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佛言 
人害己未必死 
天害己福可避 
自害己一定死 
害人即害自己 
南無阿彌陀佛 

PhÆt ngôn 
Nhân håi k› vÎ tÃt tº 

Thiên håi k› phúc khä tœ 
T¿ håi k› nhÃt ÇÎnh tº 
Håi nhân tÙc håi t¿ k› 

PhÆt dåy 
NgÜ©i håi chÜa h£n ch‰t Çâu 

Tr©i håi phÜ§c ÇÙc Ç« ÇÀu bình an 
T¿ håi thân khó vËn toàn 

Håi ngÜ©i kh° sª lÀm than chính mình 
NAM MÔ A DI ñA PH�T 
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Bài sÓ 1 
出家目的脫輪迴 
免受長期生死催 
看破紅塵皆夢幻 
法身慧命用心培 

DÎch âm 
XuÃt gia møc Çích thoát luân hÒi 
MiÍn th† trÜ©ng kÿ sanh tº thôi 

Khán phá hÒng trÀn giai m¶ng huyÍn  
Pháp thân huŒ mång døng tâm bÒi 

DÎch nghïa 
XuÃt gia møc Çích khÕi luân hÒi 

Tránh ch£ng theo dòng sanh tº trôi 
ThÃy rõ hÒng trÀn ÇŠu giä tåm 

Pháp thân huŒ mång g¡ng vun bÒi 
Løc bát 

XuÃt gia Ç‹ thoát luân hÒi 
G¡ng tu tránh ÇÜ®c n°i trôi vô thÜ©ng 

HÒng trÀn giä tåm Çau thÜÖng 
Luôn tu phÜ§c huŒ an tÜ©ng tiêu dao 
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Bài sÓ 2 

凡夫學道謂修身 
不是神仙降下塵 
所以貪瞋恒檢束   
完成報答四鴻恩 

DÎch âm  
Phàm phu h†c Çåo vÎ tu thân 

BÃt thÎ ThÀn Tiên giáng hå trÀn 
Sª dï tham, sân h¢ng ki‹m thúc 
Hoàn thành báo Çáp tÙ hÒng ân 

DÎch nghïa 
Phàm phu h†c Çåo g†i tu thân 

Ch£ng phäi ThÀn Tiên hiŒn xuÓng trÀn 
Bªi th‰ tham, sân nguyŠn khép låi 
Hoàn thành báo Çáp bÓn hÒng ân 

Løc bát 
Phàm phu tu Ç‹ sºa thân 

Ch£ng phäi Tiên PhÆt xuÓng trÀn Ç¶ sanh 
Tham, sân cÓ g¡ng chØa nhanh 

BÓn ân trä ÇÜ®c an lành chính ta 
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Bài sÓ 3 

少迷名利謂為修 
心莫是非莫恨讎 
學習慈悲行忍辱 
娑婆極樂任雲遊 

DÎch âm 
Thi‹u mê danh l®i vÎ vi tu 

Tâm måc thÎ phi måc hÆn thù 
H†c tÆp tØ bi hành nhÅn nhøc 
Ta bà, C¿c låc nhÆm vân du 

DÎch nghïa 
´t ham danh l®i g†i r¢ng tu 

Tâm ch£ng thÎ phi ch£ng oán thù 
H†c tÆp tØ bi và nhÅn nhøc 

Ta bà, C¿c låc sÓng ngao du 
Løc bát 

Tu hành bÕ b§t l®i danh 
ThÎ phi thù hÆn tranh giành không nên 

TØ bi nhÅn nhøc gi» bŠn 
Ta bà, C¿c låc xuÓng lên an lành 
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Bài sÓ 4 

忍辱和諧真妙藥 
慈悲喜捨正玄丹 
能醫百病除生死 
此乃先賢救世間 

DÎch âm 
NhÅn nhøc, hòa hài chân diŒu dÜ®c 

TØ bi, h› xä chánh huyŠn Çan 
Næng y bách bÎnh trØ sanh tº 
Thº nãi tiên hiŠn cÙu th‰ gian 

DÎch nghïa 
NhÅn nhøc, hài hòa vÎ thuÓc tiên 

TØ bi, h› xä bí phÜÖng truyŠn 
Ch»a træm ngàn bŒnh trØ sanh tº 
Bäo vÆt xÜa nay cûa thánh hiŠn 

Løc bát 
NhÅn nhøc là vÎ thÜÓc tiên 

TØ bi, h› xä bí truyŠn nuôi thân 
BŒnh do vô thÌ tham, sân 

UÓng vào giäi thoát tinh thÀn an vui 
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Bài sÓ 5 

參禪可證三乘果 
念佛能游七寶池          
苦樂悲歡從己出 
聖凡善惡隔蠶絲 

DÎch âm 
Tham thiŠn khä chÙng tam thØa quä 

NiŒm PhÆt næng du thÃt bäo trì 
Kh°, låc, bi, hoan tùng k› xuÃt 

Thánh, phàm, thiŒn, ác cách tàm ti 
DÎch nghïa 

Tham thiŠn chÙng ÇÜ®c ngôi hiŠn thánh 
NiŒm PhÆt sanh lên chÓn ni‰t bàn 
SÜ§ng, kh°, vui, buÒn ta quy‰t ÇÎnh 
Luân hÒi, giäi thoát cách l¢n ngang 

Løc bát 
Tham thiŠn quä vÎ tam thØa 

NiŒm PhÆt C¿c låc s§m trÜa së vŠ 
Th‰ gian vui kh° træm bŠ 

Do mình t¿ ch†n ÇØng hŠ trách ai 
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Bài sÓ 6 

 遠離名利謂真修 
莫起貪瞋動怨讎 
常念輪迥追逼苦 
早生安養福千秋  

DÎch âm 
ViÍn ly danh l®i vÎ chân tu 

Måc khªi tham, sân Ç¶ng oán thù 
ThÜ©ng niŒm luân hÒi truy bÙc kh° 
Täo sanh An dÜ«ng phúc thiên thu 

DÎch nghïa 
Xa lìa danh l®i g†i chân tu 

Ch£ng Ç¶ng tham, sân k‰t oán thù 
Hãy nh§ luân hÒi Çang Çu°i b¡t 
Sanh vŠ C¿c låc phÜ§c ngàn thu 

Løc bát 
Không màng danh l®i là tu 

Tham, sân cÛng bÕ oán, thù cÛng quên 
Nh§ r¢ng sanh tº kŠ bên 

S§m vŠ C¿c låc gÀn bên Thánh hiŠn 
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Bài sÓ 7 

名利錢財色欲三 
古今誰不動心貪 
晨昏夢想隆昌盛 
苦楚傷殘亦自甘 

DÎch âm 
Danh l®i, tiŠn tài, s¡c døc tam 

C° kim thùy bÃt Ç¶ng tâm tham 
ThÀn, hôn m¶ng tÜªng long xÜÖng thånh 

Kh° sª thÜÖng tàn diŒc t¿ cam 
DÎch nghïa 

Danh l®i, tiŠn tài, s¡c døc ba 
XÜa nay bÃt k‹ trÈ hay già 

Ngày, Çêm mong muÓn cho b¢ng ÇÜ®c 
Kh° sª, tÆt nguyŠn cÛng ch£ng tha 

Løc bát 
L®i danh, s¡c døc, tiŠn tài 

XÜa nay l¡m kÈ miŒt mài cÀu mong 
Bao nhiêu cÛng ch£ng vØa lòng 

Thân tàn mång kh° vÅn mong thÆt nhiŠu 



 10

Bài sÓ 8 

名利心生苦已成 
是非出口禍根萌 
從今身在江湖上 
日日奔波日日爭 

DÎch âm 
Danh l®i tâm sanh kh° dï thành 
ThÎ phi xuÃt khÄu h†a cæn manh 

Tùng kim thân tåi giang hÒ thÜ®ng 
NhÆt nhÆt bôn ba nhÆt nhÆt tranh 

DÎch nghïa 
Danh l®i mê rÒi së kh° thân 
ThÎ phi Çã nói h†a vô ngÀn 

TØ nay Ç©i sÓng không an °n 
Vì phäi bôn ba trä n® trÀn 

Løc bát 
NgÜ©i mê danh l®i kh° thay 

KÈ Üa Çâm th†c Ç¡ng cay chính mình 
TØ nay Ç©i sÓng Çiêu linh 

Bån bè xa lánh gia Çình ch£ng thÜÖng 
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Bài sÓ 9 

我執多生瞋恨心 
長年累月墮惛沈 
有朝一日無常到 
魂入刀山劍樹林 

DÎch âm 
Ngã chÃp Ça sanh sân hÆn tâm 

TrÜ©ng niên lÛy nguyŒt Ç†a hôn trÀm 
H»u triêu nhÃt nhÆt vô thÜ©ng Çáo 
HÒn nhÆp Çao sÖn, ki‰m th† lâm 

DÎch nghïa 
Sân hÆn thÜ©ng sanh bªi chÃp ta  

Ngày Çêm tích lÛy t¿ kiêu ra 
Hôm nao m¶t s§m vô thÜ©ng Ç‰n 
HÒn Ç†a núi Çao, rØng ki‰m mà 

Løc bát 
Sân hÆn vì mãi chÃp ta 

Tháng næm tích lÛy sanh ra t¿ hào 
Hôm nao thác xuÓng âm tào 

HÒn lên rØng ki‰m, núi Çao kh° mình 
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Bài sÓ 10 

世間三毐貪瞋癡 
惱害眾生沒了期 
羅漢聖賢還有習 
凡夫俗子很難離 

DÎch âm 
Th‰ gian tam Ç¶c tham, sân, si 

Não håi chúng sanh m¶t liÍu kÿ 
La Hán Thánh hiŠn hoàn h»u tÆp 

Phàm phu tøc tº ngÆn nan ly 
DÎch nghïa 

Th‰ gian ba Ç¶c tham, sân, si 
Kh° sª chúng sanh vô hån kÿ 

La hán Thánh hiŠn chÜa dÙt såch 
Phàm phu tøc tº khó buông Çi 

Løc bát 
Loài ngÜ©i tham, v§i sân si 

Gây nên kh° sª trÜ©ng kÿ không yên 
Thanh Væn La Hán còn phiŠn 

Phàm phu tøc tº Çäo Çiên vô cùng 
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Bài sÓ 11 

生老病死四業因 
眾生經劫數微塵 
恒沙諸佛勸迥首 
何不遵從免苦身 

DÎch âm 
Sanh, lão, bŒnh, tº tÙ nghiŒp nhân 
Chúng sanh kinh ki‰p sÓ vi trÀn 
H¢ng sa chÜ PhÆt khuyên hÒi thû 
Hà bÃt tuân tùng miÍn kh° thân 

DÎch nghïa 
Sanh, già, bŒnh, ch‰t bÓn nguyên nhân 

Kh° sª xÜa nay kh¡p cõi trÀn 
PhÆt dåy hÒi ÇÀu là Ç‰n b‰n 

Sao không dØng låi nghÌ an thân 
Løc bát 

Sanh, già, bŒnh, ch‰t kh° thay 
Chúng sanh muôn ki‰p vÀn xoay luân hÒi 

MÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt khuyên thôi 
NhÜng rÒi vÅn bÎ n°i trôi dòng Ç©i 
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Bài sÓ 12 

金錢無數日三餐 
大廈千間臥一床 
欲望常生多受苦 
不如知足活平安 

DÎch âm 
Kim tiŠn vô sÓ nhÆt tam xan 

ñåi hå thiên gian ng†a nhÃt sàng 
Døc v†ng thÜ©ng sanh Ça th† kh° 

BÃt nhÜ tri túc hoåt bình an 
DÎch nghïa 

Båc tiŠn vô sÓ ngày ba b»a 
Nhà cºa ngàn cæn ngû m¶t giÜ©ng 
Ham muÓn càng nhiŠu ta së kh° 
ñâu b¢ng tri túc sÓng an khÜÖng 

Løc bát 
TiŠn nhiŠu ba b»a m‡i hôm 

LÀu Çài vô sÓ ngû ôm m¶t giÜ©ng 
Càng tham ta l¡m thê lÜÖng 

ñâu b¢ng an phÆn thû thÜ©ng khÕe thân 
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Bài sÓ 13 

佈施供養莫戀功 
修禪修淨悟真空 
一塵不染離顛倒 
生佛貪瞋四體同 

DÎch âm 
BÓ thí cúng dÜ©ng måc luy‰n công 
Tu thiŠn, tu tÎnh ng¶ nhân không 
NhÃt trÀn bÃt nhiÍm ly Çiên Çäo 

Sanh, PhÆt, tham, sân tÙ th‹ ÇÒng 
DÎch nghïa 

BÓ thí cúng dÜ©ng ch£ng k‹ công 
Tu thiŠn, tu tÎnh rõ chÖn không 

Mäy trÀn không nhiÍm lìa Çiên Çäo 
Sanh, PhÆt, tham, sân bÓn th‹ ÇÒng 

Løc bát 
Cúng dÜ©ng bÓ thí quên công 

Tu thiŠn, tu tÎnh chÖn không ch§ lÀm 
Bøi trÀn ch£ng Ç‹ vào tâm 

PhÆt, sanh, tham, giÆn bÓn phÀn nhÜ nhau 
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Bài sÓ 14 

慈悲喜捨福無邊 
何不栽培享晚年 
生死輪迥能了斷 
隨功修習在當前 

DÎch âm 
TØ bi, h› xä phúc vô biên 

Hà bÃt tài bÒi hÜªng vãn niên 
Sanh tº luân hÒi næng liÍu Çoån 
Tùy công tu tÆp tåi ÇÜÖng tiŠn 

DÎch nghïa 
TØ bi, h› xä phÜ§c vô biên 

Sao ch£ng vun bÒi hÜªng vãn niên 
Sanh tº luân hÒi may tránh khÕi 

Tùy công tu tÆp lúc sanh tiŠn 
Løc bát 

TØ bi, h› xä phÜ§c lành 
Sao không tu h†c Ç‹ dành ngày sau 

Luân hÒi thoát khÕi kh° Çau  
Nh© lòng tha thÙ thÜÖng nhau chân tình 
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Bài sÓ 15 

貪心若少清閒到 
瞋性無多幸福來 
陷害他人招痛苦 
生中貧富命安排 

DÎch âm 
Tham tâm nhÜ®c thi‹u thanh nhàn Çáo 

Sân tánh vô Ça hånh phúc lai 
Hãm håi tha nhân chiêu thÓng kh° 
Sanh trung bÀn phú mång an bài 

DÎch nghïa 
Lòng tham b§t ÇÜ®c rÃt thanh nhàn 
Tánh nóng buông rÒi hånh phúc an  

Hãm håi ngÜ©i ta mình kh° sª  
Giàu, nghèo sÓ mång ch§ buÒn than 

Løc bát 
B§t tham së có thanh nhàn 

BÕ sân hånh phúc bình an cu¶c Ç©i 
Håi ngÜ©i mình kh° ngÜ©i Öi 

Giàu, nghèo, may, rûi do th©i vÆn thôi 
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Bài sÓ 16 

瞋恨心生傷我神 
娑婆今遇在前因 
和諧共處同修學 
極樂途中見有份 

DÎch âm 
Sân hÆn tâm sanh thÜÖng ngã thÀn 

Ta bà kim ng¶ tåi tiŠn nhân 
Hòa hài c¶ng xÙ ÇÒng tu h†c 

C¿c låc ÇÒ trung ki‰n h»u phÀn 
DÎch nghïa 

GiÆn d‡i ngÜ©i ta trÜ§c kh° mình 
Ta bà nay g¥p nghiŒp xÜa sinh 
Hài hòa sÓng Ç‹ cùng tu h†c 

C¿c låc ÇÒng chung m¶t l¶ trình 
Løc bát 

GiÆn ngÜ©i kh° sª thân ta 
XÜa kia duyên n® nay Çà g¥p nhau 

Hài hòa cÓ g¡ng tu mau 
Tây phÜÖng C¿c låc trÜ§c sau cùng vŠ 
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Bài sÓ 17 

自己貪婪自己愁 
誰生瞋恨苦心頭 
是非出口身先醜 
一念不生萬事休 

DÎch âm 
T¿ k› tham lam t¿ k› sÀu 

Thùy sanh sân hÆn kh° tâm ÇÀu 
ThÎ phi xuÃt khÄu thân tiên xú 
NhÃt niŒm bÃt sanh vån s¿ hÜu 

DÎch nghïa 
Tham lam kh° sª thu¶c vŠ ta 

GiÆn d‡i chính mình chÎu xót xa 
Nh»ng kÈ thÎ phi thân h† xÃu 

Gi» lòng v¡ng l¥ng phÜ§c sanh ra 
Løc bát 

Tham lam vÃt vä chính mình 
GiÆn ngÜ©i kích Ç¶ng tâm tình cuÒng Çiên 

ThÎ phi mª miŒng xÃu liŠn 
Lòng luôn an låc thÀn tiên trên Ç©i 
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Bài sÓ 18 

是非煩惱自家尋 
顛倒賴人太惡心 
世上誰叫牛飲水 
低頭喝飽向人針 

DÎch âm 
ThÎ phi, phiŠn não t¿ gia tÀm 
ñiên Çäo låi nhân thái ác tâm 

Th‰ thÜ®ng tùy khiêu ngÜu Äm thûy 
ñê ÇÀu hát bão hÜ§ng nhân châm 

DÎch nghïa 
ThÎ phi, Çau kh° chính do ta 

NgÜ®c ngåo kêu vang chúng phá nhà 
Thº hÕi ai Çè trâu uÓng nÜ§c 

T¿ mình nÓc Çã låi kêu ca 
Løc bát 

ThÎ phi t¿ miŒng mình ra 
C§ sao ngÜ®c ngåo Çi la xóm làng 

NhÜ trâu uÓng Çã rÒi than 
NgÜ©i ta Çè t§ uÓng càn nÜ§c dÖ 
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Bài sÓ 19 

是非口舌禍無邊 
惱害他人自己煩 
歲月芒長身苦楚 
輪迥報在汝雙肩 

DÎch âm 
ThÎ phi khÄu thiŒt h†a vô biên 
Não håi tha nhân t¿ k› phiŠn 

Tu‰ nguyŒt mang trÜ©ng thân kh° sª 
Luân hÒi báo tåi nh» song kiên 

DÎch nghïa 
ThÎ phi khÄu thiŒt h†a ÇÀy tr©i 

Kh° sª ngÜ©i ta mình tä tÖi 
Næm tháng bÖ ph© nhiŠu vÃt vä 
Vay vay trä trä chính mình nÖi 

Løc bát 
ThÎ phi kh° sª l¡m thay 

Håi ngÜ©i ta cÛng Ç¡ng cay nát lòng 
Tháng næm tai vå chÃt chÒng  

Luân hÒi trä n® khó mong thanh nhàn 
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Bài sÓ 20 

放下貪瞋佛自成 
西方淨土不求生 
三途來往隨君住 
六道輪迥任你行 

DÎch âm 
Phóng hå tham, sân PhÆt t¿ thành 
Tây phÜÖng TÎnh Ç¶ bÃt cÀu sanh 

Tam ÇÒ lai vãng tùy quân trø 
Løc Çåo luân hÒi nhÆm nÍ hành 

DÎch nghïa 
BÕ ÇÜ®c tham, sân PhÆt t¿ thành 

Tây phÜÖng TÎnh Ç¶ ch£ng cÀu sanh 
Ra vào ba cõi tùy lòng bån 

Lên xuÓng sáu ÇÜ©ng m¥c š anh 
Løc bát 

Tham, sân dÙt såch bøi trÀn 
Tây phÜÖng TÎnh Ç¶ ai cÀn vŠ chi 

Tam ÇÒ cÛng ch£ng s® gì 
Sáu ÇÜ©ng sanh tº ta Çi m¥c tình 
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Bài sÓ 21 

貪心若少閒花開 
瞋性無多福已栽 
那種貪婪身亦苦 
怒誰自己也先哀 

DÎch âm 
Tham tâm nhÜ®c thi‹u nhàn hoa khai 

Sân tánh vô Ça phúc dï tài 
Ná chûng tham lam thân diŒc kh° 

N¶ thùy t¿ k› dã tiên ai 
DÎch nghïa 

Tham lam b§t ÇÜ®c së thanh nhàn 
Tánh nóng chØa dÀn m†i s¿ an 

Mong muÓn càng nhiŠu càng vÃt vä 
GiÆn ngÜ©i nhÙc nhÓi kh° lÀm than  

Løc bát 
B§t tham Ç©i së thanh nhàn 

´t sân hånh phúc, bình an, hài hòa 
Tham nào kh° cÛng vŠ ta 

GiÆn ngÜ©i nhÙc nhÓi, xót xa chính mình 



 24

Bài sÓ 22 
出生定業已安排 
富貴貧窮一早來 
別怨天高無體念 
要隨緣份過生涯 

DÎch âm 
XuÃt sanh ÇÎnh nghiŒp dï an bài 
Phú quš, bÀn cùng nhÃt täo lai 
BiŒt oán thiên cao vô th‹ niŒm 

Y‰u tùy duyên phÆn quá sanh nhai 
DÎch nghïa 

Mång vÆn sanh ra Çã ÇÎnh rÒi 
Giàu, nghèo, sÜ§ng, kh° nghiŒp nhân thôi 

Không than ch£ng trách tr©i hay ÇÃt 
CÓ g¡ng an thân sÓng v§i Ç©i 

Løc bát 
Sanh ra nghiŒp Çã ÇÎnh rÒi 

Giàu, nghèo, vui, kh° ch§ ngÒi mà than 
XÜa nay nhân quä rõ ràng 

Tùy theo sÓ phÆn bình an qua ngày 
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Bài sÓ 23 
塵間只為貪瞋癡 
互殺相殘沒盡期 
國破人亡全慘境 
家家戶戶受長悲 

DÎch âm 
TrÀn gian chÌ vÎ tham, sân, si 
H‡ sát tÜÖng tàn m¶t tÆn kÿ 

QuÓc phá nhân vong toàn thäm cänh 
Gia gia h¶ h¶ th† trÜ©ng bi 

DÎch nghïa 
TrÀn gian chÌ tåi tham, sân, si 

Gi‰t håi lÅn nhau vô tÆn kÿ 
Cºa nát, nhà tang ÇÀy thäm cänh 
Bao ngÜ©i chÎu Ç¿ng cänh phân ly 

Løc bát 
NgÜ©i vì tham v§i sân, si 

ñã cùng gi‰t håi trÜ©ng kÿ lÅn nhau 
Gây bao tang tóc buÒn Çau 

Nhà nhà hoäng hÓt næm châu thäm sÀu 
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Bài sÓ 24 
慈悲博愛講滔滔 
虐待生靈沒路逃 
因果循還三世業 
到頭自己入天牢 

DÎch âm 
TØ bi, bác ái giäng thao thao 

NgÜ®c Çãi sanh linh m¶t l¶ Çào 
Nhân quä tuÀn hoàn tam th‰ nghiŒp 

ñáo ÇÀu t¿ k› nhÆp thiên lao 
DÎch nghïa 

TØ bi,  bác ái nói nghe hay 
ñÓi xº chúng sanh quá Ç†a Çày 

Nhân quä tuÀn hoàn nhiŠu ki‰p kh° 
Ai vào trä n® chính mình vay 

Løc bát 
TØ bi, bác ái nói hay 

LØa thÀy phän bån Ç†a Çày chúng sanh 
XÜa nay nhân quä rành rành 

Xin ngÜ©i ÇØng trách tr©i xanh håi mình 
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Bài sÓ 25 
貪瞋遺害實無邊 
歷劫身殘智倒顛 
出入輪迥無量數 
改頭換面苦纏綿 

DÎch âm 
Tham, sân di håi thÆt vô biên 
LÎch ki‰p thân tàn trí Çäo Çiên 
XuÃt nhÆp luân hÒi vô lÜ®ng sÓ 

Cäi ÇÀu hoán diŒn kh° triŠn miên 
DÎch nghïa 

Tham, sân nguÒn gÓc m†i lÀm than 
Thân th‹ Çau thÜÖng trí l¿c tàn 
Sanh tº luân hÒi vô lÜ®ng ki‰p 

Thay hình Ç°i dång kh° miên man 
Løc bát 

Tham, sân nguÒn gÓc kh° Çau 
Thân hình xÖ xác lòng sÀu triŠn miên 

Luân hÒi sanh tº vô biên 
Sáu ÇÜ©ng, ba cõi thÜ©ng xuyên ra vào 
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Bài sÓ 26 
貪瞋本是菩提道 
煩惱原來解脫場 
人我是非皆般若 
輪迥生死我家鄉 

DÎch âm 
Tham, sân bän thÎ BÒ ÇŠ Çåo 

PhiŠn não nguyên lai giäi thoát trÜ©ng 
Nhân, ngã, thÎ, phi giai Bát nhã 
Luân hÒi sanh tº ngã gia hÜÖng 

DÎch nghïa 
Tham, sân vÓn thÆt c¶i BÒ ÇŠ 

PhiŠn não là thuyŠn vÜ®t b‰n mê 
Nhân, ngã, thÎ, phi thành trí tuŒ 
Luân hÒi sanh tº  ÇÆm tình quê 

Løc bát 
Tham, sân là Çåo BÒ ÇŠ 

Kh° Çau phiŠn não lÓi vŠ bình an 
ThÎ, phi, nhân, ngã trí quang 

Luân hÒi sanh tº ni‰t bàn quê hÜÖng 
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Bài sÓ 27 
一動瞋心已損神 
長期病倒害吾身 
不如放下暫時氣 
快樂愉愉我個人 

DÎch âm 
NhÃt Ç¶ng sân tâm dï t°n thÀn 

TrÜ©ng kÿ bŒnh Çäo håi ngô thân 
BÃt nhÜ phóng hå tåm th©i khí 
Khoái låc du du ngã cá nhân 

DÎch nghïa 
Nóng näy làm chi Ç‹ t°n thÀn 

Lâu ngày bŒnh tÆt kh° Çau thân 
Sao không cÓ g¡ng d¢n tâm xuÓng 
Hånh phúc an vui muôn vån lÀn 

Løc bát 
GiÆn nhiŠu mình kh° ngÜ©i Öi 

Sân si vÃt vä cho Ç©i và ta 
Sao b¢ng nhÎn nhøc hài hòa 

NgÜ©i ngÜ©i hånh phúc nhà nhà bình an 
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Bài sÓ 28 
瞋恨起時似火燒 
千江萬水不能澆 
恒沙福德多年積 
盡付東流在一朝 

DÎch âm 
Sân hÆn khªi th©i t® hÕa thiêu 

Thiên giang vån thu› bÃt næng kiêu 
H¢ng sa phúc ÇÙc Ça niên tích 
TÆn phú Çông lÜu tåi nhÃt triêu 

DÎch nghïa 
Sân hÆn n°i lên t® lºa hÒng 

Bao nhiêu nÜ§c tÜ§i cÛng nhÜ không 
H¢ng sa phÜ§c ÇÙc do dành døm 

M¶t s§m theo dòng chäy xuÓng sông 
Løc bát 

Sân si nhÜ ng†n lºa HÒng 
Dùng bao nu§c tÜ§i cÛng không ích gì 

H¢ng sa phÜ§c ÇÙc còn chi  
 Theo dòng ra bi‹n kh° thì vŠ ta  
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Bài sÓ 29 
眾生具備佛貪瞋   
三性始終遍剎塵 
迷執色空顛倒苦 
悟離人我永安身 

DÎch âm 
Chúng sanh  cø bÎ PhÆt, Tham, Sân 

Tam tánh thÌ chung bi‰n sát trÀn 
Mê chÃp s¡c, không Çiên Çäo kh° 

Ng¶ ly nhân, ngã vïnh an thân 
DÎch nghïa 

Chúng sanh Çû cä PhÆt, Tham, Sân 
Ba tánh xÜa nay kh¡p cõi trÀn 
Mê có s¡c, không nên kh° sª 

Ng¶ lìa nhân, ngã sÓng an thân 
Løc bát 

Chúng sanh Çû PhÆt, Tham, Sân 
XÜa nay ba tánh xoay vÀn kh¡p nÖi 

Mê nên không, s¡c ÇÀy tr©i 
Ng¶ lìa nhân, ngã sÓng Ç©i bình an 
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Bài sÓ 30 
貪瞋執我苦重重 
歲月銷磨智力窮 
願斷專心修定慧 
往生極樂證圓融 

DÎch âm 
Tham, sân, chÃp ngã kh° trùng trùng 

Tu‰ nguyŒt tiêu ma trí l¿c cùng 
NguyŒn Çoån chuyên tâm tu ÇÎnh, huŒ 
Vãng sanh C¿c låc chÙng viên dung 

DÎch nghïa 
Tham, sân, chÃp ngã kh° thân con 
Næm tháng qua nhanh trí l¿c mòn 
Nay nguyŒn bÕ dÀn tu ÇÎnh, huŒ 

Sanh vŠ C¿c låc phÜ§c duyên tròn 
Løc bát 

Tham, sân, chÃp ngã kh° con 
Næm dài tháng r¶ng mÕi mòn xác thân 

TØ nay nguyŒn g¡ng bÕ dÀn 
Chuyên tu ÇÎnh, huŒ Ç‹ gÀn nhÜ lai 
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Bài sÓ 31 
念頭不動智門開 
生滅心萌苦自來 
地獄天堂由己作 
因因果果我安排 

DÎch âm 
NiŒm ÇÀu bÃt Ç¶ng trí môn khai 
Sanh diŒt tâm manh kh° t¿ lai 
ñÎa ngøc, thiên Çàng do k› tác 
Nhân nhân quä quä ngã an bài 

DÎch nghïa 
M¶t niŒm không sanh trí sáng ng©i 
Tâm thÜ©ng mÖ m¶ng sÓng chÖi vÖi 

Thiên Çàng, ÇÎa ngøc trong ta cä 
Hånh phúc, Çau thÜÖng chính tåi ngÜ©i 

Løc bát 
Thông minh së ch£ng buÒn phiŠn 

Kh° Çau tåi bån ham tiŠn mê danh 
Thiên Çàng, ÇÎa ngøc do anh 

Nhân nào quä Çó tr©i xanh công bình 
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Bài sÓ 32 

西方淨土在天涯 
汝欲超生苦志栽 
常攝六根專念佛 
樂邦許汝寶蓮臺 

DÎch âm 
Tây phÜÖng TÎnh Ç¶ tåi thiên nhai 

Nh» døc siêu sanh kh° chí tài 
ThÜ©ng nhi‰p løc cæn chuyên niŒm PhÆt 

Låc bang hÙa nh» bäo liên Çài 
DÎch nghïa 

Tây phÜÖng TÎnh Ç¶ thÆt xa xôi 
Bån muÓn sanh vŠ phäi kh° thôi 
G¡ng bÕ tham, sân tu niŒm PhÆt 
Lâm chung sen nª bÜ§c lên ngÒi 

Løc bát 
Tây phÜÖng TÎnh Ç¶ xa v©i 

MuÓn lên Çây ª tr†n Ç©i phäi tu 
BÕ tham, sân dÙt oán thù 

Sen vàng Çón bån ngàn thu an lành 
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Bài sÓ 33 
六根不淨苦無邊 
色色塵塵旺熾燃 
若早迥頭歸正念 
一生幸福樂綿綿 

DÎch âm 
Løc cæn bÃt tÎnh kh° vô biên 

S¡c s¡c trÀn trÀn vÜ®ng xí nhiên 
NhÜ®c täo hÒi ÇÀu quy chánh niŒm 
NhÃt sanh hånh phúc låc miên miên 

DÎch nghïa 
Sáu cæn ch£ng l¥ng kh° triŠn miên 

S¡c s¡c trÀn trÀn l¡m Çäo Çiên 
Gi» ÇÜ®c tâm mình không tán loån 
ñ©i ngÜ©i hånh phúc thÆt vô biên 

Løc bát 
Sáu cæn ch£ng l¥ng kh° mình 

TrÀn trÀn s¡c s¡c vô minh ÇÀy tr©i 
Gi» sao tâm ª m¶t nÖi 

Không tham ch£ng giÆn cu¶c Ç©i an vui 



 36

Bài sÓ 34 
佛口蛇心畜道因 
輪迥生死受風塵 
今生翦咬肝腸斷 
後墮蟒形萬萬身 

DÎch âm 
PhÆt khÄu, Xà tâm súc Çåo nhân 
Luân hÒi sanh tº th† phong trÀn 

Kim sanh tiÍn giäo can trÜ©ng Çoån 
HÆu Ç†a mang hình vån vån thân 

DÎch nghïa 
KhÄu PhÆt, tâm Xà ác thú nhân 
Luân hÒi quä báo thÆt vô ngÀn 
ñ©i nay c¡n xé lòng Çau Ç§n 

Sau Ç†a Mãng Xà vån vån thân 
Løc bát 

ThÜÖng ai khÄu PhÆt, tâm xà 
LØa ngÜ©i håi kh° thân ta vô vàn 

ñ©i nay Çau Ç§n lÀm than 
Ki‰p sau làm r¡n h° mang muôn Ç©i 
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Bài sÓ 35 
平安富貴整天求 
佈施供養不肯修 
苦積多方財寶物 
無常一接別人收 

DÎch âm 
Bình an, phú quš chÌnh thiên cÀu 
BÓ thí cúng dÜ©ng bÃt kh£ng tu 
Kh° tích Ça phÜÖng tài, bäo vÆt 

Vô thÜ©ng nhÃt ti‰p biŒt nhân thâu 
DÎch nghïa 

Bình an, phú quš Çêm ngày cÀu 
BÓ thí cúng dÜ©ng låi ch£ng tu 

Kh° sª quanh næm dành døm cûa 
Vô thÜ©ng Ç‰n rÜ§c còn gì Çâu 

Løc bát 
Mãi cÀu phú quš, bình an 

Cúng dÜ©ng bÓ thí ch£ng màng ch£ng lo 
Cûa tiŠn dành døm ÇÀy kho 

Vô thÜ©ng Ç‰n rÜ§c Ç‹ cho ngÜ©i xài 
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Bài sÓ 36 
學道莫貪世利名 
利名心重道難成 
往來三界吾身苦 
若早迥頭脫死生 

DÎch âm 
H†c Çåo måc tham th‰ l®i danh 

L®i danh tâm tr†ng Çåo nan thành 
Vãng lai tam gi§i ngô thân kh° 
NhÜ®c täo hÒi ÇÀu thoát tº sanh 

DÎch nghïa 
H†c Çåo xa lìa ÇÌnh l®i danh 

L®i danh Ç¡m mãi Çåo nan thành 
Ra vào ba cõi thân mình kh° 

N‰u s§m hÒi ÇÀu thoát tº sanh 
Løc bát 

Tu hành bÕ b§t l®i danh 
N‰u không së kh° tan tành thân ta 

Ra vào ba cõi xót xa 
Nên quay ÇÀu s§m khÕi sa luân hÒi 
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Bài sÓ 37 
真性古今遍剎塵 
如如不動毘盧身 
禪那本是無生滅 
院主隨緣接度人 

DÎch âm 
Chân tánh c° kim bi‰n sát trÀn 
NhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng Tÿ lô thân 
ThiŠn na bän thÎ vô sanh diŒt 

ViŒn chû tuÿ duyên ti‰p Ç¶ nhân 
DÎch nghïa 

Chân tánh luôn luôn ch£ng nhiÍm trÀn 
NhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng Tÿ lô thân 

ThiŠn na vïnh viÍn không sanh diŒt 
ViŒn chû tuÿ duyên ti‰p Ç¶ nhân 

Løc bát 
Chân tánh ch£ng nhiÍm bøi trÀn 

NhÜ con tim gi»a kim thân PhÆt Çà 
ThiŠn na kh¡p cä Ta bà 

ViŒn ÇÜ©ng tiếp độ người ra kẻ vào 
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Bài sÓ 38 
別管人家是與非 
顛顛倒倒累無期 
清閒念佛修禪坐 
免惹災愆害己衰 

DÎch âm 
BiŒt quän nhân gia thÎ d» phi 
ñiên Çiên Çäo Çäo løy vô kÿ 

Thanh nhàn niŒm phÆt tu thiŠn t†a 
MiÍn nhå tai khiên håi k› suy 

DÎch nghïa 
Ch§ dính viŒc ngÜ©i chuyŒn thÎ phi 

ñôi khi Çau kh° Ç‰n ly kÿ 
Ränh rang niŒm PhÆt tu thiŠn t†a 

M†i s¿ buÒn phiŠn së b§t Çi 
Løc bát 

ViŒc ngÜ©i ch§ xía vào chi 
Hi‹u lÀm kh° sª ích gì cho ta 
NgÒi không niŒm PhÆt Di ñà 

VØa thêm an låc vØa xa Üu phiŠn 
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Bài sÓ 39 
冤家債主結由人 
是是非非動口唇 
陷害賢良污節操 
輪迥萬劫報其身 

DÎch âm 
Oan gia, trái chû ki‰t do nhân 
ThÎ thÎ phi phi Ç¶ng khÄu thÀn 
Hãm håi hiŠn lÜÖng ô ti‰t tháo 
Luân hÒi vån ki‰p báo kÿ thân 

DÎch nghïa 
Oan gia, trái chû t¿ mình chiêu 
ThÎ thÎ phi phi miŒng lÜ«i nhiŠu 
Hãm håi ngÜ©i hiŠn dÖ ti‰t tháo 
Hôm nao trä n® kh° ÇØng kêu 

Løc bát 
Oan gia, trái chû do mình 

ThÎ phi thêu dŒt chÓng kình m†i nÖi 
Håi ngÜ©i kh° sª tÖi b©i 

Hôm nao trä n® và l©i ÇØng than 
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Bài sÓ 40 
名利色財易動心 
一迷永遠墮惛沈 
親疏骨肉難分別 
造作猖狂禍亦深 

DÎch âm 
Danh, l®i, s¡c, tài dÎ Ç¶ng tâm 

NhÃt mê vïnh viÍn Ç†a hôn trÀm 
Thân, sÖ, cÓt nhøc nan phân biŒt 

Tåo tác xÜÖng cuÒng h†a diŒc thâm 
DÎch nghïa 

Danh, l®i, s¡c, tài dÍ Ç¶ng tâm 
NgÜ©i mê vïnh viÍn Ç†a hôn trÀm 
Gia Çình, bè bån không phân biŒt 
Cûa cäi chÜa nhiŠu h†a Çã thâm 

Løc bát 
S¡c, tài, danh, l®i dÍ mê 

TrÈ, già, trai, gái tØ quê, Ç‰n thành 
Gia Çình, bè bån vÅn tranh 

Gieo thù, k‰t oán vÅn giành vŠ ta 



 43

Bài sÓ 41 
貪瞋本體即如來 
煩惱菩提亦善哉 
人我是非無自性 
輪迥生死寶蓮臺 

DÎch âm 
Tham, sân bän th‹ tÙc NhÜ lai 
PhiŠn não, bÒ ÇŠ diŒc thiŒn tai 
Nhân, ngã, thÎ, phi vô t¿ tánh 
Luân hÒi sanh tº bäo liên Çài 

DÎch nghïa 
Tham, sân bän th‹ tÙc NhÜ lai 
PhiŠn não bÒ ÇŠ cÛng thiŒn tai 
Nhân ngã thÎ phi không t¿ tánh 
Luân hÒi sanh tº bäo liên Çài 

Løc bát 
Tham sân bän th‹ NhÜ lai 

BÒ ÇŠ, phiŠn não không ngoài tâm ta 
ThÎ, phi, nhân, ngã chung nhà 

Luân hÒi sanh tº Çóa hoa Ni‰t Bàn 
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Bài sÓ 42 
名利色財四大星 
人人貪著至忘形 
前街後巷莽波走 
東覓西尋苦一生 

DÎch âm 
Danh, l®i, s¡c, tài tÙ Çåi tinh 

Nhân nhân tham trÜ§c chí vong hình 
TiŠn nhai, hÆu hång bôn ba tÄu 

ñông mích, tây tÀm kh° nhÃt sinh 
DÎch nghïa 

Danh, l®i, s¡c, tài bÓn Çåi tinh 
NgÜ©i ngÜ©i ham thích Ç‰n quên mình 

ñÀu ÇÜ©ng cuÓi nÈo Çua nhau chåy   
ñông ki‰m, tây tÀm kh° nhÃt sinh 

Løc bát 
S¡c, tài, danh, l®i kh° thay 

L¡m ngÜ©i ham thích Çêm ngày m¶ng mÖ 
ñÀu ÇÜ©ng cuÓi nÈo Ç®i ch© 

Ki‰m tìm vÃt vä xác xÖ chính mình 
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Bài sÓ 43 
興衰禍福出於心 
善惡安危別外尋 
孝順仁慈招福果   
謙讓忍辱免災侵 

DÎch âm 
HÜng, suy, h†a, phúc xuÃt Ü tâm 

ThiŒn,  ác, an, nguy biŒt ngoåi tÀm  
Hi‰u thuÆn, nhân tØ chiêu phúc quä 

Khiêm nhÜ©ng, nhÅn nhøc miÍn tai xâm 
DÎch nghïa 

HÜng, suy, h†a, phúc chính do ta 
ThiŒn, ác, an, nguy cÛng tåi nhà 

Hi‰u thuÆn, nhân tØ sanh phÜ§c ÇÙc 
Khiêm nhÜ©ng, nhÅn nhøc sÓng hài hòa 

Løc bát 
Hên, xui, h†a, phúc do ta 

An, nguy, thiŒn, ác ÇŠu là mình gây 
HiŠn tØ, hi‰u thuÆn phÜ§c ÇÀy 

Khiêm nhÜ©ng, nhÅn nhøc Çó Çây hài hòa 
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Bài sÓ 44 
如實相修絕我人 
富貧順迍莫貪瞋 
法傳福慧留千古 
徒孝孫賢願出塵 

DÎch âm 
NhÜ thÆt tÜ§ng tu tuyŒt ngã nhân 

Phú, bÀn, thuÆn, nghÎch måc tham, sân 
Pháp truyŠn PhÜ§c HuŒ lÜu thiên c° 
ñÒ hi‰u, tôn hiŠn nguyŒn xuÃt trÀn 

DÎch nghïa 
NhÜ thÆt tÜ§ng tu bÕ ngã nhân 

Phú, bÀn, thuÆn, nghÎch ch§ tham, sân 
Pháp truyŠn PhÜ§c HuŒ lÜu thiên c° 
ñÒ hi‰u, tôn hiŠn nguyŒn xuÃt trÀn 

Løc bát 
NhÜ lai dÙt såch ngã nhân 

Phú, bÀn, thuÆn, nghÎch, tham, sân ch£ng còn 
Pháp truyŠn PhÜ§c HuŒ thiŠn môn 
ñÒ nhi nguyŒn giúp ÇÒ tôn tu hành 
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Bài sÓ 45 
福地修行道業精 
慧燈普照世間平 
尼場培育人才女 
寺院晨鐘暮鼓嗚 

DÎch âm 
PhÜ§c ÇÎa tu hành Çåo nghiŒp tinh 
HuŒ Çæng phổ chi‰u th‰ gian bình 

Ni trÜ©ng bÒi døc nhân tài n» 
T¿ viŒn thÀn chung m¶ c° minh 

DÎch nghïa 
PhÜ§c ÇÎa tu hành Çåo nghiŒp an 

HuŒ Çæng chi‰u khắp sÓng thanh nhàn 
Ni trÜ©ng Çào tåo toàn ngÜ©i n» 

T¿ viŒn s§m chiŠu chuông trÓng vang 
Løc bát 

PhÜ§c ÇÎa tu h†c dÍ thành 
HuŒ Çæng chi‰u kh¡p chúng sanh hài hòa 

Ni trÜ©ng Ç¶ n» xuÃt gia 
T¿ viŒn chuông trÓng giúp ta an lành 
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Bài sÓ 46 
斷盡貪瞋佛自成 
西方淨土不求生 
三途出入尋知己 
地獄天堂沒有名 

DÎch âm 
ñoån tÆn tham, sân PhÆt t¿ thành 
Tây phÜÖng tÎnh Ç¶ bÃt cÀu sanh 

Tam ÇÒ xuÃt nhÆp tÀm tri k› 
ñÎa ngøc, thiên Çàng m¶t h»u danh 

DÎch nghïa 
DÙt såch tham, sân PhÆt t¿ thành 

Tây phÜÖng TÎnh Ç¶ ch£ng cÀu sanh 
Tam ÇÒ lên xuÓng tìm bè bån 

ñÎa ngøc, thiên Çàng cÛng ch£ng tranh 
Løc bát 

Tham, sân bÕ h‰t thanh nhàn 
Tây phÜÖng TÎnh Ç¶ ch£ng màng vŠ chÖi 

Ra vào ba cõi kh¡p nÖi 
Thiên Çàng, ÇÎa ngøc bÀu tr©i bao la 
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Bài sÓ 47 
新年禮佛接春王 
祈禱龍神保健康 
春夏秋東常吉慶 
全家老幼樂綿長 

DÎch âm 
Tân niên lÍ PhÆt ti‰p xuân vÜÖng 

Kÿ Çäo long thÀn bäo kiŒn khÜÖng 
Xuân, hå, thu, Çông thÜ©ng cát khánh 

Toàn gia lão Ãu låc miên trÜ©ng 
DÎch nghïa 

ñÀu næm lÍ PhÆt Çón xuân sang 
CÀu nguyŒn Long ThÀn Ç¶ kiŒn khang 

Xuân, hå, thu, Çông ÇŠu khÕe månh 
Nhà nhà già trÈ sÓng bình an 

Løc bát 
ñÀu næm lÍ PhÆt Çón xuân 

CÀu xin ThÀn thánh ban ân gia Çình 
BÓn mùa hånh phúc an ninh 

TrÈ già trai gái hòa mình sÓng chung  
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Bài sÓ 48 
除夕大家到佛堂 
焚香頂禮接春王 
誠心祈禱全家福 
四貴平安萬事當 

DÎch âm 
TrØ tÎch Çåi gia Çáo PhÆt ÇÜ©ng 

PhÀn hÜÖng Çänh lÍ ti‰p xuân vÜÖng 
Thành tâm kÿ Çäo toàn gia phúc 

TÙ quš bình an vån s¿ ÇÜÖng 
DÎch nghïa 

TrØ tÎch chúng con Ç‰n lÍ chùa 
Dâng hÜÖng lÍ PhÆt Çón giao thØa 

Thành tâm cÀu nguyŒn ngài ban phÜ§c 
Hånh phúc bình an Çû bÓn mùa 

Løc bát 
ñêm ba mÜÖi t‰t lên chùa 

Dâng hÜÖng lÍ PhÆt Çón mùa xuân sang 
Lòng thành con chÌ vái van 

M¶t næm hånh phúc, bình an, hài hòa 
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Bài sÓ 49 
元旦大家到佛堂 
焚香頂禮接春王 
志誠祈禱天頒福 
富貴平安體力強 

DÎch âm 
Nguyên Çán Çåi gia Çáo PhÆt ÇÜ©ng 
PhÀn hÜÖng Çänh lÍ ti‰p xuân vÜÖng 

Chí thành kÿ Çäo thiên ban phÜ§c 
Phú quš, bình an, th‹ l¿c cÜ©ng 

DÎch nghïa 
Mùng m¶t lên chùa Çón chúa xuân 
Dâng hÜÖng lÍ PhÆt ti‰p Tài thÀn 

Lòng thành khÃn nguyŒn ngài ban phÜ§c 
Hånh phúc, bình an kh¡p cõi trÀn 

Løc bát 
Nguyên Çán hôm nay Çi chùa 

Cúng dÜ©ng Tam bäo vui Çùa chÖi xuân 
NguyŒn cÀu Tr©i PhÆt ban ân 

Cho Ç©i b§t kh° nhân dân an lành 
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Bài sÓ 50 
常修忍辱福無邊 
日日栽培志願堅 
一切言行多謹慎 
臨終諸佛現身前 

DÎch âm 
ThÜ©ng tu nhÅn nhøc phúc vô biên 
NhÆt nhÆt tài bÒi chí nguyŒn kiên 
NhÃt thi‰t ngôn hành Ça cÄn thÆn 

Lâm chung chÜ PhÆt hiŒn thân tiŠn 
DÎch nghïa 

ThÜ©ng tu nhÅn nhøc phúc vô biên 
S§m tÓi vun bÒi chí nguyŒn kiên 
TÃt cä ngôn hành nên cÄn thÆn 

Lâm chung chÜ PhÆt hiŒn thân tiŠn 
Løc bát 

NhÅn nhøc phÜ§c ÇÙc vô cùng 
Ngày Çêm g¡ng gi» ung dung vui cÜ©i 

Hài hòa ÇÓi xº m†i ngÜ©i 
Lâm chung chÜ PhÆt tÙc th©i hiŒn ra 
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Bài sÓ 51 
塵間只為貪瞋癡 
殺害生靈無盡期 
兵火連綿全慘境 
家家戶戶滿愁悲 

DÎch âm 
TrÀn gian chÌ vÎ tham, sân, si 

Sát håi sanh linh vô tÆn kÿ 
Binh hÕa liên miên toàn thäm cänh 

Gia gia h¶ h¶ mãn sÀu bi 
DÎch nghïa 

TrÀn gian chÌ tåi tham, sân, si 
Gi‰t håi sanh linh vô tÆn kÿ 

Khói lºa triŠn miên ÇÀy thäm cänh 
Nhà nhà kh° sª l¡m ai bi 

Løc bát 
Loài ngÜ©i tham låi sân, si 

Cùng nhau gi‰t håi trÜ©ng kÿ không thôi 
ñÀy tr©i khói lºa than ôi ! 

Nhà tan cºa nát thây phÖi kh¡p ÇÜ©ng 
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Bài sÓ 52 
真真妄妄兩心空 
妄者真兮理事同 
有意參禪終不悟 
無心念佛早成功 

DÎch âm 
Chân chân v†ng v†ng lÜ«ng tâm không 

V†ng giä chân hŠ lš s¿ ÇÒng 
H»u š tham thiŠn chung bÃt ng¶ 
Vô tâm niŒm PhÆt täo thành công 

DÎch nghïa 
V†ng chân chân v†ng hai tâm không 
Chân tÙc ch£ng chân v†ng cÛng ÇÒng 

CÓ š tham thiŠn lòng khó ng¶ 
Vô tâm niŒm PhÆt dÍ thành công 

Løc bát 
Chân chân v†ng v†ng hai tâm 

Chân là v†ng Çó ch§ lÀm ngÜ©i Öi ! 
Tham thiŠn cÓ š kh° Ç©i 

Vô tâm niŒm PhÆt thänh thÖi an nhàn 
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Bài sÓ 53 
奉勸大家少動瞋 
瞋癡苦惱亦傷神 
一朝病倒誰來受 
何故怒人害己身 

DÎch âm 
Phøng khuy‰n Çåi gia thi‹u Ç¶ng sân 

Sân si kh° não diŒc thÜÖng thÀn 
NhÃt triêu bŒnh Çäo thùy lai th† 

Hà cÓ n¶ nhân håi kh° thân 
DÎch nghïa 

Khuyên kh¡p m†i ngÜ©i b§t giÆn nhau 
Càng h©n càng giÆn càng buÒn Çau 

BuÒn Çau mình kh° nào ai kh° 
Xin ch§ giÆn hoài làm kh° nhau 

Løc bát 
Khuyên ngÜ©i b§t giÆn h©n nhau 
Vì r¢ng tÙc tÓi kh° Çau vŠ mình 
NhiŠu khi nhÙc nhÓi thÀn kinh 

ñôi khi vì giÆn nghïa tình tan luôn 
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Bài sÓ 54 
妄念真心一體同 
塵塵色色性圓通 
森羅萬像皆如此   
煩惱菩提亦是空 

DÎch âm 
V†ng niŒm chân tâm nhÃt th‹ ÇÒng 
TrÀn trÀn s¡c s¡c tánh viên thông 

Sâm la vån tÜ®ng giai nhÜ thº 
PhiŠn não, BÒ ÇŠ diŒc thÎ không 

DÎch nghïa 
V†ng niŒm chân tâm m¶t th‹ ÇÒng 

Thanh trÀn s¡c tÜ§ng tánh viên thông 
Sum la vån tÜ®ng ÇŠu nhÜ th‰ 

PhiŠn não, BÒ ÇŠ cÛng r‡ng không 
Løc bát 

Chân tâm v†ng niŒm nhÜ nhau 
S¡c trÀn trÀn s¡c m¶t màu xÜa nay 

Th‰ gian m†i vÆt vÀn xoay 
Kh° Çau, giäi thoát chính ngay trong ngÜ©i 
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Bài sÓ 55 
忍    忍   忍 

一忍雙堂福滿身 
夫妻能忍免家貧 
子孫兄弟平安忍 
幸福三全禮義仁 

DÎch âm  :  NhÅn, nhÅn, nhÅn 
NhÃt nhÅn song ÇÜ©ng phÜ§c mãn thân 

Phu thê næng nhÅn miÍn gia bÀn 
Tº, tôn, huynh, ÇŒ bình an nhÅn 

Hånh phúc tam toàn lÍ, nghïa, nhân 
DÎch nghïa   :  NhÎn, nhÎn, nhÎn 

TrÜ§c nhÎn mË cha phÜ§c ÇÙc nhiŠu 
V® chÒng nhÜ©ng nhÎn có tiŠn tiêu 

Anh em con cháu bình an nhÎn 
Hånh phúc tràn ÇÀy lÍ, nghïa, yêu 

Løc bát : NhÎn cha nhÎn mË phÜ§c nhiŠu 
V® chÒng hòa thuÆn s§m chiŠu giàu sang 

Cä nhà vui vÈ bình an 
Anh, em, con, cháu chÙa chan nghïa, tình 
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Bài sÓ 56 
父母恩深孝鞠躬 
夫妻義重禮儀從 
子孫骨肉同根出 
上下和諧福德充 

DÎch âm 
Phø mÅu ân thâm hi‰u cúc cung 
Phu thê nghïa tr†ng lÍ nghi tùng 
Tº tôn cÓt nhøc ÇÒng cæn xuÃt 

ThÜ®ng hå hòa hài phÜ§c ÇÙc sung 
DÎch nghïa 

Cha mË Ön sâu nh§ báo ÇŠn 
V® chÒng nghïa n¥ng giÆn ÇØng quên 
Anh, em, con, cháu cùng dòng máu 
ñÓi xº thÜÖng yêu phÜ§c ÇÙc bŠn 

Løc bát 
÷n cha nghïa mË nh§ ÇŠn 

V® chÒng hòa thuÆn l¡m hên nhiŠu tiŠn 
Anh, em, con, cháu ngoan hiŠn 

Gia Çình hånh phúc thÀn tiên trên Ç©i 
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Bài sÓ 57 
盂蘭勝會禮壇開 
子子孫孫踴躍來 
沐手焚香申奉請 
祖先歡喜上金臺 

DÎch âm 
Vu lan th¡ng h¶i lÍ Çàn khai 
Tº tº tôn tôn dÛng dÜ®c lai 

M¶c thû phÀn hÜÖng thân phøng thÌnh 
T° tiên hoan h› thÜ®ng kim Çài 

DÎch nghïa 
Vu Lan lÍ h¶i Çã khai Çàn 

Con, cháu chân thành ÇÓt nén nhang 
Cung thÌnh cºu huyŠn vŠ chÙng giám 

M©i lên bäo t†a Ç¥t trên bàn 
Løc bát 

Khai Çàn lÍ h¶i Vu Lan 
Con con cháu cháu vái van ông bà 

NhiŠu Ç©i cha mË Çã qua 
Anh, em, chú, bác gÀn, xa m©i vŠ 
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Bài sÓ 58 
瑜伽燄口栴檀開 
召請孤魂枉死來 
聞法思修生爭土 
福留施主永無災 

DÎch âm 
Du Già DiŒm KhÄu chiên Çàn khai 

TriŒu thÌnh cô hÒn, u°ng tº lai 
Væn pháp tÜ tu sanh TÎnh Ç¶ 
PhÜ§c lÜu thí chû vïnh vô tai 

DÎch nghïa 
Trai Çàn chÄn t‰ ngát trÀm hÜÖng 

TriŒu thÌnh cô hÒn kh¡p m†i phÜÖng 
Thính pháp væn kinh sanh TÎnh Ç¶ 
PhÜ§c dành thí chû khÕi tai ÜÖng 

Løc bát 
Trai Çàn chÄn t‰ ngát hÜÖng 

Xin m©i tÃt cä mÜ©i phÜÖng cô hÒn 
VŠ tu niŒm PhÆt pháp môn 

Vãng sanh C¿c låc phÜ§c dÒn trÀn gian 
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Bài sÓ 59 
是非口舌禍淊天 
損德招冤業已纏 
家破人亡從口舌 
循環報在汝雙肩 

DÎch âm 
ThÎ, phi, khÄu, thiŒt h†a thao thiên 
T°n ÇÙc chiêu oan nghiŒp dï triŠn 
Gia phá nhân vong tùng khÄu thiŒt 
TuÀn hoàn báo tåi nh» song kiên 

DÎch nghïa 
ThÎ, phi, khÄu, thiŒt h†a ÇÀy tr©i 
K‰t oán gieo oan kh¡p m†i nÖi 
Cºa nát nhà tan do miŒng bån 
Hôm nao báo Ùng kh° tàn Ç©i 

Løc bát 
ThÎ phi phiŠn l¡m ngÜ©i Öi 

Håi ngÜ©i kh° sª tä tÖi Ç©i mình 
Oan gia trái chû Çiêu linh 

TuÀn hoàn së Ç‰n gia Çình cûa ta 
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Bài sÓ 60 
原理東西一律同 
真真假假總歸空 
禪林現任傳心得 
師願僧團力用功 

DÎch âm 
Nguyên lš Çông tây nhÃt luÆt ÇÒng 
ChÖn chÖn giä giä t°ng quy không 

ThiŠn lâm hiŒn nhÆm truyŠn tâm Ç¡c 
SÜ nguyŒn Tæng Çoàn l¿c døng công 

DÎch nghïa 
Nguyên lš Çông tây có khác gì 

ChÖn chÖn giä giä ch£ng hÖn chi 
ThiŠn lâm hiŒn nhÆm truyŠn tâm Ç¡c 

SÜ nguyŒn d¡t dìu Tæng chúng Ni 
Løc bát 

Nguyên lš tuy có Çông tây 
ChÖn chÖn giä giä Çó Çây khác gì 

ThiŠn lâm truyŠn ánh tØ bi 
SÜ nguyŠn giäng dåy Tæng Ni thành tài 
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Bài sÓ 61 
十幾年來懷念中 
師徒今日喜重逢 
花旗東部天寒冷 
話短情長說沒終 

DÎch âm 
ThÆp k› niên lai hoài niŒm trung 
SÜ ÇÒ kim nhÆt h› trùng phùng 
Hoa kÿ Çông b¶ thiên hàn lãnh 

Thoåi Çoän tình trÜ©ng thuy‰t m¶t chung 
DÎch nghïa 

MÜ©i mÃy næm rÒi rÃt nh§ thÜÖng 
ThÀy trò nay g¥p tåi tha hÜÖng 
Hoa kÿ Çông b¡c tr©i tuy lånh 

Ân nghïa ÇÆm Çà vÅn vÃn vÜÖng 
Løc bát 

Bao næm xa cách nh§ thÜÖng 
ThÀy trò g¥p låi quê hÜÖng xÙ ngÜ©i 

MiŠn Çông b¡c MÏ lånh Öi 
Ân tình chan chÙa vui cÜ©i hä hê 
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Bài sÓ 62 
目連振錫顯神通 
直旨幽冥下鷲峰 
欲度生娘離餓鬼 
前程不怕火燒紅 

DÎch âm 
Møc liên chÃn tích hi‹n thÀn thông 

Tr¿c chÌ u minh hå thÙu phong 
Døc Ç¶ sanh nÜÖng ly ngå qu› 

TiŠn trình bÃt phå hÕa thiêu hÒng 
DÎch nghïa 

Møc liên tôn giä hiŒn thÀn thông 
XuÓng tÆn u minh phá ngøc ÇÒng 
MuÓn cÙu mË hiŠn r©i ngå qu› 
Cho dù lºa bÕng ÇÓt bên hông 

Løc bát 
Møc liên hiŒn Çåi thÀn thông 

M¶t mình tr¿c chÌ ngøc ÇÒng tìm thân 
MË sanh ngå qu› cÖ bÀn 

CÙu ngÜ©i nhÃt ÇÎnh muôn phÀn gian nan 
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Bài sÓ 63 
母子情深久別逢 
依依不捨淚流中 
三途業果真悽慘 
急返靈山禮覺雄 

DÎch âm 
MÅu tº tình thâm cºu biŒt phùng 

Y y bÃt xä lŒ lÜu trung 
Tam ÇÒ nghiŒp quä chân thê thäm 
CÃp phän Linh SÖn lÍ Giác Hùng 

DÎch nghïa 
MË con xa cách g¥p nhau rÒi 

Tûi tûi mØng mØng chÌ khóc thôi 
N‡i kh° tam ÇÒ thê thäm quá 

Tìm phÜÖng cÙu mË thoát luân hÒi 
Løc bát 

G¥p nhau trong cõi u minh 
Møc liên thÃy mË thân hình xác xÖ 

CÖm dâng hóa lºa bÃt ng© 
Ngài vŠ båch PhÆt tìm cÖ cÙu ngÜ©i 
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Bài sÓ 64 
佛敕目連七月間 
僧伽自恣設盂蘭 
供養四事求超度 
父母先靈上涅槃 

DÎch âm 
PhÆt s¡c Møc Liên thÃt nguyŒt gian 

Tæng gìa t¿ tÙ thi‰t Vu Lan 
Cúng dÜ©ng tÙ s¿ cÀu siêu Ç¶ 

Phø mÅu tiên linh thÜ®ng Ni‰t Bàn 
DÎch nghïa 

PhÆt dåy ngày r¢m tháng bäy ta 
Cúng dÜ©ng tÙ s¿ chÜ Tæng Già 
NguyŒn cÀu siêu Ç¶ cho Tiên T° 
NhiŠu ki‰p Ön dày cûa mË cha 

Løc bát 
Ngày r¢m tháng bäy Vu Lan 

Tæng già t¿ tÙ lÆp Çàn cÀu siêu 
Cúng dÜ©ng tài vÆt ít nhiŠu 

CÀu cho cha mË tiêu diêu an lành 
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Bài sÓ 65 
以此瑜伽秘密偏 
流通廣播作良田 
三途六道誰深種 
極樂清閒自在仙 

DÎch âm 
Dï thº du gìa bí mÆt thiên 

LÜu thông quäng bá tác lÜÖng ÇiŠn 
Løc Çåo tam ÇÒ thùy thâm chûng 

C¿c låc thanh nhàn t¿ tåi tiên 
DÎch nghïa 

Du già chÄn t‰ b¶ kinh xÜa 
ƒn tÓng lÜu thông nguyŒn k‰ thØa 

TÃt cä muôn loài tin tÜªng h†c 
Ngày vŠ C¿c låc PhÆt thuyŠn ÇÜa 

Løc bát 
Du già hi‹n mÆt tr†n ÇÀy 

NguyŒn thân t¥ng kh¡p quš thÀy và cô 
CÀu cho løc- Çåo tam - ÇÒ 

ñÒng sanh vŠ cõi hÜ vô Ni‰t Bàn 
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Bài sÓ 66 
眾生心性太剛強 
難伏難調不受僵 
易動貪瞋招痛苦 
長期故此被災殃 

DÎch âm 
Chúng sanh tâm tánh thái cang cÜ©ng 

Nan phøc nan ÇiŠu bÃt th† cÜÖng 
DÎ Ç¶ng tham sân chiêu thÓng kh° 

TrÜ©ng kÿ cÓ thº bÎ tai ÜÖng 
DÎch nghïa 

Chúng sanh phÀn l§n bÎ Çau ÇÀu 
Lë phäi l©i hay nh§ ch£ng lâu 

Låi dÍ tham sân gây kh° sª 
Cho nên Ç©i sÓng l¡m u sÀu 

Løc bát 
Chúng sanh Üa thích cÙng ÇÀu 

ñiŠu hay h†c ch£ng bao lâu quên liŠn 
Tham lam nóng näy låi ghiŠn 

Cho nên kh° sª triŠn miên suÓt Ç©i 
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Bài sÓ 67 
誰能放下貪瞋癡 
幸福平安無盡期 
此一生中常自在 
恒沙劫後免災悲 

DÎch âm 
Thùy næng phóng hå tham sân si 

Hånh phúc bình an vô tÆn kÿ 
Thº nhÃt sanh trung thÜ©ng t¿ tåi 

H¢ng sa ki‰p hÆu miÍn tai bi 
DÎch nghïa 

N‰u ai bÕ ÇÜ®c tham sân si 
Hånh phúc bình an ch£ng nghï nghì 

SÓng tr†n Ç©i nÀy luôn t¿ tåi 
Ngàn muôn ki‰p n»a khÕi tai bi 

Løc bát 
BÕ ÇÜ®c tham v§i sân si 

Bình an hånh phúc trÜ©ng kÿ vŠ ta 
Tr†n Ç©i luôn ÇÜ®c hài hòa 

H¢ng muôn Ùc ki‰p ch£ng sa luân hÒi 
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Bài sÓ 68 
新年借福米錢茶 
四季平安保我家 
願學慈悲修忍辱 
前程七彩似雲霞 

DÎch âm 
Tân niên tá phúc mÍ tiŠn trà 
TÙ quš bình an bäo ngã gia 

NguyŒn h†c tØ bi tu nhÅn nhøc 
TiŠn trình thÃt th‹ t® vân hà 

DÎch nghïa 
ñÀu næm mÜ®n phÜ§c gåo tiŠn trà 

Tu h†c m‡i ngày m¶t ti‰n xa 
Hånh phúc bình an luôn khÕe månh 

Hài hòa nhÎn nhøc së vui nhà 
Løc bát 

Con vay phÜ§c gåo tiŠn trà 
CÀu xin l§n bé cä nhà bình an 

TØ bi nhÎn nhøc là vàng 
Gia Çình hånh phúc giàu sang vui vÀy 
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Bài sÓ 69 
元霄設禮點燈明 
祈禱今年好運程 
春夏秋冬常吉慶 
家家戶戶享安寧 

DÎch âm 
Nguyên tiêu thi‰t lÍ Çi‹m Çæng minh 

Kÿ Çäo kim niên häo vÆn trình 
Xuân hå thu Çông thÜ©ng cát khánh 

Gia gia h¶ h¶ hÜªng an ninh 
DÎch nghïa 

ñêm r¢m thi‰t lÍ Çi‹m quang minh 
CÀu nguyŒn m¶t næm sÓng thái bình 
Xuân hå thu Çông nhiŠu cát khánh 

NgÜ©i ngÜ©i hånh phúc hÜªng an ninh 
Løc bát 

ñêm r¢m thi‰t lÍ cÀu an 
CÀu xin chÜ PhÆt phóng quang h¶ trì 

TØ nay nguyŒn b§t sân si 
Cho Ç©i hånh phúc tØ bi hài hòa 
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Bài sÓ 70 
無明佛性本同源 
染淨高低自己纏 
一動聲塵生滅起 
貪瞋永息涅槃天 

DÎch âm 
Vô minh PhÆt tánh bän ÇÒng nguyên 

NhiÍm tÎnh cao Çê t¿ k› triŠn 
NhÃt Ç¶ng thanh trÀn sanh diŒt khªi 

Tham sân vïnh tÙc ni‰t bàn thiên 
DÎch nghïa 

Vô minh PhÆt tánh vÓn chung nhà 
NhiÍm tÎnh thæng trÀm bªi chính ta 

CÓ chÃp thanh trÀn nên kh° sª 
Tham sân khép låi sÓng an hòa 

Løc bát 
Vô minh PhÆt tánh chung nhà 
Vui buÒn tÓt xÃu ÇŠu là do ta 

Kh° Çau vì chÃp mà ra 
Tham sân ch£ng Ç¶ng hài hòa an nhiên 
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Bài sÓ 71 
羊年喜氣滿山河 
幸福平安財祿多 
百藝工商皆發達 
人人老少合群歌 

DÎch âm 
DÜÖng niên h› khí mãn sÖn hà 
Hånh phúc bình an tài l¶c Ça 

Bách nghŒ công thÜÖng giai phát Çåt 
Nhân nhân lão thi‹u h®p quÀn ca 

DÎch nghïa 
Næm Mùi vui vÈ kh¡p Çông tây 
Hånh phúc bình an tài l¶c ÇÀy 
Mua bán làm æn ÇŠu phát Çåt 
TrÈ già trai gái sÓng sum vÀy 

Løc bát 
Næm Mùi vŠ kh¡p Çó Çây 

Bình an hånh phúc tiŠn ÇÀy m†i nÖi 
Làm æn mua bán nhiŠu l©i 

TrÈ già trai gái sÓng Ç©i vui ca 
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Bài sÓ 72 
風霜雨雪屬天然 
萬物滋生潤澤田 
五穀豐收消病毒 
人民幸福此全年 

DÎch âm 
Phong sÜÖng vÛ tuy‰t thu¶c thiên nhiên 

Vån vÆt tÜ sanh nhuÆn tråch ÇiŠn 
NgÛ cÓc phong thâu tiêu bŒnh Ç¶c 
Nhân dân hånh phúc thº toàn niên 

DÎch nghïa 
Phong sÜÖng mÜa tuy‰t viŒc ông tr©i 

Tu§i mát trÀn gian kh¡p m†i nÖi 
Lúa b¡p khoai mì cây cÕ tÓt 

Loài ngÜ©i hånh phúc sÓng yêu Ç©i 
Løc bát 

Gió mÜa sÜÖng tuy‰t viŒc tr©i 
Lúa khoai cây cÕ kh¡p nÖi ÇÜ®c nh© 

TrÀn gian vui vÈ mong ch© 
ƒm no hånh phúc nên thÖ bÓn mùa 
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Bài sÓ 73 
少動貪瞋即是禪 
心常望想苦無邊 
彌陀淨土如何去 
遠在西天近眼前 

DÎch âm 
Thi‹u Ç¶ng tham sân tÙc thÎ thiŠn 

Tâm thÜ©ng v†ng tÜªng kh° vô biên 
Di ñà tÎnh Ç¶ nhÜ hà khÙ 

ViÍn tåi tây thiên cÆn nhãn tiŠn 
DÎch nghïa 

´t Ç¶ng tham sân tÙc thÎ thiŠn 
Tâm thÜ©ng mÖ m¶ng kh° triŠn miên 

Di ñà tÎnh Ç¶ nÖi nào th‰ 
Xa tÆn tr©i tây ho¥c nhãn tiŠn 

Løc bát 
Tham sân khép låi là thiŠn 

Tâm thÜ©ng mÖ m¶ng buÒn phiŠn xót xa 
NÖi nao tÎnh Ç¶ Di ñà 

Chân tr©i góc bi‹n ho¥c là bên ta 
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Bài sÓ 74 
春夏秋冬四季期 
人生禍福與興衰 
古今此乃天然律 
若順從之少苦悲 

DÎch âm 
Xuân- Hå - Thu - ñông tÙ quš kÿ 
Nhân sanh h†a phúc d» hÜng suy 
C° kim thº nãi thiên nhiên luÆt 

NhÜ®c thuÆn tùng chi thi‹u kh° bi 
DÎch nghïa 

Xuân- Hå- Thu- ñông bÓn ti‰t tr©i 
Loài ngÜ©i h†a phúc v§i ÇÀy vÖi 

ñó là ÇÎnh luÆt xÜa nay vÆy 
SÓng thuÆn thiên nhiên Ç« kh° Ç©i 

Løc bát 
BÓn mùa Xuân - Hå -Thu - ñông 

HÜng suy h†a phúc có không ch§ buÒn 
TrÀn gian thay Ç°i luôn luôn 

Tùy duyên an phÆn là nguÒn vui tÜÖi 
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Bài sÓ 75 
清明掃墓念親情 
奉請先賢歸顯靈 
薄酒淡茶來受享 
人間天上永安平 

DÎch âm 
Thanh minh Täo m¶ niŒm thân tình 
Phøng thÌnh tiên hiŠn quy hi‹n linh 

Båc tºu Çåm trà lai th† hÜªng 
Nhân gian thiên thÜ®ng vïnh an bình 

DÎch nghïa 
Thanh minh vi‰ng m¶ cúng ngÜ©i thân 

Phøng thÌnh tiên linh trª låi trÀn 
RÜ®u tÓt trà thÖm m©i hÜªng th† 

TrÀn gian hånh phúc nh§ tiŠn nhân 
Løc bát 

Thanh minh vi‰ng m¶ th¡p hÜÖng 
Nh§ ngÜ©i Çã khuÃt tâm thÜ©ng xót xa 

Dâng lên ly rÜ®u tách trà 
HÒn thiên vŠ chÙng cä nhà bình an 
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Bài sÓ 76 
二月觀音示誕辰 
慈悲喜捨救凡人 
眾生有願誠心念 
菩薩即時應現身 

DÎch âm 
NhÎ nguyŒt Quan Âm thÎ Çän thÀn 

TØ bi h› xä cÙu phàm nhân 
Chúng sanh h»u nguyŒn thành tâm niŒm 

BÒ tát tÙc th©i Ùng hiŒn thân 
DÎch nghïa 

Tháng hai mÜ©i chín vía Quan Âm 
H› xä tØ bi cÙu l‡i lÀm 

TÃt cä trÀn gian ÇŠu cäm Ùng 
Ai cÀu ngài giúp phäi thành tâm 

Løc bát 
Tháng hai vía ÇÙc Quan Âm 

Ngài luôn thÎ hiŒn tØ tâm cÙu Ç©i 
Chúng sanh kh¡p cä m†i nÖi 

Chí thành cÀu nguyŒn tÙc th©i Ç‰n ngay 
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Bài sÓ 77 
海上消遙柳葉船 
潮強漲退永安然 
音聲遍徹三千外 
師德流芳萬古傳 

DÎch âm 
Häi thÜ®ng tiêu diêu liÍu diŒp thuyŠn 
TriŠu cÜ©ng trÜ§ng thÓi vïnh an nhiên 

Âm thanh bi‰n triŒt tam thiên ngoåi 
SÜ ÇÙc lÜu phÜÖng vån c° truyŠn 

DÎch nghïa 
Häi thÜ®ng tiêu diêu m¶t chi‰c thuyŠn 
TriŠu cÜ©ng lên xuÓng vÅn an nhiên 
Âm thanh vang kh¡p ngoài ba cõi 

SÜ ÇÙc hÜÖng thÖm mãi mãi truyŠn 
Løc bát 

Häi dÜÖng m¶t chi‰c thuyŠn tØ 
TriŠu lên ho¥c xuÓng vÅn nhÜ thuª nào 

Âm thanh vang tÆn tr©i cao 
SÜ ÇÙc thÖm ngát nguyŠn trao cho Ç©i 
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Bài sÓ 78 
中東戰火起連天 
毀滅傷殘慘兩邊 
祈禱觀音伸手臂 
甘露洒熄此場愆 

DÎch âm 
Trung Çông chi‰n hÕa khªi liên thiên 
Hûy diŒt thÜÖng tàn thäm lÜ«ng biên 

Kÿ Çäo Quan Âm thân thû tš 
Cam lÒ sái tÙc thº trÜ©ng khiên 

DÎch nghïa 
Trung Çông chi‰n s¿ Çã khai màn 

Th¡ng båi Çôi ÇÜ©ng vÅn khóc than 
NguyŒn ÇÙc Quan Âm vŠ cÙu kh° 

Cam lÒ rºa såch kh° trÀn gian 
Løc bát 

Trung Çông khói lºa ngÆp tr©i 
Nhà tan máu Ç° kh¡p nÖi bi‹u tình 

CÀu xin BÒ tát hi‹n linh 
Cam lÒ tÜ§i mát hòa bình Ç‰n ngay 
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Bài sÓ 79 
Sars疫原初在亞州 
陰森恐怖盡全球 
傷亡感染成千列 
願佛慈光早日收 

DÎch âm 
Sars dÎch nguyên sÖ tåi Á Châu 
Âm sâm khûng bÓ tÆn toàn cÀu 

ThÜÖng vong cäm nhiÍm thành thiên liŒt 
NguyŒn PhÆt tØ quang täo nhÆt thâu 

DÎch nghïa 
DÎch sars hoành hành tåi Á Châu 
Gieo bao tang tóc kh¡p toàn cÀu 

ThÜÖng vong bŒnh tÆt hàng ngàn kÈ 
NguyŒn PhÆt tØ quang nhÕ phép mÀu 

Løc bát 
DÎch sars phát tåi Á Châu 

Làm cho th‰ gi§i Çau ÇÀu ch£ng an 
ThÜÖng vong tính cä hàng ngàn 

CÀu xin chÜ PhÆt phóng quang cÙu Ç©i 
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Bài sÓ 80 
身到佛堂別是非 
人家好惡不關誰 
閑談你我誇唇舌 
損德招冤害己衰 

DÎch âm 
Thân Çáo PhÆt ÇÜ©ng biŒt thÎ phi 

Nhân gia häo Ó bÃt quan thùy 
Nhàn Çàm nÍ ngã khoa thÀn thiŒt 

T°n ÇÙc chiêu oan håi k› suy 
DÎch nghïa 

ñã bÜ§c vào chùa ch§ thÎ phi 
ViŒc ngÜ©i tÓt xÃu nói làm gì 

NgÒi không moi móc rÒi thêm b§t 
T°n ÇÙc gây thù ích l®i chi 

Løc bát 
Vào chùa ch§ h†c thÎ phi 

ViŒc ngÜ©i tÓt xÃu c§ gì Ç‰n ta 
NgÒi không moi móc bÜÖi ra 

Gây thù k‰t oán xót xa chính mình 
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Bài sÓ 81 
奉勸諸賢莫動瞋 
一傷人格二勞神 
三招怨恨難和解 
忍下清閒免苦身 

DÎch âm 
Phøng khuy‰n chÜ hiŠn måc Ç¶ng sân 
NhÃt thÜÖng nhân cách nhÎ lao thÀn 

Tam chiêu oán hÆn nan hòa giäi 
NhÅn hå thanh nhàn miÍn kh° thân 

DÎch nghïa 
Khuyên kh¡p m†i ngÜ©i ch§ n°i sân 
VØa không nhân cách låi bÀn thÀn 

Ba gieo oán hÆn nan phân giäi 
NhÎn nhøc an nhàn låi khÕe thân 

Løc bát 
Khuyên nhau ÇØng n°i sân si 

VØa vô nhân cách vØa suy tinh thÀn 
Gieo oan k‰t oán kh° thân 

ñâu b¢ng nhÎn nhøc muôn phÀn an vui 
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Bài sÓ 82 
幾十餘年漂泊身 
東西兩處學離塵 
貪瞋我執常封鎖 
忍辱行持報佛恩 

DÎch âm 
K› thÆp dÜ niên phiêu båc thân 
ñông tây lÜ«ng xÙ h†c ly trÀn 

Tham sân ngã chÃp thÜ©ng phong tÕa 
NhÅn nhøc hành trì báo PhÆt ân 

DÎch nghïa 
MÃy chøc næm rÒi sÓng Çó Çây 
Vì mình h†c hÕi kh¡p Çông tây 

Tham sân chÃp ngã xin chØa b§t 
NhÅn nhøc dâng lên báo Çáp thÀy 

Løc bát 
N°i trôi mÃy chøc næm rÒi 

ñông tây h†c hÕi g¡ng nuôi tinh thÀn 
Tham sân chÃp ngã bÕ dÀn 

NguyŠn tu nhÅn nhøc kính dâng vŠ thÀy 
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Bài sÓ 83 
覺悟無常苦逼身 
全憑自力用心勤 
禪修福智成功後 
師在弘傳救世人 

DÎch âm 
Giác ng¶ vô thÜ©ng kh° bÙc thân 
Toàn b¢ng t¿ l¿c døng tâm cÀn 

ThiŠn tu phÜ§c trí thành công hÆu 
SÜ tåi ho¢ng truyŠn cÙu th‰ nhân 

DÎch nghïa 
Giác ng¶ cu¶c Ç©i l¡m b‹ dâu 
Toàn b¢ng t¿ l¿c tÆn tâm cÀu 

ThiŠn tu phÜ§c trí thành công hÆu 
SÜ tåi ho¢ng dÜÖng ánh Çåo mÀu 

Løc bát 
Giác ng¶ vån vÆt vô thÜ©ng 

Toàn b¢ng t¿ l¿c tìm ÇÜ©ng Ç¶ sanh 
ThiŠn tu phÜ§c trí song hành 

SÜ nguyŠn t¥ng kh¡p tÌnh thành thôn quê 
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Bài sÓ 84 
密禪淨理在心中 
行願精深福智雄 
和藹仁慈滋法體 
尚祈久住振家風 

DÎch âm 
MÆt thiŠn tÎnh lš tåi tâm trung 

Hånh nguyŒn tinh thâm phÜ§c trí hùng 
Hòa ái nhân tØ tÜ pháp th‹ 

ThÜ®ng kÿ cºu trø chÃn gia phong 
DÎch nghïa 

MÆt , thiŠn ,tÎnh lš t¿ tâm sanh 
Hånh nguyŒn cao thâm phÜ§c trí thành 

Hòa nhã nhân tØ nuôi pháp th‹ 
ThÜ®ng kÿ trø th‰ bäo môn danh 

Løc bát 
MÆt, thiŠn, tÎnh lš tØ tâm 

Hånh nguyŒn phÜ§c trí cao thâm khôn lÜ©ng 
Hòa hài pháp th‹ an khÜÖng 

ThÜ®ng kÿ trø th‰ dÅn ÇÜ©ng hÆu sanh 
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Bài sÓ 85 
海角天涯為有情 
玉音演說論談經 
尼心誓救娑婆苦 
師願佛陀作證明 

DÎch âm 
Häi giác thiên nhai vÎ h»u tình 

Ng†c âm diÍn thuy‰t luÆn Çàm kinh 
Ni tâm thŒ cÙu ta bà kh° 

SÜ nguyŒn Phât ñà tác chÙng minh 
DÎch nghïa 

Häi giác thiên nhai Ç¶ h»u tình 
Ng†c âm diÍn giäi kŒ và kinh  
Ni tâm thŠ cÙu trÀn gian kh° 

SÜ nguyŒn NhÜ Lai giúp Ç« mình 
Løc bát 

Häi giác thiên nhai Ç¶ sinh 
Ng†c âm diÍn giäi l©i kinh rõ ràng 

Ni tâm muÓn giúp trÀn gian 
SÜ nguyŠn PhÆt T° phóng quang h¶ trì 
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Bài sÓ 86 

皈依三寶願修身 
一報雙堂養育恩 
二減貪瞋三學忍 
完成目的出離塵 

DÎch âm 
Quy y Tam Bäo nguyŒn tu thân 

NhÃt báo song ÇÜ©ng dÜ«ng døc ân 
NhÎ giäm tham sân tam h†c nhÅn 
Hoàn thành møc Çích xuÃt ly trÀn 

DÎch nghïa 
Quy y Tam bäo nguyŒn tu hành 
TrÜ§c trä Ön cha nghïa mË sanh 
 K‰ b§t tham sân , ba h†c nhÅn 

Con ÇÜ©ng giäi thoát t¿ nhiên thành 
Løc bát 

Quy y møc Çích tu thân 
ThÜÖng yêu cha mË trä ân sanh thành 

B§t tham sân , bÕ cånh tranh 
Là ngÜ©i học Phật th¿c hành ngày Çêm 
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Bài sÓ 87 
皈依之義減貪瞋 
忍辱慈悲鍛煉勤 
喜捨原諒常學習 
少尋煩惱害其身 

DÎch âm 
Quy y chi nghïa giäm tham , sân 
NhÅn nhøc tØ bi Çoàn luyŒn cÀn 

H› xä , nguyên lÜÖng thÜ©ng h†c tÆp 
Thi‹u tÀm phiŠn não håi kÿ thân 

DÎch nghïa 
Quy y nghïa chính b§t tham , sân 
ThÜÖng , nhÎn mË cha viŒc rÃt cÀn 

H› xä , thÙ tha luôn h†c tÆp 
ñØng tìm kh° sª håi Çau thân 

Løc bát 
Quy y là b§t tham , sân 

ThÜÖng yêu nhÜ©ng nhÎn ngÜ©i thân trong nhà 
Luôn luôn h› xä , thÙ tha 

ñØng Çày mình kh° xót xa Çau buÒn 
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Bài sÓ 88 
佛制毘尼斷苦因 
僧尼善信願精勤 
今生一定離煩惱 
沒後彌陀接我身 

DÎch âm 
PhÆt ch‰ tÿ ni Çoån kh° nhân 

Tæng- Ni ThiŒn -Tín nguyŒn tinh cÀn 
Kim sanh nhÃt ÇÎnh ly phiŠn não 

M¶t hÆu Di ñà ti‰p ngã thân 
DÎch nghïa 

Gi§i luÆt giúp ngÜ©i dÙt kh° nhân 
Tæng ni thiŒn tín nguyŒn tu dÀn 

ñ©i nay ch¡c ch¡n không phiŠn não 
Lúc ch‰t Di ñà rÜ§c ngã thân 

Løc bat 
PhÆt ch‰ gi§i luÆt khuyên Ç©i 

ñØng gây t¶i l‡i kh° th©i chính ta 
Tæng ni thiŒn tín gÀn xa 

NguyŠn tu giäi thoát khÕi sa luân hÒi 
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Bài sÓ 89 
善解如來戒律偏     
持經念佛也參禪          
圓通世道玄微理      
寂滅蓮生在目前  

DÎch âm 
ThiŒn giäi NhÜ lai gi§i luÆt thiên 
Trì kinh niŒm PhÆt dã tham thiŠn 
Viên thông th‰ Çåo huyŠn vi lš 
TÎch diŒt liên sanh tåi møc tiŠn 

DÎch nghïa 
ThiŒn giäi oai nghi tÙc phÜ§c ÇiŠn 
Trì kinh niŒm PhÆt rõ nguÒn thiŠn 

Viên thông Ç©i Çåo hai chân lš 
TÎch diŒt hoa sen hiŒn nhãn tiŠn 

Løc bát 
ThiŒn giäi gi§i luÆt oai nghi 

Trì kinh niŒm PhÆt tÜ duy tham thiŠn 
Viên thông Ç©i Çåo thâm huyŠn 

TÎch diŒt sen Çón an nhiên hài hòa 



 92

Bài sÓ 90 
冤家債主此生逢 
過去恩仇未了終 
舊識新交今再結   
將來一定苦重重 

DÎch âm 
Oan gia trái chû thº sanh phùng 

Quá khÙ ân thù vÎ liÍu chung 
C¿u thÙc tân giao kim tái k‰t 

TÜÖng lai nhÃt ÇÎnh kh° trùng trùng 
DÎch nghïa 

Oan gia trái chû g¥p Ç©i nay 
Ki‰p trÜ§c ân thù trä låi vay 
Cä vÓn lÅn l©i chÜa dÙt ÇÜ®c 

Còn thêm n® m§i kh° chua cay 
Løc bát 

Oan gia trái chû hôm nay 
Thûa xÜa ân oán mÜ®n vay quá nhiŠu 

VÓn l©i trä ch£ng bao nhiêu 
Låi thêm n® m§i kh° Çiêu linh mình 
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Bài sÓ 91 

蓮生東土枝枝吉 
花落西方朵朵祥 
義起生墳留本寺 
莊嚴福智助同鄉 

DÎch âm 
Liên sanh Çông Ç¶ chi chi cát 

Hoa låc tây phÜÖng Çóa Çóa tÜ©ng 
Nghïa khªi sanh phÀn lÜu bän t¿ 

Trang nghiêm phÜ§c trí tr® ÇÒng hÜÖng 
DÎch nghïa 

Liên sanh Çông Ç¶ lá xanh tÜÖi 
Hoa tÕa hÜÖng thÖm kh¡p xÙ ngÜ©i 
Nghïa lÆp sinh phÀn truyŠn b°n t¿ 

Trang nghiêm phÜ§c trí giúp cho Ç©i 
Løc bát 

Liên sanh quê mË xanh tÜÖi 
Hoa khoe hÜÖng th¡m xÙ ngÜ©i hôm nay 

Nghïa nhân xây d¿ng Çêm ngày 
Trang nghiêm phÜ§c trí hæng say giúp Ç©i 



 94

Bài sÓ 92 

思親忍辱家家好 
祭墓仁慈事事安 
先祖恩情忘不了 
靈前薄禮請迴光 

DÎch âm 
TÜ thân nhÅn nhøc gia gia häo 

T‰ m¶ nhân tØ s¿ s¿ an 
Tiên t° ân , tình vong bÃt liÍu 

Linh tiŠn båc lÍ thÌnh hÒi quang 
DÎch nghïa 

TÜ thân nhÅn nhøc toàn gia phÜ§c 
T‰ m¶ nhân tØ m†i viŒc an 

Tiên t° ân , tình luôn nh§ mãi 
Linh tiŠn lÍ m†n chút Çèn nhang 

Løc bát 
TÜ thân nhÎn nhøc phÜ§c nhiŠu 

T‰ m¶ nhân ái m†i ÇiŠu hanh thông 
Tiên hiŠn ân n¥ng , tình nÒng 

Linh tiŠn xin nguyŒn h‰t lòng vi‰ng thæm 
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Bài sÓ 93   
東西今古孝為先 
奉養雙親福眼前 
盡瘁鞠躬隨己力   
生中一定活安然  

DÎch âm 
ñông tây kim c° hi‰u vi tiên 

Phøng dÜ«ng song thân phÜ§c nhãn tiŠn 
TÆn tøy cúc cung tùy k› l¿c 

Sanh trung nhÃt ÇÎnh hoåt an nhiên 
DÎch nghïa 

ñông tây ch» hi‰u vÅn Çi ÇÀu 
Giúp Ç« mË cha phÜ§c ÇÙc sâu 
TÆn tøy lo tròn tùy b°n phÆn 

SuÓt Ç©i sung sÜ§ng sÓng bŠn lâu 
Løc bát 

ñông tây hi‰u vÅn Üu tiên 
ThÜÖng cha kính mË phÜ§c liŠn vŠ ta 

Giúp khi tu°i tác ngÜ©i già 
Tr†n Ç©i sung sÜ§ng cä nhà bình an 
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Bài sÓ 94   
八十生辰慶祝筵 
家親老幼喜團圓 
壽星龔照人添福     
四大同堂扥賴天 

DÎch âm 
Bát thÆp sanh thÀn khánh chúc diên 

Gia thân lão Ãu h› Çoàn viên 
Th† tinh cûng chi‰u nhân thiêm phúc 

TÙ Çåi ÇÒng ÇÜ©ng thác låi thiên 
DÎch nghïa 

Då tiŒc kính mØng MË tám mÜÖi 
Con con cháu cháu thÆt Çông ngÜ©i 

Tr©i ban phÜ§c ÇÙc nay Çoàn tø 
L§n nhÕ cùng vui Çû bÓn Ç©i 

Løc Bát 
MØng MË sinh nhÆt tám mÜÖi 

Con con cháu cháu vui cÜ©i hä hê 
Tr©i cho phÜ§c ÇÙc tràn trŠ 

BÓn Ç©i Çoàn tø say mê chuyŒn trò 
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Bài sÓ 95 
沒誰滿足你要求 
包括佛天頂上頭 
一不稱心生忿恨 
累人害己苦同收 

DÎch âm 
M¶t thùy mãn túc nÍ yêu cÀu 

Bao quát PhÆt Thiên ÇÌnh thÜ®ng ÇÀu 
NhÃt bÃt xÙng tâm sanh phÅn hÆn 
Løy nhân håi k› kh° ÇÒng thâu 

DÎch nghïa 
Không ai thÕa mãn ÇÜ®c lòng ngÜ©i 

K‹ cä ThÀn linh Chúa PhÆt Tr©i 
M‡i m¶t yêu cÀu không giúp h† 

Thù hiŠm hãm håi kh° nhau chÖi 
Løc bát 

Khó ai thÕa mãn lòng mình 
Cho dù Tr©i PhÆt ThÀn Linh trên ÇÀu 

M¶t khi ch£ng Çåt yêu cÀu 
Thù ngÜ©i mãi mãi kh° sÀu nhau chÖi  
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Bài sÓ 96 

為人知足少要求 
食宿支消隨所收 
事事留心常謹慎 
一生快活永無愁 

DÎch âm 
Vi nhân tri túc thi‹u yêu cÀu 
Th¿c túc chi tiêu tùy sª thâu 

S¿ s¿ lÜu tâm thÜ©ng cÄn thÆn 
NhÃt sanh khoái hoåt vïnh vô sÀu 

DÎch nghïa 
Làm ngÜ©i b§t ÇÜ®c s¿ mong cÀu 

ˆn ª tiêu xài tùy sª thâu 
M†i viŒc lÜu tâm thÜ©ng thÆn tr†ng 

SuÓt Ç©i sung sÜ§ng h‰t lo âu 
Løc bát 

Làm ngÜ©i tri túc thänh thÖi 
ˆn xài cÄn thÆn suÓt Ç©i bình an 

ViŒc nhà gói ghém g†n gàng 
Nên luôn ti‰t kiŒm giàu sang cä nhà 



 99

Bài sÓ 97 

少求隨份活安然 
食宿支消名色錢 
一一心中常滿足 
清閒自在我神仙 

DÎch âm 
Thi‹u cÀu tùy phÆn hoåt an nhiên 
Th¿c, túc, chi, tiêu, danh, s¡c, tiŠn 

NhÃt nhÃt tâm trung thÜ©ng mãn túc 
Thanh nhàn t¿ tåi ngã thÀn tiên 

DÎch nghïa 
Nhu cÀu b§t ÇÜ®c së bình yên 

Bao quát æn, tiêu, danh, s¡c, tiŠn 
CÓ g¡ng vØa lòng gì Çã có 

Thanh nhàn t¿ tåi thÆt thÀn tiên 
Løc bát 

Nhu cÀu b§t ÇÜ®c bình yên 
Tiêu, xài, æn, ª, s¡c, tiŠn, l®i, danh 

ThÙ nào cÛng ch£ng Çua tranh 
ThÀn Tiên giäi thoát sÓng thanh nhàn Ç©i 
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Bài sÓ 98 

 迎春幸福思仁德 
接福平安學忍讓 
事業家庭皆美滿 
春秋八節樂非常   

DÎch âm 
Nghinh xuân hånh phúc tÜ nhân ÇÙc 
Ti‰p phÜ§c bình an h†c nhÅn nhÜ©ng 

S¿ nghiŒp gia Çình giai mÏ mãn 
Xuân thu bát ti‰t låc phi thÜ©ng 

DÎch nghïa 
Vui xuân hånh phúc tu nhân ÇÙc 

Ti‰p phÜ§c bình an h†c nhÎn nhÜ©ng 
S¿ nghiŒp gia Çình ÇŠu tÓt ÇËp 

BÓn mùa tám ti‰t sÓng yêu thÜÖng 
Løc bát 

Vui xuân viŒc nghïa không quên 
ñón t‰t nhÅn nhøc ta nên th¿c hành 

 Gia Çình s¿ nghiŒp ÇŠu thành 
Bình an hånh phúc hiŠn lành tr©i thÜÖng 
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Bài sÓ 99 
福德滋身萬事成 
仁慈立業橫財生 
經商發達由勤儉 
孝養雙親願奉行 

DÎch âm 
Phúc ÇÙc tÜ thân vån s¿ thành 

Nhân tØ lÆp nghiŒp hoånh tài sanh 
Kinh thÜÖng phát Çåt do cÀn kiŒm 

Hi‰u dÜ«ng song thân nguyŒn phøng hành 
DÎch nghïa 

PhÜ§c ÇÙc nuôi thân m†i viŒc thành 
Nhân tØ s¿ nghiŒp cûa tiŠn sanh 

Làm æn phát Çåt do cÀn kiŒm 
Giúp Ç« MË Cha nguyŒn th¿c hành 

Løc bát 
Có phÜ§c m†i viŒc ÇŠu nên  

Nhân tØ s¿ nhiêp l¡m hên nhiŠu tiŠn 
Làm æn buôn bán thÆt siêng 

Luôn thÜÖng Cha MË con hiŠn cháu ngoan  
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Bài sÓ 100 
迎春積德家庭好 
接福行慈事業通 
若想發財宜努力 
平安富貴運年紅 

DÎch âm 
Nghinh xuân tích ÇÙc gia Çình häo 

Ti‰p phÜ§c hành tØ s¿ nghiŒp thông 
NhÜ®c tÜªng phát tài nghi n‡ l¿c 
Bình an phú quš vÆn niên hÒng 

DÎch nghïa 
Vui xuân tích ÇÙc Ç‹ gia Çình 

Hái l¶c làm lành s¿ nghiŒp tinh 
N‰u muÓn phát tài nên ti‰t kiŒm 
Bình an phú quš thu¶c vŠ mình 

Løc bát 
Vui xuân làm phÜ§c bình an 

Xin l¶c tích ÇÙc giàu sang Ç‰n nhà 
Phát tài nh© ti‰t kiŒm ra 

Bình an phú quš vŠ ta thÆt nhiŠu 
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Bài sÓ 101 
眾生本性是貪瞋 
招感沉淪苦逼身 
佛勸迴頭修忍辱 
生生世世免風塵 

DÎch âm 
Chúng sanh bän tánh thÎ tham sân 
Chiêu cäm trÀm luân kh° bÙc thân 
PhÆt khuy‰n hÒi ÇÀu tu nhÅn nhøc 
Sanh sanh th‰ th‰ miÍn phong trÀn 

DÎch nghïa 
Chúng sanh bän tánh Çû tham sân 

Vån ki‰p luân hÒi kh° sª thân 
PhÆt dåy hÒi ÇÀu tu nhÅn nhøc 

ñ©i Ç©i ki‰p ki‰p khÕi phong trÀn 
Løc bát 

Tham sân là nghiŒp chúng sanh 
Luân hÒi kh° sª tan tành s¡c thân  

PhÆt khuyên nhÅn nhøc chuyên cÀn 
Ngày Çêm an låc vŠ gÀn nhÜ lai  
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Bài sÓ 102 
元宵佳節月光明 
閃閃天空萬朵星 
普照塵間增福壽 
干戈永息享安平 

DÎch âm 
Nguyên tiêu giai ti‰t nguyŒt quang minh 
Thi‹m thi‹m thiên không vån Çóa tinh 

Ph° chi‰u trÀn gian tæng phúc th† 
Can qua vïnh tÙc hÜªng an bình 

DÎch nghïa 
Nguyên tiêu v¢ng v¥c ánh træng ngà 

LÃp lánh ngàn sao chi‰u sáng lòa 
 Kh¡p cõi trÀn gian nhiŠu hånh phúc 
Chi‰n tranh chÃm dÙt sÓng hài hòa 

Løc bát 
Nguyên tiêu træng sáng lung linh 

Ngàn sao lÃp lánh nghiêng mình trÀn gian 
NguyŒn xin nhân loåi bình an  

Chi‰n tranh chÃm dÙt giàu sang cho Ç©i 
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Bài sÓ 103 
常行佈施度慳貪 
僧俗同修莫口談 
名利錢財能放下 
前途苦辣盡成甘 

DÎch âm 
ThÜ©ng hành bÓ thí Ç¶ xan tham 
Tæng tøc ÇÒng tu måc khÄu Çàm 
Danh l®i tiŠn tài næng phóng hå 
TiŠn ÇÒ kh° låt tÆn thành cam 

DÎch Nghïa 
ThÜ©ng tu bÓ thí b§t tham lam 
ThiŒn tín tæng ni cÓ g¡ng làm 

Danh l®i tiŠn tài thân ngoåi vÆt 
Buông Çi m§i g†i ch£ng còn ham 

Løc bát 
BÓ thí Ç‹ b§t lòng tham 

Tæng ni thiŒn tín nên làm cùng nhau 
Båc tiŠn danh l®i buông mau 

Thanh nhàn t¿ tåi trÜ§c sau vŠ mình 
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Bài sÓ 104 
觀音殿落檀那福 
三願樓成長老功 
善惡聖凡皆可入 
貪瞋斷盡佛生同 

DÎch âm 
Quan Âm ÇiŒn låc Çàn na phÜ§c 

Tam nguyŒn lâu thành trÜªng lão công 
ThiŒn ác thánh phàm giai khä nhÆp 
Tham sân Çoån tÆn PhÆt sanh ÇÒng 

DÎch nghïa 
Cung ÇiŒn Quan Âm thiŒn tín xây 
Riêng mình trÜªng lão Çúc lÀu tây 

Phàm phu thánh giä cùng lên xuÓng 
BÕ ÇÜ®c tham sân Çáng bÆc thÀy  

Løc bát 
ThiŒn tín xây ñiŒn Quan Âm 

Ninh Hùng Hòa ThÜ®ng Ç‹ tâm lÀu Çài 
Thánh phàm ÇÒng låy NhÜ lai 

Tham sân khép låi hòa hài an vui 
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Bài sÓ 105 
十月恩師設壽筵 
徒兒不在您身前 
他方禮佛心虔祝 
福慧雙持德滿天 

DÎch âm 
ThÆp nguyŒt ân sÜ thi‰t th† diên 

ñÒ nhi bÃt tåi nÍ thân tiŠn 
Tha phÜÖng lÍ phÆt tâm kiŠn chúc 
Phúc huŒ song trì ÇÙc mãn thiên 

DÎch nghïa 
Sinh nhÆt ân sÜ con ch£ng vŠ 

Trong lòng áy náy thÆt buÒn ghê 
NÖi Çây sám hÓi cÀu Tam bäo 

Gia h¶ cho ThÀy phÜ§c phû phê 
Løc bát 

Tháng mÜ©i sinh nhÆt cûa ThÀy 
Con không vŠ ÇÜ®c sum vÀy chung vui 

CÀu xin PhÆt t° sáng soi 
Ngài luôn khÕe månh tu°i Ç©i thêm cao 
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Bài sÓ 106 
精神體力兩安康 
此是人間大福王 
富貴榮華無可比 
金錢名利亦難當 

DÎch âm 
Tinh thÀn th‹ l¿c lÜ«ng an khÜÖng 
Thº thÎ nhân gian Çåi phúc vÜÖng 

Phú quš vinh hoa vô khä t› 
Kim tiŠn danh l®i diŒc nan ÇÜÖng 

DÎch nghïa 
Tinh thÀn th‹ xác sÓng bình an 

Thoäi mái thanh nhàn gi»a th‰ gian 
Phú quš vinh hoa nào sánh kÎp 
Cûa tiŠn danh l®i chÌ giàu sang 

Løc bát 
Tinh thÀn th‹ xác bình an 

Thanh nhàn t¿ tåi th‰ gian n‹ vì 
Vinh hoa phú quš mà chi 

TiŠn tài danh l®i kh° thì chính ta 
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Bài sÓ 107 
二千零四已光臨 
願吉祥年少禍侵 
世界戰爭從此熄 
東西南北心同心 

DÎch âm 
NhÎ thiên linh tÙ dï quang lâm 

NguyŒn cát tÜ©ng niên thi‹u h†a xâm 
Th‰ gi§i chi‰n tranh tùng thº tÙc 
ñông tây nam b¡c tâm ÇÒng tâm 

DÎch nghïa 
Hai ngàn lÈ bÓn Çã vŠ Çây 

NguyŒn kh¡p næm châu phÜ§c l¶c ÇÀy 
Th‰ gi§i chi‰n tranh toàn chÃm dÙt 
TrÀn gian hånh phúc sÓng vui vÀy 

Løc bát 
Hai ngàn lÈ bÓn Çã sang 

CÀu xin hånh phúc bình an cho Ç©i 
Bao næm tang tóc ÇÀy vÖi 

TØ Çây nhân loåi thänh thÖi thanh nhàn 
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Bài sÓ 108 
孝敬雙親福眼前 
家庭和睦樂無邊 
功名事業隨能力 
教養兒孫以德傳 

DÎch âm 
Hi‰u kính song thân phúc nhãn tiŠn 

Gia Çình hòa møc låc vô biên 
Công danh s¿ nghiŒp tùy næng l¿c 
Giáo dÜ«ng nhi tôn dï ÇÙc truyŠn 

DÎch nghïa 
Hi‰u kính mË cha phÜ§c nhãn tiŠn 
Gia Çình thuÆn thäo sÓng bình yên 
Công danh s¿ nghiŒp nên tùy phÆn 

Dåy d‡ cháu con æn ª hiŠn 
Løc bát 

Hi‰u thäo phÜ§c ÇÙc vô cùng 
Gia Çình hòa thuÆn sÓng chung an lành 

Tr©i cho s¿ nghiŒp công danh 
Cháu con nên dåy h†c hành lÍ nghi 
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Bài sÓ 109 

釋子方袍頂相圓 
貪瞋未息少談玄 
輪迴生死無誰擔    
失此微軀萬苦纏 

DÎch âm 
Thích tº phÜÖng bào ÇÌnh tÜ§ng viên 

Tham sân vÎ tÙc thi‹u Çàm huyŠn 
Luân hÒi sanh tº vô thùy Çäm  
ThÃt thº vi khu vån kh° triŠn 

DÎch nghïa 
Thích tº ÇÀu tròn khoác áo vuông 

Tham sân ch£ng b§t ch§ ngông cuÒng 
Vô biên sanh tº Çang ch© bån 

ñ†a xuÓng luân hÒi kh° sª luôn 
Løc bát 

NgÜ©i tu y áo ÇÀu tròn 
Tham sân ch£ng b§t ngông cuÒng ích chi 

Luân hÒi sanh tº ai bi 
Chính thân mình kh° c§ gì không lo 
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Bài sÓ 110 

善養身心利有情 
人間誓度眾生靈 
和顏悅色莊嚴相 
尚武精神德顯榮   

DÎch âm 
ThiŒn dÜ«ng thân tâm l®i h»u tình 
NhÖn gian thŒ Ç¶ chúng sanh linh 

Hòa nhan duŒ s¡c trang nghiêm tÜ§ng 
ThÜ®ng võ tinh thÀn ÇÙc hi‹n vinh 

DÎch nghïa 
ThiŒn dÜ«ng thân tâm Ç‹ giúp Ç©i 

  NhÖn gian nguyŒn Ç¶ kh¡p muôn nÖi 
Hòa ÇÒng tánh n‰t ngÜ©i ngÜ©i m‰n 
ThÜ®ng võ tinh thÀn ÇÙc ch£ng vÖi 

Løc bát 
ThiŒn dÜ«ng thân tâm giúp Ç©i 

Nhân gian hånh phúc nÖi nÖi an lành 
Hòa mình hóa Ç¶ chúng sanh 

ThÜ®ng võ ÇÙc tråch vang danh kh¡p cùng 
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Bài sÓ 111 

梅村宗主智非常   
越法英華曉盡詳 
著作成書多國語   
誰能領悟永無殃   

DÎch âm 
Mai thôn tông chû trí phi thÜ©ng  
ViŒt Pháp Anh Hoa hi‹u tÆn tÜ©ng  
TrÜ§c tác thành thÜ Ça quÓc ng» 

Thùy næng lãnh ng¶ vïnh vô ÜÖng 
DÎch nghïa 

Tông chû làng mai trí tuyŒt v©i 
Anh, Hoa,ViŒt, Pháp, hi‹u tØng l©i 
Ngài ra sách, báo nhiŠu ngôn ng»  
G¡ng h†c tr†n Ç©i sÓng thänh thÖi 

Løc bát 
Mai thôn tông chû phi thÜ©ng 

ViŒt, Hoa, Anh, Pháp am tÜ©ng làu thông 
Sách in truyŠn kh¡p tây Çông 

NgÜ©i nào g¡ng h†c së không Çau buÒn 
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Bài sÓ 112 

一生為法不辭難 
行選梅村建道場   
禪唱僧團先自覺 
師弘淨土在塵間 

DÎch âm 
NhÃt sanh vÎ pháp bÃt tØ nan 

Hånh tuy‹n mai thôn ki‰n Çåo tràng 
ThiŠn xÜ§ng tæng Çoàn tiên t¿ giác 

SÜ ho¢ng tÎnh Ç¶ tåi trÀn gian 
DÎch nghïa 

NhÃt sanh vì pháp ch£ng tØ nan 
Hånh ch†n làng mai mª Çåo tràng 
ThiŠn nhû tæng Çoàn luôn t¿ giác 

SÜ truyŠn tÎnh Ç¶ tåi trÀn gian 
Løc bát 

NhÃt sanh vì pháp miŒt mài 
Hånh luôn xây d¿ng làng mai Çåo tràng 

ThiŠn là tÎnh Ç¶ trÀn gian 
SÜ ÇÜa giäi thoát bình an vào Ç©i 
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Bài sÓ 113 

覺華朵朵出從心   
映現清香百萬尋 
禪以仁慈為妙用 
師隨所請轉雷音 

DÎch âm 
Giác hoa Çóa Çóa xuÃt tùng tâm  

Ánh hiŒn thanh hÜÖng bách vån tÀm 
ThiŠn dï nhân tØ vi diŒu døng 
SÜ tuÿ sª thÌnh chuy‹n lôi âm  

DÎch nghïa 
Giác hoa Çóa Çóa nª tØ tâm 

Ánh hiŒn hÜÖng thÖm muôn vån tÀm 
ThiŠn lÃy nhân tØ làm diŒu døng 
SÜ tuÿ m‡i cänh chuy‹n lôi âm 

Løc bát 
Giác hoa nª t¿ trong tâm 

Ánh hÒng muôn s¡c ngàn tÀm xinh tÜÖi 
ThiŠn ÇÜa nhân ái vào Ç©i 

SÜ tùy sª thÌnh ban l©i dåy khuyên 



 116

Bài sÓ 114 

釋子承行遺教經 
女流為法亦登程 
同男僧侶分甘苦 
福慧長培性自明 

DÎch âm 
Thích tº thØa hành Di Giáo kinh 
N» lÜu vÎ pháp diŒc Çæng trình 

ñÒng nam tæng l» phân cam kh° 
Phúc huŒ trÜ©ng bÒi tánh t¿ minh 

Tåm DÎch 
Thích tº vâng l©i Di Giáo kinh 
N» lÜu vì pháp cÛng Çæng trình 

ñÒng bên nam chúng chia cay ng†t 
Phúc huŒ vun hoài tánh t¿ minh 

Løc Bát 
Thích tº nÓi gót NhÜ Lai 

N» lÜu cÛng nguyŒn miŒt mài xông pha  
 ñÒng theo nam chúng l®i tha 

Phúc huŒ tu mãi khÕi sa luân hÒi 
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Bài sÓ 115 

釋迦子弟法團中 
女亦成功悲智雄 
淨轉貪瞋為妙用 
光同日月自玲瓏 

DÎch âm 
Thích Ca tº ÇŒ pháp Çoàn trung 

N» diŒc thành công Bi , Trí , Hùng 
TÎnh chuy‹n tham sân vi diŒu døng 

Quang ÇÒng nhÆt nguyŒt t¿ linh lung 
DÎch nghïa 

Thích Ca con cháu nói chung chung 
N» cÛng thành công Bi , Trí , Hùng 

TÎnh chuy‹n tham sân làm diŒu døng 
Quang ÇÒng nhÆt nguyŒt sáng linh lung 

Løc bát 
Thích Ca con cháu nói chung 

N» lÜu cÛng chÙng Bi, Hùng,Trí chân 
TÎnh tu khép låi tham sân 

Quang nhÜ nhÆt nguyŒt muôn phÀn lung linh 
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Bài sÓ 116 

釋女名為真福嚴 
心燈慧日意安恬     
梅村道業修成後   
法雨甘露願普霑 

DÎch âm 
Thích n» danh vi Chân Phúc Nghiêm 

Tâm Çæng , huŒ nhÆt , š an ÇiŠm 
Mai thôn Çåo nghiŒp tu thành hÆu 
Pháp vÛ cam lÒ nguyŒn ph° triêm 

DÎch nghïa 
Thích n» tên là Chân Phúc Nghiêm 
Tâm trong , huŒ sáng , š không mŠm  

Làng mai h†c Çåo thành công tÓt 
NguyŒn hi‰n cho Ç©i tr†n khÓi tim 

Løc bát 
Thích N» hiŒu Chân Phúc Nghiêm 
Tâm trong, huŒ sáng, š thêm an lành 

Làng mai h†c Çåo hoàn thành 
Cam lÒ tÜ§i mát chúng sanh kh¡p miŠn 
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Bài sÓ 117 

罪福由人積聚成 
安危苦樂合緣生 
今朝欲減諸煩惱 
忍辱波羅努力行 

DÎch âm 
T¶i phúc do nhân tích tø thành 

An nguy kh° låc h®p duyên sanh 
Kim triêu døc giäm chÜ phiŠn não 

NhÅn nhøc ba la n‡ l¿c hành 
DÎch nghïa 

T¶i phÜ§c do ngÜ©i dành døm nên 
An nguy sÜ§ng kh° h®p duyên bŠn 
Hôm nay muÓn b§t Çi phiŠn não 

CÓ g¡ng nhân nhÜ©ng nhiŠu n»a lên 
Løc bát 

T¶i phÜ§c ÇŠu do Ç‹ dành 
An vui kh° sª k‰t thành nh© duyên 

Hôm nay muÓn b§t buÒn phiŠn 
Nên luôn nhÜ©ng nhÎn bình yên vŠ mình 
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Bài sÓ 118 

天災慘禍實難量 
物質精神兩損傷 
風雨無情人類苦 
一場地震大遭殃  

DÎch âm 
Thiên tai thäm h†a thÆt nan lÜ©ng 

VÆt chÃt tinh thÀn lÜ«ng t°n thÜÖng 
Phong vÛ vô tình nhân loåi kh° 

NhÃt trÜ©ng ÇÎa chÃn Çåi tao ÜÖng 
DÎch nghïa 

H†a cûa thiên tai thÆt khó lÜ©ng 
Tinh thÀn vÆt chÃt thäy Çau thÜÖng 

Vô tình bão løt muôn ngÜ©i kh°  
ñ¶ng ÇÃt còn thêm l¡m Çoån trÜ©ng 

Løc bát 
Thiên tai thäm h†a khó lÜ©ng 

Tinh thÀn vÆt chÃt t°n thÜÖng vô vàn 
M‡i cÖn bão løt lÀm than 

M¶t khi Ç¶ng ÇÃt phû phàng thäm thê 
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Bài sÓ 119 

家庭生活過程中 
你我雙方心意同 
一忍一讓無駁嘴 
平安幸福樂融融  

DÎch âm 
Gia Çình sinh hoåt quá trình trung 
NÍ ngã song phÜÖng tâm š ÇÒng 

NhÙt nhÅn nhÙt nhÜ©ng vô bác chu› 
Bình an hånh phúc låc dung dung 

DÎch nghïa 
Gia Çình tÓt xÃu chính do ta 

NhÎn nhøc thÜÖng yêu ÇËp cä nhà 
KÈ nói ngÜ©i nghe không bÜ§ng bÌnh 

Bình an hånh phúc sÓng chan hòa 
Løc bát 

Gia Çình tÓt xÃu do ta 
ThÜÖng yêu nhÎn nhøc cä nhà bình an  

Không nên bÜ§ng bÌnh ÜÖng gàn 
Trên nhÜ©ng dÜ§i thuÆn giàu sang mÃy hÒi 
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Bài sÓ 120 

念佛參禪度此身 
常修忍辱減貪瞋 
涅槃安息諸賢聖 
我願將來亦有份 

DÎch âm 
NiŒm PhÆt tham thiŠn Ç¶ thº thân 

ThÜ©ng tu nhÅn nhøc giäm tham sân 
Ni‰t bàn an tÙc chÜ hiŠn thánh 

Ngã nguyŒn tÜÖng lai diŒc h»u phÀn 
DÎch nghïa 

NiŒm PhÆt tham thiŠn Ç¶ t¿ thân 
ThÜ©ng tu nhÅn nhøc b§t tham sân 
Ni‰t Bàn nÖi nghÌ chÜ hiŠn thánh 

Con nguyŒn hôm nao ch¡c có phÀn 
Løc bát 

Ngày Çêm niŒm PhÆt tham thiŠn 
NguyŠn tu nhÅn nhøc bÕ Çiên Çäo dÀn 

Ni‰t Bàn hiŠn thánh nghÌ chân 
Hôm nao ch¡c ch¡n có phÀn cûa con 
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Bài sÓ 121 

今朝作善福明天 
忍辱平安現眼前 
孝養雙堂紅運好   
生中一定樂綿綿   

DÎch âm 
Kim triêu tác thiŒn phúc minh thiên 
NhÅn nhøc bình an hiŒn nhãn tiŠn 

Hi‰u dÜ«ng song ÇÜ©ng hÒng vÆn häo 
Sanh trung nhÃt ÇÎnh låc miên miên 

DÎch nghïa 
Hôm nay làm phÜ§c hÜªng ngày mai 

NhÎn nhøc bình an vui khÕe hoài 
Giúp Ç« mË cha th©i vÆn tÓt 

SuÓt Ç©i hånh phúc ch£ng bi ai 
Løc bát 

Làm phÜ§c mai mÓt giàu sang 
NhÎn nhøc hånh phúc bình an Ç‰n liŠn 

ThÜÖng cha giúp mË Üu tiên 
SuÓt Ç©i sung sÜ§ng ch£ng phiŠn b§t lo  
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Bài sÓ 122 
佈施明天福德來 
忍讓安樂眼前開 
人多痛苦從爭起 
誰肯低頭少禍災 

DÎch âm 
BÓ thí minh thiên phúc ÇÙc lai 

NhÅn nhÜ©ng an låc nhãn tiŠn khai 
Nhân Ça thÓng kh° tùng tranh khªi 

Thùy kh£ng Çê ÇÀu thi‹u h†a tai 
Tåm dÎch 

BÓ thí hôm sau phÜ§c m§i vŠ 
NhÎn nhÜ©ng an låc thÆt say mê 

NgÜ©i ham tranh chÃp nên nhiŠu kh° 
Ai chÎu làm thinh sÜ§ng m†i bŠ  

Løc bát 
BÓ thí phÜ§c së giàu sang 

NhÎn nhøc hånh phúc bình an nhãn tiŠn 
Loài ngÜ©i kh° sª triŠn miên 

Do vì tranh chÃp Çäo Çiên chính mình 
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Bài sÓ 123 
五旬晉九壽星公 
敬祝韓生運好紅 
宅舍平安添福祿   
全家老幼橫財通 

DÎch âm 
NgÛ tuÀn tÃn cºu th† tinh công 

Kính chúc Hàng sinh vÆn häo hÒng 
Tråch xá bình an thiêm phúc l¶c  
Toàn gia lão Ãu hoånh tài thông 

DÎch nghïa 
Sinh nhÆt næm mÜÖi chín tu°i tròn 

Chúc mØng Hàng LÍ v® và con 
NgÜ©i ngÜ©i hånh phúc nhiŠu may m¡n 

S¿ nghiŒp công danh mãi mãi còn 
Løc bát 

Næm mÜÖi chín tu°i birthday 
Chúc mØng Hàng LÍ m‡i ngày m¶t hên 

Công danh s¿ nghiŒp ÇŠu lên 
Bình an hånh phúc v»ng bŠn luôn luôn 
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Bài sÓ 124 

六十生辰事業安 
韓公福澤實輝煌 
家中老少皆歡喜 
設宴恭候祝壽康 

DÎch âm 
Løc thÆp sanh thÀn s¿ nghiŒp an 

Hàng công phúc tråch thÆt huy hoàng 
Gia trung lão thi‹u giai hoan h› 

Thi‰t y‰n cung hÀu chúc th† khang 
DÎch nghïa 

Birthday løc thÆp thÆt huy hoàng 
Hàng LÍ Tiên Sinh s¿ nghiŒp an 

Con thäo, v® hiŠn, r‹, cháu tÓt 
TiŒc mØng æn uÓng nói cÜ©i vang 

Løc bát 
Sáu mÜÖi sinh nhÆt hôm nay 

V®, con, r‹, cháu thi‰t bày y‰n diên 
Hàng sinh hånh phúc vô biên 

NgÜ©i ngÜ©i chúc th† bình yên sÓng hoài 
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Bài sÓ 125 

家和一定家庭福 
樹穩當然樹幹長 
往事浮雲隨逝水 
生來死別很平常 

DÎch âm 
Gia hòa nhÃt ÇÎnh gia Çình phúc 

Th† °n ÇÜÖng nhiên th† cán trÜ©ng 
Vãng s¿ phù vân tùy thŒ thùy 

Sanh lai tº biŒt ngÆn bình thÜ©ng 
DÎch nghïa 

Gia hòa m†i viŒc ÇŠu may m¡n 
Th† v»ng ÇÜÖng nhiên cành rÍ dài 

Vãng s¿ qua nhanh ÇØng  luy‰n ti‰c 
Sanh ly tº biŒt ch£ng chØa ai 

Løc bát 
Gia Çình hòa thuÆn bình an 

Th† v»ng gÓc rÍ lá tàng tÓt tÜÖi 
Vãng s¿ nhÜ m¶t trò cÜ©i 

Sanh ly tº biŒt ngÜ©i ngÜ©i giÓng nhau 
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Bài sÓ 126 

百日齋旬黃遠公 
妻兒子媳婿孫同 
靈前奉獻香花果 
祈禱彌陀接引翁 

DÎch âm 
Bách nhÆt trai tuÀn Huÿnh ViÍn công 

Thê , nhi , tº , tÙc , t‰ , tôn ÇÒng 
Linh tiŠn phøng hi‰n hÜÖng hoa quä 

Kÿ Çäo Di ñà ti‰p dÅn ông 
DÎch nghïa 

Nay tuÀn cø ViÍn Çúng træm ngày 
Toàn th‹ gia Çình thi‰t lÍ chay 

Hoa quä hÜÖng Çèn xin nguyŒn PhÆt 
Tây phÜÖng c¿c låc rÜ§c vŠ ngay  

Løc bát 
TuÀn chay cø ViÍn træm ngày 

V®, con, cháu, ch¡t lÍ bày hÜÖng hoa 
CÀu xin ÇÙc PhÆt Di ñà 

TØ bi ti‰p dÅn lên tòa sen cao 
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Bài sÓ  127 

百日齋旬阮德深 
先生幸福世難尋   
賢妻子女皆誠懇 
願佛鴻慈證此心  

DÎch âm 
Bách nhÆt trai tuÀn NguyÍn ñÙc Thâm 

Tiên sinh hånh phúc th‰ nan tÀm 
HiŠn thê tº n» giai thành khÄn 

NguyŒn PhÆt hÒng tØ chÙng thº tâm 
DÎch nghïa 

LÍ cúng træm ngày NguyÍn ñÙc Thâm 
Tiên sinh hånh phúc thÆt nan tÀm 
V® hiŠn con thäo lòng thành kính 

NguyŒn PhÆt hÒng tØ chÙng Çåo tâm 
Løc bát 

Træm ngày cø NguyÍn ñÙc Thâm 
M¶t ngÜ©i hånh phúc khó tÀm trÀn gian 

V® con thành kính vái van 
NguyŒn cÀu chÜ PhÆt phóng quang cÙu Ç©i 
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Bài sÓ 128 
韓門林氏老夫人 
八十之年永別塵 
子女家庭同合力 
願求諸佛度慈親 

DÎch âm 
Hàng môn Lâm thÎ lão phu nhân 

Bát thÆp chi niên vïnh biŒt trÀn 
Tº, n», gia Çình ÇÒng hiŒp l¿c 

NguyŒn cÀu chÜ PhÆt Ç¶ tØ thân 
DÎch nghïa 

Hàng môn Lâm thÎ nhÛ danh tÜÖi 
Vïnh biŒt hÒng trÀn tu°i tám mÜÖi 
Con cháu gia Çình ÇÒng hiŒp l¿c 

NguyŒn cÀu chÜ PhÆt Ç¶ cho ngÜ©i 
Løc bát 

Hàng môn Lâm thÎ cø bà 
Tám mÜÖi tu°i ch¤n r©i xa hÒng trÀn 

Con, dâu, r‹, cháu ân cÀn 
CÀu xin chÜ PhÆt cÙu thân mË hiŠn 
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Bài sÓ 129  

是非名利色和財 
六種蘊藏禍與災 
您若於中隨執一 
憂煩苦惱即時來 

DÎch nghïa 
ThÎ, phi, danh, l®i, s¡c, hòa tài 
Løc chûng uÄn tàng h†a gi» tai 
NÍ nhÜ®c Ü trung tùy chÃp nhÃt 
Ðu phiŠn kh° não tÙc th©i lai 

DÎch nghïa 
Phäi, trái, l®i, danh, s¡c và tài 

Sáu nguyên nhân chính kh° trÀn ai 
ChÌ cÀn say Ç¡m dù r¢ng m¶t 
CÛng Çû cho Ç©i l¡m h†a tai 

Løc bát 
ThÎ, phi, s¡c, l®i, danh, tiŠn 

Sáu nguyên nhân kh° Çäo Çiên loài ngÜ©i 
ChÌ cÀn say Ç¡m m¶t thôi 

ñû làm Çau Ç§n tä tÖi chính mình 
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Bài sÓ 130 

靈鷲山頭正法開 
光明大道結花臺 
鐘聲百八離煩惱 
鼓響連回卻禍災   

DÎch âm 
Linh thÙu sÖn ÇÀu chánh pháp khai 

Quang minh Çåi Çåo k‰t hoa Çài 
Chung thanh bách bát ly phiŠn não 

C° hÜªng liên hÒi khÜ§c h†a tai 
DÎch nghïa 

Linh thÙu xÜa kia chánh pháp khai 
Quang minh Çåo cä k‰t hoa Çài 

Chung thanh træm tám xa phiŠn não 
C° hÜªng ba hÒi h‰t h†a tai 

Løc bát 
Linh thÙu chánh pháp xÜa khai 

Quanh minh Çåo cä NhÜ Lai cÙu Ç©i 
Chung thanh træm tám kh° vÖi 

C° tuyên bát nhã kh¡p nÖi an lành 
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Bài sÓ 131 

忍辱修行卻禍殃 
身心兩穩樂非常 
生涯淡泊無煩惱 
所為安平大吉昌 

DÎch âm  
NhÅn nhøc tu hành khÜ§c h†a ÜÖng 
Thân tâm lÜ«ng °n låc phi thÜ©ng 
Sanh nhai Çåm båc vô phiŠn não 

Sª vÎ an bình Çåi cát xÜÖng 
DÎch nghïa 

NhÎn nhøc tu hành khÕi h†a ÜÖng 
Thân tâm khÕe månh sÜ§ng phi thÜ©ng 

Vui trong Çåm båc không phiŠn não 
ñó thÆt an lành Çåi cát xÜÖng 

Løc bát 
NhÎn nhøc tránh ÇÜ®c Çau thÜÖng 

Thân tâm khÕe månh khÕi vÜÖng buÒn phiŠn 
SÓng Ç©i Çåm båc bình yên  

ñó là giäi thoát thÀn tiên chính mình 
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Bài sÓ 132 

和之一字學成功  
幸福平安家運紅 
百藝經商皆發達   
行行業業亦亨通   

DÎch âm  
Hòa chi nhÃt t¿ h†c thành công  
Hånh phúc bình an gia vÆn hÒng 

Bách nghŒ kinh thÜÖng giai phát Çåt     
Hàng hàng nghiŒp nghiŒp diŒc hanh thông    

DÎch nghïa  
N‰u h†c thành công m¶t ch» hòa 
An lành, hånh phúc thu¶c vŠ ta 

Kinh thÜÖng bách nghŒ ÇŠu may m¡n  
SÓng tr†n m¶t Ç©i ch£ng xót xa 

Løc bát  
ChÌ cÀn h†c ÇÜ®c ch» hòa  

Bình an hånh phúc vŠ ta thÆt nhiŠu  
Làm æn may m¡n suôn chiŠu 

Tr†n Ç©i sung sÜ§ng m†i ÇiŠu hanh thông 
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Bài sÓ 133 
忍之一行學成功    
三世如來與我同   
不用參禪持念佛   
涅槃解脫在家中   

DÎch âm 
NhÅn chi nhÃt hånh h†c thành công 

Tam th‰ NhÜ Lai dữ ngã ÇÒng 
BÃt døng tham thiŠn trì niŒm PhÆt 
Ni‰t bàn giäi thoát tåi gia trung 

DÎch nghïa 
Hånh nhÅn h†c thành m†i viŒc an 
Các ÇÙc NhÜ Lai giÓng ta nhàn 

Tham thiŠn niŒm PhÆt không cÀn l¡m 
Bªi cõi nhân gian tÙc ni‰t bàn 

Løc bát 
Hånh NhÅn n‰u h†c thành công 

Ba Ç©i chÜ PhÆt cÛng ÇÒng nhÜ ta 
CÀn chi niŒm PhÆt, thiŠn na 

Ni‰t bàn giäi thoát trong nhà mình thôi 
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Bài sÓ 134 

忍德修持略有三 
一名忍受辣酸鹹 
二稱忍辱諸環境   
三忍耐候苦或甘 

DÎch âm 
NhÅn ÇÙc tu trì lÜ®c h»u tam 

NhÃt danh nhÅn th† låt toan hàm 
NhÎ xÜng nhÅn nhøc chÜ hoàn cänh 

Tam nhÅn nåi hÀu kh° ho¥c cam 
DÎch nghïa 

ñÙc nhÅn tu hành nghïa có ba 
M¶t r¢ng nhÅn th† kh° không la 

Hai nên nhÅn nhøc tùy hoàn cänh 
Ba nhÅn nåi ch© chuyŒn xäy ra 

Løc bát 
H†c nhÅn tóm lÜ®c có ba 

M¶t nên nhÅn th† xót xa Ç‰n mình 
Hai xin nhÅn nhøc Çiêu linh 

Ba nguyŠn nhÅn nåi s¿ tình së sinh 
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Bài sÓ 135 

玄機妙理滿胸懷 
光復門庭昔日開 
和解異同歸一體 
尚候果熟好香來  

DÎch âm 
HuyŠn cÖ diŒu lš mãn hung hoài 

Quang phøc môn Çình tích nhÆt khai 
Hòa giäi dÎ ÇÒng qui nhÃt th‹ 

ThÜ®ng hÀu quä thøc häo hÜÖng lai 
DÎch nghïa 

HuyŠn cÖ diŒu lš n‡i Üu hoài 
Quang phøc môn Çình thuª trÜ§c khai 

Hòa giäi dÎ ÇÒng tìm lÓi thoát 
ThÜ®ng ch© hoa nª tåi tÜÖng lai  

Løc bát 
HuyŠn cÖ diŒu lš trong lòng 

Quang phøc giŠng mÓi gia phong thuª nào 
Hòa mình giäi thích ch£ng sao 

ThÜ®ng ch© k‰t quä hôm nao së vŠ 
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Bài sÓ 136 
智德栽培幾十年 
廣宣淨土闡揚禪   
和諧處世心為道 
尚在家鄉造福田     

DÎch âm 
Trí ÇÙc tài bÒi k› thÆp niên 

Quäng tuyên TÎnh ñ¶ xiÍng dÜÖng thiŠn 
Hòa hài xº th‰ tâm vi Çåo  

ThÜ®ng tåi gia hÜÖng tåo phúc ÇiŠn 
DÎch nghïa 

Trí ÇÙc vun bÒi thuª thi‰u niên 
Quäng tuyên tÎnh Ç¶ dåy tham thiŠn 

Hòa hài xº th‰ tâm vì Çåo 
ThÜ®ng tåi quê hÜÖng tåo phÜ§c ÇiŠn 

Løc bát 
Trí ÇÙc nuôi dÜ«ng tØ lâu 

Quäng bá ThiŠn tÎnh Çåo mÀu nÖi nÖi 
Hòa hài ÇÓi xº v§i Ç©i 

ThÜ®ng là ru¶ng phÜ§c kh¡p tr©i quê hÜÖng 
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Bài sÓ 137 

富貧壽夭莫留心 
忍辱勤修障難沉 
福德升華時運好 
吉祥萬事有佳音 

DÎch âm 
Phú bÀn th† y‹u måc lÜu tâm 

NhÅn nhøc cÀn tu chÜ§ng nån trÀm 
Phúc ÇÙc thæng hoa th©i vÆn häo 

Cát tÜ©ng vån s¿ h»u giai âm 
DÎch âm 

Giàu nghèo th† y‹u ch§ lo nhiŠu 
NhÅn nhøc tu hoài ác nghiŒp tiêu 
PhÜ§c ÇÙc thêm rÒi may m¡n Ç‰n 

Bình an m†i viŒc ti‰n lên ÇŠu 
Løc bát 

Giàu nghèo th† y‹u ÇØng lo 
G¡ng tu nhÅn nhøc tr©i cho thÆt nhiŠu 

Vì r¢ng nghiŒp ác Çã tiêu 
ñ©i mình ÇËp t® cánh diŠu tung bay 
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Bài sÓ 138 
少欲常持望念消 
神安體壯六根調 
生中運氣常如意 
福德無求自富饒 

DÎch âm 
Tâm tÎnh trí sanh v†ng niŒm tiêu 
ThÀn an th‹ tráng løc cæn ÇiŠu 
Gia trung vÆn khí thÜ©ng nhÜ š 
Phúc l¶c vô cÀu t¿ phú nhiêu 

DÎch nghïa 
Tâm tÎnh v†ng tiêu trí tuŒ sanh 
Tinh thÀn th‹ xác ÇÜ®c an lành 

Gia Çình hånh phúc nhiŠu may m¡n 
Phú quš không cÀu cÛng Ç‰n nhanh 

Løc bát 
Tâm yên v†ng h‰t trí sanh 

Tinh thÀn th‹ xác an lành chính ta 
G¡ng tu phÜ§c Ç‰n ÇÀy nhà 

Giàu sang phú quš vinh hoa m¶t Ç©i 
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Bài sÓ 139 
別管將來好與壞 
天天積善福門開 
家中德澤常瑩滿 
一定安祥沒禍災 

DÎch âm 
BiŒt quän tÜÖng lai häo d» hoài 

Thiên thiên tích thiŒn phúc môn khai 
Gia trung ÇÙc tråch thÜ©ng doanh mãn 

NhÃt ÇÎnh an tÜ©ng m¶t h†a tai 
DÎch nghïa  

TÜÖng lai tÓt xÃu ch§ lo nhiŠu 
ViŒc thiŒn thÜ©ng làm t¶i së tiêu 
PhÜ§c ÇÙc Ç‰n rÒi tai nån tránh 
Gia Çình l§n bé sÓng thÜÖng yêu 

Løc bát  
TÜÖng lai tÓt xÃu ÇØng lo 

G¡ng làm viŒc thiŒn tr©i cho an lành 
 Nhân tØ bác ái phÜ§c sanh  

Cä nhà l§n nhÕ công thành danh thÖm 
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Bài sÓ 140 
善德仁慈滋養身 
慧燈法雨利生勤 
禪兼密淨隨機顯 
師行願成報佛恩 

DÎch âm 
ThiŒn ÇÙc nhân từ tư dưỡng thân 
HuŒ đăng pháp vũ lợi sanh cÀn 

ThiŠn kiêm Mật, Tịnh tùy cơ hiển 
SÜ hạnh nguyện thành báo Phật ân 

DÎch nghïa 
ThiŒn ÇÙc nhân từ bồi dưỡng thân 
HuŒ đăng pháp vũ giúp nhân quần 

ThiŠn kiêm Mật, Tịnh đồng thời hiển 
SÜ g¡ng hoàn thành báo Phật ân 

Løc bát 
ThiŒn tâm nhân đức nuôi thân 

Huệ đăngpháp vũ chuyên cần lợi sanh 
ThiŠn na Mật Tịnh đồng hành 

SÜ nguyŠn cÓ g¡ng hoàn thành báo ân 
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Bài sÓ 41 

普應群機佛降塵 
賢慈德智勇嚴身 
中庸道理通今古 
心主聖凡禍福因 

DÎch âm 
Ph° Ùng quÀn cÖ PhÆt giáng trÀn 

HiŠn, tØ, ÇÙc, trí, dÛng nghiêm thân 
Trung dung Çåo lš thông kim c° 

Tâm chû thánh phàm h†a phúc nhân 
Tåm dÎch 

Ph° Ùng tùy cÖ phÆt xuÓng trÀn 
HiŠn, tØ, ÇÙc, trí, dÛng nuôi thân 
Trung dung Çåo lš  luôn còn mãi 

Tâm chû thánh phàm h†a phúc nhân 
Løc bát 

Ph° Ùng Chư Phật xuÓng trÀn 
HiŠn, tØ, ÇÙc, trí, dÛng, cÀn nuôi thân 

Trung Dung Đạo Lý sáng ngần  
Tâm chủ họa phúc và nhân Thánh Phàm 
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 Bài sÓ 142 
明心見性出閻浮   
德智仁和忍願修 
禪淨滋培增福果 
師從此刻下功夫    

DÎch âm 
Minh tâm ki‰n tánh xuÃt diêm phù 
ñÙc, trí, nhân, hòa, nhÅn, nguyŒn tu 
ThiŠn, tÎnh tÜ bÒi tæng phÜ§c quä 

SÜ tùng thº kh¡c hå công phu 
DÎch nghïa 

Minh tâm ki‰n tánh thoát diêm phù  
ñÙc, trí, nhân, hòa, nhÅn, nguyŒn tu 

ThiŠn, tÎnh tæng thêm nhiŠu phúc quä 
SÜ nguyŠn s§m tÓi g¡ng công phu 

Løc bát 
Minh tâm quy‰t bÕ diêm phù 

ñÙc, nhân ...sáu hånh nguyŒn tu h¢ng ngày 
ThiŠn na, tÎnh Ç¶ hæng say 

SÜ nguyŠn s§m thoát khÕi tay luân hÒi 
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Bài sÓ 143 

福慧雙修道業成 
隆情厚德感群生 
禪開正法流光遠 
寺眾安祥萬事亨 

DÎch âm 
PhÜ§c huŒ song tu Çåo nghiŒpthành  
Long tình hÆu ÇÙc cäm quÀn sanh 

ThiŠn khai chánh pháp lÜu quang viÍn 
T¿ chúng an tÜ©ng vån s¿ hanh 

DÎch nghïa 
PhÜ§c huŒ cùng tu Çåo nghiŒp thành 
Long tình hÆu ÇÙc cäm ngÜ©i nhanh 

ThiŠn khai chánh pháp muôn Ç©i sáng 
T¿ chúng an lành hạnh phúc sanh 

Løc bát 
PhÜ§c huŒ cùng tu an lành 

Long tình hÆu ÇÙc rÃt nhanh cäm ngÜ©i 
ThiŠn khai chánh pháp muôn đời 

T¿ chúng hạnh phúc nơi nơi thái bình 
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Bài sÓ 144 

西方淨土在身邊 
奉養雙親佛現前 
喜捨慈悲行忍辱 
臨終一定上金蓮 

DÎch âm 
Tây phÜÖng tÎnh Ç¶ tåi thân biên 

Phøng dÜ«ng song thân PhÆt hiện tiŠn 
H› xä tØ tÜ hành nhÅn nhøc 

Lâm chung nhÙt ÇÎnh thÜ®ng kim liên 
DÎch nghïa 

Tây phÜÖng tÎnh Ç¶ chính bên ta 
Nuôi dÜ«ng song thân tÙc PhÆt ñà 

G¡ng h†c tØ bi tu nhÎn nhøc 
 Lâm chung c¿c låc hiŒn liŠn ra  

Løc bát 
Tây phÜÖng tÎnh Ç¶ bên ta 

Đó là dÜ«ng døc mË cha Çêm ngày 
TØ bi nhÎn nhøc hæng say 

Lâm chung sen nª Çón ngay mình vŠ 
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Bài sÓ 145 
圓頂方袍解脫僧 
光明磊落道心恒 
禪修靜觀南柯夢 
師為門庭續燄燈 

DÎch âm  
Viên Çïnh phÜÖng bào giäi thoát tæng 

Quang minh l‡i låc Çåo tâm h¢ng 
ThiŠn tu tïnh quán nam kha m¶ng 

SÜ vÎ môn Çình tøc diŒm Çæng 
DÎch nghïa 

Viên Çïnh phÜÖng bào vÎ cao tæng 
Quang minh sáng suÓt Çåo tâm h¢ng 
ThiŠn tu th‹ nghiŒm Ç©i nhÜ m¶ng 

SÜ nguyŒn thØa truyŠn ng†n PhÆt Çæng 
Løc bát 

Viên Çïnh m¶t vÎ cao tæng 
Quang minh l‡i låc siêng næng tu hành 

ThiŠn môn Çåo nghiŒp hoàn thành 
SÜ vì tÃt cä chúng sanh vào Ç©i 
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Bài sÓ 146 
善修福智養凡身 
利樂群生願出塵 
禪法頓超生死海   
師常念報佛陀恩 

DÎch âm 
ThiŒn tu phÜ§c trí dÜ«ng phàm thân 
L®i låc quÀn sanh nguyŒn xuÃt trÀn 

Thiền pháp đốn siêu sanh tº häi 
SÜ thÜ©ng niŒm báo PhÆt ñà ân 

DÎch nghïa 
ThiŒn tu phÜ§c trí nguyện Ç¶ mình 

L®i låc Ta Bà giúp chúng sinh 
Thiền pháp xa lìa sanh tº kh° 

SÜ nguyŠn dÙt såch m†i vô minh 
Løc bát 

ThiŒn tu phÜ§c trí cho mình 
L®i låc tÃt cä chúng sinh an lành 
Thiền nào mà ch£ng siêu sanh 

SÜ nguyŠn cÓ g¡ng hoàn thành hôm nay 
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Bài sÓ 147 
釋子門中有兩行 
女流法相亦嚴莊 
如來後裔皆賢淑 
禪淨雙持道業安 

DÎch âm 
Thích tº môn trung h»u lÜ«ng hàng 

N» lÜu pháp tÜ§ng diŒc nghiêm trang 
NhÜ lai hÆu duŒ giai hiŠn thøc 

ThiŠn tÎnh song trì Çåo nghiŒp an 
DÎch nghïa 

Thích tº xÜa nay có hai hàng 
N» lÜu pháp tÜ§ng cÛng nghiêm trang 

NhÜ lai con cháu ÇŠu hiŠn thøc 
ThiŠn tÎnh tu hoài Çåo nghiŒp an 

Løc bát 
Thích tº có Çû hai hàng 

N» lÜu pháp tÜ§ng nghiêm trang rõ ràng 
NhÜ lai hÆu duŒ muôn ngàn 

ThiŠn tÎnh thông suÓt vÈ vang môn Çình 
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Bài sÓ 148 
釋子門庭五眾分 
女流學道亦超塵 
如來三藏通玄理 
心向菩提解脫身 

DÎch âm 
Thích tº môn đình ngũ chúng phân 

N» lÜu h†c Çåo diŒc siêu trÀn 
NhÜ lai tam tång thông huyŠn lš 
Tâm hÜ§ng bÒ ÇŠ giäi thoát thân 

DÎch nghïa 
Thích tº bao gồm năm chúng phân 

N» lÜu h†c Çåo cÛng siêu trÀn 
NhÜ lai ba tång ÇŠu thông hi‹u 

Tâm hÜ§ng BÒ ñŠ giäi thoát thân 
Løc bát 

Thích tº Çû cä năm  hàng 
N» lÜu h†c Çåo huy hoàng thành công 

NhÜ lai ba tång ÇŠu thông 
Tâm vì giải thoát có không ch£ng màng 
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Bài sÓ 149  

普利群生學出塵 
賢慈福智養凡身 
尼僧二部如來使 
院內先修道業勤 

DÎch âm 
Ph° l®i quÀn sanh h†c xuÃt trÀn 

HiŠn tØ phÜ§c trí dÜ«ng phàm thân 
Ni, Tæng nhÎ b¶ NhÜ Lai SÙ  

ViŒn n¶i tiên tu Çåo nghiŒp cÀn 
DÎch nghïa 

Ph° l®i quÀn sanh h†c xuÃt trÀn 
HiŠn lÜÖng, phÜ§c trí giúp phàm thân 

Ni,tæng hai chúng NhÜ Lai SÙ 
ViŒn n¶i g¡ng tu Çåo nghiŒp lÀn 

Løc bát 
Ph° l®i quÀn sanh xuÃt trÀn 

HiŠn lÜÖng, phÜ§c trí tu thân giúp Ç©i 
Ni, tæng muÓn Ç¶ kh¡p nÖi 

ViŒn n¶i g¡ng h†c nh»ng l©i phÆt ræn 
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Bài sÓ 150 
盂蘭普渡祭先靈 
報答多生骨肉情 
父母現前宜盡責 
存亡幸福我安平 

DÎch âm 
Vu Lan ph° Ç¶ t‰ tiên linh 

Báo Çáp Ça sanh cÓt nhøc tình 
Phø mÅu hiŒn tiŠn nghi tÆn trách 
TÒn vong hånh phúc ngã an bình 

DÎch nghïa 
Vu Lan cúng t‰ các tiên linh 

Báo Çáp công Ön dÜ«ng døc tình 
Cha mË n‰u còn nên giúp Ç« 

Âm dÜÖng an låc hÜªng thanh bình 
Løc bát 

Vu Lan ph° Ç¶ tiên linh 
Trä Ön dÜ«ng døc sanh thành xÜa nay 

MË cha cÀn Ç‰n giúp ngay 
Âm dÜÖng hånh phúc tháng ngày an vui 
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Bài sÓ 151 
善惡由心起念成 
安祥禍患兩隨生 
因貪造作無邊苦    
欲望能拑一世亨   

DÎch âm 
ThiŒn ác do tâm khªi niŒm thành 

An tÜ©ng h†a hoån lÜ«ng tùy sanh 
Nhân tham tåo tác vô biên kh° 

Døc v†ng næng kiŠm nhÃt th‰ hanh 
DÎch nghïa 

ThiŒn ác do tâm sai khi‰n mình 
An lành kh° sª b¡t ÇÀu sinh 

Vì tham gieo r¡c bao nhiêu t¶i  
Bi‰t Çû ÇÜÖng nhiên sÓng thái bình 

Løc bát 
ThiŒn ác ÇŠu t¿ tâm sanh 

Vui buÒn kh° sª an lành tØ Çây 
NhiŠu tham càng l¡m Ç†a Çày 

 B§t Çi Çòi hÕi tháng ngày thänh thÖi 
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Bài sÓ 152 
趙姓芳名謂志明 
五旬有二返天庭 
家親眷屬來瞻仰 
願佛鴻慈接引靈 

DÎch âm  
TriŒu tánh phÜÖng danh vÎ chí minh 

NgÛ tuÀn h»u nhÎ phän thiên Çình 
Gia thân quy‰n thu¶c lai chiêm ngÜ«ng 

NguyŒn PhÆt hÒng tØ ti‰p dÅn linh 
DÎch nghïa 

TriŒu tánh phÜÖng danh g†i Chí Minh  
Næm hai tu°i ch¤n thÜ®ng thiên Çình 

V® con quy‰n thu¶c lòng Çau Ç§n 
NguyŒn PhÆt thÜÖng tình ti‰p Ç¶ linh 

Løc bát 
H† triŒu tên g†i Chí Minh 

Næm hai tu°i ch¤n dÙt tình ra Çi 
Gia Çình bè bån thê nhi 

CÀu xin PhÆt t° tØ bi cÙu ngÜ©i 



 155

Bài sÓ 153 
姊妹情深弟義濃 
夢蘭林氏壽年終 
全家上下皆懷念 
七七靈前跪鞠躬 

DÎch âm 
T› mu¶i tình thâm ÇŒ nghïa nÒng 

M¶ng Lan Lâm thÎ th† niên chung 
Toàn gia thÜ®ng hå giai hoài niŒm 

ThÃt thÃt linh tiŠn quœ cúc cung 
Tåm dÎch 

ChÎ em tình nghïa ÇËp vô vàn 
Tu°i sáu mÜÖi ngoài Lâm M¶ng Lan 

Vïnh biŒt gia Çình vŠ v§i PhÆt 
Gia Çình l§n nhÕ nh§ thÜÖng nàng 

Løc bát 
ChÎ em tình nghïa vô vàn 

M¶ng Lan Lâm thÎ bình an qua Ç©i 
Cä nhà thÜÖng nh§ khôn vÖi 

M‡i tuÀn l§n nhÕ quÿ nÖi linh tiŠn 
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Bài sÓ 154 
蘭若含藏解脫香 
枝枝花仔色安祥 
慧能長養慈悲德 
好好勳修道業長 

DÎch âm    
Lan nhã hàm tàng giäi thoát hÜÖng 

Chi chi hoa t‹ s¡c an tÜ©ng 
HuŒ næng trÜªng dÜ«ng tØ bi ÇÙc 

Häo häo huân tu Çåo nghiŒp trÜ©ng 
DÎch nghïa 

Lan Nhã gÒm nhiŠu giäi thoát hÜÖng 
Chi chi hoa nª ÇËp an tÜ©ng 
HuŒ tâm nuôi l§n tØ bi ÇÙc 

Häo häo nguyŠn tu Çåo nghiŒp trÜ©ng 
Løc bát 

Lan Nhã giäi thoát hÜÖng ngàn 
Chi chi hoa nª bình an trÜ©ng kÿ 

HuŒ tâm dÜ«ng døc tØ bi 
Häo häo tích ÇÙc hÜ§ng Çi cho mình 
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Bài sÓ 155 

冤家債主此生逢 
過去恩仇尚未終 
舊識新交今再結   
將來一定苦重重 

DÎch âm 
Oan gia trái chû thº sanh phùng 
Quá khÙ ân thù thÜ®ng vÎ chung 

C¿u thÙc tân giao kim tái k‰t 
TÜÖng lai nhÃt ÇÎnh kh° trùng trùng 

DÎch nghïa 
Oan gia tái chû g¥p Ç©i nay 
Ki‰p trÜ§c ân thù trä låi vay 
Cä vÓn lÅn l©i chÜa dÙt ÇÜ®c 

Còn thêm n® m§i kh° chua cay 
Løc bát 

Oan gia trái chû hôm nay 
Thûa xÜa ân oán mÜ®n vay quá nhiŠu 

VÓn l©i trä ch£ng bao nhiêu 
Còn thêm n® m§i kh° Çiêu linh mình 
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Bài sÓ 156 

觀音尼院道場開 
奉請三尊坐寶臺 
八部龍神垂護佑     
檀那施主永無災 

DÎch âm 
Quan Âm ni viŒn Çåo tràng khai 
Phøng thÌnh Tam Tôn t†a bäo Çài 

Bát B¶ Long ThÀn thuÿ h¶ h¿u 
ñàn na thí chû vïnh vô tai 

DÎch nghïa 
Quan Âm ni viŒn lÍ khai Çàn 

Phøng thÌnh Tam Tôn t†a Çåo tràng 
Bát B¶ Long ThÀn thÜ©ng bäo h¶ 
ñÒng bào PhÆt tº sÓng bình an 

Løc bát 
ñåo tràng ni viŒn Quan Âm 

Cung nghinh chÜ PhÆt quang lâm bäo Çài  
Long Thiên H¶ Pháp quš ngài 

Giúp cho ThiŒn Tín tiêu tai an lành 



 159

Bài sÓ 157 

人生夢實兩相同 
苦樂升沈參雜中 
變易無常枝上葉 
春開夏熟至秋紅 

DÎch âm 
Nhân sanh m¶ng, thÆt lÜ«ng tÜÖng ÇÒng 
Kh° , låc , thæng , trÀm tham tåp trung 
Bi‰n dÎch vô thÜ©ng chi thÜ®ng diŒp 
Xuân khai, hå thøc, chí Çông hÒng 

DÎch nghïa 
ñ©i ngÜ©i m¶ng , thÆt khác gì nhau 
CÛng nh»ng vui buÒn v§i kh° Çau 
Bi‰n Ç°i không ngØng nhÜ chi‰c lá 
Xuân tÜÖi , hå cháy , Ç‰n thu hÒng 

Løc bát 
ñ©i ngÜ©i m¶ng , thÆt nhÜ nhau  

Vui , buÒn , may , rûi, kh° Çau , an lành 
Vô thÜ©ng thay Ç°i quá nhanh 

NhÜ hoa Xuân ÇËp , Thu cành lá khô 
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Bài sÓ 158 

馬到功成自少年 
女中巾幗學先賢 
醫能濟世兼為己 
生活隨時結善緣 

DÎch âm 
Mã Çáo công thành t¿ thi‰u niên 
N» trung cân quÓc h†c tiên hiŠn 

Y næng t‰ th‰ kiêm vi k› 
Sanh hoåt tùy th©i ki‰t thiŒn duyên 

DÎch nghïa 
Mã Çáo thành công thûa thi‰u th©i 

N» trung nguyŒn h†c thánh hiŠn nÖi 
Y gÒm thiên hå ta cùng l®i 

Sanh hoåt tùy duyên giúp Ç« Ç©i 
Løc bát 

Mã Çáo tu°i trÈ thành công 
N» trung hào kiŒt chÌ mong giúp ngÜ©i 

 Y tâm trang träi kh¡p nÖi 
Sanh linh b§t kh° ta th©i an vui 
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Bài sÓ 159 

意靜心安身泰和 
生中一定少坎坷 
隨緣順逆離顛倒   
死亦無憂苦有何 

DÎch âm 
Ý tïnh, tâm an, thân thái hòa 

Sanh trung nhÃt ÇÎnh thi‹u kham kha 
Tùy duyên thuÆn nghÎch ly Çiên Çäo 

Tº diŒc vô Üu kh° h»u hà ? 
DÎch nghïa 

Ý l¥ng, tâm yên, thân th‹ lành 
ñ©i ngÜ©i nhÃt ÇÎnh b§t Çua tranh 

Tùy theo sÓ phÆn mà an hÜªng 
SÓng ch‰t hôm nao cÛng ch£ng thành 

Løc bát 
Ý l¥ng, thân tâm an lành 

ñ©i ngÜ©i giäm b§t cånh tranh Çua Çòi 
 Tùy theo sÓ phÆn ÇÀy vÖi 

Giàu nghèo sÓng ch‰t do tr©i ÇÎnh thôi 
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Bài sÓ 160 

怒誰先自我傷神 
蔑視他人罪報身 
想活平安常快樂 
勸君少結不良因  

DÎch âm 
N¶ thuÿ tiên t¿ ngã thÜÖng thÀn 
MiŒt thÎ tha nhân t¶i báo thân  

TÜªng hoåt an bình thÜ©ng khoái låc 
Khuy‰n quân thi‹u k‰t bÃt lÜÖng nhân 

DÎch nghïa 
GiÆn ai kh° sª vÅn là mình 

Khinh rÈ ngÜ©i ta t¶i l‡i kinh 
MuÓn sÓng an lành luôn tÓt ÇËp 
ñØng làm thiên hå l¡m Çiêu linh  

Løc bát 
GiÆn hoài suy giäm tinh thÀn 

Khinh ngÜ©i là kÈ ti‹u nhân ngang tàng 
MuÓn Ç©i sÓng ÇÜ®c bình an  

ñØng gieo oan trái lÀm than quá nhiŠu 
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Bài sÓ 161 

身雖忍辱很傷心 
頂受三分火氣沉 
痛苦一時難過實 
隨之福智德來臨 

DÎch âm 
Thân tuy nhÅn nhøc ngÆn thÜÖng tâm 

ñïnh th† tam phân hÕa khí trÀm 
ThÓng kh° nhÃt th©i nan quá thÆt 
Tuÿ chi phÜ§c , trí , ÇÙc lai lâm 

DÎch nghĩa 
NhÎn nhøc làm ta kh° sª nhiŠu  

D¢n lòng chÎu Ç¿ng nhË nhàng tiêu 
Còn gây g‡ låi cùng nhau thäm 

Bªi lúc sân si chÌ bi‰t liŠu 
Løc bát 

NhÎn nhøc tuy kh° sª ta 
D¢n lòng chÎu Ç¿ng xót xa h‰t liŠn 

Gây nhiŠu Çau Ç§n triŠn miên 
ñôi bên thê thäm buÒn phiŠn ích chi 
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Bài sÓ 162 

善惡由心起念成 
安祥禍患兩隨生 
因貪造作無邊苦 
欲望能拑一世亨 

DÎch âm 
ThiŒn ác do tâm khªi niŒm thành 

An tÜ©ng h†a hoån lÜ«ng tùy sanh 
Nhân tham tåo tác vô biên kh° 

Døc v†ng næng kiŠm nhÃt th‰ hanh 
DÎch nghïa 

ThiŒn ác do tâm sai khi‰n mình 
An lành, kh° sª tÙc th©i sinh 

Do tham tåo tác nhiŠu Çau kh° 
Døc v†ng trØ Çi h‰t c¿c hình 

Løc bát 
ThiŒn ác ÇŠu do tâm mình 

An lành, kh° sở m§i hình thành mau 
Vì tham gây l¡m buÒn Çau 

B§t Çi døc v†ng ngàn sau thanh nhàn 
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Bài sÓ 163 

口念彌陀耳聽音 
鴻名佛號不離心 
貪瞋我執從茲滅 
淨土身中別外尋 

DÎcch âm 
KhÄu niŒm Di ñà nhÌ thính âm 
HÒng danh PhÆt hiŒu BÃt ly tâm  
Tham sân ngã chÃp tùng tÜ diŒt 

TÎnh Ç¶ thân trung biŒt ngoåi tâm 
DÎcch nghïa 

Tai nghe miŒng niŒm ñÙc Di ñà 
HiŒu PhÆt n¢m lòng gi» v»ng ta 

Ngã chÃp tham sân nguyŠn rÛ såch 
TÎnh Ç¶ trong tâm ch§ ki‰m mà  

Løc bát 
Tai nghe miŒng niŒm hÒng danh 

Di ñà thánh hiŒu bi‰n thành tâm ta 
Tham sân chÃp ngã buông ra 

Tây PhÜÖng TÎnh Ç¶ chính là nÖi Çây 
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Bài sÓ 164 
心佛眾生本我同 
名雖有別性圓通 
分開合一隨迷悟 
究竟真常般若空 

DÎch âm 
Tâm PhÆt chúng sanh bän ngã ÇÒng 
Danh tuy h»u biŒt tánh viên thông 
Phân khai hiŒp nhÃt  tùy mê ng¶ 

CÙu cánh chân thÜ©ng bát nhã không 
DÎch nghïa 

Tâm PhÆt chúng sanh v§i ngã ÇÒng 
Tên tuy có khác tánh viên thông 

Chia ra hiŒp låi tùy mê ng¶  
cÙu cánh ÇŠu thành bát nhã không 

Løc bát 
Chúng sanh,tâm,PhÆt và ta 

Tên tuy có bÓn th¿c là m¶t thôi 
H®p tan tan h®p rõ rÒi 

Ni‰t bàn giäi thoát luân hÒi nhÜ nhau 
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Bài sÓ 165 
富貧壽夭別關心 
忍辱勤修障難沉 
福德升華時運到 
祥和吉利自來臨 

DÎch âm 
Phú bÀn th† y‹u biŒt quan tâm 

NhÅn nhøc cÀn tu chÜ§ng nån trÀm 
Phúc ÇÙc thæng hoa th©i vÆn Çáo 

TÜ©ng hòa cát l®i t¿ lai lâm 
DÎch âm 

Giàu nghèo th† y‹u ch§ lo nhiŠu 
NhÎn nhục tu hoài ác nghiŒp tiêu 
PhÜ§c ÇÙc thêm rÒi may m¡n Ç‰n 

Bình an l®i låc ti‰n nhanh ÇŠu 
Løc bát 

Giàu nghèo th† y‹u ÇØng lo 
G¡ng tu nhÅn nhøc tr©i cho thÆt nhiŠu 

M¶t khi ác nghiŒp Çã tiêu 
An lành hånh phúc thäy ÇŠu vŠ ta  
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Bài sÓ 166 
意馬能鉗望念消 
神安體壯六根調 
無邊福智從茲起 
德澤心田自富饒 

DÎch âm 
Ý mã næng kiŠm v†ng niŒm tiêu 
ThÀn an th‹ tráng løc cæn ÇiŠu 
Vô biên phúc trí tùng tÜ khªi 

ñÙc tråch tâm ÇiŠn t¿ phú nhiêu 
DÎch nghïa 

Ý tÜªng không cÀu v†ng h‰t sanh 
Thân tâm khÕe månh sáu cæn lành 

Vô biên ÇÙc trí ngày thêm l§n 
Ru¶ng phÜ§c ÇŠu hòa cây lá xanh 

Løc bát 
Ý tÜªng v†ng niŒm không sanh 

Thân tâm khÕe månh sáu cæn an lành 
TØ nay ÇÙc trí song hành 

Bao nhiêu ru¶ng phÜ§c ÇŠu dành cho ta 
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Bài sÓ 167 
別管將來好與壞 
虔修智德福門開 
多生業障皆消滅 
一定安祥沒禍災 

DÎch âm 
BiŒt quän tÜÖng lai häo d» hoài 
KiŠn tu trí ÇÙc phúc môn khai 

ña sanh nghiŒp chÜ§ng giai tiêu diŒt 
NhÙt ÇÎnh an tÜ©ng m¶t h†a tai 

DÎch nghïa 
TÜÖng lai tÓt xÃu ch§ lo nhiŠu  

ViŒc thiŒn thÜ©ng làm t¶i nghiŒp tiêu 
PhÜ§c ÇÙc lên rÒi tai nån tránh 
Gia Çình l§n bé sÓng thÜÖng yêu 

Løc bát  
TÜÖng lai tÓt xÃu ÇØng lo 

G¡ng làm công ÇÙc Ãm no an lành 
Nhân tØ nghiŒp chÜ§ng ch£ng sanh 

Cä nhà l§n nhÕ hÜªng thanh nhàn nhiŠu 
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Bài sÓ 168 
乞仕僧伽法主臨 
傳如頂禮志誠心 
恭迎和尚諸賢德 
瞻仰慈祥觀世音 

DÎch âm 
KhÃt Sï Tæng Gìa Pháp Chû lâm 

TruyŠn NhÜ Çänh lÍ chí thành tâm 
Cung nghinh Hòa ThÜ®ng chÜ hiŠn ÇÙc 
Chiêm ngÜ«ng tØ tÜ©ng Quan Th‰ Âm 

DÎch nghïa 
Pháp chû Tæng già nay Ç‰n thæm 
TruyŠn NhÜ Çänh lÍ s¡c thân n¢m 

Cung nghinh Hòa ThÜ®ng cùng chÜ vÎ 
Vi‰ng ÇÙc mË hiŠn QuanTh‰ Âm 

Løc bát 
Pháp Chû Tæng Già Ç‰n thæm 

TruyŠn NhÜ Çänh lÍ thân næm uÄn nÀy  
Cung nghinh Hòa ThÜ®ng, qúy  thÀy 

ñæng lâm bäo ÇiŒn låy ngài Quan Âm 
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Bài sÓ 169 
善惡前身所種成 
今朝果熟好壞生 
安危禍福皆歡喜 
一律同時願結清 

DÎch âm 
ThiŒn ác tiŠn thân sª chûng thành 
Kim triêu quä thøc häo hoài sanh 
An nguy håa phúc giai hoan h› 

NhÙt luÆt ÇÒng th©i nguyŒn k‰t thanh 
DÎch nghïa 

Lành d» xa xÜa Çã t¿ trÒng 
Hôm nay cây l§n Çã ÇÖm bông 

Ng†t bùi Ç¡ng chát ÇŠu thu hoåch 
TÃt cä con nguyŠn thu g†n  xong            

Løc bát 
Lành d» do chính ta trÒng 

Hôm nay cây Çã ÇÖm bông ÇÀy cành 
Ng†t bùi cay Ç¡ng ÇÕ xanh 

ñŠu nguyŠn thu hoåch hoàn thành n® xÜa 
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Bài sÓ 170 
托賴鴻恩保一年 
虔誠設禮謝諸天 
龍神護法家先祖 
愍念人間降福田 

DÎch âm 
Thác låi hÒng ân bäo nhÙt niên 
KiŠn  thành thi‰t lÍ tå chÜ thiên 
Long ThÀn H¶ Pháp gia Tiên T° 

MÅn niŒm nhân gian giáng phúc ÇiŠn 
DÎch nghïa 

Bäo hộ næm trÜ©ng m†i viŒc yên 
Hôm nay lÍ tå các chÜ Thiên 

Long ThÀn H¶ Pháp cùng Tiên T° 
Nh§ Ç‰n nhân gian xuÓng phÜ§c ÇiŠn 

Løc bát 
H¶ trì suÓt m¶t næm qua 

Hôm nay lÍ m†n hÜÖng hoa cúng dÜ©ng 
Ông Bà Tr©i PhÆt mÜ©i phÜÖng 

Luôn luôn giúp Ç« yêu thÜÖng loài ngÜ©i 
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Bài sÓ 171 
佛子迎春丙戍年 
滋培善德屬優先 
包容忍耐兼和睦 
幸福平安現眼前 

DÎch âm 
PhÆt Tº nghênh xuân Bính TuÃt niên 

TÜ bÒi thiŒn ÇÙc thu¶c Üu tiên 
Bao dung, nhÅn nåi kiêm hòa møc 
Hånh phúc, bình an hiŒn nhãn tiŠn 

DÎch nghïa 
PhÆt Tº mØngxuân Bính TuÃt niên 
Vun trÒng thiŒn ÇÙc thu¶c Üu tiên 

Bao dung, nhÅn nåi thêm hòa thuÆn 
Hånh phúc, bình an hiŒn Ç‰n liŠn 

Løc bát 
MØng xuân Bính TuÃt næm nay 

ñÒng bào PhÆt Tº Çêm ngày g¡ng tu 
Bao dung, chÎu Ç¿ng, nhÜ©ng nhau 

An lành hånh phúc trÜ§c sau vŠ mình 
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Bài sÓ 172 
佛子迎春接喜神 
四時八節活安身 
家中幸福祥和滿 
事業功名定有份 

DÎch âm 
PhÆt Tº nghênh xuân ti‰p H› ThÀn 

TÙ th©i bát ti‰t hoåt an thân 
Gia trung hånh phúc tÜ©ng hòa mãn 
S¿ nghiŒp công danh ÇÎnh h»u phÀn 

DÎch nghïa 
PhÆt Tº mØng xuân Çón H› ThÀn 

BÓn mùa tám ti‰t sÓng an thân 
Gia Çình hånh phúc tÜ©ng hòa Ç‰n 
S¿ nghiŒp công danh ch¡c có phÀn 

Løc bát 
PhÆt Tº hoan h› mØng xuân 

BÓn mùa tám ti‰t gi» thân an lành 
Gia Çình s¿ nghiŒp công danh 

HiŠn lÜÖng nhân hÆu Tr©i dành phÀn cho 
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Bài sÓ 173 
迎春念報義情恩 
父母家先天佛神 
積德留心防過失 
長年福祿伴其身 

DÎch âm 
Nghênh xuân niŒm báo nghïa tình ân 
Phø Måu, Gia Tiên, Thiên, PhÆt ThÀn 

Tích ÇÙc lÜu tâm phòng quá thÃt 
TrÜ©ng niên phúc l¶c bån kÿ thân 

DÎch nghïa 
ñón t‰t không quên Ön, nghïa, tình 
MË, Cha, Tr©i, PhÆt, các Tiên Linh 
Tu tâm, dÜ«ng tánh, ngØa sai trái 

Ch¡c ch¡n h¢ng næm sÓng thái bình 
Løc bát 

Vui xuân nh§ nghïa, ân, tình 
MË, Cha, Tr©i, PhÆt,ThÀn Linh, Ông Bà 

Tu tâm, dÜ«ng tánh, vÎ tha 
Gia Çình hånh phúc, chính ta an lành 



 176

Bài sÓ 174 
善出紅塵世俗家 
心安慧發體祥和 
禪修解脫輪迴苦 
師用功成願利他 

Dịch âm 
Thiện xuất hồng trần thế tục gia  
Tâm an huệ phát thể tường hòa 
Thiền tu giải thoát luân hồi khổ  

Sư dụng công thành nguyện lợi tha 
 Dịch nghĩa  

Thiện niệm nuôi thành chí xuất gia 
Tâm an huệ sáng sống tường hòa 
Thiền tu sớm thoát luân hồi khổ 
Sư nguyện hoàn thành để lợi tha 

Lục bát 
Thiện nuôi chí nguyện xuất trần 

Tâm an huệ sáng sắc thân tường hòa 
Thiền tu giải thoát , lợi tha 

Sư hoàn thành trước sau là độ sanh 
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Bài sÓ 175 
身心壯健慧根長 
四大調和道業昌 
德智精持功行滿 
逍遙自在我安祥 

Dịh âm 
Thân tâm tráng kiện huệ căn trường 
Tứ đại điều hòa đạo nghiệp xương 
Đức trí tinh trì công hạnh mãn 
Tiêu diêu tự tại ngã an tường 

Dịch nghĩa 
Thân tâm khỏe mạnh trí sanh hoài 
Tứ đại an lành dưỡng thánh thai 
Đức trí thực hành công hạnh tốt 

Tiêu diêu tự tại sống hòa hài 
Lục bát 

Thân tâm khỏe mạnh sống dai  
Tứ đại hòa hợp thiên thai đạo thành 

Ngày đêm đức trí tiến nhanh  
Tiêu diêu tự tại an lành về ta 
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Bài sÓ 176 
萬物之中人最靈 
聰明活潑與多情 
貪瞋欲望高無比 
所以纏綿受苦形 

DÎch âm 
Vån vÆt chi trung nhân tÓi linh 

Thông minh hoåt bác d» Ça tình 
Tham lam døc v†ng cao vô t› 
Sª dï triŠn miên th† kh° hình 

DÎch nghïa 
Vån vÆt loài ngÜ©i thÆt tÓi linh 
Thông minh tháo vát låi Ça tình 
Tham lam døc v†ng nhiŠu vô sÓ 
Bªi th‰ luôn luôn chÎu c¿c hình                        

Løc bát 
Loài ngÜ©i vån vÆt tÓi linh 

Thông minh tháo vát Ça tình xÜa nay 
Tham lam tìm ki‰m suÓt ngày 

Cho nên vÃt vä Ç¡ng cay không ngØng 
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Bài sÓ 177 
聽說雙方努力行 
若無實習得虛名 
悲傷痛苦未曾減 
冤枉輪迴父母生 

DÎch âm 
Thính thuy‰t song phÜong n‡ l¿c hành 

NhÜ®c vô th¿c tÆp Ç¡c hÜ danh 
Bi thÜÖng thÓng kh° vÎ t¢ng giäm 
Oan u°ng luân hÒi phø mÅu sanh 

DÎch nghïa 
KÈ nói ngÜ©i nghe g¡ng th¿c hành 
N‰u không chÌ ÇÜ®c chút hÜ danh 
ñau thÜÖng kh° sª còn nguyên vËn 
Oan u°ng nhiŠu Ç©ii cha mË sanh 

Løc bát 
NgÜ©i nghe kÈ nói g¡ng làm 

N‰u không danh l®i tham lam vÅn còn 
ñau thÜÖng kh° sª mÕi mòn 

U°ng công cha mË sanh con nhiŠu Ç©i  
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Bài sÓ 178 
忘恩負義禍滔天 
出俗為僧學聖賢 
點滴人頒如不報 
輪迴償債苦纏綿 

DÎch âm 
Vong ân phø nghïa h†a thao thiên 
XuÃt tøc vi tæng h†c thánh hiŠn 

ñi‹m trích nhân ban nhÜ bÃt báo  
Luân hÒi thÜ©ng trái kh° triŠn miên 

DÎch nghïa 
Quên Ön phø nghïa chÎu oan khiên 

ñã g†i r¢ng tu h†c thánh hiŠn 
M¶t chút ân sâu mà ch£ng trä 

Luân hÒi hoàn låi kh° triŠn miên 
Løc bát 

Vong Ön båc nghïa oan khiên 
NgÜ©i tu g¡ng h†c thánh hiŠn tránh ra 

ñØng quên ân huŒ ngÜ©i ta 
Luân hÒi báo Ùng xót xa chính mình 
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Bài sÓ 179 
彭門後裔孝心堅 
慈母生天建福田 
禮佛持經求普濟 
存亡兩利樂無邊 

DÎch âm 
Bành môn hÆu duŒ hi‰u tâm kiên 
TØ MÅu sanh thiên ki‰n phúc ÇiŠnn 

LÍ PhÆt trì kinh cÀu ph° t‰ 
TÒn vong lÜ«ng l®i låc vô biên 

DÎch nghïa  
Con cháu h† Bành hi‰u thuÆn thay 

MË hiŠn vØa mÃt m‡i tuÀn chay 
Lòng thành låy PhÆt cÀu cÙu Ç¶ 
 ñôi ngã âm dÜÖng phúc ÇÙc ÇÀy  

Løc bát 
H† Bành con cháu thäo ngay  

MË hiŠn vØa mÃt tuÀn chay lòng thành 
Tøng kinh trì niŒm hÒng danh 

Âm dÜÖng hai ngã an lành thänh thÖi 
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Bài sÓ 180 
馮老夫人壽命長 
九旬有六往西方 
家中上下同心願 
慈母生天眷屬昌 

DÎch âm 
Phùng lão phu nhân th† mång trÜ©ng 

Cºu tuÀn h»u løc vãng tây phÜÖng 
Gia trung thÜ®ng hå ÇÒng tâm nguyŒn 
TØ MÅu sanh thiên quy‰n thu¶c xÜÖng 

DÎch nghïa 
Phùng lão phu nhân th† mång dài 

Chín mÜÖi sáu tu°i thoát trÀn ai 
Gia Çình con cháu ÇŠu cÀu nguyŒn 
MË ÇÜ®c sanh lên trÜ§c PhÆt Çài 

Løc bát 
Cø Phùng sÓng th† hÖn ai 

Chín mÜÖi sáu tu°i khoan thai lìa Ç©i 
Gia Çình cÀu nguyŒn PhÆt Tr©i 

MË vŠ C¿c Låcc con th©i bình an 
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Bài sÓ 181 
得凱先生福壽圓 
賢妻子女在靈前 
心誠懇願彌陀佛 
接引真魂往樂天 

DÎch âm 
ñ¡c Khäi tiên sinh phúc th† viên 

HiŠn thê tº n» tåi linh tiŠn 
Tâm thành khÄn nguyŒn Di ñà PhÆt 
Ti‰p dÅn chÖn hÒn vãng Låc Thiên 

DÎch nghïa 
ñ¡c Khäi tiên sinh phÜ§c th† yên 

Vợ con dâu cháu cúng linh tiŠn 
Lòng thành cÀu ÇÙc Di ñà PhÆt 
S§m rÜ§c hÒn vŠ C¿c Låc Thiên 

Løc bát 
Tiên Sinh ñ¡c Khäi th† chung 

Gia Çình bè bån vô cùng nh§ thÜÖng 
NguyŒn cÀu chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng 

TØ bi ti‰p dÅn chân hÜÖng linh ngÜ©i 
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Bài sÓ 182 
禮祝恩師大壽辰 
慧心福體吉祥身 
宗風永振流光遠 
續佛傳燈以覺塵 

DÎch âm 
LÍ  chúc Ân SÜ Çåi th† thÀn 

HuŒ tâm phúc th‹ cát tÜ©ng thân 
Tông phong vïnh chÃn lÜu quang viÍn 

Tøc PhÆt truyŠn Çæng dï giác trÀn 
DÎch nghïa 

ñåi th† Ân SÜ con nguyŒn ThÀy 
Thân, tâm, phÜ§c, ÇÙc mãi vun ÇÀy 
Môn phong rång r« noi gÜÖng PhÆt 

Hóa Ç¶ nhân loài kh¡p Çó Çây 
Løc bát 

Chúc mØng Çåi th† Ân SÜ 
Thân, tâm, phúc, huŒ luôn nhÜ thûa nào 

Môn Çình sáng t® træng sao 
Noi theo chân PhÆt nâng cao Çåo vàng  
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Bài sÓ 183 
蘭芳自古逐風飄 
枝美花香色艷嬌 
慧養仁慈滋道德 
好心行善禍災消 

DÎch âm 
Lan phÜÖng t¿ c° trøc phong phiêu 
Chi m›, hoa hÜÖng, s¡c diÍm kiŠu 

HuŒ dÜ«ng nhân tØ tÜ Çåo ÇÙc 
Häo tâm hành thiŒn h†a tai tiêu 

DÎch nghïa 
Lan thÖm gió th°i nhË nhàng bay 
Chi ÇËp, hoa khoe s¡c m‡i ngày 
HuŒ dÜ«ng tØ bi thêm Çåo ÇÙc 
Häo tâm tránh h‰t h†a tai ngay 

Løc bát 
Lan thÖm theo gió rØng bay 

Chi tÜÖi, hoa th¡m ÇËp thay muôn Ç©i 
HuŒ nuôi Çåo ÇÙc chính ngÜ©i 

 Häo tâm tích ÇÙc tr†n Ç©i bình an 



 186

Bài sÓ 184 

佛聖開光點眼精 
無邊利樂與凡情 
眾生有願皆成熟 
此是三乘出顯靈 

DÎch âm 
PhÆt thánh khai quang Çi‹m nhãn tinh 

Vô biên l®i låc d» phàm tình 
Chúng sanh hÜu nguyŒn giai thành thøc 

Thº thÎ tam thØa xuÃt hi‹n linh 
DÎch nghïa 

An vÎ khai quang lÍ låc thành 
Vô biên phÜ§c trí nhÙt th©i sanh 

ThÆp phÜÖng thiŒn tín ÇÒng tu h†c 
 Giáo lš cao sâu nguyŒn th¿c hành 

Løc bát 
Khai quang an vÎ låc thành 

Vô biên phÜ§c trí  Ç‹ dành mÜ©i phÜÖng 
Chúng sanh ba cõi an tÜ©ng 

H¢ng sa chư PhÆt m‰n thÜÖng muôn loài 
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Bài sÓ 185 

天光精舍正開壇 
祈禱龍神保護安 
善信人人增福祿 
風調雨順滿河山 

DÎch âm 
Thiên Quang Tinh Xá chánh khai Çàn 

Kÿ Çäo Long ThÀn bäo h¶ an 
ThiŒn tín nhân nhân tæng phÜ§c l¶c 

Phong ÇiŠu vÛ thuÆn mãn hà san 
DÎch nghïa 

Tinh Xá Thiên Quang lÍ khai Çàn 
Cầu nguyŒn Long ThÀn h¶ vŒ an 

ThiŒn tín ngÜ©i ngÜ©i thêm phúc l¶c 
Gió hòa mÜa thuÆn kh¡p giang san 

Løc bát 
Thiên Quang Tinh Xá khai Çàn 

NguyŒn cÀu H¶ Pháp bäo an trong ngoài 
NgÜ©i ngÜ©i tránh khÕi h†a tai 

Gió hòa mÜa thuÆn gái trai vui  Çùa  
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Bài sÓ 186 

恩師福智兩皆紅 
是日生辰快樂翁 
不笑徒兒親敬祝 
年年體力壯如松 

DÎch âm 
Ân SÜ phÜ§c trí lÜ«ng giai hÒng 
ThÎ nhÆt sinh thÀn khoái låc ông 
BÃt ti‰u ÇÒ nhi thân kính chúc 

Niên niên th‹ l¿c tráng nhÜ tòng 
DÎch nghïa 

Ân SÜ phÜ§c trí tÓt hÖn ngÜ©i 
Sinh nhÆt vui mØng sÓng ÇËp tÜÖi 

ñŒ tº không vŠ tham d¿ lÍ 
Xin cÀu sÙc khÕe giÓng Çôi mÜÖi 

Løc bát 
Ân SÜ phÜ§c trí hÖn ngÜ©i 

Tháng nÀy sinh nhÆt vui cÜ©i thÕa thê  
NÖi xa con trÈ không vŠ 

CÀu xin sÙc khÕe ch£ng hŠ Ç°i thay 
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Bài sÓ 187 

華開喜捨六和香 
林建慈悲解脫場 
禪養心田滋法體 
寺安眾樂道情昌 

DÎch âm 
Huê khai h› xä løc hòa hÜÖng 

Lâm ki‰n tØ bi giäi thoát trÜ©ng 
ThiŠn dÜ«ng tâm ÇiŠn tÜ pháp th‹ 
T¿ an chúng låc Çåo tình xÜÖng 

DÎch nghïa 
Huê nª løc hòa h› xä hÜÖng 

Lâm tuyŠn cänh phÆt chÓn an tÜ©ng 
ThiŠn nuôi Pháp th‹, tâm ÇiŠn tÓt 
T¿ chúng ân tình thÆt dÍ thÜÖng 

Løc bát  
Huê thÖm h› xä løc hòa 

Lâm tuyŠn giäi thoát l®i tha Çåo tràng 
ThiŠn nuôi Pháp th‹, tâm an 

T¿ viŒn yên °n, ni Çoàn thân thÜÖng  
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Bài sÓ 188 

釋子僧團律五分 
女三男二願 離塵 
明心見性為終點 
映現祥和解脫身 

DÎch âm 
Thích tº tæng Çoàn luÆt ngÛ phân 
N» tam nam nhÎ nguyŒn ly trÀn 

Minh tâm ki‰n tánh vi chung Çi‹m 
Ánh hiŒn tÜ©ng hòa giäi thoát thân 

DÎch nghïa 
Thích tº tæng già næm chúng phân 

N» ba nam gi§i ÇÜ®c hai phÀn 
Minh tâm ki‰n tánh cùng chung lÓi 
Ánh Çåo vàng ng©i hiŒn bän chân 

Løc bát 
Thích tº næm chúng rõ ràng  

N» tam nam nhÎ gi§i Çàn th† riêng 
Minh tâm ki‰n tánh thông huyŠn 

Ánh Çåo vàng chi‰u phÜ§c duyên an lành 
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Bài sÓ 189 

佛說盂蘭大孝經 
宣揚父母兩恩情 
凡為子女常思報 
奉養周全萬事寧 

DÎch âm 
PhÆt thuy‰t vu lan Çåi hi‰u kinh 

Tuyên dÜÖng phø mÅu lÜ«ng ân tình 
Phàm vi tº n» thÜ©ng tÜ báo 

Phøng dÜ«ng chu toàn vån s¿ ninh 
DÎch nghïa 

PhÆt giäng vu lan báo hi‰u kinh 
  Nh§ Ön cha mË dÜ«ng nuôi mình 
Làm con phäi trä ÇØng quên nhé 

 Giúp Ç« chu toàn hånh phúc sinh 
Løc bát 

PhÆt giäng kinh hi‰u vu lan 
Trä Ön cha mË gian nan nuôi mình 

Làm con phäi nh§ ân tình 
Lo tròn b°n phÆn an bình vŠ ta  
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Bài sÓ 190 

盂蘭大禮供先靈 
奉請登壇聽孝經 
白飯香茶祈受享 
人天幸福活安平 

DÎch âm 
Vu Lan Çåi lÍ cúng tiên linh 

Phøng thÌng Çæng Çàn thính hi‰u kinh 
Båch phån hÜÖng trà kÿ th† hÜªng 
Nhân, thiên hånh phúc hoåt an bình 

DÎch nghïa 
Vu Lan lÍ l§n cúng tiên linh 

Kính thÌnh vŠ nghe tøng hi‰u kinh 
CÖm tr¡ng trà thÖm m©i th† døng 

Tr©i, ngÜ©i hånh phúc sÓng an bình 
Løc bát 

Vu Lan lÍ cúng tiên linh 
ThÌnh vŠ nghe tøng hi‰u kinh cÙu Ç©i 

Trà thÖm cÖm tr¡ng m©i xÖi 
Nhân gian hånh phúc trên tr©i bình an 
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Bài sÓ 191 

蓮生六度栴檀香 
華結三身妙吉祥 
道顯仁慈悲智勇 
場興正法永流芳 

DÎch âm 
Liên sanh løc Ç¶ chiên Çàn hÜÖng 
Hoa k‰t tam thân diŒu cát tÜ©ng 
ñåo hi‹n nhân, tØ, bi, trí, dÛng 

Tràng hÜng chánh pháp vïnh lÜu phÜÖng 
Tåm DÎch 

Liên thÖm løc Ç¶ chiên Çàn hÜÖng 
Hoa nª tam thân diŒu cát tÜ©ng 
Đåo tÙc nhân, tØ, bi, trí, dÛng 

 Tràng hÜng chánh pháp mãi lÜu phÜÖng  
Løc bát 

Liên thÖm løc Ç¶ Çàn hÜÖng 
Hoa khoe s¡c th¡m cát tÜ©ng tam thân 

Đåo truyŠn bi, trí, dÛng, chân 
Tràng an chánh pháp lan dÀn kh¡p nÖi  
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Bài sÓ 192 

靈山尼院建輝煌 
釋女智和大願安 
策勵進修增福慧 
涅槃解脫現塵間 

DÎch âm 
Linh SÖn Ni ViŒn ki‰n huy hoàng 
Thích N» Trí Hòa Çåi nguyŒn an 

Sách lŒ ti‰n tu tæng phÜ§c huŒ 
Ni‰t bàn giäi thoát hiŒn trÀn gian 

DÎch âm 
Linh sÖn ni viŒn thÆt huy hoàng 
Thích N» Trí Hòa nguyŒn l§n an 
CÓ g¡ng vun bÒi thêm phÜ§c huŒ 
Ni‰t bàn giäi thoát tåi nhân gian 

Løc bát 
Linh SÖn Ni ViŒn huy hoàng 

Trí Hòa ViŒn Chû bình an nguyŒn thành 
Vun bÒi phÜ§c huŒ ti‰n nhanh 

Ni‰t bàn giäi thoát nhân lành trÀn gian 
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Bài sÓ 193 

如法重興建道場 
來之幸福去安康 
禪增德智仁和忍 
寺眾昌隆即涅槃 

DÎch âm 
NhÜ pháp trùng hÜng ki‰n ñåo Tràng 

Lai chi Hånh Phúc khÙ An Khang 
ThiŠn tæng ñÙc Trí Nhân Hòa NhÅn 

T¿ , Chúng XÜÖng Long tÙc Ni‰t Bàn 
DÎch nghïa 

NhÜ pháp xây lên m¶t ñåo Tràng 
Lai thì Hånh Phúc khÙ An Khang 

ThiŠn cho ñÙc Trí Nhân Hòa NhÅn 
T¿, Chúng Yên Vui tÙc Ni‰t Bàn 

Løc bát 
NhÜ pháp xây d¿ng ñåo Tràng 

Lai th©i Hånh Phúc , Bình An khi vŠ 
ThiŠn tæng ñÙc , Trí phû phê 

T¿ Yên, ñåi Chúng nguyŒn thŠ ñ¶ Sanh 
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Bài sÓ 194 

洞悉無遺生滅身 
真如不變示收神 
和南拜別諸凡勝 
尚願將來再下塵 

DÎch âm 
ñ‡ng tÃt vô di sanh diŒt thân 

ChÖn nhÜ bÃt bi‰n vÎ thâu thÀn 
Hòa nam bái biŒt chÜ phàm thánh 

ThÜ®ng nguyŒn tÜÖng lai tái hå trÀn 
DÎch nghïa 

ñ‡ng nghïa là rành sanh diŒt thân 
ChÖn nhÜ ch£ng Ç°i g†i ly trÀn 

Hòa nam giả biŒt chÜ phàm thánh 
ThÜ®ng hËn tÜÖng lai g¥p låi gÀn 

Løc bát 
ñ‡ng tÃt thân xác vô thÜ©ng 

ChÖn nhÜ ch£ng Ç°i lên ÇÜ©ng Ngài Çi 
Hòa cùng phàm thánh phân ly 

ThÜ®ng trông h¶i ng¶ h»u kÿ tÜÖng lai 
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Bài sÓ 195 

洞澈人生苦腦場 
真情誓救世間殃 
和身七十餘年後 
尚在心中掛念常 

DÎch âm 
ñ‡ng triŒt nhân sanh kh° não trÜ©ng 

ChÖn tình thŒ cÙu th‰ gian ÜÖng 
Hòa thân thÃt thÆp dÜ niên hÆu 

ThÜ®ng tåi tâm trung quäi niŒm thÜ©ng 
DÎch nghïa 

ñ‡ng triŒt cu¶c Ç©i l¡m kh° Çau 
ChÖn tâm nguyŒn gáng m†i u sÀu 
Hòa thân bäy chøc nÖi trÀn th‰ 

ThÜ®ng gi» ân tình nhÜ trÜ§c sau 
Løc bát 

ñ‡ng triŒt Ç©i l¡m kh° Çau 
ChÖn tâm nguyŒn gánh n‡i sÀu chúng sanh 

Hòa mình bäy chøc xuân xanh 
ThÜ®ng tình thÜÖng nh§ ch£ng Çành ra Çi 
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Bài sÓ 196 

凡胎幻資養滋身 
四大難庸永別塵 
肉體今時將入殮 
願祈覺性早歸真 

DÎch âm 
Phàm thai huy‹n chÃt dÜ«ng tÜ thân 

TÙ Çåi nan dung vïnh biŒt trÀn 
Nhøc th‹ kim th©i tÜÖng nhÆp liŒm 
NguyŒn kÿ Giác Tánh täo quy chân 

DÎch nghïa 
Thai phàm, vÆt chÃt dÜ«ng nuôi thân 

TÙ Çåi không dung vïnh biŒt trÀn 
Th‹ xác Çúng gi© xin nhÆp liŒm 

NguyŒn cÀu Giác Tánh s§m quy chân 
Løc bát 

Thai phàm, vÆt chÃt nuôi thân 
TÙ Çåi không h®p , lìa trÀn ngÜ©i Öi ! 

Hôm nay gi© liŒm Ç‰n rÒi 
NguyŒn cÀu Giác Tánh thänh thÖi ra vŠ 
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Bài sÓ 197 

七十三秋住世間 
金棺一閉上泥洹 
翻身回入娑婆內 
利樂群生豎法幢 

DÎch âm 
ThÃt thÆp tam thu trø th‰ gian 

Kim quan nhÃt b‰ thÜ®ng Nê Hoàn 
Phiên thân hÒi nhÆp Ta Bà n¶i 

L®i låc quÀn sanh thø pháp tràng 
DÎch nghïa 

Bäy mÜÖi ba tu°i ngø trÀn gian 
Khép kín Kim Quan nhÆp Ni‰t Bàn 
Th‰ gi§i loài ngÜ©i nhiŠu n‡i kh° 
Mong Ngài trª låi giúp bình an  

Løc bát 
Bäy mÜÖi ba tu°i trÀn gian 

Kim Quan khép låi Ni‰t Bàn dåo chÖi 
Ta Bà kh° l¡m ngÜ©i Öi ! 

Mong Ngài trª låi giúp Ç©i bình an 
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Bài sÓ 198 

假火焚燒夢幻身 
真空妙有不離塵 
三千界內無生滅 
極樂娑婆一念分 

DÎch âm 
Giả hÕa phÀn thiêu m¶ng huy‹n thân 

Chân không diŒu h»u bÃt ly trÀn 
Tam thiên gi§i n¶i vô sanh diŒt 
C¿c Låc Ta Bà nhÃt niŒm phân 

DÎch nghïa 
Ng†n lºa vô thÜ©ng ÇÓt huy‹n thân 
Có không không có vÅn xoay vÀn 

H¢ng sa th‰ gi§i còn Çây mãi 
C¿c Låc Ta Bà tùy niŒm phân 

Løc bát 
Vô thÜ©ng lưả ÇÓt huy‹n thân 

Có không không có xoay vÀn xÜa nay 
H¢ng sa th‰ gi§i còn Çây 

Ta Bà C¿c Låc tâm ThÀy ch£ng phân 
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Bài sÓ 199 

洞真和尚七旬終 
四眾蒙恩教養濃 
喜供淨財興建塔 
奉師舍利福無窮 

DÎch âm 
ñ‡ng ChÖn Hòa ThÜ®ng thÃt tuÀn chung 

TÙ chúng mông ân giáo dÜ«ng nÒng 
H› cúng TÎnh Tài xây Bäo Tháp 
Phøng SÜ Xá L®i phÜ§c vô cùng 

DÎch nghïa 
ñ‡ng ChÖn Hòa ThÜ®ng bäy tuÀn xong 

TÙ Chúng ghi Ön nguyŒn m¶t lòng 
H› cúng TÎnh Tài xây Bäo Tháp 
Phøng th© Xá L®i phÜ§c vô song 

Løc bát 
Chung thÃt Hòa ThÜ®ng ñ‡ng ChÖn 
Tæng Ni ThiŒn Tín nh§ Ön cao dày 

Cúng dÜ©ng xây tháp hôm nay 
Phøng th© Xá L®i phÜ§c nÀy vô biên 
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Bài sÓ 200 

玉殿輝煌福顯揚 
山門鎮靜眾安祥 
淨身口意真常樂 
舍衛衹園再現場 

DÎch âm 
Ng†c ñiŒn huy hoàng Phúc hi‹n dÜÖng  

SÖn Môn trÃn tïnh Chúng An TÜ©ng 
TÎnh Thân, KhÄu, Ý Chân ThÜ©ng Låc 

Xá VŒ , Kÿ Viên Tái HiŒn TrÜ©ng 
DÎch nghïa 

Ng†c ñiŒn Huy Hoàng C¶i Phúc Sanh 
SÖn Môn Yên Tïnh Chúng An Lành  

TÎnh Thân, KhÄu, Ý ThÜ©ng Vui Mãi  
Xá VŒ , Kÿ Viên Xây D¿ng Thành 

Løc bát 
Ng†c ñiŒn  C¶i Phúc Huy Hoàng 

SÖn Môn Yên Tïnh Tæng Çoàn An khÜÖng 
TÎnh Thân, KhÄu, Ý Vui ThÜ©ng 

Xá VŒ VÜ©n ñåo phát dÜÖng chÓn nÀy 
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Bài sÓ 201 

沐浴如來應化身 
宣揚福智與凡塵 
參加慶典諸賢友 
兩利同行報佛恩 

DÎch âm 
M¶c døc NhÜ Lai −ng Hóa Thân 

Tuyên dÜÖng phúc trí gi» phàm trÀn 
Tham gia Khánh ñän chÜ hiŠn h»u 
LÜ«ng l®i ÇÒng hành báo PhÆt ân 

DÎch nghïa 
T¡m ñÙc NhÜ Lai Hóa HiŒn Thân 
Xin Çem phÜ§c trí t¥ng phàm trÀn 
Tham gia cÀu nguyŒn toàn nam n» 
T¿ , L®i hoàn thành báo PhÆt ân 

Løc bát 
T¡m thân thÎ hiŒn NhÜ Lai 

Bao nhiêu phÜ§c trí trãi dài næm châu 
Cùng nhau m¶t då nguyŒn cÀu 

G¡ng theo chân PhÆt ngõ hÀu báo ân 
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Bài sÓ 202 

江湖流浪一僧人 
幾十年來未了塵 
世事倒顛身莫主 
人情黑白口難分 
涅槃解脫長遙遠 
生死輪迥在近身 
昨夢西方求妙法 
彌陀教我斷貪瞋 
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DÎch âm 

 
 
 

Giang hÒ lÜu lãng nhÃt tæng nhân 
K› thÆp niên lai vÎ liÍu trÀn 

Th‰ s¿ Çäo Çiên thân måc chû 
Nhân tình h¡c båch khÄu nan phân 
Ni‰t bàn giäi thoát trÜ©ng diêu viÍn 

Sanh tº luân hÒi tåi cÆn thân 
Tåc m¶ng tây phÜÖng cÀu diŒu pháp 

Di ñà giáo ngã Çoån tham sân 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Giang hÒ trôi n°i m¶t nhà tu 
MÃy chøc næm qua trí vÅn mù 
Th‰ s¿ Çäo Çiên thân hoån nån 

Nhân tình Çen tr¡ng miŒng bù lu 
Ni‰t bàn giäi thoát xa ngàn cõi 

Sanh tº luân hÒi chÌ mÃy thu 
M¶ng thÃy vŠ tây cÀu diŒu pháp 

Di ñà khuyên bÕ ba Ç¶c ngu 
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Bài sÓ 203 

煩惱由迷執色空 
本來空色性圓通 
色空空色空空色 
空色色空色色空 
色色空空空是色 
空空色色色成空 
能解色空空色義 
心佛眾生三體同 
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DÎch âm 

 
 
 

PhiŠn não do mê chÃp s¡c không 
Bän lai không s¡c tánh viên thông 

S¡c không không s¡c không không s¡c 
Không s¡c s¡c không s¡c s¡c không 
S¡c s¡c không không không thÎ s¡c 

Không không s¡c s¡c s¡c thành không 
Næng giäi s¡c không không s¡c nghïa 
Tâm, PhÆt, Chúng Sanh tam th‹ ÇÒng 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Kh° Çau do chÃp s¡c không 
XÜa nay không s¡c viên thông rõ ràng 

S¡c không không s¡c muôn ngàn 
Không không s¡c s¡c thênh thang mây tr©i 

S¡c không có cä kh¡p nÖi 
Không là s¡c Çó nên Ç©i bình an 
Hi‹u ra ÇÜ®c sÓng thanh nhàn 
Mê th©i vÃt vä gian nan m†i bŠ 
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Bài sÓ 204 

菩提煩惱本無生 
念動心隨萬法萌 
名利色財生死路 
慈悲喜捨涅槃城 
輪迥六道貪瞋墮 
解脫三乘定慧清   
人我是非招痛苦 
阿彌陀佛一身輕 
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DÎch âm 

 
 
 

BÒ ÇŠ phiŠn não bän vô sanh 
NiŒm Ç¶ng tâm tùy vån pháp manh 

Danh l®i s¡c tài sanh tº l¶ 
TØ bi h› xä ni‰t bàn thành 

Luân hÒi løc Çåo tham sân Ç†a 
Giäi thoát tam thØa ÇÎnh huŒ thanh 
Nhân ngã thÎ phi chiêu thÓng kh° 

A Di ñà PhÆt nhÃt thân khinh 
 
 

DÎch nghïa  
 
 

BÒ ÇŠ phiŠn não chung nhà 
Vì do tâm Ç¶ng sanh ra muôn trÀn 

L®i danh tài s¡c kh° thân 
TØ bi h› xä phÜ§c phÀn an vui 

Tham sân løc Çåo luân hÒi 
ThÜ©ng tu ÇÎnh huŒ lên ngôi ni‰t bàn 

ThÎ phi nhân ngã lÀm than 
A Di ñà PhÆt Låc bang quê nhà 
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Bài sÓ 205 

美東慘劇極傷心 
樓毀人亡天地沈 
貿易中心終被毀 
國防大廈亦遭侵 
飛機四隻無方覓 
人命數千沒處尋 
鬼魔出現塵間苦 
祈禱佛光普照臨 
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DÎch âm 

 
 
 

MÏ Çông thäm kÎch c¿c thÜÖng tâm 
Lâu hûy nhân vong thiên ÇÎa trÀm 
MÆu dÎch trung tâm chung bÎ hûy 
QuÓc phòng Çåi hå diŒc tao xâm 
Phi cÖ tÙ chích vô phÜÖng mích 
Nhân mång sÓ thiên m¶t xÙ tÀm 
Qu› ma xuÃt hiŒn trÀn gian kh° 

Kÿ Çäo PhÆt quang ph° chi‰u lâm 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

ñông b¡c Hoa kÿ thäm cänh phÖi 
LÀu Çài cháy Ç° khói Çen tr©i 

Phi cÖ bÓn chi‰c không còn xác 
Nhân mång mÃy ngàn Çã trút hÖi 
Th‰ gi§i bàng hoàng lo khûng bÓ 

Loài ngÜ©i Çau Ç§n khóc thÜÖng Ç©i 
Qu› ma xuÃt hiŒn trÀn gian kh° 

CÀu nguyŒn PhÆt quang mãi sáng ng©i 
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Bài sÓ 206 

世間三毐貪瞋癡 
苦惱眾生無盡期 
羅漢聖賢難斷盡 
凡夫俗子豈無遺 
心生忿怒招刀獄 
性起貪婪墮血池 
喜捨慈悲修定慧 
西方極樂在雙眉 
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DÎch âm 

 
 
 

Th‰ gian tam Ç¶c tham sân si 
Kh° não chúng sanh vô tÆn kÿ 
La hán thánh hiŠn nan Çoån tÆn 

Phàm phu tøc tº khªi vô di 
Tâm sanh phÅn n¶ chiêu Çao ngøc 
Tánh khªi tham lam Ç†a huy‰t trì 

H› xä tØ bi tu ÇÎnh huŒ 
Tây phÜÖng c¿c låc tåi song mi 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Th‰ gian tham v§i sân si 
Chúng sanh ba cõi trÜ©ng kÿ thê lÜÖng 

Thanh væn la hán còn vÜÖng 
Phàm phu tøc tº Çau thÜÖng vô vàn 

Tâm sanh giÆn d» lÀm than 
Tánh luôn ham thích låi càng Çäo Çiên 

TØ bi, h› xä, tham thiŠn  
G¡ng tu së ÇÜ®c bình yên muôn Ç©i 
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Bài sÓ 207 

常住物資三寶財 
一針一草苦中來 
貪婪損德招冤苦 
浪費傷天惹禍災 
檀越漿油千寶買 
禪門花果萬功栽 
善心多發瞋癡減 
福德安祥智慧開 
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DÎch âm                                                                                 

 
 
 

ThÜ©ng trø vÆt tÜ tam bäo tài 
NhÃt châm nhÃt thäo kh° trung lai 

Loån lai t°n ÇÙc chiêu oan kh° 
Lãng phi thÜÖng thiên nhå h†a tai 
ñàn viŒt tÜÖng dÀu thiên bäo måi 
ThiŠn môn hoa quä vån công tài 
ThiŒn tâm Ça phát sân, si giäm 
PhÜ§c ÇÙc an tÜ©ng trí huŒ khai 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

XÜa nay vÆt døng trong  chùa  
C¶ng rau, trái §t ÇŠu mua b¢ng tiŠn 

Tham lam t°n ÇÙc oan khiên 
ˆn xài phung phí h†a riêng vŠ mình 

TÜÖng, dÀu, mu‡ng, nïa linh tinh 
Dùng không cÄn thÆn t¶i tình ngÜ©i mua 

Bån Öi ! Çã bÜ§c vào chùa 
G¡ng tu phÜ§c ÇÙc bÓn mùa bình an 
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Bài sÓ 208 

出家目的以何為 
解脫輪迥生死悲 
名利色財須放下 
是非人我莫堅持 
公侯卿相高高隱 
富貴榮華遠遠離 
禮佛參禪明自性 
頓超三界別懷疑 
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DÎch âm 

 
 
 

XuÃt gia møc Çích dï hà vi 
Giäi thoát luân hÒi sanh tº bi 
Danh l®i s¡c tài tu phóng hå 

ThÎ phi nhân ngã måc kiên trì 
Công hÀu khanh tÜ§ng cao cao Än 

Phú quš vinh hoa viÍn viÍn ly 
LÍ PhÆt tham thiŠn minh t¿ tánh 
ñÓn siêu tam gi§i biŒt hoài nghi 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

XuÃt gia møc Çích là gì 
Xa lìa sanh tº thoát ly luân hÒi 

S¡c tài danh l®i buông trôi 
ThÎ phi nhân ngã håi Ç©i kh° ta 
Công hÀu khanh tÜ§ng tránh xa 
Vinh hoa phú quš rÒi ra së tàn 
G¡ng tu rºa såch nghiŒp oan 

Ra vào ba cõi thanh nhàn an vui 
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Bài sÓ 209 

修行明察假和真 
以假煉真早出塵 
假假真真真即假 
真真假假假成真 
假真真假真真假 
真假假真假假真 
悟理假真真解脫 
娑婆處處可安身 
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DÎch âm 

 
 
 

Tu hành minh sát giä hòa chân 
Dï giä luyŒn chân täo xuÃt trÀn 
Giä giä chân chân chân tÙc giä 

Chân chân giä giä giä thành chân 
Giä chân chân giä chân chân giä 
Chân giä giä chân giä giä chân 
Ng¶ lš giä chân chân giäi thoát 

Ta bà xÙ xÙ khä an thân 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Tu hành rõ lš giä chân 
Thông thÜ©ng mÜ®n giä tu chân dÍ thành 

Giä chân chân giä vô sanh 
Chân chân giä giä bi‹n xanh mây tr©i 

Giä chân cùng ª m¶t nÖi 
Chân th©i giä vÆy giä th©i là chân 

Tâm không chÃp m†i s¡c trÀn 
Ta bà là chÓn an thân muôn Ç©i 
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Bài sÓ 210 

輪迥生死一凡夫 
早向空門志願修 
先斷貪瞋歸極樂 
後嚴福智入閻浮 
紅塵滾滾隨緣住 
業海茫茫定向游 
南北東西無選擇 
單形隻影度春秋 
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DÎch âm 

 
 
 

Luân hÒi sanh tº nhÃt phàm phu 
Täo hÜ§ng không môn chí nguyŒn tu 

Tiên Çoån tham sân quy C¿c låc 
HÆu nghiêm phÜ§c trí nhÆp Diêm phù 

HÒng trÀn c°n c°n tùy duyên trø 
NghiŒp häi mang mang ÇÎnh hÜ§ng du 

Nam b¡c Çông tây vô tuy‹n tråch 
ñÖn hình chích änh Ç¶ xuân thu 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Luân hÒi sanh tº m¶t sinh linh 
S§m Ç‰n thiŠn môn nguyŒn sºa mình 

TrÜ§c bÕ tham sân vŠ C¿c låc 
Sau tu phÜ§c trí xuÓng U minh 

Bøi trÀn m© mÎt tìm phÜÖng hÜ§ng 
Sóng nÜ§c mênh mông ki‰m l¶ trình 
Nam b¡c Çông tây không l¿a ch†n 

Vì Ç©i hi‰n tr†n chút chân tình 
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Bài sÓ 211 

不動貪瞋佛自成 
西方淨土亦當生 
三途往返隨心住 
六道輪迥任意行 
靜坐參禪增慧命 
誦經禮佛絕虛名 
恒沙業海由三毐 
毐盡風波即刻平 
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DÎch âm 

 
 
 

BÃt Ç¶ng tham sân PhÆt t¿ thành 
Tây phÜÖng TÎnh Ç¶ diŒc ÇÜÖng sanh 

Tam ÇÒ vãng phän tùy tâm trø 
Løc Çåo luân hÒi nhÆm š hành 

Tïnh t†a tham thiŠn tæng huŒ mång 
Tøng kinh niŒm PhÆt tuyŒt hÜ danh 

H¢ng sa nghiŒp häi do tam Ç¶c  
ñ¶c tÆn phong ba tÙc kh¡c bình 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Ch£ng Ç¶ng tham sân PhÆt ch¡c thành 
Tây phÜÖng TÎnh Ç¶ së siêu sanh 

Ra vào ba cõi tùy tâm tÜªng 
Lên xuÓng sáu ÇÜ©ng m¥c š hành 

Tïnh t†a tham thiŠn nuôi huŒ mång 
Tøng kinh låy PhÆt bÕ hÜ danh 

H¢ng sa kh° häi do ba Ç¶c 
ñ¶c h‰t thân tâm hÜªng phÜ§c lành 
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Bài sÓ 212 

夫妻那有隔天讎 
幸福一生別外求 
相敬如新稱意合 
和諧依舊謂心頭 
情深如海花銜蜜 
義拔雲天月照樓 
共處莫嫌真的愛 
平安富貴我家收 
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DÎch âm 

 
 
 

Phu thê ná h»u cách thiên thù 
Hånh phúc nhÃt sanh biŒt ngoåi cÀu 

TÜÖng kính nhÜ tân xÜng š hiŒp 
Hòa hài y c¿u vÎ tâm ÇÀu 

Tình thâm nhÜ häi hoa hàm mÆt 
Nghïa båt vân thiên nguyŒt chi‰u lâu 

C¶ng xÙ måc hiŠm chân Çích ái 
Bình an phú quš ngã gia thâu 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

V® chÒng ch§ giÆn h©n dai 
Træm næm hånh phúc không ai ngoài mình 

ThÜÖng nhau vì nghïa vì tình 
Yêu nhau là phäi hy sinh thÆt nhiŠu 

Hài hòa vui vÈ nuông chìu 
NhÜ©ng cÖm xÈ áo chia ÇŠu cho nhau 

Bình an phÜ§c ÇÙc sang giàu 
Næm dài tháng r¶ng trÜ§c sau m¶t lòng 
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Bài sÓ 213 

幸福平安莫遠尋 
貧窮富貴本由心 
損人利己冤家到 
救困扶危福德臨 
孝悌賢良財祿進 
淫邪惡毐禍災侵 
為人守禮明因果 
庶免夜長淚滿襟 
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DÎch âm 

 
 
 

Hånh phúc bình an måc viÍn tÀm 
BÀn cùng phú quš bän do tâm 
T°n nhân l®i k› oan gia Çáo 

CÙu kh°n phò nguy phÜ§c ÇÙc lâm 
Hi‰u ÇÍ hiŠn lÜÖng tài l¶c tÃn 

Dâm tà ác Ç¶c h†a tai xâm 
Vi nhân thû lÍ minh nhân quä 

ThÙ miÍn då trÜ©ng lŒ mãn khâm 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Bình an hånh phúc trong tay 
Giàu sang cÖ c¿c chính ngay bên mình 

Håi ngÜ©i ki‰m l®i kh° sinh 
Giúp nhau nguy khÓn nghïa tình vŠ ta 

Tài l¶c nh© kính mË cha 
Tai bay h†a Ç‰n dâm tà gây nên 
Làm ngÜ©i nhân quä ch£ng quên 

SuÓt Ç©i sung sÜ§ng l¡m hên ít buÒn 
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Bài sÓ 214 

六月觀音成道天 
人人參禮福無邊 
先求世界離兵火 
後願眾生脫苦纏 
工作和諧身體好 
經商順利友情堅 
心常知足多慈愍 
菩薩與君永有緣 
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DÎch âm 

 
 
 

Løc nguyŒt Quan Âm thành Çåo thiên 
Nhân nhân tham lÍ phúc vô biên 

Tiên cÀu th‰ gi§i ly binh hÕa 
HÆu nguyŒn chúng sanh thoát kh° triŠn 

Công tác hòa hài thân th‹ häo 
Kinh thÜÖng thuÆn l®i h»u tình kiên 

Tâm thÜ©ng tri túc Ça tØ mÅn 
BÒ tát  d» quân vïnh h»u duyên 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Tháng sáu Quan Âm chÙng Çåo vàng 
Chúng con kính låy dÜ§i hào quang 

TrÜ§c cÀu th‰ gi§i lìa tranh chÃp 
Sau nguyŒn chúng sanh thoát kh° nàn 

Công viŒc hài hòa tiêu bŒnh tÆt 
Bán buôn thuÆn l®i ÇÜ®c giàu sang 

Tâm luôn tri túc nhiŠu tØ mÅn 
BÒ tát Ç¶ trì vån s¿ an 
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Bài sÓ 215 

盂蘭勝會拜家先 
拔度解冤救倒懸 
今日證壇觀自在 
昔年請教目犍連 
多生父母登仙境 
歷代宗親往爭天 
餓鬼孤魂離痛苦 
人間幸福樂綿綿 
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DÎch âm 

 
 
 

Vu lan th¡ng h¶i bái gia tiên 
Båt Ç¶ giäi oan cÙu Çäo huyŠn 

Kim nhÆt chÙng Çàn Quán t¿ tåi 
Tích niên thÌnh giáo Møc kiŠn liên 
ña sanh phø mÅu Çæng tiên cänh 

LÎch Çåi tông thân vãng tÎnh thiên 
Ngå qu› cô hÒn ly thÓng kh° 

Nhân gian hånh phúc låc miên miên 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

H¢ng næm tháng bäy Vu lan 
CÀu siêu båt Ç¶ giäi oan cºu huyŠn 

Møc Liên hi‰u hånh xÜa truyŠn 
Quan Âm cÙu kh° thŒ nguyŠn chÙng minh 

Ông bà cha mË hÜÖng linh 
VŠ nghe kinh kŒ vãng sinh cõi tr©i 

Cô hÒn ngå qu› kh° vÖi 
Nhân gian hånh phúc nÖi nÖi an lành 
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Bài sÓ 216 

中元七月禮家先 
上至高高到九玄 
歷劫宗親登寶筏 
多生父母上金船 
九幽十類離滄海 
八難三途入遠天 
後代子孫蒙庇祐 
陰超陽泰福無邊 
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DÎch âm 

 
 
 

Trung nguyên thÃt nguyŒt lÍ gia tiên 
ThÜ®ng chí cao cao Çáo cºu huyŠn 
LÎch ki‰p tông thân Çæng bäo phiŒt 

ña sanh phø mÅu thÜ®ng kim thuyŠn 
Cºu u thÆp loåi ly thÜÖng häi 

Bát nån tam ÇÒ nhÆp viÍn thiên 
HÆu Çåi tº tôn mông tí h¿u 

Âm siêu dÜÖng thái phúc vô biên 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Trung nguyên lÍ h¶i Vu lan 
CÀu siêu båt Ç¶ giäi oan cºu huyŠn 

NhiŠu Ç©i cha mË t° tiên 
Xa lìa b‹ kh° dåo thuyŠn pháp chÖi 

Cô hÒn ngå qu› kh¡p nÖi  
Anh linh chi‰n sï ÇÒng th©i vãng sanh 

Cháu con nh© phÜ§c ÇÙc lành 
SÓng trong hånh phúc thái bình an vui 
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Bài sÓ 217 

不動貪瞋學古人 
周年滿月志安貧 
往來生死無邊智 
出入輪迥不變身 
喜捨慈悲求解脫 
和諧忍辱救凡塵 
十方佛剎常遊化 
願在娑婆轉法輪 
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DÎch âm 

 
 
 

BÃt Ç¶ng tham sân h†c c° nhân 
Châu niên mãn nguyŒt chí an bÀn 

Vãng lai sanh tº vô biên trí  
XuÃt nhÆp luân hÒi bÃt bi‰n thân 

H› xä tØ bi cÀu giäi thoát 
Hòa hài nhÅn nhøc cÙu phàm trÀn 

ThÆp phÜÖng PhÆt sát thÜ©ng du hóa 
NguyŒn tåi Ta bà chuy‹n pháp luân 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

NgÜ©i xÜa bÕ ÇÜ®c tham sân 
Con nay nguyŒn h†c góp phÀn Ç¶ sanh 

Ra vào ba cõi an lành 
Luân hÒi ch£ng s® l®i danh không cÀn 

TØ bi h› xä nuôi thân 
Hài hòa nhÎn nhøc nghïa nhân tròn ÇÀy 

MÜ©i phÜÖng cõi PhÆt Çó Çây 
ChÌ san giáo hóa xÙ nÀy quê hÜÖng 
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善信迎春到佛堂 
志誠祈禱法中王 
人人進步增知識 
處處平安納吉祥 
青少功名才發展 
耆英壯健壽延長 
經商百藝皆如意 
農業豐收穀滿場 
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DÎch âm 

 
 
 

ThiŒn tín nghinh xuân Çáo PhÆt ÇÜ©ng 
Chí thành kÿ Çäo Pháp trung vÜÖng 

Nhân nhân ti‰n b¶ tæng tri thÙc 
XÙ xÙ bình an nåp cát tÜ©ng 

Thanh thi‰u công danh tài phát tri‹n 
Kÿ anh tráng kiŒn th† diên trÜ©ng 
Kinh thÜÖng bách nghŒ giai nhÜ š 

Nông nghiŒp phong thâu cÓc mãn trÜ©ng 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

MØng xuân PhÆt tº Ç‰n chùa 
Thành tâm lÍ PhÆt Çón mùa xuân sang 

CÀu xin m†i s¿ bình an 
NgÜ©i ngÜ©i hånh phúc trÀn gian hài hòa 

Thanh niên s¿ nghiŒp ti‰n xa 
TrÈ già vui vÈ nhà nhà l¡m hên 

Mua may bán Ç¡t v»ng bŠn 
Nông trÜ©ng công xÜªng ÇŠu lên nhÜ diŠu 
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二千零一已年終 
零二來臨氣勢雄 
國泰民安財滾滾 
風調雨順福重重 
工商貨品流如水 
男女身心壯似松 
世界和平離爭執 
人人幸福滿堂中 
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DÎch âm 

 
 
 

NhÎ thiên linh nhÃt dï niên chung 
Linh nhÎ lai lâm khí th‰ hùng 
QuÓc thái dân an tài c°n c°n 

Phong ÇiŠu vÛ thuÆn phÜ§c trùng trùng 
Công thÜÖng hóa phÄm lÜu nhÜ thûy 

Nam n» thân tâm tráng t® tùng 
Th‰ gi§i hòa bình ly tranh chÃp 

Nhân nhân hånh phúc mãn ÇÜ©ng trung 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Hai ngàn lÈ m¶t Çã qua 
Næm nay hy v†ng chúng ta an lành 

Nhân dân vui vÈ làm æn 
Gió hòa mÜa thuÆn m†i ngành ÇŠu lên 

Công thÜÖng mua bán v»ng bŠn 
TrÈ già trai gái l¡m hên nhiŠu tiŠn 

Næm châu bÓn b‹ bình yên 
NgÜ©i ngÜ©i hånh phúc h‰t phiŠn b§t lo 
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Bài sÓ 220 

祿馬運年又復來 
山河大地百花開 
人民安樂增工祿 
世界和平免禍災 
科技市場迎貴客 
經商貿易接元財 
家家戶戶皆如意 
孝順仁慈永不哀 
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DÎch âm 

 
 
 

L¶c mã vÆn niên h¿u phøc lai 
SÖn hà Çåi ÇÎa bách hoa khai 

Nhân dân  an låc tæng công l¶c 
Th‰ gi§i hòa bình miÍn h†a tai 

Khoa k› thÎ trÜ©ng nghinh quš khách 
Kinh thÜÖng mÆu dÎch ti‰p nguyên tài 

Gia gia h¶ h¶ giai nhÜ š 
Hi‰u thuÆn nhân tØ vïnh bÃt ai 

 
 

DÎch nghïa  
 
 

Ng¿a quš næm nay låi trª vŠ 
ñó Çây hoa cänh nª sum suê 
Nhân dân an låc thêm no Ãm 

Th‰ gi§i hòa bình b§t thäm thê 
ñi s§m vŠ trÜa thân khÕe månh 
Mua may bán Ç¡t l®i tràn trŠ 

Nhà nhà hånh phúc nh© Tr©i PhÆt 
Hi‰u thuÆn nhân tØ ch§ bÕ bê 
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Bài sÓ 221  

佛子遠方到賀年 
虔誠祈禱觀音前 
一年幸福皈依佛 
四季平安托賴天 
出入營謀修定慧 
往來交易學參禪 
迎春佈施招財祿 
忍辱慈悲永壽延 
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DÎch âm 

 
 
 

PhÆt tº viÍn phÜÖng Çáo hå niên 
KiŠn thành kÿ Çäo Quan Âm tiŠn 
NhÃt niên hånh phúc quy y PhÆt 

TÙ quš bình an thác låi Thiên 
XuÃt nhÆp doanh mÜu tu ÇÎnh huŒ 
Vãng lai giao dÎch h†c tham thiŠn 
Nghinh xuân bÓ thí chiêu tài l¶c 
NhÅn nhøc tØ bi vïnh th† diên 

 
 

DÎch Nghïa  
 
 

Ngày xuân PhÆt tº Ç‰n dâng hÜÖng 
CÀu nguyŒn Quan Âm giáng cát tÜ©ng 

Mong PhÆt Ç¶ trì luôn khÕe månh 
Nh© Tr©i che chª khÕi tai ÜÖng 
Ra vào mua bán xin tu phÜ§c 

Lui t§i làm æn nh§ cúng dÜ©ng 
Vui t‰t không quên công viŒc thiŒn 

Gia Çình hòa thuÆn sÓng yêu thÜÖng 
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Bài sÓ 222 

新年設禮供諸天 
眾等焚香願佛前 
老幼均安雄體魄 
經商發達進財源 
家家戶戶增歡喜 
處處方方長福田 
國運民情皆茂盛 
風調雨順樂無邊 
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DÎch âm 

 
 
 

Tân niên thi‰t lÍ cúng chÜ Thiên 
Chúng Ç£ng phÀn hÜÖng nguyŒn PhÆt tiŠn 

Lão Ãu quân an hùng th‹ phách 
Kinh thÜÖng phát Çåt tÃn tài nguyên 

Gia gia h¶ h¶ tæng hoan h› 
XÙ xÙ phÜÖng phÜÖng trÜªng phúc ÇiŠn 

QuÓc vÆn dân tình giai mÆu thånh 
Phong ÇiŠu vÛ thuÆn låc vô biên 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

ñÀu næm kính lÍ cúng chÜ Thiên 
ñŒ tº dâng hÜÖng nguyŒn PhÆt tiŠn 
Già trÈ bình an nhiŠu khÕe månh 
Bán buôn phát Çåt l¡m tài nguyên 

Gia gia h¶ h¶ thêm vui vÈ 
XÙ xÙ nÖi nÖi g¥p phÜ§c ÇiŠn 
VÆn nÜ§c dân tình ÇŠu tÓt ÇËp 

 MÜa hòa gió thuÆn sÓng bình yên  
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Bài sÓ 223 

生命無常頃刻間 
一停呼吸此身殘 
孤孤獨獨登黃路 
急急忙忙過鬼關 
杳杳冥冥歸地府 
悽悽慘慘別塵寰 
輪迥不息無邊苦 
早斷貪瞋上涅槃 
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DÎch âm 

 
 
 

Sanh mång vô thÜ©ng khoänh kh¡c gian 
NhÃt Çình hô hÃp thº thân tàn 
Cô cô Ç¶c Ç¶c Çæng huÿnh l¶                  

 CÃp cÃp mang mang quá qu› quan 
Y‹u y‹u minh minh quy ÇÎa phû 
Thê thê thäm thäm biŒt trÀn hoàn 

Luân hÒi bÃt tÙc vô biên kh° 
Täo Çoån tham sân thÜ®ng ni‰t bàn 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

SÓng ch‰t xÜa nay thÆt bÃt thÜ©ng 
Tim ngØng không ÇÆp bÕ quê hÜÖng 

Cô cô Ç¶c Ç¶c lìa gia quy‰n 
V¶i v¶i vàng vàng ki‰m qu› vÜÖng 

MÎt mÎt m© m© nÖi ÇÎa phû 
Thê thê thäm thäm chÓn linh ÇÜ©ng 

Luân hÒi ch£ng dÙt vô cùng kh° 
Khép ÇÜ®c tham sân h‰t Çoån trÜ©ng 



 248

Bài sÓ 224 

學道修行別是非 
心萌口說苦無期 
誦經念佛功成少 
懺悔參禪果結微 
鬥鬥爭爭招惡業 
人人我我惹哀悲 
輪迥生死燃眉急 
莫待臨身走太遲 
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DÎch âm 

 
 
 

H†c Çåo tu hành biŒt thÎ phi 
Tâm manh khÄu thuy‰t kh° vô kÿ 

Tøng kinh niŒm PhÆt công thành thi‹u 
Sám hÓi tham thiŠn quä ki‰t vi 

ñÃu ÇÃu tranh tranh chiêu ác nghiŒp 
Nhân nhân ngã ngã nhå ai bi 

Luân hÒi sanh tº nhiên mi cÃp 
Måc Çãi lâm thân tÄu thái trì 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Tu hành khuyên ch§ thÎ phi 
MiŒng mÒm ch£ng gi» kh° thì vŠ ta 

Tøng kinh niŒm PhÆt xót xa 
Tham thiŠn sám hÓi qu› ma phá hoài 

Càng tranh nhân ngã càng sai 
Thích khoe Üa nÎnh h†a tai låi nhiŠu 

ñ©i ngÜ©i sÓng ÇÜ®c bao nhiêu 
ChÌ cÀn thÙc tÌnh tiêu diêu vô cùng 
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Bài sÓ 225 

濁惡凡夫實可憐 
是非顛倒害其身 
來來往往無終局 
鬥鬥爭爭沒了塵 
出入三途由口舌 
升沈六道在貪瞋 
茫茫苦海迥頭早 
劫火降臨免毐焚 
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DÎch âm 

 
 
 

TrÜ®c ác phàm phu thÆt khä lân 
ThÎ phi Çiên Çäo håi kÿ thân 

Lai lai vãng vãng vô chung cøc 
ñÃu ÇÃu tranh tranh m¶t liÍu trÀn 
XuÃt nhÆp tam ÇÒ do khÄu thiŒt 
Thæng trÀm løc Çåo tåi tham sân 
Mang mang kh° häi hÒi ÇÀu täo 

Ki‰p hÕa giáng lâm miÍn Ç¶c phÀn 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Nh»ng kÈ phàm phu thÆt Çáng thÜÖng 
ThÎ phi Çiên Çäo nghiŒp khôn lÜ©ng 

Sanh sanh tº tº h¢ng sa ki‰p 
ñ‰n Ç‰n Çi Çi vån nÈo ÇÜ©ng 

Lên xuÓng tam ÇÒ buÒn Çau Ç§n 
Ra vào løc Çåo kh° thê lÜÖng 
Bi‹n trÀn m© mÎt hÒi ÇÀu s§m 

Tránh ÇÜ®c hôm nao n‡i Çoån trÜ©ng 
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Bài sÓ 226 

現在娑婆苦用功 
將來極樂托蓮蓬 
從今不是輪迥客 
以後便成解脫翁 
日聽靈禽宣妙有 
夜聞寶樹演真空 
塵塵色色皆清爭 
佛我眾生三體同 
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DÎch âm 

 
 
 

HiŒn tåi Ta bà kh° døng công 
TÜÖng lai C¿c låc thác liên bÒng 
Tùng kim bÃt thÎ luân hÒi khách 
Dï hÆu tiŒn thành giäi thoát ông 

NhÆt thính linh cÀm tuyên diŒu h»u 
Då væn bäo th† diÍn chân không 
TrÀn trÀn s¡c s¡c giai thanh tÎnh 

PhÆt ngã chúng sanh tam th‹ ÇÒng 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Ta bà nay kh° døng công 
TÜÖng lai C¿c låc tiên bÒng thänh thÖi 

TØ Çây thoát khÕi luân hÒi 
Thanh nhàn t¿ tåi sÓng Ç©i bình an 

Ngày nghe chim hót trên ngàn 
ñêm vŠ t¿a gÓi cành vàng ngû yên 

Tr©i mây gió nÜ§c là thiŠn 
Chúng sanh tÙc PhÆt vô biên nhiŒm mÀu 
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Bài sÓ 227 

四月今天佛誕辰 
焚香發願學前人 
貪瞋一鎖分分緊 
福慧雙修日日勤 
忍辱包容陪社會 
慈悲喜捨養吾身 
僧尼善信皆如此 
幸福平安遍剎塵 
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DÎch âm 

 
 
 

TÙ nguyŒt kim thiên PhÆt Çän thÀn 
PhÀn hÜÖng phát nguyŒn h†c tiŠn nhân 

Tham sân nhÃt tÕa phân phân khÄn 
PhÜ§c huŒ song tu nhÆt nhÆt cÀn 
NhÅn nhøc bao dung bÒi xã h¶i 

TØ bi h› xä dÜ«ng ngô thân 
Tæng ni thiŒn tín giai nhÜ thº 

Hånh phúc bình an bi‰n sát trÀn 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Tháng tÜ PhÆt Çän låi vŠ Çây 
Th¡p nén tâm hÜÖng nguyŒn trÜ§c ThÀy 

NhÅn nhøc hài hòa nên g¡ng h†c 
TØ bi h› xä cÓ công xây 

Tham sân khép låi trông chØng kÏ 
PhÜ§c huŒ song tu gi» tr†n ÇÀy 

Tæng tøc m¶t lòng vì Çåo cä 
Bình an hånh phúc kh¡p Çông tây 
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Bài sÓ 228 

是非辯駁失慈悲 
黑白分明總有期 
污濁終歸沈海裏 
雲霞一定向天飛 
賢良聖善身心爽 
毐惡凡夫智力疲 
因果古今雷貫耳 
可憐世上沒誰知 
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DÎch âm 

 
 
 

ThÎ phi biŒn bác thÃt tØ bi 
H¡c båch phân minh t°ng h»u kÿ 

Ô trÜ®c chung quy trÀm häi lš 
Vân hà nhÃt ÇÎnh hÜ§ng thiên phi 

HiŠn lÜÖng thánh thiŒn thân tâm säng 
ñ¶c ác phàm phu trí l¿c bì 

Nhân quä c° kim lôi quán nhï 
Khä lân th‰ thÜ®ng m¶t thùy tri 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

ThÎ phi giäi thích có gì hay 
Phäi trái hôm nao së rõ bày 

Rác bÄn theo dòng vŠ bi‹n l¥n 
Mây lành thuÆn gió kh¡p tr©i bay 

HiŠn lÜÖng thánh thiŒn nhiŠu an låc 
ñ¶c ác phàm phu l¡m Ç†a Çày 
Nhân quä xÜa nay nhÜ sÃm n° 

ThÜÖng thay trÀn th‰ vÅn còn say 
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Bài sÓ 229 

培育僧尼最勝緣 
如來命胍永恒傳 
三乘聖教前人譯 
二諦玄機現代宣 
解脫輪迥為究竟 
學行科舉是從權 
功成願滿貪瞋息 
苦海常遊化度船 



 259

 
DÎch âm 

 
 
 

BÒi døc tæng ni tÓi th¡ng duyên 
NhÜ lai mång måch vïnh h¢ng truyŠn 
Tam thØa thánh giáo tiŠn nhân dÎch 

NhÎ Ç‰ huyŠn cÖ hiŒn Çåi tuyên 
Giäi thoát luân hÒi vi cÙu cánh 

H†c hành khoa cº thÎ tùng quyŠn 
Công thành nguyŒn mãn tham sân tÙc 

Kh° häi thÜ©ng du hóa Ç¶ thuyŠn 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

ñào tåo tæng ni thÆt phÜ§c duyên 
NhÜ lai mång måch mãi lÜu truyŠn 
Tam thØa thánh giáo xÜa tØng dÎch 

NhÎ Ç‰ huyŠn cÖ nay låi tuyên 
Giäi thoát luân hÒi làm cÙu cánh 
H†c hành khoa cº chÌ tùng quyŠn 

Công thành nguyŒn mãn tham sân dÙt 
Bi‹n kh° mênh mông cÙu Ç¶ thuyŠn 
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欲救人間脫苦形 
錢財名譽兩犧牲 
刀山劍樹難殘志 
火烙油燒沒了情 
春夏秋冬陪浪子 
東南西北伴浮萍 
隨緣早晚遊滄海 
別動貪瞋障礙程 
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DÎch âm 

 
 
 

Døc cÙu nhân gian thoát kh° hình 
TiŠn tài danh d¿ lÜ«ng hy sinh 
ñao sÖn ki‰m th† nan tàn chí 

HÕa låc dÀu thiêu m¶t liÍu tình 
Xuân hå thu Çông bÒi lãng tº 

ñông tây nam b¡c bån phù bình 
Tùy duyên täo vãn du thÜÖng häi 

BiŒt Ç¶ng tham sân chÜ§ng ngåi trình 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

MuÓn giúp nhân gian Ç« c¿c hình 
TiŠn tài danh d¿ phäi hy sinh 

Núi Çao rØng ki‰m không chùn bÜ§c 
Lºa bÕng dÀu sôi vÅn dÃn mình 

Xuân hå thu Çông Ç©i lãng tº 
ñông tây nam b¡c sÓng lÜu linh 
Tùy duyên s§m tÓi vui tr©i bi‹n 
Ch§ Ç‹ tham sân cän l¶ trình 
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Bài sÓ 231 

歲暮禮酬三寶恩 
諸天護法伽藍神 
一年幸福修身好 
四季平安念佛勤 
生意興隆思佈施 
財源廣進減貪瞋 
家和萬事皆如意 
莫理將來富與貧 



 263

 
DÎch âm 

 
 
 

Tu‰ m¶ lÍ thù Tam Bäo ân 
ChÜ thiên h¶ pháp gìa lam thÀn 
NhÃt niên hånh phúc tu thân häo 

TÙ quš bình an niŒm PhÆt cÀn 
Sanh š hÜng long tÜ bÓ thí 

Tài nguyên quäng tÃn giäm tham sân 
Gia hòa vån s¿ giai nhÜ š 

Måc lš tÜÖng lai phú d» bÀn 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

LÍ tå cuÓi næm Tam Bäo ân 
ChÜ thiên h¶ pháp già lam thÀn 
BÓn mùa hånh phúc tu theo PhÆt 

Tám ti‰t bình an h†c sºa thân 
Mua bán g¥p th©i nên bÓ thí 

Làm æn may m¡n b§t tham sân 
Gia Çình hòa thuÆn Ç©i vui sÜ§ng 

ñ‹ š làm chi chuyŒn phú bÀn 
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Bài sÓ232 

越南來美看徒兒 
師父慈悲不可議 
水遠路遙程莫阻 
天寒地凍志難移 
費城弟子二三日 
麻省賢孫十小時 
四代同堂今初聚 
天輪快樂不分離 
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DÎch âm 

 
 
 

ViŒt nam lai MÏ khán ÇÒ nhi 
SÜ phø tØ bi bÃt khä nghì 

Thûy viÍn l¶ diêu trình måc trª 
Thiên hàn ÇÎa ÇÓng chí nan di 
Phí thành ÇŒ tº nhÎ tam nhÆt 

Ma tÌnh hiŠn tôn thÆp ti‹u thìO.K 
TÙ Çåi ÇÒng ÇÜ©ng kim sÖ tø 

Thiên luân khoái låc bÃt phân ly 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

ViŒt mam Ç‰n MÏ thæm ÇÒ nhi 
SÜ phø lòng tØ khó nghï nghì 

Cách núi ngæn sông lòng ch£ng Ç°i 
DÀm mÜa l¶i tuy‰t sÙc không suy 

Phi la ÇŒ tº chØng næm b»a 
Ma tÌnh hiŠn tôn ch¡c m¶t kÿ 

TÙ Çåi ÇÒng ÇÜ©ng nay g¥p m¥t 
Thiên luân vui vÈ khó phân ly 
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Bài sÓ 233 

人間永別苦難逃 
早晚終歸走一遭 
上自王侯皆共業 
下窮黎庶亦同槽 
生生死死靈魂碎 
去去來來覺性勞 
放下貪瞋修念佛 
永居極樂寶蓮高 



 267

 
DÎch âm 

 
 
 

Nhân gian vïnh biŒt kh° nan Çào 
Täo vãn chung quy tÄu nhÃt tao 

ThÜ®ng t¿ vÜÖng hÀu giai c¶ng nghiŒp 
Hå cùng lê thÙ diŒc ÇÒng tào 
Sanh sanh tº tº linh hÒn toái 
KhÙ khÙ lai lai giác tánh lao 

Phóng hå tham sân tu niŒm PhÆt 
Vïnh cÜ C¿c låc bäo liên cao 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Nhân gian vïnh biŒt Çoån trÜ©ng 
Là ngÜ©i ai cÛng vÃn vÜÖng Çau lòng 

Vua quan tÜ§ng sï ÇŠu vong 
Giàu nghèo dân dã vÅn trong luân hÒi 

Có sanh së tº ngÜ©i Öi 
Không Çi ch£ng Ç‰n thänh thÖi thanh nhàn 

G¡ng tu lên cõi Låc bang 
Tham sân dÙt såch bình an Ç©i Ç©i 
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Bài sÓ 234 

觀音割愛別雙親 
發願禪修度世人 
證大慈悲登聖境 
行真喜捨入凡塵 
無邊界外生千手 
一剎那間化萬身 
眾等有求皆感應 
娑婆永久沐洪恩 



 269

 
DÎch âm 

 
 
 

Quan Âm cát ái biŒt song thân 
Phát nguyŒn thiŠn tu Ç¶ th‰ nhân 
ChÙng Çåi tØ bi Çæng thánh cänh 
Hành chân h› xä nhÆp phàm trÀn 
Vô biên gi§i ngoåi sanh thiên thû 

NhÃt sát na gian hóa vån thân 
Chúng Ç£ng h»u cÀu giai cäm Ùng 

Ta bà vïnh cºu m¶c hÒng ân 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Quan Âm tháng chín xuÃt gia 
Phát tâm cÙu Ç¶ Ta bà chúng sanh 

TØ bi PhÆt ch£ng cÀu thành 
Vì lòng h› xä nên giành ª Çây 
Ngàn tay ngàn m¡t hiŒn ÇÀy 

Hóa thân thuy‰t pháp Çông tây kh¡p miŠn 
NgÜ©i ngÜ©i n‰u có l©i nguyŠn 

CÀu xin BÒ tát Ngài liŠn Ç‰n ngay 
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Bài sÓ 235 

寧公八十外生辰 
美國徒兒不在身 
祝賀恩師增福壽 
願求人類減貪瞋 
慈悲普接恒沙眾 
忍辱專收法界塵 
德化南邦弘淨土 
長年淡泊樂清貧 



 271

 
DÎch âm 

 
 
 

Ninh công bát thÆp ngoåi sanh thÀn 
MÏ quÓc ÇÒ nhi bÃt tåi thân 

Chúc hå Ân sÜ tæng phúc th† 
NguyŒn cÀu nhân loåi giäm tham sân 

TØ bi ph° ti‰p h¢ng sa chúng 
NhÅn nhøc chuyên thâu pháp gi§i TrÀn 

ñÙc hóa Nam bang ho¢ng tÎnh Ç¶ 
TrÜ©ng niên Çåm båc låc thanh bÀn 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Ân sÜ tám mÃy sanh thÀn 
ñÒ nhi ª MÏ ch£ng gÀn bên thân 
NguyŒn ThÀy phÜ§c th† vô ngÀn 

CÀu xin nhân loåi tham sân b§t dÀn 
TØ bi cÙu kh°n t‰ bÀn 

Tâm luôn nhÅn nhøc không phân Çêm ngày 
ViŒt Nam truyŠn giáo xÜa nay 

Tánh Üa Çåm båc lòng hay thÜÖng ngÜ©i 
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Bài sÓ 236 

稱譏毀譽四風塵 
自拿迥來害己身 
體魄衰殘生病惱 
精神恍惚動貪瞋 
富貧禍福因為主 
貴賤安危果有份 
欲脫輪迥離痛苦 
禪修早晚用功勤 



 273

 
DÎch âm 

 
 
 

XÜng cÖ hûy d¿ tÙ phong trÀn 
T¿ nã hÒi lai håi k› thân 

Th‹ phách suy tàn sanh bÎnh não 
Tinh thÀn hoäng hÓt Ç¶ng tham sân 

Phú bÀn h†a phúc nhân vi chû 
Quš tiŒn an nguy quä h»u phÀn 
Døc thoát luân hÒi ly thÓng kh° 
ThiŠn tu täo vãn døng công cÀn 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

TÓt xÃu khen chê chÌ mÃy l©i 
ñem vŠ vÃt vä håi mình chÖi 

LÜ©i æn mÃt ngû sanh buÒn bã 
T°n sÙc lao tâm së chán Ç©i 
ñÜ®c mÃt nên hÜ do bån cä 

Sang hèn sÜ§ng kh° tåi tr©i thôi 
Tâm không say Ç¡m danh và l®i 
S§m tÓi siêng tu giäi thoát rÒi 
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Bài sÓ 237 

人居世上百年期 
一切言行自己知 
若想平安多忍辱 
需求幸福少瞋癡 
冤家出自爭人我 
債主來從說是非 
順逆跟隨因果業 
生中快樂永無悲 



 275

 
DÎch âm 

 
 
 

Nhân cÜ th‰ thÜ®ng bách niên kÿ 
NhÃt thi‰t ngôn hành t¿ k› tri 

NhÜ®c tÜªng bình an Ça nhÅn nhøc 
Nhu cÀu hånh phúc thi‹u sân si 
Oan gia xuÃt t¿ tranh nhân ngã 
Trái chû lai tùng thuy‰t thÎ phi 

ThuÆn nghÎch cân tùy nhân quä nghiŒp 
Sanh trung khoái låc vïnh vô bi 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Ki‰p sÓng træm næm m¶t ÇÎnh kÿ 
Ngôn hành tÃt cä t¿ mình tri 

Ai mong hånh phúc nên nhÜ©ng nhÎn 
KÈ muÓn bình an ch§ thÎ phi 

Trái chû do ngÜ©i nhiŠu cÓ chÃp 
Oan gia tåi bån l¡m sân si 

Nhân nào quä Çó ÇØng than vãn 
Thû phÆn thanh nhàn së khÕi bi 
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Bài sÓ 238 

沒起貪瞋入妙禪 
菩提證果佛當天 
傾城艷女無能擾 
辣手狂魔不敢纏 
惡鬼神通高有限 
如來定力廣無邊 
身為弟子修行者 
願學恩師勵向前 



 277

 
DÎch âm 

 
 
 

M¶t khªi tham sân nhÆp diŒu thiŠn 
BÒ ÇŠ chÙng quä PhÆt ÇÜÖng thiên 

Khuynh thành diÍm n» vô næng nhiÍu 
Låt thû cuÒng ma bÃt cäm triŠn 
Ác qu› thÀn thông cao h»u hån 
NhÜ lai ÇÎnh l¿c quäng vô biên 

Thân vi ÇŒ tº tu hành giä 
NguyŒn h†c ân sÜ lŒ hÜ§ng tiŠn 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Ch£ng Ç¶ng tham sân tÙc nhÆp thiŠn 
BÒ ÇŠ thûa n† PhÆt ÇiŠm nhiên 

Ma vÜÖng Çánh phá không cuÒng loån 
Gái ÇËp dâng m©i ch£ng Çäo Çiên 
Ác qu› thÀn thông tuy quäng Çåi 

NhÜ lai ÇÎnh l¿c thÆt vô biên 
Trong Ç©i måc pháp tu hành khéo 

NguyŒn g¡ng noi theo Ç‹ hÜ§ng tiŠn 
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Bài sÓ 239 

身今出沒死生河 
昔日蓮池亂起波 
先動心猿離淨土 
後隨意馬入塵沙 
七情六欲招顛倒 
五趣三途結網羅 
若想回頭歸故里 
萬緣放下見彌陀 



 279

 
DÎch âm 

 
 
 

Thân kim xuÃt m¶t tº sanh hà 
Tích nh¿t liên trì loån khªi ba 
Tiên Ç¶ng tâm viên ly tÎnh Ç¶ 

HÆu tùy š mã nhÆp trÀn sa 
ThÃt tình løc døc chiêu Çiên Çäo 

NgÛ thú tam ÇÒ ki‰t võng la 
NhÜ®c tÜªng hÒi ÇÀu quy cÓ lš 

Vån duyên phóng hå ki‰n Di ñà 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Thân nay l¥n høp bi‹n trÀn 
Thûa xÜa ch£ng gi» š thân khÄu lành 

TrÜ§c ham s¡c l®i tài danh 
Sau vì nhân ngã tranh giành thÎ phi 

Ba ÇÜ©ng sáu nÈo Ç‰n Çi 
ThÃt tình løc døc sân si håi Ç©i 

MuÓn vŠ quê mË nghÌ ngÖi 
Vô minh khép låi tÙc th©i an vui 
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Bài sÓ 240 

十塔彌陀歷史編 
元韶越海到南天 
開壇設教傳心印 
弘法利生造福田 
龍壁青山纏寺後 
蟠溪綠水繞門前 
高僧碩德相承繼 
帝后人民禮奉虔 



 281

 
DÎch âm 

 
 
 

ThÆp Tháp Di ñà lÎch sº biên 
Nguyên ThiŠu viŒt häi Çáo Nam thiên 

Khai Çàn thi‰t giáo truyŠn tâm Ãn 
Ho¢ng pháp l®i sanh tåo phúc ÇiŠn 
Long bích thanh sÖn triŠn t¿ hÆu 
Bàn khê løc thûy nhiÍu môn tiŠn 
Cao tæng thåc ÇÙc tÜÖng thØa k‰ 
ñ‰ hÆu nhân dân lÍ phøng kiŠn 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

ThÆp Tháp Di ñà lÎch sº lâu 
Nguyên ThiŠu Ç‰n t¿ xÙ TriŠu Châu 

Xây chùa dåy cách trØ Çau kh° 
Thuy‰t pháp truyŠn phÜÖng dÙt thäm sÀu 

Long bích non xanh hoa k‰t trái 
Bàn khê nÜ§c bi‰c cá v©n câu 

Cao tæng thåc ÇÙc luôn thØa k‰ 
ñÜ®c cä vua dân nguyŒn phøng hÀu 
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Bài sÓ 241 

慧日高懸萬萬年 
照明東震到西乾 
和風養育南邦地 
尚德滋培北美天 
恩澤長期霑肉體 
師情永遠潤心田 
紀元移易身流落 
念念承行助道員 



 283

DÎch âm 
 
 
 

HuŒ nhÆt cao huyŠn vån vån niên 
Chi‰u minh Çông chÃn Çáo tây kiŠn 

Hòa phong dÜ«ng døc Nam Bang ÇÎa 
ThÜ®ng ÇÙc tÜ bÒi B¡c MÏ thiên 
Ân tråch trÜ©ng kÿ triêm nhøc th‹ 
SÜ tình vïnh viÍn nhuÆn tâm ÇiŠn 
K› nguyên di dÎch thân lÜu låc 

NiŒm niŒm thØa hành tr® Çåo viên 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

HuŒ nhÆt luôn luôn sáng gi»a tr©i 
Chi‰u soi vån vÆt kh¡p muôn nÖi 

Hòa phong dÜ«ng døc quê hÜÖng mË 
ThÜ®ng ÇÙc sinh sôi xÙ sª ngÜ©i 
Ân nghïa nh§ hoài không th‹ cån 
SÜ tình thÜÖng mãi ch£ng hŠ vÖi 
K› nguyên xê dÎch thân lÜu låc 
NiŒm niŒm con xin giúp Ç« Ç©i 
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Bài sÓ 242 

金壇玉佛作何為 
累似身蠶自吐絲 
易動貪心忘禮義 
難擒傲氣起瞋癡 
生時苦楚常堅守 
死刻留連固執持 
律制比丘衣缽具 
榮華富貴失慈悲 



 285

 
DÎch âm 

 
 
 

Kim Çàn ng†c PhÆt tác hà vi 
Løy t® thân tàm t¿ th° ti 

DÎ Ç¶ng tham tâm vong lÍ nghïa 
Nan cÀm ngåo khí khªi sân si 

Sanh th©i kh° sª thÜ©ng kiên thû 
Tº kh¡c lÜu liên cÓ chÃp trì 
LuÆt ch‰ tÿ kheo y bát cø 

Vinh hoa phú quš thÃt tØ bi 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Chùa vàng PhÆt ng†c Ç‹ mà chi 
Së giÓng loài T¢m t¿ cách ly 

DÍ bÎ tham lam quên lÍ nghïa 
Khó chØa ngåo mån n°i sân si 

Khi còn vÃt vä lo gìn gi» 
Lúc ch‰t thÜÖng Çau cÓ bám ghì 

LuÆt ch‰ tÿ kheo y bát cø 
Sang giàu phú quš mÃt tØ bi 
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Bài sÓ 243 

念佛時時修忍辱 
參禪刻刻學慈悲 
經行步步離邪想 
靜坐心心集正知 
菩薩行藏餐法喜 
聲聞出入絕情癡 
先賢為愍娑婆苦 
留六玄門自選之 



 287

 
DÎch âm 

 
 
 

NiŒm PhÆt th©i th©i tu nhÅn nhøc 
Tham thiŠn kh¡c kh¡c h†c tØ bi 

Kinh hành b¶ b¶ ly tà tÜªng 
Tïnh t†a tâm tâm tÆp chánh tri 
BÒ tát hành tàng xan pháp h› 

Thanh væn xuÃt nhÆp tuyŒt tình si 
Tiên hiŠn vÎ mÅn chÜ hàm thÙc 
LÜu løc huyŠn môn t¿ tuy‹n chi 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

NiŒm PhÆt ngày ngày nên nhÅn nhøc 
Tham thiŠn phút phút nh§ tØ bi 
Kinh hành m‡i bÜ§c xa tà tÜªng 
Tïnh t†a tØng hÖi g®i chánh tri 

BÒ tát Ç¶ sanh luôn pháp h› 
Thanh væn cÙu th‰ h‰t tình si 

NgÜ©i xÜa muÓn cÙu trÀn gian kh° 
ñ‹ sáu huyŠn môn t¿ ch†n Çi 
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Bài sÓ 244 

三師七證坐壇前 
戒子投誠禮兩邊 
昔日如來隨犯制 
今朝和尚應機傳 
防差止惡修身智     
忍辱慈悲學聖賢    
願以利生為目的   
貪瞋少動道心堅  
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DÎch âm 

 
 
 

Tam sÜ thÃt chÙng t†a Çàn tiŠn 
Gi§i tº ÇÀu thành lÍ lÜ«ng biên 

Tích nhÆt NhÜ Lai tùy phåm ch‰ 
Kim triêu Hòa ThÜ®ng Ùng cÖ truyŠn 

Phòng sai chÌ ác tu thân trí 
NhÅn nhøc tØ bi h†c thánh hiŠn 
NguyŒn dï l®i sanh vi møc Çích 

Tham sân thi‹u Ç¶ng Çåo tâm kiên 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Tam sÜ thÃt chÙng quš ngài 
TruyŠn trao gi§i pháp NhÜ Lai cho ngÜ©i 

Thûa xÜa PhÆt ch‰  tùy nÖi 
Hôm nay Hòa ThÜ®ng Çôi l©i dåy ræn 

Thói hÜ tÆt xÃu phäi ngæn 
TØ bi nhÅn nhøc siêng næng tu hành 

Vì mình vì cä chúng sanh 
Tham sân khép låi hiŠn lành mª ra 
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Bài sÓ 245   

照見道場正式開 
香煙繚繞壯煌臺 
龍天護法扶金殿 
諸佛聖賢坐玉楷 
善志禪師承祖印 
檀那施主助僧才 
從今紐約全民願 
努力修行卻禍災 
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DÎch âm 

 
 
 

Chi‰u Ki‰n ñåo Tràng chánh thÙc khai 
HÜÖng yên liÍu nhiÍu tráng hoàng Çài 

Long thiên h¶ pháp phù kim ÇiŒn 
ChÜ PhÆt thánh hiŠn t†a ng†c giai 

ThiŒn Chí thiŠn sÜ thØa t° Ãn 
ñàn Na thí chû tr® tæng tài 

Tùng kim N»u Ð§c toàn dân nguyŒn 
N‡ l¿c tu hành khÜ§c h†a tai 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Trung Tâm Chi‰u Ki‰n låc thành 
HÜÖng trÀm ngào ngåt gió lành nhË ÇÜa 

Cung nghinh hiŠn thánh tam thØa 
Long thiên h¶ pháp s§m trÜa cúng dÜ©ng 

Nh© bao công cûa thÆp phÜÖng 
ThiŠn SÜ ThiŒn Chí dÅn ÇÜ©ng Ç¶ sanh 

CÀu mong dân chúng tu hành 
TØ Çây N»u Ð§c an lành Ãm no 
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Bài sÓ 246 

佛制僧團夏季天 
安居禁足養心田 
行持戒律威儀緊 
學習慈悲忍辱堅 
懺悔參禪滋善法 
談經演教結良緣 
光陰九十無長短 
可使凡夫入聖賢 
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DÎch âm 

 
 
 

PhÆt ch‰ Tæng ñoàn hå quš thiên 
An cÜ cÃm túc dÜ«ng tâm ÇiŠn 
Hành trì gi§i luÆt oai nghi khÄn 

H†c tÆp tØ bi nhÅn nhøc kiên 
Sám hÓi tham thiŠn tÜ thiŒn pháp 

ñàm kinh diÍn giáo ki‰t lÜÖng duyên 
Quang âm cºu thÆp vô trÜ©ng Çoän 
Khä sº phàm phu nhÆp thánh hiŠn 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

PhÆt dåy m‡i Ç¶ hè sang 
Tæng ni vŠ låi Çåo tràng an cÜ 

TrÜ§c vì nuôi l§n nhân tØ 
Sau ngØa tánh xÃu tÆt hÜ sâu dày 

Tham thiŠn sám hÓi Çêm ngày 
Cùng nhau trao Ç°i ÇiŠu hay lë mÀu 

Th©i gian ba tháng qua mau 
G¡ng tu phÜ§c trí mai sau giúp Ç©i 
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Bài sÓ 247 

童年剃髮願修身 
十塔門中日夜勤 
禮佛參禪消惡業     
翻經講律繼賢人 
東西幾度傳心印   
密淨雙持達本真 
捨報安祥歸極樂 
將來再請入凡塵 
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DÎch âm 

 
 
 

ñÒng niên th‰ phát nguyŒn tu thân 
ThÆp Tháp môn trung nhÆt då cÀn 

NiŒm PhÆt tham thiŠn tùy t° nghiŒp 
Phiên kinh giäng luÆt k‰ tiŠn nhân 
ñông tây lÜ«ng xÙ truyŠn tâm Ãn 
Hi‹n mÆt tam thØa Çåt bän chân 

Xä báo an tÜ©ng quy C¿c låc 
TÜÖng lai tái thÌnh nhÆp phàm trÀn 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Tu°i thÖ thÀy s§m vào chùa 
T° Çình ThÆp Tháp bao mùa xuân thu 

Tham thiŠn niŒm PhÆt cÀn cù 
DÎch kinh dåy luÆt khuyên tu løc hòa 

M¶t lòng vì Çåo thi‰t tha 
ñông tây g¡ng gi» ngôi nhà NhÜ Lai 

Hôm nay nhË bÜ§c thiên thai 
Xin ngÜ©i trª låi trÀn ai giúp Ç©i 
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Bài sÓ 248 

大道東西事理同 
方隅阻隔在時空 
廣長互助民情穩   
佛主相交國運紅 
華麗聖堂教友力 
嚴莊寺院信徒功 
經文雖是辭章異 
讚誦願求感應通   
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DÎch âm 
 
 
 

ñåi Çåo Çông tây s¿ lš ÇÒng 
PhÜÖng ngung trª cách tåi th©i không 

 Quäng, trÜ©ng h‡ tr® dân tình °n  
PhÆt, Chúa tÜÖng giao quÓc vÆn hÒng 

Hoa lŒ thánh ÇÜ©ng giáo h»u l¿c 
Nghiêm trang t¿ viŒn tín ÇÒ công 

Kinh væn tuy thÎ tØ chÜÖng dÎ 
Tán tøng nguyŒn cÀu cäm Ùng thông   

 
 

DÎch nghïa 
 
 

ñåi Çåo s¿ lš giÓng nhau 
PhÜÖng tr©i tuy khác trÜ§c sau vì Ç©i  

Quäng bá nhân ái cÙu ngÜ©i  
PhÆt, Chúa ÇŠu muÓn kh¡p nÖi an lành 

Hoa thÖm giáo h»u lÜu danh 
Nghiêm trang thiŒn tín hoàn thành công phu 

Kinh væn tuy khác lÓi tu 
Tán dÜÖng cÀu nguyŒn ngàn thu thanh nhàn    
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Bài sÓ 249 

大聖現身為有情 
乘雖異別理圓明 
妙章宛轉開迷路 
法味芬芳潤覺程 
蓮藕枝枝成寶筏 
華薹朵朵結珠星 
經文六萬餘言字 
讚誦勳修苦惱停 
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DÎch âm 
 
 
 

ñåi thánh hiŒn thân vÎ h»u tình 
ThØa tuy dÎ biŒt lš viên minh 

DiŒu chÜÖng uy‹n chuy‹n khai mê l¶ 
Pháp vÎ phân phÜÖng nhuÆn giác trình 

Liên ngÅu chi chi thành bäo phiŒt 
Hoa Çài Çóa Çóa k‰t châu tinh 
Kinh væn løc vån dÜ ngôn t¿ 

Tán tøng huân tu kh° não Çình 
 
 

DÎch nghÎa 
 
 

ñåi Thánh thÎ hiŒn cÙu Ç©i 
ThØa tuy ba bÆc lš th©i giÓng nhau 

DiŒu huyŠn dÙt h‰t kh° Çau 
Pháp khai phÜÖng tiŒn ngàn sau an lành 

Liên ngÅu tØng chi‰c thuyŠn nhanh 
Hoa Çài muôn s¡c k‰t thành vì sao  

  Kinh væn Çåo vÎ ng†t ngào 
Tán dÜÖng tøng niŒm phÜ§c vào t¶i tiêu 
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Bài sÓ 250 

南亞天災 TSUNAMI 

空前曠後極窮悲 
千千萬萬傷心景 
疊疊重重慘死屍 
物質恒河沙損失   
精神無量數衰微   
人人自感同身受 
捐贈金財救此危 
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DÎch âm 
 
 
 

Nam Á thiên tai TSUNAMI 
Không tiŠn khoáng hÆu c¿c cùng bi 

Thiên thiên vån vån thÜÖng tâm cänh 
ñiŒp ÇiŒp trùng trùng thäm tº thi 

VÆt chÃt h¢ng hà sa t°n thÃt 
Tinh thÀn vô lÜ®ng sÓ suy vi 

Nhân nhân t¿ cäm ÇÒng thân th† 
Quyên t¥ng kim tài cÙu thº nguy 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

ñ¶ng ÇÃt , sóng thÀn TSUNAMI 
Toàn cÀu l§n nhÃt nån, tai, bi 

Thiên thiên vån vån ngôi nhà mÃt 
L§p l§p hàng hàng kÈ ch‰t Çi 
VÆt chÃt h¢ng hà bao t°n thÃt 

Tinh thÀn vô sÓ n‡i suy vi 
NgÜ©i ngÜ©i t¿ thÃy nhÜ mình kh° 
Quyên giúp cûa tiŠn Ç‹ cÙu nguy  
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Bài sÓ 251 

靈鷲山傳直指心   
光流處處破昏沉 
尼場實習功夫淺 
寺院行持道業深 
鐘響慈悲宣妙諦 
鼓鳴智慧演玄音 
今朝眾等同誠懇 
開請龍神八部臨   
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DÎch âm  
 
 
 

Linh thÙu sÖn tryŠn tr¿c chÌ tâm 
Quang lÜu xÙ xÙ phá hôn trÀm 

Ni trÜ©ng th¿c tÆp công phu thi‹n 
T¿ viŒn hành trì Çåo nghiŒp thâm 
Chung hÜªng tØ bi tuyên diŒu Ç‰ 

C° minh trí tuŒ diÍn huyŠn âm 
Kim triêu chúng Ç£ng ÇÒng thành khÄn 

Khai thÌnh long thÀn bát b¶ lâm 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Linh thÙu tr¿c chÌ nhân tâm 
Quang minh cÙu v§t l‡i lÀm chúng sanh 

Ni trÜ©ng tu h†c công thành 
T¿ viŒn s§m tÓi th¿c hành khó chi   

Chung truyŠn h› xä tØ bi  
C° tuyên bát nhã huyŠn vi Çåo mÀu 

Nay con tÃt cä cúi ÇÀu 
Khai chuông và trÓng nguyŒn cÀu chÙng minh 
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Bài sÓ 252 

觀察紅塵苦倒顛 
音聲菩薩耳邊傳 
尼場解脫時時習 
院落安祥日日專 
釋老昔年宣妙法 
女童現在闡揚禪 
麗天慧日光明顯 
成就菩提行願圓   
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DÎch âm 
 
 
 

Quan sát hÒng trÀn kh° Çäo Çiên 
Âm thanh BÒ Tát nhï biên truyŠn 
Ni trÜ©ng giäi thoát th©i th©i tÆp 

ViŒn låc an tÜ©ng nhÆt nhÆt chuyên 
Thích Lão tích niên tuyên diŒu pháp  

N» ñÒng hiŒn tåi xi‹n tham thiŠn  
LŒ thiên huŒ nhÆt quang minh hi‹n 

Thành t¿u BÒ ñŠ  hånh nguyŒn viên 
 
 

DÎch nghïa 
 
 

Quan sát ki‰p ngÜ©i kh° Çäo Çiên 
Âm thanh BÒ Tát nh¡n l©i truyŠn 
Ni trÜ©ng giäi thoát luôn luôn tÆp 
ViŒn låc an lành mãi mãi chuyên 
Thích Lão næm xÜa lÜu giáo lš  

N» ñÒng hiŒn tåi khóa tham thiŠn 
 LŒ thiên trí tuŒ Çêm ngày sáng 

Thành t¿u BÒ ñŠ hånh nguyŒn viên  
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Bài sÓ 253 

觀音觀頂大加持 
活佛親傳所證知   
淨洗多生冤債苦 
蠲除現劫難災悲 
從今忍辱勤修學 
以後仁慈願實施 
華越英文三種語 
讚揚功德不思議           
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DÎch âm 
 
 
 

Quan Âm quán Çänh Çåi gia trì 
Hoåt PhÆt thân truyŠn sª chÙng tri 

TÎnh tÄy Ça sanh oan trái kh° 
Quyên trØ hiŒn ki‰p nån tai bi 
Tùng kim nhÅn nhøc cÀn tu tÆp 
Dï hÆu nhân tØ nguyŒn th¿c thi 

Hoa ViŒt Anh væn tam chûng ng» 
Tán dÜÖng công ÇÙc bÃt tÜ nghì 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Quan Âm quán Çänh gia trì 
Đạt Lai Hoåt PhÆt tØ bi thân truyŠn 
Tiêu trØ nghiŒp chÜ§ng oan khiên 

An lành giäi thoát bình yên hài hòa 
TØ nay nhÅn nhøc vÎ tha 

HiŠn lÜÖng nhân hÆu, vì ta giúp Ç©i 
Hoa, Anh, ViŒt ng» làm l©i 

Tán dÜÖng công ÇÙc nhÜ tr©i bi‹n sâu 
 



 308

Bài sÓ 254 

阮老先生字德深 
皈依三寶號明心 
南邦故里青春長 
北美新鄉白骨沉 
孝子賢孫同受服 
親朋眷屬盡光臨 
今朝捨報生安養   
願見彌陀聽法音 
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DÎch âm 
 
 
 

NguyÍn lão tiên sinh t¿ ñÙc Thâm 
Quy y Tam Bäo hiŒu Minh Tâm 

Nam Bang cÓ lš thanh xuân trÜªng 
B¡c MÏ tân hÜÖng båch cÓt trÀm 
Hi‰u tº hiŠn tôn ÇÒng th† phøc  

Thân b¢ng quy‰n thu¶c tÆn quang lâm 
Kim triêu xä báo sanh an dÜ«ng 

NguyŒn ki‰n Di ñà thính pháp âm 
 
 

 DÎch nghïa 
 
 

Tiên sinh tên NguyÍn ñÙc Thâm 
Quy y Tam Bäo Minh Tâm hiŒu chùa 

ViŒt Nam thÕa chí nô Çùa 
Hoa Kÿ gªi xác bÓn mùa bình an 

Gia Çình toàn th‹ Ç‹ tang 
Bån bè thæm vi‰ng dâng nhang chí thành 

Hôm nay xä báo vãng sanh 
Nghe kinh nguyŒn niŒm hÒng danh Di ñà 
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Bài sÓ 255 
陳老先生家樹公 
一零有八遊仙蓬 
中華昔日離鄉井 
北美今時合祖宗 
五代兒孫承德澤 
雙行子女受恩濃 
鄰居好友來瞻仰 
福祿壽全詩晝翁 
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DÎch âm  

 
 
 

TrÀn lão tiên sinh Gia Th† công 
NhÃt linh h»u bát du tiên bÒng 

Trung Hoa tích nhÆt ly hÜÖng tÌnh 
B¡c MÏ kim th©i hiŒp t° tông 
NgÛ Çåi nhi tôn thØa ÇÙc tråch 
Song hàng tº n» thø ân nÒng 

Lân cÜ häo h»u lai chiêm ngÜ«ng 
Phúc l¶c th† toàn thi h†a ông 

 
 

DÎch nghïa 
 
 

Cø tên Gia Th† h† TrÀn 
M¶t træm lÈ tám mãn phÀn quy thiên 

Trung Hoa tØ giã xóm giŠng 
Hoa Kÿ vŠ v§i t° tiên ông bà 
Næm Ç©i con cháu hài hòa 

Gái trai hånh phúc cºa nhà an vui 
Bån bè ÇÜa tiÍn ngÆm ngùi 

Kính ngÜ©i phÜ§c ÇÙc nh§ ngÜ©i tài hoa 
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Bài sÓ 256 
Tri túc giúp tôi giäi thoát nhiŠu 
Tâm hÒn thoäi mái ít Çæm chiêu 
CÖm æn Çåm båc ngày hai b»a 

ThuÓc uÓng qua loa tÓi m¶t liŠu 
Tïnh t†a tham thiŠn minh t¿ tánh 
Tøng kinh låy PhÆt Ç¶ âm siêu 

M¥c ai chen chúc vòng danh l®i 
Mình sÓng an vui tu°i x‰ chiŠu 

Bài sÓ 257 
Ki‰p sÓng con ngÜ©i kh° sª thay 

Quanh næm suÓt tháng tính tØng ngày 
CÖm æn áo m¥c tiŠn lÜÖng trä 
S¡m sºa tiêu xài båc n® vay 

Th‰ s¿ thæng trÀm môi Ç¡ng Ç¡ng 
Nhân tình h¡c båch m¡t cay cay 
Già nua bŒnh hoån vô nhà lão 

Sáu bäy mÜÖi hÖn vÅn phäi cày 
Bài sÓ 258 

Gåt gÅm ngÜ©i ta Ç‹ l®i mình 
L®i chÜa thÃy Ç‰n h†a Çà sinh 

Nhân gieo xÃu xí nhÜ âm hÜªng 
Quä k‰t chua cay t® bóng hình 

Gian dÓi càng nhiŠu nhiŠu kh° sª 
L†c lØa cho l¡m l¡m Çiêu linh 
Mai sau thác xuÓng A Tÿ ngøc 
QuÌ TÓt Diêm La ch£ng vÎ tình 
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Bài sÓ 259 
Cha mË sanh thành dÜ«ng døc ta 
ñŠn Ön Çáp nghïa phÆn con mà 

Siêng næng thæm vi‰ng khi Çau y‰u 
CÓ g¡ng làm vui lúc tu°i già 

ˆn uÓng lo ÇŠu không cÄu thä 
Båc tiŠn phø giúp ch§ bê tha 

HiŠn lÜÖng hi‰u thäo Ç©i sung sÜ§ng 
Hånh phúc bình an kh¡p cä nhà 

Bài sÓ 260 
TiŒc cÜ§i Çêm nay træng sáng ng©i 
NgÜ©i ngÜ©i vØa Ç®i vØa ngÒi xÖi 

H† hàng bè bån tay nâng chén 
Trai gái sui gia miŒng mÌm cÜ©i 

Chú r‹ cô dâu luôn r¿c r« 
Bà con cô bác rÃt yêu Ç©i 

Chúc mØng hai cháu nên chÒng v® 
Hånh phúc bình an kh¡p m†i nÖi 

Bài sÓ 261 
Hånh phúc lÙa Çôi phäi nhÎn nhÜ©ng 
V® chÒng hòa thuÆn g†i r¢ng thÜÖng 

ChÒng kêu v® då Gia Phong ViŒt 
V® bäo chÒng nghe Luân Lš ThÜ©ng 

CÖm nÜ§c v® lo chÒng d†n dËp 
Xe nhà chÒng sºa v® chæm vÜ©n 

Cûa tiŠn ki‰m ÇÜ®c v® chÒng hÜªng 
Vui kh° bên nhau kh¡p nÈo ÇÜ©ng 
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Bài sÓ 262 
Hånh phúc træm næm ch§ giÆn thÜ©ng 

V® chÒng nh§ lÃy ch» tào khÜÖng 
Luôn luôn tÙc tÓi tình tan v« 

Mãi mãi nuông chìu nghïa vÃn vÜÖng 
Sæn sóc h‰t lòng khi Óm y‰u 

Giäi bày chân thÆt lúc ghen tÜÖng 
S¤n sàng tha thÙ khi lÀm l« 

Có th‰ sÓng nhau m§i cºu trÜ©ng 
Bài sÓ 263 

Duyên n® Ç©i nay xÜa ÇÎnh rÒi 
D» lành tÓt xÃu chính mình thôi 

ThÜÖng yêu hånh phúc giàu thêm cûa 
GiÆn d‡i chia tay Çói mÃt nÒi 
Vui vÈ Ç‹ nuôi thân cá chÆu 

ñau buÒn thêm håi phÆn bèo trôi 
Phu thê tuy g†i træm næm Çó 

NhÜng có bao nhiêu sÓng tr†n Ç©i 
Bài sÓ 264 

Danh l®i càng ham së kh° nhiŠu 
Th‰ gian træm tu°i có bao nhiêu 
Cây cao gió l§n cành liŠn gãy 

LiÍu y‰u mÜa dÀm gÓc chÌ xiêu 
Tri túc thanh nhàn già vÅn khÕe 

Tham cÀu vÃt vä trÈ Çà tiêu 
Bình an hånh phúc là trên h‰t 
Ch§ Ç‹ tâm ta muÓn Çû ÇiŠu 
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Bài sÓ 265 
Th‰ Gian l¡m kÈ kh° vì danh 

TÙ xÙ bôn ba vÃt vä giành 
ñÙc Ç¶ siêu quÀn không kÈ th¡ng 

Tài næng xuÃt chúng ch£ng ai tranh 
Hung hæng bÙc ép ngÜ©i trang lÙa 

BÜ§ng bÌnh khinh khi bÆc lão thành 
BŒnh tÆt già nua rÒi së Ç‰n 

Thân tàn cô Ç¶c suÓt næm canh 
Bài sÓ 266 

Ph° HiŠn t° chÙc vía Quan Âm 
LÍ thÌnh trø trì phÜ§c khó tÀm 

ThÜ®ng t†a thoái nhÜ©ng danh ThiŒn HuŒ 
Ni sÜ ti‰p nhÆn hiŒu NhÜ Tâm 
DÜ§i Çây xây d¿ng ni tu viŒn 

Trên Çó tåo thành tæng h†c lâm 
Tân c¿u hai bên vui vÈ cä 

Dâng lên Tam Bäo nén hÜÖng trÀm 
Bài sÓ 267 

TrÀm tÕa hÜÖng thÖm kh¡p Çåo tràng 
Chúng con kính låy dÜ§i hào quang 

TrÜ§c cÀu th‰ gi§i lìa tranh chÃp 
Sau nguyŒn chúng sanh thoát kh° nàn 

Công viŒc hài hòa luôn khÕe månh 
Gia Çình hånh phúc mãi bình an 
Noi gÜÖng chÜ PhÆt lòng tØ mÅn 
NguyŒn bÕ tham sân trí óc nhàn 
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Bài sÓ 268 
Tham sân chÃp ngã Ç†a Çày con 
Muôn Ùc ki‰p qua kh° vÅn còn 

Lúc ª chân tr©i khi góc bi‹n 
Hôm n¢m b‰n nÜ§c b»a ÇÀu non 

NhiŠu danh nhiŠu l®i nhiŠu xÖ xác 
L¡m s¡c l¡m tài l¡m mÕi mòn 

Sanh tº luân hÒi ngao ngán thÆt 
Nay nguyŠn khép låi cÙu Ç©i con 

Bài sÓ 269 
ñã mÃy thu rÒi xa chúng con 

ñÜ©ng vŠ cách trª nÜ§c cùng non 
Quê nhà lòng trÈ trông m© mÎt 

ñÃt khách thân già Ç®i mÕi mòn 
Tuy bi‰t s¡c không tan låi h®p 

VÅn thÜÖng nhân ngã mÃt hay còn 
Hôm nao vŠ låi thæm chùa cÛ 

Bác cháu nhà mình chuyŒn véo von 
Bài sÓ 270 

Tâm ÇÎa thiŒn lÜÖng nhiŠu hånh phúc 
Tánh tình nhân hÆu së bình an 

GiÆn h©n ganh ghét Ç©i chua xót 
ñâm th†c thÎ phi sÓng kh° nàn 

Hi‰u kính mË cha tæng phÜ§c th† 
ThuÆn hòa chÒng v® ÇÜ®c giàu sang 

Thông minh tài trí nh© âm ÇÙc 
NiŒm PhÆt lâm chung Ç‰n ni‰t bàn 
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Bài sÓ 271 
Thiên Çàng ÇÎa ngøc chính trong ta 

ThiŒn ác xÜa nay cÛng m¶t nhà 
KÈ l¡m tham lam là qu› quái 

NgÜ©i nhiŠu giÆn d» tÙc yêu ma 
Nhân tØ bác ái danh Thiên Chúa 

H› xä tØ bi hiŒu PhÆt ñà 
Ch£ng Ç‹ vô minh Çày kh° sª 
BÀu tr©i hånh phúc thÆt bao la 

Bài sÓ 272 
Say sÜa hút chích sÜ§ng vài giây 

Thoäi mái Çê mê chÌ lúc nÀy 
Th‹ xác hao mòn do tåi Çó 

Tinh thÀn sút giäm chính vì Çây 
ñau thÜÖng bån gánh mai hay mÓt 

BÎnh hoån ngÜ©i mang chóng ho¥c chÀy 
L« dính cai liŠn may cÙu ÇÜ®c 

ChÜa ghiŠn ch§ h†c kh° trÀn thây 
Bài sÓ 273 

Hånh phúc bình an sÙc khÕe nhiŠu 
Båc tiŠn cÖm gåo Çû æn tiêu 
Gia Çình s§m tÓi luôn vui vÈ 

Buôn bán gÀn xa vÅn thuÆn chiŠu 
Già trÈ gái trai lo m†i viŒc 

Quan quân cán chính bÆn træm ÇiŠu 
QuÓc gia giàu månh dân sung sÜ§ng 

SÓng th‰ cu¶c Ç©i m§i Çáng yêu 
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Bài sÓ 274 
ThÎ thÎ phi phi muÓn håi ngÜ©i 

NhÜng rÒi kh° sª chính mình nÖi 
Nay mai bån h»u ÇŠu xa lánh 

S§m tÓi gia Çình së bÕ rÖi 
PhÜ§c ÇÙc hao mòn do l¡m chuyŒn 

Tâm thÀn ray rÙt tåi nhiŠu l©i 
Thiên Çàng ÇÎa ngøc do ta cä 

Ch§ Ç‹ Çau thÜÖng hûy cu¶c Ç©i 
Bài sÓ 275 

Lòng tham ch£ng Çáy cûa ngÜ©i Ç©i 
Ki‰m mãi tìm hoài vÅn cÙ vÖi 

Cûa muÓn ÇÀy tròn nhÜ trái ÇÃt 
Danh cÀu sáng chói t® sao tr©i 
TrÜa chiŠu bÆn r¶n Çi cùng xÙ 
S§m tÓi bÖ ph© chåy kh¡p nÖi 

Th‹ xác hao mòn ai kh° sª 
Buông Çi së thÃy chính mình l©i 

Bài sÓ 276 
Giàu sang Çói khát chính do ta 
Hånh phúc bình an cÛng tåi nhà 

H‡n láo hung hæng phÜ©ng ác qu› 
Ngang tàng bÜ§ng bÌnh b†n tà ma 

Nhân tØ ch£ng s® khi Çêm tÓi 
Hi‰u thuÆn không lo lúc tu°i già 

TÎnh Ç¶ ni‰t bàn là nhÅn nhøc 
BÒng lai tiên cänh ki‰m Çâu xa 
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Bài sÓ 277 
Hình hài m¥t mÛi thÆt phÜÖng phi 

Tánh n‰t tham sân xÃu lå kÿ 
VÖ vét ÇÜ®c nhiŠu cÜ©i h› hä 

MÃt Çi chút ÇÌnh n°i sân si 
Hành vi xº th‰  dao và búa 

ñåo ÇÙc nuôi thân hÆn v§i bi 
SuÓt tháng quanh næm lo ki‰m chác 

Già nua bŒnh hoån kh° li bì 
Bài sÓ 278 

BŒnh  hoån già nua Çû kh° thân 
Thêm vào Çiên Çäo bªi tham sân 
Ngày Çêm vÃt vä theo danh l®i 

Næm tháng bÖ ph© chÃp ngã nhân 
L¥n l¶i bán mua tình nghiŒt ngã 

Bôn ba vay trä n® phong trÀn 
Hôm nao vŠ låi nÖi mình Ç‰n 

Ch¡c ch£ng còn gì ÇÜa tiÍn chân 
Bài sÓ 279 

Sanh già bŒnh tº luÆt thiên nhiên 
ChÌ có tham sân m§i Çáng phiŠn 
L¡m kÈ hung hæng thành mÃt n‰t 

NhiŠu ngÜ©i bÜ§ng bÌnh Ç‰n khùng Çiên 
Quanh næm Çu°i b¡t danh và l®i 
SuÓt tháng say mê båc v§i tiŠn 
Bán cä linh hÒn luôn th‹ xác 

Cho mình Çau Ç§n kh° triŠn miên 
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Bài sÓ 280 
Træm næm vó ng¿a v¶i vàng phi 
VÆt chÃt trÀn gian lÜu luy‰n gì 

KÈ muÓn bình an nên nhÎn nhøc 
NgÜ©i cÀn  hånh phúc ch§ sân si 
ñau thÜÖng tåi bån Üa tranh chÃp 

Kh° sª vì mình thích thÎ phi 
S¡c l®i danh tài say Ç¡m mãi 

HÒn lìa khÕi xác ch£ng còn chi 
Bài sÓ 281 

Ch£ng giÆn  h©n ai Ç« nh†c mình 
Môi thÜ©ng së có nø cÜ©i xinh 

Cho Ç©i b§t kh° nhiŠu thÖ m¶ng 
ñ‹ bån thêm vui tr†n nghïa tình 
KhÕi phäi bôn ba tìm  hånh phúc 

ñâu cÀn vÃt vä ki‰m an ninh 
TrÀn gian tÃt cä ÇŠu nhÜ th‰ 

BÓn bi‹n næm châu sÓng thái bình 
Bài sÓ 282 

Vì danh vì s¡c låi vì tiŠn 
Nhân loåi ngÜ©i ngÜ©i bÎ Çäo Çiên 

NÜ§c mÃt nhà tan nhiŠu kh° sª 
Thân tàn ma dåi l¡m Üu phiŠn 

Ngày Çêm l¥n l¶i cùng  hang  hóc 
Næm tháng bôn ba kh¡p m†i miŠn 

VÃt vä Çau buÒn nhÜng cÓ gi» 
PhÆt r¢ng bÕ b§t sÓng bình yên 
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Bài sÓ 283 
Låc thành an vÎ ÇÙc Quan Âm 
TÃt cä cùng dâng m¶t nén trÀm 

TrÜ§c nguyŒn tÀm thanh ban hånh phúc 
Sau cÀu cÙu kh° giúp an tâm 

Quê nhà quy‰n thu¶c ÇÀy no Ãm 
ñÃt khách ÇÒng hÜÖng h‰t l‡i lÀm 

Th‰ gi§i loài ngÜ©i ngÜng chém gi‰t 
Næm châu bÓn bi‹n nh§ ân thâm 

Bài sÓ 284 
PhÜ§c ÇÙc nhân duyên Ç‰n bÃt ng© 

ThÀy trò huynh ÇŒ g¥p nhÜ mÖ 
Bao næm trôi n°i chÜa mê lÓi 

M¶t phút dØng chân Çã thÃy b© 
Tam Ç¶c bÕ dÀn sanh trí tuŒ 
Løc hòa tu mãi ng¶ huyŠn cÖ 
TØ bi h› xä nuôi thân mạng 
Giäi thoát së vŠ v§i tu°i thÖ 

Bài sÓ 285 
Kh° bi‰t tu hành kh° së vÖi 

Ngày Çêm vÃt vä vÅn yêu Ç©i 
Sºa chùa xúc tuy‰t thân an låc 

Låy PhÆt tøng kinh trí sáng ng©i 
Nh§ mË chÎ em phôn ÇiŒn thoåi 
Thæm thÀy huynh ÇŒ lái xe hÖi 
Ni viŒn Quan Âm tuy nhÕ hËp 

TØ bi nguyŒn träi kh¡p muôn nÖi 
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Bài sÓ 286 
Tinh tÃn  h†c hành tinh tÃn tu 

Hi‹u rành lš lë m†i thâm u 
Th‰ gian lÍ nghïa nuôi nhân ÇÙc 

PhÆt pháp tØ bi rºa oán thù 
S§m tÓi kŒ kinh nên n‡ l¿c 

TrÜa chiŠu công quä nh§ cÀn cù 
Tham sân khép låi Ç©i vui sÜ§ng 
Tïnh t†a tham thiŠn së h‰t ngu 

Bài sÓ 287 
Yêu thÜÖng h©n giÆn bªi vô minh 

Kh° sª xÜa nay m†i h»u tình 
ñi ÇÙng n¢m ngÒi không t¿ tåi 

Ra vào lên xuÓng ch£ng an ninh 
Bi‰ng æn mÃt ngû nhiŠu mÖ m¶ng 
Thª ng¡n than dài l¡m b¿c mình 

Vån vÆt hài hòa muôn Ùc ki‰p 
ChÌ riêng nhân loåi mãi Çiêu linh 

Bài sÓ 288 
Chùa m§i hôm nay con nhÆn rÒi 

TØ Çây tu h†c h‰t ÇÖn côi 
SÜ huynh sÜ ÇŒ lo ho¢ng Çåo 

Tín n» thiŒn nam giúp viŒc Ç©i 
Phòng Óc tÒi tàn tìm cách sºa 

Gi§i thân kiên cÓ g¡ng công bÒi 
Linh SÖn thûa Ãy truyŠn tâm Ãn 
Håt giÓng BÒ ñŠ m†c kh¡p nÖi 
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Bài sÓ 289 
XÙ MÏ tæng ni cÛng khác thÜ©ng 

Quanh næm suÓt tháng bån rau tÜÖng 
ThÜÖng mây mây giÆn mÜa tÀm tã 
Nh§ gió gió h©n lånh buÓt xÜÖng 

Nghïa t¥ng tr©i cao tr©i xuÓng tuy‰t 
Tình trao ÇÃt r¶ng ÇÃt lên sÜÖng 
Hôm nao g¥p PhÆt xin ngài giúp 
Ch§ Ç‹ Çàn con l¡m Çoån trÜ©ng 

Bài sÓ 290 
Loài ngÜ©i Ç¶c ác nhÃt trÀn gian 
ñÓi xº cùng nhau quá båo tàn 

Cha mË ông bà Çem b¡n bÕ 
V® chÒng con cháu gi‰t phi tang 
ThÀy trò bè bån không thæm hÕi 

Quy‰n thu¶c gÀn xa ch£ng ngó ngàng 
ñåo ÇÙc suy ÇÒi Ç©i th‰ Çó 

ñÀy tr©i kh¡p cõi ti‰ng buÒn than 
Bài sÓ 291 

NguyŒn PhÆt vŠ Çây cÙu v§t Ç©i 
TrÀn gian kh° l¡m quš ngài Öi 

TØ bi h› xä mua không n°i 
Hånh phúc bình an bán ch£ng l©i 
ChÃp ngã tham sân cùng m†i nÈo 
Mê danh oán hÆn kh¡p muôn nÖi 

Nhân tình båc bëo Çen thành tr¡ng 
T¶i ác vì Çây mãi ngÆp tr©i 
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Bài sÓ 292 
M¡ng chºi ngÜ©i ta trÜ§c håi mình 

Vì r¢ng uÃt Ùc m¶t khi sinh 
Môi khô miŒng Ç¡ng do tranh cãi 

M¥t ÇÕ tay run bªi chÓng kình 
MŒt mÕi bÀn thÀn suy th‹ xác 
BuÒn rÀu s® sŒt y‰u thÀn kinh 

 Hôm nao nghiŒp báo tuÀn hoàn Ç‰n  
Kh° sª Çau thÜÖng l¡m c¿c hình 

Bài sÓ 293 
N‰u bÎ ngÜ©i ta m¡ng chºi mình 

Nên cÜ©i thoäi mái ho¥c làm thinh 
Nh© Çây tránh ÇÜ®c bao tranh chÃp 
MÜ®n Çó quên Çi m†i chÓng kình 
TÙc tÓi Çau lòng thÜÖng th‹ xác 
Thù hiŠm mŒt trí kh° thÀn kinh 

Quen thân m§i có nhiŠu va chåm 
Gây g‡ nhau chi mÃt cäm tình 

Bài sÓ 294 
NhÅn nhøc tÙc là ch§ giÆn ai 

Ngày Çêm luyŒn tÆp tánh hòa hài 
ChÎ kêu em då tình không nhåt 

ñŒ nói huynh nghe nghïa ch£ng phai 
H› xä tØ bi vui vÈ mãi 

ThÎ Phi ganh ghét kh° Çau hoài 
ñ‰n chùa møc Çích vì an låc 

NguyŒn sÓng bên nhau dÜ§i PhÆt Çài 
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Bài sÓ 295 
Tham sân n°i dÆy trí mê man 

H‡n láo Çiêu ngoa l¡m phÛ phàng 
Bán thánh buôn thÀn tìm l®i l¶c 

LØa thÀy phän bån ki‰m giàu sang 
CÖm nhai chÜa nát Çà quæng chén 

NÜ§c uÓng vØa tiêu v¶i Çá bàn 
PhÆt dåy nhân nào cho quä Çó 

Mai kia nghiŒp Ç‰n kh° lÀm than 
Bài sÓ 296 

ViŒt Nam vÃt vä Ç‰n Hoa Kÿ 
SÜ Phø thæm trò nên phäi Çi 

Non nÜ§c muôn trùng lòng ch£ng núng 
ñÃt tr©i lånh lëo chí không di 

Phi La ÇŒ tº hÖn tuÀn lÍ 
Ma Sét ÇÒ tôn chÌ m¶t ngày 

TÙ Çåi ÇÒng ÇÜ©ng vui h†p m¥t 
ThÀy trò cháu ch¡t nh§ hôm nay 

Bài sÓ 297 
ViŒt Nam Ç‰n MÏ Ç‹ thæm trò 

SÜ Phø lòng tØ thÆt quá to 
Vån d¥m tr©i mây không mÕi gÓi 

BÓn phÜÖng gió tuy‰t ch£ng Çau giò 
Phi La sáu b»a ÇÒ nhi liŒu 

Ma Sét Çêm ngày cháu ch¡t lo 
TÙ Çại ÇÒng ÇÜ©ng nay g¥p m¥t 

XÙ ngÜ©i ÇÜ®c vÆy phÜ§c Tr©i cho 
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Bài sÓ 298 
Møc Çích Çi tu Ç‹ cÙu Ç©i 

Thæng trÀm dâu b‹ vÅn vui chÖi 
TiŠn tài vÆt chÃt nên tùy phÆn 
Phäi trái thÎ phi ch§ l¡m l©i 

H†c lÃy tØ bi thÜÖng m†i vÆt 
Tu theo nhÅn nhøc giúp nhiŠu nÖi 
Træm næm mÃy kÈ bình an sÓng 

ñÜ®c mÃt  hÖn thua bªi mång Tr©i 
Bài sÓ 299 

B§t giÆn h©n nhau quš vÎ Öi 
TrÀn gian kh° sª vÅn chÜa r©i 

Sanh già bŒnh tº lo m© m¡t 
ñiŒn nÜ§c ga phôn trä høt hÖi 
Mortgage mua nhà thì n¥ng lãi 
Vay tiŠn buôn bán låi cao l©i 

Gia Çình xã h¶i ngàn muôn viŒc 
Sao ch£ng thÜÖng nhau Ç‹ sÓng Ç©i 

Bài sÓ 300 
PhÆt tº Çêm ngày cÓ g¡ng tu 

B§t tham ít giÆn ch£ng gây thù 
ThÎ phi nhân ngã xa lìa tÓt 

Danh l®i s¡c tài Ç¡m mãi ngu 
BÓ thí cúng dÜ©ng công m¶t s§m 
Bình an hånh phúc ÇÙc ngàn Thu 

ThÜÖng cha kính mË nhÜ Tr©i PhÆt 
LÓi Ç‰n Tây PhÜÖng ch£ng mÎt mù 
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Bài sÓ 301 
ñÜ©ng vŠ xÙ PhÆt l¡m chông gai 

TrÜ§c g†i r¢ng tu tÙc sºa sai 
Tham døc b§t dÀn cho tÆn gÓc 

Hài hòa thêm mãi Ç‰n thiên nhai 
TØ bi h› xä nên bÒi Ç¡p 

Nhân ngã thÎ phi ch§ Çoái  hoài 
Sau h†c tham thiŠn luôn niŒm PhÆt 
Tây phÜÖng TÎnh ñ¶ k‰t hoa Çài 

Bài sÓ 302 
Nhân quä xÜa nay thÆt rõ ràng 
Nhân nào quä Çó ch§ kêu than 

Chanh chua Çanh Çá Ç©i lao kh° 
Nhã nh¥n nhu mì tÜ§ng quš sang 
Nhân hÆu hiŠn tØ sanh phÜ§c huŒ 
GiÆn h©n ganh ghét håi tâm can 
Ng†t bùi cay Ç¡ng do mình ch†n 
Hånh phúc bình an hÖn cä vàng 

Bài sÓ 303 
BÒ ÇŠ phiŠn não r¶ng thênh thang 
NiŒm Ç¶ng sanh ra m†i bu¶c ràng 

Danh l®i s¡c tài Çau th‹ xác 
TØ bi h› xä mát tâm can 

Tam thØa hiŠn thánh vui vô tÆn 
Løc Çåo sanh linh kh° ngút ngàn 

Nhân ngã thÎ phi ÇÀy vÃt vä 
Tham sân khép ÇÜ®c sÓng bình an 
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Bài sÓ 304 
NhiŠu ngÜ©i miŒng lÜ«i nói nghe hay 

VÅn bÎ tham sân Ç†a suÓt ngày 
Danh l®i s¡c tài không š bÕ 

ThÎ phi nhân ngã cÓ tình vay 
Luân hÒi sanh tº sao chÜa tÌnh 

Bài båc rÜ®u chè låi cÙ say 
Hãy s§m hÒi ÇÀu tu kÈo trÍ 

Vô thÜ©ng kh° sª ch£ng ai thay 
Bài sÓ 305 

Ngày r¢m tháng bäy lÍ Vu Lan 
CÙu Ç¶ vong linh chÓn suÓi vàng 
Cha mË bäy Ç©i luôn hånh phúc 

Ông bà chín ki‰p mãi thanh nhàn 
Oan gia trái chû không thù hÆn 

Ngå qu› cô hÒn ch£ng khóc than 
Con cháu trÀn gian nh© phÜ§c ÇÙc 

TrÈ già trai gái sÓng bình an 
Bài sÓ 306 

NgÅm nghï ki‰p ngÜ©i kh° sª thay 
Bôn ba l¥n l¶i suÓt Çêm ngày 

Nhân tình l¡m lúc cÜ©i chua chát 
Th‰ s¿ nhiŠu lÀn nuÓt Ç¡ng cay 
BŒnh hoån già nua lo tÓi m¥t 

Tai ÜÖng ch‰t chóc s® nhæn mày 
HÖn thua ÇÜ®c mÃt ÇŠu là m¶ng 
ñÆy n¡p quan rÒi tay tr¡ng tay 
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Bài sÓ 307 
KÈ l¡m thÎ phi t¿ håi mình 

VØa vô nhân cách låi Çiêu linh 
Tåi gia nam n» còn không dám 

XuÃt tøc tæng ni n« cÓ tình 
Khoác lác Çiêu ngoa thÀn qu› s® 

Sân si lØa Çäo bån bè kinh 
Ngoài khoe Çåo ÇÙc trong gian ác 

Báo Ùng nay mai chÎu c¿c hình 
Bài sÓ 308 

NgÜ©i Ç©i miŒng lÜ«i thÃy mà ghê 
ñ°i tr¡ng thay Çen thÆt não nŠ 

Nay có nói không không nói có 
Mai chê rÒi nÎnh nÎnh rÒi chê 

PhÆt tr©i thÀn thánh ÇŠu nguyŠn rûa 
ThÀy t° mË cha vÅn chÜªi thŠ 

Ác Ç¶c hung hæng mình kh° sª 
HÒi ÇÀu sám hÓi thoát sông mê 

Bài sÓ 309 
KÈ ít bon chen t¿ thÃy nhàn 

NgÜ©i nhiŠu nóng giÆn kh° lÀm than 
Træm næm vó ng¿a nhiŠu cay Ç¡ng 

M¶t giÃc huÿnh lÜÖng l¡m phÛ phàng 
Ch§ Ç‹ lòng tham Çày th‹ xác 
ñØng cho lºa giÆn ÇÓt tâm can 

ñau thÜÖng vÃt vä mình mang cä 
Khoänh kh¡c Ç©i ta së chóng tàn 
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Bài sÓ 310 
PhÆt tº vŠ Çây v§i mË hiŠn 

CÀu mong m†i s¿ ÇÜ®c bình yên 
Gia Çình l§n nhÕ ÇŠu an låc 
Xã h¶i gÀn xa b§t kh° phiŠn 
NhÅn nhøc tØ bi nên h†c tÆp 

Tøng kinh sám hÓi phäi cÀn chuyên 
Tham sân khép låi luôn vì bån 

Hånh phúc ban cho Ç‰n kh¡p miŠn 
Bài sÓ 311 

Linh SÖn thiŠn viŒn khªi công xây 
HÒi hÜ§ng mÜ©i phÜÖng phÜ§c ÇÙc nÀy 
TrÜ§c nguyŒn PhÆt quang soi kh¡p cõi 

Sau xin thÀn l¿c h¶ trì Çây 
Phong ÇiŠu vÛ thuÆn Çau thÜÖng dÙt 

QuÓc thái dân an hånh phúc ÇÀy 
Thí chû ngÜ©i ngÜ©i nhiŠu l®i låc 
Cºu huyŠn thÃt t° vãng sanh tây 

Bài sÓ 312 
Træm næm m¶t thoáng ki‰p phù sinh 

Ch§ Ç‹ sân si hu› hoåi mình  
NhÎn nhøc không buÒn Çau th‹ xác 

Nhân nhÜ©ng ch£ng nhÙc nhÓi tâm linh 
Vinh hoa phú quš thÜ©ng vô nghïa 
Hånh phúc bình an m§i h»u tình 

Gi» ÇÜ®c tinh thÀn luôn thoäi mái 
ñêm ngày s§m tÓi v§i câu kinh 
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Bài sÓ 313 
TÃt cä sinh linh kh¡p m†i miŠn 

Sanh già bŒnh ch‰t chuyŒn ÇÜÖng nhiên 
NhiŠu tham l¡m giÆn nên nhiŠu kh° 
Ch£ng thÎ không phi së ch£ng phiŠn 

Khát uÓng Çói æn Ç©i thoäi mái 
Ngày làm Çêm ngû sÓng bình yên 

An vui hånh phúc nh© tri túc 
Ch§ Ç‹ hÜ danh mãi xích xiŠng 

Bài sÓ 314 
CÛng buÒn cÛng kh° cÛng vô minh 
TÃt cä chúng sanh ch£ng khác mình 

Bªi l¡m tham lam nên vÃt vä 
Vì nhiŠu nóng giÆn m§i Çiêu linh 

Luân hÒi bÃt tÆn do dòng ái 
Sanh tº vô biên tåi bi‹n tình 
BÕ h‰t tham sân tu ÇÎnh tuŒ 

ñ©i Ç©i ki‰p ki‰p sÓng an ninh 
Bài sÓ 315 

Vinh hoa phú quš l¡m ngÜ©i ghiŠn 
Kh° sª Çêm ngày vÅn ch£ng kiêng 
VÆt chÃt thì cÀu không thi‰u thÓn 

Tinh thÀn chÌ muÓn ch£ng Üu phiŠn 
Cºa nhà xe c¶ xài sang tr†ng 

Giày dép áo quÀn l¿a thÆt duyên 
ñòi hÕi chi nhiŠu thân vÃt vä 

ñâu b¢ng tri túc sÓng ThÀn Tiên 
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Bài sÓ 316 
D» hiŠn sai Çúng có gì tranh 

Ghét giÆn buÒn Çau vÅn cÓ giành 
Ông nói ông hiŠn bà tÙc tÓi 

Bà r¢ng ông d» h†a liŠn sanh 
Em cho em Çúng anh không chÎu 
Anh bäo em sai cÖm ch£ng lành 

N‰u nhÎn nhÜ©ng nhau Ç©i quá ÇËp 
Sao Çành Ç‹ kh° bªi hÜ danh 

Bài sÓ 317 
Chi‰n tranh tang tóc lŒ không vÖi 

Ch‰t chóc Çau thÜÖng kh° suÓt Ç©i 
Cha mË anh em ngÜ©i m¶t xÙ 

V® chÒng con cháu kÈ muôn nÖi 
Nhà tan cºa nát làng trÖ tr†i 

Máu chäy xÜÖng rÖi ru¶t rã r©i 
HÆn hÆn thù thù vô sÓ ki‰p 

Thanh bình nhân loåi sÓng vui chÖi 
Bài sÓ 318 

Tu hành khép låi tánh tham sân 
Thói xÃu tÆt hÜ nguyŒn bÕ dÀn 
LÃy nÜ§c tØ bi nuôi thánh trí 

Dùng cÖm h› xä dÜ«ng phàm thân 
Si mê cÓ chÃp nên buông lË 

NhÅn nhøc hy sinh phäi h†c lÀn 
Låy PhÆt tham thiŠn luôn cÓ g¡ng 
Ngôi nhà giäi thoát sát bên chân 
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Bài sÓ 319 
Nhà cao cºa r¶ng Ç‹ mà chi 
Kh° sª thân ta ch£ng ích gì 

TrÜ§c bÎ kiêu cæng m© lÍ nghïa 
Sau vì ngã mån ÇÆm sân si 
Khi còn vÃt vä lo gìn gi» 

Lúc ch‰t Çau thÜÖng cÓ níu trì 
PhÆt dåy tu hành nÜÖng c¶i ngû 
Liêu phòng tráng lŒ mÃt tØ bi 

Bài sÓ 320 
SÓng ñ©i Tri Túc TÙc ThÀn Tiên 
KhÕi phäi bôn ba kh¡p m†i miŠn 

Næm tháng tinh thÀn luôn giäi thoát 
ñêm ngày th‹ xác ÇÜ®c bình yên 

Mây hÒng tuy‰t tr¡ng nuôi tâm Çåo 
NÜ§c bi‰c non xanh dÜ«ng š thiŠn 
Khát uÓng Çói æn thÜ©ng lÍ PhÆt 

Vui buÒn sÜ§ng kh° vÅn an nhiên 
Bài sÓ 321 

Tham sân khép låi hÆn thù tan 
Së dÙt Çau thÜÖng h‰t phÛ phàng 
Kh¡p cõi trÀn gian ÇŠu hånh phúc 
Toàn cÀu nhân loåi khÕi lÀm than 

TØ bi giúp bån vŠ thiên gi§i 
NhÅn nhøc cho tôi Ç‰n ni‰t bàn 

Nam b¡c Çông tây ÇÒng lš tÜªng 
Næm châu bÓn bi‹n sÓng bình an 
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Bài sÓ 322 
ThÜÖng cha nh§ mË g¡ng tu hành 
Báo Çáp Ön ngÜ©i Çã dÜ«ng sanh 

BÕ b§t tham lam gìn th‹ diŒn 
ChØa dÀn nóng giÆn gi» thanh danh 

TØ bi nhÎn nhøc là tâm hi‰u 
H› xä yêu thÜÖng tÙc tánh lành 
Ch£ng Ç¡m tiŠn tài mê l®i l¶c 

Bình an hånh phúc trä Ön thành 
Bài sÓ 323 

Tây phÜÖng tÎnh Ç¶ có nào xa 
Ÿ chính trong ngÜ©i m‡i chúng ta 

Tánh ch£ng thÎ phi là C¿c Låc 
Tâm không Çiên Çäo tÙc Di ñà 

H› xä tØ bi thành bäo th† 
Hài hòa nhÅn nhøc k‰t liên hoa 

Khép ÇÜ®c tham sân là giäi thoát 
Tây phÜÖng tÎnh Ç¶ tåi ta bà 

Bài sÓ 324 
Tham sân khép låi g†i r¢ng thiŠn 
Thân, khÄu, š ÇØng l¡m Çäo Çiên 
Ch£ng Ç¡m l®i danh tæng trí tuŒ 
Không mê tài s¡c giảm Üu phiŠn 
ThÎ phi ganh ghét tinh thÀn kh° 
NhÅn nhøc hài hòa th‹ xác yên 
Tha thÙ cho ngÜ©i ta hånh phúc 
SÓng Ç©i giäi thoát tÙc thÀn tiên 
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Bài sÓ 325 
MÃy chøc næm tr©i sÓng n°i trôi 

Chua cay ng†t Ç¡ng n‰m quen rÒi 
HÖn thua ÇÜ®c mÃt tØng qua h‰t 
TÓt xÃu sang hèn chÎu Çû thôi 

Sám hÓi ngày Çêm tiêu nghiŒp chÜ§ng 
Trì kinh s§m tÓi thoát luân hÒi 

Nam kha m¶ng thÆt không cÀn bi‰t 
ChÌ nh§ m¶t ÇiŠu tôi hi‹u tôi 

Bài sÓ 326 
Thích N» TÎnh Quang cháu Bác Öi 

Thân dù vÃt vä miŒng nên cÜ©i 
Nói næng lÍ phép l©i tao nhã 
Vi‰t lách rõ ràng nét ÇËp tÜÖi 

Kinh, LuÆt, LuÆn Çàm theo Çåi chúng 
ViŒt, Anh, Pháp ng» h†c tØng l©i 
TÜÖng lai cÓ g¡ng cÀn thêm n»a 
SÓng th‰ tr†n Ç©i khÕi h° ngÜÖi 

Bài sÓ 327 
Chúc mØng sinh nhÆt cháu hæm ba 

Vui vÈ , bình an , v§i løc hòa 
H†c tÆp nhân tØ quên l‡i bån 

Hành trì nhÅn nhøc nh§ thÜÖng ta 
Luôn luôn dËp bÕ tâm h©n giÆn 

Mãi mãi vun bÒi tánh vÎ tha 
S§m tÓi trÜa chiŠu tu giäi thoát 
BÀu tr©i hånh phúc thÆt bao la 
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Bài sÓ 328  
MØng ngày sinh nhÆt thÙ hæm ba 
Cháu bác m¶t næm xa v¡ng nhà 
XÙ lå quê ngÜ©i tu nhÅn nhøc 
Làng mai xóm hå h†c thiŠn na 

Ngày Çêm thÃu hi‹u tâm sanh diŒt 
S§m tÓi hành trì tánh vÎ tha 
SÙc khÕe bình an trên tÃt cä 

Tinh thÀn mãi mãi vÅn hiŠn hòa 
Bài sÓ 329 

Bän tánh ham, cầu của chúng sinh                                
Thế gian ai cũng có trong mình 

Bao gồm thiện ác chư  phàm thánh 
Kể cả hiền ngu mọi hữu tình 

Lúc tÌnh khi mê vì nghiệp chướng 
Hôm thèm, b»a chán tại vô minh 
Không ai bỏ được lòng tham cả 

Bởi nó và ta như bóng hình 
Bài sÓ 330 

Thu về lá rụng cảnh thê lương 
Vạn vật trần gian thay đổi thường 

Tháng trước trên cành khoe sắc thắm 
Tuần nầy xuống đất ủ màng sương 

Sanh ly tử biệt niềm chua xót 
Kẻ ở người đi sự chán chường 
Thế giới muôn đời còn mãi đó 

Nhân loài mãi chịu nỗi buồn thương 
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Bài sÓ 331 
Mục đích người xưa lạy Phật là 
Đêm ngày vận động giúp thân ta 
Mỡ đường giảm bớt tim gan khỏe 
Gân cốt mạnh thêm khí huyết hòa 
Bệnh tật buồn đau dần biến mất 

An lành hạnh phúc sẽ hiện ra 
Do không tiếp xúc nhiều người nữa 

Tránh được phiền hà khỏi xót xa 
Bài sÓ 332 

Cái ngã xưa nay của hữu tình 
Bao gồm Phật tánh lẫn vô minh 

Khi tâm tư dại không an ổn 
Lúc š tưởng khôn có thái bình 

Chủng chủng nhân duyên từ đó phát 
Trùng trùng nghiệp báo tự đây sinh 

Cho nên tốt xấu do hành xử 
Hạnh phúc buồn đau cũng chính mình 

Bài sÓ 333 
Không ai bi‰t trÜ§c viŒc tÜÖng lai 
MuÓn ÇÜ®c bình an phäi miŒt mài 

Tích ÇÙc cho yên nhà l®i cºa 
Hành tØ Ç‹ tránh h†a trØ tai 

ThÜÖng yêu gi» tr†n ân tình nghïa 
NhÎn nhøc nâng cao phúc trí tài 
Thói xÃu tÆt hÜ nguyền bÕ b§t 

Nên thÜ©ng sºa Ç°i l‡i mình sai 
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Bài sÓ 334 
Danh l®i tình tiŠn tham v§i sân 

Tôi thưa đại chúng thật nhiều lần 
ñØng cho nó xÃu mà buông bÕ 

Ch§ tÜªng r¢ng hÜ låi ch£ng cÀn 
L¡m kÈ nh© Çây thành sự nghiệp 

NhiŠu ngÜ©i mượn Çó sống an thân 
Cho nên đức Phật ngài thường  dạy 
Vån pháp ÇŠu tØ v†ng niŒm phân 

 
 
 

Bài sÓ 335 
TØ bi h› xä m§i là tu 

BÕ b§t tham sân dËp oán thù 
Ch£ng Ç‹ l®i danh m© lš trí 

Tinh thÀn sáng dÎu t® træng thu 
H†a 

Ch£ng ham danh l®i nguyŒn Çi tu 
Giúp Ç« thÜÖng yêu cä kÈ thù 

NiŒm PhÆt tham thiŠn nuôi thánh trí 
SÓng Ç©i yên l¥ng t® hÒ thu 

Bài sÓ 336 
GiÆn h©n vì nói v§i nhau nhiŠu 

Cô Ç¶c tåi mình quá t¿ kiêu 
Kh° sª bªi tham không ÇÜ®c l¡m 
Ghen tÜÖng do Çánh mÃt tình yêu 
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Bài sÓ 337 

Tham lam kh° xác l¡m ngÜ©i Öi 
Danh l®i s¡c tài æn ngû chÖi 

Bäy thÙ phong trÀn say Ç¡m m¶t 
Xem nhÜ Çi ÇÙt hai phÀn Ç©i 

Bài sÓ 338 
Sân hÆn n°i lên cÛng håi mình 
GiÆn h©n tÙc tÓi m¶t khi sinh 

Tay vung miŒng chºi trông thô båo 
Già trÈ thân sÖ ch£ng n‹ tình 

Bài sÓ 339 
Si mê nguÒn gÓc m†i lÀm than 
Sanh tº vô biên kh° ngút ngàn 
S§m bi‰t quay ÇÀu vŠ b‰n giác 

Ra vào sáu nÈo vÅn bình an 
Bài sÓ 340 

Lối xóm nên nhÜ©ng nhÎn trÜ§c sau 
GiÆn h©n gây g° së buÒn Çau 

HÖn thua ÇÜ®c mÃt vô thÜ©ng cä 
HÖi thª ngÜng rÒi ch£ng thÃy nhau 

Bài sÓ 341 
TØ bi h› xä g¡ng công tu 

Rºa såch thân tâm m†i oán thù 
Næm tháng tuy dài Ç©i vÅn ÇËp 

NhÜ vÀng træng sáng gi»a Çêm thu 
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Bài sÓ 342 

Tham lam kh° sª chính mình nÖi 
SuÓt tháng quanh næm lo ki‰m l©i 

Th‹ xác tinh thÀn rÒi së rã 
B§t Çi mà sÓng Ç‹ xem Ç©i 

Bài sÓ 343 
Sân hÆn n°i lên t® lºa hÒng 

ñÓt bao công ÇÙc Çã vun trÒng 
Thêm vào uÃt Ùc sanh cuÒng trí 

NhiŠu ki‰p Çau thÜÖng kh° chÃt chÒng 
Bài sÓ 344 

Si mê giÆn d» së lÀm than 
Kh° sª thân ta håi xóm làng 

ñiên Çäo thÎ phi tranh chÃp ngã 
Luân hÒi muôn ki‰p nghiŒp còn mang 

Bài sÓ 345 
Vui buÒn sÜ§ng kh° ch§ so Ço 

M‡i ki‰p nhân sinh m¶t chuy‰n Çò 
Xuôi ngÜ®c d†c ngang tìm b‰n Ç‡ 

Giàu nghèo th† y‹u sÓ tr©i cho 
Bài sÓ 346 

Ngã chÃp tham lam v§i hÆn thù 
ñiên Çiên Çäo Çäo khó lòng tu 
ChÌ riêng cÓ chÃp Çà xÖ xác 

Thêm giÆn và ham kh° mÎt mù 
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Bài sÓ 347 

Thân tâm khÕe månh sÓng an lành 
Phí phåm càng nhiŠu bŒnh hoån sanh 

Th‹ xác suy tàn Çau kh° Ç‰n 
Tinh thÀn giäm sút mÃt khôn lanh 

Bài sÓ 348 
M¶t b§t yêu cÀu nÀy n† Çi 

Hai nên cÓ g¡ng giäm sân si 
Ba luôn thÃy ÇÜ®c mình sai trái 
BÓn phäi ngæn chØa tánh thÎ phi 

Bài sÓ 349 
Cä bÓn ÇiŠu trên b§t ÇÜ®c rÒi 

TØ tØ nghiŒp chÜ§ng së tiêu thôi 
Tinh thÀn th‹ xác luôn an låc 

Ti‰n Ç‰n vô sanh ch£ng mÃy hÒi 
Bài sÓ 350 

Thuy‰t pháp NhÜ Lai nói Çã nhiŠu 
Nay mình lÆp låi cÛng bao nhiêu 
CÀn buông bÕ b§t tham sân chÃp 

NghiŒp chÜ§ng muôn Ç©i t¿ Ç¶ng tiêu 
Bài sÓ 351 

Giáo lš ngÜ©i xÜa vi‰t Çã nhiŠu 
Nay mình soån låi cÛng bao nhiêu 
Tham sân khép låi ÇiŠu cÀn thi‰t 

Sanh tº luân hÒi t¿ Ç¶ng tiêu 
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Bài sÓ 352 

N‰u lÃy tØ bi xóa hÆn thù 
ñ©i nhiŠu hånh phúc ch£ng cÀn tu 
Ngày Çêm tính toán lØa thiên hå 

T¶i ác vŠ ta kh° mÎt mù 
Bài sÓ 353 

GiÆn h©n ganh ghét kh° ta thôi 
VÜ§ng phäi bi‰ng æn mÃt ngû rÒi 
Lòng då buÒn phiŠn ÇÀu óc mŒt 

B§t Çi lòng Ç« thÃy bÒi hÒi 
Bài sÓ 354 

Tha thÙ cho nhau lúc l« l©i 
ñôi khi sÖ š nói mà chÖi 

Không nên cÓ chÃp hay thù hÆn 
ñã mŒt còn thêm mÃt bån Ç©i 

Bài sÓ 355 
PhÆt tº vŠ chùa ch§ giÆn dai 
ñã là con PhÆt h†c hòa hài 

TØ bi h› xä nhiŠu an låc 
TÙc tÓi buÒn phiŠn kh° sª ai ? 

Bài sÓ 356 
MÜ©i mÃy næm rÒi g¥p låi nhau 

ThÀy trò ân nghïa ch£ng phai màu 
MiŠn Çông nÜ§c MÏ tr©i tuy lånh 

S§m tÓi luÆn Çàm chuyŒn trÜ§c sau 
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Bài sÓ 357 

Bác ái tØ bi h› xä ba 
Ai ai cÛng nói ho¥c nghe qua 

NhÜng rÒi nhân loåi ÇÀy Çau kh° 
ChÌ tåi tham sân ch£ng bÕ mà 

Bài sÓ 358 
Béo ng†t chua cay Ç¡ng chát bùi 
ˆn vØa khÕe månh sÓng an vui 

Tham lam bŒnh hoån nhiŠu Çau Ç§n 
Kh° sª thâu Çêm phäi søt sùi 

Bài sÓ 359 
Tu hành nên bÕ tánh hÖn thua 
ThÎ thÎ phi phi cÓ g¡ng chØa 

NhÎn nhøc hài hòa nên tÆp luyŒn 
Tham sân chÃp ngã phäi ngæn ngØa 

Bài sÓ 360 
Ai ai cÛng thích båc tiŠn thôi 

Hånh phúc bình an quên mÃt rÒi 
PhÜ§c ÇÙc ông bà xÜa Ç‹ låi 

Nay vì tí l®i thä sông trôi 
Bài sÓ 361 

PhÜ§c ÇÙc cho ta thÆt rÃt nhiŠu 
NhÜ là hånh phúc v§i tình yêu 
CÖm æn áo m¥c và sÙc khÕe  

Thoäi mái an vui Çû m†i ÇiŠu 
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Bài sÓ 362 

PhÜ§c ÇÙc do mình t¿ tåo ra 
NhÜ là kính mË v§i thÜÖng cha 

Khiêm nhÜ©ng nhÎn  nhøc ngÜ©i trên dÜ§i 
ThuÆn thäo anh em kh¡p cä nhà 

Bài sÓ 363 
Th‰ gi§i ngày nào máu ch£ng rÖi 

Tang thÜÖng thäm cänh kh¡p ÇÀy tr©i 
Chi‰n tranh khûng bÓ cùng ÇÒng nghïa 

XuÃt t¿ lòng tham håi kh° Ç©i 
Bài sÓ 364 

ñi tu møc Çích thoát luân hÒi 
Th©i Çåi bây gi© thích h†c thôi 

Ti‰n sï cº nhân là cÙu cánh 
Tham thiŠn niŒm PhÆt s¡p quên rÒi 

H†a  
Tham sân cÓ g¡ng bÕ lÀn hÒi  

ñ‰n lúc không còn nguyŒn m§i thôi 
NhÎn nhøc an lành làm cÙu cánh 

SÓng Ç©i Çåm båc Çû vui rÒi 
Bài 365 

Ch£ng ai thÕa mãn ÇÜ®c lòng ngÜ©i 
K‹ cä ThÀn, Tiên, Chúa, PhÆt, Tr©i 

M‡i m¶t yêu cÀu không giúp h† 
HÆn thù uÃt Ùc chºi nhau chÖi 
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Bài sÓ 366 

Nhìn ÇÙc Quan Âm miŒng mÌm cÜ©i 
Lòng con cäm thÃy thÆt vui tÜÖi 
Buông Çi tÃt cä bao phiŠn mu¶n 
ñ‹ ÇÜ®c bình an sÓng v§i Ç©i 

Bài sÓ 367 
N‰u bÎ gièm pha ch§ giÆn ngÜ©i 

TÜªng r¢ng h† t¥ng Çóa hÒng tÜÖi 
Nâng niu Ãp û vŠ dâng PhÆt 
H†c ÇÙc NhÜ Lai nª nø cÜ©i 

Bài sÓ 368 
ñây là š ki‰n cûa riêng tôi 

ñåi chúng nghe qua suy nghï rÒi 
ThÃy tÓt làm xem ch© k‰t quä 

Còn không thích h®p bÕ Çi thôi 
Bài sÓ 369 

ñòi hÕi càng nhiŠu trÜ§c kh° ta 
Theo sau vÃt vä m†i ngÜ©i nhà 

Do không thÕa mãn sanh buÒn b¿c 
TÙc tÓi thù h¢n h†a xäy ra 

Bài sÓ 370 
Quá khÙ qua Çi ch§ bÆn lòng 

TÜÖng lai chÜa Ç‰n cÛng ÇØng mong 
Th©i gian hiŒn tåi là cÖ h¶i 

CÓ g¡ng hoàn thành công viŒc xong 
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Bài sÓ  371 

NhÎn nhøc loài ngÜ©i thÆt Ç¡ng cay 
ñôi khi cÜ©i nói lúc ban ngày 

NhÜng khi Çêm Ç‰n lòng tê buÓt 
Thao thÙc bÒi hÒi khó ngû say 

Bài sÓ 372 
ChiŠu chu¶ng lòng mình cÛng kh° thay 

ñôi khi quá mŒt phäi nhæn mày 
VØa xong viŒc n† cÀn ngÖi nghÌ 

Låi Ç‰n chuyŒn nÀy ÇÙng dÆy ngay 
Bài sÓ373 

G¡ng gi» tâm mình ch£ng Çäo Çiên 
Buông ngay n‰u vÜ§ng phäi Üu phiŠn 

ˆn næn sºa Ç°i khi lÀm l« 
ñÜ®c vÆy tinh thÀn th‹ xác yên 

Bài sÓ 374 
Nh»ng viŒc qua rÒi hãy bÕ Çi 
Th©i gian Çã mÃt tính làm gì 

Hôm nay giäi thoát Çang tròn hÜªng 
ñó chính là ÇiŠu phäi nh§ ghi 

Bài sÓ375 
Lên Çây møc Çích cûa tôi là 
Thäo luÆn ai làm Çau kh° ta 

Bi‰t ÇÜ®c cùng nhau nguyŠn sºa Ç°i 
Bình an hånh phúc kh¡p muôn nhà 
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Bài sÓ 376 

TÜÖng lai xÃu tÓt thu¶c vŠ con 
Ch§ Ç‹ th©i gian nó xói mòn 

CÓ g¡ng trau dÒi thêm phÜ§c trí 
Vun bÒi Çåo nghiŒp v»ng nhÜ non 

Bài sÓ 377 
B§t chuyŒn trò nhau ít mích lòng 

Không h©n ch£ng giÆn khÕi ch© mong 
TÜÖng lai Ç‰n Çó rÒi toan tính 

HiŒn tåi viŒc cÀn hãy g¡ng xong 
Bài sÓ 378 

ñã bi‰t thân con nghiŒp chÜ§ng nhiŠu 
ñêm ngày sám hÓi t¶i dÀn tiêu 

Luôn ngæn thói xÃu, ngØa ham muÓn 
M§i thÃy Ç©i mình thÆt Çáng yêu 

Bài sÓ 379 
ñòi hÕi càng nhiŠu dÍ giÆn nhau 
Th‰ gian xanh ÇÕ Çû muôn màu 
Không ai thÕa mãn lòng ta n°i 
B§t ÇÜ®c yêu cÀu giäm kh° Çau 

Bài sÓ 380 
Lâu lâu g¥p m¥t nghïa tình hÖn 

Ÿ mãi bên nhau dÍ giÆn h©n 
Bªi tåi Çêm ngày va chåm mãi 

Không ai nhÜ©ng nhÎn m§i lên cÖn   
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Bài sÓ 381 

G¥p g« nhau thÜ©ng ch£ng ích chi 
DÍ sanh xích mích n°i sân si 

ñôi bên muÓn gi» tình luôn ÇËp 
Hãy b§t sÓ lÀn ti‰p xúc Çi 

Bài sÓ 382 
Ch§ Ç‹ l®i danh quÃy nhiÍu mình 

ñØng vì tài s¡c Ç¶ng tâm linh 
Sân si cÛng håi Çau buÒn l¡m 

M‡i thÙ b§t Çi Ç« c¿c hình 
Bài sÓ 383 

Luôn trách mình thôi ch§ trách tr©i 
Vì ta thi‰u ÇÙc kém tài nÖi 

Cho nên cu¶c sÓng nhiŠu ngang trái 
CÓ g¡ng nhÎn nhÜ©ng së thänh thÖi 

Bài sÓ 384 
Danh l®i tình tiŠn ch£ng ai chê 

Bao nhiêu h† cÛng muÓn tìm vŠ 
Bôn ba vÃt vä không hŠ chán 
Kh° sª Çau buÒn vÅn Ç¡m mê 

Bài sÓ 385 
Danh l®i tình tiŠn ch£ng håi ai 
NgÜ©i mê n‰u kh° ch§ kêu nài 

Nhà tiêu cºa nát thân tàn tå 
Nh§ cÛng ÇØng buÒn oán giÆn dai 

 



 349

 
Bài sÓ 386 

Danh l®i tình tiŠn ai cÛng mê 
ñ‰n khi kh° sª Ç‰n gÀn kŠ 
GiÆt mình lo s® thì Çà trÍ 

Nh¡m m¡t Çành lòng chÎu thäm thê 
Bài sÓ387 

Danh l®i tình tiŠn ch£ng xÃu xa 
Tåi ngÜ©i say Ç¡m kh° rÒi la 

ñua nhau giành giÆt không hŠ chán 
Bªi th‰ hÆn thù m§i xäy ra 

Bài sÓ388 
M‡i m¶t niŠm vui Ç‰n v§i mình 
ñŠu là hånh phúc cûa tâm linh 
HÒn nhiên, thoäi mái, và an låc 
Së thÃy trÀn gian thÆt h»u tình 

Bài sÓ 389 
M‡i m¶t buÒn Çau Ç‰n v§i mình 
ñŠu làm nhÙc nhÓi cä tâm linh 

Già nua, bŒnh hoån mau c¢n c‡i 
Së thÃy trÀn gian tÙc ngøc hình 

Bài sÓ 390 
Ch§ có nhìn ngÜ©i quên chính ta 
ñØng lo thiên hå ch£ng trông nhà 
Hôm nao tr¶m cÜ§p Çau buÒn Ç‰n 

Lúc Ãy ai vào chÎu xót xa ? 
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Bài sÓ 391 

G¥p g« nhau chi Ç‹ låi rÒi 
M‡i ngÜ©i m¶t ngã sÓng xa xôi 

ñây thÜÖng Çó nh§ h¢ng mong Ç®i 
ñ‰n lúc Çêm vŠ thÃy Ç¡ng môi 

Bài sÓ 392 
ñÜa tiÍn nhau chi m¶t Çoån ÇÜ©ng 

Chia tay lúc Ãy së buÒn thÜÖng 
NgÜ©i Çi kÈ ª tình lÜu luy‰n 

Giã biŒt nÖi nÀy khÕi vÃn vÜÖng 
Bài sÓ 393 

N»u Ð§c hôm nay thÆt ÇËp tr©i 
ThÀy trò huynh ÇŒ dåo quanh chÖi 
D†c ngang phÓ thÎ ÇŠu Çông Çúc 
KÈ bán ngÜ©i mua r¶n ti‰ng cÜ©i 

Bài sÓ394 
Ch§ Çể buÒn phiŠn quÃy nhiÍu ta 
Thân nhÜ bóng ch§p t® chiŠu tà 

Hôm nay thÃy Çó mai Çà mÃt 
M†i thÙ qua rÒi ch£ng ki‰m ra 

Bài sÓ 395 
Th© Tr©i, låy PhÆt nhÎn nhÜ©ng nhau 

Gia Çåo bình an buôn bán giàu 
S¿ nghiŒp v»ng bŠn may m¡n Ç‰n 
Trên hòa dÜ§i thuÆn h‰t buÒn Çau 
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Bài sÓ 396 

ñòi hÕi nhau nhiŠu chÌ kh° Çau 
ñôi khi va chåm trª nên thù 
BÃt nhân thÃt ÇÙc do vì th‰ 

B§t ÇÜ®c yêu cÀu ÇËp trÜ§c sau 
Bài sÓ 397 

Håt gåo chai tÜÖng Ç‰n ÇÜ®c chùa 
MÒ hôi nÜ§c m¡t cûa ngÜ©i mua 

ˆn no cÓ g¡ng lo tu h†c 
Trä n® Çàn na cúng bÓn mùa 

Bài sÓ 398 
Nông dân vÃt vä Ç° mÒ hôi 

M§i có håt cÖm nÃu trong nÒi 
Thích tº không lo ÇÜ©ng Çåo nghiŒp 

Buông lung n« Ç‹ tháng ngày trôi 
Bài sÓ 399 

Hãng xÜªng công nhân vÃt vä nhiŠu 
LÜÖng vŠ m§i Çû Ç‹ chi tiêu 

NgÜ©i tu ch£ng phäi lo tiŠn båc 
Låi bÕ công phu s§m, tÓi, chiŠu 

Bài sÓ 400 
Nhân viên công sª kh° bù ÇÀu 

Trí óc bÖ ph© ch£ng dÍ Çâu 
M§i ÇÜ®c ÇÒng lÜÖng vŠ chi døng 
NgÜ©i tu bi‰ng nhác thÃy mà sÀu 
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Bài sÓ 401 

Bán buôn nào phäi viŒc thanh nhàn 
ñi s§m vŠ khuya ngû ch£ng an 
May m¡n ÇÜ®c l©i, xui chÎu l‡ 
NgÜ©i tu ÇØng s® n‡i gian nan 

Bài sÓ 402 
MuÓn ÇÜ®c giàu sang vÃt vä nhiŠu 

Giao du càng r¶ng l¡m chi tiêu 
NgÜ©i tu Çåm båc ngày hai b»a 
CÓ g¡ng công phu cho thÆt ÇŠu  

Bài sÓ403 
Tu thân tích ÇÙc tÙc nhÜ©ng nhau 
B§t giÆn buông ngay m†i oán sÀu 
BÕ ÇÜ®c buÒn phiŠn ta thoäi mái 
ChØa dÀn tÆp quán håi mình Çau 

Bài sÓ 404 
Mùa hè nóng bÙc luÆt thiên nhiên 

PhÆt Tº bà con xin ch§ phiŠn 
Nh© chäy mÒ hôi thân khÕe månh 
M« ÇÜ©ng së giäm sÓng bình yên 

Bài sÓ4o5 
Låy PhÆt mÒ hôi thÃm Ü§t mình 
Tinh thÀn trí tuŒ ÇÜ®c anh minh 
Nh© thân Çã b§t Çi ÇÜ©ng m« 
BŒnh tÆt dÀn tiêu Ç« c¿c hình 
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Bài sÓ 406 

Hôm nay træm d¶ Farenheit 
VÅn phäi công phu trÜ§c PhÆt Çài 
Nóng bÙc không làm con nän chí 

MÒ hôi rºa såch nghiŒp trÀn ai 
Bài sÓ 407 

CÙu Ç¶ ngÜ©i ta quên mÃt mình 
Nên Ç©i vÃt vä l¡m Çiêu linh 
N‰u ai cÛng bi‰t lo mình tÓt  

Nhân loåi xÜa nay Çã thái bình 
Bài sÓ 408 

Hút xách, say sÜa, c© båc ba 
Ung thÜ, bŒnh hoån, nát tan nhà 

Khuyên nhau cÓ g¡ng ngæn chØa s§m 
Vì s¿ an lành cûa chính ta 

Bài sÓ 409 
ñã bi‰t chính mình làm kh° thân 

Do tham xúi døc oán, thù, sân 
Gây bao nghiŒp chÜ§ng nhiŠu khôn xi‰t 

Låy PhÆt con nay nguyŒn bÕ dÀn 
Bài sÓ 410 

ñÎa vÎ càng cao vÃt vä nhiŠu 
Xe nhà l¶ng lÅy l¡m chi tiêu 

Båc tiŠn dÜ giä thÜ©ng sanh tÆt 
ChÌ có an lành m§i Çáng yêu 
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Bài sÓ 411 

B¿c b¶i buÒn phiŠn làm kh° thân 
ñôi khi änh hÜªng Ç‰n tinh thÀn 

Tai ÜÖng bŒnh tÆt tØ Çây phát 
N‰u bi‰t thÜÖng ta g¡ng bÕ dÀn 

Bài sÓ 412 
Thoäi mái vui cÜ©i ích l®i ta 

Bình an hånh phúc ÇÜ®c hài hòa 
Tinh thÀn th‹ xác nhiŠu an låc 
BŒnh hoån Çau buÒn b§t xäy ra 

Bài sÓ 413 
Hånh phúc do ta æn ª hiŠn 

M¶t là chÎu Ç¿ng n‡i oan khiên 
Hai thÜÖng cha mË nhÜ©ng trên dÜ§i 

Ba ch£ng Ç¡m say danh, l®i, tiŠn 
Bài sÓ 414 

BuÒn Çau do t¿ chính mình khÜÖi 
Quá khÙ tØng vay ân, oán ngÜ©i 
Cä vÓn lÅn l©i nay nguyŒn trä 

ñØng thêm n® m§i kh° liŠn vÖi 
Bài sÓ 415 

TrÀn gian Çáng nói có hai ÇiŠu 
Kh° sª , an lành chÌ bÃy nhiêu 

ñåi chúng nghe nhàm xin t¡t máy 
Ra ngoài vÆn Ç¶ng m« ÇÜ©ng tiêu 
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Bài sÓ 416 

ñåi chúng ÇØng phiŠn tôi nói dai 
BuÒn Çau , hånh phúc m¶t ÇŠ tài 
Bªi r¢ng nhân loåi Çang cÀn nó 
Bi‰t Ç‹ rÒi cùng nguyŒn sºa sai 

Bài sÓ 417 
Lºa giÆn bØng lên lš trí m© 
Mê mê tÌnh tÌnh t® n¢m mÖ 

Nói næng, hành Ç¶ng nhiŠu sai quÃy 
Së l¡m buÒn Çau Ç‰n bÃt ng© 

Bài sÓ 418 
Lòng tham n‡i dÆy h‰t bình yên 

Th‹ xác suy vi , trí óc phiŠn 
ThÕa mãn ÇiŠu nÀy, mong muÓn n† 

Thân tàn l¿c kiŒt kh° triŠn miên 
Bài sÓ 419 

TrÀn gian nào phäi chÌ Çau thÜÖng 
Hånh phúc an vui kh¡p nÈo ÇÜ©ng 
Tåi bªi lòng tham che khuÃt mÃt 
Nhìn Ç©i m§i thÃy l¡m tai ÜÖng 

Bài sÓ 420 
Bi‰t sÓng thân tâm b§t kh° phiŠn 
ñ©i mình së thÃy thÆt bình yên 

HÖn thua ÇÜ®c mÃt vui buÒn Ç‰n 
Phäi s§m cho ta thích h®p liŠn 
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Bài sÓ 421 

Bình an hånh phúc ch£ng xa v©i 
Tåi bån vô tình không thÃy nÖi 
M‡i m¶t niŠm vui dù l§n nhÕ 
ñŠu là lš tÜªng sÓng cho Ç©i 

Bài sÓ 422 
NiŠm vui n‰u Ç‰n bån nên cÜ©i 
Së giúp cho mình nét m¥t tÜÖi 

Th‹ xác tinh thÀn cæng th£ng giäm 
Nhìn Çâu ta cÛng thÃy yêu Ç©i 

Bài sÓ 423 
ñÜ®c l¡m ngÜ©i thÜÖng cÛng kh° mình 

ñêm ngày h† muÓn gi» an ninh 
Vào ra m‡i bÜ§c ÇŠu theo dõi 

Ki‹m soát luôn ta m†i cäm tình 
Bài sÓ 424 

Træm næm m¶t thoáng Çã qua rÒi 
Ch§ Çể Ç©i mình oan u°ng trôi 
N‰u mÃt thân nÀy không trª låi 

Ngàn muôn Ùc ki‰p chÎu luân hÒi 
Bài sÓ 425 

Thiên hå giÆn mình cÛng ch£ng sao 
Vì ta Çâu mÃt c¶ng lông nào ? 

Cùng ngÜ©i cãi c† thêm thù hÆn 
T°n håi tinh thÀn th‹ l¿c hao 
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Bài sÓ 426 

TrÀn gian kh° sª khó mà vÖi 
Bªi lë hÜng suy ÇÎnh luÆt tr©i 
M‡i m¶t Çau buÒn khi nó Ç‰n 

Buông hay chÃp nhÆn së yêu Ç©i 
Bài sÓ 427 

B¿c b¶i làm ta cau có liŠn 
Nhìn mình thÃy t® kÈ khùng Çiên 
Tinh thÀn th‹ xác nhiŠu ray rÙt 
CÓ g¡ng cÜ©i lên së h‰t phiŠn 

Bài sÓ 428 
NhÎn nhøc làm ta Çau kh° nhiŠu 

D¢n lòng chÎu Ç¿ng nhË nhàng tiêu 
Còn gây g° låi cùng nhau thäm 

Bªi lúc sân si chÌ bi‰t liŠu 
Bài sÓ 429 

TÙc tÓi ngÜ©i ta kh° chính mình 
NhiŠu lÀn Ç¶ng chåm Ç‰n thÀn kinh 

Sanh ra bŒnh hoån hay cuÒng trí 
Thº hÕi thân ai chÎu c¿c hình ? 

Bài sÓ 430 
Thäm h†a thiên nhiên tránh ÇÜ®c không 

ñŠu do c¶i phúc chính ta trÒng 
Vun phân tÜ§i nÜ§c thÜ©ng chæm sóc 

ñ‰n lúc ta cÀn së tr° bông 
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Bài sÓ 431 

NhÎn nhøc càng nhiŠu c¶i phúc cao 
ñau thÜÖng m¶t chÓc ch£ng sao nào 

Hoa thÖm trái ng†t mai nÀy Ç‰n 
Chính lúc ta lên thu hoåch vào 

Bài sÓ 432 
Phúc ÇÙc do ta nhÜ©ng nhÎn ngÜ©i 

Tinh thÀn cªi mª sÓng vui tÜÖi 
Bình an thoäi mái nhiŠu may m¡n 
SuÓt tháng quanh næm nª nø cÜ©i 

Bài sÓ 433 
Sân si cÜ§p mÃt nø cÜ©i tÜÖi 

Kh° sở còn thêm Ç¶ng chåm ngÜ©i 
K‰t oán gây thù thêm n® m§i 

CuÓi cùng Çày Ç†a chính mình nÖi 
Bài sÓ 434 

TrÀn gian m†i vÆt thäy vô thÜ©ng 
K‹ cä lòng ngÜ©i s¿ ghét thÜÖng 

M‡i m¶t sát na ÇŠu bi‰n Ç°i 
BuÒn Çau hånh phúc khó mà lÜ©ng 

Bài sÓ 435 
Th‰ gi§i thiên tai thÆt thäm thê 

Tang thÜÖng ch‰t chóc cänh ê chŠ 
Loài ngÜ©i kh° s« bao gi© h‰t 

Ch£ng lë muôn Ç©i vÅn nhiÍu kê ? 
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Bài sÓ 436 

BŒnh dÎch gia cÀm håi ÇÜ®c ta 
Do æn các loåi thÎt heo gà 

Sao không Ç°i låi dùng rau quä 
Ch¡c ch¡n Çau buÒn së tránh xa 

Bài sÓ 437 
PhÆt dåy ÇØng làm Çau kh° ta 

Là Çem hånh phúc Ç‰n tØng nhà 
ˆn chay niŒm PhÆt không cÀn n»a 

Giäi thoát an lành t¿ Çó ra 
Bài sÓ 438 

PhÆt dåy chúng con g¡ng gi» mình 
ñØng làm døc v†ng nó thÜ©ng sinh 
Lòng tham khép låi nhiŠu càng tÓt 
Ch¡c ch¡n an vui sÓng thái bình 

Bài sÓ 439 
PhÆt dåy chØa dÀn tÆp quán hÜ 

Khoe khoang, ích k› s§m nên trØ 
Tham lam, nóng näy ngæn ngØa s§m 

Hånh phúc an lành ta có dÜ 
Bài sÓ 440 

Giäm ÇÜ®c yêu cÀu b§t kh° Çau 
Không còn bÃt mãn mích lòng nhau 

Oan gia trái chû tØ Çây dÙt 
Gi» ÇÜ®c ân tình tr†n trÜ§c sau 
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Bài sÓ 441 

N¶i m¶t lòng tham Çû kh° rÒi 
Thêm vào sân hÆn thÆt chao ôi ! 
Gây bao t¶i l‡i không cÀn bi‰t 
ChÌ ph§t trông ta Çã thÃy tÒi 

Bài sÓ 442 
MiŒng nói thao thao viŒc nghïa nhân 

Mê danh trøc l®i Ç¡m say trÀn 
Hôm nao bŒnh hoån vô thÜ©ng Ç‰n 

Ai së là ngÜ©i chÎu kh° thân ? 
Bài sÓ 443 

GiÆn h©n buÒn tûi Ç‹ mà chi 
ñày Ç†a thân ta ch£ng ích gì 

KÈ bi‰t thÜÖng mình nên bÕ b§t 
NgÜ©i ôm Ãp mãi t¿ sÀu bi 

Bài sÓ 444 
Tùy duyên Çúng nghïa tÆp buông dÀn 

Danh, l®i, tình, tiŠn, tham v§i sân   
ñÜ®c, mÃt, hÖn, thua ÇŠu ch£ng chÃp 

Giàu, nghèo, thuÆn, nghÎch cÛng an thân 
Bài sÓ 445 

PhÆt dåy tùy duyên có nghïa là 
Buông dÀn ngã chÃp ch£ng vì ta 

Hy sinh tÃt cä không do d¿ 
ñ‹ ÇÜ®c hoàn thành sÓng vÎ tha 
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Bài sÓ 446 

PhÆt dåy tùy duyên tÙc nhÎn nhÜ©ng 
Tinh thÀn th‹ xác së Çau thÜÖng 

NhÜng ta gi» ÇÜ®c tâm tØ ái 
Phøng s¿ nhân gian kh¡p nẻo ÇÜ©ng 

Bài sÓ 447 
Hai ch» tùy duyên PhÆt giäng r¢ng 

Thói hÜ tÆt xÃu phäi cÀn ngæn 
TØ bi, h› xä luôn tu tÆp 

ñ‹ ÇÜ®c thành ngÜ©i bi‰t phäi chæng 
Bài sÓ 448 

Tùy duyên ch£ng phäi dÍ làm nÖi 
L¡m lúc hy sinh cä cu¶c Ç©i 

Th‹ xác tinh thÀn cùng kh° sª 
ñôi khi chÎu cänh máu mình rÖi 

Bài sÓ 449 
Tùy duyên bÃt bi‰n bÆc siêu trÀn 

NghiŒp chÜ§ng phàm phu khó gi» thân 
S¡c s¡c trÀn trÀn say Ç¡m m¶t 

Ngàn muôn Ùc ki‰p kh° vô ngÀn 
Bài sÓ 450 

BÃt bi‰n tùy duyên cÛng th‰ thôi 
Thánh nhân vØa nhÆn Çã buông rÒi 
Phàm phu cÓ chÃp thành thông lŒ 
Bªi th‰ luân hÒi muôn ki‰p trôi 
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Bài sÓ 451 

MuÓn sÓng bình an g¡ng th¿c hành 
Buông dÀn ngã chÃp b§t vì danh 

NhÜ©ng trên nhÎn dÜ§i hòa trang lÙa 
Ý tÜªng luôn luôn suy nghï lành 

Bái sÓ 452 
ThÜÖng, yêu, ghét, giÆn, chºi, khinh ngÜ©i 

Sáu thÙ Çau buÒn kh° tä tÖi 
B§t ÇÜ®c phÀn nào nên cÓ g¡ng 

An lành hånh phúc chính mình nÖi 
Bài sÓ 453 

ChÃp nhÙt làm gì cho kh° thân 
Tai nghe ch£ng bi‰t bÃy nhiêu lÀn 

NhÜng khi chính thÙc mình va chåm 
MuÓn h†c làm theo khó vån phÀn 

Bài sÓ 454 
PhÆt dåy không nên chÃp nhÙt nhiŠu 

Vì mình cÓ g¡ng h†c thÜÖng yêu 
BuÒn Çau tÙc tÓi hôm nào h‰t 

B¿c b¶i trong lòng cÛng së tiêu 
Bài sÓ 455 

PhÆt khuyên phäi, trái b§t tranh giành 
ChÌ nói cho nhau hi‹u ng†n ngành 

N‰u thÃy ÇÓi phÜÖng không chÃp nhÆn 
NgÜng ngay Ç‹ gi» s¿ an lành 
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Bài sÓ 456 
Tình trÜ©ng ch£ng phäi chÌ yêu ÇÜÖng 
Kh° sª, buÒn Çau chuyŒn rÃt thÜ©ng 

Bªi th‰ Çôi bên cùng nhÎn nhøc 
Vun bÒi hånh phúc g†i r¢ng thÜÖng 

Bài sÓ 457 
Hånh phúc tình trÜ©ng thu¶c cä hai 

ñôi bên ÇŠu thÃy chính mình sai 
Không nên n¥ng nhË ngÜ©i yêu mãi 

CÓ tránh cho nhau s¿ Ç¶c tài 
Bài sÓ 458 

Tình yêu hånh phúc m¶t mà hai 
Bªi lë thÜÖng nhau së kh° hoài 

Lúc giÆn, khi buÒn, hôm b¿c b¶i 
Chia tay càng låi hÆn thù dai 

Bài sÓ 459 
Tình yêu không th‹ Ç‰n ÇÖn phÜÖng 

Phäi có Çôi bên m§i cºu trÜ©ng 
KÈ nhÎn ngÜ©i chìu chia sÜ§ng kh° 
ñÒng tâm hiŒp l¿c tåo Thiên ñÜ©ng 

Bài sÓ 460 
N‰u bÎ ngÜ©i yêu quay m¥t rÒi 

Thì Çành chÃp nhÆn sÓng ÇÖn côi 
Không nên kh° sª tàn hÜÖng s¡c 

G¡ng Ç‹ an vui s§m phøc hÒi 
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Bài sÓ 461 
M†i viŒc trên Ç©i tùy thu¶c duyên 
An vui là thuÆn, nghÎch Üu phiŠn 
NhÜng suy nghï kÏ do mình cä 
Trä såch xong rÒi së ÇÜ®c yên  

Bài sÓ 462 
N‰u bÎ ngÜ©i ta giÆn, chºi mình 

TÜªng r¢ng h† t¥ng Çóa hÒng xinh 
Tuy gai chích thÎt Çau lòng thÆt 

NhÜng ÇÜ®c cành hoa thÖm ngát tình 
Bài sÓ 463 

GiÆn, ghét ngÜ©i nào cÛng kh° ta 
Buông ngay tâm trí ÇÜ®c hài hòa 

BuÒn, phiŠn, tÙc, tÓi Çau mình ÇÃy 
MuÓn sÓng an lành h†c thÙ tha 

Bài sÓ 464 
Nh¡c nhª nhau ÇØng thù hÆn dai 
ñ©i nhÜ giÃc m¶ng m¶t Çêm dài 

HÖn, thua, ÇÜ®c, mÃt ÇŠu vô nghïa 
M¡t nh¡m låi rÒi ch£ng thÃy ai 

Bài sÓ 465 
Thân, tâm bÎnh hoån thäy ÇŠu thÜÖng 
MuÓn h‰t ngày Çêm sám hÓi thÜ©ng 

NghiŒp chÜ§ng tiêu dÀn là khÕe månh 
TØ nay g¡ng h†c sÓng khiêm nhÜ©ng 
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Bài sÓ 466 

B§t ÇÜ®c yêu cÀu sung sÜ§ng thay 
Thân tâm thoäi mái suÓt Çêm ngày 

Không còn vÃt vä lo tìm ki‰m   
Ki‰p sÓng ÇÜÖng nhiên h‰t Ç†a Çày 

Bài sÓ 467 
Mùa thu thÃy cänh lá vàng rÖi 
Hi‹u lë vÀn xoay cûa ÇÃt tr©i 
Lá røng Ç‹ rÒi xuân m†c låi 
Thân nÀy Çã mÃt khó tìm nÖi 

Bài sÓ 468 
Trª ngåi nuôi ta chí quÆt cÜ©ng 

ñêm ngày cÓ g¡ng sÓng hiŠn lÜÖng 
BŠn lòng chÎu Ç¿ng khi gian kh° 

Ác nghiŒp qua xong Ç‰n cát tÜ©ng 
Bài sÓ 469 

Tiêu xài cÄn thÆn cûa tiŠn dÜ 
Phung phí se sua vÃt vä ÇØ 

M‡i tháng thu chi tùy ki‰m ÇÜ®c 
ñØng cho høt hÅng t¶i mình Ü 

Bài sÓ 470  
T¶i tánh do mình tÜªng tÜ®ng nên 
Không hình ch£ng bóng lÃy ai ÇŠn 

Ngày Çêm kh° sª do tham quá 
B§t ÇÜ®c mong cÀu sÜ§ng hiŒn lên 
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Bài sÓ 471 
Kh° sª do mình ch£ng trách ai 

Lòng tham xúi døc ki‰m tìm hoài 
Bao nhiêu cÛng thÃy chÜa vØa š   
Trª ngåi càng nhiŠu oán giÆn dai 

Bài sÓ 472 
Kh° sª ai ai ch£ng giÓng mình 

TØ trên vua chúa dÜ§i cùng Çinh 
Có thân phäi løy vì thân Çó 

CÓ g¡ng vÜÖn lên tr†n nghïa tình  
Bài sÓ 473 

ñã Ç‰n Çây rÒi ch§ thª than 
Hæng say Ç‹ bi‰n Çá thành vàng 

ñau thÜÖng hånh phúc cùng chia xÈ 
SÓng th‰ cu¶c Ç©i m§i vÈ vang 

Bài sÓ 474 
ñã mÃy ngàn næm trái ÇÃt nÀy 
NgÜ©i Çi kÈ d‰n mãi còn Çây 

 BuÒn vui sÜ§ng kh° không hŠ chán 
Bªi th‰ nÖi nÖi ngÜ©i vÅn ÇÀy 

Bài sÓ 475 
NghiŒp báo Çau thÜÖng ch£ng bóng hình 

NhÜng Ç©i vÅn l¡m n°i Çiêu linh 
Bªi tham xúi døc thành ân oán 

Giày xéo lên nhau giÅm nát mình 
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Bài sÓ 476 
KÈ l¡m sân si ngang trái nhiŠu                                                

NgÜ©i thÜ©ng nhÎn nhøc h†a tai tiêu                                    
An vui , kh° sª do minh cä                                                   

L¿a ch†n trong hai lÃy m¶t ÇiŠu                                            
Bài sÓ 477 

BÓn chín næm trÜ©ng PhÆt giäng kinh 
Chung quy møc Çích chÌ khuyên mình 

Kh° Çau hånh phúc do ngÜ©i cä 
L¿a ch†n cái nào t¿ chúnh sinh 

Bài sÓ 478 
KÈ nói ngÜ©i nghe g¡ng th¿c hành    
N‰u không chÌ ÇÜ®c chút hÜ danh                                         

ñau thÜÖng kh° sª còn nguyên vËn                            
Oan u°ng nhiŠu Ç©i cha mË sanh 

Bài sÓ 479 
Trì kinh låy PhÆt tåm th©i an 

Khép ÇÜ®c tham sân sÓng v»ng vàng 
BŒnh tÆt tai ÜÖng phiŠn não dÙt 
Hoàn thành tÎnh Ç¶ tåi trÀn gian 

Bài sÓ 480 
NghiŒp chÜ§ng do ta Çòi hÕi nhiŠu                                      
Không vØa š ÇÜ®c miŒng liŠn kêu 
Tôi luôn tích ÇÙc làm viŒc nghïa 
Sao t¶i l‡i còn ch£ng thÃy tiêu 
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Bài sÓ 481 

Nghe kinh thuy‰t pháp ch£ng làm theo 
PhÜ§c trí luôn luôn vÅn cÙ nghèo 

T¶i l‡i trong ngÜ©i không giäm b§t 
ñau buÒn kh° sª chính mình Çeo 

Bài sÓ 482 
ThÀy nói trò khen ch£ng ích gì 

Cùng nhau cÓ g¡ng th¿c hành Çi 
BuÒn Çau khép ÇÜ®c mình an låc 
Hånh phúc theo chân Ç‰n tÙc thì 

Bài sÓ 483 
MuÓn ÇÜ®c bình an hånh phúc nhiŠu 
Buông dÀn ghét giÆn v§i thÜÖng yêu 

Th‰ gian kh° sª Çau buÒn mãi 
CÛng tåi quÄn quanh chÌ mÃy ÇiŠu 

Bài sÓ 484 
Kính chúc hai con hånh phúc nhiŠu 

TØ nay mãi mãi sÓng thÜÖng yêu 
Bao dung nhÅn nåi thÜ©ng tha thÙ 
MuÓn ÇÜ®c bình an cÓ g¡ng chìu 

Bài sÓ 485 
Giàu nghèo sÜ§ng kh° ch§ lo nhiŠu 
NhÅn nhøc tu hoài ác nghiŒp tiêu 
PhÜ§c trí thêm rÒi may m¡n Ç‰n 
Bình an m†i viŒc ti‰n nhanh ÇŠu 
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Bài sÓ 486 
V†ng niŒm tiêu rÒi trí tuŒ sanh 
Tinh thÀn th‹ xác sÓng an lành 

Gia Çình m†i viŒc ÇŠu may m¡n 
Phú quš không cÀu cÛng Ç‰n nhanh  

Bài sÓ 487 
ThÜÖng yêu ghét giÆn dù là ai 

VÅn chính thân ta kh° miŒt mài 
MuÓn ÇÜ®c an lành buông bÕ lË 

Mình liŠn hånh phúc ch£ng hŠ sai 
Bài sÓ 488 

Trung nguyên tháng bäy lÍ VU LAN 
PhÆt Tº cùng nhau Ç‰n Çåo tràng  
Låy PhÆt nghe kinh cÀu sám hÓi 
Âm dÜÖng Çôi ngã sÓng bình an 

Bài sÓ 489 
PhÆt dåy VU LAN có nghïa là 

ñŠn Ön Çáp nghïa MË cùng Cha 
ThÜÖng yêu giúp Ç« khi già y‰u 
TÜªng nh§ lúc ngÜ©i vïnh biŒt ta 

Bài sÓ 490 
T¥ng bån Hoa hÒng Çể nh§ thÜÖng 
CÖm Cha sữa MË ng†t hÖn ÇÜ©ng 
Quanh næm vÃt vä nuôi mình l§n 
N‰u bÎ rÀy la g¡ng nhÎn nhÜ©ng 
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Bài sÓ 491 

Tu thân trÜ§c bÕ hÖn thua 
ThÙ nhì miŒng lÜ«i nên chØa thÎ phi 

ThÙ ba nhÅn nhøc tØ bi 
ñó là ngÜ©i trí sÓng vì chính ta 

Bài sÓ 492 
Công phu låy PhÆt n‰u lÜ©i 

M« ÇÜ©ng t¶i l‡i trong ngÜ©i ch£ng tiêu 
Thân th‹ së bŒnh hoån nhiŠu 

Tinh thÀn Çiên Çäo thäy ÇŠu håi con 
Bài sÓ 493 

Th‰ gian danh l®i tình tiŠn 
Nhu cÀu Ç‹ sÓng ÇÜÖng nhiên phäi cÀn 

Tham nhiŠu ch¡c ch¡n kh° thân 
MuÓn Ç©i an låc buông dÀn nó Çi 

Bài sÓ 494 
ˆn uÓng ngû nghÌ tình tiŠn 

Vì cho Ç©i sÓng ÇÜÖng nhiên kh° Çành 
GiÆn h©n buÒn tÙc ghét ganh 

Không cÀn ÇØng Ç‹ nó sanh lên hoài 
Bài sÓ 495 

G¥p nhau ch§ v¶i khen chê  
CÛng ÇØng thÜÖng ghét khÕi quê sau nÀy 

Vì r¢ng së có m¶t ngày 
Do nhiŠu ti‰p xúc Ç°i thay lòng mình 
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Bài sÓ 496 

G¥p nhau dù n® hay duyên 
Dù duyên hay n® cÛng nguyŠn trä ngay 

Ng†t bùi sÜ§ng kh° Ç¡ng cay 
ñŠu do ta Çã tØng vay mÜ®n ngÜ©i 

Bài sÓ 497 
NgÜ©i Öi xin ch§ vì tiŠn 

Mà quên hånh phúc bình yên chính mình 
Tham nhiŠu vÃt vä Çiêu linh 

Tinh thÀn sa sút thân hình xác xÖ 
Bài sÓ 498 

ñÀu næm PhÆt tº vŠ chùa 
Dâng hÜÖng lÍ PhÆt Çón mùa xuân sang 

Chân thành kính chúc bà con 
M¶t næm hånh phúc bình an hài hòa 

Bài sÓ 499 
TØ hôm v¡ng bóng cha già 

Anh em con cháu cä nhà buÒn hiu 
Thay vào thÜÖng mË thÆt nhiŠu 

G†i là báo Çáp nuông chìu l§n khôn 
Bài sÓ 500 

V¡ng mË lòng trÈ xót xa 
TØ nay nguyŒn së thÜÖng cha thÆt nhiŠu 

N¡ng mÜa m¶t s§m hai chiŠu 
Chúng con l§n nhÕ rÃt yêu cha mình 
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Bài sÓ 501 

MË cha bÕ cä con rÒi 
TØ Çây thÆt s¿ mÒ côi trên Ç©i 

Ra vào lòng då buÒn Öi 
Nhìn lên di änh lŒ rÖi khôn cÀm 

Bài sÓ 502 
G¡ng tu báo hi‰u mË cha 

Gi» gìn nŠ n‰p ông bà ngàn xÜa 
Tham sân chÃp ngã nên chØa 

Hài hòa nhÎn nhøc s§m trÜa cÀn cù 
Bài sÓ 503  

ñ†c thÖ ÇØng v¶i khen chê 
Vì là tuy‹n tÆp thÖ ÇŠ không tên 

Mây trôi bèo n°i bÒng bŠnh 
An nguy h†a phúc xui hên vô thÜ©ng 

Bài sÓ 504 
ThÜÖng mình thÜÖng cä chúng sanh 

ñŠu do ba Ç¶c tåo thành kh° Çau 
Nay nguyŠn buông lË bÕ mau 

HiŒn tiŠn giäi thoát ngàn sau an lành 
Bài sÓ 505 

Phàm phu h†c Çåo sºa mình 
Chúng ta Çâu phäi thÀn linh xuÓng trÀn 

Tham sân cÓ g¡ng b§t dÀn 
Mong ÇŠn Çáp låi bÓn ân sâu dày 
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Bài sÓ 506 

ñi tu Ç‹ b§t kh° Çau 
C§ sao ai cÛng thi nhau h†c hành 

Cº nhân ti‰n sï chÜa thành 
Thân nÀy Çã t® chÌ mành treo chuông 

Bài sÓ 507 
Tham sân n‰u khép låi rÒi 

Không còn sanh tº luân hÒi Çau thÜÖng 
TrÀn gian là cõi thiên ÇÜ©ng 

ñông tây nam b¡c bÓn phÜÖng an lành 
Bài sÓ 508 

G¥p nhau ch£ng n® thì duyên  
Không duyên thì n® ch§ phiŠn ngÜ©i Öi 

Trä vay vay trä l‡ l©i 
CuÓi cùng m‡i kÈ m¶t nÖi ra vŠ 

Bài sÓ 509 
BÓ thí Ç‹ b§t lòng tham 

Tæng ni thiŒn tín cùng làm và tu 
TØ bi xóa såch hÆn thù 

NhÅn nhøc g¡ng h†c cho dù Ç¡ng cay 
Bài sÓ 510 

Vì Ta Çày Ç†a kh° mình 
Hình hài vÃt vä tâm linh suy tàn 

Buông Çi Ç‹ ÇÜ®c bình an 
SÓng Ç©i giäi thoát thanh nhàn là tu 
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Bài sÓ 511 

Tu Çâu cÛng b§t lòng tham 
ThÙ gì cÛng thích thì làm sao tu 

Không buông ân oán tình thù 
SuÓt Ç©i vÅn kh° cho dù là ai 

Bài sÓ 512 
ñi Çâu cÛng th‰ ngÜ©i Öi 

Tham sân chÃp ngã ÇŠu tr©i nhÜ ta  
Càng Çi càng thÃy xót xa 

Vì nhiŠu ti‰p xúc nên va chåm nhiŠu 
Bài sÓ 513 

NhÎn danh, s¡c, l®i và tiŠn 
NhÎn Ç©i xoi mói, buÒn phiŠn, rÀy la 

Gi» sao thân, trí hài hòa 
ñêm ngày an låc Ç‹ mà g¡ng tu  

Bài sÓ 514 
ThÖ tôi tuy ch£ng hay gì 

M‡i câu m‡i Çoån ÇŠu vì chúng sanh 
Bån, tôi n‰u g¡ng th¿c hành 

Dù không giäi thoát vÅn thanh nhàn nhiŠu 
Bài sÓ 515 

Khuyên ngÜ©i ch§ Ç¡m l®i danh 
C§ sao mình ch£ng th¿c hành trÜ§c Çi 

Bôn ba Çây Çó làm gì 
G†i r¢ng cÙu th‰ hay vì cái chi 
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Bài sÓ 516 

Hình hài, sÙc khÕe, tâm linh 
Cái nào khuy‰t tÆt cÛng ÇÒng tình thÜÖng 

NhÜng suy nghï kÏ tÆn tÜ©ng 
NgÜ©i Tâm bŒnh hoån càng thê lÜÖng nhiŠu 

Bài sÓ 517 
Xa thì lòng nh§ då thÜÖng 

GÀn næm ba b»a chán chÜ©ng lÅn nhau 
ñ©i sao l¡m cänh buÒn Çau 

Thân tình hôm trÜ§c hôm sau giÆn rÒi 
Bài sÓ 518 

Nói nhiŠu dÍ Ç¶ng chåm nhau 
Hi‹u lÀm giÆn d‡i kh° Çau chính mình 

ñôi khi sÙt mÈ cäm tình 
B§t Çi trò chuyŒn khÕi sinh mÃt lòng 

Bài SÓ 519 
ThÜÖng ngÜ©i Çû kh° thân ta 

Yêu ai càng l¡m xót xa lòng mình 
Th‰ gian vì m¶t ch» tình 

ñau buÒn vÃt vä Çiêu linh vô vàn 
Bài sÓ 520 

Loài ngÜ©i quá kh° vì tham 
Tình, tiŠn, danh, l®i, luôn ham thÆt nhiŠu 

Cho dù h† có bao nhiêu 
Lòng chÜa thÃy Çû vÅn kêu ca hoài 
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Bài sÓ 521 

Sân si bªi tåi lòng tham 
ThÙ gì cÛng muÓn cÛng ham cÛng cÀn 

ñòi hoài ch£ng ÇÜ®c vong ân 
HÆn thù uÃt Ùc håi thân phiŠn ngÜ©i 

Bài sÓ 522 
ñi nhiŠu dÍ Ç¡m hÜ danh 

ñ‰n Çâu cÛng ÇÜ®c ngÜ©i giành mà thÜÖng 
RÒi quên sanh tº vô thÜ©ng 

Lo xây hånh phúc thiên ÇÜ©ng trên sông 
Bài sÓ 523 

GiÆn ngÜ©i ch¡c ch¡n kh° ta 
Chºi ai t¶i l‡i cÛng là mình mang 

MuÓn Ç©i sÓng ÇÜ®c bình an 
BÕ dÀn hai tính ÜÖng gàn Çó Çi 

Bài sÓ 524 
ˆn, uÓng, ngû, nghÌ, tình, tiŠn 

CÀn cho s¿ sÓng ÇÜÖng nhiên kh° Çành 
GiÆn, buÒn, b¿c, tÙc, ghét ganh 

Håi mình ÇØng Ç‹ nó sanh lên thÜ©ng 
Bài sÓ 525 

Th‰ gian ai cÛng thích tiŠn 
Xin nhiŠu không ÇÜ®c giÆn liŠn chºi la 

HÆn thù moi móc xÃu xa 
Tên nÀy là kÈ thÓi tha vô cùng 
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Bài sÓ 526 

Tham sân khép låi là thiŠn 
Không mê danh l®i tình tiŠn là tu 
Ch£ng cÀn niŒm PhÆt công phu 
B§t dần ba Ç¶c ngàn thu an lành 

Bài sÓ 527 
NgÜ©i Öi cÓ g¡ng thÜÖng mình 

B§t dÀn danh l®i tiŠn tình tham sân 
Nên thÜ©ng tích ÇÙc tu thân 

An lành hånh phúc rÃt cÀn cho ta 
Bài sÓ 528 

Khi thÜÖng xa mÃy vÅn tìm 
Ghét thì g¥p m¥t ch£ng thèm nhìn nhau 

Lòng ngÜ©i thay Ç°i quá mau 
Thân, thù chÌ cách trÜ§c sau vài l©i 

BuÒn thay cho cänh ngÜ©i Ç©i 
CÛng vì thÜÖng , ghét kh¡p tr©i kh° Çau 

 
Bài sÓ 529 

Khi thÜÖng kh° mÃy vÅn chìu 
Thói hÜ tÆt xÃu thäy ÇŠu bÕ qua 

Ghét thì g¥p m¥t là la 
Không nên, mÃt n‰t, thÓi tha, ÇÒ lÜ©i 

Th‰ gian ngÅm nghï n¿c cÜ©i 
S¿ Ç©i Çen tr¡ng do ngÜ©i mà ra 
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Bài sÓ 530 
T¥ng Çóa hoa thÖm cha mË hiŠn 

Mong ngÜ©i khÕe månh sÓng bình yên 
Ngày Çêm cÓ g¡ng vâng l©i PhÆt 
B§t giÆn, thÜÖng con h‰t kh° liŠn 

Bài sÓ 531 
Không phone tuy có nh§ thÜÖng 

Phone hoài låi s® vÃn vÜÖng n‡i sÀu 
ñ©i là bãi b‹ nÜÖng dâu 

TÜÖng lai ch§ v¶i mong cÀu ÇiŠu chi 
ViŒc nào chÜa Ç‰n buông Çi 

Gi» gìn sÙc khÕe là vì chính ta 
Bài sÓ 532 

Ch£ng ai làm kh° ÇÜ®c mình  
N‰u ta không Ç¶ng tâm tình tay chân 

RÒi sanh phân biŒt ngã nhân 
ThÜÖng yêu ghét giÆn tham sân Çau buÒn 

PhÆt r¢ng con phäi luôn luôn 
ñØng cho khªi niŒm là muôn hånh lành 

 
Bài sÓ 533 

Cúng dÜ©ng bÓ thí gieo duyên 
Tu thêm nhÅn nhøc gi» yên gia Çình 

MË cha con cháu và mình 
Không nên h©n giÆn chÓng kình lÅn nhau 

Trong nhà n‰u h‰t buÒn Çau 
An lành hånh phúc sang giàu vŠ ta 
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Bài sÓ 534 

Thiên tai, bŒnh tÆt, chi‰n tranh 
Là ba n‡i kh° hoành hành xÜa nay 

ñÃt, Tr©i, NgÜ©i h«i có hay 
TrÀn gian Çã l¡m Ç¡ng cay quá rÒi 

NguyŒn cÀu giäm b§t Çi thôi 
Cho toàn nhân loåi sÓng Ç©i an vui 

Bài sÓ 535 
Hai tâm chân v†ng trong ta 

M¶t luôn sanh diŒt, m¶t là bÃt sanh 
ñem tâm sanh diŒt tu hành 

Muôn Ç©i vÃt vä ch£ng thành t¿u chi 
BÃt sanh diŒt tâm tu trì 

TÙc th©i chÙng ÇÜ®c vô vi Çåo mÀu 
T¿ mình ch£ng chuÓc kh° Çau 
ñó là giäi thoát tìm cÀu Çâu xa 

Bài sÓ 536 
BuÒn phiŠn håi kh° chính ta 

Không buông bÕ lË xót xa càng nhiŠu 
Træm næm m¶t giÃc ngû chiŠu 

Tung hoành ngang d†c ÇÜ®c bao nhiêu lÀn 
Mình Çau ai së kh° thân 

ñØng quên sanh tº ch£ng phân trÈ già 
SÓng sao tâm trí hài hòa 

ñêm ngày an låc m§i là g†i tu 
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Bài sÓ 537 
GiÆn ngÜ©i vÅn bi‰t kh° ta 

NhÜng không nhÎn ÇÜ®c khi va chåm nhiŠu 
Bªi ai cÛng thích m¶t ÇiŠu 

ñÓi phÜÖng là kÈ phäi chìu mình thôi 
Lâu dÀn nhÜ nu§c Çun sôi 

Dâng tràn lai láng thu hÒi vô phÜÖng 
ñôi bên n‰u g¡ng nhân nhÜ©ng 

ñâu còn thÃy cänh tang thÜÖng Çau lòng 
Bài sÓ 538 

Yêu nhau kh° mÃy vÅn chìu 
Thói hÜ tÆt xÃu thäy ÇŠu bÕ qua 

Ghét thì dù mË ho¥c cha 
Bån bè quy‰n thu¶c thành ra kÈ thù 

Loài ngÜ©i ai ch£ng bi‰t tu 
Th‰ nhÜng nhân loåi kh° sÀu triŠn miên 

Vì do danh , l®i , tình , tiŠn 
Ai ai cÛng muÓn giành riêng thÆt nhiŠu 

Bài sÓ 539 
Nhû lòng ch§ Ç¶ng tâm tham 

ThÃy gì cÛng thích cÛng ham cÛng cÀn 
ñ‹ rÒi Çày Ç†a kh° thân 

Bôn ba tìm ki‰m xa gÀn kh¡p nÖi 
CÛng ÇØng tính chuyŒn ÇÀy vÖi 

HÖn thua ÇÜ®c mÃt l‡ l©i có chÜa 
Nh§ r¢ng næm tháng thoi Çưa 

Già nua bŒnh hoån không chØa m¶t ai 
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B§t Çi Çòi hÕi kêu nài 
HiŒn tiŠn giäi thoát tÜÖng lai an lành 

Bài sÓ 540 
NgÜ©i hay dÓi th‰, gåt Ç©i 

NhÜng không dÓi ÇÜ®c chính nÖi lòng mình 
Quä nhân nhÜ bóng theo hình 

Nhân nào quä Çó phân minh rõ ràng 
NÜÖng nh© phÜ§c PhÆt bình an 

Tham sân b§t låi thanh nhàn g¡ng tu 
Ki‰p ngÜ©i ng¡n ngûi phù du 

Thân nÀy nào khác lá thu Çã vàng 
M¶t cÖn gió nhË th°i ngang 

HÒn lìa khÕi xác lÀm than chính mình 
Bài sÓ 541 

Bôn ba lo hóa Ç¶ ngÜ©i 
Quên r¢ng mình cÛng luân hÒi nhÜ ai 

Quên luôn l©i dåy NhÜ Lai 
Không cÀu t¿ giác miŒt mài giác tha 

Chúng sanh kh¡p cõi Ta Bà 
Tham sân chÃp ngã ÇŠu là giÓng nhau 

CÛng cùng chung n‡i kh° Çau 
Mình không lÓi thoát lÃy Çâu cÙu Ç©i 

Con nay cÓ g¡ng vâng l©i 
TrÜ§c nguyŠn t¿ Ç¶ sau th©i l®i sinh 

Dù cho vÃt vä c¿c hình 
Ki‰p nÀy giäi thoát vô minh bu¶c ràng 
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Bài sÓ 542 
ThÜÖng mình nhÜng n« håi Ta 

ñêm ngày vÃt vä bôn ba tr†n Ç©i 
 ñ‰n khi muÓn ÇÜ®c nghÌ ngÖi 

Thân tàn l¿c kiŒt ch© Tr©i rÜ§c Çi 
Ti‰c thay ta ch£ng còn gì 

Ngoài hai tay tr¡ng không chi theo mình 
Luân hÒi kh° sở Çiêu linh 

Ra vào sáu nÈo ai ÇÒng tình Çây 
M¶t khi Çã mÃt thân nÀy 

Ngàn muôn Ùc ki‰p khó gÀy d¿ng nên 
Bài sÓ 543 

ThÜÖng yêu , tÙc giÆn người nào 
ñau buÒn, kh° sª, t°n hao chính mình 

Th‰ gian løc døc , thÃt tình 
ñ†a Çày nhân loåi Çiêu linh muôn Ç©i 

PhÆt r¢ng muÓn sÓng thänh thÖi 
Khép dÀn nó låi kh¡p tr©i bình an 

N‰u không thê thäm lÀm than 
Thân ta phiŠn løy vô vàn ngÜ©i Öi  

Bài sÓ 544 
Tham nhiŠu không chÌ kh° ta 

Còn gây vÃt vä xót xa Ç‰n ngÜ©i 
Sân si cÛng th‰ ai Öi 

Chính mình t¶i l‡i h† th©i thÜÖng tâm 
Th‰ gian Çã l¡m thæng trÀm 

ñØng gieo tang tóc mà lÀm than thêm 
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MuÓn cho sÓng thÆt êm ÇŠm 
M‡i ngÜ©i nên g¡ng t¿ kŠm ch‰ ta 

Bài sÓ 545 
Hai tâm thiŒn ác chung nhà 

Khi hiŠn, lúc d» thÆt là khó phân 
Thông minh và låi ngu ÇÀn 

ñ°i thay thay Ç°i nhÜ gÀn sát na 
Trong vui Çã có xót xa 

Nói cÜ©i m§i Çó giÆn la Ç‰n liŠn 
PhÆt r¢ng š mã tâm viên 

Ai kŠm ch‰ n°i thÀn tiên trên Ç©i 
 

Bài sÓ 546 
Ÿ Ç©i phÜ§c ÇÙc Üu tiên 

Công danh s¿ nghiŒp båc tiŠn theo sau 
Có phÜ§c Ç©i së sang giàu 

Vô phÜ§c nghèo Çói kh° Çau buÒn phiŠn 
PhÜ§c là hånh phúc bình yên 

PhÜ§c cho cu¶c sÓng an nhiên hài hòa 
PhÜ§c làm s¿ nghiŒp ti‰n xa 

PhÜ§c thêm tu°i th† giúp ta khÕe nhiŠu 
PhÜ§c Ç‰n tai nån liŠn tiêu 

PhÜ§c Çi m†i s¿ nhÜ diŠu ÇÙt dây 
Khuyên nhau tích phÜ§c luôn ÇÀy 

PhÜ§c còn tÃt cä còn ngay bên mình 
Tham sân nguÒn gÓc vô minh 

Buông Çi së thÃy thanh bình kh¡p nÖi 
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Thiên Çàng nào có xa v©i 
Chính trong lòng bån m¶t tr©i an vui 

 
Bài sÓ 547 

Chúng con quÿ trÜ§c PhÆt Çài 
NguyŒn cùng xây d¿ng tÜÖng lai cho mình 

Yêu nhau v§i cä chân tình 
V® chÒng nhÜ©ng nhÎn gia Çình bình an 

Træm næm hånh phúc giàu sang 
Ân tình nhân nghïa Çá vàng không phai 

Qua bao tháng r¶ng næm dài 
ThŠ non  hËn bi‹n sÓng  hoài bên nhau 

Bài sÓ 548 
Hôm nay vía ÇÙc Quan Âm 

Chúng con cung kính thành tâm låy ngài 
CÀu cho Ç©i  h‰t thiên tai 

Gió  hòa mÜa thuÆn ÇÃt Çai an lành 
Næm châu bÓn b‹ nhân sanh 

Bình an  hånh phúc chi‰n tranh không còn 
Xa gÀn PhÆt Tº chúng con 

B§t tham b§t giÆn b§t  h©n b§t ganh 
G¥p nhau chÎ chÎ anh anh 

MiŒng cÜ©i tay b¡t chân thành m‰n thÜÖng 
G¡ng tu vŠ cõi tây phÜÖng 

Tình Ç©i nghïa Çåo Çôi ÇÜ©ng an vui 
 
 



 385

Bài sÓ 549 
Kh° vui do chính mình gieo 

Sang  hèn tÓt xÃu giàu nghèo tåi ta 
K‹ tØ nhân quä mà ra 

Có nhân có quä kêu ca n‡i gì 
ñ©i nay kh° sª lâm ly 

Ngày xÜa ác khÄu thÎ phi  håi ngÜ©i 
Ngày nay ÇËp Çë tÓt tÜÖi 

Ngày xÜa lÍ phép vui cÜ©i n‰t na 
ñ©i nay không cºa không nhà 

Ngày xÜa m¡ng chºi MË Cha PhÆt Tr©i 
ñ©i nay giàu có thänh thÖi 

Ngày xÜa bÓ thí giúp ngÜ©i sa cÖ 
ñ©i nay cô Ç¶c bÖ vÖ 

Ngày xÜa viŒc nghïa th© Ö ch£ng làm 
ñ©i nay tÜ§ng sï phong  hàm 

Ngày xÜa quan låi ch£ng tham cûa tiŠn 
ñ©i nay bŒnh  hoån liên miên 

Ngày xÜa gi‰t  håi xích xiŠng sanh linh 
ñ©i nay  hånh phúc thanh bình 

Ngày xÜa m¶t då chung tình v§i nhau 
ñ©i nay l¡m n‡i thÜÖng Çau 

Ngày xÜa ganh ghét mÜu sâu l†c lØa 
ñ©i nay tiŠn cûa dÜ thØa 

Ngày xÜa viŒc thiŒn s§m trÜa cÀn cù 
ñ©i nay ra khám vào tù 

Ngày xÜa b¡t nåt ngÜ©i tu kÈ hiŠn 
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ñ©i nay trí tuŒ vô biên 
Ngày xÜa  h†c Çåo tham thiŠn cÀn chuyên 

ñ©i nay r¡c rÓi Üu phiŠn 
Ngày xÜa n® cûa n® tiŠn trÓn luôn 

ñ©i nay ra cúi vào luÒn 
Ngày xÜa  hách dÎch nhÜ tuÒng cha ông 

ñ©i nay góa v® góa chÒng 
Ngày xÜa håi kÈ phòng không lånh lùng 

ñ©i nay ng§ ngÄn Çiên khùng 
Ngày xÜa hút xách buông lung rÜ®u chè 

LuÆt tr©i nhân quä kh¡c khe 
Khuyên nhau tÃt cä hãy nghe cho tÜ©ng 

MuÓn sanh vŠ cõi tây phÜÖng 
Tham sân g¡ng bÕ hiŠn lÜÖng tu hành 

Bài sÓ 550 
Là ngÜ©i nhiŠu ít ch£ng tham 

S¡c tài danh l®i së ham nhÜ mình 
Mình tham sao låi làm thinh 

NgÜ©i tham chÌ trích phê bình g¡t gao 
Danh cÀu lên tÆn ÇÌnh cao 

S¡c cÀu ai ÇËp thu¶c vào riêng ta 
L®i cÀu buôn m¶t l©i ba 

Tài cÀu nhÜ nÜ§c không ra chÌ vào 
Træm næm sÓng tr†n ÇÜ®c bao 

B§t tham Ç« kh° khÕi lao nh†c mình 
Luân hÒi do chính vô minh 

Ra vào sanh tº c¿c hình l¡m thay 
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Khuyên ngÜ©i mau tÌnh cÖn say 
ñØng cho døc v†ng Ç†a Çày thân tâm 

HÜ§ng Çi n‰u ch†n sai lÀm 
Cu¶c Ç©i së bÎ thæng trÀm Çau thÜÖng 

Ai mong thoát khÕi Çoån trÜ©ng 
S§m lìa nhân ngã lo ÇÜ©ng tu thân 

Bài sÓ 551 
Th‰ gian nhiŠu n‡i trái ngang 

L¡m ÇiŠu cay Ç¡ng muôn ngàn xót xa 
Khuyên nhau nên sÓng hài hòa 

Cho Ç©i b§t kh° cho ta thanh nhàn 
SÓng sao hånh phúc bình an 

ñó là C¿c Låc Thiên ñàng cûa nhau 
ñØng gieo tang tóc buÒn Çau 

Nhân nào quä Çó mai sau c¿c hình 
Th‰ gian l¡m kÈ dÓi mình 

ChÌ vì tiŠn båc s¡c tình l®i danh 
Tham lam ngày tháng tranh giành 

MiŒng thì Çåo ÇÙc tôi thanh cao mà 
Bao nhiêu cÛng muÓn vŠ ta 

ñông tây nam b¡c gÀn xa ch£ng nŠ 
Hôm nao kh° báo cÆn kŠ 

Già nua bŒnh tÆt thäm thê Çau buÒn 
TØng Çêm nÜ§c m¡t trào tuôn 

N‡i niŠm ray rÙt lòng luôn luôn sÀu 
ˆn næn sám hÓi hÒi ÇÀu 

Tham sân nguyŒn bÕ xin cÀu giäi oan 
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Bài sÓ 552 
Chuông trÓng chùa t° PhÜ§c Long 

Ti‰ng ngân vang kh¡p miŠn Çông Hoa Kÿ 
Trên cÀu PhÆt T° Ç¶ trì 

Toàn dân nÜ§c ViŒt viÍn ly kh° nàn 
SÓng Ç©i hånh phúc bình an 

CÖm no áo Ãm vÈ vang giÓng nòi 
ñÒng bào häi ngoåi kh¡p nÖi 

Nhà nhà an låc ngÜ©i ngÜ©i thành công 
PhÆt tº tÃt cä m¶t lòng 

G¡ng tu ÇÎnh tuŒ Ç‹ mong giúp Ç©i 
CÀu xin th‰ gi§i nÖi nÖi 

QuÓc gia giàu månh bi‹n khÖi an toàn 
DÜ§i xin båt Ç¶ giäi oan 

Bäy Ç©i cha mË bà con xa gÀn 
Chi‰n tranh vÎ quÓc hi‰n thân 

Oan hÒn u°ng tº vong nhân suÓi vàng 
ñÒng vŠ C¿c låc tÎnh bang 

Tu hành chÙng quä ni‰t bàn an vui 
Bài sÓ 553 

B§t tham Ç©i së thanh nhàn 
B§t sân hånh phúc bình an hài hòa 

Tham nào kh° cÛng vŠ ta 
GiÆn h©n ganh ghét xót xa chính mình 

Th©i gian trôi mãi vô tình 
Sanh già bŒnh tº vô minh låi gÀn 

Khuyên nhau bÕ b§t tham sân 



 389

Cho Ç©i Ç« kh° cho thân an lành 
Hôm nao xä báo vãng sanh 

Cùng vŠ C¿c Låc tu hành thänh thÖi 
Non bÒng m¥c sÙc rong chÖi 

ˆn toàn quä báu ngû th©i giÜ©ng nhung 
ñêm ngày sÓng thÆt ung dung 

Mây reo ti‰ng nhåc gió rung chuông vàng 
NÖi Çây là chÓn ni‰t bàn 

Không còn Çau Ç§n lÀm than Üu phiŠn 
N‰u ai muÓn phát l©i nguyŠn 

Theo chân chÜ PhÆt Thánh hiŠn Ç¶ sanh 
CÀu cho nhân loåi hiŠn lành 

BÓn loài ba cõi ÇŠu thành NhÜ Lai 
 Bài sÓ 554 

H¢ng næm PhÆt Tº hành hÜÖng 
Lo bŠ tu h†c cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng 

TØ bi xóa m†i Çau thÜÖng 
Luôn dùng trí tuŒ soi ÇÜ©ng trÀn gian 

BÓ thí phÜ§c ÇÙc vô vàn 
Tham thiŠn tïnh t†a thanh nhàn n¶i tâm 

DÙt tham sân h‰t l‡i lÀm 
Lâm chung Th‰ Chí Quan Âm rÜ§c vŠ 

Bài sÓ 555 
Soi gÜÖng thÃy m¥t mày xinh 

TÜªng r¢ng ÇËp l¡m nên khinh chê ngÜ©i 
Nào ng© cÛng loåi ÇÜ©i ÜÖi 

Thân hình dÎ h®m buÒn cÜ©i nhÜ ai 
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ñ©i sao l¡m kÈ khôi hài 
Luôn khoe mình giÕi mình tài mình hay 

ViŒc ngÜ©i chÌ trích hæng say 
Nhà mình dÖ bÄn Çêm ngày ch£ng lau 

Træm næm m¶t thoáng qua mau 
Bình an hånh phúc kh° Çau do mình 

ñØng gieo nhiŠu n‡i Çiêu linh 
Nay ngÜ©i vÃt vä mai mình thê lÜÖng 

Bài sÓ 556 
Chúng sanh vì n¥ng tham sân 

Ra vào sanh tº phong trÀn xác xÖ 
H¢ng sa ki‰p sÓ Ç‰n gi© 

Thay hình Ç°i dång dÜ§i b© sông mê 
Kh° Çau chÒng chÃt ê chŠ 

Khi ngÜ©i lúc thú não nŠ s¡c thân 
NhÜ Lai tØng dåy nhiŠu lÀn 

TØ bi nhÅn nhøc chuyên cÀn g¡ng tu 
Xóa tan h‰t m†i oán thù 

Cho lòng sáng t® træng thu gi»a tr©i 
Tình thÜÖng ban kh¡p muôn nÖi 

Cúng dÜ©ng bÓ thí cÙu Ç©i lÀm than 
Cho dù vÃt vä gian nan 

CÀu xin tÃt cä bình an hài hòa 
ñông tây nam b¡c m¶t nhà 

Y theo giáo lš PhÆt ñà sÓng chung 
NgÜ©i ngÜ©i hånh phúc vô cùng 

TØ nay thoát khÕi lao lung xích xiŠng 
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Hôm nao vŠ Ç‰n tây thiên 
T¡m trong ao báu thÀn tiên suÓt Ç©i 

Tham thiŠn niŒm PhÆt thänh thÖi 
Không còn sanh tº luân hÒi Çau thÜÖng 

Bài sÓ 557 
Th‰ gian ngÅm nghï n¿c cÜ©i 

Vui mØng h› hä khi ngÜ©i khen ta 
BÎ chê m¥t û mày sa 

GiÆn h©n thù ghét xót xa tâm mình 
ThÆt ra nh»ng chuyŒn n‹ khinh 
ñôi khi kÈ nói vì tình xã giao 
L©i hay bay bÜ§m ng†t ngào 

Khuyên ngÜ©i cÄn thÆn con dao hai ÇÀu 
Kh¡t khe chÌ trích càng sâu 

Dåy ta cách sÓng vŠ lâu vŠ dài 
Nghe qua có vÈ trái tai 

Suy tÜ bình tïnh n‰u sai sºa liŠn 
Sºa xong ta ÇÜ®c bình yên 

÷n tìm cách trä ch§ phiŠn trách nhau 
TrÀn gian xanh ÇÕ muôn màu 

Lòng nÀy trong såch trÜ§c sau không s©n 
L©i qua ti‰ng låi thiŒt hÖn 

Càng nhiŠu tranh cãi oán h©n càng sâu 
Bài sÓ 558 

H¢ng næm tháng bäy Vu Lan 
Vâng l©i PhÆt dåy lÆp Çàn cÀu siêu 

Trên nh© Tam Bäo d¡t dìu 
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MÜ©i phÜÖng BÒ Tát cùng ÇŠu chÙng minh 
÷n cha nghïa mË thâm tình 

Sanh thành dÜ«ng døc quên mình vì con 
Tháng næm th‹ xác hao mòn 

Tu°i già sÙc y‰u vÅn còn hy sinh 
Con nay sám hÓi tøng kinh 

NguyŒn cÀu cÃt cä thân sinh nhiŠu Ç©i 
HiŒn tiŠn hånh phúc thänh thÖi 

SÓng lâu khÕe månh nghÌ ngÖi tu°i già 
Nh»ng Ç©i cha mË Çã qua 

Bà con n¶i ngoåi gÀn xa h† hàng 
NÜÖng theo chÜ PhÆt hào quang 
Sanh vŠ C¿c Låc Ni‰t Bàn an vui 

Bài sÓ 559 
Tu hành møc Çích là chi 

Xa lìa sanh tº thoát ly luân hÒi 
Tham lam Çû kh° thân rÒi 

Thêm vào sân hÆn håi Ç©i håi ta 
S¡c tài danh l®i xót xa 

ThÎ phi nhân ngã oan gia vô cùng 
Giä nhân giä nghïa buông lung 

Say sÜa bài båc Çiên khùng si mê 
Sao không thÙc tÌnh quay vŠ 

ˆn næn sám hÓi lo bŠ sºa thân 
TrÜ§c nguyŠn bÕ b§t tham sân 

Sau tu phÜ§c trí góp phÀn Ç¶ sanh 
Không hÖn thua ch£ng tranh giành 
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Không cÀu phú quš l®i danh båc tiŠn 
Tøng kinh sám hÓi thÜ©ng xuyên 

ˆn chay niŒm PhÆt tham thiŠn luôn luôn 
Th‰ gian sÜ§ng kh° vui buÒn 

Tùy duyên mà sÓng tÆp buông bÕ dÀn 
Luân hÒi sanh tº bên chân 

S§m lo chuÄn bÎ hÆu thân là vØa 
Bài sÓ 560 

Vào chùa ch§ có thÎ phi 
ViŒc ngÜ©i tÓt xÃu c§ gì Ç‰n ta 

NgÒi không ti‰ng låi l©i qua 
ñôi khi l¡m chuyŒn b§t ra thêm vào 

PhÆt r¢ng lÜ«i chính là dao 
Coi chØng ÇÙt miŒng lúc nào ch£ng hay 

Khuyên nhau cÓ g¡ng chØa ngay 
N‰u còn lÈo mép có ngày kh° thân 

Bài sÓ 561 
Ch£ng ai ª vØa lòng mình 

Trên tØ Tr©i PhÆt thÀn linh ông bà 
DÜ§i là n¶i ngoåi mË cha 

V® chÒng con cháu gÀn xa h† hàng 
ThÀy trò chû t§ vua quan 

Anh em bè bån xóm làng chung quanh 
Ai không thÕa mãn l®i danh 

Nh»ng gì ta muÓn tâm sanh giÆn h©n 
TrÜ§c còn giäi thích thiŒt hÖn 

Mong ngÜ©i hi‹u rõ nguÒn cÖn ta cÀn 
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Yêu cÀu ch£ng ÇÜ®c n°i sân 

HÆn thù uÃt Ùc håi thân kh° Ç©i 
PhÆt r¢ng tri túc thänh thÖi 

ñØng Çòi hÕi l¡m tÖi b©i lÅn nhau 
Træm næm ngày tháng qua mau 

Bình an do nhÅn sang giàu nh© tu 
Bài sÓ 562 

ThiŒn nam tín n» vŠ chùa 
NguyŒn cÀu che chª bÓn mùa an khÜÖng 

Tøng kinh låy PhÆt th¡p hÜÖng 
Quét chùa rºa chén cúng dÜ©ng dâng hoa 

NgÜ©i ngÜ©i Çóng góp hài hòa 
ViŒc nào phÜ§c cÛng vŠ ta rõ ràng 

NÜÖng nhau dÜ§i ánh Çåo vàng 
Tham sân khép låi chÙa chan nghïa tình 

ñau thÜÖng hånh phúc do mình 
Gi» gìn ÇØng Ç‹ vô minh Ç†a Çày 

CÖ tr©i nay Ç°i mai thay 
Cu¶c Ç©i dâu b‹ Çêm ngày g¡ng tu 

Không thÎ phi ch£ng oán thù 
TØ bi h› xä ngàn thu an lành 

Lâm chung nhÃt ÇÎnh vãng sanh 
Di ñà Tam Thánh thân hành rÜ§c ta 

Tây PhÜÖng C¿c Låc là nhà 
TØ Çây vïnh viÍn khÕi sa luân hÒi 
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Bài sÓ 563 
NgÜ©i  nào chÌ trích ta nhiŠu 

Là ngÜ©i thÆt tÓt rÃt yêu thÜÖng mình 
MuÓn ta sºa Ç°i tánh tình 

BÕ dÀn tÆt xÃu phát sinh m‡i ngày 
NhÜ là nóng näy , g¡t gay, 

GiÆn h©n , ganh ghét , mê say rÜ®u chè, 
L©i hay , lë phäi ch£ng nghe, 

T¿ cao , t¿ Çåi, luôn khoe r¢ng tài, 
Nói næng nh»ng chuyŒn trái tai, 

ThÎ phi Çâm th†c , chê bai m†i ngÜ©i, 
Khinh khi cha, mË, PhÆt, Tr©i, 

LØa thÀy, phän bån, hÆn Ç©i, hung hæng 
HÖn thua, nhÕ m†n, thù h¢n 

C© båc, hút xách, læng nhæng, lÀm lì 
XÜa r¢ng bän tánh nan di 

NhÜng khuyên tÃt cä phäi vì chính ta 
Nh»ng gì n‰u thÃy xÃu xa 

ChØa Çi së ÇÜ®c hài hòa, bình an 
KhÕe, vui, hånh phúc, thanh nhàn 

ñó là C¿c Låc, Thiên ñàng trÀn gian 
Không chØa xin ch§ Àm vang 

CÛng ÇØng tÙc tÓi håi tim gan mình 
Lòng ta g¡ng gi» l¥ng thinh 

M¥c Ç©i xoi bói thÕa tình ch£ng sao 
ThÎ phi có ch‰t ai nào 

Gieo nhân hái quä ÇØng xao xuy‰n lòng 
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XÜa nay Çøc Çøc trong trong 
ñen Çen tr¡ng tr¡ng ÇØng mong giäi bày 

ChÌ cÀn lòng gi» th£ng ngay 
ˆn næn sám hÓi tháng ngày phÜ§c sanh 

TØ nay phäi ª hiŠn lành 
B§t ham danh l®i ch£ng giành hÖn thua 

Ränh rang nên g¡ng vào chùa 
Tøng kinh låy phÆt bÓn mùa an vui 

Bài sÓ 564 
Bà con Çã bi‰t Çi chùa 

Tham sân b§t låi hÖn thua bÕ dÀn 
V® chÒng cha mË là thân 

Anh em con cháu ngÜ©i gÀn nhÃt ta 
SÓng sao trên thuÆn dÜ§i hòa 

Chia nhau vÆt chÃt thÙ tha l‡i lÀm 
Bån bè quš tåi chân tâm 

ñØng vì chút l®i âm thÀm håi nhau 
Th©i may cu¶c sÓng sang giàu 

VÆn xui vÃt vä kh° Çau ch§ phiŠn 
ChÌ cÀu gia Çåo bình yên 

Tinh thÀn thoäi mái båc tiŠn v¶i chi 
Ngày Çêm an phÆn tu trì 

Khiêm nhÜ©ng, nhÎn nhøc, tØ bi, hài hòa 
Lòng thành sám hÓi thi‰t tha 

T¶i tiêu, phÜ§c Ç‰n cä nhà an vui 
TØ nay m†i viŒc h‰t xui 

Làm æn, mua bán không lùi låi hên 
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Tøng kinh, niŒm PhÆt luôn bŠn 
SuÓt Ç©i së ÇÜ®c Ön trên giúp mình 

NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh 
NgÜ©i ngÜ©i hånh phúc thái bình kh¡p nÖi 

Bài sÓ 565 
Th‰ gian ai ch£ng giÓng mình 

M¡t tai mÛi miŒng thân hình tay chân 
ThÃt tình løc døc tham sân 

ñông tây nam b¡c xa gÀn nhÜ nhau 
Khác chæng ÇÀu tóc da màu 
Kÿ dÜ m†i thÙ trÜ§c sau y sì 

Thông minh và cä ngu si 
Tham lam ích k› chÌ vì chính ta 

ñau buÒn lòng cÛng xót xa 
MØng vui cÜ©i nói thÆt là Çáng yêu 

VÆt chÃt thì muÓn thÆt nhiŠu 
TiŠn tài danh l®i bao nhiêu cÛng vØa 

M« ÇÜ©ng béo ng†t låi Üa 
Thích khen s® chửi n¡ng mÜa ÇŠu phiŠn 

SÓng Ç©i Çäo Çäo Çiên Çiên 
L©i hay lë phäi thánh hiŠn không theo 

Luân hÒi sanh tº hi‹m nghèo 
S§m còn tÓi mÃt Çèn treo gi»a tr©i 

Mau mau thÙc tÌnh ngÜ©i Öi 
ñØng gieo tang tóc ÇØng khÖi hÆn thù 

Bình an hånh phúc nh© tu 
Nhân tØ bác ái ngàn thu Ç‹ Ç©i 
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Bài sÓ 566 
TrÀn gian kh° Çã nhiŠu rÒi 

ñØng gieo tang tóc cho Ç©i buÒn thêm 
Cùng nhau vui sÓng êm ÇŠm 

ñó là hånh phúc khÕi tìm Çâu xa 
B§t tham sân, luôn thÆt thà 

NgÜ©i ngÜ©i hånh phúc nhà nhà bình an 
Th©i may phú quš giàu sang 

VÆn cùng xin ch§ thª than phiŠn hà  
ñã chÖi trong cõi ta bà 

HÖn thua ÇÜ®c mÃt ÇŠu là Ç¡ng cay 
Trä vay vay trä trä vay 

CuÓi cùng ai cÛng tr¡ng tay ra vŠ 
Bài sÓ 567 

HuŒ nhÆt sáng mãi gi»a tr©i 
Chi‰u soi vån vÆt muôn Ç©i bình an 
Hòa phong dÜ«ng døc Nam Bang 

ThÜ®ng ÇÙc nh© PhÆt truyŠn sang Hoa Kÿ 
Ân xÜa th‰ phát quy y 

SÜ tôn dåy bäo luôn ghi vào lòng 
K› nguyên nhÜ thác xuôi dòng 

NiŒm niŒm con chÌ cÀu mong giúp Ç©i 
Bài sÓ 568 

H¢ng næm ki‰t hå an cÜ 
Chính vì nuôi l§n lòng tØ trong ta 

Cùng nhau h†c sÓng vÎ tha 
Yêu thÜÖng vån vÆt nhÜ là bän thân 
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BÕ dÀn vô thÌ tham sân 
Thói hÜ tÆt xÃu nên cÀn tránh xa 
G¡ng tu hi‰u, thuÆn, nhân, hòa 
ñó là bÓn ÇÙc xuÃt gia vào Ç©i 

Bài sÓ 569 
Ta bà dÍ Ç‰n khó Çi 

Vì lòng tham døc sân si bu¶c ràng 
Nên Ç©i l¡m n‡i lÀm than 

Kh° Çau vÃt vä gian nan quá nhiŠu 
Thanh bình ch£ng ÇÜ®c bao nhiêu 

Chi‰n tranh tang tóc tiêu ÇiŠu kh¡p nÖi 
PhÆt r¢ng  muÓn sÓng thänh thÖi 

NgÜ©i ngÜ©i tri túc tÙc th©i  an vui 
Bài số 570 

Hằng năm đến lễ Mother‘s Day 
Để nhớ ơn cha nghĩa mẹ dày 
Tất cả con hiền dâu rể thảo 

Nên cùng tổ chức một ngày chay 
Bài sÓ 571 

ñØng cho ta l¡m tài næng 
Không mình ai ch£ng làm æn ÇÜ®c gì 

Ch® kia n‰u m® v¡ng Çi 
SuÓt ngày mª cºa ngÜ©i thì vÅn Çông 

Dù r¢ng có bån ho¥c không 
TrÀn gian cÛng khÓi Çàn ông Çàn bà 

Thûa xÜa PhÆt, Chúa chÜa ra 
Loài ngÜ©i kh° sª nhÜ là hôm nay 
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Vì sao tôi ch¡c bån hay 
 Lòng tham không Çáy Ç†a Çày lÅn nhau 

Bài sÓ 572 
ThÖ tôi møc Çích ræn mình 

Kh° Çau do bªi vô minh Ç†a Çày 
Tham, sân nguÒn gÓc Ç¡ng cay 

Hài hòa, nhÎn nhøc Çêm ngày bình an 
ñØng ham phú quš, giàu sang 

Không mê danh l®i thanh nhàn g¡ng tu 
ThÎ phi së l¡m hÆn thù 

Hy sinh vì nghïa cho dù xót xa 
Gi» gìn sÙc khÕe chính ta 

Luôn vâng l©i PhÆt m§i là khôn ngoan 
Bài sÓ 573 

Tâm làm chû s¿ an lành, kh° sª    
L¿a ch†n nào tùy ª m‡i ngÜ©i nÖi  

TÓt thì ta së sÓng thÆt yêu Ç©i 
XÃu ch¡c ch¡n tä tÖi vŠ mình vÆy  

ViŒc tÜÖng lai tuy bây gi© chÜa thÃy 
NhÜng nhân nào quä nÃy ch£ng hŠ sai 
NhÜ thiŒn ác chia h†a phúc thành hai  

 ñØng lÀm lÅn rÒi mai nÀy hÓi hÆn 
Bài sÓ 574 

Mùa thu sang lá vàng rÖi tÖi tä 
Nghï thân nÀy së tan rã nay mai 

S¿ vô thÜ©ng ch£ng buông bÕ m¶t ai 
ñ©i giä tåm nay còn mai Çã mÃt 
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Có hình hài thäy ÇŠu không chân thÆt 
Cä sÖn hà m†i vÆt kh¡p trÀn gian 

G¡ng cho mình thêm m¶t chút bình an 
Là lš tÜªng huy hoàng cho cu¶c sÓng 

Bài sÓ 575 
Lòng ham muÓn loài ngÜ©i ai cÛng có      

TØ kÈ già Ç‰n ÇÙa nhÕ m§i sinh  
Bªi chúng ta ÇŠu cùng thu¶c h»u tình  
Không s® hãi ch£ng b¿c mình vì nó  

G¥p nÖi Çây ch¡c không duyên thì n® 
Trä xong rÒi xin ch§ mÜ®n låi nhau 

 Ki‰p phù sinh ÇÀy nh»ng n°i buÒn Çau 
ñØng vÜÖng vÃn ngày sau thêm phiŠn løy 

Bài sÓ 576 
Lòng ganh tœ trong m‡i ngÜ©i ÇŠu có 

N‰u thÜÖng mình nên buông bÕ dÀn Çi 
HÖn v§i thua giành gi¿t ch£ng ích gì 

Tranh tÓt xÃu thÎ phi càng kh° sª 
G¡ng nÜÖng theo l¿a cái nào xÃu bÕ 

TÓt thì làm nh© Çó sÓng bình an  
B§t dÀn Çi ch¡c ch¡n së thanh nhàn 
Tinh tÃn mãi ni‰t bàn trÀn gian vÆy 

Bài sÓ 577 
NghiŒp lành d» ÇŠu do mình làm cä 

Nên bây gi© Çành trä nh»ng buÒn vui 
N‰u Çau thÜÖng xin ÇØng ch§ bùi ngùi 

Và hånh phúc ti‰n lui tùy không gi» 



 402

G¡ng làm sao tÆp buông dÀn m†i thÙ 
S¿ thù h¢n tÙc tÜªi hãm håi nhau 

Qu› vô thÜ©ng së Ç‰n trÜ§c ho¥c sau 
Ch£ng phân biŒt sang giàu hay nghèo kh° 

Luôn xét mình vẫn còn ÇÀy xÃu h° 
Lánh xa dÀn m†i cám dỗ trÀn gian 

Gi» làm sao tâm trí mãi bình an 
NhiŠu giäi thoát thanh nhàn vŠ ta vÆy 

Bài sÓ 578 
Loài h»u tình ai cÛng có cái ta 

PhÆt, chúng sanh, tâm là tên riêng nó 
VÓn chung nhà ra vào cùng m¶t ngõ 

Va chåm nhiŠu tØ Çó chia rë nhau 
Bi‰n trÀn gian thành xanh ÇÕ muôn màu 

Sinh v§i tº ,kh° Çau và hånh phúc 
Lúc Thiên ñàng , khi thì vào ñÎa Ngøc 

XuÓng lên hoài làm vÄn Çøc dÀn Çi 
Mê tình, tiŠn, danh, l®i. Tham, sân, si 
Tranh tÓt, xÃu, thÎ, phi. Gieo thù, hÆn 

MuÓn an vui xin nh§ ÇØng lÀm lÅn 
Bóng v§i hình cÄn thÆn khÕi nhìn sai 

M†i tÜ duy không vÜ§ng m¡c hình hài 
Thì hiŒn tåi tÜÖng lai ÇŠu giäi thoát 
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Bài sÓ579 
Nét m¿c Çen ngo¢n ngoèo trên giÃy tr¡ng   
Vi‰t thành thÖ gªi t¥ng bÓn phÜÖng tr©i 

Kh° Çau và hånh phúc có m†i nÖi                
Tùy bån ch†n cho Ç©i mình m¶t lÓi 

TrÜ§c h‰t là g¡ng gi» gìn l©i nói                  
M¡ng chºi ngÜ©i t¶i l‡i së vŠ ta 
Ghét giÆn ai lòng tự thÃy xót xa                    

Moi móc viŒc cûa ngÜ©i là oan trái 
BÕ hÆn thù không gây mầm h†a håi             

NhÎn nhøc nhiŠu ch£ng tranh cãi thÎ phi 
Khép låi dÀn ba Ç¶c tham sân si                   
Hãy mª r¶ng lòng tØ bi h› xä 

ThÜÖng thân tâm ÇØng Ç†a Çày nó quá        
S¿ an lành cao cä nhÙt trÀn gian 

SÓng làm sao nhÜ håc n¶i mây ngàn            
Không phiŠn não tÙc ni‰t bàn giäi thoát  

Bài sÓ 580 
ñÙc Th‰ Tôn hÖn hai ngàn næm trÜ§c 

Vì loài ngÜ©i xui ngÜ®c chuyển pháp luân 
BÓn tám nghìn phÜÖng pháp giäi thoát thân 

Ngài khuyên dåy chÌ cÀn chuyên tu m¶t 
G¡ng th¿c hành Çêm ngày cho thÆt tÓt 
S¿ an lành giäi thoát chính trong tay  

ñØng phân chia ÇÜ©ng n† ho¥c lÓi nÀy 
Rồi gành gi¿t Çó Çây sanh phiŠn não 
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Bài sÓ 581 

修身日日離爭執   
積德時時別是非 
若想平安多忍辱 
需求幸福少瞋癡 

DÎch âm 
Tu thân nhÆt nhÆt ly tranh chÃp 
Tích ÇÙc th©i th©i biŒt thÎ phi 

NhÜ®c tÜªng bình an Ça nhÅn nhøc 
Nhu cÀu hånh phúc thi‹u sân si 

DÎch nghïa 
Tu thân phäi bÕ tâm tranh chÃp 
Tích ÇÙc nên chØa tánh thÎ phi 

MuÓn ÇÜ®c bình an nhiŠu nhÎn nhøc 
Mong cÀu hånh phúc b§t sân si 

Løc bát 
Tu thân bÕ tánh hÖn thua 

Tích ÇÙc miŒng lÜ«i phäi chØa thÎ phi 
Bình an nhÎn nhøc h¢ng trì 

Hånh phúc do b§t sân si tham cÀu 
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Bài sÓ 582 

詩中寄扥我真情 
敬奉諸賢作證明 
普願人人為己想 
貪瞋莫動活安平 

DÎch âm 
ThÜ trung kš thác ngã chân tình 

Kính phøng chÜ hiŠn tác chÙng minh 
Ph° nguyŒn nhân nhân vÎ k› tÜªng 
Tham sân måc Ç¶ng hoåt an bình 

DÎch nghïa 
Tâm tÜ gªi tr†n tÆp thÖ nÀy 

Kính cÄn dâng lên quš bÆc thÀy 
NguyŒn kh¡p trÀn gian vì chính h† 

Tham sân khép låi sÓng vui vÀy 
Løc bát 

Tâm tÜ gªi tr†n vào Çây 
Kính dâng tÃt cä quš thÀy chÙng minh 

CÀu cho nhân loåi vì mình 
Tham sân khép låi thanh bình an vui 
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Bài sÓ 583 

流行此集無題詩 
目的愚呈敝所知 
善惡聖凡隨己擇 
安危禍福自君施 

DÎch âm 
LÜu hành thº tÆp Vô ñŠ thi 
Møc Çích ngu trình tŒ sª tri 

ThiŒn ác thánh phàm tùy k› tråch 
An nguy h†a phúc t¿ quân thi 

DÎch nghïa 
LÜu hành m¶t tÆp thÖ Không ñŠ 
Møc Çích trình Ç©i chuyŒn tÌ tê 

TÓt xÃu thánh phàm tùy bån ch†n 
An nguy h†a phúc t¿ tìm vŠ 

Løc bát 
T¥ng nhau thÖ ch£ng t¿a ÇŠ 

Trình lên nh»ng chuyŒn tÌ tê cu¶c Ç©i 
Thánh phàm tÓt xÃu ÇÀy vÖi 

An nguy h†a phúc chính nÖi con ngÜ©i 
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Bài sÓ 584 

勸人盡減貪瞋癡 
自己為何不實施 
人家貪婪他苦楚 
自己貪婪誰受呢 
人家瞋癡他悽慘 
自己瞋癡亦是悲 
人類古今長痛苦 
原因只說少行持   
佛言欲息諸煩惱 
請莫口談而力為  
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   DÎch âm 

 
Khuy‰n nhân tÆn giäm tham sân si 

T¿ k› vi hà bÃt th¿c thi 
Nhân gia tham lam tha kh° sª 
T¿ k› tham lam thùy th† ni ? 
Nhân gia sân si tha thê thäm 

T¿ k› sân si diŒc thÎ bi 
Nhân loåi c° kim trÜ©ng thÓng kh° 

Nguyên nhân chÌ thuy‰t thi‹u hành trì 
PhÆt ngôn døc tÙc chÜ phiŠn não 
ThÌnh måc khÄu Çàm nhi l¿c vi 

 
DÎch nghïa 

 
Khuyên ngÜ©i bÕ b§t tham sân 

Sao mình ch£ng h†c Ç‹ thân an lành 
NgÜ©i tham ngÜ©i kh° Çã Çành 

Mình tham ai së vào giành kh° Çây 
NgÜ©i sân tÙc tÓi la rÀy 

Mình sân ch¡c cÛng th‰ nÀy mà thôi 
Loài ngÜ©i kh° quá ! than ôi ! 

Nói thì hay quá nhÜng rÒi . . . . giÓng nhau 
PhÆt r¢ng muÓn h‰t kh° Çau 

Xin ÇØng nói n»a cùng nhau th¿c hành 
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