Buộc ràng khó thoát khỏi bầy tử sinh
Vượt dòng tục lụy domình
Quyết đi tìm đạo vôminh đoạn trừ
Sáu năm khổ hạnh chẳng từ
Phápmôn khổ hạnh thấu nhừ thịt da
Con đường trung đạo ngộ ra
Không nên khổ hạnh quámà làm chi
Cũng không hưởng thụ li bì
Vừa tầm tu tập sẽ đi đúng đường
Sau khi thọ nhận cúng dường
Bát cơm sữa ấy lên đường tịnh tu
Cội Bồ Đề hạ công phu
Nếu không đắc đạo cho dù thịt da
Nát tan cả tấm thân ta
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Cũng không đứng dậy rời xa chỗ này
Ácma tiến đến bao vây
Dùng thần thông lực nhằm gây khó Ngài
Mười ba lamật sâu dày
Là nơi che chở lúc này không sai
Trú trong hơi thở lâu dài
Định tâm trí sáng đạo khai ngộ dần
Hướng về quá khứ lần lần
Túcmạngminh thấy bao lần tử sinh
Thiên nhãnminh thấy hữu tình
Tùy theo nghiệp tạo tái sinhmuôn loài
Lậu tậnminh đã vượt ngoài
Tử sinh giải thoát ra ngoài thế gian
Vôminh phiền não tiêu tan
Lục thông Đại Giác Phật Đà toàn tri
Bảy ngày liên tục thọ trì
Trú trong Đạo Quả vô vi an lành
Bảy ngày nhìn cội cây xanh
Bảy ngày đi dạo thiền hành bên cây
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Bảy ngày an định gần đây
Bảy ngày quán sát nhân duyên đạomầu
PhạmThiên đã xuống thỉnh cầu
Vì nhân gian nói phápmầu độ sinh
Như hoa sen nở bùn sình
Có người giác ngộ tử sinh kiếp này
Hoa sen ngập nước sâu dày
Có người ngộ đạo đời này đời sau
Hoa sen vùi dưới bùn sâu
Chúng sinh nhiều kẻ cứng đầu không theo
Vì người cao thấp khác nhau
Tùy duyên giáo hóa trước sau cũng lành
Hướng về Lộc Uyển đi nhanh
Kiều Trần Như nhóm bạn lành cùng tu
Pháp luân vận chuyển công phu
Khổ là sự thật cho dù ở đâu
Tập là ái dục thâm sâu
Diệt là phiền não khổ sầu tiêu tan
Đạo là từng bước thực hành
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Tu theo chánh đạo tử sanh đoạn trừ
Ngộ ngay Chánh Pháp Trần Như
Những người bạn khác từ từ ngộ ra
Từ đây đạo pháp lan xa
Bốn lăm năm ấy nói ra pháp lành
Tùy duyên hóa độ chúng sanh
Như Lai thuyết giảng thiện lành trước sau
Có người giác ngộ thật mau
Có người tu đến kiếp saumớithành
Có người ngộ chậm ngộ nhanh
Có người tạo được phước lành tùy duyên
Mấy ngàn năm đã lưu truyền
Đạomầu lan tỏa khắpmiền gần xa
Đời nàymaymắn sinh ra
Vẫn còn Giáo Pháp cho ta thực hành
Cuộc đời ngắn ngủi phải nhanh
Thọ trì Giáo Pháp thực hành tu tâm
Diệt trừ phiền não ngủ ngầm
Ngộ ra sự thật tu tâm an lành.

7



2. BẬCỨNGCÚNG
Nhân gianThiên giới lòng thành
Cúng dàng lên Đấng Cha Lành Từ Tôn
Lập lên bảo tháp thiềnmôn
Vì Ngài đáng được kính tôn cúng dàng
Vì Ngài đã hết buộc ràng
Sạch tan phiền não thuộc hàng thượng nhân
Vì Ngài có đại thâm ân
Đại bi, đại trí, đại nhân,ThánhHiền
Vì Ngài trí đức vô biên
Mở đường thoát tục đếnmiền lạc an
Pháp lành phổ độ trần gian
Giúp cho nhân thế tiêu tan não phiền
Ngài là tối thượng phước điền
Cúng dàng thì được vô biên phước lành
Vì Ngài phổ độ chúng sanh
Bằng nhiều phương pháp thiện lành khác nhau

Có người ngộ trước ngộ sau
Cúng dàng là tạo phướcmàu vô sinh
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Vì gieo duyên độ hữu tình
Cúng dàng Đức Phật caominh thiện lành
Cúng dàngmong thoát tử sanh
Cúng dàng lên Bậc thiện lành tối cao.

3. BẬCCHÁNHTRI
Phật là Bậc Chánh Biến Tri
Vì Ngài có trí không gì cản ngăn
Mặt trời soi sáng thế gian
Nhưng không sáng đếnmuôn ngàn ngục sâu
Chánh tri tuệ giác nhiệmmầu
Sáng soi muôn cõi dù sâu ngút ngàn
Sáng soi thấu tỏ thế gian
Nhân duyên quả báo lạc an khổ sầu
Sáng soiThiên giới do đâu
Nhân duyên gì hưởng phướcmầu lạc an
Chánh tri quá khứmuôn ngàn
Bao nhiêu kiếp trước từng làm nghiệp chi
Tử sinh sinh tử chánh tri
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Sáng soi hiện tại là vì nhân duyên
Tùy theo tri kiến hiện tiền
Nghiệp nhân quả báo vô biên trập trùng
Tương lai chánh trí tận cùng
Khi nào giác ngộ hãi hùng tử sinh
Khi nào chấm dứt vôminh
Khi nào diệt tận tái sinh vô thường
Chánh tri giác ngộ tỏ tường
Bậc Toàn Giác Trí mở đường vô sinh.

4. BẬCMINHHẠNHTÚC
Phật Đàminh hạnh đủ đầy
Trải qua bao kiếp dựng xâymà thành
Minh là tuệ giác khởi sanh
Tuệ tri sự thật các hành nhân duyên
Hạnh là giới đức chu viên
Lục căn phòng hộ thiện hiền vị tha
Minh là trí sáng bao la
Tuệ tri quá khứ nghiệp ta đã làm
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Hạnh là tri túc vô tham
Sống trong tỉnh thức luôn làm vị tha
Minh là trí tuệ sâu xa
Rõ thông TamGiới nghiệp và chúng sanh
Hạnh là tàm quý đa văn
Đức tin tinh tấn thiện lành cần chuyên
Minh là trí sáng vô biên
Biết tâm người khác hiện tiền nghĩ suy
Hạnh là chánh niệm oai nghi
Nhập vào thiền chứng tâm thì lạc an
Minh là lậu tận Niết Bàn
Sạch băng phiền não chỉ còn tuệ tri
BậcMinhHạnh Túc đã vì
Chúng sinhmêmuội thực thi nhiều đời
Trau dồi minh hạnh chẳng rời
Kết thành trí đức ở nơi Phật Đà.
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5. BẬC THIỆNTHỆ
Phật Đà chỉ nói lời lành
Gọi làThiệnThệ ngôn hành vị tha
Những gì lợi ích nói ra
Đúng thời đúng lúc đểmà độ sinh
Thế gian vô số hữu tình
Mỗi người tư tưởng tâm linh chẳng đồng
Tùy duyên nói pháp sâu nông
Ngộ người chưa ngộ cũng đồng thoát ra
Đại dương rộng lớn bao la
Nước thuần vị mặn ấy là đại dương
Phật Đà nói pháp nhiều phương
Chỉ thuầnmột vị thoát đường tử sinh
Pháp lành chuyển hóa tâm linh
Cho người giác ngộ vì mình hiểu sai
Xưa nay sinh tử kéo dài
Chỉ vì mêmuội đúng sai chẳng tường
Pháp là ánh sáng dẫn đường
Bỏ tà theo chánh thì thường an vui
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Khổ đau phiền não chôn vùi
Nghe lờiThiệnThệ an vui lâu dài
Phật làThiệnThệ không sai
Phật là Đại Giác Như Lai thiện lành.

6. BẬC THẾGIANGIẢI
Phật Đà hiểu rõ thế gian
Vô biên thế giới muôn ngàn chúng sinh
Tùy theo nghiệp tạo củamình
Noãn, thai, thấp, hóamuôn hình khác nhau
Ngục sâu đến tận A Tỳ
Trời cao Phi Tưởng cũng vì nghiệp nhân
Bamươimốt cõi xa gần
Gọi là TamGiới một phần thế gian
Tiểu thiên thế giới một ngàn
Trung thiênmột triệu thế gian xa gần
Đại thiên hàng tỷ thế gian
Phật Đà giác ngộ ba ngàn đại thiên
Chúng sinh thế giới vô biên
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Con đường quanh quẩn não phiền tử sinh
Con đường giải thoát vôminh
Con đường chánh đạo vô sinh thoát trần
Phật Đà giảng pháp chánh chân
Các hàng thế giới xa gần khác nhau
Người nào kinh cảm thì mau
Nương theo Giáo Pháp đạomàu tu tâm
Đểmà gieo tạo phước âm
Đểmà giải thoát lỗi lầm tử sinh.

7. BẬCĐIỀUNGỰTRƯỢNGPHU
Phật là Điều Ngự Trượng Phu
Bậc thầy hướng đạo cho dù là ai
Nhân gianThiên giới rộng dài
Chúng sanh lành dữ không ai bằng Ngài
Dù cho già trẻ gái trai
Sang hèn ngu trí ở gần ở xa
Có nhân duyên với Phật Đà
Ngài đều giác ngộ cải tà quy chân
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Từ phàm nhân đắcThánhNhân
Từ người tội lỗi cũng dần thiện ra
Những người bất thiện gian tà
Trở nên hiền thiện thật thà chánh chân
Những người tham dục hận sân
Xa lìa tham dục lòng dần từ bi
Những người phiền não ngu si
Trở thành trí tuệ sầu bi phai tàn
Những người đau khổ bất an
Trở nên hạnh phúc Niết Bàn ngộ ra
Những người sanh tử chưa qua
Giờ đây theo Pháp Phật Đà ráng tu
Quả là Điều Ngự Trượng Phu
Phật Đà tối thượng vân du độ đời.

8. BẬC THẦYCỦATRỜINGƯỜI
Bậc thầy hai cõi nhânThiên
Bậc Đạo Sư củamọimiền thế gian
Bậc khai mở đạo Niết Bàn
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Từ nhân gian đến các hàng chưThiên
Lắng nghe Giáo Pháp thiện hiền
Ngộ ra chân lý an nhiên thoát trần
Bậc thầy giảng pháp chánh chân
Bậc thầy dạy pháp thượng nhân thiện lành
Bậc thầy phổ độ chúng sanh
Dạy người bỏ ác làm lành thân tâm
Dạy người bỏ hết lỗi lầm
Dạy người những pháp tu tâm tịnh lành
Dạy người giác ngộ tử sanh
Dạy người giải thoát khỏi nanh tử thần
Phápmôn bất tử chánh chân
Bậc thầy dạy đạo thoát trần vô vi
Nhân gianThiên giới quy y
Bậc thầy cao thượng đã vì nhânThiên
Mở khai đạo phápThánhHiền
Bậc thầy hai cõi nhânThiên Phật Đà.
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9. BẬCGIÁCNGỘ
Phật Đà giác ngộ chánh chân
Tuệ tri sự thật thành ân Phật Đà
Ngộ ra chân lý sâu xa
Nhân sinh thế giới Phật Đà ngộ sâu
Chúng sinh khi chết đi đâu
Luân hồi sinh tử từ lâu xoay vần
Khổ là sự thật chánh chân
Có sinh có khổ cả thân tâm này
Tập là phiền não sâu dày
Vôminh tham ái từng ngày là nhân
Diệt là giải thoát từng phần
Khi nào diệt hết được nhân não phiền
Đạo là đường chánh thiện hiền
Tuệ tri sự thật an nhiên thoát trần
Đó là sự thật chánh chân
Đó làThánhĐế thoát trần vô sinh
Đó là trí tuệ caominh
Phật Đà tu tập tựmình ngộ ra
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Bốn đường chân lý sâu xa
Phật Đà giác ngộ đểmà truyền trao
Con đường giải thoát tối cao
Con đường giác ngộ đi vào vô sinh
Con đường diệt tận vôminh
Con đường giải thoát tử sinh luân hồi.

10. BẬC THẾTÔN
ThếTôn thừa tự phước lành
Mười ba lamật đã hành chu viên
Khi xưa bố thí cần chuyên
Ngày nay là Bậc phước điền thế gian
Khi xưa giữ giới làm lành
Ngày nay hưởng phước thanh danhmuôn đời
Khi xưa xả tục xuất gia
Ngày nay giải thoát vượt qua luân hồi
Khi xưa trí tuệ trau dồi
Ngay nay tự giác ngộ rồi giác tha
Khi xưa tinh tấn làm lành
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Ngay nay nỗ lực độ sanh không ngừng
Khi xưa nhẫn lại mọi bề
Ngày nay thần lực không hề sợ ai
Khi xưa chân thật không sai
Nay người tin tưởng lời Ngài nói ra
Khi xưa quyết định chánh tà
NayNgài quyết định những là thần thông
Khi xưa từ ái mênhmông
Nay Ngài phổ độ số đôngmuôn ngàn
Khi xưa buông xả chẳngmàng
Nay Ngài giác ngộmở đàng vô sinh
Thế Tôn Trí Đức caominh
Thế Tôn thừa tự nghiệpmình tạo ra
Thế Tôn Chánh Giác Phật Đà
Thế Tôn là Đấng thật là tối cao.

11. PHẬT
Phật là Đấng tối thượng lành
Đại bi độ thế nên thành Phật ân
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Phật Đà không có tham sân
Si mê diệt hết Phật ân trọn lành
Chánh tri tuệ giác vô sanh
Hạnhminh viênmãn thiện lành vô song
Tùy duyên nói pháp lợi tha
Thế gian chân tục gần xa tỏ tường
Điều Ngự Bậc tối thượng vương
Nhân gianThiên giới tựa nương Phật Đà
Chánh tri giác ngộ cao xa
Phật Đà tự giác giác thamở đường
Thế Tôn phước báu phi thường
Bậc đáng cúng dường phước quả vô biên.

12. PHẬTĐỘSINH
Phật Đà giáng thế độ sinh
Phật Đà trí tuệ caominh tột cùng
Độ sinhmười lực viên dung
Căn cơ cao thấp chẳng cùng như nhau
Có người ngộ trước ngộ sau
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Tùy duyên thuyết giảng phápmàu độ sinh
Thế gian tà kiến vôminh
Tưởng tri sai trái tâm linhmơmàng
Phật Đà thuyết giảng rõ ràng
Chỉ bày sự thật chỉ đàng tâm linh
Khổ đau phiền não phát sinh
Đều do tà kiến vôminh sâu dày
Con đường thoát khổ từng ngày
Bỏ tà theo chánh thẳng ngay tâmmình
Giữ gìn chánh niệm tâmminh
Tránh xa dao động tâmmình lặng yên
Định tâm trí sáng hiện tiền
Tuệ tri sự thật thì liền ngộ ra
Khổ do sinh diệt trong ta
Vôminh tham ái chính là nguyên nhân
Khi nào tâm hết nhiễm trần
Khi nào chánh đạo tập dần thoát ra
Độ sinh như thế Phật Đà
Dạy người giác ngộ hiểu ra chínhmình
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Đoạn trừ tham ái vôminh
Niết Bàn tịch diệt vô sinh thoát trần.

13. THẬP LỰC
Phật Đàmười lực tối cao
Là nguồn tuệ giác dồi dào vô biên
Tuệ tri chân lý hiện tiền
Liễu tri các pháp vô biên Phật Đà
Một là hiểu rõ chánh tà
Đúng sai tốt xấu Phật Đà tuệ tri
Hai là nhân quả trường kỳ
Nghiệp nhân quả báo tuệ tri rõ ràng
Ba là sinh thú các hàng
Thấp cao tốt xấu theo đàng nhân duyên
Bốn là thế giới đại thiên
Vô biên các cõi diệu huyền thấp cao
Năm là tâm trí ra sao
Phật Đà tường tận thế nào là tâm
Sáu là căn tính dư âm
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Pháp nào tu tập điều tâm dễ hành
Bảy là thiền định tịnh thanh
Phápmôn thiền định thực hành thấp cao
Tám là quá khứ ra sao
Túcmạng trí thấy biết bao nhiêu đời
Chín là thiên nhãn cao vời
Chúng sinh sống chết nhiều nơi tỏ tường
Mười là lậu tận cửu trường
Sạch băng phiền não thoát đường tử sinh
Phật Đà thập lực caominh
Đại nhân chánh trí độ sinh tận tình
Tùy duyên tế độ chúng sinh
Từ nguồn tuệ giác tâm linh Phật Đà.

14. PHẬTRAĐỜI
Thế gian có Phật ra đời
Bậc thầymở đạo đến nơi Niết Bàn
Bầu trời tăm tối ngút ngàn
Ánh bìnhminh chiếu tiêu tanmê tà
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Hômnay thế giới Ta Bà
Đónmừng Bồ Tát Phật Đà giáng sinh
Mở ra chân lý khai minh
Đoạn trừ phiền não tử sinh luân hồi
Thế gian tăm tối lâu rồi
Si mê tà kiến làmmồi tử sinh
Phật Đà giác ngộ caominh
Dẫn đường nhân thế tử sinh xa lìa
Chúng sinh cao thấp phân chia
Căn cơ thượng hạ khó lìa dục tham
Phật Đà thuyết pháp siêu phàm
Thoát ly phiền não phải nhàm thế gian
Con đường đi đến lạc an
Con đường đi đến Niết Bàn tịnh thanh
Con đường Bồ Tát đản sanh
Là đường Phật Đạo phước lành thế gian.
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15. VESAK
Ngày rằmVesak tháng tư
Kínhmừng Phật đản đã từ ngàn xưa
Lâm TỳNi ngát hương đưa
Vô Ưu hoa nở trời vừa tịnh thanh
Nơi đây Bồ Tát đản sanh
Hoa sen bảy bước lời lành nói ra
“Đây là kiếp cuối của ta
Nhân gianThiên giới Phật Đà chí tôn”
Ba hai tướng hảo tâm hồn
Thanh cao thoát tục chí tôn thiện lành
Cũng vì đại nguyện độ sanh
Bốn A Tăng Kiếp thực hành chu viên
Mười ba lamật thiện hiền
Trăm ngàn đại kiếp chu viên phước lành
Ngày rằmVesak đản sanh
Ngày rằmVesak chứng thànhNhư Lai
Ngày rằmVesak không sai
Niết Bàn tịch diệt lâu dài vô dư
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Ngày rằmVesak tháng tư
Nhân ba sự kiện Phật từ chứa chan
Giáng Sinh,ThànhĐạo,Niết Bàn
Là ngày lịch sử trần gian hướng về
Nhân gianThiên giới tựu tề
Cúng dàng tưởng nhớ niệm về thâm ân
Bổn sư dạy đạo thoát trần
Bậc thầy Tam giới chánh chân thiện lành
Đại từ bi độ chúng sanh
Đại Lương Y chữa cho lành bệnh tâm
Trần gian từ bỏ lỗi lầm
Hướng về từ phụ tu tâm phước lành.

16. TẮMPHẬT
Vào ngày Bồ Tát đản sinh
Rồng phun nước tắm thân hình vàng kim
Đã bao nhiêu kiếp đi tìm
Con đường giải thoát độmình độ tha
Ngày rằmBồ Tát sinh ra
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Nhân gianThiên giới thiết tha ân tình
Tắmmừng Bồ Tát đản sinh
Tẩy trừ phiền não trongmình từ lâu
Vôminh tham ái thâm sâu
Siêng năng tẩy rửa đạomầu sáng ra
Tẩy trừ phiền não trong ta
Nương vào Giáo Pháp Phật Đà tu tâm
Tẩy trừ phiền nãomê lầm
Mỗi ngày trí tuệ trong tâm tỏ bày
Tẩy trừ phiền não từng ngày
Khi nào giác ngộ tỏ bày thật chân
Hômnay Bồ Tát giáng trần
Khiến cho bóng tối tan dần thế gian
Khiến cho ánh sáng ngập tràn
Con đường đi đến Niết Bànmở ra.
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