
CỐ TU TẠO PHƯỚC   

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

Tổ tiên tích đức muôn đời thịnh, 

                        Con cháu thảo hiền vạn kiếp vinh (sưu tầm) 

    *** 

   Dưới đây là tật thế gian, 

   Làm gương tu tập cho cháu con thực hành. 

 

Để cho con một rương vàng, 

  Dạy con TẠO PHƯỚC, tốt ngàn lần hơn. 

   Làm người phải nhớ nghĩa ân, 

  Chịu ơn không trả, phải chăng vô tình. 

 

Hiếu thảo đứng đầu hạnh lành, 

Làm con nhớ phải thực hành thường xuyên. 

   Cha Mẹ: Phật sống chớ quên,  

Con chí HIẾU, phước tạo nên dễ dàng.  

 

 Dễ tính tâm luôn nhẹ nhàng, 

  Chấp ngã trăm thứ ngổn ngang trong đầu, 

   Sinh ra giận, tức, khổ, sầu, 

  Đã tạo nghiệp, CHẤP càng ăn sâu vào lòng! 

   CHẤP NGÃ là cội khổ biết không?! 

  BUÔNG XẢ, tâm sẽ nhẹ hơn từng lần. 

 

 Phóng sinh phước đức vô ngần,  

Cứu nhiều sinh mạng, hưởng phần thọ lâu, 

   Lại rất ít bị ốm đau, 

Cuộc sống hạnh phúc, khắc sâu thường hành.  

  

 Mừng vui, thấy ai làm lành, 

Để tập diệt bỏ tính ganh …lần lần, 

Ngày kia tâm rộng bội phần, 

Mặc sức hưởng phước, chẳng cần cầu mong.  

 

 Hưởng điều tốt, chớ khoe khoang, 

Càng khoe lắm, càng tiêu hoang phước trời! 

Mai kia, khi Phước cạn rồi, 

Tai họa ập đến, bị chê cười, biết chưa!? 

 

Trung ngôn, nghịch nhĩ chẳng ưa! 

Chỉ lời ngon ngọt mới vừa lòng thôi! 

   Người chức quyền thích vậy, chao ôi! 

 Đứt dây, diều rớt mấy hồi biết không!? 

 

Ra đời muốn được thành công, 

  Chữ TÍN phải nhớ nằm lòng trong tâm. 

   THẤT TÍN, tối kị, đừng làm. 



  Hanh thông công việc, rõ ràng, chớ quên. 

 

Cuộc sống đừng để đồng tiền, 

  Làm cho lóa mắt, tội liền tạo ngay. 

   Tránh việc xấu ấy, nhớ điều này: 

  LIÊM SỈ ứng dụng, vui thay cuộc đời. 

     

Ăn chay, niệm Phật không ngơi, 

  Tham sân, đố kị,… chẳng rời khỏi tâm. 

   Cố tu dưỡng, sửa lỗi lầm, 

  Buông xuôi, uổng lắm, vãng sanh đang chờ. 

    

Nơi hưởng nhiều phước, mới CHO. 

  Ấy tâm tính toán, so đo: hẹp lòng, 

   Dù cúng trăm lượng vàng ròng, 

  So lòng rộng mở, một đồng vẫn hơn.  

     

Có người rất thích “báo ân”, 

  Mua đồ qúi tốt, ân cần cúng dâng. 

   Người ấy không tha thiết tu thân, 

  Vì tưởng làm vậy, phước tăng muôn phần 

   Nào ngờ đã hại chư tăng, 

  Sư tu chân chính xài sang, người cười. 

     

                                      Người xem ta lớn tựa Trời, 

  Ai mà đụng đến tức thời nổi sân, 

   Ấy người ngã mạn kiêu căng, 

  Tính ấy, phước giảm, phải cần sửa thôi! 

     

    Có người rất ưa lắm lời, 

Gọi bạn, kể xấu chuyện người vui chơi. 

   Rồi sân ôm mãi trong người, 

  Sinh ra ác khẩu, tội thời ăn sâu. 

 

 Làm việc thiện, tâm đứng đầu, 

“Tâm rộng, phước lớn”, là câu dặn dò. 

Bố thí mà còn đắn đo, 

Hay là hối tiếc khi cho đi rồi, 

   Làm vậy, phước hưởng ít thôi, 

Bởi do tâm lượng hẹp hòi mà ra. 

  

 Giúp rồi, kể ơn người ta, 

Còn mong đền đáp, quả là không nên, 

   Chi bằng ta hãy lãng quên, 

    Đã được phước, tình hai bên đậm đà. 

             

 Khởi làm phước, chẳng vì ta, 

Vì người trước hết, mới là tâm ngay, 



   Còn cho ai, kẻ kém may, 

Cũng luôn tôn trọng, tính này đáng noi, 

   Có thế, phước được vun bồi, 

Còn khinh người nhận, tội thời lãnh thôi! 

         

 Người trồng cây hạnh người chơi, 

Ta trồng cây đức để đời về sau. (ca dao) 

   Tu phước, có khó lắm đâu, 

Ai tu cũng được, miễn sao có lòng.     

   Hẹp lòng, chẳng loại một đồng, 

Thiên tai, chết chóc… lòng không cảm gì! 

  

 Tốt nhất, đúng pháp tu trì, 

Vận ta, con cháu lo gì không thay. 

   Ta chủ vận mệnh hằng ngày, 

Muốn nên tốt, xấu chẳng ai khác mình. 

  

 Mong con cháu vững niềm tin, 

Làm điều phước đức, hiển vinh sau này. 

   Biết vậy, phải bắt đầu ngay, 

Chần chờ chi nữa, tháng ngày trôi nhanh, 

   Tu sớm, tích nhiều phước lành, 

Đời ta hạnh phúc, thực hành rồi xem…  

       

*********** 

             Phần ghi thêm:  

(1) Trong một bài hồi hướng có những câu sau đây: 

Pháp môn xin nguyện học. 

                       Ân nghĩa xin nguyện đền.        

  Phiền não xin nguyện đoạn.        

  Quả Phật xin chứng nên. 

 Ân Nghĩa gồm có bốn Ân: (1) ân Tổ Tiên Cha Mẹ, (2) ân Đất Nước, (3) ân Tam Bảo, (4) ân Đồng 

Bào và Nhân Loại.  
(2) Gắng thuộc những câu Phật dạy sau đây để thực tập khi làm việc gì giúp đỡ ai: 

- Thi ân bất cầu báo. 

-Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính. 

-Coi sự thi ân như đôi dép bỏ. 

  

(3) Phóng sinh: nên mua những sinh vật ở chợ, tức những con vật sắp bị chết, rồi đem  

phóng sinh. Nhớ phóng sinh làm sao chúng sẽ sống được thì mới có công đức. Có người đi mua chim 

cảnh để phóng sinh. Chim cảnh luôn được người chăm sóc nuôi sống. Chúng chưa có một ngày tự kiếm 

sống. Vậy mua chúng đem phóng sanh, liệu chúng có thể tự tìm thức ăn để sống không? Việc phóng 

sinh như vậy là được phước hay có tội? Phóng sinh với tâm từ bi vô sở cầu, vô sở nguyện thì công đức 

vô lượng.  

  

(4) Thực tập hạnh tùy hỷ công đức bằng cách nhớ lời giải thích sau đây: 

 

     Đẹp làm sao công đức tùy hỉ! 

     Thấy người làm lành không ganh tị. 



     Ra tay trợ giúp, lòng vui sướng. 

(hay: Lòng khởi mừng vui và tán thán.) 

     Hai đàng công đức hưởng bằng y. 

  

(5) Phật dạy:Người phát tâm rộng lớn bố thí, của chỉ bằng hạt cải mà quả báo như  

núi Tu Di. Ngược lại, người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí, của bằng núi Tu Di, công đức chỉ bằng hạt 

cải.  

 (6) “Làm Chủ Vận Mệnh” là sách ghi lại lời gia huấn của Viên Liễu Phàm, mục đích dạy  

cho con là Viên Thiên Khải cải ác làm lành. Câu chuyện này đều là người thật, việc thật. Rất hay. Mong 

bà con tìm đọc.  
 

(7) Đạo Phật quan niệm mệnh số ta có thể thay đổi được bằng cách làm các điều thiện,  

lành. Trái lại, thuyết định mệnh tin là vận số ta đã được an bài, bất di, bất dịch. Hãy đọc sách “Làm 

Chủ Vận Mệnh,” dịch giả Thượng Tọa Thích Minh Quang, rồi cố gắng thực hành để cải đổi vận mệnh.   

 

(8): Tu Thân:Tu là sửa, Thân là thân mình. Tu thân là sửa chữa bản thân mình cho được  

ngay chánh, hợp theo đạo đức. 

Muốn Tu thân thì trước hết phải giữ cái tâm mình cho được ngay chính. Tâm không ngay chính thì làm 

sao sửa mình cho ngay chánh được. 

 

Bài viết chắc không làm sao tránh khỏi những lỗi lầm, chúng tôi kính mong quí bậc cao  

minh chỉ bảo cho. Còn phần thực tập tu Phước có đem lại được chút lợi lạc nào cho những bạn đạo hữu 

duyên, chúng tôi xin đem hồi hướng công đức này về cho tất cả Pháp giới chúng sanh đều trọn thành 

Phật đạo./.  

 

 
 


