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1. ANTÂM
Khi tâmhướng thiện thì an

Tâmmà tán loạn do phannhiễm trần
Muốn tâm an tịnh thì cần

Siêng năng tẩy rửa bụi trần trong tâm
Bao nhiêuphiền não ngủ ngầm

Bao nhiêu bất thiện trong tâm chưa trừ
Bao nhiêu nghiệp chướng còn dư

Bao nhiêuđời tạo thói hư chưa lành
Muốn an tâmphải thực hành

Giữ gìn giới hạnh thiện lành thẳng ngay
Sáu căn thu thúc từng ngày

Oai nghi tề chỉnh tâmnày được an
Hướng về Đạo Quả Niết Bàn

Duy trì chánh niệm tâm an lạc dần
Thựchành thiền định chánh chân
Trú trên hơi thở thêm phần lạc an

Từ, bi, hỷ, xả tỏa lan
Mongngười hạnh phúc thì an tâmmình

Tuệ tri danh sắc diệt sinh
Đoạn trừ tà kiến thì mình lạc an
Khi nào chứng ngộNiết Bàn
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Thì tâm sẽmãi lạc an không rời
Tu tâmmọi lúcmọi thời

Thì tâm anmãi suốt đời an tâm.

2. BẬCỨNGCÚNG
Nhân gian thiên giới lòng thành

Cúng dàng lênĐấng Cha LànhTừ Tôn
Lập lên bảo tháp thiềnmôn

Vì Ngài đángđược 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 phươngpháp thiện lành khác nhau
Có người ngộ trước ngộ sau
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Cúng dàng là tạo phướcmàuvô sinh
Vì gieo duyên độ hữu tình

Cúng dàng Đức Phật caominh thiện lành
Cúng dàngmong thoát tử sanh

Cúng dàng lênBậc thiện lành tối cao.

3. BẬCCHÁNHTRI
Phật là BậcChánhBiến Tri

Vì Ngài có trí không gì cảnngăn
Mặt trời soi sáng thế gian

Nhưng không sáng đếnmuônngànngục sâu
Chánh tri tuệ giác nhiệmmầu

Sáng soimuôn cõi dù sâu ngút ngàn
Sáng soi thấu tỏ thế gian

Nhân duyên quảbáo lạc an khổ sầu
Sáng soi thiên giới do đâu

Nhân duyên gì hưởng phướcmầu lạc an
Chánh tri quá khứmuônngàn

Bao nhiêu kiếp trước từng làm nghiệp chi
Tử sinh sinh tử chánh tri

Sáng soi hiện tại là vì nhân duyên
Tùy theo tri kiến hiện tiền
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Nghiệp nhânquả báo vô biên trập trùng
Tương lai chánh trí tận cùng

Khi nào giác ngộ hãi hùng tử sinh
Khi nào chấmdứt vôminh

Khi nào diệt tận tái sinh vô thường
Chánh tri giác ngộ tỏ tường

Bậc ToànGiác 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 khứnghiệp ta đã làm
Hạnh là tri túc vô tham

Sống trong tỉnh thức luôn làm vị tha
Minh là trí tuệ sâu xa

Rõ thông Tam Giới nghiệp và chúng sanh
Hạnh là tàm quý đa văn
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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
BậcMinh Hạnh Túc đã vì

Chúng sinhmêmuội thực thi nhiều đời
Trau dồiminh hạnh chẳng rời
Kết thành trí đức ở nơi PhậtĐà.

5. BẬC THIỆNTHỆ
Phật Đà chỉ nói lời lành

Gọi là Thiện Thệ 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 sâunông

Ngộ người chưa ngộ cũng đồng thoát ra
Đại dương rộng lớn bao la
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Nước thuần vị mặn ấy là đại dương
Phật Đà nói pháp nhiềuphương

Chỉ thuầnmột vị thoát đường tử sinh
Pháp lành chuyển hóa tâm linh

Cho người giác ngộ vì mìnhhiểu sai
Xưa nay sinh tử kéo dài

Chỉ vìmêmuội đúng sai chẳng tường
Pháp là ánh sáng dẫn đường

Bỏ tà theo chánh thì thường an vui
Khổ đauphiền não chôn vùi

Nghe lờiThiện Thệ an vui lâudài
Phật làThiệnThệ không sai

Phật làĐại GiácNhưLai thiện lành.

6. BẬCTHẾGIANGIẢI
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 sâuđến tận A Tỳ

Trời cao Phi Tưởng cũng vì nghiệp nhân
Bamươimốt cõi xa gần



22

Gọi là TamGiới một phần thế gian
Tiểu thiên thế giớimột 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

Con đường quanh quẩnnão 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 thìmau

Nương theo Giáo Pháp đạomàu tu tâm
Đểmà gieo tạo phước âm

Đểmà giải thoát lỗi lầm tử sinh.

7. BẬCĐIỀUNGỰTRƯỢNGPHU
Phật làĐiều Ngự Trượng Phu
Bậc thầy hướng đạo cho dù là ai
Nhân gian thiên giới rộng dài

Chúng sanh lành dữ không ai bằng Ngài
Dù cho già trẻ gái trai



23

Sang hèn ngu trí ở gần ở xa
Có nhânduyên với Phật Đà

Ngài đềugiác ngộ cải tà quy chân
Từ phàmnhânđắc Thánh Nhân
Từ người tội lỗi cũng dần thiện ra
Những người bất thiện gian tà

Trở nên hiền thiện thật thà chánh chân
Những người thamdục hận sân
Xa lìa tham dục lòngdần từ bi
Những người phiền não ngu si
Trở thành trí tuệ sầu bi phai tàn
Những người đaukhổ bất an

Trở nên hạnh phúc Niết Bànngộ 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 duđộ đời.

8. BẬCTHẦYCỦATRỜINGƯỜI
Bậc thầy hai cõi nhân thiên

Bậc Đạo Sư củamọimiền thế gian
Bậc khai mở đạoNiết Bàn
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Từ nhân gian đến các hàng chư thiên
Lắng ngheGiáo 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 gian thiên giới quy y

Bậc thầy cao thượng đã vì nhân thiên
Mở khai đạo pháp Thánh Hiền

Bậc thầy hai cõi nhân thiên Phật Đà.

9. BẬCGIÁCNGỘ
Phật Đà giác ngộ chánh chân

Tuệ tri sự thật thành ânPhật Đà
Ngộ ra chân lý sâu xa
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Nhân sinh thế giới PhậtĐà 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 tâmnày
Tập là phiềnnão sâudày

Vôminh tham ái từng ngày là nhân
Diệt là giải thoát từng phần

Khi nào diệt hết được nhân nãophiền
Đạo là đường chánh thiện hiền

Tuệ tri sự thật an nhiên thoát trần
Đó là sự thật chánh chân

Đó là Thánh Đế thoát trần vô sinh
Đó là trí tuệ caominh

Phật Đà tu tập tựmình ngộ ra
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 vô minh

Con đường giải thoát tử sinh luân hồi.
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10. BẬCTHẾTÔN
Thế Tôn thừa tựphước lành

Mười ba la mật 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

Ngay nay nỗ lực độ sanhkhông ngừng
Khi xưa nhẫn lạimọi bề

Ngày nay thần lực không hề sợ ai
Khi xưa chân thật không sai

Nay người tin tưởng lờiNgài nói ra
Khi xưa quyết định chánh tà

Nay Ngài quyết định những là thần thông
Khi xưa từ áimênhmông

Nay Ngài phổ độ số đôngmuôn ngàn
Khi xưa buông xả chẳngmàng
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Nay Ngài giác ngộmở đàng vô sinh
Thế Tôn TríĐức caominh

Thế Tôn thừa tự nghiệpmình tạo ra
Thế Tôn Chánh Giác PhậtĐà
Thế Tôn là Đấng thật là tối cao.

11. BÁT CHÁNHTÀ
Sống theo chánh đạo thì an

Sống theo tà đạomuônngàn khổ đau
Chánh tà hai ngả khác nhau

Đi theo bát chánh hãy mau bỏ tà
Chánh là trí tuệ hiểu ra

Con đường thoát khổ phải là tu tâm
Tà là tri kiến lạc lầm

Ham vui giả tạm để tâm nhiễm trần
Chánh là suy xét thật chân

Tư duy sự thật dần dầnngộ ra
Tà là say đắm thiết tha

Suy tư hưởng dục là tà tư duy
Chánh là lời nói thật thà

Nói ra sự thật thật là chánhngôn
Tà là lời nói gian tà
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Nói lời không thật thật là tà ngôn
Chánh là hành động thiện lành

Cả thân khẩu ý thực hành chánh chân
Tà là tạo tác lỗi lầm

Banghiệp bất thiện vì tâm hướng tà
Chánh là nuôi sốngmạng ta

Bằng nghề lương thiện tạo ra thiện lành
Tà là làm hại hữu tình

Bằng nghề bất thiện nuôimình tà nhân
Chánh là nỗ lực tinh cần

Làm lành lánh dữ tu thân từng ngày
Tà là tích cực hăng say

Làm điều vô ích từng ngày buông lung
Chánh là nhớ nghĩ thiện lành

Giữ gìn chánh niệm pháp hành nhớ ghi
Tà là phiền não trị vì

Để cho vọng tưởng lôi đi suốt ngày
Chánh là thiền định thẳng ngay

Hành thiền tâm định từng ngày tu tâm
Tà là bất thiện lỗi lầm

Buông lung phóng dật hư tâm từng ngày
Thựchành chánh đạo thẳng ngay
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Con đường giác ngộ từng ngày an vui
Sống theo tà đạo chôn vùi

Trần lao khổ não ngậm ngùi bi ai
Thực hành bát chánh không sai
Niết Bàn sẽ chứng bi ai sẽ dừng.

12. BẠNBÈ
Ai là bạn tốt nên gần

Ai là bạn xấunên cần tránh xa
Bạn bè thân thích chẳng qua

Do cùng tư tưởng thành ra bạn bè
Ham chơi thích đứa ham chơi

Học hành tìm bạnở nơi học hành
Tu thành kết bạn tu hành

Vì cùng tư tưởng nên thành bạn thân
Trí nhânmới biết trí nhân

Người ngu biết được trí nhân bao giờ
Dại khờ thíchđứa dại khờ

Trí nhân nhiều lúc giả khờ cho vui
Anh hùng thì trọng anh hùng

Đứa khùng thì chọn đứa khùng kết giao
Bọn khùng tụ tập đả nhau
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Anh hùng trọng nghĩa trước sau anh hùng
Giao du với những đứa khùng

Làm cho tâm trí lao lung suốt ngày
Hiền nhân chân chánh thẳng ngay
Kết giao thì được tháng ngày an vui
Hiền nhân kính trọnghiền nhân

Ngu si lỗ mãng hiền nhân chẳng gần
Bạn bè hiểuđược lúc cần

Ra tay giúp đỡ không phần thiệt hơn
Xấu xa nịnh bợ kiếm lời

Đến khi hết lợi nó thời lộ ra
Ác tâm ngấm ngầm hại ta

Nghe ta được lợi tỏ ra bựcmình
Thiện nhân vui vẻ tận tình

Lợi người như thể lợimình cùng vui
Kết thân với bạn xấu xa

Là ta đã tự dấn thân đường tà
Bạn lành trí thức dạy ta

Con đường chánh đạo đểmà tu thân
Chánh nhân thì phải biết gần

Những người chân chánhkết thân trọn đời
Trí nhân tìm bạn đúng nơi
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Bạn cùng người trí cả đời an vui.

13. BÁT GIỚI
Ngày trai Phật tử tại gia

Thọ trì tám giới Phật Đà dạy khuyên
Một là nguyện tránh sát sinh

Hai không trộm cắp không rình của ai
Ba là tuyệt dục gái trai

Bốn không nói dối lừa ai chuyện gì
Năm không uống rượu chất say

Sáukhông ăn quá ngọ trai đúng thời
Bảy không trang điểmhát ca

Tám không nằmngồi lộng lẫy cao sang
Tám phần trai giới của hàng

Tại gia cư sĩ noi đàng ThánhNhân
Ngày đêm gìn giữ chuyên cần

Nguyệnmong phước phần giải thoát tử sinh
Mong cho tất cả hữu tình

Thọ trì trai giới tử sinh thoát dần.
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14. BÁTKÍNHPHÁP
Vì hàng nữ giới xuất gia

Khiến cho Giáo Pháp Phật Đà chóng suy
Cho nên Phật chế luật nghi
Nói ra bát kính trị vì nữ nhân
Một ni tuổi tác không phân

Thấy Tỳ kheo trẻ cũng cần chắp tay
Hai là không đượcmắng hay
Nói lời thô lỗ với thầy Tỳ kheo

Ba là kiết hạ nơi đâu
Phải gần Tăng chúng để cầu bảo ban

Bốn là bố tát các ngày
Phải sang thỉnh giáo việc này chớ quên

Năm là tự tứ hai bên
Cầu xin giáo giới vững bền luật nghi

Sáu là sám hối tội thì
Cả hai hội chúng Tăng Ni tỏ bày

Bảy là đệ tử xuất gia
Phải cầu thọ giới cũng là hai bên

Tám nghe giáo giới thọ trì
Ni thì không được dạy gì đến Tăng
Tám điềuNi phải thường hằng
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Một lòng kính trọng chư Tăng suốt đời.

15. BÁTNẠN
Sinh ra gặp támnạn tai

Cũng là vôphước kéo dài tử sinh
Một sinh đọa xứ cực hình

Bốn đường ác đạo thực tình khổ thay
Hai sinh biên địa chẳngmay

Làm dân thổ phỉ thường ngày bất an
Ba sinh vô tưởng cõi lành

Vô tâmnên chẳng thực hành được đâu
Bốn sinh vô sắc sống lâu

Không thân nên chẳng nghe câupháp lành
Năm sinh trước lúc Phật thành

Không nghe Giáo Pháp không hành tu tâm
Sáu sinh sauPhật Pháp âm

Vô duyên nên cũngmê lầm vôminh
Bảy sinh vào những gia đình

Tin theo tà đạo thìmình cũng theo
Tám sinh có bệnh hiểm nghèo

Ngu si tàn tật khó theo pháp lành
Đó là támnạn tục sanh
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Kéo dòng sinh tử vận hành dài lâu
Đời nay gặp pháp nhiệmmầu

Tu tâmgiải thoát khổ sầu sớmqua.

16. BÁT PHONG
Bát phong támgió thế gian

Làm cho tâm trí bất an rối bời
Ai còn đắmnhiễm bụi đời

Bát phong vùi dập tả tơi suốt ngày
Lợi danh là gió mạnh thay

Khiến cho tâm trí tung bay khắp trời
Suy vi là gió hết thời

Mất đi cái lợi lại ngồi trách than
Bị ai hủy báng nói càn

Gió lòng bực bội luận bàn quẩn quanh
Được ai tán thán xưng danh

Gió lòng tựmãn lại thành kiêu sa
Vậnmay phát đạt vinh hoa

Đắm thamdục vọng khómà tỉnh tâm
Đến khi phạmphải lỗi lầm

Tiêu tan sự nghiệp thì tâm lại sầu
Thân đau tâm trí buồn rầu
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Kêu ca than thở tầm cầu quẩn quanh
Đến khi khỏe mạnh tung hoành

Chạy theo dục lạc quẩn quanh bụi đời
Tu tâm thức tỉnh ra thời

An nhiên tự tại gió đời chẳng lay
Giữ gìn chánh niệm thẳng ngay

Bát phong bất động tâm này tự do.

17. BẢYGIÁCCHI
Bảy chi giác ngộ bồ đề

Thế Tôn thuyết giảng bồđề giác chi
Một là niệm nhớ hằng ghi

Pháp môn tu tập nhớ ghi hiện tiền
Hai là trạch pháp tu gì

Tuệ tri cho rõ khỏi đi sai đường
Ba là tinh tấn kiên cường

Vượt qua gian khó trên đường tu tâm
Bốn là vui thích âm thầm

Về con đường đạo tu tâm an lành
Năm là thư giãn nhẹnhàng

Khinh an thư thái nhẹ nhàng an nhiên
Sáu là tâm định lặng yên
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Nhất tâmđịnh tĩnh pháp thiền định tâm
Bảy là tâm xả trung bình

Không tăng không giảm tâm tình thản nhiên
Khi tu tâmý hiện tiền

Trở nên giải đãi thì liền niệm ghi
Ba phần của pháp giác chi

Trạch, tinh tấn, hỷ tâm thì mạnh lên
Khi nào căng thẳng vượt trên

Tu ngay ba pháp trở nên nhẹmềm
Khinh an, định, xả êmđềm

Không tăng không giảm là nền tu tâm
Niệm luôn ghi nhớ âm thầm

Luôn luôn chánh niệm tâmthường tịnh thanh
Bảy chi tu tập viên thành

Bảy chi giác ngộ tịnh thanh bồ đề.

18. BỆNH
Có thân có bệnh là thường

Bệnh do nghiệp chướng tai ương kết thành
Bệnh do thời tiết phát sanh

Bệnh do ăn uống tâm hành tạo ra
Cái thân là bãi thama
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Chứa bao xác chếtmuôn là chúng sanh
Bao nhiêu giòi bọ hôi tanh

Bao nhiêu giun sán xung quanh từng bầy
Bệnh nguồn chất chứa ở đây

Làm sao tránh khỏi thân này đau thương
Thuốc thang cứu chữa đủ đường

Bệnhnày bệnh khác đau thương đến già
Cái thân có bệnh rề rà

Cái tâm sầunãomới là bệnh to
Thân này bệnh chút đã lo

Còn tâm có bệnh thì cho thuốc gì
Phật Đà thuyết pháp diệu kỳ

Đoạn trừ tâm bệnhmột khi thực hành
Tu tâm cho bệnh chóng lành

Đoạn trừ phiền não tử sanh hết liền.

19. BI TÂM
Bi tâmmongmuốnmuôn loài

Khổ đau sớm thoát ra ngoài khổ đau
Thựchành tu pháp bi tâm

Hướng người đaukhổ nguyện thầm cầumong
Cho người khổ hết khổmau
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Trú tâm trên nỗi khổ đau củangười
Bi tâmmở rộng khắp nơi

Ai trên cõi đời chẳng có khổ đau
Vào sinh ra tử nhưnhau

Khổ đaumuôn kiếp nguyệnmau an lành
Bi tâm thươngmọi chúng sinh
Chuyển từ ác ý thành tình bao la
Thương người như thể thương ta
Là tâm bimẫn thiết tha vô cùng.

20. BIẾTVÀTHẤY
Biết do nghenói học hành

Thấy là tường tận rành rành trong tâm
Biết thì có thể lạc lầm

Mơ hồ tưởng tượng chưa tường tận tri
Thấy thì bằng cái tuệ tri

Tận tường tỏ rõ không khi nào lầm
Người ta học rộng biết nhiều

Thao thao nói giảng những điều trênmây
Nhưng chưa từng thấy điều này

Chỉ là tưởng tượng đúng sai mơmàng
Dù cho lý thuyết cao sang
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Mơmàng tưởng tượng là hàng thức tri
Thấy bằng tâm định thắng tri

Thấy bằng chánh trí tuệ tri rõ ràng
Thấy ra sự thật tận cùng

Thấy ra chân lý tột cùng vô vi
Nhờ tâmđịnh tĩnh tuệ tri

Tuệ tri giác ngộ vô vi pháp mầu
Biết là học vấnmởđầu

Thấy là giác ngộ thâm sâupháp hành
Biết rồimới thấy rành rành

Thấy rồi biết ấy trở thành tuệ tri
Cả hai pháp ấy thực thi

Biết rồi phải thấy thấy thì ngộ ra.

21. BỒTÁT
Nguyện tu thành Phật độ đời

HạnhBồ Tát quả tuyệt vời cao siêu
Bốn a tăng kiếp quá nhiều

Gian nan pháp độmườiđiềuhạnh tu
Bố thí – trì giới – xuất gia

Trí tuệ - tinh tấn – nhẫn nại – thật thà
Quyết định – từ tâm– hành xả
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Mười điềuBồ Tát đã tạo ra
Muônngàn công đức trải bao la
Trời sao ví thử còn thua kém
Hạnh lành Bồ Tátmới cao xa

Đại bi độ thế đã vì ta
Trần gian thống khổ thấy xót xa
Toàn tri diệu giác tầm chân lý
Phổ độ chúng sinh ngộ chánh tà
Hạnh lành Bồ Tát quá cao xa
Vượt khỏi tâm tư lời diễn tả

Một lòng kính ngưỡngmuôn thiết tha.

22. BỐNNIỆMXỨ
Niệm là nhớ nghĩ không quên

Phápmôn niệm xứ thì nên thọ trì
Niệm thân là quán tử thi

Thấy thân bất tịnh vậy thì ly tham
Bahai thể trược cũng nhàm

Cái thân bất tịnh này tham làmgì
Niệm thân sự chết đến kỳ

Sinh ra gấp rútmà ly dục trần
Niệm thân hơi thở tịnh dần
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Trú trong thiền định chánh chân an lành
Niệm thân tứ đại thực hành

Ngộ ra thân sắc diệt sanh không ngừng
Tánh tham sắc tướng sẽ dừng

Tu tâm thì phải không ngừng niệm thân
Thọ trì niệm thọ thật chân

Sáu căn tiếp xúc sáu trần thọ sinh
Vui buồn sướng khổ nơimình

Do căn, trần, xúcmà sinh thọ này
Sinh rồi thọ ấy diệt ngay

Ngộ ra sự thật thọ này khổ đau
Niệm tâm liên tục trước sau

Sát na sinh diệt maumaukhông ngừng
Vôminh tà kiến không ngưng

Thì tâm bất thiện không ngừngkhởi lên
Tuệ tri mà được vững bền

Thì tâm hiền thiện khởi lênmạnh dần
Ngộ ra sự thật chánh chân

Vô thường biến đổi dần dần tuệ tri
Thọ trì niệm pháp nhớ ghi

Ý mônhướng đến pháp gì thấp cao
Mình đang tu tậppháp nào
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Nhớ ghi pháp ấy dồi dào trong tâm
Niệm cho sạch hết lỗi lầm

Niệm cho trí giác từ tâm sáng dần
Niệm cho vô ngã chánh chân

Niệm cho phiền não sẽ dần tiêu tan
Niệm cho chứng ngộ Niết Bàn

Niệm cho giải thoát thế gian tục trần.

23. BỐNCHÁNHCẦN
Chánh cần bốn việc phải làm

Siêng năng tinh tấn việc cần làmngay
Nếu xưa việc ác sâu dày

Giờ đây cố gắng bỏ ngay tức thì
Nếu như chưa tạo ác gì

Siêng năng gìn giữ chớ khi nào làm
Việc lành việc thiện đã làm

Thì nay cố gắngmà làmnhiềuhơn
Xưa nay việc thiện trống trơn
Thì nay cố gắng làm ơn bắt đầu

Việc ác dù có thâm sâu
Quay đầu tỉnh ngộ đến đâu cũng dừng

Việc lành thì chớ ngập ngừng
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Làm rồi làmnữa chớ dừng dở dang
Việc ác dù có chưa làm

Cũng nên cảnh giác chớ làm tạo ra
Việc lành thì phải thiết tha

Chưa làm thì phải cốmà làmđi
Nếu chưa nghe pháp thọ trì

Thì nay học pháp hànhđi là vừa
Dục tham sân hận chưa chừa
Thì nên tu tập để chừa bỏ đi

Đa văn trí tuệ hành trì
Tu tâm việc ấy làmđi chớ ngừng
Khi nào phiền não chưa ngưng

Niết Bàn chưa ngộ chưa dừng tu tâm.

24. BỐNNHƯÝTÚC
Bốn điềunhư ý tập dần

Bốn điều thành tựu thượng nhân phápmầu
Dục như ý túcđi đầu

Dục là ướcmuốnphápmầu thượng nhân
Dụcmong phiền nãogiảmdần

Dụcmong trí tuệ từng phần sáng ra
Tinh tấn như ý túc là
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Siêng năng thuần thục tu tâm tận tình
Không còn lười biếng phát sinh

Tinh tấn thể nhập khimình chuyên tu
Tâm như ý túc vững bền

Nhuyễn nhu thuần thục dựa trên ýmình
Do tu tập định phát sinh

Định tâm vững chắc chomình dụng tâm
Tuệ như ý túc tuệ tri

Không còn cấu uế bởi vì tịnh tâm
Tuệ tri thấu tỏ trong tâm

Tuệ tri thể nhập với tâm ýmình
Bốn như ý túc phát sinh

Là khi tâm đã tịnhminh thuần thành
Công phu thiền tập tịnh thanh

Là khi thể nhập viên thành bốn tâm.

25. BỐNNHIẾP PHÁP
Bốn điềunhiếp phục người ta

Thế Tôn thuyết giảng vì người lợi tha
Mỗi khi cảm hóa người ta

Bốn điềunày cứ đem ra thực hành
Bố thí nhiếp phục chúng sanh
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Bố thí hướng đến làm lành tu tâm
Nhất là bố thí pháp âm

Giúp người giác ngộ tu tâm thoát trần
Ái ngữ lời nói ân cần

Dịu dàng cảmhóa người dần ngộ ra
Lời lành trong Pháp Phật Đà

Người nghe tỉnh ngộ đểmà tu tâm
Lợi hành là việc làm lành

Việc làm lợi lạc quần sanh hướng về
Muốnngười thoát khỏi lầmmê
Làm gì để hướng họ về tu tâm
Đồng sự thì phải cùng làm

Đồng thân, đồng khẩu, đồng tâm, đồng lòng
Hòa đồng cùngmột ướcmong

Tu tâmgiải thoát khỏi vòng tử sinh
Bốn điềunhiếp phục hữu tình

An vui giải thoát nhưmình an vui.

26. BUỘCRÀNG
Sợi dây thamái buộc ràng

Giống như con chó dọc ngang xích xiềng
Quẩn quanh trêndưới ngả nghiêng
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Khi lên khi xuống xích xiềng khó ra
Tử sinh cũng vậy thôimà

Sợi dây thamái thật là bền lâu
Lòng thamngũ dục thâm sâu

Nguyên nhân củanhững khổ sầu bi ai
Làm thân nô lệ lâu dài

Chomồi dục lạc an bài tử sinh
Cũng vì tăm tối vô minh

Không tri năm uẩn củamìnhmà ra
Chấp thân ngũ ấm là ta

Cảnh trần đắm nhiễm thiết tha tầm cầu
Khi nào trí tuệ thâm sâu

Đoạn trừ thamái đứngđầu vôminh
Sợi dây kết nối tử sinh

Sẽ tan biến khỏi thì mình tự do.

27. CẬNTỬNGHIỆP
Mỗi người đến lúc lâm chung

Sẽ thấy hình ảnh cuối cùng hiện ra
Đó là nghiệp của chính ta

Tùy theo tốt xấuđểmà tái sinh
Nếu như ác nghiệp hiện hình
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Thấy lòng sợ hãi tâm tình bất an
Tái sinh đọa xứ gian nan

Tương lai sẽ chịumuôn ngàn khổ đau
Nghiệp lành xuất hiện như sau
Thấymình bố thí cúng dâng

Hoặc là giúp đỡ ban ân đến người
Tu tâm tạo phước ở đời

Nghe kinh học pháp những nơi thiện lành
Thấy lòng hoan hỷ tịnh thanh

Nhân lành cho quả tái sinh đến rồi
Hào quang tỏa sáng trên trời

Hóa sinh thiên giới là nơi an lành
Nếu sinh trở lại đời này

Nhập thai thânmẫu chìmngay hữu phần
Quên luôn quá khứ xoay vần

Sinh ra nhân thế vừa gần vừa xa
Từ đâumình đã sinh ra

Mai sau khi chết biết là đi đâu
Quẩn quanh sinh tử bấy lâu

Tùy theo nghiệp tạo dẫn đầu tái sinh
Ngày nào chưa hết vô minh

Thì dòng nghiệp lực tái sinh chưa dừng.
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28. CẦN
Siêng năng nỗ lực cần cù

Gọi là tinh tấn cho dùđúng sai
Cầnmà hướng thiện phướcdài

Cầnmà hướng ác họa tai khó lường
Cần tham sinh tửmiên trường

Cần sân thìmở con đườngngục sâu
Cần làm việc thiện phướcmầu

Cần trong thiền định định sâu tịnh lành
Cần trong trí tuệ thực hành

Làm cho trí tuệ trưởng thành ngộ ra
Cần tu Giáo Pháp Phật Đà

Thoát dòng sinh tử sớm quaNiếtBàn.

29. CẦUAN
Người ta sống ở thế gian

Bình an thì ít bất an thì nhiều
Hướng về các đấng cao siêu

Cầu cho cuộc sống được nhiều bình an
Trong kinhĐức Phật truyền ban
Dạy người ta sống bình an lâudài

Muốn an thì chớ làm sai
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Tạo nhân sầu khổ cho ai ở đời
Giữ gìn giới hạnh không rời

Tạo nhân hạnh phúc cho đời bình an
Tu tâmhạnh phúcmuônngàn

Đoạn trừ phiền não bình anmuônđời
Đúng nơi đúng lúc đúng thời

Tu tâm là phápmuônđời bình an
Cầu xin tâm trí mêman

Tu tâmgiác ngộ bình an tự về
Cầu xin tâm trí não nề

Tu tâmgiải thoát bốn bề an vui.

30. CẦUPHƯỚC LÀMPHƯỚC
Phước làm vớiphước cầu xin

Trong hai phước ấymình tin phước nào
Cầu xin thì muốn vơ vào

Không làmmàhưởng ước ao đợi chờ
Người ta gieo tạo từng giờ

Phước lành cho quả tình cờmà ra
Cầu xin thành khẩn thiết tha

Mỏimòn ao ước thật là đáng thương
Tạo ra phướcmới cửu trường
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Tựmình tạo tác con đường an vui
Tham lam sân hận chôn vùi

Tạo ra ác nghiệp ngậm ngùi bi ai
Thiện tâm trí tuệ trải dài

Làm nhiều thiện nghiệp tương lai an lành
Xưa nay nghiệp quả vận hành

Cầu xin vô ích thực hành chánh chân
Phước lành phải tạo ra dần

Sau nàymình hưởng phước ân củamình.

31. CẦUSIÊU
Cầu cho người chết được siêu

Là điều người sống còn nhiều vô tri
Hai đường tử biệt sinh ly

Ai hay người chết đã đi đường nào
Cho hai cái lọ bình vào

Một đầy sỏi đá – kia là dầu phao
Rồi mang ra đứng bờ ao

Quẳng hai xuống nước lọ nào nổi lên
Lọ kia sỏi đá thì chìm

Dầu phao tựnổi sự tình hiểu ra
Người gây tội lỗi như là
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Lọ kia sỏi đá ắt là đọa sâu
Dù cho lễ bái kêu cầu

Cũng như lọ ấy ngóc đầu không lên
Người nào thiện nghiệp vững bền
Nhưbình phao nổi tự lên cõi lành

Dù cho lễ bái thực hành
Cũng không cần thiết nghiệp lành tự siêu

Sinh làmngạ quỷ tiêu điều
Mới nhờ người sống cầu siêuphước lành

Trước tiên phải có lòng thành
Kính tin Tam Bảo phước lành tạo ra

Cúng dàng TamBảo PhậtĐà
Hướng về người mất mongqua khổ này

Nếu như phước quả sâudày
Nghiệp nhânđã cạn đến ngày siêu sanh

Thiện tâm hợp trí thì thành
Mê tâmmờ trí thì sanh tội tình

Dù cho lễ bái linh đình
Không tạo ra phước không sinh cõi lành

Phước lành sinh bởi tâm lành
Tâm lành là bởi thực hành tu tâm

Tu tâmhồi hướng phước âm
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Cho người đãmất hưởng phần an vui.

32. CẦUXINVỚICẦUMONG
Cũng làmột cái tâm cầu

Cầu xinmà được thì đâu phải làm
Cầumong không phải lòng tham

Mà đang hướng đến việc làm tương lai
Cầu xin là hướng về ai

Ban chomình cái màmìnhmuốn xin
Cầumong là nguyện chomình

Hoặc cho người được nhưmình cầumong
Cầu xin tăng trưởng vô minh

Xinmà không được bựcmình nhiều khi
Cầumong chân chánh tuệ tri
Thì cầumong ấy là đi Niết Bàn

Mong cho tất cả lạc an
Tâm từ đã rảimuônngàn chúng sinh

Mong cho dứt sạch vô minh
Cũng là động lực tử sinh sớm lìa.
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33. CẦUXIN
Ai xin gì cầu xin sao lắm thế

Cứ xin hoài sao thoát khỏi lầmmê
Ai xin gì cầu xin cho ai

Cầu xin đến khi nào thì đủ
Một ngày cầu xinmột ngày ảo não
Một đời cầu xinmột đời giả tạo

Hãy quay về nuôi dưỡng thiện tâm
Giữ tâm ấy không cầugì cả

Giữ cho lòng thanh tịnh bao la
Sẽ thấy rằngmọi thứ đâu xa
Mà tất cả trong tâmnày vậy
Hãy quay về cầu xin tự tâm

Xin tâm ấy thanh tịnh an nhiên
Xin tâm ấy nãophiền đừng khởi

Biết đủ rồi dẫuở nơi nơi
Không cầu cạnhnão phiền không khởi

Biết đủ rồi đâuphải xin ai
Tâm biết đủ là tâm tự tại.
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34. CẦU
Cầu là cái tánhmong cầu

Lòng tham càng lớnmong cầu càng cao
Cầu rồi sẽ được hay sao

Cầumà không được thì saophải cầu
Bao nhiêu khổ não u sầu

Nguyên nhân từnỗimong cầumà ra
Tham lam dục vọngquá đà

Si mê không hiểu nhân là từđâu
Vôminh chỉ biết mong cầu

Càngmong càng khổ càng cầu càng tham
Phật Đà thuyết pháp ly tham

Ly tham diệt hết muônngàn khổ đau
Ai chưa tỉnh ngộ thìmau

Tầm cầu Giáo Pháp đoạn đau khổ này.

35. CHÁNĐỜI
Đã ai thất vọng vì đời

Đã ai ngao ngán sự đời hay chưa
Đã ai sống kiếp dư thừa

Đã ai sầu khổ hay chưa hở đời
Đã ai hiểuđược chán đời



55

Là đang thức tỉnh sự đời hay chưa
Đời bao nhiêu thứ cho vừa

Bao nhiêu là thứ khó ưa ở đời
Làm sao thỏamãn sựđời

Làm sao tránh khỏi sự đời tang thương
Sinh ra trong kiếp vô thường

Tử sinh ập đến không đường thoát thân
Luân hồi bao kiếp xoay vần

Hỏi ai đã hiểu thật chân sự đời
Hiểu đời mà thấy chán đời

Chán trò thế tục sự đời rối ren
Chán đời vì thích bon chen

Chán vì nhân thế đê hèn hơn thua
Chán vì đượcmất hơn thua

Chán vì yêu ghét phân bua sự đời
Chán cho thế sự rối bời

Không phân tốt xấu không thời thật chân
Chánđời nhiều đứa bất nhân

Gian tham dối trá hận sân hại đời
Chán đời say đắm sựđời

Tham lam hưởng thụ sựđời tham lam
Chánđời vì nỗi điêu tàn
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Hợp tan xây dựng điêu tàn quẩn quanh
Chánđời vì lẽ tử sinh

Trầm luân khổ não vôminhmịt mù
Chánđời tìm chốn công phu
Lìa xa thế sự ẩn tu cõi thiền
Hiểu ra thế sự hiện tiền

Chỉ là sự thế an nhiên giữa đời.

36. CHÁNHKIẾN
Chánh kiến là tâm sáng tỏ ra
Tuệ tri sự thật khácmê tà

Hai đường sự thật là chân - tục
Chánh kiến phơi bày hiểu rõ ra

Một là sự thật ở trần gian
Gọi là tục đế rộngmuônngàn
Một là sự thật xuất trần gian
Gọi là chân đế vượt nghĩ bàn
Tuệ tri sự thật nơi trần thế

Hiểu đúng đường đi trong thế gian
Tuệ tri chânđế vượt trần gian
Là thấy đường đi đến Niết Bàn
Thấy cả hai đường chân-tục ấy
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Thì là chánh kiến đã tỏa lan.

37. CHÁNHTƯDUY
Tư duy chân chánh suy tầm

Là không hướng đến lạc lầm thế gian
Tư duy hướng đếnNiết Bàn

Tìm đường giải thoát thế gian khổ sầu
Cũng nhờ trí tuệ đi đầu

Tư duy thẩm sát thâm sâu pháp lành
Tư duy pháp học pháphành

Pháp tu giải thoát tử sanh tục trần
Tư duy nhữngpháp chánh chân

Ngộ ra chân lý cõi trần chẳng vương
Tư duy hiểu lẽ vô thường

Ngộ ramọi thứ trên đường diệt sinh
Tư duy xóa bỏ vôminh

Ngộ ra cuộc sống thật tình khổ thay
Tư duy thấy cõi đời này

Rỗng không vô ngã tỏ bày thật chân
Tư duy thấyquả thấy nhân

Thấy sinh thấy diệt thấy chân thấy tà
Nhờ nương theo Pháp Phật Đà
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Chánh tâm sinh khởi đểmà tư duy
Cũng nhờ chân chánh xét suy

Đã thành chân chánh tư duy nơi mình
Con đường đi đến vô sinh

Nhờ tâm chân chánh nơi mình tư duy.

38. CHÁNHNGỮ
Chánh ngữ lời nói chánh chân

Là không dối trá ác nhân hại người
Mỗi khi nói nói cười cười

Lựa lời chân thật lợi người lợi ta
Mỗi điều sự thật nói ra

Đi kèm trí tuệmới là chánh chân
Nói lờimà hại bản thân

Hại cho người khác thì cần tránh đi
Nói lời thì phải xét suy

Thiện hay bất thiện nói gì thiện nhân
Nói gìmà tạo phước ân

Nói lên sự thật chánh chân thiện lành
Nói lời lợi ích chúng sinh

Nói lời chánh ngữ thiện lành an vui.
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39. CHÁNHNGHIỆP
Mỗi khi cố ý làm gì

Ở thân khẩu ý thực thi pháp lành
Đó là chánh nghiệp đã sanh

Do thân khẩu ý thiện lànhmà ra
Mỗi khi khởi một tâm tà

Thì liền ngăn chặn ấy là chánh tâm
Khi thân định tạo lỗi lầm

Kịp thời ngăn chặn nghiệp thân thiện lành
Mỗi khi lời nói khởi sanh

Hướng về bất thiện ý hành cản ngăn
Làm cho khẩu nghiệp trong lành

Ấy là chánh nghiệp đã sanh nơi mình
Muốn cho chánh nghiệp khởi sinh
Thì nên cố gắng hết mình tu tâm
Đoạn trừ phiền não ngủ ngầm

Cũng là chánh nghiệp âm thầmphát sinh
Từ thân khẩu ý củamình

Thảy đều thanh tịnh vô sinh đã thành
Giữ thân khẩuý thiện lành

Là đang giải thoát tử sanh từng ngày.
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40. CHÁNHMẠNG
Chánhmạng nuôi thânpháp thiện lành
Làm nghề lương thiện không hại sanh

Nuôi thân bằng những nghề chân chánh
Vậy là chánhmạng đã khởi sanh

Chánhmạng là không sống gian tà
Sát sinh trộm cắp phải tránh xa
Buôn bán tạo ra chất độc say
Tạo ra khí giới là tiếp tay

Cho người sát hại đềumang tội
Những nghề bất thiện phải tránh ngay
Nuôi sống bằng nghề xướng kỹ ca
Kịch phimmúa hát ấy ba hoa
Tán loạn tâm tư và phóngdật
Khiến cho nhân thế phải đọa sa

Xem bói họa tai sắp xảy ra
Xem ngày tốt xấuphán người ta
Cúng bái cầu xin đuổi tà ma
Gieo rắcmê lầm nơi trần thế
Như vậy nuôi thân sẽmạng tà
Hại sinh trực tiếp phải tránh xa
Hại sinh gián tiếp chớ tạo ra
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Gieo nhân tà kiến tội bao la
Tránh xa hết thảy nhân tà ấy

Tránhmạng nuôi thân sống thật thà
Xuất gia xả tục không lầm lỗi
Khất thực xin ăn đến từng nhà
Tri túc đủ dùngkhông tích trữ
Ấy là chánhmạng đã sinh ra

Chánhmạng nuôi thân không lầm lỗi
Là không đắc tội với gần xa.

41. CHÁNHTINHTẤN
Siêng năng nỗ lực làm lành

Siêng năng tinh tấn tu hành thoát ly
Siêng năng giới luật thọ trì

Siêng năng họcpháp tuệ tri sáng dần
Siêng năng thiền định chánh chân
Siêng năng tu tuệ đoạn dần vô minh

Chánh chân giải thoát tử sinh
Đó là tinh tấn từmình khởi lên

Vì lòng kiên cố vững bền
Nhưhoa sen nở vươn lênkhỏi bùn
Gian nan không quản không chùn
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Chánh chân ra khỏi vũng bùn thế gian
Chánh chân chứng ngộ Niết Bàn

Chánh chân giải thoát thế gian từng ngày
Siêng năng tu tập tâm này

Chánh chân giác ngộ tỏ bày nơi tâm.

42. CHÁNHNIỆM
Chánh là hướng chánh trong tâm
Niệm là ghi nhớ pháp tâm thọ trì
Thân thọ tâmpháp chánh tri

Thọ trìmột pháp niệmghi nhớ hoài
Niệm thân thì nhớ đến thân

Khi nào niệm Phật thì nhớ Phật ân
Niệm tâm thì phải biết tâm

Tham sân si rõ đó là niệm tâm
Niệm là nhớ rõ pháp tu

Góp phần tăng trưởng công phu thọ trì
Chánh tâm trongmọi oai nghi

Công phu thiền tập thọ trì chánh chân
Vậy là chánh niệmgóp phần

Phápmôn tu tập tiến dần không lui.
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43. CHÁNHĐỊNH
Thựchành thiền định thâm sâu

Gọi là chánh định nhiệmmầu tu tâm
Trú trên hơi thở âm thầm

Vào ra nhận biết thì tâm định dần
Vì không hướng đến cảnh trần

Các căn thu thúc thêmphầnđịnh sâu
Thựchành dù có bao lâu

Cũng không nản chí định sâu tăng dần
Niềm tin tinh tấn là nhân

Nhất tâm chánhniệmgóp phầnđịnh sâu
Xả buông tạp niệmđâuđâu

Không rời đối tượng định sâu tịnh lành
Khi tâmgiải đãi thì hành

Tuệ, tinh tấn, hỷ định sanh lên dần
Khi tâm căng thẳng thì cần

Xả, khinh an, định tâmdần lặng yên
Giữ tâm bình thản an nhiên

Hành theo trung đạo thì liền định sâu
Giữ gìn chánh niệm dài lâu

Phát sinh tợ tướngđịnh sâu hiện tiền
Trú trên hơi thở an nhiên
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Duy trì tợ tướnghiện tiền dài lâu
Mỗi ngày định lại thêm sâu

Mỗi ngày tợ tướng bền lâu vững vàng
Trú trên định tướng nhẹ nhàng

Giữ gìn chánh niệm thì càng định sâu
Năm chi thiền khởi nhiệmmầu

Chế năm triền cái định sâu thiện lành
Tu thêm năm pháp thuần thành

Trên thiền sắc giới tịnh lành thâmsâu
Đó là những bước khởi đầu

Trên đường tu định thâm sâu vô cùng.

44. CHÁNHTÀ
Chánh là sự thật chánh tri
Tà là sai trái là đi lạc lầm
Chánh tà đều tự nơi tâm

Hiểu sai hiểu đúng thành tâm chánh tà
Chánh là trí tuệ sâu xa

Thấy ra sự thật khác xa sựđời
Tà là chấp thủmột nơi

Chấp thườngmãimãi liền rơi vào tà
Chấp đoạn chấmdứt đời ta
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Không còn đời khác là tà chẳng sai
Chánh thì không chấp cả hai
Luân hồi sinh tử kéo dài từ lâu
Vôminh phiền não đứng đầu
Tạo ra sinh tử từ lâu chánh tà
Nguyên nhân nào đã sinh ra

Khổ vui sai khác chánh tà luận phân
Thế gian không rõ nguyên nhân

Chỉ nhìn thấy quả đa phần hiểu sai
Người tin số phận anbài

Bề trên sắp đặtmiệtmài cầu xin
Người tin tất cả sự tình

Là do hên rủi mặc tình vô can
Từ khi Giáo Pháp truyền ban

Con đường chân lý xóamàn vôminh
Trí nhân thấy rõ sự tình

Khổ vui nhânquả domình tạo ra
Chánh là sự thật sâu xa

Chánh là trí tuệ hiểu ra sự tình
Tà là tăm tối vôminh

Tà là ngu dốt sự tình hiểu sai.
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45. CHÁNHTÂM
Chánh tâm là sự thẳng ngay

Là tâm chánh trực tỏ bày nghiêm trang
Những điều bất chánh chẳngmàng

Vì tâm chân chánh nghiêm trang giữ gìn
Không cho tà hạnh khởi sinh

Không cho tâm ác trongmình dấy lên
Vì tâm chánh hạnh vững bền

Không cho tà dục khởi lên dễ dàng
Vì tâm giữ đạo nghiêm trang

Không cho sân hận dễ dàng khởi lên
Vì tâm tu tập vững bền

Không cho phiền não khởi lên quấy rầy
Vì tâm chánh niệm sâu dầy

Vì tâm định tĩnh dựng xây bao ngày
Vì tâm giác ngộhiện bày

Vì tâm giải thoát ở ngay trongmình
Vì tâm chân chánh khởi sinh

Khiến tâmbất thiện vôminh lụi tàn
Vì tâm chân chánh tỏa lan

Khiến cho nhân thế lạc an thiện lành.



67

46. CHẤPĐOẠN
Thế gian chấp đoạn cho rằng
Sinh rồi sẽ tử vĩnhhằng dài lâu

Tội to tà kiến thâm sâu
Không tin nhânquả ngập đầu vô minh

Không tin thiện ác tội tình
Không tin thiệnphước domình tạo ra

Thiên đường địa ngục cao xa
Vì không nhìn thấy nên là không tin

Đó là chấp đoạn thực tình
Cực đoan bất tận vôminh tột cùng

Luân hồi vô thủy vô chung
Chìm trong đọa xứ tận cùng umê

Muônđời sau vẫn thảm thê
Tận cùng tội lỗi umê chấpnày
Khôngmau tỉnh ngộ đổi thay

Giữ tâm chấp đoạn đắng cay trường kỳ.

47. CHẤP THƯỜNG
Thế gian tà kiến chấp thường

Nghĩ rằng có cõi sống trường cửu lâu
Đó là chấp trước thâm sâu
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Khiến cho nhân thế khổ sầu simê
Trần gian vui khổ não nề

Thiên đường lạc thúđammê cũng tàn
Lẽ thường có hợp có tan

Có sinh có tửmuônngàn đổi thay
Từ cao đến thấp xưa nay

Luôn trong trạng thái đổi thay điêu tàn
Thân tâm vạn vật chẳng an

Tại sao lại chấp thế gian là thường
Si mê nên chẳng tỏ tường

Thấy ra chân lý vô thường diệt sinh
Tu tâm cho hết vô minh

Ngộ ra sự thật chúng sinh vô thường
Nào đâu có cõi cửu trường

Chỉ là tà kiến chấp thườngmà thôi.

48. CHẾT
Mạng sống thì rất mongmanh
Cái chết song hànhđi sát ở bên

Dù cho tuổi thọ vững bền
Đến ngày tận số cũng lên quan tài

Ai cũngmuốnđược sống dai
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Mà không hiểu được sống dài làm chi
Tham lam hưởng thụ vô nghì

Mai này chết đến biết đi đường nào
Say mê thế sự tào lao

Chết trong lưu luyến thì sao thoát trần
Luân hồi nghiệp báo xoay vần

Sinh rồi lại tử muônphần khổ đau
Còn không tỉnh ngộmaumau

Tu tâmgiải thoát để sau an nhàn
Hành thiền chẳng quản gian nan
Niết Bàn bất tử lạc an hướng về.

49. CHIẾNTRANH
Sinh ra cùng kiếp con người

Hình hài thân thể của người như ta
Anh emđang sốngmột nhà

Bầu trời mặt đất ấy là ở chung
Tại sao không thể bao dung

Dùng tình bác ái sống cùng cho vui
Chiến tranh tắmmáu chôn vùi
Nồi da xáo thịt thì vui thú gì
Chìm trong khổ nạn sầu bi
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Sao không kết bạn thay vì đánh nhau
Sao không hỗ trợ lẫn nhau

Sao không hòa hợp trước sau an lành
Sao không giữ giới sát sanh

Sao không học đạo thực hành tu tâm
Sao không từ bỏ lỗi lầm

Sao không bác ái cho tâm thiện lành
Sao không thương hại chúng sinh
Sao không hỷ xả lòng lành bao la
Sao không học Pháp Phật Đà

Sao không giác ngộ đểmà an vui
Tại sao cứ phải chôn vùi

Oan oan tương báo để rồi cùng đau
Tại sao cứ phải đánh nhau

Chiến tranh nhân thế thảm sầu thiết tha.

50. CHỦTĂNG
Chủ Tăng chào đón khách Tăng
Với tâm hoan hỷ với lòng từ bi
Khách Tăng lớn hạ hơn thì

Tiến ra đón rước lễ nghi bái chào
Vấn an sức khỏe ra sao
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Hỏi xem có được dồi dào lạc an
Sau khi đàmđạo hỏi han

Chỉ cho phòng xá địa bànmọi phương
Chỉ cho Tăng khách biết đường
Ở lâu thì phải tỏ tường nội quy

Giờ ăn giờ nghỉ hành trì
Thời gian tu tập lễ nghi hằng ngày

Khi đi rời khỏi nơi này
Hỏi xemTăng khách tỏ bày đi đâu

Ân cần từ biệt nói câu
Lên đường tốt đẹp đến đâu an lành.

51. CHƯTHIÊN
Chư Thiên Tứ ĐạiThiênVương

Năm trăm tuổi thọ là thường thọ thiên
Cũng bằng chín triệu năm trường

Nhân gian tuổi thọmột đường kémxa
Đạo Lợi thiên giới ba ba

Ba mươi sáu triệu năm vẫn chẳng già
DạMa là cõi thứ ba

Một trăm bốn bảy triệumùa an vui
Đâu Suất cõi Tu Si Ta
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Năm trămbảy sáu triệunămanhòa
Hóa Lạc cõi tự hóa ra

Hai tỷ ba lẻ bốn năm xa hoa
ThaHóa do người khác hóa ra
Dục lạc hơn là chín tỉ năm

Còn cao hơn nữa cõi Phạm thiên
Sống bằng năng lực của tâm thiền

Không ăn không uống không sầumuộn
Chừng nào thiền lực vẫn chưa nguôi

Xả tham bố thí sinh thiên
Xả tham bố thí hành thiền viễn ly
Hạnhnhân trì giới sinh thiên

Hạnhnhân trì giới hành thiền định tâm
Đức tin cung kính sinh thiên

Đức tin cung kính hành thiền thoát ly
Lắng nghe Phật Pháp sinh thiên

Lắng nghe Phật Pháphành thiền tuệ tri
Chánh tri chánh trí sinh thiên

Chánh tri chánh trí hành thiền vô sinh.
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52. CHÙALÀNG
Chùa làng ở cạnh làng tôi

Ngày rằmmồngmột làng tôi lễ chùa
Vào chùa bỏ hết hơn thua

Làng tôi lễ Phật yêu chùa kính sư
Lên chùa thanh tịnh tâm tư

Trang nghiêm cõi Phật tâm từ bao la
Không phân cao thấp gần xa

Đều là con Phật hiền hoà an vui
Chắp tay đảnh lễ Phật rồi

Phước lành cung kính con thời nguyện cho:
Dân an quốc thái ấm no

Thanh bình thế giới nguyện cho thanh bình
Chúng sinh hết thảy hữu tình

An vui hạnhphúc nhưmình anvui
Nguyện cho con được an lành

Đời này tạo phước để dành đời sau
Nguyện cho nghiệp ác quamau

Phước lành sớm trổ trước sau an lành
Nguyện cho phước thiện đã hành
Tamquy ngũgiới cúng dàng tri ân
Thân nhân quá vãng siêu sanh
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Người còn hiện tại tâm thành
Kính tin Tam bảo thiện lành an vui

Ngày rằmmồngmột vun bồi
Tích thêm công đức làng tôi lễ chùa

53. CONĐIXUẤTGIA
Con đi đầu Phật xuất gia

Mẹ cha hoan hỷ phước là vô biên
Con đi học đạo ThánhHiền

Mẹ cha ủng hộ thăng thiên phước lành
Con đi thế phát tu hành

Mẹ cha được hưởng phước lành từ tâm
Nhân duyên tiền kiếp dư âm

Đời này conmới phát tâm tu hành
Để cho ước nguyện viên thành

Đoạn dòng lưu luyến thực hành tu tâm
Đã bao nhiêu kiếp nguyện thầm
Đời nàymới dứt bụi trần ra đi

Đoạn trừ thamái sầu bi
Phát tâmhọc đạo chánh tri thiện lành

Tu cho ĐạoQuả viên thành
Mở đường giải thoát tịnh thanh bồ đề
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Mai saugiác ngộ trở về
Độ chamẹ khỏi bếnmê lạc lầm

Mẹ cha hiểu pháp tu tâm
Cùng về bến giácmê lầm tránh xa

Con đi đầu Phật xuất gia
Mẹ cha hoan hỷ cả nhà an vui.

54. CONĐƯỜNGLÀNH
Con đường lànhđã có từ ngàn xưa
Từ ngàn xưa Phật ra đời cứu thế

Chỉ con đường giải thoát khỏi lầmmê
Khỏi lầmmê đườngđi về bến giác
Đường xa lìa tạo tác những điều sai

Từ ngàn xưa con đường lành Phật dạy
Thân làm lành không làm ác với ai

Khẩu lời lành không nói những điều sai
Ý nghĩ lành không ác không hại ai
Từ ngàn xưa Phật ra đời đã dạy

Tạo phước lành tạo phước báu không sai
Tạo nhân lành cho hạnh phúc tương lai
Tạo chomình hưởng phước báu lâu dài
Phật dạy đườnggiải thoát khỏi tử sinh
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Khỏi tử sinh đường tu hành chân chính
Phải tu thiền cho trí tuệ sinh

Phải đoạn trừ phiền não vôminh
Tu tập dần sẽ chứng đắc vô sinh.

55. CÔNGQUẢ
Những ai công quả trong chùa

Là đang tạo phước hơn thua chẳng hề
Tâm thành chẳng ngại khen chê

Vui bồi công đức chẳng hề lợi danh
Làm nhanh cho phước trổ nhanh

Làm lành phước báu song hành cùng ta
Tâm từ ban rải bao la

An vui chánh niệmnói ra dịu dàng
Không nên kể chuyện xóm làng

Chuyện vui chuyện ghét chớmang trong này
Lắng tai nghe pháp tỏ bày

Tin sâunhân quả tháng ngày an vui
Mình là conĐức Phật rồi

Hộ trì Tam Bảo vui bồi thiện nhân
Chẳng phân cao thấp xa gần

Đến đây tạo phước góp phần dựng xây
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Ngôi nhà Chánh Pháp nơi đây
Môi trường tu tậpdựng xây vững bền.

56. CỬACHÙA
Cửa chùa rộngmở cửa từ bi

Cửa chùa tu tập pháp chánh tri
Cửa chùa thanh tịnh xa trần thế
Cửa chùa không tạo pháp lầmmê
Vào chùa học đạo pháp tu tâm

Vào chùa buông xả nhữngmê lầm
Vào chùa tu tập tầm công đức
Vào chùa tâm thứcmở dần khai
Vào chùa học đạo Pháp Như Lai
Mong cho tránh khỏi nạn tai ở đời

Mong cho phiền não sớm vơi
Mong cho trí sáng tâm thời tịnh thanh

Mong cho trí tuệ viên thành
Mong cho giải thoát tử sanh luân hồi.
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57. CÚNGDÀNG
Cúng dàng TamBảo phước lành thay
Phật Pháp lưu truyền xưa đến nay
Cũng bởi tín tâmhàng Phật tử

Cúng dàng tạo dựng phước lâu dài
Hộ trì Giáo Pháp khỏimờ phai

Cúng dàng hợp trí nguyện tương lai
Diệt trừ phiền não hết bi ai

Thoát ly TamGiới luân hồi khổ
Ngưỡngmong Giáo Pháp trụ lâu dài
Cúng dàng chia phước đến cảhai
Thân nhân quá vãng và hiện tại

Hưởng phần phước ấy đếnmuônmai
Mong cho tất cả người vui hưởng

Phước phần công đức cúng dâng này.

58. CUNGKÍNH
Những người cao quý trên đời

Là xưa kính trọng những người đức cao
Nếu không kính trọng ngườinào

Thì người ấy đã thuộc vào tiện nhân
Sinh ramuôn kiếp ngu đần
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Thấp hèn hạ liệt khinh chê nhiều đời
Trí nhân kính trọng đúng nơi

Kính người đáng kính trên đời là ai
Một là kính trọng Như Lai

Vì Ngài cao thượng không ai sánh bằng
Hai là kính Pháp kính Tăng

Kính ngôi Tam Bảo hiện đang ở đời
Kính thầy tổ kínhmẹ cha

Kính bề trên ấy cũng là đạo nhân
Kính ai đã tạo phước ân

Kính ai đức hạnh chánh chânở đời
Kính người là đã kính ta

Có lòng cung kínhmới là hiền nhân.

59. ĐẠO -ĐỜI
Thế nào là đạo là đời

Đạo đời hai ngả có thời khác nhau
Ở đời vui trước khổ sau

Đạo tu khổ trước vui sau thoát đời
Đạo vìmuốn bước chân qua

Dòng đời khổhải thành ra khác đời
Đời không hiểu được vì sao
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Khổ đauphiền não luân bao phủ đời
Đời không hiểuhọa từ đâu

Phước từ đâuđến nên cầuơn trên
Đạo tri nghiệp chướng tạo nên
Ác tâm tạo ác, gây nên khổ sầu
Tâm lành tạo thiện làm lành

Phước lành cho quả tâm lành tạo ra
Ở đời thích hưởng vinh hoa

Thích ăn trái ngọt biết là từ đâu
Nhân lành không tạo cho sâu

Gieo nhân sầukhổ lại cầu an vui
Đạo tri nhân quả ba đời

Nhân lành dẫu tạo chẳng cầu vinh hoa
Chỉ mong sớmvượt thoát ra

Luân hồi khổ não vượt qua dòngđời
Đời vì chỉ biết đời này

Trước sau đời khác chẳnghay biết gì
Vôminh không có đường đi

Luân hồi các nẻo vậy thì đi đâu
Não phiền thì lại thâm sâu

Không tu tâm lạimong cầu thiết tha
Vì đời đạo pháp truyền ra



81

Bỏmê theo ngộ bỏ tà theo chân
Vôminh phiền não đoạn dần

Ngộ ra chân lý rõ phân chánh tà
Tu là cội phúc bao la

Đạo là đường chánh dẫn qua khổ sầu.

60. ĐẠOANHEM
Làm anh thì phải hiền lành

Không nên tranh chấp giật giành với em
Làm anh thì phải bao dung

Không nên chấp vặt nổi khùng với em
Làm anh thì phải nêugương

Xông pha đi trướcmở đường cho em
Làm anh thì phải tinhnhanh

Thấy đàn em dại thì ngăn chặn liền
Làm anh thì phải chân thành

Nói làm thì phải đồng hành nhất ngôn
Làm em thì phải trọng tôn

Kính đàn anh lớn chớ khôn lỏi mình
Làm em thì phải nghĩa tình

Làm gì thì cũng tỏ trình thưa lên
Kính anh là bậc bề trên
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Tỏ lòng tôn trọng cho lên nghĩa tình
Làm emphải biết phậnmình

Kính nhường anh trước rồi mìnhmới sau
Nhiều khi khúcmắc với nhau

Em nhường nhịn trước để sau tỏ bày
Anh em tình nghĩa vui thay

Anh emđánh lộn taomày thì đau
Anh em có trước có sau

Có trên có dưới cùng nhau hợp hòa
Anh emdù ởmột nhà

Phước lành trí đức lại là khác nhau
Sinh ra cao thấp chẳng đồng

Người thì đầy đủ kẻ không có gì
Người ngu kẻ trí nhiều khi

Người lành kẻ dữ khó bì khó phân
Đó là nhân quả phước phần

Nghiệp nhân cho quả dữ lànhkhác nhau
Lòng tin nhân quả trước sau

Thì nên hỗ trợ giúp nhau lúc cần
Xa xôi hay ở sát gần

Anh em giữ vững tình thân suốt đời.
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61. ĐẠO VỢCHỒNG
Vợ chồng thì phải tương đồng

Ba điều hòa hợp sẽ không đối đầu
Nhân duyên dù có thâm sâu

Hai dòng tư tưởng đối đầu cũng tan
Một là cùng có đức tin

Chung dòng tín ngưỡng tâm linh đạomầu
Cả hai có đức tin sâu

Đức tin gắn kết tâmđầu thủy chung
Hai là giới hạnh phải cùng

Chồng lành vợdữ khó cùng dài lâu
Vợ lành chồng dữ cũng sầu

Cả hai cùng dữ đối đầu chiến tranh
Cả hai giới đức thiện lành

An vui hòa hợp đồng hành thủy chung
Ba là học thức phải cùng

Tương đồng tri kiếnmới cùng hiểu nhau
Hiểu rồi không luận thấp cao

Không ai ngãmạnngười nào cũng vui
Tương đồng ba cái ấy rồi

Vợ chồng hòa hợp hợp rồi cũng tan
Thế gian chẳng thể nghĩ bàn
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Nhân duyên là lẽ hợp tan vô thường
Tu tâm thìmới cửu trường

Những ngày trai giới phải thường tịnh tu
Giữ gìn thời khóa công phu

Gieo nhân giải thoát cho dù tại gia
Hộ trì Giáo Pháp Phật Đà

Mai này phước trí thật là an vui.

62. ĐẠO VỢHIỀN
Vợ hiền như thể nàng tiên

Gia đình hạnh phúc bình yên cả nhà
Có khi như thểmẹ già

Thương chồng nên phải gắngmà đảm đang
Có khi như chị với em

Bao dung đùm bọc vì em dại khờ
Có khi như thể bạn bè

Tâm tình thổ lộ không che giấu gì
Có khi nhưđứa em thơ

Ngây ngơ yếuđuối cậy nhờđàn anh
Cuối cùng như thể đứa hầu

Tận tâm như lúc nàng dâumới về
Dù cho cố gắng trọn bề
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Cũng không tránh khỏi não nề khởi lên
Vì đời vui ít khổ nhiều

Sống chung thì phải biết điều với nhau
Muốn cho an ổn trước sau

Phải quy chánhđạo phải mau làm lành
Phải trừ phiền não phát sanh

Sống đời đức hạnh phước lành an vui.

63.ĐẠO LÀMCHA
Đạo làm cha đối với con

Tình thương nhân cách sẽ còn nặng sâu
Tình thương dù lớn đến đâu

Nhân cách không có con nào nó nghe
Dù dùng quyền lực răn đe

Không bằng gương sáng chở che ân cần
Tâm tình con trẻ dần dần

Lớn theo năm tháng cha cần hiểu ra
Khi con ngỗ nghịch rầy la

Bằng tình thương chứkhông là hận sân
Dùng lời giải thích biện phân

Tỏ lòng tôn trọng là phần tốt hơn
Trẻ con nhiều thứmong cầu
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Xin gì không được thì sầu thiết tha
Tình cha rộng lượng bao la

Cho gì thiết thực đểmà phát huy
Tài năng trí đứcđúng kỳ

Tuổi nào học tập những gì đáng nên
Gia phong kỷ luật vững bền

Tấm gương đạo đức cha nên thực hành
Tu thân rồi mới trị gia

Trụ cột trong nhà thì phải trangnghiêm
Cha nên học đạo ThánhHiền

Kính tôn TamBảo thiện hiền sâu xa
Rồi sau hướng đạo cả nhà

Tu tâm tích đức đểmà an vui.

64. ĐẠOHIẾU
Phận làm conhiếumẹ cha

Dưỡng nuôi chamẹ lúc già ốm đau
Đỡ đầnhôm sớmmaumau

Kẻomai khuất bóng lại sầu với thương
Mẹ cha đâu có cửu trường

Mộtmai rồi sẽ lên đường về nơi
Nhưng khi còn sống trên đời
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Niềm vui lớn nhất nghe lời thành công
Conmình sựnghiệp hanh thông
Thì chamẹ cũng thỏa lòng an tâm
Chẳngmay con phạm lỗi lầm

Làm điều trái đạo thì lòng quặn đau
Ai thương chamẹmaumau

Dựng xây sự nghiệp để sau được nhờ
Tham lam công việc lumờ

Quên đi chamẹ thờ ơ tội tình
Nhớ công người đã thân sinh

Dưỡng nuôi từ lúc hình hài ấu thơ
Hiếu là đền đáp bây giờ

Chứ đâu phải đợi bàn thờ cúng dâng
Khi sống tạo được phước ân

Khi chết phước phần ở chốn nhân thiên
Sốngmà tạo tội liênmiên

Chết vào đọa xứ chịu liền khổ đau
Hiếu ân quan sát trước sau

Xét suy tội phướcmàmau kịp thời
Khuyên chamẹ hướng về nơi
Quy y TamBảo kịp thời tu tâm
Tránh xa tội nghiệp lỗi lầm
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Siêng năng làmphước tu tâm thiện lành
Phận làm con hiếu viên thành

Khi chamẹ thoát tử sinh luân hồi.

65. ĐẠOCHỈĐƯỜNG
Đạo chỉ cho ta được thấy đường

Con đường hạnhphúc với tai ương
Con đường hai ngả domình lựa

Tựmình cất bước đếnmuônphương
Đường vào đọa xứ khổ bao la
Nghiệp ác domình đã tạo ra

Bỏ ác đi theo đường chánh đạo
Là cũng tựmình đã thoát ra

Đường lên thiên giới chẳng cao xa
Thiện nghiệp gieo ra cũng dễmà

Bố thí làm lành tu trì giới
Là đường thiên giới đãmở ra

Phạm thiên đường ấy tu thiềnđịnh
Đắc định sau rồi tự hóa sinh

Hạnh phúc an vui cũng tựmình
Tạo ra phước thiện ở nhân sinh
Khổ đau sầumuộndomình tạo
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Ác nghiệp chínmùi tự phát sinh
Từ khi đạo pháp được khai minh

Đức Phật chỉ đường cho chúng sinh
Con đường thoát khổ đoạn vô minh
Niết Bàn bất tửđường chân lạc
Con đường tu tập chứng vô sanh

Tu theoBát Chánh con đường chánh
Giữ giới hành thiền tuệ phát sanh
Tuệ sanh phiền não đoạn trừ nhanh
Vôminh chấm dứt luân hồi đoạn
Con đường bất tử chứng vô sanh.

66. ĐẠOĐỘĐỜI
Vì đời phiền não khổ đau

Con đường giải thoát đạomầumở ra
Chỉ cho đời biết chánh tà

Bỏmê theo ngộ bỏ tà theo chân
Vì đời không biết nguyên nhân

Làm gì để được phước phần an vui
Si mê cầu cạnh ngậm ngùi

Mà sao chưa hết vẫn vùi khổ đau
Phật Đà giảng giải trước sau
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Làm lành lánh ác sẽmau an lành
Từ bi chớ hại chúng sanh

Thìmình được hưởng phước lành lạc an
Tránh xa trộm cắp dối gian

Thì sau tài sản chứa chan lo gì
Dâm tà chẳng lụy vậy thì

Gia đình hạnh phúc đến khi tuổi già
Tránh xa dối trá điêu ngoa

Nói lời thành thật người ta trọngmình
Chớ nên nghiện ngập tội tình

Tránh xa trí sáng tâmminhmạnh lành
Thiềnmôn là chốn tu hành

Ta nên gieo tạo phước lành tương lai
Chắp tay kính lễ Phật đài

Tâm cung kính tạo tương lai phước lành
Cúng dàng TamBảo tịnh thanh

Nhân thiên hưởng phước an lành dài lâu
Lắng nghe Giáo Phápnhiệmmàu

Thiện tâm trí sángmai sau thoát trần
Tu tâmgiác ngộ dần dần

Đoạn trừ phiền não hết phần tử sinh
Đạo là đường sáng khaiminh



91

Độ đời thoát khỏi tử sinh não phiền.

67. ĐẠOKHÁCĐỜI
Đạo là giải thoát thói đời

Mới đi tầmđạomới rời nhân gian
Vì đời phiền não ngút ngàn

Đạo lìa nhân thế vénmànvôminh
Vì đời sinh tử tử sinh

Đạo tìm chân lý vô sinh thoát trần
Vì đời thiện ác chẳng phân

Đạo khai đường chánh đoạn dần khổ đau
Vì đời vui trước khổ sau

Đạo lìa tham dục trước sau an lành
Vì đời tranh chấp giật giành

Đạo buông xả hết trở thành bần Tăng
Vì đời bận rộn lăng xăng

Đạo xa trần thế chỉ hằng tu tâm
Vì đời tạo tác lỗi lầm

Đạo trì giới hạnh giữ tâm thiện lành
Vì đời gian ác lưumanh

Đạo lìa sân hận thực hành từ bi
Vì đời tà kiến ngu si
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Đạo khai chánh trí trừ si diệt tà
Vì đời mà đạomở ra

Con đường giải thoát đểmà độ nhân
Đạo xamà cũng rất gần

Đời gần có lúc cũng cần phải xa
Muốn lìa sinh tử ái hà

Lánh xa nhân thế đểmà tu tâm.

68. ĐẠOĐỨC
Đạo là đường sống chánh chân

Đức là tâm tính hiền nhân thiện lành
Đạo thì phải học chuyên cần

Đức do tu dưỡng tinh thầnmà ra
Đạo thì vô số bao la

Đức là những cáimà ta đã hành
Đạo do người khác khởi sanh

Đức domình tự thực hành thiện tâm
Thế gian sẽ bớt lỗi lầm

Nếu không có đạo thì tâm chẳng lành
Con đường ai đã khởi sanh

Đường lành đường dữ thực hành ra sao
Đạo thì có thấp có cao
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Có chân có tục đường nào nên đi
Đường nàomà diệt sân si

Đoạn trừ thamđắm là đi đúng đường
Đường nào tục lụy vấn vương

Tham lam sân hận là đường xấu xa
Đường nào bất chánh thoát ra

Đường nào chân chánh thì ta thực hành
Đã là đạo đức nhân sanh

Thì người ấy phải thiện lành thẳngngay
Nói năng hành động tỏ bày

Từ bi hỷ xả người này chánh chân
Sống đời đạo đức thiện nhân

Thế gian hạnhphúc bớt phần khổđau.

69.ĐẠO PHẬT
ĐạoPhật từ khi Đức Phật thành

Truyền trao Giáo Pháp ở nhân sanh
Chỉ dạy đường lành đường thoát khổ

Chỉ đường tu tập thoát lầmmê
Chỉ cho nhân thế xa lìa ác

Chỉ cho người ácđổi sang hiền
Chỉ cho người lành làm việc thiện
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Chỉ cho nhân loại hết ưu phiền
ĐạoPhật dạy ta hiểu về ta
Việc lành việc ác đã tạo ra

Theo dòng nghiệp báo luân hồi khổ
Địa ngục nhân thiên cũng đómà
Đường vào địa ngục bởi do tâm

Tâm ác sinh ramọi lỗi lầm
Nhân gian thiên giới theo đường thiện
Tâm lành làm thiện thiện liền sanh

ĐạoPhật dạy ta pháp tu tâm
Tu cho tâm sạch khỏi lỗi lầm

Tham sân si đoạn luân hồi đoạn
Đoạn dòng sinh tử dứt vô minh.

70. ĐI BÁTXINĂN
Xin ăn đi bát trang nghiêm

Không nên nghiêng ngó láo liênmọi người
Không nên nói nói cười cười

Không nên nhìnmặt của người cúng dâng
Tay ôm bình bát vừa tầm

Thức ăn vừa vặn đủ phần không dư
Nhẹ nhàng thong thả từ từ



95

Trang nghiêm thọ thực tâm tư tưởng về
Thọ dùng vật thực chẳngmê

Chỉ vì nuôimạng chẳng hề tham ăn
Nghĩ công thí chủnhọc nhằn

Cúng dàng để tạo phước lànhmai sau
Tấn tu giải thoátmaumau

Mình và thí chủ cùng nhauphước lành.

71. ĐỊANGỤC
Địa ngục ở đâu có hay không
Mà sao nhân thế cứ lông bông
Tín nghi lay động không hề biết
Địa ngục như nào có hay không
Nung nấu tội nhân phải đọa đày
Tám tầng địa ngục khổ đau thay
Quỷ sứ hànhhình người có tội
Chết đi sống lại khổ đauhoài
Ỷmình sức lớn hại người ta
Khi chết vào địa ngục kêu la

Chứng nào ác nghiệp còn chưa hết
Thì tội nhân cònphải xót xa

Khi nào hết nghiệp được thoát ra
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Đầu thai nhân thế đã phôi pha
Lãng quên ngày trước từng trong ngục

Trả quả do nhân ác đómà
Người nào tham sân hận xấu xa
Ngu si chẳng phân biệt chánh tà

Không hành thiện nghiệpnơi nhân thế
Chết vào địa ngục lại kêu la.

72.ĐỌAXỨ
Bốn đường đọa xứkhổ thâm sâu

Tội đã gieo rồi trốn ởđâu
Nghiệp ác chínmùi cho quả báo

Chết vào đọa xứ ấy thật lâu
Địa ngục thâm sâu khổ thiết tha

Vôminh tà kiến cũng do ta
Ác nghiệp làmnhân vào đọa xứ

Kêu gào ai biết khổ bao la
Súc sinh si ám cũng do ta

Không đi đường chánh lại theo tà
Không lòng hổ thẹnmàgieo tội
Nhiều loàimuông thú đã sinh ra

Ngạ quỷ khổ đau lại xấu xa
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Tham lam bỏn xẻn quá đi mà
Lang thang tìm kiếm lòng không thỏa

Vì còn nghiệp quả đã gây ra
Tu-la sân hận cũng do ta

Phước lànhmột chút hận sâu xa
Chiến tranh thiên giới vẫn chưa qua
Hận sân gieo trước nên cho quả
Chiến tranh dai dẳng A TuLa
Bốn đường đọa xứ khổ thiết tha
Cũng do tâm tánhnhiễm trần sa

Ngu si tạo tội nên sầu khổ
Đã lỡ đọa rồi thật khó ra.

73. ĐOẠNÁI
Ái là cội gốc khổ đau

Vôminh đen tối dẫn đầu tử sinh
Tham làm tăng trưởng vôminh
Dục làm tăng ái tử sinh khổ hoài

Ái sâu thì chấp thủ sâu
Mai này ly biệt khổ sầu thiết tha

Khổ đaudo ái dẫn đầu
Nếu không đoạn ái khổ sầu chẳng vơi
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Tu tâmhọc đạo đúng thời
Đoạn trừ thamái muônđời an vui.

74. DÒNGĐỜI
Ai đã đi qua dòng đời khốn khổ

Biển trầm luân ấy nhấn chìm thế gian
Bao kiếp lang thangmơmàng khó hiểu

Đời dài hay ngắn nên làm cái chi
Ai đã tư duy saomình có mặt

Mình từ đâuđến sẽ về chốnnao
Ai phát tâm đi đi tìm chánh đạo

Tìm đường giải thoát muônngàn khổ đau
Phiền não còn sâu sao ta không hiểu
Biển trầm luân ấy bắt nguồn từ đâu

Ai đã tu tâmhoa lòng đã mở
Tỉnh ranhân thế cõi đời mộngmơ
Bao kiếp lang thang luân hồi bất tận
Vì tâm say đắm cõi đời bợnnhơ
Ai đã công phu luân hồi sẽ đoạn

Dập tan phiền não thoát ngàn nỗi đau.
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75. DỤC
Dục là vị ngọt của trần gian
Đắm say vị ngọt sẽmêman
Không còn tự chủmờ tâm trí
Muôn kiếp đi theomột lối mòn
Dục là vị ngọt chẳng hề ngon
Đắng nhiều ngọt ít lại haomòn
Vui trước khổ sau sau sầu khổ
Khổ vị dụcđắng đắng còn lâu
Dục là vị ngọt cómóc câu

Miếngmồi thơm nứcdưới ao sâu
Thế gian nháonhác như đàn cá
Lỡ ngậm câu rồi ai thoát ra
Dục là quỷ sứ dướiDiêmLa

Dẫnđường nhân thế đến đọa xa
Trí nhân vì thế khôngmàng dục

Tỉnh giác khuyên người nên tránh xa.

76. ĐÚNGVÀSAI
Thế nào là đúng là sai

Xưa nay nhân thế miệtmài phân bua
Sinh ra cao, thấp, thắng, thua
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Đúng, sai, phải, trái, phân bua sựđời
Đúng là sự thật chẳng rời

Sai là giả tạmđầy vơi héo tàn
Xưa nay các pháp thế gian

Sinh rồi lại diệt bất an chẳng thường
Đúng là nó vốn vô thường

Sai là cứ tưởng nó trường tồn lâu
Cuộc đời bể khổ thâm sâu

Đúng là tìm kiếmđạomầu tu tâm
Sai là tạo tác lỗi lầm

Say sưa hưởng thụ để tâm nhiễm trần
Thế gian thamđắm hận sân
Đúng là từ ái niệm ân Phật Đà
Đoạn trừ phiền não trong ta

Tu tâmgiải thoát vượt qua luân hồi
Sai là chấp trước cái tôi

Hận thêmoán hận tham rồi lại tham
Mai này quả báophải kham

Những điều tội lỗi đã làm khi xưa.
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77. ĐƯỢCMẤT
Người ta sống ở trên đời

Chỉ mongđược những thứ hờimà thôi
Được thì thỏamãn cái tôi

Mất thì buồn bãmột hồi cũng xong
Kiếp người vất vả longđong

Quẩn quanhđượcmất từ trong ra ngoài
Thân này đâu thể sống hoài

Được rồi lại mất loay hoay làm gì
Gia tài đâu có trường kỳ

Làm ra rồi lạimất đi thôi mà
Thân nhân quyến thuộc gần xa
Sinh sinh tử tử vui mà buồn thay
Công danh sựnghiệp xưa nay

Có rồi lạimất đổi thay vô thường
Ngày nào tuổi trẻ sắc hương

Ngày nào già cỗi bên đường quạnh hiu
Ngày nào vui thú thật nhiều

Ngày nào ủ rũ bấy nhiêu lụi tàn
Ngày nào hạnh phúc ngập tràn

Ngày nào thất vọng hợp tan xa lìa
Trần gian được nọmất kia
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Được thì vui thú lìa thì sầu bi
Tham lam, sânhận, ngu si
Mất đi ba cái này thì tốt thay
Được ngay trí tuệ tỏ bày

Được ngay giải thoát từngngày lạc an
Được ngay ĐạoQuả Niết Bàn

Được ngay giải thoát muônngàn khổ đau.

78.ĐỨC PHẬT THÍCHCA
Từ trời ĐâuSuất hạ sinh

Lâm Tỳ Ni buổi bìnhminhkhác thường
Vô ưu nở rộ tỏa hương

Ma Da thánhmẫu trên đường nghỉ ngơi
Nơi đây Bồ Tát ra đời

Hoa sen bảy bướcmở lời ban ra
Nhân gian thiên giới kính ta

Đây là kiếp cuối sinh ra sau cùng
Ba hai tướng hảo oai hùng

Điềm lành củaĐấng tột cùng tối cao
Ở đời thống lãnh bốn châu

Xuất gia thành Phật đạomầu truyền ban
Hai chín năm ở thế gian
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Ba tòa cung điệnmuôn ngàn thú vui
Nghiệp xưa đến lúc chínmùi

Dạo xem trần thế ngậm ngùi thiết tha
Khi trông thấy một người già

Sau rồi người bệnh rồi là chết đi
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
Sáunămkhổ hạnh chẳng từ

Pháp môn khổ hạnh thấu nhừ thịt da
Con đường trungđạo 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 BồĐề hạ công phu
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Nếu không đắc đạo cho dù thịt da
Nát tan cả tấm thân ta

Cũng không đứng dậy rời xa chỗ này
Ácma tiến đến bao vây

Dùng thần thông lực nhằm gây khó Ngài
Mười ba la mật 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 ĐạiGiác PhậtĐà toàn tri
Bảy ngày liên tục thọ trì

Trú trong ĐạoQuả vô vi an lành
Bảy ngày nhìn cội cây xanh

Bảy ngày đi dạo thiền hành bên cây
Bảy ngày an định gần đây
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Bảy ngày quán sát nhân duyên đạomầu
Phạm thiên đã xuống thỉnh cầu

Vì nhân gian nói phápmầu độ sinh
Nhưhoa sen nở bùn sình

Có người giác ngộ tử sinhkiếp này
Hoa sen ngập nước sâudày

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 TrầnNhưnhóm 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

Tu theo chánh đạo tử sanh đoạn trừ
Ngộ ngay ChánhPháp Trần Như

Những người bạn khác từ từ ngộ ra
Từ đây đạo pháp lan xa
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Bốn lăm năm ấy nói ra pháp lành
Tùy duyên hóa độ chúng sanh

NhưLai thuyết giảng thiện lành trước sau
Có người giác ngộ thật mau

Có người tu đến kiếp saumới thành
Có người ngộ chậm ngộ nhanh

Có người tạo được phước lành tùy duyên
Mấy ngànnăm đã lưu truyền

Đạomầu lan tỏa khắpmiền gần xa
Đời nàymay mắn 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.

79. GIẢ TẠM
Cuộc đời giả tạm có nhưkhông
Tạm bợ chút thôi cõi bụi hồng

Nương tấm thân tàn khi chửa rụi
Như lànmây nhẹ thoảng bồng trôi

Mọi thứ trên đời đều giả tạm
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Cómà không có cómà không
Ai hiểu thế gian này cõi tạm

Thì lòng thư thái nhẹ như bông
Bay bổng rỗng không đời giả tạm
Đến đi đượcmất tợ lông hồng
Tỉnh giấc say nồngmơgiả tạm

Nhắm hai conmắt thấyđời không
Cũng vậy trầngian này cõi tạm
Cuộc đời tuy có có như không.

80. GIÀ
Già nua vì có sinh ra

Cái thân tứ đại phải già đi thôi
Răng long tóc cũng bạc rồi

Lưng còng thân kẹomấy hồi nữa đâu
Chân tay nhứcmỏi âu sầu

Trầm ngâmhồi tưởngmấy câu chuyện đời
Hào hoa oanh liệt một thời

Hoa tàn rơi rụng hết thời là đây
Bao nhiêu tật xấu đã xây

Bao nhiêu nghiệp chướng đã gây nên rồi
Phải mau tu tỉnh ngay thôi
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Tu cho giải thoát luân hồi tử sinh
Thân già nhưng trí không già

Thân già trí phải sáng ra từngngày
Có thân thì phải có già

Càng già càng phải rángmà chuyên tu.

81. GIÁCNGỘ
Giác ngộ là thấy thật chân

Đúng sai thật giả tự phân rõ ràng
Không nghe Giáo Phápmơmàng

Nhờ nghe Giáo Pháp rõ ràng thật chân
Ngộ ra sự thật dần dần

Mỗi phần giác ngộmỗi phần an vui
Chìm trong sinh tử lâu rồi

Cũng vì thamdục làmmồi tử sinh
Cũng vì phiền não vôminh

Nhấn chìmđời đã tử sinh lâu dài
Tu tâmgiác ngộ không sai

Tu tâm tỏ ngộ đúng sai chánh tà
Khổ là sự thật ngộ ra

Vì đời sinh diệt nên là khổ đau
Dục tham đứng ởđằng sau
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Là nhân sinh khổ hãymauđoạn trừ
Niết Bàn tịch diệt vô dư

An nhiên bất động do trừ dục tham
Tu tâmgiác ngộ siêu phàm

Lộ trình tu tập phải làm chu viên
Tu tâmgiải thoát não phiền

Tu tâmgiác ngộmuộn phiền tiêu tan
Tu tâm chứng ngộ Niết Bàn

Tu tâmgiải thoát muônngàn khổ đau.

82. GIẢI THOÁT
Giải thoát là thoát não phiền

Thoát tâm tà kiến đảo điênmê lầm
Lắng lòng nghe diệupháp âm
Hiểu ra sự thậtmê lầm tiêu tan
Khi xưa phiền não ngập tràn

Tu tâmphiền nãomuôn ngàn vơi đi
Khi xưa tràn ngập sầu bi

Tu tâm vơi bớt sầu bi não phiền
Khi xưa tâm trí đảo điên

Giả cho là thật não phiền sinh ra
Tham lam sân hận bao la
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Tu tâmgiải thoát bao la khổ sầu
Khi xưa tội lỗi thâm sâu

Chết vào địa ngụcmà chầu DiêmVương
Chìm trong khổ nãomiên trường

Tu tâmgiải thoát khỏi đường tử sinh
Tu tâm xóa sạch vôminh

Tu tâmgiải thoát tử sinh luânhồi.

83. GIẢI THOÁTHƯƠNG
Hương thơmgiải thoát tử sinh

Là hương bất tử vô sinh siêu phàm
Thoát tham sânhận ngu si

Bao la phiền não ưubi thoát rồi
Chỉ còn an tịnhmà thôi

Chỉ còn trí tuệ sáng soi cửu trường
Chỉ còn chân lý tỏa hương

Chỉ còn giác ngộ biết đường lạc an
Hương thơmgiải thoát tỏa lan

Không lưu dấu vết trần gian khôngmàng.
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84. GIẢI THOÁTTRI KIẾNHƯƠNG
Tri kiến giác ngộ tỏa lan

Tuệ tri Thánh Đế thoát ngàn tử sinh
Đoạn trừ phiền não vôminh

Ngộ ra sự thật về mình xưa nay
Vô thường vô ngã thân này

Cái thân năm uẩn khổ thay muộnphiền
Xưa nay tri kiến đảo điên

Khổ cho là lạc giả thì tưởng chân
Tu tâmgiác ngộ dần dần

Thoát tâm tà kiến lạc lầm tiêu tan
Giải thoát tri kiến tỏa lan

Là hương chánh giác xóa tanmê tà.

85. GIỮGIỚI
Giữ giới là nhân các hạnh lành

Cội nguồn phúc lạc của quần sanh
Bỏ ác tu tâm là đức hạnh

Chúng sinh hưởng phước bởi nhân lành
Giữ giới theo lời Phật dạy răn
Làm lành lánh ác ác không sinh
Tránh xa ác đạo không sầunão
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Thân tâmkhẩu ý được tịnh thanh
Giữ giới hộ trì ở các căn

Tham sân phiền nãomới không sinh
Lục căn thu thúc thì thanh tịnh
Chớ để lục căn nhiễm lục trần

Giữ giới nuôi thân chánhmạng cần
Tránh xa nghiệp ác tránh tham sân
Không gây khổ não cho người khác
Làm lành thanh tịnh để nuôi thân
Giữ giới đủ dùng trong vật dụng

Không nên đắm nhiễm chẳng dư thừa
Tri túc đủ dùngđâuhưởng dục
Đâu cần tích trữđể thừa dư

Giữ giới hành thiền tâm nhập định
Định tâm trí sáng tịnh tâm liền
Trí sánghành thiền tâm thể nhập

Ngộ ra chân lý giới đầu tiên.

86. GIỚI ĂNPHI THỜI
Không ăn vào lúc phi thời

Là không bận rộn suốt đời lo ăn
Tham ăn thân thể nhọc nhằn
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Tinh thầnmụmẫm vì ăn suốt ngày
Còn đâu tâm trí tỏ bày

Hành trì Giáo Pháp suốt ngày lo ăn
Vì không đắm lụy vào ăn

Không chiều thân thể lo ăn suốt ngày
Phật Đà khuyên dạy giới này

Tu tâm thiểu dục phi thời không ăn.

87. HẬNSÂN
Sân là thuốc độc hại người

Sân là lửa bỏng đốt người hận sân
Hận sân thì phải bỏ dần

Nếu không tai họa khổ thân tháng ngày
Vì lòng tự ái xưa nay

Nghĩ rằng người đó trước này hại ta
Cho nên sân hận sinh ra

Nghĩ rằng hiện tại người ta hại mình
Cũng làm sân hận phát sinh

Nghĩ rằng họ sẽ hạimình tương lai
Đó là những cớ không sai

Khiến cho sân hận càng dài thêm ra
Nghĩ rằng họ đã và đang
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Sẽ làm hại đến họ hàng của ta
Cũng là nguyên cớ sinh ra

Oán thù sân hậnmà ta khó lường
Những người ta chẳngmến thương
Họ làm lợi ích ta thường hận sân
Đó đều là những nguyên nhân

Làm cho sân hận lớn dần trong ta
Đổi thay suy nghĩ thì là

Người này lợi ích cho ta thật nhiều
Đã đang hoặc sẽ làmđiều

Lợi mìnhnên họ đáng yêu lắmmà
Hoặc không lợi ích cho ta

Nhưng làm lợi ích ngườimà ta thương
Hoặc trong sinh tử nhiều đường

Bà con quyến thuộc người thương với mình
Thì lòng từ ái phát sinh

Xua tan sân hận trongmình từ lâu
Xưa nay thù hận thâm sâu

Là domình nghĩ xấu về người ta
Tình thươngmở rộng bao la

Là do suy nghĩ người ta tốt lành
Tìm ra nguyên cớ phát sanh
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Hận sân dứt bỏ thiện lành khởi lên.

88.HẠNHĐẦUĐÀ
Mười ba pháp hạnh đầu đà

Cho người tinh tấn thiết tha thực hành
Đoạn trừ phiền não thật nhanh
Thiểudục tri túc thực hành là đây

Một là nhặt vải từ thây
Hoặc từ hố rácmay y đầuđà

Hai là chỉ mặc tam y
Không hơn không kém thọ trì chánh chân

Ba là khất thực nuôi thân
Hằng ngày ôm bát chánh chân thọ trì

Bốn là chẳng được suy bì
Từng nhà khất thực chỉ vì nuôi thân

Năm là ăn chỉmột lần
Ngồi rồi đứng dậymột lần bữa ăn

Sáu là chỉ thọ trong bình
Những gì trong bát thì mìnhmới ăn

Bảy là vật thực đã ngăn
Dù sau nhận nữakhông ăn đầuđà

Tám là ở chốn rừng già
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Tĩnh tu thì phải tránh xa xóm làng
Chín là ở dưới gốc cây

Ngày đêm trú ngụ ở đây tu hành
Mười là ở chỗ tịnh thanh

Ở nơi trống vắng thực hành tĩnh tu
Mười một nghĩa địa vắng thanh

Nơi đây thích hợp hành thiền tử thi
Mười hai được chỉ ở đâu

Vui lòng ở đấy không cầu cạnh chi
Mười ba là pháp thọ trì

Không nằmmà chỉ đứng đi hoặc ngồi
Đó là những pháp tô bồi

Cho người tinh tấn hành rồi làm gương
Niềm tinGiáo Pháp cửu trường

Từ người tri túc tấm gương đầu đà.

89. HIỂUSAI
Những ai tà kiến hiểu sai

Là người đã tạo tương lai chẳng lành
Mê lầm trí tuệ chẳng sanh

Phước lành chẳng tạo ác hành thì sâu
Hiểu sai chỉ biết mong cầu
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Nhân lành không tạo lấy đâuquả lành
Hiểu sai về kiếp nhân sanh

Nghĩ rằng người chết sẽ thành conma
Cho nên cúng bái rườm rà

Cho người ấy hưởngnhư là trần gian
Khiến cho tâm trí mêman

Tín nghi không rõ luận bàn viển vông
Hiểu sai chết sẽ thành không

Thiện lành độc ác cũng đồng như nhau
Không tin nhânquả trước sau

Chỉ mong hưởng thụ chomauđời này
Là nhân tà kiến đọa đày

Muônđời đọa xứ biết ngày nào ra
Hiểu sai về chính thân ta

An vui hạnh phúc tưởng là ngẫunhiên
Tưởng là có đấng thần tiên

Ban vui giáng họa chomiền trần gian
Sinh ra tín ngưỡngmêman

Xưa nay trần thế ngập tràn hiểu sai
Không nghe ChánhPhápNhư Lai

Không tin nhânquả hiểu sai còn nhiều.
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90. HỘTĂNG
Thiện nhân cư sĩ hộ trì

Chư Tăng tu tập luật nghi phải rành
Chư Tăng giữ giới tịnh thanh
Là nhờ cư sĩ thực hành hộTăng
Tựmình tác bạch thưa rằng

Con xin tình nguyện hộ Tăng choNgài
Nếu như có việc cần sai

Hộ Tăng kapi1 thì Ngài bảo ban
Có ai thí chủ cúng dàng

Nhờmình cất giữ rõ ràng trình thưa
Những gì đã nhận hay chưa

Cũng đều tác bạch trình thưa đủđầy
Khi nào dùng đến vật này

Thì Ngài cho biết để bày dâng lên
Thường xuyên thân cận ở bên

Hộ Tăng thì phải vững bền luật nghi
Vị Tăngmuốn thọ dụng gì
Sai đi kapi rồi thì dâng lên

Bao nhiêu việc khác như trên

1Kapi: làm cho vật dụng thành hợp luật, đượcphép sử dụng.
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Hộ Tăng thưa hỏi mình nên làmgì
Để cho giới luật duy trì

Giúp chư Tăng giữ luật nghi tu hành
Thiện nhân cư sĩ tịnh thanh

Làm kappiya2 trở thành Hộ Tăng.

91. HOATÂM
Hoa senmọcgiữa bùn tanh

Tỏa hương thơm ngát chẳng tanhmùi bùn
Hoa tâmmọcgiữa bụi trần

Tỏa hương tuệ giác bụi trần chẳng vương
Muốnhoa tâm nởphải thường

Tẩy trừ cấu uế trên đường tu tâm
Mỗi khi sân hận lỗi lầm

Mở lòng từmẫn hoa tâm tỏ bày
Mỗi khi ác ý hại ai

Bi tâm cứu khổ khỏi phai hoa lòng
Ghét ghen đố kỵ ở trong

Hỷ tâm sinh khởi hoa lòng đẹp tươi
Hận sân thamái với người

2 Kappiya: Người hộ Tăng, hỗ trợ cho các vị sư.
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Xả tâm dínhmắc hoa tươi tốt liền
Dục tham tâm trí đảo điên

Quán thân bất tịnh tâm liền nở hoa
Đức tin tưởng niệm Phật Đà

Tịnh tâm hoanhỷ khai hoa tín thành
Buông lung tội lỗi phát sanh

Thựchành giữ giới thiện lành nở hoa
Xan thamkhông biết cho ra

Mở lòng bố thí khai hoa phước lành
Tán tâm loạný thường sanh

Trú trên hơi thở an lành tâm hoa
Vôminh tà kiến chưa qua

Thựchành thiền tuệ nở hoa đạomầu
Diệt trừ phiền não thâm sâu

Nở hoa giác ngộ đạomầu tỏa lan
Tu tâm chứng đắc Niết Bàn

Khai hoa tuệ giácmuôn ngàn tỏa hương.

92. HOÀINGHI
Cuộc đời có những hoài nghi

Khi nào giải tỏa được thì ngộ ra
Nhiều đời quá khứ đã qua



121

Có hay không có vậy ta thế nào
Từ đây lúc chết đi đâu

Tương lai ta sẽ khổ sầu hay vui
Tại sao cùng ở cõi đời

Khổ vui sai khác đầy vơi chẳng đồng
Thiên đường địa ngục có không

Việc lành việc ác chất chồng ra sao
Hoài nghi từ thấpđến cao

Thế gian có pháp mônnào ngộ ra
Tu tâmhọc Pháp Phật Đà

Ngộ ra chân lý thì ta tỏ tường
Xưa nay phiền nãomiên trường

Vôminh bao phủ nên thường si mê
Chìm trong sinh tử tái tê

Chúng sinh nào biết đường về từ đâu
Phật ĐàGiáo Pháp thâm sâu

Công phu tu tập đạomầumở khai
Tuệ tri quá khứ tương lai

Nghiệp nhânquả báo không sai rõ ràng
Tâm này tự tạo thiên đàng

Tạo ra địa ngục rõ ràng từ tâm
Tuệ tri đoạndiệt mê lầm
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Tuệ tri hiểu rõ về tâm chánh tà
Tu tâm sự thật hiểu ra

Hoài nghi đoạn diệtmê tà tiêu tan.

93. HỔTHẸN
Người ta biết hổ thẹnmình

Lỡ làmmột lỗi thấymình xấu xa
Giống như tấm vải trắng xoa
Một khi tỳ vết là ta thấy liền

Những người nhân đức hiền hòa
Vì lòng tự trọng vượt qua lỗi lầm

Ai còn hổ thẹn trong tâm
Thì còn xuất hiện hiền nhân ở đời.

94. HỌCHÀNH
Học pháp đa văn gìn giữ kho tàng chánh tạng
Hành thiền tu tuệ truyền trì diệu đế chánh chân

Pháp học ôn cố tri tân
Học cho trí sáng để phân chánh tà
Pháp hành bát chánh trung hòa

Hành cho tuệ giác khai hoa Niết Bàn
Người xưa học pháp để hành
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Người nay học pháp để dành đi thi
Người nay học pháp đi thi

Người xưa học pháp thọ trì chánh chân
Học hành hai pháp đều cần

Hành là cốt yếu của phần tu tâm
Pháp học dù có uyên thâm

Không hành phiền não ngấmngầm khôngvơi
Trí nhân thì phải biết thời

Khi nào nên học học thời cần chuyên
Khi nàomiênmậthành thiền

Tạm ngưng pháp học hành thiền nhất tâm
Học hành hai pháp uyên thâm

Lưu truyền diệu pháp chánh chân ở đời.

95. HỌC
Người xưa học đạoThánhHiền

Người nay học cách kiếm tiền khôn lanh
Người nay học để cầudanh

Người xưa học để trở thành chân nhân
Người xưa học đức học ân

Người nay học tánh hận sân so tài
Người xưa học thuộc từng bài
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Người nay học lỏi một vài câu văn
Người nay học để kiếmăn

Người xưa học tánh nhân văn thật thà
Học gì để hiểu về ta

Vui buồn sướng khổ nhân là từ đâu
Nhân duyên quảbáo thâm sâu

Con đường giải thoát khổ sầu bi ai
Con đườnghạnh phúc tương lai

Con đường giác ngộ đúng sai chánh tà
Học rồi sẽ hiểuvề ta

Ngu si diệt tậnmới ra học hành.

96. HƠNTHUA
Thế gian thích được hơn người

Thua ai ấmức trong người thật lâu
Vì lòng đố kỵ thâmsâu

Hơn thua là thói đối đầu hại nhau
Vì đời không ngộ trước sau

Hơn thua thì cũng khổ sầumà thôi
Chỉ vì bảnngã cái tôi

Mà phân cao thấp để rồi cùng đau
Hơn thì tự mãn cống cao
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Thua thì oán hận thế nào cũng sinh
Sao không nhìn lại chínhmình
Ngộ ra chân lý dáng hình phùdu

Hơn thua thật sự là ngu
Si mê tự ngã phù duđược gì

Trở về tu tập tâmđi
Hơn thua giả tạm có gì thật đâu.

97.HỮUVI
Hữu vi các pháp ấy vô thường
Sinh rồi lại diệt rất tang thương
Khổ thay cái pháp vô thường ấy

Không ngừng thay đổi khó mànương
Đắm tham cái pháp vô thường ấy
Để rồi đau khổ thấy mà thương
Xả ly cái pháp vô thường ấy

Ngộ ra chân lý cửumiên trường
Đoạn dòng tục lụy vô thường khổ

Đoạn dòng sinh tử hết tang thương.
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98.HUYNHĐỆTRONGCHÙA
Cùng là huynh đệ xuất gia

Ở chung trong chốn thiền gia tu hành
Mỗi người mỗi chốn thân sanh

Nhưng cùng tư tưởng thực hành tu tâm
Cùng chung giới luật pháp âm

Lục hòa cùng ở tu tâm thiện lành
Khi ai lầm lỗi phát sanh

Thì người nhắc nhở phải hành từ tâm
Tình thương xóa bỏ lỗi lầm

Giúp nhau thanh tịnh tu tâmhiền hòa
Không nên cười nói ba hoa

Chuyện trò thế sự đểmà tán tâm
Không nên chỉ trích lỗi lầm

Không nên đố kỵ như tâm người đời
Không nên đùa giỡn chơi bời

Siêng năng tuhọc như thời khóa nghi
Không nên thân thiết với ni

Sinh ra ái nhiễm tâm thì bợnnhơ
Việc chung chẳng được thờ ơ

Cùng nhau lao tác ngoài giờ học tu
Cùng nhau hòa hợp công phu
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Cùng nhau chia sẻ tiến tu dần dần
Hòa thân hòa khẩu hòa tâm

Giới hòa tri kiến hợp hòa cùng tu
Lợi hòa chia sẻ đắp bù

Hỗ tương giúp đỡ cùng tu lục hòa
Thân nhân quyến thuộc cách xa

Mỗi khi đauốm hợp hòa giúp nhau
Xuất gia kẻ trước người sau

Dắt dìu hướngdẫn cùng nhau tu hành
Tu cho ĐạoQuả viên thành

Giữ gìnGiáo Pháp tịnh thanh ở đời.

99. HỶ TÂM
Hỷ tâm vui vớimuôn loài

Thấy người thành tựu vui hoài trong tâm
Hướng vào thành tựu của người

Mong cho người ấy không lìa thành công
Mở lòng hoan hỷ rộng ra

Gần xa ai cũng như là thành công
Niềm vui hướng khắp đại đồng

Không hề ganh tỵ thành công củangười
Hỷ tâmmở rộng nơi nơi
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Sẽ thấy cõi đời tràn ngập niềm vui.

100. IM LẶNG
Đã là đệ tử Như Lai

Gặp nhau thì chỉ có hai việc làm
Một là luận Pháp Phật Đà
Hai là im lặng đểmà tu tâm
Mỗi người mỗi pháp suy tầm

Mỗi người chánh niệmđịnh tâm pháp thiền
Lặng yên tâm trí an nhiên

Nói nhiều tâm loạn não phiền cũng tăng
Nói nhiều tâm ý lăng xăng

Khó khăngiữ vững thăng bằng nội tâm
Lặng im tâm định dễ thiền

Giữ gìn chánh niệm hành thiền lặng im.

101. KHÁCHTĂNG
Khách Tăng đi đến chùa người
Dù ô giầy dép để ngoài trước khi

Vào trong tham vấn trụ trì
Hỏi xemhạ lạp bái chào lễ nghi

Vấn an trao đổi việc gì
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Định ngày ở lại rời đi lúc nào
Hỏi han nơi chốn ra sao

Nội quy giờ giấc thế nào cho hay
Hợp hòa tùy thuận thẳng ngay

Oai nghi tề chỉnh những ngày khách Tăng
Chẳng nên tùy tiện lăng xăng

Vô duyên vào chốn Tăng phòng người ta
Khi nào rời khỏi đi xa

Vệ sinh chỗ ở đểmà trả trao
Trang nghiêm lịch sự bái chào

Từ đây đi đến phương nào cho hay.

102. KHẤT THỰC
SaMôn khất thực nuôi thân

Là đang sống hạnh thoát trần tu tâm
Cũng vìmuốn tạo phước âm

SaMôn khất thực tu tâm tháng ngày
Đến giờ ôm bát trên tay

Chỉ xin vừa đủ trong ngày không dư
Giữ gìn giới hạnh nhà sư

Đầu trần chânđất ẩn cư xa nhà
Học tu Giáo Pháp Phật Đà
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Mỗi ngày khất thực đểmà nuôi thân
Đểmà giải thoát tục trần

Đểmà gieo tạo phước ân với đời.

103. KHENCHÊ
Người ta sống ở trên đời

Chỉ mongngười khác nói lời ngợi khen
Chê thì phiền não nhóm nhen

Không ai muốn bị thấp hèn khinh chê
Được khen vui thích hả hê

Làm chongười khácmẩnmê tưng bừng
Bị chê tức tối hập hừng

Trong lòng ấmức quá chừng là sao
Khennhiều tựmãn cống cao

Sinh ra chấp trước tự hào bản thân
Chê nhiều ấm ức hận sân

Sinh ra oán trách người gần người xa
Cả hai phiền não sinh ra

Khen chê vứt bỏmới là thật chân
Tu tâmgiác ngộ hiểudần

Khen chê đềugiả không cần bận tâm.
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104. KHINÀO
Khi nào hiểu rõ về ta

Chỉ là danh sắc vậy là chánh tri
Khi nào quá khứ tuệ tri

Rõ thông nhân quả hoài nghi đoạn trừ
Khi nào thấy rõ diệt sinh

Vô thường biến hoại vôminh sẽmờ
Khi nào thấy khổ vô bờ

Lòng ham dục lạc lơmơ hoại dần
Khi nào hiểu rõ thật chân

Tuệ tri vô ngã thoát dần tử sinh
Khi nào diệt tận vôminh

Niết Bàn chứng ngộ vô sinh thoát trần.

105. KHINHTÂM
Khinh tâm là sự nhẹ nhàng

Vì không ô nhiễm buộc ràng thế gian
Vì không tà kiếnmêman

Vì không sân hận ngập tràn ưu bi
Vì không phóng dật ngu si

Vì không có sự hoài nghi pháp lành
Vì tâm hiền thiện tịnh thanh
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Vì tâm tupháp thiện lành thường xuyên
Vì tâm chánh niệmcần chuyên

Vì tâm định tĩnh không duyên dục trần
Khinh tâm sẽ khởi lên dần

Nhẹ nhàng thanh thoát dục trần không vương
Vì tâm giác ngộ vô thường

Thoát ly tà kiến nên thường khinh tâm
Đoạn trừ phiền não ngủ ngầm

Thoát ly sinh tử nên tâmnhẹ nhàng
Vì không xao xuyến rộn ràng

Cho nên thư thái nhẹnhàng khinh tâm.

106. KHỔ
Khổ là thọ khổ của thân tâm

Già đaubệnh chết khổ vô ngần
Nóng lạnh đói ăn là thọ khổ

Chiến tranh dịch bệnh khổ thiên tai
Mong cầu không được khổ lai rai

Yêumà xa cách khổ bi ai
Ghét nhau hội ngộ khổ càng dai

Chấp thân năm uẩnmuônđời khổ
Quẩn quanh TamGiới khổ lâudài.
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107. KHÔNGHẬNSÂN
Không nên oán hận người ta

Dù cho người đó thật là ác nhân
Lòngmình có chút hận sân

Mình nhưngười đó oán ân sâu dày
Hận sân làm khổ tâmnày

Chìm trong lửa hận suốt ngày ưubi
Chi bằng buông xả nó đi

Lòng từ khơi dậy có khi lại lành
Đã bao nhiêu kiếp tử sanh

Oan oan tương báo trở thành oan gia
Từ lòng sân hậnmà ra

Cuộc đời bể khổ cũng là từ đây
Sao không cố gắng dựng xây

Duyên lành rộngmở từ đây an lành
Bỏ đi tranh chấp giật giành

Bỏ đi thù hận làm lành vớinhau
Bỏ đi oan trái thâm sâu

Bỏ đi phiền não đối đầuhại nhau
Bỏ đi lời nói thâm đau

Ác ngôn sẽ tạo oán sâuhận thù
Bỏ đi ác ý cho dù
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Người ta độc ác không thù hận sân
Tu tâmhọc đạo dần dần

Đoạn trừ sân hận thoát trần vô sinh.

108. KHÔNGTHAM
Tham lam cầu cạnh làm chi

Được rồi tham có vơi đi đâumà
Đắm say ngũ dục thiết tha

Càng tham cầu lắm càng sa đọanhiều
Tham lam tâm trí tiêu điều

Cạnh tranh đấu đá càng nhiều lo âu
Mất thì lòng dạ thảm sầu

Được thì lo giữ lo cầu được thêm
Không tham, cuộc sống êm đềm
Lo tu tạo phước làmnền an vui
Không tham, khôngphải dập vùi
Trong dòng tục lụy ngậm ngùi bi ai

Không tham, không bị họa tai
Do người ganh tỵ họ cài bẫy ta
Không tham, học Pháp Phật Đà

Thanh tâm trí sáng ngộ ra đạomầu
Không tham, trí tuệ thâm sâu
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Đoạn trừ phiền não khổ sầu tiêu tan
Không tham, chứng đắc Niết Bàn
Thoát dòng tục lụy lạc an hiện tiền.

109. KIẾPNGƯỜI
Sinh ra làm kiếp con người

Khi khóc khi cười khi ghét khi yêu
Trí ngu thiện ác đủđiều

Khổ vui vinhnhụcmuôn chiều thấp cao
Có ai tự hỏi vì sao

Kiếp người mà lại khác nhaunhiều bề
Cõi nào ta đã đi về

Mai này quá vãng bốn bề đi đâu
Cònnhiều bí ẩn thâm sâu
Ai đi học đạo tìm câu trả lời
Kiếp người sống chết chơi vơi

Long đong cũng khổ thảnh thơi cũng sầu
Kiếp người nhiều thứmong cầu

Hơn thua tranh chấp đối đầuhại nhau
Kiếp người nhân trước quả sau

Quả thì thấy quả nhânnào thấy nhân
Vì đời thiện ác chẳng phân
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Lại tham cái lợi nên thân chóng tàn
Cái thân tứ đại hợp tan

Kiếp sống điêu tàn không thể đổi thay
Người đời chỉ biết đời này

Còn bao đời khác chẳng hay biết gì
Vậy nênmới gọi ngu si

Vôminh không biết cái gì thiệt hơn
Ai người học đạo chánh chơn

Mượn đời giả tạmmà tầm đạo tu
Có tu thì mớihết ngu

Hiểu ra nhân thế phù du kiếp người
Tu tâm trí tuệ rạng ngời

Ngộ ra nhân thế kiếp người phù du.

110. KIẾTHẠANCƯ
An cư là phép từ xưa

Mỗi năm ba thángmùamưa phải hành
Ở yênmột chỗ tịnh thanh

An cư ba tháng thực hành chuyên tu
Để cho tăng trưởng công phu

Để cho đạo hạnh người tu thoát trần
Mỗi nămphải tiến bộ dần
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Mỗi năm ba tháng ẩn thân chốn lành
Có hàng Phật tử thuần thành

Hộ trì vật dụng phước lành tạo ra
Duy trì Giáo Pháp Phật Đà
Cần lao tận tụy đểmà tu tâm
Phan duyên trần thế lỗi lầm

An cư ba tháng tu tâm tịnh lành
Mong cho Đạo Quả viên thành

Để cho Giáo Pháp thịnh hành dài lâu
Để cho đạo hạnh thâm sâu

Mỗi năm ba tháng đạomầu an cư.

111. LẠC
Lạc do hưởng dục lạc đammê
Mêman dục lạc chẳngmuốnvề
Tán loạn thân tâm còn say đắm
Đắm chìmdục lạc lắm đammê

Lạc do ly dục lạc ly tham
Ly tham định tĩnh lạc không nhàm
Tịnh tâm trí sáng tâmđịnh tĩnh
Lạc trong thiền định lạc ly tham
Vượt trên tất cả lạc siêu phàm
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Siêuphàm thoát tục lạc vô biên
Lạc không phiền não siêu tam giới
Tối thượng vô vi lạcNiết Bàn.

112. LẦMMÊ
Từ ngàn xưa ở cõi đời nhân thế
Tạo ra nhiều tội lỗi bởi lầmmê

Bởi lầmmê không làm lành lánh dữ
Tạo ác rồi khi chết phải khổ đau

Bởi lầmmê người cõi đời nhân thế
Không hiểu rằng có kiếp trước đời sau

Bởi lầmmê nên ác ý hại nhau
Không hiểu rằng nhân trước có quả sau
Từ ngàn xưa người mê thường vẫn thế

Tạo ác rồi không biết sẽ khổ đau
Tạo nhân lành là hạnh phúc về sau
Phật ra đời cũng vì người nhân thế
Giảng phápmầu dập tắt mọi lầmmê
Sạchmê lầm thì cũng hết khổ đau
Sống trên đời đừng ác ý hại nhau

Cùng tu hành cho hạnhphúc mai sau.
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113. LẦMTƯỞNG
Nếu ai đã lầm tưởng nhân thế này

Là vui thì hãy nói vui vì sao
Vì sao ta vẫn khát khaoniềm vui
Niềm vui đâu có sinh cùng với ta
Nếu ai lỡ lầm chạy theodục trần

Tìm vui thìmãi khát khao hoài thôi
Trần gian nhưbóng nước trôi bọt sôi
Trần gian trôi mãi luân hồi tử sinh
Người lỡ lầm sao vô minh hoài vậy
Đường an vui có sao đành bỏ qua

Cầumãimà sao không sao cầu được
Tưởng lầmnhư thế cứ lầmmãi thôi

Trần gian khổ đau vôminh lầm tưởng
Đời là vui thú nên càng khổ đau

Vì cõi trần gian vô minh trùmphủ
Tưởng lầm sâu quá bao đời khóphai

Phật Pháp truyền ra vô minh đoạndiệt
Tưởng lầm tan biến lỗi lầm lặng yên.
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114. LỄ PHẬT
Lễ Phật là lễ thiện tâm

Vì tâm của Phật là tâm thiện lành
Lễ Phật là lễ vô sanh

Vì Phật giải thoát tử sinh luân hồi
Lễ Phật là lễ chánh tri

Vì Phật giác ngộ đường điNiết Bàn
Lễ Phật là lễ vô tham

Tham là gốc khổ nguyện làm cho vơi
Lễ Phật là lễ vô sân

Sân là tội lỗi nguyện dần bỏ đi
Lễ Phật là lễ vô si

Mong cầu trí tuệ chánh tri vớimình
Lễ Phật mong thoát tử sinh

Nguyện theo Chánh Pháp vô minh dứt trừ.

115. LÊNCHÙALỄPHẬT
Lên chùa lễ Phật làm chi

Lễ rồi Phật có độ trì hay không
Thế nào là lễ viển vông

Thế nào là tạo phước hồng an vui
Lên chùa là lễ Phật ân
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Vì Ngài là Bậc chánh chân thiện lành
Lễ rồi thiện nghiệp phát sinh
Độ trì là tạo phước lành từ tâm

Tà tâm là lễ viển vông
Làm điều vô phước lại mong quả lành

Chánh tâm thì phướcmới sanh
Chắp tay lễ Phật phước lành an vui

Phước lành là bởi lòng lành
Tâm thành kính tạo phước lànhvô biên

Thiện tâm lấy trí làm duyên
Tụng kinh nghe pháp hành thiền tu tâm

Mong cho đoạn hết lỗi lầm
Mong cho thiện nghiệp nảymầman vui

Phước lành đã tạo được rồi
Nguyện cầu giải thoát lại cầuđộ tha

Mong cho hết thảy ông bà
Người đã quá vãng thiết tha phước lành

Mong cho tất cả chúng sanh
Tùy hỷ công đức phước lành tạo ra

Lên chùa lễ Phật hương hoa
Hương là giới hạnh hoa là tịnh tâm

Lễ là thành kính ân thâm
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Phật là ruộng phước thế nhân phụng thờ
Từ xưa cho đến bây giờ

Thế nhân lễ Phật mong chờ được ban
Cầu siêu cho chứ cầu an

Chánh tâm là phước Phật ban thiện lành
Lên chùa lễ Phật thực hành

Những lời Phật dạy thực hành tu tâm
Thế gian còn lắm lỗi lầm

Lắng nghe Phật Pháp lỗi lầm nhẹ đi
Thế gian còn lắm sầu bi

Tu tâmgiải thoát vô vi hết sầu.

116. LỢIHẠI
Người ta sống ở trên đời

Hai đường lợi hại biết thời lành thay
Cái gì có hại tránh ngay
Cái gì có lợi ra taymà làm
Lợi là nhânhại chớ ham

Hại là nhân lợi thì làm tận tâm
Sát sinh trộm cắp tà dâm

Dối gian say xỉnmê lầm hại thay
Dù cho có lợi đời này
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Nhưng là nhân khổ bỏ ngay chớ làm
Mở lòng bố thí ly tham

Tránh xa tội lỗi nên làm thiện nhân
Cúng dàng tạo phước ban ân

Là nhân lợi ích chuyên cần làm đi
Sắc trần lạc thúmê li

Là nhân đọa xứ tránh đi chớ gần
Tu tâmhọc đạo dần dần

Là nhân hạnh phúc thì cần làmngay
Đoạn trừ phiền não sâu dày

Thoát dòng tục lụy từng ngày an vui.

117. LỜINÓI
Lời nói không thật không chân

Không phần lợi ích không cần nói ra
Lời nói tuy có thật thà

Nhưng không lợi ích nói ra làm gì
Lời nói vô ích nhưng vì

Người nghe thích thú chớvì nói ra
Nói gìmà khiến người ta

Bựcmình vô ích thì là ác ngôn
Nói lời lợi ích thật thà
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Người nghe không thích nói ra đúng thời
Nói lời lợi ích đúng thời

Người nghe thích thú là lời thiện ngôn
Nói lời chân chánh thiện lành

Nói lời ý nghĩa cũng thành thiện ngôn
Nói lời vô nghĩa vô hồn

Nói lời bất chánh ác ngôn làmgì.

118. LÒNGNGƯỜI
Có ai hiểuđược lòng người

Nông sâu tốt xấu lòng người là sao
Lòng người muôndạng thấp cao

Trắng đen tốt xấu biết bao nhiêu lòng
Lòng người có đục có trong

Có yêu có ghét có lòng đổi thay
Khổ đau cũng tự cõi lòng

An vui hạnhphúc từ lòngmà ra
Trí ngu lòng dạ khác xa

Thánh phàm lòng ấy còn xa hơn nhiều
Dù lòng sai khác bao nhiêu

Hai điều thiện ác bấy nhiêu cõi lòng
Ai mà chứa ác ở trong
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Lâungày ác ấy thành lòng ác nhân
Ai tâmhướng thiện chuyên cần

Lòng lành người ấy có phần hiện ra
Thiện lành độc ác do ta

Hướng tà hướng chánh tạo ra cõi lòng.

119. MẶC Y
Mặc y thì phải chỉnh tề

Trang nghiêm trên dưới bốn bề chỉn chu
Lôi thôi nhếch nhác lu bu
Lõa lồ khêu gợi là đồ xấu xa

Cái thân là bãi thama
Chứa bao xác chếtmuôn là chúng sinh

Cái thân bãi rác bẩn kinh
Chứa bao phế thải trương sình thối tha

Xấu xa thì chớ khoe ra
Mặc y kínđáo vậy là biết thân.

120.MẠNPHẬTKHINHTĂNG
Thế gian lắm kẻ cang cường

Không tôn kính Phật khinh thường chư Tăng
Vì lòng ngạomạn kiêu căng
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Tự cao tự đại không hằng kính tin
Cũng vì phiền não vôminh

Đã bao phủmất tâm linh thiện lành
Không tin tội phước vận hành

Không tin nhânquả kết thành tương lai
Không hề tônkínhmột ai

Sinh tâmngạomạnNhư Lai tội tình
Buông lời phỉ báng người tu
Mai sau ắt chịu âm ucực hình

Gây nên tội lỗi domình
Ác tâm ngãmạn cực hình tội to.

121. MẤTMÁT
Năm điềumấtmát lo âu

Không tu tạo phước khổ sầu khó qua
Một là tài sản tạo ra

Chẳngmay bịmất thật là tiếc thay
Hai là thân quyến xưa nay

Sinh ly tử biệt từng ngày nhớ thương
Ba là sức khỏe bất thường

Ốm đaubệnh tật tai ương nó hành
Bốn là chẳng biết làm lành
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Thường làm việc ác tái sanh đọa đày
Năm là ngudốt chẳng hay

Tà cho là chánh từngngày vô minh
Gia tài quyến thuộc thânmình

Dù chomất mát thực tình chưa to
Mất đi giới hạnh đáng lo

Mất đi chánhkiến tội to vô cùng
Trí nhân thì phải tận chung

Giữ gìn giới hạnh tận cùng không sai
Mởmang tri kiến rộng dài

Giữ gìn chánh kiến tương lai mới lành.

122. MẸHIỀN
Mẹ hiền tìnhmẹ vô biên

Thâm tìnhmẫu tử thiêng liêng vô bờ
Thương con phải biết làm ngơ

Cho con tự lập tuổi thơ can trường
Hướng con đi đúng đạo đường

Dựng xây tuổi trẻ kiên cường tiêu dao
Gửi con đi đến nơi nào

Có thầy bạn tốt truyền trao pháp lành
Để con tu trí học hành
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Luyện rèn nhân cách thiện lành thẳng ngay
Thương connênmẹ chỉ bày

Tầm sưhọc đạo từ ngày con thơ
Cho con thỏa những ướcmơ

Bay cao nhưng phải đúng bờ thanh cao
Dù cho con ở phương nào

Thì tìnhmẫu tử vẫn cao vô cùng
Mẹ nhưbiển nước bao dung

Đưa con đi khắp tận cùng xa khơi
Cho con hiểu lẽ đạo đời

Cho con trí tuệ tuyệt vời sâu xa
Đó là tìnhmẹ bao la

Thâm tìnhmẫu tử bao la mẹhiền.

123.MÊNGỘ
Mê thì thấy giả là chân

Thấy chân là giả không phânmơmàng
Ngộ là thấy rõ hai đàng

Chánh tà thật giả rõ ràng không sai
Mê thì thamđắmvẻ ngoài

Tưởng là nó đẹp loay hoay kiếm về
Ngộ thì thấy rõ bốn bề
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Trong ngoài bất tịnh thấy ghêmuốn lìa
Mê cho rằng nó chẳng tàn

Đẹp thì đẹp mãimêmanmuốngần
Ngộ thì thấy rõ thật chân

Nó luôn biến hoại dù gần chẳngmê
Mê cho rằng nó lạc an

Chạy theo cảnh dục nồng nàn tưởng vui
Ngộ thì thấy rõ cuộc đời

Đắng nhiều ngọt ít chẳng rời khổ đau
Mê thì vui trước khổ sau

Vì ham cái lợi thi nhau giật giành
Ngộ thì thấy rõ tử sanh

Tham là gốc khổ giật giành tránh xa
Mê thì phiền não bao la

Nguyên nhân tội lỗi tạo ra khổ sầu
Ngộ thì trí tuệ đi đầu

Thấy nhân thấy quả khổ sầu chẳng gieo
Mê là cội gốc khổ đau

Muônđời sinh tử khởi đầu từmê
Ngộ là cửa ngõ đi về

Niết Bàn thoát khổ trừmêmuôn đời.
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124. MÊ TÍN
Mê tín là cái lòngmình

Tin điều không thật sự tình tin sai
Tin sai hànhđộng cũng sai

Việc làm vô nghĩa lợi ai mà làm
Thế gian lấy cái tâm phàm

Mà suy tâmThánh nên làm việc sai
Vì không học Pháp Như Lai

Không tin nhânquả hiểu sai sự tình
Thế gian chìmđắm vôminh

Chemờ tâm trí nên tin đường tà
Ai không nghe Pháp Phật Đà

Đườngmê khó tránh đường tà dễ đi
Tin gì tăng trưởng sân si

Tham lam chìmđắm là vì tin sai
Để tâmhọc Pháp NhưLai

Học rồi trí sáng đúng sai tỏ tường
Niềm tin lấy tuệ soi đường

Những điều vô nghĩa không tường không tin
Những điều không có mà tin

Tin điều không thật thực tình là mê.
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125. MONGMANH
Mongmanhmọi thứ rấtmongmanh

Vì cõi trần gian luôn diệt sanh
Mọi pháp hữuvi thường vẫn vậy
Sinh rồi lại diệt rất mongmanh
Vì không hiểu rõ pháp diệt sanh

Trần gian thamđắm cáimongmanh
Nhưbong bóng nước không bền chắc

Đau lòng vỡmộng nó tan nhanh
Trần thếmongmanh khó tựa nương
Sao không học pháp cửumiên trường
Đoạn dòng tục lụy vô thường khổ

Chứng đạt chân thường hết mongmanh.

126.MÚAHÁT
Đàn camúa hát được chi

Người ta thích thú cũng vì cái tâm
Mê say phóng dật ầmầm

Tán tâm loạný không cầmđược vui
Làm cho ý thức chôn vùi

Du dương điệu nhạc ham vui suốt ngày
Cũng làmột thứmê say
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Khiến cho tâm trí tung bay ngược trời
Người tu khác với người đời

Tĩnh tâm giải thoát phải rời hát ca
Những ngày trai giới PhậtĐà

Khuyên hàng Phật tử hát ca chớmàng.

127.MUỐNĐIXUẤT GIA
Trong lòng khởi ý xuất gia

Là nhân quá khứ tạo ra thiện lành
Khi xưa phát nguyện tu hành

Giờ đâymớimuốn thực hành nguyện xưa
Nhân duyên từ trướcđẩy đưa

Gặp thầy gặp phápnguyện xưa vận hành
Dù lòngmuốn thoát thật nhanh

Nhân duyên thế sự vận hành cản ngăn
Sợi dây tham ái giật giành

Làm sao rũ bỏ tu hành thoát ra
Khi nào kinh cảm thiết tha

Cuộc đời giả tạm thật là thương đau
Dục tham vui trước khổ sau

Tu hành khổ trước vui sau an lành
Xuất gia giải thoát tử sanh
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Xả ly thế sự thực hành tu tâm
Cởi dây tham ái lỗi lầm

Thiềnmôn ở chốn nonngàn tịnh thanh
Vânduhọc đạo tu hành

Trau dồi pháp học pháp hành công phu
Kiếp người giả tạmphù du

Xuất gia học đạo vân du cửa thiền.

128. NĂMCĂN
Tín căn là có đức tin

Tin đường bát chánh khai minh Niết Bàn
Tấn căn là đức siêng năng

Muốn khai chánh trí phải hằng tu tâm
Niệm căn ghi nhớ âm thầm

Giữ gìn chánh niệm cho tâm tịnh lành
Định căn chánh định viên thành

Nhất tâm trênpháp thực hànhđịnh tâm
Tuệ căn rõ pháp suy tầm

Tịnh tâm sáng tỏ pháp tâm thực hành
Khéo quân bình được năm căn

Pháp tumới dễ viên thành tự tâm
Đức tin thì phải vừa tầm
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Quân bình tín tuệ tránh lầm tin sai
Tấn quân bình định cảhai

Định quân bình tấn không sai pháp thiền
Tuệ quân với định tâm yên

Tuệmàmạnhquá tâm thiền lại căng
Niệm luôn ởmức thăng bằng

Niệm cần cómặt không tăng giảm gì
Năm căn tu tập chánh tri

Thìmau thành tựu đường điNiết Bàn.

129.NĂMTHIỀNCHI
Tầm là trạng thái hướng tâm

Hướng tâmđoạn diệt hôn trầm thụymiên
Tứ là giữ lấy duy trì

Duy trì đoạn diệt hoài nghi hết liền
Hỷ là vui thích hiện tiền

Vì vui nên hết sạch liền hận sân
Lạc là thoảimái an lành

Trị tâm trạo hối mà thành lạc an
Nhất tâm lặng lẽ nhẹ nhàng

Đoạn trừ thamđắmhết mong dục trần
Tu tâmđịnh tướng sáng dần
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Trú trên định tướng hữu phần lặng đi
Ý môn tỉnh giác duy trì

Năm thiền chi khởi năm triền cái tan
Tâm thiền định tĩnh lạc an

Thựchành thiện xảo định càngmạnh lên
Sơ thiền đã được vững bền

Là tâm tịnh chỉ khởi lên hoài hoài.

130. NÊNTRÁNHXA
Những gì có hại tránh xa

Không thì khổnão thiết tha lâu dài
Trí nhân phải biết đúng sai

Giữ cho hiện tại tương lai an lành
Tránh xa sát hại chúng sanh

Tránh xa trộm cắp với hành tà dâm
Tránh xa nghiện ngập saymần
Năm điều ác ấy phải cần tránh xa

Chính là đã bảo vệ ta
Tránh xa đọa xứ thiết tha khổ sầu

Cho dù sống ởnơi đâu
Bạn bè hư đốn ngõ hầu tránh xa
Ác nhânmuốn hại người ta
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Tà nhân sai trái tránh xa chẳng gần
Dục tham đắmnhiễm hại thân

Sắc tài ảomộng cũng cần tránh xa
Gần gìmà khiến cho ta

Sinh ra phiền não tránh xa chẳng gần
Việc gì tổn hại đến thân

Đời này đời khác thì cần tránh xa
Tránh xa kẻ ghét người yêu

Tránh xa thế sự tiêu điều tang thương
Dấn thân học pháp cửu trường

Tránh xa sinh tử lên đường tu tâm.

131. NGÀYTRAI GIỚI
Bốn ngày trai giới tịnh thanh

Cho người Phật tử thực hành tu tâm
Cũng vìmuốn tránh lỗi lầm

Thế gian phiền phức tu tâm bốn ngày
Ngày rằm cuối tháng bamươi

Hai ngày đại giới người người phải tu
Vua trời hạ thế vân du

Nhân gian tu tập thiên thuphước trời
Ngày tám cùng với hai ba
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Hai ngày tiểu giới rángmà tịnh tu
Các hàng thiên tử vân du

Coi xem nhân thếđã tu thế nào
Trở về thiên giới truyền trao

Nhân gian tu tập trời cao thịnh hành
Mai này thiện nghiệp tái sanh

Ở trên thiên giới phước lành dài lâu
Bốn ngày trai giới phướcmầu

Thọ trì tám giới khởi đầu luật nghi
Về chùa học pháp thọ trì

Hoặc nơi tịnh thất tu trì cần chuyên
Noi theo hạnh đức ThánhHiền

Tám phần trai giới gieo duyên thoát trần
Công phu chỉ quán tập dần

Góp phần tích lũy thâmân phước lành
Cũng vìmuốn thoát tử sanh

Bốn ngày trai giới tịnh lành tu tâm.

132. NGHỀNGHIỆP
Mỗi người nuôi sống thânmình

Bằng nghề kiếm sống tựmìnhnuôi thân
Nghề lành thìmạng cũng lành
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Nghềmà bất chánh thì sanhmạng tà
Nghề gì tổn hại người ta

Sát sinh thì tránh kẻo tàmạng sinh
Tạo ra chất độc chất say

Tạo ra khí giới tiếp tay hại đời
Nghề làm tâm trí rối bời

Mê say trụy lạc vì lời tấu ca
Truyện phim nhăng nhít ba hoa
Tán tâm loạný cũng tàmạng sinh

Cúng cầu lễ bái van xin
Xem ngày tốt xấuuminh được gì

Những nghề bất chánh bỏ đi
Những nghề nuôi mạng chánh tri nên làm

Nghề lành tạo đượcphước lành
Tạo ra vănhóa thực hành điều hay

Tạo ra dân trí thẳngngay
Lan truyền đạo đức nghề này thì nên

Nghề lành nuôimạngmới bền
Làm nghề chân chánh tạo nên phước lành.
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133.NGHE PHÁP
Muốn cho trí tuệ cao vời

Lắng nghe giảng pháp đúng thời tịnh tâm
Không nghe Giáo Phápmê lầm
Suốt đời tà kiếnmê tâmbụi trần
Nhờ nghe giảng pháp ngộ dần
Đâu là tội lỗi chánh chân là gì
Không nghe chẳng hiểu cái chi
Thật cho là giả tà thì nói chân
Nghe rồi thiện ácmới phân

Chánh tà mới hiểu thật chân rõ ràng
Không nghe Giáo Pháp ngang tàng

Không tin nhânquả dọc ngang tội tình
Nghe rồi tâm thiện khởi sinh

Làm lành bỏ ác thấymình thiện nhân
Không nghe giảng pháp hận sân

Chỉ ham hưởng thụ chẳng ngầnhại ai
Pháp mầu chỉ dạy đúng sai

Gieo nhân lành để tương lai phước lành
Không nghe pháp sống giật giành
Tham lam đố kỵ cạnh tranh với đời

Nghe rồi tâm trí thảnh thơi
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Sống trong chánh niệm sự đời chẳng ham
Không nghe khônghiểu không làm
Không tu phước trí chỉ ham bụi trần

Mỗi ngày tội lỗi lớn dần
Chết rồi phải chịumuônphần khổ đau

Nhờ nghe pháp trí thâm sâu
Tránh xa nhân ác tầm cầuphước ân

Mỗi ngày phiền não giảm dần
Thành người trí tuệ chánh chân ở đời.

134. NGHIỆPCHƯỚNG
Có khimìnhmuốn làmgì

Gặp duyên trở ngại cực kỳ khó khăn
Đó là nghiệp chướng vận hành

Gây ra trở ngại khó khăn bựcmình
Có khi là quả ác sinh

Ngăn nhân lành thiện củamình khógieo
Có khi quả thiện đi theo

Ngăn ngừa nhân ác khó gieo tạo thành
Nghiệp theo quy luật vận hành

Ác nhân quả khổ - thiện hành an vui
Ác xưa đãmạnh quá rồi
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Ngày nay tu thiện ác trồi lên ngăn
Khi xưa nỗ lực làm lành

Nay muốn làm ác lành ngăn chặn liền
Đó là nghiệp chướng nhân duyên

Theomình đi khắp mọimiền gần xa
Nghiệp gìmình đã tạo ra

Nhưbạn chí thiết theo ta lâu dài
Bạn lành thì thích làm lành

Không ưa làm ác nên lành cản ngăn
Ác thì ngăn chặn việc lành

Ưa làm việc ác trở thành ác to
Người nào tỉnh ngộ thì lo

Làm lành lánh ác chớ cho ác hành
Làm lành thì được bạn lành

Đi theo bảo vệ gặp lành lánh tai
Nhân nào quảđấy không sai

Tựmình tạo tác không ai ngoàimình.

135. NGHIỆPDUYTRÌ
Mạng sống nàyđược duy trì
Từ khi sinh đến tận khi lìa đời
Luôn luôn có nghiệp quả thời
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Gặp lành hay dữ trên đời tùy duyên
Mắt tai mũi lưỡi thân tâm

Mỗi khi thấy cảnh sáu trần lạc an
Là do thiện nghiệp chứa chan

Đủ duyên cho quả lạc an tốt lành
Nếu như gặp cảnh chẳng lành

Là do nghiệp dữ vận hành bất an
Sinh ra ở cõi thế gian

Khi lành khi dữ khi an khi sầu
Thăng trầm bất định đâuđâu

Do nhân nghiệp lực từ lâu vận hành
Sinh thiên giới hưởng phước lành

Là do thiện nghiệp vận hành thường xuyên
Sinh vào ngục khổ liênmiên

Là do nghiệp dữ thường xuyên vận hành
Nhân gian có dữ có lành

Hai dòng thiện ác vậnhành đổi trao
Vui buồn sướng khổ thấp cao

Nghiệp xưa đã tạo rước vào tự thân
Thì nay nghiệp ác bỏ dần

Nghiệp lành cố tạophước phần về sau
Tu tâm cho trí thanh cao
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Thoát dòng nghiệp lực thì vào vô sinh.

136. NGỒI THIỀN
Ngồi thiền tâm định thân yên

Giữ lưng thẳng đứng ngồi thiền thảnh thơi
Chú tâm lặng lẽ đúng nơi

Tự nhiên ghi nhận được hơi thở vào
Thở ra xúc chạm chỗ nào

Đầumôi chópmũi thở vào thở ra
Nhẹ nhàng nhận biết sâu xa

Quên đi vọng tưởng đểmàđịnh tâm
Giữ gìn chánh niệm uyên thâm

Ngày qua ngày vẫn định tâm an bình
Siêng năng tu tập quân bình

Không nên thái quá trung bìnhmà tu
Để tâmnhè nhẹ côngphu

Tin rằng kết quả sẽ bù lại sau
Nhất tâmđịnh tĩnh hướng vào
Tuệ tri hơi thở đi vào đi ra
Tâm an thì trí sáng ra

Giữ gìn tâm định anhòa tự nhiên
Để cho ánh sáng hiện tiền
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Hợp cùng hơi thở annhiên lâudài
Cho dù ngồi một hoặc hai

Ba, bốn giờ vẫn sáng hoài không thôi
Lúc này định đãmạnh rồi

Trú vào ánh sáng những thời về sau
Định tâmmỗi lúcmột sâu

Năm thiền chi cũng bắt đầuhiện ra
Không nên tự ý kiểm thêm

Nhờ thầy hướng dẫn phải nên làm gì
Là khi phân biệt thiền chi

Lúc nào định rất mạnh thìmới phân
Thoáng nhìn bên trái hữu phần

Để xem tợ tướng có chìm xuống sâu
Tầm là hướng đến đi đầu

Theo sau là tứ bám lâu duy trì
Hỷ là thích thú vui vì

Lạc là thoảimái cũng vì thảnh thơi
Nhất tâmđịnh tĩnhmột nơi

Năm chi thiền ấy đúng thời phân ra
Định tâmmỗi lúc sâu xa

Công phu thuần thục đểmà tu lên.
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137. NGŨDỤC
Ngũdục đi vào năm giác quan
Sinh ra tham đắm với hân hoan
Mắt ưa nhìn sắc rồi tham sắc

Tham sắc đi đầu trong các tham
Tai nghe thấy tiếng thì tham tiếng
Tham tiếng hay rồi say tiếng nghe

Mũi ngửi mùi hương say đắmhương
Hương trần thoang thoảng thếmà vương

Lưỡi hay nếm vị ngon tham vị
Tham vị ngon rồi lụymón ngon

Thâm tham xúc chạmêmmê chạm
Êm áimê rồi mê thiết tha
Bao đời bi lụy đã đi qua

Vì tham ngũ dục chẳng rời xa
Như con dòi bọ đùn thây xác
Ngũdục đắm say cũng thếmà.

138. NGŨUẨN
Chấp thân ngũ uẩn thâm sâu

Thân này tứ đại nó đâuphảimình
Tứ đại biến tướng đổi hình
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Khi xinh khi xấu vậy mình là ai
Đất nước lửa gió không sai

Cái thân tứ đại hiểu sai tưởngmình
Thọ là căn xúc cảnh trần

Hỷ, ưu, khổ, lạc tựmình cảm ra
Tưởng lầm thọ ấy là ta

Hỷ, ưu, lạc, xả, vậy ta thọ gì
Thọ thì thoáng đến thoáng đi

Ta không phải thọ thọ gì cũng không
Tưởng là tưởng đến cảnh trần

Nhớ này nhớ nọ là phần tưởng ra
Chấp rằng tưởng ấy là ta

Vậy khi không nhớ thì ta mất rồi
Tưởng như ảo ảnhmà thôi

Tưởng này tưởng nọ chút rồi tự tan
Hành là thực hiện ý đồ

Đang làm gì đó vậy ai đó làm
Chấp rằng ta đó đã làm

Là đang chấp thủ việc làm của tôi
Hành thì tạo tác liên hồi

Làm này làm nọ tôi là ởđâu
Thức là nhận thức thức tri
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Vô vàn cái biết còn tùy vào tâm
Sinh ra cái biết hiểu lầm
Ta là thức ấy thức gì là ta
Thức luôn biến đổi bao la

Nhưphimmàn ảnh ấy là thức tri
Đó là chấp thủ hữu vi

Bấy lâu ngũuẩn chấp vì tưởng ta
Bao nhiêu nghiệp tạo tác ra
Dẫn đi sinh tử thật là vôminh
Khi nào thấy pháp diệt sinh

Vô thường vô ngã thì mìnhở đâu
Không còn chấp thủ thâm sâu

Tức là giải thoát biển sầu tử sinh.

139. NGƯỜI CHẾT
Người chết họ đã đi đâu

Thân nhân lễ bái kêu cầuđược chi
Luân hồi các nẻo ra đi

Lễ cho người sống ưu bi bớt sầu
Người đi thì đã đi rồi

Người còn ở lại hãy hồi tỉnhmau
Đời người sinh trước tử sau
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Ai ham thế sự thì đau khổ dài
Nghiệp nhânquả báo không sai

Tựmình tạo tác tương lai củamình
Sau này khi chết tái sinh

Đớnđau địa ngục cực hình tội to
Sinh làmngạ quỷ co ro

Xan thamđói khát chẳngno bao giờ
Súc sinh sống chết vật vờ
Ngu si tăm tối lơmơ biết gì
Tu-la phước có nhưng vì

Nghiệp sân còn nặng vậy thì đấu tranh
Làm người nhờ có nhân lành

Làm người sống chếtmongmanh khó lường
Sinh thiên phước lớn phi thường

Sinh thiên hưởng phước trên đường tử sinh
Ngày nào chưa hết vô minh

Luân hồi còn đắmtử sinh còn dài
Trí nhân học Pháp Như Lai

Hành thiền chỉ quán đoạn dài vô minh
Hành thiền trí tuệ phát sinh

Hành thiền để dứt tử sinh luân hồi.
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140. NHÂNDUYÊN
Nhân duyên các pháp có nhânduyên
Mọi thứ trên đời chẳng ngẫunhiên
Vật chất tinh thần này cũng vậy

Vui buồn sướng khổ có nhân duyên
Khổ vui vinhnhục domình tạo
Duyên trần vô số tợ trời sao

Chiến tranh dịch bệnh với thiên tai
Ác duyên tích tụ đã lâu ngày

Mưa thuận gió hoà thiên thế lợi
Duyên lành tụ hội lại vần xoay
Thiện ác xưa nay là cội gốc

Gieo nhân tốt xấu tựmình hay
Bởi vậy có nhân thì có quả

Nhân duyên quả báo đã phơi bày.

141. NHẪNNHỤC
Nhẫn điều sỉ nhụcngười ta

Nhẫn ba la mật người ta sỉ hoài
Nhẫn nhưđất ở bên ngoài

Bao nhiêu cấu uế đổ hoài không chê
Nhẫn nhưnước ở bờ đê
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Người ta tẩy rửa vật ghê chẳng nhàm
Nhẫn như lửa đốt vô kham

Bất kỳ uế tịnh chẳng than thở gì
Nhẫn nhưgió cuốnmùiđi

Không chừa thơm thốimùi gì cũngmang
Nay người học đạomuốn sang

Bến bờ giải thoát chớmàngnhục vinh
Có khi người trọng người khinh

Khi yêu khi ghét tâmmình chớ lao
Nhẫn là Pháp Phật truyền trao
Nhẫn là sức mạnh tối cao ở đời.

142.NHÂNQUẢ
Sát sinh từ bỏmaumau

Nhân này cho quả khổđau đọa đày
Độ sinh phước lớn sâudày

Nhân này cho quả nhiều ngày lạc an
Xan tham trộm cắp dối gian

Nhân này cho quả nát tan gia tài
Xả tâm bố thí rộng dài

Nhân này cho quả tương lai sang giàu
Tà dâm chìmđắm ngục sâu
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Đời này đời khác khổ sầubi ai
Xa lìa tham dục sắc tài

Đời này đời khác không ai ghétmình
Dối gian lừa gạt hữu tình

Niềm tinmất hết mình thành tiện nhân
Nói lời đúng đắn thật chân

Người người tin tưởng đức ân thiện lành
Say sưamất hết thanh danh

Mọi người chê trách trở thành ngu si
Bạn bè bất thiện tránh đi

Gần người tri thức được thì thanh cao
Không tin Pháp Phật truyền trao
Nói lời phỉ báng thì vào ngục sâu
Kính tin Phật Pháp nhiệmmầu

Thọ trì Giáo Pháp phước sâu hải hà
Hận sân tội ác tạo ra

Chết vào địa ngục thật là khổ đau
Từ bi mở rộng trước sau

Thương người thương lại cùng nhau an lành
Nhỏ nhoi ghen ghét cạnh tranh

Hại người người hại trở thành oan gia
Hân hoan lợi ích người ta
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Vui người vui lại thành ra chí tình
Làm gì có lợi chomình

Hại cho người khác là sinh lỗi lầm
An vui sầu khổ do tâm

Thiện lành cho quả từ tâm thiện lành.

143. NHÂNSINHCHẾT
Cái chết có bốn nguyên nhân

Tử sinh là lẽ không phân trẻ già
Một là nghiệp trước tạo ra

Đến khi nghiệp hết trẻ gì cũng đi
Hai là tuổi thọ đến kỳ

Dù còn nghiệp vẫnphải đi đổi đời
Ba là nghiệp tuổi đến thời

Cả hai cùng hết phải rời nhângian
Bốn là cuộc sống bất an

Họa tai ập đến cắt ngangmạng lành
Bốn nhân cái chết tạo thành

Mấy ai thoát khỏi tử sanh vô thường
Thân này đâu có cửu trường

Sống thì phải biết chọn đườngmà đi
Chết rồi không thểmang gì
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Gia tài quyến thuộc không đi theomình
Nghiệp lànhnghiệp ác bình sinh
Tạo rồi nó sẽ theomìnhmà thôi

Sống thì phải biết vun bồi
Tu tâm tạo phước để rồimang theo.

144. NHÂNSINHĐỊNHTĨNH
Muốn tâmđịnh tĩnh phát sinh

Khéo dùng thiện xảo tâm linh đúng thời
Vệ sinh thân thể tịnh thanh

Trong ngoài sạch sẽ dễ hành định tâm
Khéo làm cho định tướng sinh

Giữ gìn định tướng tâmminh tịnh lành
Khéo quân bình được năm căn

Căn quyền ổn định dễhành định sâu
Khi tâmmạnhmẽ quá lâu

Chế tâm đúng lúc lắng sâu nhẹ nhàng
Khi tâm trì trệ lơ là

Khởi lên tinh tấn đểmà nâng lên
Khi tâm chánnản không bền

Tựmình khích lệ khởi lên chuyên cần
Khi tâm vừa phải đúng phần
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Không tăng không giảm thì cần thản nhiên
Xa người hiếu động luyên huyên

Gần người định tĩnh tâm liền tịnh thanh
Nhất tâm tậpđịnh viên thành

Muốn tu giải thoát nên hành định tâm.

145. NHÂNSINHHOANHỶ
Muốn cho hoan hỷ phát sinh

Làm cho tâm trí tịnhminh an lành
Niệm ân Đức Phật thực hành

Tâm hoanhỷ đức thiện lành vô biên
Niệmân Giáo Pháp hoằng truyền

Tâm hoan hỷ pháp diệu huyền sâu xa
Niệm ân Thánh Đức Tăng già

Tâm hoan hỷ hạnh thật thà chánh chân
Thọ trì niệm giới chuyên cần

Tâm hoan hỷ với giới phần tịnh thanh
Mở lòng bố thí làm lành

Tâm hoanhỷ với phước lành ly tham
Niệm thiên đức hạnh đã làm

Tâm hoan hỷ hạnh thiện lành trong ta
Niết Bàn thanh tịnh cũng là
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Ly tham tưởng niệm đểmà an vui
Tránh người lỗ mãng hận sân

Gần người hòa nhã thêm phần hỷ an
Học điều sách tấn truyền ban

Sinh tâmhoan hỷ chứa chan tịnh lành
Nhẹ nhàng hoan hỷ thực hành

Công phu thiền tập định sanh dần dần
Tuệ tri sự thật từng phần

Niết Bàn chứngngộ thoát trần vô sinh.

146. NHÂNSINHNHẸNHÀNG
Muốn tâm thư thái khinh an

Thựchành theo pháp nhẹ nhàng thảnh thơi
Thức ăn phù hợp đúng thời

Không nhiều không ít nghỉ ngơi nhẹ nhàng
Không gian thoángmát dịu dàng

Không lạnh nóng quá nhẹ nhàng khinh an
Thân tâmkhông quá rộn ràng

An nhiên thoải mái nhẹ nhàng thân tâm
Thựchành trung đạo vừa tầm

Khôngmạnh yếu quá thân tâmnhẹ nhàng
Tránh xa người thích lăng xăng
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Gần người an tịnh thì hằng khinh an
Giữ tâm thư giãn nhẹ nhàng

Khắc trừ thái quá rộn ràng khởi lên
Công phu thiền tập vững bền

Thảnh thơi tu tập tạo nên Niết Bàn.

147. NHÂNSINHTINHTẤN
Muốn cho tinh tấn khởi lên

Phải luôn gấp rút vững bền tu tâm
Xét suy đọa xứ lỗi lầm

Đểmà kinh cảm tu tâm chẳng nhàm
Xét suy nghiệp thiện cần làm

Phước lành phải gắng thực hành tạo ra
Xét suy Phật hạnh bao la

Khổ công tu luyện đểmà độ sinh
Xét suy thí chủ vì mình

Xẻ chia cúng thí tận tình công lao
Xét suy Giáo Pháp truyền trao

Khó khănmới gặp lẽ nào không tin
Xét suy bổn phận giữ gìn

Truyền trì Giáo Pháp đến ngàn đời sau
Xét suy giải đãi bỏmau
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Tránh xa kẻ biếng nên gần người siêng
Chánh cần bốn pháp học liền

Quyết tâm tinh tấn hành thiền tu tâm.

148. NHÂNSINHTUỆ
Muốn có trí tuệ sâu xa

Thường xuyên tham vấn đểmàđổi trao
Hỏi thưa những pháp thâm cao

Nhờ người giải đáp truyền trao giúpmình
Trong ngoài thanh tịnh tâmminh

Năm căn quyền phải quân bình tự nhiên
Gần người trí tuệ thiện hiền

Không nên thân cận nhữngngười vô tri
Ôn sâukiến thức thọ trì

Quyết tâm tu tập tuệ thì sẽ tăng.

149. NHÂNSINHXẢ
Không yêu không ghét hữu tình

Giữ tâm hành xả trung bình thản nhiên
Vô tư tâm trạng hiện tiền

Không quan trọng quá annhiên các hành
Tránh người tâmbiến đổi nhanh
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Giận hờn yêu ghét dễ sinhmuộnphiền
Gần người tâm trạng an nhiên

Không yêu không ghétmuộn phiền không sinh
Công phu thiền tập trung bình

Không nên thái quá tâm tình tự nhiên
Đó là trung đạo hiện tiền

Con đường giải thoát não phiền trong tâm.

150. NHẤTHÀNH
Nhất hành là sự nhất tâm

Chú trênmột cảnh âm thầm dài lâu
Cho tâm an trú thâm sâu

Giữ trên đối tượng thật lâu chẳng rời
Nếu tâm trú ở cảnh đời

Dục tham sân hận khó rời thoát ra
Nếu tâm trú Pháp Phật Đà

Đoạn trừ phiền não thật là thiện nhân
Trú trênmột cảnh chánh chân

Tâm ly dục giới nhập dần định sâu
Là thiền sắc giới nhiệmmầu

Thì tâm an tịnh dài lâu đã thành
Nhất tâm trênpháp diệt sanh
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Giúp cho trí tuệ trưởng thành thoát ly
Ngộ ra chân lý diệu kỳ

Thoát dòng sinh tử thực thi nhất hành.

151. NHUTÂM
Nhu tâmmềmmại tịnh thanh

Tâm này sinh khởi do hành thiện nhân
Vì không cứng rắn hận sân

Hài hòa giữ được đức ân thiện tình
Dục tham cũng chẳng cùng sinh

Nhumềm giữ được lòngmình thanh cao
Nhu tâm tiếp nhận truyền trao

Thọ trì thiện pháp nơi nào cũng an
Nhu tâm chẳng quản gian nan

Hành trì Giáo Pháp Niết Bàn ngộ ra
Nhu tâm tiến hóa sâu xa

Ở trongGiáo Pháp Phật Đà tu tâm.

152. NIỆM
Niệm là nhớ đến điều gì

Luôn luôn nhớ đến niệm ghi chẳng rời
Ví như niệm Phật đúng thời



180

Nhớ về ân Phật chẳng rời niệm ghi
Nhớ về Giáo Pháp xét suy

Cũng là niệmpháp luôn ghi chẳng rời
Nhớ về ânđức Tăng thời

Xét suy ân đức chẳng rời khỏi tâm
Nhớ về giới khỏi lỗi lầm

Nhớ về bố thí khỏi tâm tham cầu
NiệmThiên đức hạnh nhiệmmầu
Niệm về sự chết khổ sầu tiêu tan
Niệm về thanh tịnhNiết Bàn

Ly tham tưởng niệm tâm an hiện tiền
Niệmmà kết hợp hành thiền

Thì tâm nhập định an nhiên tịnh lành
Niệm về chân đế diệt sanh

Thìmaugiác ngộ an lành thoát ly
Niệm là diệt tận sân si

Niệm là đường chánh để đi Niết Bàn.

153. NIỆMPHẬT
NiệmPhật tưởng nhớ Phật ân

Chín ân cao thượng chánh chân Phật Đà
Phật là Bậc đáng cúng dàng
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Vì Ngài giải thoát buộc ràng thế gian
Chánh tri tuệ giác muônngàn

Vì Ngài hiểu rõ chánh tà đúng sai
Hạnh lành trí đức đủ đầy

Phước lành trí tuệ tạo gây nhiềuđời
Nói ra chân chánh đúng thời

Thiện ngôn giảng giải là lời pháp ban
Tận tường ba cõi thế gian

Thấp cao tốt xấumuônngàn khác sai
Điều phục tất cả những ai

Có duyên ngộ đạo NhưLai độ trì
Nhân gian thiên giới quy y

Bậc thầy hai cõi chánh tri Phật Đà
Tựmình đã giác ngộ ra

Chỉ đường nhân thế thoát qua khổ sầu
Thế Tôn đức hạnh thâm sâu
Mười ba la mật từ lâuđã hành
Chín ânĐức Phật thiện lành

Nhớ ghi tưởng niệm thì thành niệm ân.
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154. NIỆMPHÁP
Niệmân Giáo Pháp thiện lành

NhưLai thuyết giảng độ sinh phápmầu
Thiết thựcGiáo Pháp thâm sâu

Ngay trong hiện tại nhiệmmầu an vui
Thời gian cho quả tức thì

Đến đây để thấy thọ trì ngộ ra
Pháp lành hướng thượng sâu xa

Được người có trí ngộ ra pháp lành
Pháp gồm pháp học pháp hành

Pháp thành chánh quả thiện lành trước sau
NhưLai thuyết pháp đoạn đầu

Đoạn trung đoạn cuối trước sau thiện lành.

155. NIỆMTĂNG
Niệmân hạnh đức chư Tăng

Đệ tử thiện lành của đức Thế Tôn
Trang nghiêm tề chỉnh thẳng ngay

Chánh chân tu tập từng ngày công phu
Tiến tu đoạn dứt não phiền

Cho thànhĐạo Quả thiện lành đức ân
Bốn đôi tám chúng xuất trần
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Đáng được tỏ phần cung kính chắp tay
Phước điền ở thế gian này

Đáng cho nhân thế chắp tay cúng dàng.

156. NIỆMGIỚI
Thọ trì niệm giới pháp tu

Tưởng về giới hạnh công phu củamình
Quả là các giới thực hành

Đã không vi phạm thực hành tịnh thanh
Giới không bị lủng giới lành

Giới không bị đứt đã hành cần chuyên
Giới không lốmđốm ynguyên

Giới không vụnnát cần chuyên giữgìn
Thựchành niệmgiới củamình

Làm cho giới hạnh củamình thanh cao
Sẽ không vi phạm giới nào

Thọ trì giới luật truyền trao đời đời.

157. NIỆMTHÍ
Tựmình bố thí phát ban

Xong rồi tưởng niệmphước lành tạo ra
Thật là lợi lạc cho ta
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Thật là lợi ích thật là vui thay
Vì trong cõi thế gian này

Xan thamđắmnhiễm từng ngày xan tham
Ta nay an trú vô tham
Xả ly bố thí ta làm ta vui
Bàn tay rộng rãi phát ban

Vuimừng chia sẻ phát ban hợp thời
Vui thay sống ở trên đời

Hảo tâm bố thí đúng nơi người cần
Bố thí là tạo phước ân

Đời này đời khác hưởngphần an vui.

158. NIỆMTHIÊN
NiệmThiên đức hạnh chư Thiên
Cũng là đức hạnh có liền trong ta

Niềm tin nên đã sinh thiên
Niềm tin ấy cũng có liền trong ta
Khi xưa giới hạnh sinh thiên

Ngày nay giới hạnh cũng liền trong ta
Vì nghe Pháp Phật sinh thiên

Lắng nghe Phật Pháp cũng liền trong ta
Vì xưa bố thí sinh thiên
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Hạnh lành bố thí cũng liền trong ta
Vì xưa trí tuệ sinh thiên

Thì nay trí tuệ cũng liền trong ta
Chư thiên khắp cõi gần xa

Hạnhnhân cao quý sinh ra phước lành
Niệm thiên đức hạnh viên thành
Tuệ tri đức ấy đồng hành trong ta.

159. NIỆMCHẾT
Thân này sẽ chẳng bền lâu

Ai ai rồi cũng chôn sâu dưới bùn
Sinh ra cái chết đã chờ

Là điều chắc chắn hẹn giờ ra đi
Nhìn sâu vào tấm tử thi

Giòi bu lúc nhúc vậy thì hiểu ra
Đó là sự thật của ta

Thân này rồi sẽ thối tha rã rời
Mai này cái chết đến nơi

Thân này là vậy có thời như không
Sự đời mọi thứ viển vông

Chết là sự thật sẽ không gì bằng
Tại sao cứ phải lăng xăng
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Mai này cũng chết chi bằng tỉnh ra
Chết là sự thật với ta

Thân này phải chết thật là không sai
Tỉnh rồi thì hết bi ai

Nó là sự thật tương lai cận kề
Mongmanhmạng sống ê chề
Chết là sự thật cận kề ở bên

Thân này không thể vững bền
Mỗi ngày chết đến ở bênmột gần

Cho dù chăm chút cái thân
Nhưng không tránh khỏi thân dần chết đi

Tỉnh ra giấcmộng trường kỳ
Mau tu giải thoát sớm đi NiếtBàn.

160. NIỆMNIẾTBÀN
Niết Bàn tịch diệt vô vi

Ly tham tối thượng pháp điNiết Bàn
Niết Bàn tịch tĩnh lạc an

Đoạn trừ ngãmạn thì sang NiếtBàn
Niết Bàn không diệt không sinh

Nhổ lên khát ái lặng thinh Niết Bàn
Niết Bàn tịch lặng chân thường
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Nhổ lên tham ái là phươngNiết Bàn
Niết Bàn lặng lẽ tịnhminh

Viễn ly tham dục vô sinhNiết Bàn
Niết Bàn giải thoát tử sinh

Đoạn trừ phiền não vôminh NiếtBàn.

161. NIỆMSẮCTHÂNTỨĐẠI
Cái thân tứ đại con người

Đất, nước, lửa, gió niệm thời tuệ tri
Đất có sáu tính để ghi

Cứng, thô, nặng, cùng với mềm,mịn, nhẹ
Nước có hai tính xét suy

Tan chảy – kết dính nhận ghi trênmình
Nóng lạnh nhiệt độ thường tình
Tuệ tri thời tiết tỏ tưởng ở thân
Đẩy nâng gió thổi phập phồng

Hai phần của gió tựphân rõ ràng
Niệm lui niệm tới niệm sang

Lâungày tứ đại rõ ràng trong tâm
Không nhanh không chậmvừa tầm
Mười hai đặc tính trong tâmrõ ràng
Toàn thân thành khối sáng trong
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Dần dần khối sáng vỡ tan nhỏ dần
Thấy ra hạt sắc thật chân

Tận cùng sự thật vi trầnRūpa3

Sắc nàymới đúng thân ta
Hạt thô thì sáng sâu xa hạt mờ

Sắc nghiệp có tự bao giờ
Nghiệp nhânquá khứ bây giờ sắc thân

Sắc tâm vi tế tâm sinh
Sinh nhanh diệt cũng thật nhanh vô cùng

Sắc từ thời tiết sinh ra
Hai phần nóng lạnh tạo ra sắc này

Sắc sinh từ ở dạ dày
Chính là vật thực sắc này tỏa lan
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm

Thấy ra sắc pháp khi tâmhành thiền
Phá đi cái tưởng khối nguyên

Thấy ra ranh giới không liền tấm thân
Tuệ tri chân đế sắc thân

Cái thân tứ đại thật chân sắc này
Sắc sinh sắc diệt hoài hoài

3Rūpa: sắc chân đế.
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Bỏ đi cái tưởng thân này của ta.

162. NIỆMXÁCCHẾT
Cái thân lúc sống đáng yêu

Nhưng khi nó chết thành điều đáng ghê
Muốn trừ tham dục não nề

Tưởng về xác chết làmđề mục tu
Phình trương xác chết ruồi bu

Nhất tâm tưởngniệm công phu thọ trì
Ai tham hình dáng thân thì

Niệm về xác ấy tức thì đoạn ngay
Bầm xanh xác chết ghê thay

Trị tâm tham đắmda nàymịn trơn
Hôi tanhmủmáu nhớn gờm

Trị lòng tham dục vềmùi của thân
Vỡ tan nứt nẻ nhiều phần

Đắm tham cơ bắp cũng dần tỉnh ra
Thú hoang ăn xác tả tơi

Tham thân béomập nay thời tỉnh chưa
Rã rời thân xác bộn bừa

Tưởng thân kiều diễmdễ ưa đâu còn
Nát tan thân xác haomòn
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Dáng hình cân đối giờ còn nữa không
Máume be bét trên thây

Dung nhan yểu điệu giờ đây hãi hùng
Bọ giòi lúc nhúc vẫy vùng

Đắm tham sở hữu tận cùng là đây
Bộ xương trơ trọi phơi bày

Hàm răng yêu dấugiờ này nhe ra
Cái thân lúc sốngmượtmà

Bây giờ cái chết thành ra thế này
Tham thân thì sẽ tỉnhngay

Mộtmai ai cũng như nàymà thôi.

163. NÓIDỐI
Nói lời dối trá gạt người ta
Là thói gian tà thật xấu xa

Còn ai tin tưởng lời ngươi nữa
Thế gian ai cũng thích thật thà
Nói dối người ta bởi thói tà

Gianmanh lừa đảo nói ba hoa
Ai ai cũng ghét người nói dối
Sự thật phơi bày kẻ xấu xa

Đời này không được lòng nhân thế
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Sau này đọa xứ dướiDiêm La
Uống nước đồng sôi ăn sắt nóng
Tại sao không sống hạnh thật thà

Vì vậy Phật Đà quy định giới
Tránh xa nói dối tránh gian tà.

164.OAINGHI
Oai nghi đi đứng nằm ngồi

Nói năng cư xử phải thời oai nghi
Đứng đi hợp luật hợp nghi

Không nên nhún nhảy không thì vảy vung
Khi ngồi dáng vẻ ung dung

Trang nghiêm tề chỉnh không rung lắcmình
Khi nằmgiữ thẳng dáng hình

Thân nghiêng bên hữu tựmình lạc an
Nói lời trầm lắng nghiêm trang

Không cười toe toét không bàn thế duyên
Không nghiêng ngó không láo liên

Hộ trì căn cảnh không thiên dục trần
Không đùa không giỡn không nhờn

Không châm chọc tức giận hờnmua vui
Chánh tâm chánh ý chánh tri
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Duy trì chánh niệmoai nghi chẳng rời
Mọi nơi mọi lúcmọi thời

Trang nghiêm tề chỉnh chẳng rời oai nghi.

165. OANGIA
Vìmình đã hại người ta

Nên giờ trả quả người ta hại mình
Oan gia nào tự phát sinh

Mà do nhânquả củamình đã gieo
Đời này oan trái đi theo

Làm sao tránh khỏi hiểmnghèo tai ương
Cầu xin lễ bái đủ đường

Cũng không tránh khỏi nghiệp trường oan gia
Khi xưa nghiệp ác gây ra

Bây giờ thiện nghiệp vậy mà tạo nên
Khi xưa thù hậnvững bền

Bây giờ hỷ xả tạo nên lòng từ
Khi xưa trộm cắp sát sinh

Bây giờ bố thí độ sinh thiện lành
Khi xưa dối trá tà dâm

Bây giờ chân thật chánh tâmchẳng tà
Say sưa nghiện ngập tránh xa
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Lắng nghe Phật Pháp đểmà tu tâm
Tu tâm cho hết lỗi lầm

Oan gia nhiều kiếp tu tâmđoạn trừ.

166. OÁN
Oán là oan trái ở đời

Không ưamà gặp thời làm khổ nhau
Oán do oan trái chất chồng

Đời này đời trướcmà không giải hòa
Xưamình lỡ hại người ta

Nay người hại lại sau ta hại người
Oan oan tương báo nhiều đời

Oánmà báo oán oán thời thâm sâu
Thế gian chìmđắm khổ sầu

Cũng vì oan trái đối đầu lẫn nhau
Chiến tranh tàn sát khổ đau

Nguyên nhân cũng bởi oán sâungập trời
Tâm từ tu tập đúng nơi

Trải lòng từmẫn oán thời tiêu tan
Lấy ân báo oán oán tàn

Lòng từ tu tập tiêu tan oán thù.
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167. PHÁP
Pháp lời Phật dạy truyền trao

Những điều chân thật tối cao thiện lành
Pháp gồm pháp học pháp hành

Chuyểnmê thànhngộ chuyển tà thành chân
Học kinh nghe pháp một phần

Hành thiền tu tuệ chuyên cần công phu
Không nghe Giáo Pháp nhưmù

Chánh tà không hiểu biết tu đường nào
Tôn thờ Đức Phật tối cao

Mà không biết pháp thì sao khỏi lầm
Thế Tôn ban diệupháp âm

Nhân gian tỉnh ngộ lỗi lầm tiêu tan
Ngày nào Chánh Pháp còn ban

Thì đường chánh đạo lạc an vẫn còn
Ngày nào Chánh Pháp thọ trì

Thế gian còn có người điNiết Bàn.

168. PHÁPTHIỆNLÀNH
Thế Tôn thuyết pháp thiện lành

Chu viên hoàn hảo tịnh thanh vẹn toàn
Mở đầu hướng thiện từng câu
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Trung gian hướng thiện đạomầu chánh chân
Cuối bài cũng hướng thiện nhân

Làm lành lánh dữ thoát trần khổ đau
Thiện lành thuyết giảng trước sau
Dạy người bỏ ác hãymau làm lành

Dạy người giải thoát tử sanh
Dạy người Giáo Pháp thực hành tu tâm

Dạy người xa lánh lỗi lầm
Dạy người từ bỏ hết tâmmê tà
Dạy người việc ác tránh xa

Dạy người bỏ hết thói tà si mê
Dạy người ta biết đường về

Tu tâmgiải thoát trừmêdiệt tà
Tu tâmgiác ngộ về ta

Đoạn trừ phiền nãomới là thiện tâm
Thế Tôn nói pháp thậm thâm

Thiện lành khai mở ra tâm thiện lành
Thế Tôn dạy pháp học hành

Pháp tu giác ngộ thiện lành tối cao.
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169. PHÁPTHIẾT THỰCHIỆNTẠI
Pháp lành thiết thực ngay đây

Ở trong hiện tại dựng xây tâmmình
Khi nào phiền não khởi sinh

Hướng về Giáo Pháp tâmmình tịnh ngay
Lòng thamngũ dục sâudày

Quán thân bất tịnh đoạn ngay tức thì
Khởi lên sânhận ngu si

Từ tâmban trải tức thì lạc an
Ác tâm não hại chứa chan

Bi tâm cứu khổ tâm an thiện lành
Khởi lên ghen ghét cạnh tranh
Hỷ tâm vui vẻ thiện lành tốt tươi

Xả tâm tự tại với người
Khen, chê, yêu, ghét, khóc, cười thản nhiên

Pháp là thiết thực hiện tiền
Khi mình giữ giới thì liền thanh cao

Khi tâm thiền định chẳng lao
Ngay trong hiện tại dồi dào lạc an

Khi tâm chứng ngộ Niết Bàn
Đoạn trừ phiền não annhiên tháng ngày

Pháp lành thiết thực tỏ bày
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Ngay trong hiện tại đời này đâu xa
Hành trì Giáo Pháp Phật Đà

Tựmình trải nghiệmngộ ra pháp lành.

170. PHÁPVƯỢT THỜIGIAN
Pháp lành vượt khỏi thời gian

Pháp lành giác ngộ lạc an tức thì
Pháp lành trừ diệt sân si

Ngay trong hiện tại tức thì lạc an
Nội tâm phiền não ngập tràn

Khởi lên chánh niệm thì an tâm liền
Không tu tâm trí muộnphiền

Tu theoGiáo Phápmuộnphiền tiêu tan
Không tu phóng dật bất an

Tu theoGiáo Pháp chẳng phan tục trần
Không tu tham đắmhận sân

Tu theoGiáo Pháp tâm dần tịnh thanh
Không tu chẳng biết làm lành

Nhờ tu theopháp trở thành thiện nhân
Không tu sinh tử xoay vần

Nhờ tu theo pháp thoát trần tử sinh
Không tu chìm đắm vôminh
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Nhờ tu theo pháp tựmình tuệ tri
Không tu thì mãi ngu si

Nhờ tu theo pháp chánh tri tỏ bày
Không tu sầukhổ lắm thay

Nhờ tu theo pháp vui ngay trongmình
Không tu sinh tử tử sinh

Nhờ tu theo pháp tựmình thoát ly
Không tu khổmãi trường kỳ

Nhờ tu theopháp mà điNiết Bàn
Pháp lành không có thời gian

Pháp lành cho quả lạc an tức thì.

171. PHÁPĐẾNĐỂMÀTHẤY
Pháp lành vi diệu sâu xa

Đến đểmà thấy thấy thì ngộ ra
Những lời thuyết giảng PhậtĐà
Nói lên sự thật sâu xa tột cùng
Phải dùng trí tuệ viên dung

Đểmà thấy pháp tột cùng sâu xa
Sắc danh chân đế trong ta

Thấy rồi sẽ hết tâm tà tưởng sai
Hướng về quá khứ tương lai
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Thấy nhân thấy quả đúng sai tỏ tường
Nghiệp lànhphước quả phi thường

Nhân gian thiên giới là đường lành vui
Ác nhân đọa xứ dập vùi

Súc sinh địa ngục ngậm ngùi đau thương
Thấy sinh thấy diệt vô thường

Ngộ ra chân lý chẳng nương chốn nào
Tử sinh phiền não khổ lao

Thảy đều vô ngã nó nào phải ta
Thấy rồi thì tự thoát ra

Niết Bàn tịch diệt mới là thật chân.

172. PHÁPHƯỚNGTHƯỢNG
Phật Đà nói pháp thượngnhân

Người nào thấy pháp chánh chân hiện tiền
Pháp lành gột rửa não phiền

Người không phiềnnão thì liền thượng nhân
Pháp lành từ bỏ hận sân

Người không hiềm hận thượng nhân đã thành
Xưa kia ác ý hại sanh

Nhờ nươngGiáo Pháp tâm lành vị tha
Khi xưa dối trá gian tà
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Từ khi nghe pháp thật thà chánh chân
Khi xưa tà dục bất nhân

Nhờ nghe Giáo Pháp dần dần ly tham
Khi xưa vô quý vô tàm

Không hề hổ thẹn việc làm xấu xa
Từ khi nương Pháp Phật Đà

Thì tâm tàm quý xấu xa chẳng làm
Khi xưa tán loạn rộn ràng

Từ khi nghe pháp nhẹnhàng định tâm
Khi xưamêmuội lỗi lầm

Từ khi nghe pháp chánh tâmhướng về
Khi xưa sanh tử bốn bề

Nhờ nươngGiáo Pháp trở về thoát ra
Pháp lành hướng thượng Phật Đà
Đưangười từ chỗmê tà đi lên
Từ trong sinh tử vững bền

Đến nơi giải thoát là lên Niết Bàn.

173. PHÁPNGƯỜI TRÍMỚIHIỂU
Pháp lành người trí hiểu ra

Người không có trí khó mà liễu thông
Vì đời quen thói viển vông
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Chỉ nhìn dáng vẻmà không tận tường
Pháp là ánh sáng dẫn đường

Người nào có mắt thì thường thấy ngay
Mắt là trí tuệ hiển bày

Vậy người có trí thấy ngay pháp lành
Nhưhoa sen ở bùn tanh

Đã ra khỏinước trở thành đẹp tươi
Thế gian ô nhiễm tâmngười

Người nào ít nhiễm là người tuệ sinh
Người nào có ít vô minh

Thì nghe Giáo Pháp tựmình tuệ tri
Hiểu ra chân lý vô vi

Hiểu ra sự thật thoát ly sự đời
Phật Đà thuyết pháp hợp thời

Người nào có trí trên đời hiểu ra
Hiểu ngay hainẻo chánh tà

Đường lành đường dữ đểmà bước đi
Đường nào tham đắm sân si

Là đường ác đạo chớ đi hiểmnghèo
Đường nào thanh tịnh thì theo

Đi đường chánh đạo là gieo nhân lành
Phật Đà thuyết pháp độ sanh
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Để người có trí trở thành chân nhân
Tu tâm từ bỏ hận sân

Dục thammêmuội thì dần thoát ra
Khổ đauphiền não vượt qua

Chứng thành Đạo Quảmới là trí nhân.

174. PHẬT
Phật là Đấng tối thượng lành

Đại bi độ thế nên thành Phật ân
Phật Đà không có tham sân

Si mê diệt hết Phật ân trọn lành
Chánh tri tuệ giác vô sanh

Hạnhminh viên mãn thiện lành vô song
Tùy duyên nói pháp lợi tha

Thế gian chân tục gần xa tỏ tường
ĐiềuNgự Bậc tối thượng vương

Nhân gian thiên giới tựa nương Phật Đà
Chánh tri giác ngộ cao xa

Phật Đà tự giác giác thamởđường
Thế Tôn phước báuphi thường

Bậc đáng cúng dường phước quả vô biên.



203

175. PHẬTRAĐỜI
Thế gian có Phật ra đời

Bậc thầy mởđạo đến nơi NiếtBàn
Bầu trời tăm tối ngút ngàn

Ánh bìnhminh chiếu tiêu tanmê tà
Hôm nay thế giới TaBà

ĐónmừngBồ 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

Dẫnđường 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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176. 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

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 đauphiền não phát sinh

Đềudo tà kiến vô minh sâudày
Con đường thoát khổ từngngày

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 nguyênnhân
Khi nào tâmhết nhiễm trần
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Khi nào chánh đạo tập dần thoát ra
Độ sinh như thế Phật Đà

Dạy người giác ngộ hiểu ra chínhmình
Đoạn trừ thamái vôminh

Niết Bàn tịch diệt vô sinh thoát trần.

177. PHẬTTỬTẠIGIA
Các hàng Phật tử tại gia

Lên chùa lễ Phật phải là nghe kinh
Nghe rồi trí tuệ khaiminh

Chánh tà hai nẻo phânminh rõ ràng
Cầu xin là thứ hoang đàng

Tựmình làmphướcmớimang được về
Cầu xin theo lối simê

Chẳng phần công đức não nề khổ thân
Hãy lên gắng sức tập dần

Nghe pháp hành thiền lễ Phật tụng kinh
Tâm từ thươngmọi sinh linh

Không nên sát hại hữu tình từnay
Của người vay trả trả vay

Không cho không lấy của ai vật gì
Tư tình tình tứ chi chi
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Vợ chồng người khác chớ vì tà dâm
Nói lời chân chất thật thà

Chớ đừng dối trá lừa ta gạt người
Tránh xa bạn ác biếng lười

Say sưa chè chén thành người vô tri
Để tâm họcđạo từ bi

Vun bồi phước tuệ vô vi thiện lành
Thiềnmôn là chốn tu hành

Hộ trì làm phước để dànhmai sau
Thiềnmôn là chốn thanh cao

Chớmang thế tụcnhiễm vào thiền môn
Cửa thiền là ruộng phước điền

Để ta gieo hạt Thánh Hiền nơi tâm
Mong chết dứt hếtmê lầm

Mong cho Phật tử đạo tâm sáng ngời.

178. PHẬT TỬDÂNGY
Hàngnăm cứ đếnmùamưa

Làmùa kiết hạ từ xưa lưu hành
Chư Tăng ba tháng tịnh thanh
An cưmột chỗ thực hành tĩnh tu
Để cho tăng trưởng công phu
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Để cho đạo hạnh người tu thoát trần
Vì mong được hưởng phướcphần
Các hàng Phật tử từ gần đến xa

Có niềm tinĐức Phật Đà
Kính tin Giáo Pháp cùng là tin Tăng

Hôm nay hội đủ duyên lành
Về đây dự lễ cúng dàngdâng y
Mùamưa ba tháng đến kỳ

Chư Tăng kiết hạ thực thi pháp hành
Các hàng Phật tử thuần thành

Cúng dàng vật dụng tịnh thanh gọi là
Hộ trì Tam Bảo Phật Đà

Hộ trì Tăng chúng tu ba tháng này
An cư kiết hạ lành thay

Chúng con tùy hỷ phước này từ trên
Chư Tăng tu tập vững bền

Công phu thiền tịnh tạo nên phước lành
Từ bi tế độ chúng sanh

Gieo duyên Phật tử phước lành bao la
Chúng con Phật tử gần xa

Ngưỡngmong Giáo Pháp PhậtĐà bền lâu
Cúng dàng công quả phướcmầu
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Kính dâng TamBảo trên đầu trước tiên
Kính dâng thất tổ cửuhuyền

Mong cho thân quyếnmọimiền lạc an
Mong cho khắp cả thế gian

Cũng đều được hưởng lạc an phước lành
Mong cho thế giới chúng sanh
Xa lìa khổ não thiện lành an vui

Sādhu sādhu sādhu4.

179. PHIỀNNÃO LUÂN
Quẩn quanh sinh tử xưa nay

Do dòng phiền não luân này gây ra
Vôminh lầm tưởng về ta

Cái thân tứ đại ngỡ là bền lâu
Cái tâm vui thú khổ sầu

Lúc yêu lúc ghét bấy lâu tưởng mình
Vôminhnênmới ái tham

Ái tham năm uẩn ái thamdục trần
Ái tham cứ lớn dần dần

Tạo ra chấp thủ chấp phần của ta

4 Sādhu: Lành thay, tốt lành thay.
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Chấp rồi say đắm thiết tha
Không sao rời được chết là lại sinh
Đứng đầu lầm tưởng vôminh
Sinh ra tham ái ái sinh thủ trì
Cộng thêmnghiệp lực hữu vi

Năm nhânquá khứ duy trì tử sinh
Năm nhân hiện tại dáng hình

Là thân năm uẩn củamìnhngày nay
Năm nhân hiện tại đời này

Kết thành nămquả tương lai vận hành
Đó là nguồn gốc tử sinh

Nếu nhưmuốn thoát thực hành tu tâm
Đoạn trừ phiền nãomê lầm

Tu tâm thì hết mê lầm quẩn quanh.

180. PHÚCMINHTHIỀNTỰ
PhúcMinhThiền Tự Tự tu thiền
ThiềnMônLâm Tự Tự PhúcMinh

Phúc tạominh tu tu tạophúc
PhúcMinh tu tạo PhúcMinh thiền
Ở thôn La Nguyễn xã Minh Quang
Tại huyệnVũThư tỉnh Thái Bình
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Thiềnmôn tiếp nhận các thiền sinh
Hảo chí tu tâm tầm Thiền Tự

Công phungày tháng trải tâm tư
Độc cư im lặng khởi tâm từ

Chánh niệm oai nghi chẳng động dư
Tu ngắn, tu lâu, tu tập thử

Thì vềThiềnViện PhúcMinh tu
Miênmật công phu chỉ quán thiền
Buông xả thế duyên tầm giải thoát
Nhất tâm hànhđạo trí dần khai

Truyền trì Giáo Pháp PhậtNhư Lai
Thiềnmôn rộngmở chẳng từ ai
Hữu duyên nhập tự tu thiền tập
Tăng, tục tu tâm tất thiện tai
Ai mới tập tu thiền hơi thở
Nhận biết vào ra có ngắn dài

Định tĩnh thâm sâu sinh tợ tướng
Tinh cần nỗ lực tướng không phai
Dứt bỏ nhiễm ô năm triền cái

Thiền chi sinh khởi sẽ bừng khai
Ly dục, ác ly, ly ác pháp

Chứng và an trú tướng lâu dài
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Sơ, Nhị rồi Tam, lên thiền Tứ
Là thiền hơi thở của NhưLai

Làm nền tu tập thêm thiền khác
Làm nền tu trí tuệ lâu dài

Ai muốn tu tâm tầmThiền Tự
Thựchành chỉ quánPháp Như Lai
Ai muốn thoát ly miền tục lụy
Thì nên tu tập pháp lâudài.

181. PHƯỚC LÀNH
Thế gianmuốnhưởng phước lành

Nhưng không hiểuđược phước lành từ đâu
Siêng năng lễ bái kêu cầu

Phước lànhmuốnhưởng nhưng cầu được chăng
Trong kinh Phật đã dạy rằng

Phước lànhmình tạo cớ chăng lại cầu
Thành tâm lễ Phật là đầu

Cúng dàng TamBảo phước sâu hải hà
Phước lành trì giớimà ra

Tụng kinh nghe pháp phước là tạo nên
Tu tâmphước báu vững bền

Lấy phước làm nền giải thoát tử sinh
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Thế gian hưởngphước củamình
Sống lâumạnh khỏe domình tạo ra

Tiền tài sắc đẹp vinh hoa
Là do phước báumà ta đã làm

ThánhNhân thoát tục siêu phàm
Chuyên tu phước trí không ham dục trần

Mỗi người hãy tạo phước ân
Rồi mình lại hưởng phướcphần tạo ra.

182. PHƯỚC LỚN
Thiện tâm kính lễ Phật Đà

Phước lành to lớn quả là không sai
Cúng dàng TamBảo Như Lai

Hộ trì Phật Pháp tương lai phước lành
Chánh tâm tưởng nhớ Phật ân

Thọ trì Phật Pháp phước ân sâu dày
Hiểu sâuPháp Phật chỉ bày

Hành trì pháp ấy phước này vô biên
Ngộ ra chân lý hiện tiền

Đoạn trừ phiền não vô biên phước lành
Tu tâmgiải thoát tử sanh

Độ người giác ngộ phước lành vô song.
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183. QUAYĐẦULÀBỜ
Đời là bể khổ khổ thì sâu

Khổ vì nhân thế chẳngquay đầu
Bờ là tỉnh ngộ ngộ cuộc đời
Đời là bể khổ khổ liền vơi

Đời là giả tạm chẳng tựa nương
Vì đời nhân thế chẳngmiên trường

Tỉnh ra cái lẽ vô thường ấy
Là bờ giác ngộ ở ngay đây
Đời là dây trói khó ra thay

Ái luyến buộc ràng xưa đến nay
Đoạn nhân sầukhổmuôn đời ấy

Là bờ giải thoát đã phơi bày
Vào ra sinh tử chán chường thay
Chừng nào tỉnh ngộ thế gian này

Ngôi nhà TamGiới đang bùng cháy
Đời là bể khổ thoát ra ngay.

184. QUÝ (GHÊ SỢ)
Quý là ghê sợ điều sai

Ngăn ngừa lầm lỗi với ai từmình
Ngăn không cho tội phát sinh



214

Bởi vì ghê sợ khimình làm sai
Xưa từng có lỗi với ai

Thìmình đã hiểuhọa tai khó lường
Vì ghê tội lỗi nên thường

Làm lành lánh ác khỏi đường tội nhân
Vì nghe Phật Pháp chánh chân

Tin sâunhân quả nên cần tránh xa
Những điều tội lỗi gian tà

Là nhân đọa xứ thật là sợ thay
Quý do thấy ở đời này

Chúng sinh đau khổ chẳng hay lỗi lầm
Cho nên phải ráng tu tâm

Quý là nhân để lỗi lầm không sinh.

185. QUYY
Đã là đệ tử Phật Đà

Quy y là phép đểmànhậpmôn
Phật là Đấng tối thượng tôn

Quy y Đức Phật tâmhồn thanh cao
Pháp là lời Phật truyền trao

Quy y Giáo Phápđường vào thiện nhân
Tăng là tu đạo thoát trần
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Quy y Tăng chúng để phân chánh tà
Cửa thiền thanh tịnh gần xa

Hộ trì Tam Bảo tạo ra phước lành
Những ngày trai giới tịnh thanh

Đi chùa lễ Phật lòng thành hươnghoa
Kính dâng đảnh lễ PhậtĐà

Nguyện con trí sáng vượt qua não phiền
Kính dâng Giáo Pháp thiện hiền

Mong con sớm được đếnmiền lạc an
Kính Tăng già ở thế gian

Mong con được hưởngNiết Bàn lành thay
Giữ gìn nămgiới hằng ngày

Đã là conPhật sửa ngay tâm tà
Những điềumê tín tránh xa

Lắng nghe Giáo Pháp Phật Đà tu tâm
Cửa thiền gieo tạo phước âm

Nhân duyên giải thoátmê lầm từ đây
Góp phần tạo tác dựng xây

Ngôi nhà Chánh Pháp nơi đây trường tồn.
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186. RẮNĐỘCTRONGTA
Ba con rắn độcmãng xà

Ẩn hình trong tấm thân ta suốt ngày
Trí nhân thì sẽ biết ngay

Người ngukhông biết đọa đày vì sao
Rắn tham là tính vơ vào

Càng nhiều càng ít chẳng bao giờ vừa
Rắn sân là tính khó ưa

Ghét ghen bực bội chẳng chừa hại ai
Rắn si không biết đúng sai

Xúi sao làm vậy họa tai khó lường
Chúng sinh có tính cang cường

Không nghe Phật Pháp không thường tu tâm
Để cho rắn độcngủ ngầm

Tạo ra tội nghiệp lỗi lầm chẳng hay
Sau này nghiệp quả đắng cay
Chết rồi đọa khổ ai hay biết gì
Trí nhân thức tỉnh tuệ tri

Nó là rắn độcđuổi đi khỏimình
Hành thiền cho trí tuệ sinh

Không còn rắn độc thì mình an vui.
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187. RỖNGKHÔNG
Rỗng không các pháp vốn rỗng không
Chỉ nhìn hình tướng khómà thông
Dáng vẻmuôn ngàn khôngphải vậy
Tận cùng chân lý rỗng và không
Sắc thân tứ đại có hay không

Có trong cái có không thường có
Không có cái có có thường không

Tứ đại hợp duyênnên tứ đại
Vô duyên tứ đại lại thành không
Vốn dĩ nhân duyên không tự chủ
Sắc là vô ngã thân rỗng không

Thọ tưởng thức hành cùng như vậy
Danhnày vô ngã ta rỗng không
Quá hiện vị lai trong ngoài ấy

Cả thế gian này thật rỗng không
Nhưbong bóng nước trông thì có
Tận cùng trong nó có mà không.
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188. RỪNG
Rừng núi thâm sâu tu hành nơi thích hợp

Đã tu hành nên ở chốn thâm sâu
Không vướng bận trần gian u sầu như thế tục

Không nhiễm trần không loạn ý tán tâm
Chuyên chú hành thiền nơi rừng sâu tĩnhmịch

Dễ tu hành hơn ở chốn đông vui
Xa lánh trần gian bụi trần không nhiễm bận

Tâm ý an hoà chánh niệmmãi hằng ghi
Nơi chốn rừng sâu tu hành luôn thích hợp

Vì muốn hành thiền thanh tịnh chốn thâm sơn
Nơi cánh đồng không tu hành tâm dễđộng
Nên phải trồng rừng gây tạo chốn thanh tu

Người hỡi cùng nhau chăm vườn cây tĩnhmịch
Ngăn bụi trần thanh tịnh dễ công phu

Ai muốn thoát trần gian nương rừng cây vắng vẻ
Tinh tấn tu hành sớm giải thoát khổ đau.
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189. SÁTSINH
Cướp đimạng sống của người ta

Sát sinh tội ấy đã gây ra
Nghiệp ác theo người đi khắp ngả

Tái sinh đọa xứkhổ thiết tha
Thân người cũng như thể thân ta
Muôn loài vạn vật đã sinh ra
Ai cũng yêu thân hơn tất cả
Sát sinh tội ác khó dung tha
Sát sinh là tự hại chính ta

Nhân nào quả ấy chớ kêu ca
Chiến tranh nhân thế luôn tàn khốc

Sát nghiệp gây ra quả đấy mà
Ai đã yêu thân thì chớ sát

Hành trì giới Pháp Phật ban ra
Sát sinh tuyệt đối phải lìa xa.

190. SÁUPHÁPHÒA
Đức Phật dạy sáu pháp hòa

Cho người ta sống hợp hòa với nhau
Thân hòa từ trước đến sau

Cùng dòngmáu đỏ hại nhau làmgì
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Nướcmắt cùngmặn vậy thì
Thân này hòa hợp chớ vì đánhnhau

Khẩu hòa hễ nói lời gì
Dịu dàng nhân ái chớ vì cãi nhau

Lời lành có tổn hại đâu
Sao không nói được những câu hiền hòa

Ý hòa không oán hận thù
Từ, bi, hỷ, xả, cho dù là ai

Tình thươngmở rộng trải dài
Thương người thì sẽ khôngai hại mình

Kiến hòa nhận thức sự tình
Mỗi ngườimỗi ý tâm tìnhkhác nhau

Bỏ qua tranh chấp thấp cao
Cùng chung Giáo Pháp Phật trao hiền hòa

Giới hòa thì phải thọ trì
Cùng chung giới pháp luật nghi hiền hòa

Phật Đà giới luật ban ra
Mọi người cùng giữ hiềnhòa an vui

Lợi hòa thì phải chia ra
Có gì lợi ích của ta chongười

Có gì lợi ích đến người
Thì ta vui vẻ lợi người lợi ta
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Sáuđiều hòa hợp ban ra
Cho người ta sống hiền hòa với nhau

Cuộc đời sẽ bớt khổ đau
Khi người ta sống với nhauhợp hòa.

191. SIMÊ
Si là không hiểu biết gì

Mê là lầm tưởng đúng thì bảo sai
Si mê dẫn đếnhọa tai

Tham lam sân hận kéo dài xưa nay
Si mê không biết không hay

Vui buồn sướng khổ hằng ngày do đâu
Si mê chỉ thíchmong cầu

Nhân lành không tạo phước đâu quả lành
Si mê tham đắm lợi danh

Nên làm việc ác việc lành chẳng ưa
Si mê chìmđắm say sưa

Chạy theo ngũ dục sao vừa lòng tham
Si mê lòng dạ hiểmnham

Cạnh tranh ghen ghét nên làm ác nhân
Si mê ác ý hận sân

Gây nên oan trái tạo nhân oán thù



222

Si mê lòng dạ rốimù
Không phân thật giả cho dùđúng sai

Vì không nghe Pháp Như Lai
Si mê chồng chất kéo dài từ lâu
Tham lam thù hận thâm sâu

Si mê tăng trưởng ngục sâu sẽ vào
Súc sinh ngu xuẩn vì sao
Si mê là lối đi vào súc sinh
Si mê tăm tối vôminh

Đềudo tâm trí củamình không tu
Sớm nghe Giáo Pháp công phu
Si mê sẽ hết do tupháp lành
Ngày nào trí tuệ khởi sanh

Si mê sẽ diệt trở thành trí nhân
Không còn thamđắm hận sân

Trí nhân là Bậc chánh chân thiện lành.

192. SI TÂM
Si tâm là sựngu si

Là không hiểu biết đường đi dữ lành
Do không nghe pháp thực hành

Nên không hiểu được phước lành từđâu
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Si mê tà kiến thâm sâu
Khổ đaukhông biết từ đâu đếnmình

Ngu si tăm tối vôminh
Tham lam không biết hại mình vì tham

Hận sân vô quý vô tàm
Vì không hiểu biết nên làm tội nhân

Ngu si nênmới hận sân
Hại người không biết là nhân hại mình

Ngu si phiền não khởi sinh
Say mê phóng dật lòngmình lao xao

Tiếp thu những chuyện tào lao
Nói làm vô ích càng dao động lòng

Si tâm chẳng biết hộ phòng
Thân tâmkhẩu ý chìm trong tội tình

Mai này nghiệp quả tái sinh
Ở trong đọa xứ thì mình khổ đau

Si tâmmuốnhết thì mau
Lắng nghe Giáo Pháp nhiệmmàu tu tâm

Tạo ra trí tuệ uyên thâm
Tẩy trừ tà kiếnmê lầm ngu si.
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193. SINHTỬ
Người ta sống ở trên đời

Tử sinh là lẽ hợp thời tử sinh
Nghiệp xưa đã tạo dáng hình

Cái thân tứ đại tử sinh vô thường
Sinh ra kẻ ghét người thương

Đến khi chết chóc thường thường bi ai
Hai đường sinh tử không sai

Cuộc đời ngắn ngủi có ai biết rằng
Tử sinhmuôn kiếp đấy chăng

Sinh sinh tử tử chịt chằng vô biên
Có khi sinh khắp cõi thiên

Có khi đọa xứ khắpmiền khổ lao
Dạo qua hết thảy thấp cao

Mịt mù sống chết sinh vào sinh ra
Chán chường khổ não bao la
Mệt nhoài vì đã hiểu ra sự đời

Vào sinh ra tử chơi vơi
Tìm đường giải thoát cõi đời vô minh

Hành thiền cho trí tuệ sinh
Con đường giải thoát tử sinhmuôn đời.
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194. SINH
Sinh ra trên cõi thế gian

Có thânngũ uẩn có ngàn khổ đau
Vôminh ái thủ thâm sâu

Có hành có nghiệp dẫn đầu tục sinh
Từ khi có dáng có hình

Có căn có cảnh tâm tình khởi lên
Mắt tai mũi lưỡi thân tâm

Hướng theo ngoại cảnh sáu trần bủa vây
Đắm theo dục cảnh từ đây

Cái tâm ô nhiễm tạo gây nghiệp trần
Cái thân đã khổmuônphần

Cái tâm ô nhiễmnhiều lần khổ hơn
Bi ai sầumuộn giận hờn

Khen chê yêu ghét thiệt hơn đủ điều
Sinh sinh tử tử sớm chiều

Ai hay cái chết lúc nào xảy ra
Đôi khi một chút lơ là

Tạo nên cái chết thật là bi ai
Có sinh có tử không sai

Chỉ là kiếp sống tương lai thế nào
Sinh thiên tạo phước thanh cao



226

Ngụcmôn sâu thẳm tội nào đã gây
Niết Bàn giải thoát từ đây

Tu tâmhọc đạo từ đây thoát trần.

195. SƠQUẢ
ThánhNhân Sơ QuảDự Lưu

Đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới tà
Thân này không phải của ta
Ngộ ra sự thật chỉ là sắc danh
Niềm tin bất động viên thành

Thể nhập giới lành không tạo ác nhân
Chánh ngữ chỉ nói thật chân

Chánh nghiệp làm lành ưa tạo phước ân
Chánhmạng nuôi sống bản thân

Bằng nghề lương thiện tự phân chánh tà
Dù còn bảy kiếp sinh ra

Bốn đường ác đạo tránh xa không vào
Nhân gian thiên giới thanh cao

Chánh tri kiến vẫn dồi dào tăng lên
Chí tâm giải thoát vững bền

Dự Lưu Sơ Quảkế bên Niết Bàn.
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196. SỐNGANVUI
Aimong được sống an vui

Tránh xa bất hạnh ngậm ngùi bi ai
Cuộc đời không có chông gai

Thân tâm tự tại tương lai tốt lành
Ngày nay phải ráng thực hành

Tu tâm tạo phước thiện lành cần chuyên
Dù cho có thế có quyền

Cũng không lấn át người hiền thế gian
Không nên tạo sựbất an

Cho người sợhãi ngập tràn lo âu
Phước lành thì tạo cho sâu

Từ tâm rộngmở ở đâu cũng lành
Bi tâm thươngmọi chúng sinh
Hỷ tâm vui vẻ tận tình vị tha

Xả tâm tự tại bao la
Không yêu không ghét thật là an vui.

197. SỐNGĐỘCCƯ
Độc cư hạnh sốngmộtmình

Ở nơi thanh vắng thật tình độc cư
Một nơi thiền thất riêng tư
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Không người chung chạ độc cưmộtmình
Căn phòng trống trải lặng thinh
Đồ dùng ít ỏi thật tình độc cư
Những gì náo loạn tâm tư
Ti vi điện thoại phải từ bỏ đi
Càng không tích trữ vật gì

Tâm càng thanh thản thì càng dễ tu
Dễ dàng hạ thủ công phu

Dễ dàng thành tựupháp tu an lành
Dễ dàng thiềnđịnh thực hành

Dễ dàng phân biệt sắc danh trong ngoài
Tuệ tri Giáo Pháp duyên sinh

Ngộ ra ba tướng sinh là diệt ngay
Vô thường là tính đổi thay

Khổ là bức bách thân này diệt sinh
Vô ngã chẳng có dáng hình

Chỉ là giả tạm diệt sinh vô thường
Xả ly thamái đoạn trường

Xả ly chấp thủ chấp thường bấy lâu
Xả ly chấp lạc tầm cầu

Xả ly chấp ngã từ lâu sai lầm
Vôminh diệt tận nơi tâm
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Cũng nhờ hạnh sống âm thầm độc cư.

198. SỐNGHỢPHÒA
Sống trong hòa hợp vui biết bao
Hợp hòa an ổn sống vui sao

Thuận lòng theo ý không kình chống
Cuộc sống an vui sống hợp hòa

Cuộc sống an hòa không trái nhau
Lòng từ ái kính trước và sau
Lỗi lầmbuông xả lỗi lầm nhau

Không soi khôngmói không tìm lỗi
Cuộc sống an vui sống hợp hòa
Tâm tư tình ý mình buông xả

Thuận lòng thuận ý thuận tình chung
Sống trongChánh Pháp cùng an ổn
Đại chúng bao dung sống hợp hòa.

199. SỐNGLÂU
Người ta muốnđược sống lâu

Nhưng không biết được từ đâu sống dài
Nguyên nhân gì được sống dai

Nhân gì thọmạng tương lai an lành
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Nhân từ bố thí phóng sanh
Nhân từ giữ giới thiện lànhmà ra

Nhân từ sát hại tránh xa
Nhân từ cứugiúp tạo ra phước lành

Vì xưa giúp đỡ quần sanh
Cho người sức khỏemạnh lành sống lâu

Thấy người hoạn nạn khẩn cầu
Ra tay cứu giúp sống lâunhânnày

Vì không ác ý hại ai
Nhân này tuổi thọ thêm dài sống lâu

Vì không khổ não u sầu
Giữ lòng thanh tịnh sống lâuđến già

Hộ trì Giáo Pháp Phật Đà
Giúp người tu đạo cũng là sống lâu
Giữ tâmkhông động không sầu

Tu tâmgiải thoát sống lâu thọ trường
Muốn sống lâu phải biết đường

Gieo nhân lành để thọ trường sống lâu.
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200. SỰ THẬT
Có hai sự thật ở đời

Một là thật tạm hai thời thật chân
Tạm là sự thật ở gần

Gọi là tục đế thuộc phần thế gian
Chân là danh sắcNiết Bàn

Gọi là chân đếmuôn ngàn thâmsâu
Lắng nghe Giáo Phápnhiệmmầu
Hiểu ra sự thật từ đâu cómình

Nghiệp nhân chi phối chúng sinh
Khổ đauhạnh phúc domình tạo ra

Luân hồi nhiều kiếp đã qua
Nghiệp nhânquả báo thật là không sai

Muốn cho hạnh phúc tương lai
Làm lành lánh dữ phướcdài nhân thiên

Đó là sự thật hiện tiền
Ngộ ra sự thật an nhiên phước lành

Tuệ tri chân lý sắc danh
Ngộ ra sự thật phải hành thiền sâu

Khổ là sự thật đứng đầu
Sống đời sinh diệt thì đâu vui gì
Nguyên nhân thamái ngu si
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Khiến dòng sinh tử duy trì đã lâu
Niết Bàn tịch diệt nhiệmmầu

Khi nào phiền não tầm cầu tiêu tan
Tu tâmđi đến lạc an

Thựchành chánh đạo tiêu tan não phiền
Ngộ ra chân lý hiển nhiên

Khổ, Tập, Diệt, Đạo thoát miền trần lao
Đó là sự thật tối cao

Tuệ tri sự thật trần lao dứt liền.

201. SỨCKHỎE
Có người sức khỏe phi thường

Có người ốmyếuđau thương oặt èo
Chẳngmaymắc bệnhhiểm nghèo
Thì đời vô nghĩa kéo theo u sầu

Có người to béo như trâu
Ăn nhiều ngủ lắmmàđâu khỏe gì

Theo như nhân quả xét suy
Nghiệp theo quả báo nhiều khi vậnhành

Xưa kia tạophước làm lành
Cho người ăn uốngmạnh lành là nhân

Từ bi xả bỏ hận sân
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Thấy người đau ốm chuyên cần thuốc thang
Thấy người khổ nạn cưumang

Tận tâm giúpđỡ khôngmàng hại ai
Đó là nhân quả không sai

Ngày nay sức khỏe dẻodai phi thường.

202. TÀDÂM
Tham dục trong lòngnung nấu tâm

Người đời ưa thích thói tà dâm
Chạy theo dục vọng cuồng tâm trí
Rước họa vào thân bởi tình si
Thế gian chê trách thói tà dâm
Sự nghiệp tiêu tan bởi lỗi lầm

Dục vọng chưanguôi lòng khốn khổ
Nhơdanhmuôn thuở tiếng tà dâm
Mai này địa ngục dưới hầm phân
Tà dâm nhơuế tội muôn phần
Vì vậy Phật Đà răn dạy giới
Xa lìa tham dục chớ tà dâm.
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203. TA LÀAI?
Ta là ai thế ta ơi!

Tại sao sinh ở cõi đời trầm luân
Nếmmùi tục lụy gian truân
Tà là ai thế đáng buồn hay vui
Thế gian quanhquẩn chôn vùi

Trong vòng sinh tử ngậmngùi chẳng ra
Cuộc đời đầy ắp phong ba

Kiếm tìmmà chẳng biết ta là gì
Cái thân tứ đại chi chi

Đất nước lửa gió cái gì là ta
Tóc, răng, lông,móng, thịt, da…

Bao nhiêu cái ấy ta là ở đâu
Xương, gân, tủy, thận, ruột, rà…
Hôi tanhmáumủ vậy ta là gì?
Đờm, phân, nước tiểu hôi sì
Xưa nay chấp trước cái gì là ta
Sắc trần sinh diệt phôi pha

Sinh già bệnh chết vậy ta là gì
Cuộc đời là vậy ngu si

Tỉnh ramới biết không gì là ta
Lợi danh, tài sản, cửa nhà
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Thân bằng quyến thuộc của ta nữa nào
Cuộc đời là giấc chiêm bao

Vô thường giả tạm ai nào có hay
Đắm chìm sinh tử xưa nay

Cũng vì ảo tưởng thân này là ta.

204. TÀI SẢNTHẾGIAN
Thế gian càng lắm gia tài

Càng nhiều kẻ trộm luôn gài ở bên
Mấy ai giữ được vững bền

Khi luôn có sẵn năm tên trộm này
Một là trộm cướp đêm ngày
Lơ là thì sẽ mất ngay tức thì

Hai là quan lại vô tri
Gian tham vơ vét biết thì làm sao

Ba là lửa cháy tuôn trào
Một giờ thiêu hủy biết bao cực hình

Bốn là nước lũ thình lình
Cuốn phăng tất cả củamình tiêu tan

Năm là con cái ngang tàng
Phá gia chi tử tiêu tan cửa nhà
Khó khănmới tạo được ra
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Mongmanh dễ vỡ như là sươngmai
Nếu nhưmuốn giữ lâudài

Mang ra làmphước tương laimới còn.

205. TÀM (XẤUHỔ)
Tàm là xấuhổ điều gì

Mỗi khi làm trái vậy thì tàm sinh
Vì lòng tự trọng củamình

Cho nên tàmmớikhởi sinh ngăn ngừa
Không cho sơ suất làmbừa

Thân tâmkhẩu ý ngănngừa điều sai
Tàm luôn gìn giữ lâu dài

Sống đời thanh tịnh tương lai tốt lành
Tàm luôn hướng thiện tu lành

Tàm luôn tạo phước thiện lành tu tâm
Tàm ngăn ngừa khởi lỗi lầm

Tàm luôn hỗ trợ cho tâm thiện lành.

206. TÂMBỆNH
Bệnhnào chỉ có nơi thân

Tâm cònmắc bệnhmuônphần nặng hơn
Mỗi khi sầumuộn giậnhờn
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Mỗi khi lo lắng thiệt hơn nặng nề
Mỗi khi đượcmất khen chê

Khi yêu khi ghét não nề khổ tâm
Dục tham là bệnh cố thâm

Hận sân là bệnh khổ tâmnhiềuđời
Si mê tăm tối rối bời

Đều là tâm bệnh ai thời có hay
Từ ngàn xưa đến ngày nay

Đã ai bốc thuốc nhờ thầy trị tâm
Bệnh từmuôn kiếp ngấm ngầm

Thuốc nào trị được bệnh tâm con người
Vui thay có Phật ra đời

Bậc Vương Y ấy kịp thời truyền trao
Thuyết ra diệu pháp thấp cao

Tùy theo tâm bệnh truyền trao pháp lành
Muốn lành thì phải thực hành

Nương vào Giáo Pháp thực hành tu tâm
Cửa thiền ban diệu pháp âm

Lắng nghe Giáo Pháp tu tâm làm lành
Phápmôn thiền định thực hành
Tẩy trừ cấu uế tạm lành bệnh tâm
Thọ trì thiền quán uyên thâm
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Đoạn trừ hết sạch bệnh tâmmuôn đời
Vậy ai có bệnh kịp thời

Lo tu cho hếtmuôn đời bệnh tâm.

207. TÂMBUÔNGXẢ
Có lòng buông xả nhẹ nhàng thay

Ấp ủ làm chimệt suốt ngày
Yêughét hơn thua đều xả hết
Thì lòng thư thái nhẹ như bay
Xả đi danh lợi khỏi tầm cầu

Xả đi tài sắc hết lo âu
Xả đi tranh chấp khỏiđối đầu
Xả đi hờn giận hết buồn rầu
Xả đi thamđắm hếtmêman
Xả đi tà kiến không lầm tưởng
Xả đi sân hận có tình thương
Xả đi bỏn xẻn có ly tham
Xả đi ghen tỵ hỷ tuôn tràn

Xả đi yêu ghét tâmbình thản
Xả đi lầm lỗi thoát trần gian
Xả đi phiềnnão có lạc an

Xả đi sinh tử chứngNiếtBàn
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Có lòng buông xả thì thư thái
Tâm xả an nhiên tịnh lạc dài.

208. TÂMDỤC (ƯỚCMUỐN)
Dục là ướcmuốnđiều gì

Tùy theomongmuốn có khi thiện lành
Có khi bất thiện khởi sanh

Cũng là mongmuốndữ lành khác xa
Nếu nhưmuốnhại người ta

Khởi lên sân hận thì là dục sân
Nếu nhưmuốnhưởng dục trần

Khởi lên ô nhiễm là phần dục tham
Nếu như vô quý vô tàm

Khởi lên ướcmuốn thì làm ác nhân
Nếu nhưmuốndiệt tham sân

Dục này hướng thiện thì cần khởi lên
Vì mongmuốn tạo phước bền

Mở lòng bố thí tạo nên phước lành
Muốnnương Phật Pháp thực hành
Quy y giữ giới thiện lành sinh ra

Ướcmong diệt hết tâm tà
Thựchành chỉ quánngộ ra đạođời



240

Ướcmong trí tuệ cao vời
Tu tâmgiải thoát khỏi đời tử sinh
Ướcmong đoạndiệt vôminh

Niết Bàn chứng ngộ vô sinh thoát trần
Dụcmàướcmuốn chánh chân

Thì đường giải thoát luôn gần bên ta.

209. TAMGIỚI
Ngôi nhà TamGiới thấp hay cao
Dục, Sắc, Vô Sắc, đã tiêu dao
Luân hồi sinh tử bao đời kiếp

Quẩn quanh TamGiới ấy ra vào
Bốn đường ác đạo tận cùng đau

Ngục, súc, quỷ, với a-tu-la
Sinh vào do nghiệp ác tạo ra

Nhân gian thiên giới thời thiện nghiệp
Nhưng còn hưởng dục dễ đọa sa
Phạm thiên Sắc giới bởi đắc thiền

Sống lâu quên chết tưởng trườngmiên
Bốn tầng Vô sắc không thân tướng
Không nghe Phật Pháp dễ sai đường
Tamgiới bất an không trường cửu
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Ngôi nhà sinh tử đã từ lâu
Giam hãm chúng sinh như tù ngục

Sợi dây thamái buộc chân dài
Từ khi Giáo Pháp Phật ban ra
Tỏ bày chân lý chiếu trần sa

Mở đường giải thoát ngoài Tam giới
Sinh tử lâu rồi hãy bước ra

Định tâm trí sáng trú thiền na
Ngộ ra TamGiới chẳng phải nhà

Tịch diệt vô vi trên tất cả
Niết Bàn bất tử bước dần qua.

210. TÂMHÀNHXẢ
Hành xả là sự trung bình

Không yêu không ghét tâmmình thản nhiên
Không tăng không giảm hiện tiền
Ở trong trạng thái tự nhiên an lành

Vì mình không có cạnh tranh
Cho nên giữ được tâmhành tự nhiên

Vì không tà kiến đảo điên
Cho nên tâm được thiện hiền tịnh thanh

Thiện lành phiền não không sanh
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Cho nên tâm được an lành tự do
Vì không sầumuộn âu lo

Nên tâm hành xả tự do tịnh lành
Vì không yêu ghét chúng sanh

Nên tâm an ổn trở thành tự nhiên
Vì tâm hướng thiện hiện tiền

Vì tâm tự tại an nhiên thoát trần
Vì tâm giác ngộ chánh chân

Vì tâm giải thoát bụi trần tử sinh
Vì tâm không có vôminh

Có tâm buông xả vìmình tu tâm.

211. TÂMHOÀINGHI
Không tin sự thật hoài nghi
Là vì tâm ấy ngu si mơmàng
Vì không hiểu biết rõ ràng

Cho nên do dựmơmàng hoài nghi
Hoài nghi quá khứ ra sao

Có hay không có thế nào là ta
Đã từ hay chẳng sinh ra

Có hay không có vậy ta thế nào
Tương lai ta sẽ ra sao
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Luân hồi sinh tử thế nào có không
Việc làm thiện ác mênhmông

Nhân duyên quá khứ có không thế nào
Thiên đường có ở trên cao

Diêm LaĐịa Phủ thế nào có không
Hoài nghi tâm trí lông bông

Mơmàngdo dự vì không tín thành
Chạy theo sắc tướng âm thanh

Cảnh trần dục lạc rành rành ở đây
Càng thêm đắmnhiễm sâudày

Như rùamù với khúc cây giữa dòng
Luân hồi sinh tử long đong

Biển trầm luân ấy khó lòng thoát ra
Vì không tin Pháp Phật Đà

Cho nênmêmuội thật là ngu si
Những điều chân thật hoài nghi
Vì chưa có trí làm gì thấy ngay

Cảnh trần dục lạc mê say
Trần gian giả tạm tin ngay tức thì

Tạo ra ác nghiệp vô tri
Mai này cho quả trường kỳ khổ đau.
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212. TÂMHỶ
Hỷ là thích thú cái gì

Khi căn xúc cảnh hỷ thì sinh ra
Có khi hỷ chánh hỷ tà

Hỷ tham dục lạc ấy là hỷ thô
Có khi ngãmạn cười hô

Hỷ này thô lỗ của đồ kiêu sa
Tưởngmình hơn thắng người ta
Cho nên thích thú sinh ra hỷ này

Hỷmà tạo phước lành thay
Hỷ trong bố thí tỏ bày thiện nhân

Hỷ trong kính lễ thâm ân
Hỷ trong giữ giới chánh chân hành thiền

Hỷ này vi tế an nhiên
Hỷ này tịnh lạc thoát triền khổ đau

Hỷ này thì tạo chomau
Hỷ này chấm dứt khổ đau lâu dài.

213. TÂMMẠNGQUYỀN
Mạng quyền danh pháp hộ trì

Mạng căn tâm khởi rồi thì diệt ngay
Giữ gìnmạng sống hiện bày



245

Dòng tâm sinh khởi trước ngay lúc tàn
Duy trì trong lúc trụ an

Hộ trì mạng sống là đangmạng quyền.

214. TÂMNGÃMẠN
Ngãmạn là tâm lý tự cao

Dưng dưng đắc ý với tự hào
So sánhmình hơn nên tựmãn
Là thamngãmạn với kiêu sa

Đemmình so sánh với người ta
Cao thấp hơn thua ngãmạn tà
Si mê ảo tưởng tôn tự ngã

Vì không hiểu biết tử sinh già
Cái thân năm uẩn vô thườngkhổ
Người mê chấp trước nó là ta
Cũng vì thamái yêu tự ngã

Cống cao hống háchmới sinh ra
Bởi tâmngãmạn không hiền thiện

Chỉ biết kiêu căng lợi ích ta
Cho nên Pháp Phật thường khuyên dạy

Diệt tham ngãmạn khỏi mê tà
Tuệ tri năm uẩn vô thườngkhổ
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Tuệ tri vô ngã chẳng còn ta
Đoạn trừ ngãmạn thì ra khỏi
Tử sinhmuôn kiếp đã lìa xa.

215. PHÓNGDẬT
Phóng dật là tâm chạy lăng xăng
Nó không giữ được sự thăng bằng
An trú không lâu trên đối tượng
Khi lên khi xuống cứ tung tăng
Vì tâm phóng dật trú không lâu
Cho nên trí tuệ chẳng thâm sâu
Người hay phóng dật tâm hời hợt

Chẳng có cái gì nó hiểu đâu
Giống như lũ khỉ ở rừng sâu

Nhảy nhót lăng xăng đến loạn đầu
Cái tâm phóng dật còn hơn vậy
Lăng xăng cho lắm họa càng sâu

Lăng xăng khiến não phiền sinh khởi
Lăng xăng hời hợt sẽ ngu lâu

Muốn trừ phóng dật phải định sâu
Giữ tâm chánh niệm ấy làmđầu

Miênmật công phu không phóng dật
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Từng ngày qua ấy định thêmsâu
Giữ tâm trênđối tượng thật lâu
Trí tuệ sinh ra trí nhiệmmầu

Giác ngộ thân tâm tầmĐạo Quả
Đoạn trừ phóng dật trí thănghoa.

216. TÂMXAN LẬN
Lận là bỏn xẻn với xan tham

Gìn giữ bo bo chẳng biết nhàm
Chẳngmuốnđem cho người khác hưởng

Vì lòng bỏn xẻn tánh xan tham
Lận là sợ hãi phải cho ra

Gìn giữ chomình thật thiết tha
Nếu có ai xin thì bực bội

Chẳngmuốn cho người được như ta
Lận chỉ muốn vào chẳngmuốn ra

Giữ gìnmọi thứ chẳng lìa xa
Chỉ sợ có người nào đến hỏi
Thì lòng bực bội phải cho ra
Lận là che giấu cái của ta

Lo lắng bất an cứmanhnha
Sân lận xan tham luôn dấy khởi
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Vì lòng bỏn xẻn với gian tà
Mở lòng bố thí phát ban ra

Chia xẻ mong người cũng như ta
Bỏn xẻn xan tham thì sẽ đoạn

Giải trừ sân lận ấy lìa xa.

217. TÂMTẬTĐỐ
Tật là ghen tỵ với người ta

Thấy người lợi ích tật sinh ra
Ghen tỵ thành côngnơi người khác

Gọi là tật đố ở trong ta
Vì tật cho nên khởi hận sân

Lợi ích người ta muốn cướp dần
Phá hoại thành công nơi người khác

Vì lòng ghen tỵ ở trong ta
Tật đố gây nên họa đấu tranh

Bon chen tranh chấp với giật giành
Kẻ thắng người thua đều khốn khổ
Vì lòng sân hận chẳng ngừng sanh

Người biết tu tâm thì hết khổ
Vì lòng hoan hỷ chẳng cạnh tranh
Vui với thành công nơi người khác
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Là nguồn hạnh phúc của quần sanh
Khi thấy người ta có lợi danh
Chớ nên tật đố chớ tranhgiành
Tu tâmhoan hỷ nơi người khác
Là sống an vui sống thiện lành
Tu tâmhoan hỷ không tật đố
Là đem lợi ích đến quần sanh.

218. TÂMTÀKIẾN
Tà kiến là tâm ý hiểu sai

Tiếp thu tư tưởng cõi trần ai
Do chẳng thấy nhân nhưng thấy quả

Sinh ra tham ái đã lâu dài
Tà kiến là do lúc tạo nhân

Không hay sẽ có quả xoay vần
Nếu hiểu có nhân thì có quả
Đã không tà kiến đã thật chân
Tà kiến là khi hưởng phước ân
Mà không hề biết đã tạo nhân

Nếu hiểu phước nhân sinh phước quả
Đã không tham ái cõi hồng trần

Tà kiến là khi bị khổ đau
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Không hay nhân trước có quả sau
Nếu hiểu ác nhân sinh ác quả
Thì đời không ác ý hại nhau

Tà kiến là không thấy trước sau
Chỉ nhìnmột phíamới khổ đau
Thường chấp cầu xinmê tín loạn
Đoạn chấp vô thần tạo ác sâu
Cũng vì tà kiếnnên ta phải

Quẩn quanh sinh tử quá dài lâu
Muốn xa tà kiến thì nhanh chóng
Học pháp tu tâm sẽ nhiệmmầu
Ngộ ra chân lý dòng nhân quả
Thì đời tục lụy bước dần qua.

219. TÁCÝ
Tác ý khởi lên ý niệm gì

Hướng về đối tượng để xét suy
Dẫndắt tâm tư đi tạo nghiệp
Là nhân tạo tác của tâm hành
Tác ý nhiềukhi bất thiện sanh
Si mê tà kiến đã đồng hành

Tác ý điều lành gieo thiện nghiệp
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Là do chánh niệm khởi cùng sanh
Tác ý sinh rồi lại diệt nhanh
Tác ý thaynhau cứ vận hành
Tu tâm tác ý điều chân chánh

Thì tâm bất thiện chẳng còn sanh
Tác ý tu tâm hướng thiện lành
Đoạn trừ bất thiện đoạn tử sanh
Ưu bi phiền não không còn khởi
Thanh thản thân tâm bởi ý lành.

220. TAMQUẢ
ThánhNhân TamQuả Bất Lai

Đoạn trừ sân hận thoát ngoài dục tham
Tâm luôn định tĩnh ẩn am

Không sinh trở lại cõi phàm Bất Lai
Tịnh Cư Thiên cõi tương lai

Nơi đây giải thoát ra ngoài tử sinh.

221. TAMTAI
Sinh ra gặp phải tam tai

Nếu không có phước bi ai khó lường
Chiến tranh tàn phá đau thương



252

Phước lành bảo vệ chiến trường bình an
Trong thời dịch bệnh lây lan

Phước lành qua khỏi bất an bệnh tình
Gặp khi nạn đói phát sinh

Phước lành hỗ trợ chomình vượt qua
Phước lành thì phải tạo ra

Tam tai tránh được quả là phước to.

222. TẮMPHẬT
Vàongày Bồ Tát đản sinh

Rồng phunnước tắm thân hình vàng kim
Đã bao nhiêu kiếp đi tìm

Con đường giải thoát độ mình độ tha
Ngày rằmBồ Tát sinh ra

Nhân gian thiên giới thiết tha ân tình
TắmmừngBồ 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 PhậtĐà tu tâm
Tẩy trừ phiền nãomê lầm
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Mỗi ngày trí tuệ trong tâm tỏ bày
Tẩy trừ phiền não từng ngày

Khi nào giác ngộ tỏ bày thật chân
Hôm nay Bồ Tát giáng trần

Khiến cho bóng tối tan dần thế gian
Khiến cho ánh sáng ngập tràn

Con đường đi đến Niết Bànmởra.

223. TÂMTRẠOHỐI
Hối là hối tiếc việc đã qua
Lỗi lầm gì đó đã gây ra

Đáng làm gì đó nhưng do dự
Để cho cơ hội ấy lìa xa

Hối hận cho nên dạ buồn rầu
Tâm tình cứđể ở đâuđâu

Khiến cho hiện tại này thêm chán
Lợi ích gì đâudạ hối sầu

Hối hận sinh ra phiền não chướng
Khiến cho sinh tử kéo dài lâu
Hối hận sinh lên lúc lâm chung
Tái sinh đọa xứ khổ vô cùng

Muốn tâmbình thản không hối hận
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Tựmình rộngmở đức bao dung
Sám hối lỗi lầm xưa đã tạo

Nhưngười phá vỡ cái nhọt ung
Buông xả nỗi lòng vương vấn nọ
Thì tâm thư thái sống ung dung
Đoạn tâm hối hận không lầm lỗi
Thì tâm hoan hỷ sẽ sinh cùng

Muốn không trạo hối thì sám hối
Tu tâmđịnh tĩnh chẳng lao lung
Vì không trạo hối không dao động
Trí tuệ viên dung sẽ khởi cùng.

224. TƯ
Tư là cố ý thực hành

Là đang tạo nghiệp dữ lành là đây
Tư là tạo tác dựng xây

Nghiệp nhân thiện ác ở ngay chínhmình
Mỗi khi cố ý sát sinh

Cố tâm trộm cắp cố tình tà dâm
Thân này đã tạo lỗi lầm

Mai sau nghiệp quả rú gầm kêu la
Cố tình nói dối gian tà
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Nói thêm nói bớt ba hoa khẩu hành
Cố tình ác ý hại sanh

Tham lam sân hận ýhành xấu xa
Bao nhiêu nghiệp ác tạo ra

Do tư cố ý hướng tà khởi sinh
Tưmà hướng thiện trongmình

Bao nhiêu thiện nghiệp khởi sinh phước lành
Tránh xa sát hại chúng sanh

Tránh xa trộm cắp tránh hành tà dâm
Vì thân không tạo lỗi lầm

Phước lành cho quả không lâmkhổ sầu
Nói lời chân thật nhiệmmầu

Tránh xa nói dối khổ sầu không gieo
Cố tình tu ý thiện lành

Đoạn tham trừ hận thực hành tịnh tâm
Làm cho trí tuệ uyên thâm

Do tư tạo được phước âm sâudày
Do ta làm chủ tư này

Do ta tạo nghiệp tội hay phước lành
Rồi ta thừa tự nghiệp hành

Trong dòng sinh tử tử sanh lâu dài
Nếu nhưmuốn biết tương lai
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Xem tư tạo nghiệp đúng sai củamình.

225. TÂMTẦM
Hướng tâmđếnmột cảnh gì

Tầm là hướng đến trước khi trú vào
Giữ tâm trênđối tượng nào

Do tầm hướng đến trú vào xét suy
Hành thiềnmuốn tập pháp gì

Thì tầm hướng đến duy trì nhất tâm
Tầm đè triền cái hôn trầm

Cho tâm tỉnh giác suy tầm đúng nơi
Vì luôn hướng đến chẳng ngơi

Cho tâm phát triển những thời định sâu
Vì tầm hướng đến đi đầu

Định sâu tầm cũng bắt đầu lộ ra
Vì tầm dao động rầy rà

Đoạn tầm thì định tiến xa hơn dần.

226. TÂMTỨ
Tứ là bám sát duy trì

Giữ tâm trên cảnh luôn đi sau tầm
Muốn không phóng dật lỗi lầm
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Thì luôn giữ cảnh tịnh tâm pháp thiền
Giữ trên đềmục hiện tiền

Định sâu thì tứ cũng liền lộ ra
Tứ sinh dao động rầy rà

Đoạn tứ thì định tiến xa lên dần.

227. TƯỞNG
Tưởng là nhớ đến cảnh trần

Tùy theo nhận thức khi chân khi tà
Có khi thấy quạ tưởng gà

Thấy sai tưởng đúng thấy tà tưởng chân
Tưởng tri của kẻ phàm nhân

Muônngàn sai biệt cõi trần rối ren
Bao nhiêu tư tưởng bon chen

Bao nhiêuhọc thuyết đan xen tâmmình
Thế gianmuôndạngmuôn hình
Cũng vì tư tưởng củamìnhmà ra

Tưởng không có tuệ thì tà
Tưởngmà có tuệ thì là chánh chân

Tưởngmànhớ đến đức ân
Làm cho tâm tịnh thoát dần khổ đau

Tưởngmà vui trước khổ sau
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Dục trần tưởng nhớ thì đau khổ dài
Tưởng tri Giáo Pháp Như Lai

Thiện lành tục đế phước dài nhân thiên
Tưởng tri tà kiến đảo điên

Thường, lạc, ngã, tịnh thì liền đọa sâu
Tưởng tri chân đế nhiệmmầu

Dẫnđầu bởi tuệ khổ sầu tiêu tan
Tưởngmà phiền não chứa chan
Vôminh tham ái điêu tàn tử sinh
Tưởngmàđoạn diệt vô minh

Niết Bàn chứngngộ thì mình thanh cao
Trí nhân phải biết nơi nào

Có tư tưởng tốt truyền trao thì gần
Tưởngmà giảmbớt dục trần

Tăng thêm trí tuệ thì cần dồi trau
Tưởngmà khổ não theo sau

Nhiễm sâu tà kiến bỏmau chớ gần
Trau dồi tư tưởng chánh chân
Thì tâm tự tại thoát dần tử sinh.
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228. TÂMVÔQUÝ
Vô quý là chẳng sợ gì

Thích làm tội lỗi lầm lì gớmghê
Cho dù thiên hạ cười chê

Cũng không hổ thẹn không hề sợ ai
Sẵn sàng làm việc trái sai

Cho dù hậu quả tương lai chẳng lành
Bao nhiêu việc ác khởi sanh

Từ tâm vô quý thích hành ác nhân
Tạo ra thamdục hận sân

Tạo ra tà hạnh bất nhân ở đời
Sát sinh trộm cắp nơi nơi

Cũng do vô quý khiếnđời khổ đau
Tà dâmdối trá lẫn nhau

Cũng từ vô quý gây đau khổ nhiều
Say sưa nghiện ngập sớm chiều

Khiến chomất trí làm điều bất nhân
Lâungày phước thiện hết dần

Đến khi quả báomuôn phần khổ đau
Ai mà thức tỉnh thì mau

Bỏ tâm vô quý để sau được lành
Nương vào Giáo Pháp thực hành
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Hướng về giải thoát tử sanh từng ngày
Khi nào tàmquý hiện bày

Tâm vô quý xấu xa này tiêu tan.

229. TÂMVÔ TÀM
Vô tàm là chẳng ngại gì

Khi làmnhững việc cực kỳ xấu xa
Vì không tôn trọng chính ta

Buông lung phóng dật xấu xa phơi bày
Ngu si đi với tâm này

Vô tàm là sự phơi bày ngu si
Vô tàm vì chẳng chánh tri
Vô tàm vì sự ngu si sâudày
Vô tàm vì thiếu thẳng ngay

Vô tàmnênmới phơi bày tham sân
Vô tàmdo nhiễm tục trần

Vô tàm là bởi sống gầnngười si
Vô tàm tục bậy vô tri

Vô tàm lỗmãng khinh khi pháp lành
Vô tàmdo thiếu học hành

Do không tu dưỡng nên thành xấu xa
Do không hổ thẹn với ta
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Do không tự trọng thành ra vô tàm.

230. TÂMTHẮNGGIẢI
Thắng giải không có hoài nghi
Là tâm quyết đoán việc gì ra sao

Là không do dự hướngvào
Là tâm thắng giải không nao núng gì

Vì không do dự hoài nghi
Cho nên thắng giải lầm lì xông pha

Có khi ác nghiệp sinh ra
Có khi thiện nghiệp cũng là từ đây

Nếu như có trí dựng xây
Đi cùng thiện nghiệp thì gây phước lành

Nếu như có chí tu hành
Đi cùng thắng giải chóng thànhquả tu.

231. TĂNG
Tăng là đệ tử NhưLai

Thánh phàm cũng có cả hai bậc này
Thiện lành chân chánh thẳng ngay
Tu tâmhọc đạo đợi ngày vô sinh
Đoạn trừ phiền não vôminh
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Sớm hôm họcpháp tụng kinh hành thiền
Cà sa hình ruộngphước điền

Gieo duyênPhật tửmọimiền gần xa
Xuất gia từ bỏ cửa nhà

Tránh xa thế sự đểmà tu tâm
Tu cho dứt sạchmê lầm

Xứngngôi Tăng Bảo tu tâm phước điền
Tăng đoàn hoà hợp thiện hiền

Lưu truyền Phật Pháp hiện tiền thế gian.

232. TĂNGLÀBẬCTHIỆNLÀNH
Thiện lành là hạnh bần Tăng
Vì luôn giữ giới vì hằng tu tâm

Vì luôn sám hối lỗi lầm
Vì luôn chánh niệm thân tâm chỉnh tề

Vì luôn tỉnh giác chẳngmê
Vì luôn tu tập hướng về thoát ly

Vì luôn đoạn diệt sân si
Vì luôn học pháp chánh tri PhậtĐà

Tục trần luôn tự tránh xa
Vì luôn tinh tấn tạo ra phước lành
Vì chuyên pháp học pháp hành
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Vì luôn hướng đến pháp hành thượng nhân
Vì người tu đạo thoát trần

Thiện lành là hạnh phải cần trước tiên.

233. TĂNGLÀBẬCTRANGNGHIÊM
Trang nghiêm trực hạnh là Tăng

Vì không phóng dật lăng xăng nhưđời
Oai nghi không thể tách rời

Nói năng đi đứng hợp thời nhân duyên
Độc cư im lặng cần chuyên

Lo tu giải thoát khỏimiền trần lao
Thọ trì Pháp Phật truyền trao

Học kinh luật luận dồi dào thẳng ngay
Hành thiền giữ giới hằng ngày

Tụng kinh lễ Phật tỏ bày trang nghiêm
Cà sa y áo chỉnh tề

Đầu trần chânđất không hề ngại chi
Trang nghiêm trênmỗi bước đi

Trì bình khất thực oai nghi nhẹ nhàng
Thân tâmkhông có rộn ràng
Khi ăn khi nói khi làm khi tu

Trang nghiêm tề chỉnh công phu
Trang nghiêm giữ hạnh người tu thoát trần.
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234. TĂNGLÀBẬCCHÂNCHÁNH
Chánh chân là hạnh của Tăng

Thân không hành động lăng xăng như đời
Khẩu không nói giỡn nói chơi

Ý luôn chánh niệm ở nơi pháp lành
Nương theo bát chánh thực hành
Giữ thân khẩuý tịnh hành tấn tu
Ngày đêm chánh niệm công phu

Vun bồi đạo hạnh người tu thoát trần
Trao dồi pháp học dần dần

Thọ trì giới bổn chuyên cần không sai
Lục căn thu thúc lâudài

Nuôi thân khất thực sớmmai thọ trì
Vật dùng tri túc oai nghi

Hành thiền chỉ quán đến khi viên thành
Giữ gìn pháp học pháp hành

Giữ choGiáo Pháp thịnh hành dài lâu
Tu cho trí tuệ thâm sâu

Đểmà giải thoát khổ sầu tử sinh.
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235. TĂNGLÀBẬCTHOÁT TRẦN
Tăng là tu đạo thoát trần

Bốn đôi tám chúng chánh chân quả lành
Vì cầu giải thoát tử sanh

Cho nên xả tục tu hành chánh chân
Vì mong sớm thoát tục trần

Cho nên học đạo chuyên cần công phu
Vì mong giữ hạnh người tu

Oai nghi tề chỉnh cho dù ở đâu
Vì mong trí tuệ thâmsâu

Học hành hai pháp tầm cầu tận tâm
Vì mong sạch hết lỗi lầm

Cho nên trì giới tu tâm tháng ngày
Vì mong giải thoát đời này

Cho nên thiền định từng ngày khôngngơi
Vì mong thoát khổ cõi đời

Ẩn cư thanh vắng xa rời nhân gian
Vì mong chứngngộ Niết Bàn

Siêng năng tu tập chẳngmàng tử sinh
Vì mong chấmdứt vôminh

Tầm sưhọc đạo tử sinh xa dần
Vì người tu đạo thoát trần

Đoạn trừ phiền não chánh chân quả lành.
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236. TĂNGCHÚNGĐÁNGĐƯỢCCUNGKÍNH
Thế gian cung kính chư Tăng

Vì người tu đạo sạch băng bụi trần
Vì là kính hạnh chánh chân

Vì là kính hạnh thoát trần tử sinh
Vì là kính giới tịnhminh

Vì lành kính hạnh tâm linh thiện lành
Vì Tăng trí tuệ viên thành

Vì Tăng giải thoát tử sanhkhổ sầu
Vì Tăng tri kiến thâm sâu

Vì Tăng gìn giữ đạomầu chánh chân
Vì Tăng giới đức thâmân

Vì Tăng định đức thoát trần thanh cao
Vì Tăng tuệ đức truyền trao

Vì Tăng giải thoát trần lao não phiền
Vì Tăng tu đạo ThánhHiền

Vì Tăng giữ đạo hiện tiền thế gian
Vì Tăng chứng đắc Niết Bàn

Cho nênmớiđược thế gian kính thành.
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237. TĂNGCHÚNGĐÁNGĐƯỢCTÔNTRỌNG
Chư Tăng là khách xuất trần

Tấm thânngũ uẩn còn gần thế gian
Tu tâmhướng đến Niết Bàn

Mai này từ biệt thế gian vĩnhhằng
Cho nên là khách chưTăng

Đáng được tôn trọng vì hằng viễn ly
Vì hằng đoạn diệt sân si

Vì tu chánh đạo từ bi độ đời
Tu tâmmọi lúcmọi thời

Vì luôn hướng đến xa rời nhân gian
Vì luôn hướng đến Niết Bàn

Vì không đắmnhiễm thế gianmuộnphiền
Vì tâm chân chánh an nhiên

Vì tâm giác ngộ não phiền tiêu tan
Duy trì pháp ở thế gian

Con đường đi đến Niết Bàn độ sinh
Con đường diệt tận vô minh

Con đường giải thoát tử sinh khổ sầu
Thế gian tôn kính đạomầu

Thế gian tôn trọng ân sâu Tăng già.
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238. TĂNGCHÚNGĐÁNGĐƯỢCCÚNGDÀNG
Chư Tăng đáng được cúng dàng

Vì Tăng ra khỏi buộc ràng thế gian
Vì Tăng thế sự chẳng phan

Vì Tăng hướng đếnNiết Bàn thoát ly
Vì Tăng tu đạo chánh tri

Vì Tăng giới hạnh thọ trì dài lâu
Vì Tăng định hạnh thâm sâu

Vì Tăng tuệ hạnh tầm cầu vô sinh
Vì Tăng trừ diệt vô minh

Vì Tăng giải thoát tử sinh luân hồi
Cúng dàng phước báu sinh sôi

Mai sau cũng thoát luân hồi tử sinh
Cúng dàngmong đoạn vô minh

Cúng dàng là tạo chomình phước ân
Cúng dàng phiền não giảmdần

Mong cho trí tuệ chánh chân tỏ bày
Cúng dàng phước quả lành thay

Cúng dàng Tăng chúng phước này thâm sâu
Cúng dàng để giữ đạomầu

Cúng dàng hưởng phước dài lâu an lành.
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239. TĂNGCHÚNGLÀRUỘNGPHƯỚCĐIỀN
Chúng Tăng là ruộng phước điền

Để gieo hạt giống thiện hiền nơi tâm
Đểmà gieo tạo phước âm

Để noi gương sáng tu tâm thiện lành
Để nương pháp học pháp hành

Gieo nhân giải thoát tử sanh sau này
Để tâm cung kính tỏ bày

Để cho đức hạnhmỗi ngày tăng lên
Cho niềm tin được vững bền

Hộ trì bố thí gieo thêmphước lành
Lắng ngheGiáo Pháp thực hành
Mỗi ngày trí tuệ khởi sanh lớn dần
Những nơi uế nhiễm chẳng gần

Những nơi thanh tịnh thì thân cận nhiều
Phước điền lợi ích bao nhiêu

Chư Tăng giới đức là điều lợi tha
Phước lành thí chủ bao la

Hộ trì Tăng chúng thật là lành thay
Phước lành gieo tạo đời này

Theomình đimãi đến ngày vô sinh.
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240. TẬPSỰXUẤTGIA
Mới vào tập sự xuất gia

Thiềnmôn phép tắc thật là tôn nghiêm
Một lòng tin kính PhậtĐà

Cung kính Giáo Pháp Tăng già kính nghi
Lễ Thầy tế độmột khi

Trình thưa nguyện vọngmuốn đi xuất trần
Thiềnmôn phép tắc học dần

Làm tròn bổn phận chuyên cần sớmhôm
Tỏ lòng kínhBậc SaMôn

Tên không gọi thẳng vì tôn kính thầy
Chắp tay cung kính tỏ bày

Mỗi khi thưa hỏi nghe thầy truyền trao
Tăng già có thấp có cao

Tùy theo hạ lạp người nào lớn hơn
Không tranh đi trước ngồi trên

Phải theo thứ lớp vững bền luật nghi
Mới vào phải học pháp gì

Nghe thầy chỉ dạy nhớ ghi thuộc lòng
Trình bày pháp học đã xong

Thọ trì pháp mới thuộc lòng nhớ ghi
Trang nghiêm tề chỉnh oai nghi



271

Nhẹ nhàng trênmỗi bước đi chỉnh tề
Đứng ngồi nghiêm túcmọi bề

Nói năng nhỏ nhẹ khônghề động ai
Không nên nói chuyệndông dài

Không nên tu tập cùng ai cười đùa
Không nên ghen tỵ hơn thua

Siêng năng phục vụ việc chùa tận tâm
Không nên nhìn ngó lỗi lầm

Đệ huynh hòa thuận thì tâm an hòa
Không nên nói chuyện ba hoa

Khoe khoang tài đức đểmà lợi danh
Không nên tranh chấp giật giành

Kính nhường người khácmới thành vị tha
Không nên nói lỗi người ta

Lỗi mình thì giấu như là kẻ gian
Không nên thế sự hỏi han

Chuyện đời thìmiễn luận bàn ở đây
Không nên xuôi ngược Đông Tây

Viếng thămnhân thế dễ lây nhiễm trần
Những người lỗ mãng chớ gần

Những người phóng dật chớ thân thiết nhiều
Không nên phóng túngnuông chiều
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Bản thân nỗ lực lo điều phục tâm
Lục căn thu thúc âm thầm

Giữ gìn chánh niệm trong tâm chẳng rời
Uy nghi gìn giữmọi nơi

Dáng hình ngay thẳngmọi thời trangnghiêm
Hiền hoà cung kính cần chuyên

Học kinh nghe pháp hành thiền lao công
Tu tâm vẫn tạo phước hồng

Vun bồi phước tuệ là trồng thiện nhân
Thấm nhuầnGiáo Pháp dần dần

Thọ trì Giáo Pháp tiến thân từng ngày.

241. TÀOLAO
Thế gian lắm sự tào lao

Uổng công phí sức dễ vào khó ra
Việc gìmà chẳng lợi gì

Cho thân cho trí có khi việc tào
Thế gian lắm việc tầmphào
Không gì lợi ích tào lao sự đời
Kiếp người ngắn ngủi chơi vơi

Làm điều vô nghĩa phí đời uổng thân
Đắnđo sự việc xa gần
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Việc gì vô bổ thì cần bỏ đi
Chuyên tâm làm việc chánh tri

Tạo lên phướcnghiệp khỏi phi kiếp người.

242. TẾT
Tết là tết của thế gian

Tạo ra cái tết cỗ bàn cho vui
Chúc nhau thêm tuổi thêm tài

Sống dai sống khỏe là bài chúc xuân
Vui xuân gạt bỏ nỗi buồn

Thảnh thơi thăm viếng áo quần bảnh bao
Tình người cũng được đổi trao

Họ hàng thân thích đón chào vui xuân
Mỗi năm tết đến xuân về

Mỗi năm già chết cận kề ở bên
Mỗi nămphước có tăng thêm

Mỗi năm trí có vững bền hay không
Bốnmùa xuân hạ thuđông

Vô thường có thức tỉnh không cuộc đời
Vui trongmêmuội nhất thời

Sao bằng giác ngộ cõi đời thực hư
Thời gian lặng lẽ vô tư
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Già nua chết chóc từ từ lộ ra
Bao nhiêu kiếp sống đã qua

Bao nhiêu thế hệ phôi pha chẳng còn
Tu tâm từ lúc còn son

Nếu không già chết héomònkhó tu
Trí nhân sớm liệu côngphu

Chớ theo năm tháng lu bumuộn phiền
Trí nhân học đạoThánhHiền

Xuân về tết đến hành thiền an vui.

243. THAM
Tham là ưamuốn cõi trần gian
Tham đắmsay sưa vẻ nồng nàn

Sắc đẹp, âm thanh, hương, vị, xúc
Khiến cho tâm trí cứmêman

Thammuốnmồi ngon ở thế gian
Tưởng rằng trần thếmãi lạc an
Si mê không biết luân hồi khổ
Dục lạc đi theo với hoại tàn

Cái vẻ bề ngoài đẹp chứa chan
Bên trong hôi thối sặc nồng nàn

Si mê chỉ biết bên ngoài ấy
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Đắm lụy muônđời khổ bất an
Tuệ tri sự thật là như vậy

Nhàm chán xa lìa dục thế gian
Tà kiến ngu si dấy khởi tham

Sợi dây ràng buộc nếu không nhàm
Tử sinh cònmãi không dừng lại

Chừng nào chưa dứt được tánh tham
Khởi lên trí tuệ để ly tham

Đoạn trừ tà kiến sẽ sinh nhàm
Dục tham không nhiễmkhông sầu khổ

Muốn trừ sinh tử phải lìa tham.

244. THAMDỤC
Tham dục vui trước khổ sau

Nhưngười trúng độc khổ đau dần dần
Dục như chó gặmxương sần

Bụng chưa no đã khổ thân răng hàm
Dục như con quạ thammồi

Cả bầy giành giật liên hồi khổ thay
Dục như lửa cháy trên tay

Không buông thì bị thiêungay tức thì
Dục như hố lửa âm i
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Bước vàomới thấy lửa thì bốc lên
Dục như giấc mộng chẳng bền
Tỉnh rồi hối hận chỉ là mộngmơ

Dục như vay trả dại khờ
Khi vui hớn hở khi đơ điếng lòng

Dục như cây trái đèo bòng
Muôn loài xâu xé chớ hòng được an

Dục như cái thớt chặt băm
Bị nhiều dao búa bập bằm đau thương

Dục như lưỡi kiếmbén trường
Đụng vào thì sẽ bị thương tổnmình

Dục như đầu rắn độc kinh
Đụng vào nó cắn chomình khổ đau

Tham dục vui trước khổ sau
Xa lìa tham dục trước sau an lành
Muốn lìa tham dục phải nhanh

Thọ trì Giáo Pháp thực hành tu tâm
Xả ly tham dục lỗi lầm

Tu tâmgiải thoát khỏi hầm dục tham.
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245. THAMLAM
Con người có tánh tham lam

Tiền tài sắc đẹp lòng hammuốn nhiều
Dục trần dù có bao nhiêu

Làm sao thỏamãnnhững điều khát khao
Vì tham chỉ muốn vơ vào

Càng nhiều càng ít khi nàomới thôi
Gương trần đã thấy cả rồi

Sao không tỉnh ngộ xamồi dục tham
Bao nhiêu tội lỗi đã làm

Bao nhiêu ác bá vì tham hại mình
Bao nhiêu khổ lụy nhân sinh

Vì thammà chịu cực hình thảm thương
Bao nhiêu loạn lạc chiến trường

Vì tham cướp đoạt đau thương chất chồng
Cuộc đời có có không không

Khi nào thức tỉnh bụi hồng thế gian
Chỉ vì tà kiếnmêman

Giả cho là thật nồng nàn đắm say
Vô thường sinh diệt xưa nay

Còn chưa tỉnh ngộ lòng này còn tham
Khổ đaukiếp sống điêu tàn
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Còn tham dục lạc còn than khóc nhiều
Trần gian giả tạmbao nhiêu

Còn chưa thức tỉnh còn nhiều tham lam
Xưa nay giòi bọ chẳng nhàm

Với thây xác thối lòng tham khác gì
Bao nhiêu tăm tối ngu si

Không nghe Phật Pháp tu trì cũng không
Để cho tâm trí lông bông

Chạy theo tham dục chất chồng đã lâu
Mai vào địa ngục thâm sâu

Tham lam cho lắm thảm sầu thiết tha
Sao không học Pháp Phật Đà
Tu tâm tỉnh ngộ đểmà thoát ly

Đoạn trừ thamdục ngu si
Tu tâm càng sớm càng ly tham nhiều.

246. THÂNTHỐI
Cái thân là cái túi da

Chứa bao bất tịnh thối tha củamình
Người đời thì tưởng nó xinh

Đắm say chiều chuộng tận tình thiết tha
Yêu thân từ trẻ đến già
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Đến khi thân chết thịt da thối òm
Người thân vội kiếm cái hòm

Đã chôn xuống đất vẫn còn thấy ghê
Người đời chưa tỉnh cơnmê

Nên còn say đắmvỗ về tấm thân
Bao nhiêu kiếp sống xoay vần

Bao nhiêu khổ lụy vì thân thối này
Ai còn chưa tỉnh cơn say

Bảy tuần không tắm thấy ngay sự tình
Thân này đâu có đẹp xinh

Vẻ ngoài bao bọc trongmình thối tha
Tuệ tri từ chính thân ta

Sau thân người khác thối thamột bầy
Nhẹ lòng buông xả từ đây

Không thamđắmnữa thân này thối tha.

247. THANHTỊNH
Con đường thanh tịnh lộ trình tu

Từng bước trải qua những công phu
Tịnh giới bước đầu trên nẻo đạo
Giữ gìn căn bản giới truyền trao
Tịnh tâm tuý trên đường đạo
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Thựchành thiền định định tâm cao
Tịnh kiến quán tri tu tuệ quán
Tuệ tri chân đế sắc danh nào

Tịnh nghi duyên khởi đoạn hoài nghi
Quá hiện vị lai quán tuệ tri
Tịnh phi tri kiến đạo đạo phi

Phiền não quán tùy tuệ chánh tri
Tịnh trí tuệ tri tri chánh đạo
Niết Bàn bất tử tịnh vô vi.

248. THẬPLỰC
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 xấuPhật Đà tuệ tri
Hai là nhân quả trường kỳ

Nghiệp nhânquả 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
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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

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 thiênnhãn 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.

249. THẬPTHIỆNÁC
Cội nguồn thiện ác nơi tâm

Phước lành hay tạo lỗi lầm từ đây
Hai đường tạo tác dựng xây
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Khổ đauhạnh phúc từ ngay tâmmình
Ác là sát hại sinh linh

Không lòng thương xót hữu tình khổ đau
Thiện là cứu độ lẫn nhau

Hộ trì bảo vệ trước sau an lành
Ác là trộm cắp giật giành

Không chomà lấy thì thành ác nhân
Thiện là bố thí ban ân

Cho người là tạo phước ân chomình
Ác là tình tứ rập rình

Vợ chồng người khác vớimình tà dâm
Thiện là đoạn dục lỗi lầm

Không tà dâmcũng không tầmdục tham
Ác là lời nói dối gian

Chuyện không nói có có thì nói không
Thiện thì chân chánh thật thà
Nói lời lợi ích thật thà không sai

Ác là xui khiến người ta
Nói lời chia rẽ bất hòa với nhau
Thiện là hòa hợp trước sau

Nói lờimà khiến cho nhau hài hòa
Ác là thêm chuyện nhỏ to
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Nói cho người khác phải thò tội ra
Thiện là khuyến khích người ta

Chuyện to thành nhỏ giải hòa với nhau
Ác là nói những lời đau

Nói lời độc ác cho nhau khổ sầu
Thiện là giảng nói pháp mầu

Nói lời hiền thiện khổ sầu tiêu tan
Ác là phóng dật buông lung

Đắm say ngũ dục vô cùng tham lam
Thiện là đoạn dục ly tham

Chánh tâm chánh trí không ham dục trần
Ác là ghen ghét hận sân

Ghét người nhưng lại yêu thân vô cùng
Thiện là hỷ xả bao dung

Từ bi lânmẫnnhư cùngmột thân
Ác là tốt xấu chẳng phân

Chánh tà không tỏ muônphần ngu si
Thiện là chánh trí tuệ tri

Đoạn trừ hết sạchngu si não phiền
Cũng là tâm trí hiện tiền

Không tu thì ác hiển nhiên tỏ bày
Tu tâm thì thiện sinh ngay
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Thiện sinh ác diệt tâmnày phải tu.

250. THẬTGIẢ
Sự đời thật giả khó phân

Làm sao thấy được thật chân sự đời
Cái gì tồn tại nhất thời

Chắc là giả tạm nên thời hoại đi
Cái gì bất hoại trường kỳ

Mới là sự thật bởi vì bền lâu
Cái gì đau đớn khổ sầu

Cũng là giả tạm vì đâu có cần
Cái gì an lạc muônphần

Mới là sự thật đời cần lạc an
Cái gì trước hợp sau tan

Cũng là giả tạm vì tàn lụimau
Cái gì thanh tịnh trước sau

Không hề ô nhiễm chút nào trần ai
Đó là sự thật không sai

Bởi vì sự thật khôngphai cửu trường
Hữu vi các pháp vô thường

Thân tâm là cái không trường cửu lâu
Thân này không phải ta đâu
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Nó là giả tạmkhổ sầu vô biên
Thế gian nhận thức đảo điên

Giả cho là thật khổ thì tưởng vui
Vô thường thì tưởng là thường
Cái thân bất tịnh cho là đẹp xinh
Thế gian chìmđắm vôminh

Giả thì tưởng thật thật thì ở đâu
Thật chân là pháp thâm sâu

Không sinh không diệt bấy lâu chân thường
Tuệ tri các pháp vô thường

Khổ đau vô ngã không trường cửu lâu
Thấy ra sự thật thâmsâu

Niết Bàn tịch diệt bấy lâu cửu trường
Niết Bàn là pháp chân thường

Chân tịnh chân lạc cửu trường vô vi
Niết Bàn không thể nghĩ suy

Chứng tri sự thật vô viNiết Bàn.

251. THẦY TRÒ
Thầy trò ở chốn thiền gia

Tình nhưphụ tử nhưngmà tôn nghiêm
Phận làm đệ tử ngoan hiền



286

Luật nghi phép tắc cửa thiền khắc ghi
Dưới trên phải có tôn ti

Có lòng kínhmếnmới thì tựa nương
Tựa nương học Pháp Phật Đà

Bậc thầy đi trước là người truyền trao
Tuần tự từ thấp đến cao

Thiềnmôn phép tắc bước vào thực thi
Thầy trò có luật có nghi

Học hành nghiêmgiữ luật nghi thầy trò.

252. THẾGIAN
Thế gian ơi hỡi thế gian

Gian nan thì ít dối gian thì nhiều
Cuộc đời vất vả bao nhiêu

Khổ đauquằn quại tiêu điều thiết tha
Umê phiền não gian tà

Dòng đời quanh quẩn thật là tang thương
Thế gian ơi bãi chiến trường

Thịt xương tan nát bên đường tử sinh
Làm người sao lại vôminh

Cùng dòngmáu đỏ thâm tình để đâu
Thế gian ai oán thâm sâu
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Người người sao lại đối đầu cạnh tranh
Khổ vì chen lấn giật giành

Sao không hiểu chữ tử sanh vô thường
Thế gian ơi nỗi vấn vương

Chiến tranh cũng khổ tình trường cũng đau
Cuộc đời vui trước khổ sau

Càng tham dục lắm càng đaukhổ nhiều
Thế gian ơi có bao nhiêu

Cuộc đời ngắn ngủi sớm chiều khổ đau
Thân người ai cũng như nhau

Sống cho phải đạo để sau đỡ phiền.

253. THỊGIẢ
Đã là đệ tử xuất gia

Phụng thầy là phép mà ta nên làm
Nhẹ nhàng hoạt bát đảmđang

Tựmình quan sát việc làm trước sau
Nghe lời lĩnh hội maumau

Chuyên cần phụng sự chẳng caumặtmày
Vẹn toàn công việc hằng ngày
Mỗi khi có khách gặp thầy thì ra

Gọn gàng sạch sẽ cửanhà
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Chỗ ngồi nước uống đểmà vấn an
Lắng nghe thầy có bảo ban

Việc gì cần thiết thì làm cho nhanh
Khi thầy có việc xuất hành

Đi đâu thì phải đồng hành cùng đi
Trang nghiêm tề chỉnh oai nghi

Thiềnmôn phép tắc thực thi hợp thời
Tùy nghi mọi lúcmọi nơi

Nghe lời dạy bảo vậy thời làm theo.

254. THÍCHTÂM
Thích tâm là khéo thích nghi

Là tâm thích hợpmỗi khi thiện lành
Mỗi khi tâm thiện khởi sanh

Thích nghi biết cách thực hành ra sao
Nếu như không hợp chỗ nào

Thích nghi biết cách làm sao cho vừa
Thích nghi là biết ngăn ngừa

Những gì trái nghịch vì chưa thiện lành
Thích tâmhướng thiện thực hành

Mỗi ngày thiện ấy trưởng thành lớn lên
Mỗi ngày thiện ấy vững bền
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Mỗi ngày tâm ấy trở nên phi thường
Mỗi ngày trí giác tỏ tường

Là tâm thích hợpmở đường vô sinh.

255. THIỆN–TRÍ
Ở đời có bậc thiện lành

Nhưng không có trí không thành trí nhân
Thiện lành dù có làm lành

Nhưng không tạo được phước lành vô sinh
Thiện lành còn nặng vô minh

Cònhamhưởng phước tử sinh còn dài
Thiện tâm hợp trímới hay

Nhưđôi cánh hạc tung bay khắp trời
Làm lành biết rõ làm lành

Làm lành ướcmuốnđiều lành lành thay
Tuệ tri nhưđuốc soi đường

Soi cho thiện biết làm lành đúng nơi
Thiện lành đúng lúc đúng thời
Tuệ tri soi tỏ đúng nơi làm lành
Thiện lànhmong dứt tử sanh

Mong cho trí tuệ viên thành tuệ tri
Thiệnmà không trí hữuvi
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Thiệnmà có trí vô viNiết Bàn.

256. THIỆNÁC
Thiện là tâm ý thiện lành

Làm điều lợi lạc cho người cho ta
Ác là lòng dạ xấu xa

Tạo nhân khổ sở cho ta cho người
Thiện là việc ác tránh xa

Việc lành cố gắng tạo ra thiện lành
Ác là trộm cắp sát sinh

Tà dâmnói dối rành rành ác nhân
Ác là tham dụchận sân

Ác là ngu dốt không phân chánh tà
Thiện lành bác ái bao la

Thiện là trí sáng hiểu ra sự tình
Thiện là đoạn diệt vôminh

Không còn ác ý thật tình thiện nhân.

257. THIỆNÁC (2)
Thiện là cố ý làm lành

Tránh xa làm ác trở thành thiện nhân
Ngu si tham dục hận sân
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Cố tâm làm ác là nhân ác tà
Có khi ác ở thân ta

Sát sinh trộm cắp dâm tà ác nhân
Thiện lành cũng ở nơi thân

Tránh ba cái ấy là nhân thiện lành
Có khi lời nói gianmanh

Cố tình dối trá trở thành ác ngôn
Cũng từ lời nói tâmhồn

Hướng về chân thật thiện ngôn đã thành
Mỗi khi phiền não khởi sanh

Hướng về tham dục là thành ác tâm
Đoạn trừ thamdục âm thầm

Hướng về ly dục thì tâm thiện lành
Khi nào sân hận khởi sanh

Hướng về người khác tâm lành đã tan
Từ bi hỷ xả tỏa lan

Thiện tâm hướng đến vô vàn chúng sinh
Vôminh tà kiến nơi mình

Hoài nghi phóng dật cũng sinh ác tà
Đoạn trừ phiền não ngộ ra

Khổ nguyên nhân khổấy là thiện tâm
Tuệ tri diệt hết lỗi lầm
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Vôminh tan biến thật tâm thiện lành.

258. THIỆNÁCNHÂNDUYÊN
Có người không hiểu vì sao

Làm lànhmà vẫn vướng vào khổ đau
Với người làm ác như nhau

Vậy thì nhân quả ởđâu công bằng
Vì người không hiểuđược rằng

Làm lành phước ấy còn dànhmai sau
Bây giờ chịu quả khổ đau

Là do nghiệp dữ từ lâu chínmùi
Người làm việc ác xong rồi

Ác còn phải đợi đến thời đủ duyên
Thiện ác không có quả liền

Mà còn phải đợi đủ duyên chínmùi.

259. THIỀNBALAMẬT
Hành thiền giữ giới tịnh thanh

Giới ba la mật hình thành tự nhiên
Xa lìa thế sự hiện tiền

Xuất ly thành tựu hành thiềnmà ra
Tuệ tri thấy pháp sâu xa
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Tuệ ba la mật sinh ra từ thiền
Siêng năng tinh tấn công phu
Tấn ba la mật do tu tập thiền
Dù đau kham nhẫn ngồi yên
Nhẫn ba lamật tu thiềnmà ra

Tuệ tri sự thật như là
Thật ba la mật sinh ra từ thiền
Quyết tâm thuần thục annhiên

Cũng do hành thiền quyết định tạo ra
Từ tâm vô lượng bao la

Trị tâm sân hận sinh ra từ thiền
Xả tâm trên khắp mọimiền

Không yêu không ghét hành thiền xả tâm
Sẻ chia ban diệu pháp âm

Là đang bố thí do tâm hành thiền
Mười ba la mật hiện tiền

Nhờ công tu tập hành thiền mà ra
Luân hồi muốn sớmvượt qua

Niết Bànmuốnngộ thiết tha hành thiền.
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260. THIÊNNHÃNTRÍ
Có nhiều kiếp sống khác nhau

Thiên đường địa ngục thấp caomuôn ngàn
Trong kinhĐức Phật truyền ban

Nhờ thiên nhãn thấymuôn ngàn chúng sinh
Với tâm nhu nhuyễn tịnhminh

Công phu thiền định tựmình chứng tri
Hướng tâmđến chúng sinh gì

Xét xem quá khứ nghiệp gì tạo ra
Tùy theo nghiệp lực đó mà

Tái sinh dưới thấp hoặc là trên cao
Tâm lành thì tạo nghiệp lành

Nghiệp lành cho quả cõi lành tái sinh
Ác tâm thì tạo lỗi lầm

Sinh vào cõi ác thân tâm khổ sầu
Hành thiền tâm định thâm sâu
Tuệ tri các cõi khổ sầu an vui
Đềudo nghiệp lực chínmùi

Vào giờ cận tử chết rồi tái sinh
Đoạn trừ nghi hoặc nơimình

Tấn tu giải thoát tử sinh luân hồi.
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261. THIÊNSỨ
Có năm thiên sứ báo động ta
Trí nhân sớm biết đểnhận ra
Lo tu tỉnh thức còn chưa trễ
Mai này sẽ tránh gặpDiêmLa
Thế gian hễ thấymột người già

Đó là thiên sứ nhắc nhở ta
Tu ngay bởi cái già đang đến
Chớ đợi saunày hối đã qua

Thế gian hễ thấymột người đau
Thiên sứ nhắc tu phải tumau
Mai này đau đớn quằn tâm trí

Không thể hành trì thiện pháp đâu
Người đờimang xác chết chôn sâu

Thiên sứ nhắc ta hãy hồi đầu
Buông xả thế duyên tầm chánh đạo

Hai bàn tay trắng có gì đâu
Đứa trẻ sinh ra nhắc nhở ta
Luân hồi sinh tử ngán bao la

Bấy nhiêu thống khổ còn chưa chán
Thì dòng tục lụy vẫn chưaqua

Tội nhân hànhquyết pháp trường xa
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Cùm gông xiềng xích xẻ thịt da
Đó là thiên sứ cho ta thấy

Địa ngục trần gian cũng có mà.

262. THIỆNTÂMHỢPTRÍ TUỆ
Người làm việc thiện quý thay

Thiệnmà có trí còn hay hơnnhiều
Thiệnmà ly trí vô tri

Phước thì có phước vẫn đi luân hồi
Làm lành biết rõ làm lành

Phước kèm trí tuệ tử sanh đoạn trừ
Bố thí trì giới làm lành

Không cầu giải thoát sẽ thành vô tri
Bố thí trì giới tuệ tri

Đoạn trừ phiền não sẽ điNiết Bàn
Thiện tâm hợp trí bởi vì

Lắng nghe Giáo Pháp thọ trì tu tâm
Trí tuệ ngày một uyên thâm

Tựmìnhhiểu rõ nội tâm củamình
Mỗi khi phiền não khởi sinh

Tựmình đoạn diệt vô minh giảmdần
Mỗi khi tạo được phước ân
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Tựmìnhước nguyện chánh chân Niết Bàn
Không cầu hưởngdục thế gian

Chỉ mong chứngngộ Niết Bàn lạc an
Ly trí tạo phước thế gian

Sau này hưởng phướcmuôn ngàn tử sinh
Hợp trí phước đoạn vô minh

Sau này hưởng phước vô sinh NiếtBàn.

263. THỌ
Thọ là cảm thọ của thân tâm
Hỷ ưukhổ lạc xả âm thầm

Khi căn xúc cảnh trần ưa thích
Sinh ra hoan hỷ thọ từ tâm

Xúc cảnh không ưa hay chán ghét
Buồn phiền sinh khởi thấy thọ ưu

Cảnh trần không ghét cũng không yêu
Dửng dưng thọ xả khởi lên nhiều
Khi thân xúc cảnh trần êm ái
Lạc thọ từ thânđược khởi dài
Khi thân xúc cảnh trần tê tái
Khổ thọ sinh rồi lại cũng phai
Hỷ lạc thì ai cũngmuốn cầu
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Mong cho thoát nỗi khổ ưu sầu
Vì vậy xưa nay làm tất cả
Để cho hỷ lạc được sinh ra

Vô thường cảm thọ chỉ thoáng qua
Cầumong thì càng khổ thiết tha

Tưởng tri cảm thọ ấy là ta
Dục tham ái nhiễmmới sinh ra
Tuệ tri cảm thọ vô thường khổ
Thì được an nhiên tự đó mà

Vì không tham ái không sầu khổ
Cảnh trần không nhiễm tịnh lòng ta.

264. THOÁTTỤC
Dòng đời tục lụy thế gian

Rối ren phiềnmuộnmuôn ngàn quẩnquanh
Hơn thua yêu ghét tung hoành

Bon chen đượcmất quẩn quanh sự đời
Tham lam sân hận ngút trời

Si mê đắm nhiễm suốt đời lao lung
Trần gian vô thủy vô chung

Biển đời thế tục tận cùng bao la
Con đường chánh đạomở ra
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Đưangười vượt khỏi ái hà si mê
Quay đầu tỉnh ngộ đường về

Thấy đời là khổ thì mê thoát dần
Chán chường từ bỏ hận sân

Tránh xa thamdục là gần thoát ra
Thành tâm kính lễ Phật Đà

Quy y thọ giới vượt qua lỗi lầm
Hành thiền định tĩnh tu tâm

Công phugiữ vững âm thầm tháng năm
Mỗi ngày tâmmột sáng trong
Tuệ tri sự thật thì lòng lặng yên

Đoạn trừ tri kiến đảo điên
Ngộ ra chân lý hiển nhiên vô thường

Đoạn trừ thamdục vấn vương
Ngộ ra nhân thế cửu trường khổ đau

Đoạn trừ ngã chấp thâm sâu
Ngộ ra chân lý đạomầu vô vi
Đoạn trừ phiền não ngu si
Ngộ ra sự thật ưu bimãi tàn
Dòng đời tục lụy tiêu tan

Sống đời thoát tục lạc anmuônđời.
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265. THỜIGIAN
Thời gian gặm nhấmhữu tình

Mỗi ngàymột chút màmình chẳng hay
Cười đùa vui thú từng ngày

Từng ngày ấy vẫn đổi thay không ngừng
Già nua chết chóc sau lưng

Không hay tỉnhngộ cònmừng với vui
Uminh tăm tối chôn vùi

Tháng ngày uổng phí trongmùi dục tham
Bao nhiêu việc chẳng đáng làm

Bao nhiêu việc đáng nên làm lại không
Sớm hôm đây đó lông bông

Sống đời uổng phí mà không thấy buồn
Thời gian như nước trong nguồn

Nhấn chìmnhân thế trong guồng tử sinh
Bao nhiêuđời đã cực hình

Sinh rồi lại tử tử sinh bao đời
Còn không tỉnh ngộ kịp thời

Tu tâmgiải thoát dòng đời quẩn quanh.
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266. THUẦNTÂM
Thuần tâm là sự thuần thành

Vì tâm nhu nhuyễn thiện lành dài lâu
Vì tâm hướng thiện chuyên sâu

Vì tâm hướng đến pháp mầu tịnh tu
Vì tâmmiênmật công phu

Vì tâm thuần thục pháp tu viên thành
Mỗi khi tâm thiện khởi sanh

Phải siêng tập luyện cho thành thâm sâu
Khi tâmhướng thiện dài lâu

Thì tâm ấy tự thâm sâu thuần thành
Công phu thiền định thực hành

Phải tumiênmậtmới thành định sâu
Thời gian tu tập dài lâu

Định tâm vững chắc đạomầumới sanh
Cho dù pháp học pháp hành

Cũng cần tập luyện thuần thành thâm sâu
Pháp lành được tập dài lâu

Thì tâm lành ấy thâm sâu thuần thành.
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267. TIỀN
Tiền là giấy đã tạo ra

Dùng tiềnmua được thứ xahoa
Có tiền là có quyền hưởng thụ
Lạc thú vui rồi khó thoát ra
Vì tiền là giấy để đổi trao

Sợi dây trói buộc dễ chui vào
Cực thân ngày tháng vùi nhân thế

Kiếm tiền cho lắmhỏi vì sao
Giải thoát tử sinh người học đạo

Xa lìa dục lạc phải làmsao
Thế Tôn chế giới không thọ nhận
Tiền bạc kim ngân chớ đụng vào.

268. TIẾNGCƯỜINHÂNTHẾ
Đời nhân thế tiếng cười nơi thế nhân
Đời vui thú tiếng cười nghe thú vui
Đời vẫn cười sao sao vui gì vậy
Từng ngày qua ấy đã đi về đâu

Từng ngày qua ấy tâm đã hằn sâu
Trần lao thế gian hay tâm tỉnhngộ
Từng dòng tâm ấy tâmnào sáng ra
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Đời vẫn cười vangđammê gì vậy
Vì mê không thấy đời đầy khổ đau

Nghiệp chướng còn sâu vôminh tràn ngập
Đường trườngnhân thế biết đi về đâu
Từng ngày đã qua tham sân chẳng đoạn

Rồi mai đi mãi đến ngày tử sinh
Cười nữa được không vô minh là vậy
Đời còn chưa chán tiếng cười vẫn vang

Đời có tỉnh ra ai ta người vậy
Đời là vô nghĩa biết cười cái chi.

269. TIẾNGGẦMSƯTỬ
Tiếng gầm sư tửoai linh

Các loàimuông thú ẩnmình hang sâu
Tiếng gầm Giáo Pháp nhiệmmầu
Phá tan tà kiến thâm sâu cõi đời
Phápmôn thuyết giảng đúng thời
Độ người nhân thế về nơi thiện lành

Thuyền từ phổ độ chúng sanh
Trầm luânmêmuội trở thành trí nhân

Cõi đời thamđắmhận sân
Tin sâu tà kiến bụi trần đã lâu
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Phật ĐàGiáo Pháp thâm sâu
Độ người trí tuệ tầm cầu thoát ly

Tử sinh TamGiới hữu vi
Cũng vì nhân thế đã đi đường tà
Pháp môn chân chánh thuyết ra
Xua tan bóng tốimê tà vô minh
Khiến cho ngoại đạo ẩnmình

Vàonơi tăm tối chúng sinhmê tà
Rống lên Giáo Pháp Phật Đà

Tiếng gầm sư tử thật là oai linh.

270. TÍN
Tín là lòng dạ tín thành

Cội nguồn của những thiện lành sinh ra
Tín do hướng đến PhậtĐà

Tin sâuĐức Phật thật là Toàn Tri
Tín do nghe pháp xét suy

Con đường chánh đạo sẽ điNiết Bàn
Tín Tăng già ở thế gian

Tu tâmhướng đến Niết Bàn tương lai
Tin rằng nhân quả không sai

Nghiệp lành cho quả tương lai an lành
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Ngu si nghiệp dữ thực hành
Mai này cho quả tái sanh đọa đày

Nhìn sâu vào cõi đời này
Tương lai quá khứ đã bày cả ra
Nhân duyên nghiệp báo đâu xa

Thiên đường địa ngục cũng là từ tâm
Vì tin nên tránh lỗi lầm

Tin rồi thì sẽ tu tâmhết mình
Tin rồi thì sợ tử sinh

Tin rồi thì mới hếtmình tu tâm.

271. TỊNHTÂM
Muốn tâm thanh tịnh sáng trong
Phải siêng tẩy rửa cõi lòng bợn nhơ

Từmuôn kiếp trước đến giờ
Chất chồng phiền não uế nhơ sâu dày
Tịnh tâm khôngquản tháng ngày
Siêng năng tu tập tâm này sáng ra

Thọ trì Giáo Pháp Phật Đà
Nhờ ngheGiáo Pháp vậymà tịnh tâm

Đức tin từ bỏ lỗi lầm
Làm lành lánh ác tịnh tâm lớn dần
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Tôn thờ Đức Phật thâm ân
Kính tin Tam Bảo tâm dần tịnh thanh

Mở lòng bố thí làm lành
Xả ly thamđắm tịnh thanh tâmmình
Trang nghiêm tề chỉnh dáng hình
Oai nghi thu thúc tâm tình cũng an

Cảnh trần xa lánh chẳng phan
Ở nơi yên tĩnh lạc an hằng ngày
Ngồi thiền lặng lẽ thẳng ngay

Nhất tâmđịnh tĩnh từng ngày an nhiên
Tu tâmđoạn hết não phiền

Chánh tri giác ngộ an nhiên tỏ bày
Tịnh tâm tu tập từng ngày

Dầndần sẽ thấy tâm này sáng ra.

272. TÓCBẠC
Kìa tóc bạc trên đầu đã hiện ra
Tháng năm vui thú đã đi qua
Già nua tàn tạ giờ đang đến
Chuẩn bị đi về nơi xứ xa

Trên đầu tóc bạc đã râmhoa
Tỉnhmộng chưa người hãy bước ra
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Thế gian bụi bặmmờ u ám
Đi về cõi ấy có đâu xa

Tỉnhmộng chưa người tóc trắng hoa
Lumờ tâm trí tháng nămqua
Say sưa với cảnh trần u ám
Đi về nơi có có DiêmLa

Đi tìm chân lý dẫu đường xa
Thế gian giả tạm đừng lưu luyến

Ai biết tu tâm sẽ chẳng già
Thân già nhưng trí sáng dần ra
Tu tâmhọc đạo tầm chân lý

Không uổng kiếp người đã sinh ra
Tóc bạc trên đầu nhắc nhở ta

Đừng tham phúquý với vinh hoa
Cuộc đời giả tạm sớmphôi pha
Công phu thiền tập tầm chân lý
Người biết công phu ấy chẳng tà

Tóc bạc trên đầu đã hiện ra
Chuẩn bị hành trình về nơi ấy
Niết Bàn bất tử có đâu xa.
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273. TỘI GÌ LỚNNHẤT
Tội gì lớn nhất trên đời

Tội gì mà khiến đất trời không dung
Tội gì ác đến tận cùng

Tội gì cho quả khốn cùng khổ đau
Tội gì tà kiến thâm sâu

Bác không nhân quả ngập đầu tội to
Tội do sát hạimẹ cha

Hại A La Hán thật là không dung
Nhưng khi trả quả đến cùng

Hồi đầu cũng được bao dung trở về
Không tin nhânquả ê chề

Chìm trong ác thú khỏi về nhân gian
Làm lành không có quả lành

Ác không có quả ác lành như nhau
Đó là tà kiến bỏmau

Nếu không thì tội thâm sâu khó lường
Những ai tà kiến cửu trường

Cho rằng không có trước sau luân hồi
Chỉ tin có kiếp này thôi

Dữ lành thiện ác làm rồi cũng không
Đó là tri kiến cạn nông
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Đi vào đọa xứ sẽ không trở về
Đó là tội lỗi nặng nề

Không gì sánhđược tâmmêmuội này
Mai sau ác thú đọa đày

Côn trùng sâu bọ tội này sinh ra.

274. TỘI PHƯỚC
Tội domình đã tạo ra

Từ thân khẩu ý mê tà phát sinh
Phước báu cũng tự nơi mình

Từ thân khẩu ý tịnhminh thiện lành
Cúi đầu lễ Phật tâm thành

Đó là phước báu nhân lành đã gieo
Giấy tiền vàngmãmang theo

Rượu bia dâng cúng là gieomê tà
Cúng dàng đèn nến hương hoa

Thân tâm thanh tịnh ấy là phướcgieo
Tham lam sân hận đi theo

Cầu xin bất chánh tội gieo tâmmình
Lắng nghe giảng pháp tụng kinh
Nhân lành trí tuệ đã sinh nơi này

Cống cao ngãmạn tội thay
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Phỉ báng TamBảo đọa đày ngục sâu
Cúng dàng tạo phước tâm cầu

Thoát ly sinh tử phướcmầu vô biên
Mê lầm ở chốnPhật tiền

Không tin tội phước thiện hiền chẳnggieo
Mai này tội ác đi theo

Chết vào địa ngục hiểmnghèo bi ai
Tu tâmở chốn Phật đài

Tin sâunhân quả tương lai phước lành
Kính tin Giáo Pháp thực hành

Mai này giải thoát tử sanh luân hồi.

275. TRANGĐIỂM
Trang điểm phấn son ướp hương hoa

Tô thêm vẻ đẹp cái thân ta
Cũng bởi thân này nhiều hôi thối
Nên hòng cheđậy ướp hương hoa
Càng yêumến thân thamđắm thân
Càng sinh phiền não khổmuôn phần
Già đau bệnh chết làm sao tránh
Trang điểm ích gì hương với hoa

Tỉnh dậy lo tu tỉnh ngộ ra
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Thanh tâm tịnh ý mới là hoa
Hương thơmđức hạnhmới lan xa
Tu tâmgiải thoát là trang điểm
Hương hoa bất tửmới không già.

276. TRANHGIÀNH
Những loài muông thú hamăn

Thường xuyên gây lộn chiến tranh hãi hùng
Tham lam dẫn đến điên khùng

Tranh giành là thói vô cùng xấu xa
Loài người cao cấp hơnmà

Tại sao lại thế thiết tha tranh giành
Nghiệp nhânquả báo vận hành

Nhân nào quả ấy tranh giành là sao
Tham lam xâuxé cấu cào

Của người ta lỡ vơ vào bản thân
Chiến tranh tàn khốc xa gần

Tương tàn vì lỗi tranh phần của nhau
Cuộc đời đã khổ còn đau

Vì lòng hoang dại bấy lâu chưa tàn
Có khi nướcmất nhà tan

Cũng vì cái thói tranhgiànhmà ra
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Lòng người là vậy xấu xa
Vì không nghe Pháp Phật Đà tu tâm

Cửa thiền thanh tịnh pháp âm
Dạy cho nhân thế tu tâm thiện lành

Chớ nên tranh chấp giật giành
Tham lam thù hận chiến tranh xa lìa

Sống thì phải biết sẻ chia
Giúp người giúp lại thì lìa chiến tranh

Ngu si loài thú tranh giành
Loài người có trí thiện lành yêu thương

Thế gian sẽ bớt chiến trường
Nếu như nhân thế biết đường tu tâm.

277. TRÍ –NGU
Người ta sống ở trên đời

Trí ngu đều có nhưng thời khó phân
Ai đáng là bậc trí nhân

Còn ai ngudốt biết phân thế nào
Theo kinh Đức Phật truyền trao
Trí ngu là chỉ thẳng vào cái tâm

Aimà chấmdứt hận sân
Tham lammêmuội chẳng phân chánh tà
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Bao nhiêu nghiệp ác tạo ra
Không hề hổ thẹn thật là kẻ ngu

Cũng là tâm ấy biết tu
Nghe kinh học pháp công phu hành thiền

Đoạn trừ hết sạchnão phiền
Chuyển ngu thành trí ở liền trong tâm

Có tâm thì phải biết tu
Không thì tâmấy sẽ nguhoài hoài

Tu tâm chẳng phải mộtmai
Trải qua năm thángmiệt mài mới lên

Trí nhân thì phải vững bền
Trau dồi cho trí sáng lên từng ngày

Trí ngu cũng ở tâm này
Tựmình theo ý đổi thaymà thành.

278. TRÍ THỨCVÀTRÍ TUỆ
Trí thức là bởi học nhiều

Trí tuệ là hiểuđược điềuđúng sai
Người ta cố học cho nhiều

Học nhiều hiểu rộng là điều quý thay
Xưa nay tuyển chọn người tài

Dựa vào học vấn trên bài kiểm tra
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Người nào học vấn cao xa
Tuyển vào hàng ngũ tài ba ở đời

Dù cho học vấn cao vời
Cũng không hiểuđược cõi đời thật chân

Cũng không diệt được tham sân
Não phiền không biết cách nào diệt đi

Vậy là chưa hết ngu si
Vẫn còn u ám ưu bi khổ sầu

Cái thân tứ đại từ đâu
Cái tâm vi tế còn sâuhơn nhiều

Bao nhiêuđời kiếp đã qua
Bao nhiêu sau nữa biết là đi đâu

Dù cho trí thức thâm sâu
Cũng không hiểuđược những câu hỏi này

Trí tuệ thì mới tỏ bày
Cái thân danh sắc tỏ ngay nhân gì

Xa xưa nhiều kiếp tuệ tri
Nghiệp nhânquả báo đã đi đường nào

Khổ đauphiền não vì sao
An vui giải thoát đường nào tuệ tri

Tham sân sầumuộn ngu si
Trí tuệ diệt sạch còn gìmà vương
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Trí tuệ hiểu rõ vô thường
Không thamđắmnhiễm nên thường an vui

Tuệ tri sự thật ở đời
Là chân trí tuệ là nơiNiết Bàn.

279. TRỘMCẮP
Ai hay trộm cắp của người

Thành tên trộm cắp thànhngười xấu xa
Lòng người như thể lòng ta

Mất rồi ai cũng xót xa trong lòng
Chẳngmay bị bắt bị còng

Thẩm tra đánh đập thì lòng tái tê
Đời này nhân thế khinh chê
Đời sau đọa xứ ê chề khổ đau
Thươngmình thì tỉnh ngộmau

Tránh xa trộm cắp để sau khỏi sầu
Cho dù thiếu thốn đến đâu

Giữ lòng chân thật chẳng cầu của ai
Đó là giới hạnh thứ hai

Không cho không lấy của ai vật gì.
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280. TRỤ TRÌ
Mỗi chùa cómột trụ trì

Đểmà giải quyết chi li việc chùa
Có khi vị đó dựng lên

Có khi kế tục trên nền tổ tông
Ngôi chùa tốt đẹp hay không

Còndo phước trí của ông trụ trì
Ông này tu phápmôn gì

Thì ngôi chùa đó cũng đi theo cùng
Trụ trì mà chẳng tu chi

Thì ngôi chùa đó lấy gì mà tu
Có khi cúng bái lu bu

Có khi khách khứa tùmù ngày đêm
Có khi xây dựng vữngbền

Quanh năm suốt tháng tạo nên ngút ngàn
Có khi tùng tiệc cỗ bàn

Mảimê thế sựmiễn bànpháp tu
Có khimải miết vân du

Nay đâymai đó pháp tu vi hành
Có khi thuyết pháp độ sanh

Đạo tràng đông đảo tu hành có tâm
Có khi lặng lẽ âm thầm
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Lánh xa trần thế tu tâm tịnh lành
Cũng làmột kiếp tu hành

Trụ trì là việc vừa hành vừa tu
Tu thì im lặng công phu

Hành thì tạo tác chốn tu mạnh lành
Chùa là phương tiện độ sanh
Trụ trì lèo lái thực hành ra sao
Còndo đạo hạnh thấp cao

Trụ trì pháp bảo thế nàomà thôi.

281. TỨQUẢ
Thánh A LaHán vô sinh

Diệt trừ hết sạch vô minhnão phiền
Tamminh chứng đắc hiện tiền

Thể nhập chánh trí vô biên siêu phàm
Không còn việc nữađể làm

Ngay đây tịch diệtNiết BànVô Dư.

282. TUTÂM
Có tâm thì phải tu tâm

Không tu tâm sớm lỗi lầm tạo ra
Tu tâm là hướng Phật Đà
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Niệm ânĐức Phật đểmà tịnh tâm
Tu tâmgiới hạnh nghiêm tầm

Tránh xa ác nghiệp lỗi lầmkhông thêm
Tu tâm thu thúc ngày đêm

Lục căn thâu nhiếp không nên hướng trần
Lắng nghe diệupháp hiểu dần

Trau dồi pháp học là phần tu tâm
Ẩn nơi rừng núi am thâm

Thựchành thiền định tu tâm hợp thời
Tránh xa sự thế duyên đời

Thực hành thiền quán hợp thời tu tâm
Ngày nào chưa sạch lỗi lầm

Chưa tan phiền não thì còn tu tâm.

283. TỪTÂM
Từ tâmmongmuốnhữu tình

An vui như thể chínhmình an vui
Sơ cơ tu pháp từ tâm

Hướng người cùng phái ngườimình kính yêu
Mong cho người ấy được điều

Hiểm nguy xa lánh tránh điềuhiểm nguy
Lòng từ sinh khởi được vì
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Mong cho người khác hiểm nguy xa lìa
Người gần rồi đến người xa

Người mình kính trọng lan ra người thường
Lan dần đến người chẳng thương

Tức là người ghétmột đường từ tâm
Xóa đi yêu ghét xa gần

Không còn khoảng cách người thân kẻ thù
Tâm từ định luật ngàn thu
Xóa đi thù hận cho dù là ai
Lòng từmở rộng trải dài

Khắpmười phương hướng gặp ai cũng từ
Thường xuyên an trú tâm từ

Tình thương trải khắp tâm từ vô biên.

284. TÚCMẠNGTRÍ
Có nhiềuđời sống đã qua

Mà nay quên hết thành ramơmàng
Trong kinh Phật thuyết rõ ràng

Với tâm định tĩnh dễ dàng thấy ra
Bao nhiêu kiếp sống đã qua

Theo dòng nghiệp lực đểmà tái sinh
Nghiệp lành sinh ở cõi lành
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Nhân gian thiên giới nghiệp lành tuệ tri
Tham lam sân hận ngu si

Tạo ra nghiệp ác dẫn đi đọa đày
Súc sinh địangục khổ thay

Gieo nhân đời trước đời này chịu thôi
Đó là sự thật luân hồi

Tu tâm cho sớm để rồi thoát ra
Thực hành Giáo Pháp PhậtĐà

Tu tâmgiác ngộ vượt qua luân hồi.

285. TUỆTÂM
Tuệ tâm là trí suy tầm

Hiểu ra sự thật tuệ tâm tỏ bày
Mặt trời sáng tỏ ban ngày

Cũng như trí tuệ tỏ bày trong tâm
Xua tan bóng tốimê lầm

Xua tan cấuuế tà tâm lumờ
Xua tan do dự nghi ngờ

Xua tan tà kiến dại khờ ngu si
Tuệ tâm là hiểuđường đi

Khổ đauhạnh phúc bởi vì gieo nhân
Ngu si tham đắm hận sân
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Là nhân khốn khổ phải cần tránh xa
Từ bi trí tuệ bao la

Là nhân hạnh phúc tạo ra thiện lành
Vì nghe Phật Pháp thực hành

Cho nên tâm tuệ khởi sanh nơi mình
Tuệ tâm đoạndiệt vôminh

Mở đường giải thoát tử sinh luân hồi.

286. TỤNGKINH
Tụng kinh phước trí đều sinh

Trở thành thời khóa tâm linh tu hành
Tụng kinh là tỏ lòng thành

Kính tin Tam Bảo phước lành vô biên
Tụng kinh hướng đếnPhật tiền

Phước điền gieo tạo thiện hiền trong tâm
Tụng kinh trí tuệ uyên thâm

Hiểu sâu lời Phật thì tâm tịnh lành
Tụng kinh chánh niệmphát sanh

Trang nghiêm tề chỉnh lòng thành kính tôn
Tụng kinh chuyển hóa tâm hồn

Xua tan lòng tục kính tôn Phật Đà
Luân hồi mong sớm thoát ra
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Phước lành chia sẻ gần xa an lành
Tụng kinh hướng đến chúng sanh

Gần xa hoan hỷ tâm thành khởi sinh
Phước lành lợi ích tụng kinh

Nghĩ bàn không thể tâm linh nhiệmmầu.

287. TƯỢNGPHẬT
Tượng là hình ảnh tượng trưng
Phật là giác ngộ đã từng sinh ra
Tu tâm chứng ngộ Phật Đà

Dạy cho nhân thế thoát ra luân hồi
Támmươi nămở cõi đời

Niết Bàn tịch diệt Ngài rời thế gian
Ngày nay tạo tượng Phật Đà

Noi theo gương sáng đểmà tu tâm
Phật xưa không tạo lỗi lầm

Thì người lễ Phật sinh tâm thiện lành
Phật xưa hoằng pháp độ sanh

Thế gian tôn kính hạnh lành vị tha
Xây chùa thờ tượng Phật Đà

Tôn thờ cung kính cùng là lễ nghi
Tâmmàmê tín là si
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Tâmmà có trí vậy thì hiểu ra
Kính tôn Phật ở tâm ta

Tượng là để nhớ nhớmà để tu
Không tu thấy tượng nhưmù
Biết ai mà lễ phải tu tâmnày
Lâungày cũmục đổi thay

Tạo ra tượngmới tôn bày trang nghiêm
Đó là kính trọng Phật tiền

Đó là đang tạo phước duyênmuôn đời.

288. TƯỞNGTRI – TUỆTRI
Tưởng tri là thấy dáng hình
Tuệ tri là thấy tận tình sâu xa

Tưởng tri ảo tưởng về ta
Cái thân tứ đại tưởng là đẹp xinh
Tuệ tri không chấpdáng hình

Thân này tứ đại trương sình thối tha
Tưởng tri cảm thọ là ta

Vui buồn khổ lạc thiết tha ân cần
Tuệ tri căn xúc cảnh trần

Thọ sinh rồi diệt thêm phần khổ đau
Tưởng tri tưởng tượngmông lung
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Bao nhiêu cảnh tượng trập trùng sinh ra
Tuệ tri tưởng ấy chỉ là

Nhớ ghi trần cảnh sinh là diệt ngay
Tưởng tri hành động từng ngày

Mình làmmọi việc hăng say thếmà
Tuệ tri thiện ác sinh ra

Domình tạo nghiệp thật là thâm sâu
Tưởng tri tâm ở trong đầu

Vô hình vô tướng sống lâu linh hồn
Tuệ tri tâm chẳng trường tồn

Tùy duyên sinh diệt linh hồn rỗng không
Tưởng tri vạn vật hữu hình

Đẹp xinh tốt xấuđểmình ghét yêu
Tuệ tri mọi thứ diệt tiêu

Không ngừng biến đổi là điều tất nhiên.

289. ƯA - KHÔNG
Ưa thích công việc bận hoài

Không ưa công việc bên ngoài dễ tu
Ưa thích hội chúng giao du

Không ưa hội chúng tịnh tu dễ dàng
Ưa thích nói chuyện rộn ràng
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Không ưa nói chuyện nhẹ nhàng công phu
Ưa thích ngủ nghỉ li bì

Không ưa ngủ nghỉ tu trì cần chuyên
Ưa thích ngoại cảnh phan duyên

Không ưa ngoại cảnh tâm yên nhẹ nhàng
Ưa thích ăn uốngmơmàng

Không tham ănuống dễ dàng tu tâm.

290. UỐNGRƯỢU
Uống rượu và dùng các chất say
Khác gì thuốc độc phải bỏ ngay
Say sưa chìm đắmmờ tâm trí
Bê tha thối nát đã phơi bày
Rượu làm say xỉn với ba hoa

Không còn hổ thẹn việc xấu xa
Cũng không sợhãi điều tội lỗi
Như con dã thú sống trong nhà
Thân nhân khốn khổ sợ kêu la
Chết rồi đọa lạc làmmuông thú

Ngu xuẩn không phân biệt chánh tà
Vì vậy Phật Đàquy học giới
Rượu và say xỉn tránh ra xa.
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291. VESAK5

Ngày rằmVesak tháng tư
Kínhmừng Phật đản đã từ ngàn xưa

Lâm Tỳ Ni ngát hương đưa
VôƯu 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 gian thiên giới PhậtĐà chí tôn”

Ba hai tướng hảo tâm hồn
Thanh cao thoát tục chí tôn thiện lành

Cũng vì đại nguyện độ sanh
Bốn A TăngKiếp thực hành chu viên

Mười ba la mật thiện hiền
Trăm ngàn đại kiếp chu viên phước lành

Ngày rằmVesak đản sanh
Ngày rằmVesak chứng thành NhưLai

Ngày rằmVesak không sai
Niết Bàn tịch diệt lâu dài vô dư

5Vesak: Ngày tamhợp, kỉ niệm ngày đản sinh và ngày thành
đạo của Bồ tát , ngày nhậpNiết-bàn của Đức Phật.
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Ngày rằmVesak tháng tư
Nhân ba sựkiện Phật từ chứa chan
Giáng Sinh, ThànhĐạo, Niết Bàn
Là ngày lịch sử trần gian hướng về

Nhân gian thiên giới tựu tề
Cúng dàng tưởngnhớ niệm về thâm ân

Bổn sưdạy 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.

292. VIỆCCHÙA
Thiềnmôn nhiều việc phải làm

Mỗi ngườimỗi việc đảm đam kịp thời
Tu tâm là việc chớ rời

Ngoài giờ lao tác thảnh thơi nhẹ nhàng
Thiềnmôn thì phải gọn gàng

Trong ngoài sạch sẽ là đang tu trì
Không nên bày biện cầu kỳ

Đơn sơmọi việcmỗi khi thanh nhàn
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Thấy gì hư phải sửa ngay
Thấy gì bừa bộn gọn gàng chỉn chu

Thấy gì thiếuhụt thì bù
Việc cần làm vậy cho dù nhỏ to
Mọi người đềubiết chăm lo

An vui nhẹ nhõmđắn đo nặng nề
Suy bì tị nạnh lề mề

Muộnphiền tăng trưởngnão nề được chi
Cửa thiền hưng thịnh hay suy

Cũng do người ở thực thi thế nào
Chẳng nên bày việc tào lao

Mà nên thiết thực đề cao pháp hành
Việc gì cần thiết thì nhanh

Làm rồi buông xả thực hành chuyên tâm.

293. VÔDUYÊN
Cái gì cũng phải có duyên

Vô duyên thì chẳng nên duyên sự gì
Vô duyên dù có ở gần

Mà như xa cáchmuôn phần chẳng quen
Vô duyên dùmuốn làm quen

Mà lòng cách trở khó quen vô cùng
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Vô duyên dù có sống chung
Chẳng yêu chẳng ghét chẳng cùng tâm tư

Pháp lành củaBậc Đạo Sư
Có duyên thì đến khước từ vô duyên
Vô duyên nghe pháp tưởng như
Nghemây nghe gió nghe từ vô tri
Vô duyên nghe chẳng hiểu gì

Không cùng tư tưởng vậy thì vô duyên
Vô duyên thì phải gieo duyên

Gieo duyên Phật Pháp tạo duyên độ đời
Duyên lành gieo khắpmuônnơi

Độ đời thì phải hợp thời gieo duyên
TamBảo là ruộng phước điền

Gieo duyên lành khắpmọimiền gần xa
Pháp lành lan tỏa bao la

Tạo duyên cho khắp gần xa hướng về.

294. VÔ ÍCH
Cái gì vô ích trên đời

Đềumang vứt bỏ cho vơi nhẹ lòng
Cái gì có ích cầumong

Có rồi gìn giữ đề phòng chớbuông
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Cái gì vui trước khổ sau
Tham lam hưởng dục bỏmau ích gì

Cái gì tức tối li bì
Hận sân vô ích lợi gì bỏmau
Cái gì chẳng hiểu trước sau
Ngu si vô ích bỏmau tức thì
Cống cao ngạomạn cái gì

Khen, chê, yêu, ghét tức thì bỏmau
Cái gì sinh trước tử sau

Xả ly nhân thế trước sau cũng tàn
Trần gianmọi thứ tiêu tan

Tu tâmhướng đến Niết Bàn an vui.

295. VÔMINHVÀTRÍTUỆ
Vôminh là cái tối đen

Trí tuệ là đèn soi sáng vô minh
Vôminh không biết tử sinh

Luân hồi khổ não domình ngu si
Trí tuệ hiểu rõ đường đi

Nghiệp domình tạo thích đi đường nào
Vôminh không hiểu vì sao

Lòngmình lại cứ tuôn tràodục tham
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Tuệ tri sự thật nên nhàm
Cảnh trần sinh diệt không tham cảnh trần

Vôminhmuốn hưởng không làm
Dù làmnhân xấu vẫn hamquả lành

Trí tuệ hiểu rõ ngọn ngành
Nhân nào quả ấy thực hành thẳng ngay

Vôminh tạo ác không hay
Tưởng là vô tội cứ bày vô tư

Trí tuệ thì trải lòng từ
Tránh xa tội lỗi lòng từ vô biên

Vôminh tri kiến đảo điên
Cái vô thường lại tưởng thường còn lâu

Trí tuệ hiểu rõ thâm sâu
Thế gianmọi thứ chẳng lâu vô thường

Khổ đaumà cứ vấn vương
Vôminh thamđắm nên thường tử sinh

Trí tuệ dập tắt vôminh
Tuệ tri nhân thế tử sinh khổ dài

Vôminh trí tuệ là hai
Nhưng cùng trongmột hình hài tấm thân

Thọ trì Giáo Pháp chánh chân
Tu tâm trí tuệ đoạn dần vô minh.
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296. VÔMINH
Vôminh là gốc tử sinh

Vôminh không hiểu chínhmình là ai
Vôminh thấy đúng là sai

Thấy sai là đúng thấy tà là chân
Vôminh đen trắng chẳng phân
Vôminh tăm tối ngu đần vô tri
Vôminh chẳng biết đường đi

Vì tham chút lợi màphi đường tà
Bao nhiêu nghiệp ác tạo ra

Chẳng hay vui khổ đến là từ đâu
Vôminh chỉ thích kêu cầu

Cầumà không được thì sầu lại tăng
Vôminh đâu có hiểu rằng

Nghiệp nhânquả báo từ trong luân hồi
Tử sinh nhiều khổ lắm rồi

Khổ rồi tỉnh ngộ ngộ rồi thoát ra
Lắng nghe Giáo Pháp PhậtĐà

Lắng tâm thiềnđịnh đểmà tuệ tri
Tuệ tri dập tắt ngu si

Tử sinh chấm dứt vôminh đoạn trừ.
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297. VÔ SÂN
Vô sân là chẳng giận hờn

Vô sân là chẳng thua hơn với người
Vô sân là chẳng ghét ai

Vô sân là đã trải dài từ tâm
Vì không bới móc lỗi lầm

Vì không ghen tỵ nên tâmkhông sầu
Vì không bỏn xẻn tham cầu

Vì không hối tiếc u sầukhông sinh
Vì lòng thươngmọi hữu tình

Tử sinh đau khổ nênmình không sân
Vì hằng nhớ đến thâm ân

Nhiều đời quyến thuộc người thân với mình
Vô sân vớimọi chúng sinh

Ở đâu cũng được thân tình yêu thương
Ở đâu cũng được tán dương

Vì mình ban trải tình thươngmuôn loài.

298. VÔ THAM
Vô thamđối với cảnh trần

Là tâm tự tại là nhân thiện lành
Vô tham thì tội chẳng sanh
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Vô tham thì tạo phước lành vị tha
Vô thamđạo đức thật thà

Vô tham biết đủ chẳng sa dục trần
Vô tham tu đạo chánh chân

Vô tham trí tuệ thoát trần vô sinh
Vô thamđoạn diệt vô minh

Vô tham giải thoát tử sinh luân hồi.

299. VÔ VI
Vô vi không có pháp hữu vi

Không sinh không diệt pháp vô vi
Tịch tĩnh rỗng không không tự ngã
Chân thường chân lạc ngã vô vi

Vô vi pháp ấy thật tuệ tri
Tận cùng chân đế củahữu vi

Diệt sinh sinh diệt không ngừng nghỉ
Vô thường khổ vô ngã hữu vi

Chân thường lạc tịnh pháp vô vi
Bất tử bất sinh vô tự ngã

Niết Bàn tịch tĩnh pháp vô vi.
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300. VUACHUYỂNLUÂNVƯƠNG
Bahai tướng hảo trượng phu

Nếu không là Phật thì là ThánhVương
Thiên xa xuất hiện dị thường

Ngựa voi thuần chủng vua thường ngự lâm
Tướng quân gia chủ tri âm

Ngọc châu như ýmỹ nhân trọn tình
Thiên xa cùng bốn đạo binh

Nam chinh Bắc chiếndẹp bình bốn châu
Bốn phương thành nước chưhầu

Cùng chung hiếnpháp tâmđầu Thánh Vương
Dân an nước thịnh hùng cường

Thực thi phép tắc lệ thường vua ban
Một không sát hạimuôn loài

Hai không trộm cắp vật ngoài của ai
Ba không tà hạnh gái trai

Bốn không dối trá lừa ai việc gì
Năm không uống rượu say sì

Đó là ChánhPháp trị vì thế gian
Không dùng vũ khí bạo tàn

Mà dùng đạo đức trấn an dân tình
Thiên xa cùng bốn đạo binh
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Dao du khắp chốn dân tình an vui
Chuyển LuânThánh Đế vua tôi

Phước lành công đức vun bồimà lên.

301. VUIKHỔDOMÌNHTẠO
Ở đời có khổ có vui

Domình tạo tác khổ vui domình
Ai hay làmhại chúng sinh

Làmình đã tạo cực hình cho thân
Ai còn nóng tính hận sân

Tựmình thiêuđốt khổ thân nhiều đời
Mê say hưởng dục chơi bời

Là nhân sầu khổ nhiềuđời bất an
An còn tâm trímêman

Không phân thiện ác ngập tràn ngu si
Luân hồi các nẻo ra đi

Khổ do tâm trí ngu si củamình
Ai không làm khổ chúng sinh
Làmình đã tạo chomình lạc an

Hảo tâm bố thí phát ban
Là ta đã tạo sang giàu cho ta
Thành tâm kính lễ Phật Đà
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Phước lành cao thượng cũng là quý nhân
Hai đường thiện ác tỏ phân

Lắng nghe Giáo Pháphiểu chân chánh tà
Tu tâm trí tuệ sáng ra

Đoạn trừ phiền não thật là an vui.

302. VUI TRƯỚCKHỔSAU
Người đời vì quá ham vui

Vui chưa thỏamãnđã vùi khổ đau
Vì đời vui trước khổ sau

Càng ham vui lắm càng đau khổ nhiều
Người đời tưởngdục là vui

Vì khao khát dục lầm lùi mọi phương
Như con chó gặm khúc xương

Bụng chưa no đã đi đường cái răng
Người đời vì thích lăng xăng

Đó đây quanh quẩn lằng xằng tìm vui
Lao tâmkhổ lụy ngậm ngùi

Thân tànma dại vậy là vui sao
Như con cá ở dưới ao

Cắn câu rồi lại kêu gào với ai
Vì đời không hiểu đúng sai
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Nghiệp nhânquả báomiệt mài tìm vui
Tạo ra tội lỗi nhất thời

Sinh vào đọa xứ nhiều đời khổ đau
Vì đời vui trước khổ sau

Chạy theo tham dụcmà đau khổ hoài
Vui trong cái khổmệt nhoài

Chi bằng học đạo thoát ngoài khổ vui
Chí tâm học đạo không lùi

Gian nan chẳng quản khổ vui chẳngmàng
Công phu thiền tập kỹ càng

Ngộ ra chân lý hết ràng khổ vui.

303. XẢTÂM
Xả tâm bình thản cõi lòng

Lặng nhìn nhân thế trong dòng tử sinh
Mọi người làm chủ nghiệpmình

Mọi người thừa tự nghiệpmình tạo ra
Ở gần hay ở cách xa

Ghét yêu bình thảnnghiệp là chủ nhân
Dù cho cao thấp xa gần

Dù cho tốt xấu tự phầnnghiệp thôi
Nghiệp nhân xưađã tạo rồi
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Bây giờ cho quả khổ vui tựmình
Bây giờ tạo tác nghiệp sinh

Tương lai vui khổ domình tạo ra
Chúng sinh khắp cõi bao la

Tựmình tạo nghiệp vậy mà tuệ tri
Xả tâm bình thản diệu kỳ

Không yêu không ghét tuệ tri nghiệp hành.

304. XEMBÓI
Thế gian chẳng hiểu biết gì
Thích đi xem bói chỉ vì umê
Lắng tai nghe phánmọi bề

Đúng sai đượcmất não nề lo âu
Toàn là những chuyện đâu đâu

Nghe rồi lòng dạ rối ngầu phân vân
Chuyện xa cho chứ chuyện gần

Người ta biết được phân trần cả ra
Tin rồi đắm lụy đó mà

Bảo sao nghe vậy thế là umê
Dù người ta biết mọi bề

Như cây có quả không hề biết nhân
Khổ vui họa phúc xoay vần
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Tùy theo nhânquả dùgần hay xa
Nghiệp nhân xưađã tạo ra

Ác cho quả khổ lành thì quả vui
Tin sâunhân quả được rồi

Làm lành lánh dữ vậy thôi khỏi cầu
Xem chi bói toánmệt đầu

Xét suy nhân quả hiểu sâu sự đời
Thiện tâm trí tuệ cao vời

Thìmôn bói toán hết thờimị dân.

305. XEMNGÀY
Thế gian khimuốn làm gì

Cũng xem ngày tốt là vì cớ sao
Mặt trờimọc ở trên cao

Ngày nào cũng vậy cớ sao xem ngày
Si mê nênmới đặt bày

Xem ngày sao chẳng xemngay tâmmình
Tà tâm thì tội phát sinh

Tội sinh quả báo tựmình khổ đau
Chánh tâm tạo phước thanh cao

Rồi sau phước quả hưởng bao an lành
Tu tâmphước tuệ viên thành
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Bỏ ác làm lành là tránh họa tai
Mình không ác ý hại ai

Đó là ngày tốt không sai đạo đời
Ngày nào tu tập tâm thời

Đó là ngày tốtmuôn đời không sai.

306. XEMTÁNH
Người tham bộc lộ tánh tham

Khi nói khi làmđềuđặn chỉn chu
Ra vào chải chuốt công phu

Nói lờimật ngọt ruồi bu kiến bò
Vì tham nên khéo thăm dò

Thấy đâu có lợi là thò cái tham
Người sân bộc lộ tánh sân

Nghiêm nghiêmnét mặt không cần nịnh ai
Gặp điều gai mắt chướng tai

Không kìmnénđượcmặt tai đỏ bừng
Trợn hai conmắt trừng trừng

Như con rắn hổ nó phừng cái mang
Người si chẳng biết xét suy

Nói năng hời hợt chẳng vì đúng sai
Vểnh tai nghe chuyện ngắn dài
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Đua đòi bắt chước đúng sai biết gì
Mông lung tâm trạng hiếu kỳ

Sớm vui chiều chán việc thì dở dang
Đức tin có tánh hay tin

Nghe điều kỳ lạ là tìm đếnnơi
Thành tâm lễ Phật lễ trời

Những gì không thấy lại thì càng tin
Có khi tin đúng tin sai

Tinmà có tuệ chẳng ai dám lừa
Tánh hay phân tích đúng sai
Tìm ra sự thật ấy là tuệ căn
Thôngminh túc trí đa văn

Tuệ tri sắc bén nói năng đúng thời
Tâm tư thấu hiểu sự đời

Làm gì cũng được hợp thời chẳng sai
Tư duy là tánhnhớ dai

Ấp ủ nhiều chuyện ngắn dài viển vông
Luận bàn đủ thứ lông bông

Đêm nằm trằn trọc ngày không ngớt lời
Suy tư nhiều chẳng đúng thời

Làm cho đầu óc rối bời lung tung
Tánh tham gần giống tánh tin
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Cả hai có tính dịu dàng như nhau
Tham thì dối trước lừa sau

Đức tin thờ phụng trước sau trọn tình
Tánh sân tánh tuệ cũng gần

Chuyên gia soi mói lỗi lầm người ta
Sân thì buộc tội chẳng tha

Tuệ tìm để hiểu chánh tà mà thôi
Si cùng với lại tư duy

Trầm ngâmmơmộngnghĩ suy vẩn vờ
Si thì rỗng tuếch ngáongơ

Tư duy ngậmkhói đợi chờ tỏa phun.

307. XUẤTGIA
Xuất gia là xuất thế tục gia
Mặc áo cà sa cạomái đầu

Dứt bỏ trần duyên không hưởng dục
Tầm cầu chân lý chốn thiền gia
Nương Pháp Phật Đà tu học đạo
Thọ trì giới Pháp Phật truyền trao
Oai nghi tề chỉnh đường tăng tướng
Nuôi mạng xin ăn vật cúng dường
Tri túc đủ dùngkhông hưởng thụ
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Lục căn thu thúc tịnh tâm tu
Học pháp đa văn Kinh Luật Luận
Hành thiền chỉ quánmật công phu
Buông xả thế duyên tầmĐạo Quả
Giữ gìnChánhPhápmãi ngàn thu.

308. XÚC
Sáu căn tiếp xúc sáu trần

Sinh ra cảm thọ là nhân ái tình
Mắt mà thấy cảnh sắc xinh

Thì tham ái khởi tâm tìnhmê say
Tai nghe thấy tiếng tưởng hay

Mũi tâmđắm lụy thân này héo hon
Lưỡi thì tham đắm vị ngon

Thân ưa xúc chạmhéomòn cầumong
Ý thì xúc pháp bên trong

Cảnh trần giữ ở cõi lòngmà chi
Trí nhân phải biết xúc gì

Khiến tâm thanh tịnh được thì mới nên
Cảnh trần ô nhiễm ở trên

Lục căn thu thúc chớnên nhiễm trần
Cảnh gì tâm tịnh thì gần
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Xúcmà trí tuệ tăng dần thì nên
Đạo tâmmuốn được vững bền

Phải tu cho ý trở nên thuần thành
Phápmôn thiền định thực hành

Mỗi ngày tâm ý được thanh tịnh dần
Ýmà xúc cảnh chánh chân

Là đang tu tập thoát trần tử sinh.

309. YÊU–GHÉT
Người ta mongmuốn được yêu
Nếu như bị ghét là điều khổ thay

Sự đời bất tận xưa nay
Hai đường yêughét đắng cay sự đời

Tâm người thay đổi nhất thời
Nay yêumai ghét sự đời bất an

Khi yêu tâm trímêman
Chìm trong tục lụy điêu tàn vấn vương

Ghét nhau đấu đá cang cường
Ngày qua tháng lại chiến trường tử sinh

Nguyên nhân cũng bởi vô minh
Giả cho là thật tâm tình umê
Ghét nhau hậu quả thảm thê
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Yêunhau rồi cũng tái tê khổ sầu
Xả ly tham ái thâm sâu

Đoạn trừ sân hận đối đầu xưa nay
Không yêu không ghét vui thay

An nhiên tự tại từng ngày an nhiên
Tu tâmđoạn hết não phiền

Không yêu không ghét an nhiên cuộc đời.


