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Con sinh ra với tuổi thơ trong trắng 

Theo thời gian con lấm bụi hồng trần 

Cuộc sống đảo điên làm ô nhiễm thân tâm 

Quên đi lối cũ, đường về nơi xuất xứ 

Bỏ mặc cho đời, đại sự sanh tử 

Chỉ cắm đầu vào cuộc sống đảo điên 

Bị cuốn trôi theo cơn sóng kiếm tiền 

Vô minh ngu muội vướng vào vòng tình ái 

Hạnh phúc nơi đâu? Sao toàn là thất bại? 

Đem nỗi đau thương làm tổn hại thân tâm 

Ngày lại ngày qua nỗi đau cứ lớn dần 

Chẳng biết tìm nơi nào để giải thoát? 

Nhờ Phật chỉ đường, con biết mình đã lạc 
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Cần phải tìm ngay nẻo lối quay về 

Dẫu đường đi vất vả dài lê thê 

Cũng phải cố gắng, để trở về quê cũ 

Nơi mà chẳng có đại nạn sanh tử 

Và chẳng còn đau khổ hay trôi lăn 

Con sẽ không bị cơn lốc của bụi trần 

Bám đầy cơ thể làm thân con ô nhiễm 

Nơi chẳng còn một mối dây vướng bận 

Thay vào là sự tự tại của thân tâm 

Lên xuống vào ra chẳng hề có ngại ngần 

Dao du khắp chốn, nơi mà mình muốn 

Phật đã là người đưa con thoát sầu muộn 

Ơn nghĩa sâu dầy con chẳng thể nào quên 

Nên ráng tu hành để được đáp đền 

Công dạy dỗ, tình thương yêu vô bờ bến. 

 

 
Nam Mô A Mi Đà Phật. 
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MA VƯƠNG - PHẬT 

THÍCH CA

 
Ma Vương 

Ma Vương bảo: “Này Phật Thích Ca” 

“Tôi” là Vua ở thế giới Sa Bà! 

“Tôi” cai quản tất cả chúng sanh đang mê muội 

Bọn chúng sanh đang bị chìm trong u tối 

Đã quên đi “Phật Tánh” của mình 

Cũng chẳng thấy được ánh sáng quang minh 

Của “Ông” đang chiếu rọi soi sáng suốt 

“Tôi” thống trị những chúng sanh đã bỏ cuộc 

Chẳng nghe “Ông” tu để làm Phật, hay Thánh Nhân 

Chúng nó đang si mê ngũ dục lục trần 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp 

“Tôi” sẽ giúp chúng đắm chìm trong đọa lạc 

Để linh hồn mãi mãi bị trôi lăn 

Không thể lấy lại “Phật tánh” của chính mình 
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Cũng như tìm lại con đường giải thoát 

Pháp “Ông” dạy, gây cho “Tôi” nhiều mất mát 

Kẻ nào chịu nghe được giải thoát ngay liền 

Làm “Tôi” đây cảm thấy nóng điên! 

Vì “Ông” cướp đi người của “Tôi” rồi đấy 

“Tôi” muốn thế giới này mãi là như vậy 

Dân số phải tăng chứ không giảm đi đâu 

Để “Tôi” làm vua và bá chủ toàn cầu 

Uy lực của Tôi ngày càng thêm vững mạnh 

Nay “Ông” dạy chúng con đường để tránh 

Đi luân hồi trong thế giới của “Tôi” 

Để linh hồn không còn bị nổi trôi 

Trong thế giới do “Tôi” quản thúc 

“Tôi” rất ghét “Ông” nên sẽ chờ cơ hội 

Để có ngày đòi món nợ này thôi 

Khi Pháp của “Ông” suy yếu chơi vơi 

Thì đó chính là thời “Mạt Pháp” 

Con cháu “Tôi” sẽ cạo đầu sát rạt 

Mặc áo Tăng, Ni nói pháp của “Ông” 

Nhưng pháp đó chẳng phải “Chánh Tông” 

Mà “Tôi” đã sửa lại như “Tôi” mong muốn 

Dù lúc đó “Ông” có đau phiền muộn! 

Niết Bàn “Ông” cũng đã nhập vào rồi 
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Chẳng thể nào cứu được chúng than ôi! 

Dù cho “Ông” có lòng từ bi mong muốn 

 

“Ông” chỉ còn mong mỏi ở lòng tin và tự giác 

Của những chúng sanh tâm không lung lạc 

Biết phân biệt đâu phải, trái, chánh, tà 

Nhưng “Tôi” biết rằng sẽ rất khó đó nha! 

Vì bọn chúng đều bị “Tôi” làm cho mê hoặc 

 

 

Phật Thích Ca  

Phật Thích Ca nghe mà hai dòng nước mắt 

Xót xa thương đàn con dại si mê 

Lòng từ bi nỗi đau xót tràn trề 

Vì không thể gần đàn con để giáo hóa 

Ta chỉ mong rằng các con chớ buông thả 

Hãy ráng làm theo Chánh Pháp của Ta 

Đừng nghe theo những kẻ “Tà Ma”! 

Để đánh mất cơ hội đi làm Phật 

Lời Ta nói đây là trăm vạn ngàn lần thật 

Ta thương các con hơn mẹ hơn cha 
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Tâm nguyện Ta đưa các con thoát Sa Bà 

Ra khỏi cái chết để được tự do tự tại 

Không còn bị đi luân hồi mãi mãi 

Mà đi làm Phật, làm Bồ Tát độ sanh 

Cứu cha, mẹ các con ra nơi chốn chẳng lành 

Và tất cả những người con yêu mến. 

Hãy nghe lời Ta các con nhé! 

Niệm “A Mi Đà” trong thời Mạt này thôi 

Ta không cần con tu tập nhét nhồi, 

Cho đầy ắp kiến thức, hay pháp môn về Phật Pháp 

Chỉ cần con, siêng năng niệm Phật 

Cầu vãng sanh về lại Tây Phương 

Nơi đã có Cha A Mi Đà dẫn đường 

Dạy cho con cách tu hành thành Phật. 

 

 
Nam Mô A Mi Đà Phật. 
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TÂM SỰ CỦA PHẬT THÍCH CA 

 

 

49 năm thuyết pháp ở Sa Bà 

Ta mong mỏi chỉ một điều duy nhất 

Các con đây tu hành thành Phật 

Để lìa xa thế giới khổ đau này 

Các con cần khổ nhọc một đời nay 

Ráng tu học để thoát vòng sanh tử 

 

Về lại quê xưa nơi bản xứ 

Cha Mi Đà đang chờ đợi các con 

Người đã khổ công xây dựng con đường mòn 

Để các con cứ thế mà tiến bước 

 

Sa Bà khổ đầy năm ác trược 
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Các con ơi!  Hãy mau chóng quay về, 

Đừng để cho ngũ dục làm đê mê, 

Thật uổng phí thân người các con nhé! 

 

Các con sanh ra do tinh cha huyết mẹ 

Nhưng thân này chẳng phải của các con 

Thân các con vẫn sống mãi chẳng hao mòn 

Là tánh Phật, là linh hồn là tâm thức 

 

Hãy ráng dụng công phu và nỗ lực 

Để tu hành thành Phật như ta 

Các con rồi vĩnh viễn sẽ chẳng già, 

Sẽ không chết hay luân hồi trong lục đạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Mô A Mi Đà Phật. 
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PHẬT HỎI 

Có phải chăng ta bảo các con rằng? 

“Đời là giả, là cơn ảo mộng?” 

Vì các con đang sống bằng tâm vọng 

Nên chẳng thể nào phá được vô minh 

Để thấy được thế giới vô hình 

Của chư Phật, Thanh Văn, và Bồ Tát 

 

Có phải chăng ta bảo con lời thật? 

Vạn thứ có hình rồi sẽ bị hủy vong 

Sao các con cứ mãi đi lòng vòng? 

Không chịu nghe ta để tìm đường giải thoát! 

 

Có phải chăng ta bảo con lời thật? 

Thân thể con rồi cũng bị hủy thôi 
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Sao các con cứ trau chuốt bổ bồi 

Bỏ nhiều công sức để mà lo cho nó? 

 

Có phải chăng ta bảo con lời thật? 

Vạn pháp thế gian đều xuất phát từ “tâm” 

Lên, xuống, vào ra hay muốn xuất trần 

Đều phải tùy thuộc vào tâm này hết 

 

Sao các con chẳng hề thấy mỏi mệt? 

Khi phải luân hồi, sanh tử trôi lăn? 

Ta đã bỏ công cố gắng tu hành 

Chỉ cho các con, con đường giải thoát 

Chỉ cần tâm mình không bị lung lạc 

Theo cảnh trần, hay cuộc sống nơi đây 

Khi các con có thức dậy mỗi ngày 

Luôn cảnh giác mình, nơi đây là ảo mộng 

“Tây Phương Cực Lạc” mới là nơi để sống 

Ta sẽ sanh về khi xả hết báo thân 

Dù đường đi có gian khổ gập ghềnh 

Ta cũng phải cố gắng đi tới đích 

 

Có phải chăng ta bảo con lời thật? 

Tu hành là phải chịu gian nan 
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Chỉ vài năm ngắn ngủi chịu cơ hàn 

Nhưng các con sẽ được thứ rất trân quý 

Các con sẽ chẳng phải khóc lụy 

Trước đau thương của sanh tử, tử sanh 

Luân hồi trong nơi chốn chẳng lành 

Như súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ 

 

Lời ta nói đây hoàn toàn sự thật 

Ta thương các con hơn mẹ hơn cha 

Mong muốn các con ra khỏi Sa Bà 

Cùng chia xẻ với ta ngôi vị Phật. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Mô A Mi Đà Phật. 
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ĐÒI MẠNG 
 

Nửa đêm tôi bỗng thức giật mình 

Vì nghe tiếng thét của sinh linh 

Trả mạng cho ta, mau trả mạng 

Sao ngươi lại cứ mãi lặng thinh? 

Ta đây vốn cũng có tánh Phật 

Cũng sanh ra có mẹ có cha 

Cũng hiểu được các ngươi đó mà 

Chẳng may đội trên mình thân con thú 

Nhưng ta đây vẫn biết thật sự 

Có một ngày ta cũng sẽ như ngươi 

Cũng được có lại cái thân người 

Ta sẽ đến đòi mạng ngươi cho biết 

Khi ngươi giết ta để ăn thịt 

Ngươi có biết rằng đau đớn lắm chăng? 

Tuy thân mạng ta là con thú dữ dằn 

Nhưng tâm ta và tâm ngươi là một 

Chẳng qua linh hồn ta bị nhốt 

Trong hình hài của con thú có lông 

Vì ta đây tạo ác nghiệp chất chồng 

Nên mới bị đọa làm thân con vật 
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Ngươi chẳng tu nên chẳng hề thấy được 

Ta đã là ai, là mẹ hay cha? 

Đã cùng ngươi từng chung ở một nhà 

Chia xẻ mái ấm và tình thương yêu luyến ái 

Nay thân ta bị ngươi giết hại 

Lấy thịt ăn để thỏa mãn lòng tham 

Nỗi hận nầy cao ngất ngút ngàn 

Chỉ có sám hối tu hành mới tha được! 

 

 

 

 

 

Nam Mô A Mi Đà Phật. 
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TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC 

 

Tây Phương Cực Lạc ở phía Tây 

A Mi Đà Phật là bậc thầy 

Phát ra 48 lời đại nguyện 

Tiếp dẫn chúng sanh đi về đây 

 

Tây Phương Cực Lạc ở phía Tây 

“Mạn Đà La” hoa thơm rơi đầy 

Chim chóc quanh đây biết nói pháp 

Khoe sắc, khoe thanh, vang trời mây 

 

Tây Phương Cực Lạc đẹp vô cùng 

Mọi người hoan hỷ cùng sống chung 

Nơi đây chẳng có Tam Ác Đạo 

Chỉ có tình thương, lòng bao dung 
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Tây Phương Cực Lạc đẹp như mơ 

Vàng bạc châu báu nhiều chẳng ngờ? 

Vật chất, uống, ăn đều đầy đủ 

Phong cảnh thiên nhiên đẹp như thơ 

 

Tây Phương Cực Lạc có hồ sen 

Phát ra ánh sáng đẹp hơn đèn 

Xanh, đỏ, trắng, vàng thật đẹp mắt 

Nước hồ trong vắt chẳng hố oen 

 

Tây Phương Cực Lạc chẳng đâu xa 

Ở tại trong tâm ta đó mà! 

Khi ta không nghĩ hay thanh tịnh 

Tây Phương Cực Lạc đó chính là 

 

Tây Phương Cực Lạc, để đến được 

Phải có lòng tin thật thiết tha 

Nguyện rằng khi chết con muốn đến 

“Nghiêm Trì Niệm Phật Chẳng Qua Loa!” 
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THẾ GIỚI SA BÀ 

 

Sa Bà khổ lắm ai ơi! 

Sáng sớm tinh mơ đã dậy rồi 

Chạy tới chạy lui lo kiếm sống 

Nuôi thân giả tạm này đấy thôi 

 

Sa Bà cuộc sống thật vất vả 

Ngày lại ngày qua cứ lăn trôi 

Bon chen, tạo nghiệp, gây oán kết 

Lo âu, phiền não, không hề vơi 

 

Sa Bà đau khổ lắm ai ơi! 

Sanh ly tử biệt cả một đời 

Vợ khóc thương chồng, con khóc mẹ 

Ái tình lưu luyến đầy lệ rơi 

 

Đã biết Sa Ba đầy đau khổ 

Cần phải tu hành các bạn ơi! 

Mau mau niệm Phật về Cực Lạc 

Sanh, tử biệt ly chẳng kéo lôi 
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Cuộc vui rồi cũng sẽ tàn

Sanh ly tử biệt khóc than một đời 

A Mi Đà Phật niệm thôi! 

Ta về Cực Lạc, cuối đời của ta 

Bây giờ trẻ khỏe lơ là 

Chẳng lo niệm Phật để mà thoát thân 

Đến khi cơ thể yếu dần 

Tay chân run rẩy cốt gân rã rời 

Niệm Phật thì chẳng còn hơi 

Lạy Phật mỏi mệt đứng ngồi chẳng yên 

Lúc đó mới cảm thấy phiền 

Ăn năn hối tiếc không siêng tu hành 

Tây Phương Cực Lạc đã dành 
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Hoa sen một phẩm cho mình vãng sanh 

Chỉ cần niệm Phật làm lành 

Siêng tu tích phước, không tranh với đời 

Vạn duyên buông xả ai ơi! 

Không nghe, không thấy, không ngồi thị phi 

Việc đời có mấy chuyện gì? 

Quan trọng hơn để nói đi nói hoài? 

Chi bằng ta bỏ ngoài tai 

Để tâm thanh tịnh, nay mai tu hành 

Một đời sanh tử tử sanh 

Chẳng còn lo lắng khi về Tây Phương. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nam Mô A Mi Đà Phật.
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Làm thơ viết sách để khoe 
Nhưng mà chẳng phải làm le với đời 

Muốn đem ánh sáng quang minh 

Của Phật Bồ Tát để trình chúng sanh 

Mong bà con rõ ngọn ngành 

Con đường liễu tử thoát sanh một đời 

Làm thơ viết sách để chơi 

Tuyệt đối chẳng muốn mọi nơi, khen mình 

Viết sách là để phân minh 

Tâm ta mong muốn chúng sinh được lời 

Hiểu làm theo Phật mọi nơi 

Cùng nhau niệm Phật thoát đời khổ đau. 

 

 
 

Nam Mô A Mi Đà Phật. 



 

 

20 

 

 

Câu A Mi Đà Phật “chặt” trong tâm, 

Chẳng sợ lo chi không xuất trần 

Tây Phương Cực Lạc, Cha (Mi Đà) mong đợi 

Con về, khi xả hết báo thân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nam Mô A Mi Đà Phật.
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A Mi Đà Phật thật từ bi, 

Phát lời đại nguyện bất tư nghì 

Tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc, 

Gian nan khổ cực chẳng hề chi 

Chúng sanh chỉ cần niệm danh hiệu 

Sáng, trưa, chiều, tối, chẳng khinh khi 

Đi, đứng, nằm, ngồi, hay ngủ nghỉ 

Phật luôn trong tâm chẳng cách ly 

Ngày lại ngày qua cứ như thế, 

Chẳng còn thời gian đâu thị phi 

Tây Phương Cực Lạc ngay trước mặt, 

Sanh tử, tử sanh, há sợ gì? 
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Tu hành phải chịu khổ gian nan, 

Mỉa mai chê trách cũng chẳng màng 

Giữ vững tâm mình không lay động, 

Gian khổ sẽ qua chớ thở than! 

 

Người đời có mấy ai hiểu đạo? 

Tha hồ tạo nghiệp để thân mang, 

Mỉa mai chê trách là căn bịnh, 

Đến khi trả quả lại than van 

Tuy nhiên 

Phật dạy chúng ta lòng từ bi, 

Thương yêu nhiều nhất kẻ thị phi 

Người đã cho ta nhiều oan trái 

Là người giúp ta trên đường đi 

Đi đâu? 

Về lại nơi ta đang muốn sanh 

Có cha (Mi Đà) Có Mẹ (hoa sen) Có bạn lành (Bồ Tát) 

Dìu dắt ta đi trên đường đạo 

Trở lại Sa Bà độ chúng sanh 

“Thân thể” ta mang là “bất diệt”, 

“Tuổi thọ” ta mang là “hư không” 
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Cuộc sống của ta đầy vui thú 

Không còn sanh tử hay giành tranh. 

 

 

 
 

 

 

Nam Mô A Mi Đà Phật. 

Xin thường niệm A Mi Đà Phật 
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ĐI CHÙA 

 

Đi chùa niệm Phật, cầu vãng sanh 

Tâm, ý, miệng ta phải trong lành 

Tâm luôn nghĩ tốt cho người khác 

Miệng ý phải luôn được thông hanh 

 

Đi chùa niệm Phật thoát sanh tử 

Chẳng phải tới lui để khoe danh 

Rằng ta thiệt giỏi, hay hơn hết 

Tâm này không bỏ, chẳng vãng sanh 
 

Niệm Phật còn có tâm đố kỵ 
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Tu ngàn đời cũng chỉ uổng phí công 

Vẫn phải cứ đi lại lòng vòng 

Nay lên, mai xuống trong luân hồi sanh tử,  

Muốn được vãng sanh và thành tựu, 

Chẳng thể miệng niệm tâm chạy rong 

Tâm, miệng, ý phải, kết chặt một vòng 

Tương ứng với Chư Phật và Bồ Tát. 

 

 

 

 

 

 

Nam Mô A Mi Đà Phật. 

Xin thường niệm A Mi Đà Phật 
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Tham thì ai chẳng có tham? 

Tham ăn, tham ngủ, tham bạc vàng 

Tham danh, tham vọng, tham tham địa vị 

Tham nhà, tham của, tham giàu sang 

Tham tình, tham ái, tham sắc dục 

Tham đi du lịch để mở mang 

Tham đi thăm viếng bạn bè cũ 

Tham chạy lăng xăng tới họ hàng 

Tham nên thứ gì cũng vơ cả 

Làm cho cuộc sống càng gian nan 

Tâm thì luôn nghĩ bao nhiêu thứ 

Thân thì chẳng thể được rảnh rang 

Dẫu cho cuộc sống có đầy đủ 

Chẳng còn giây phút được bình an 

Lòng tham không xả, chẳng tu được 

Vẫn mãi luân hồi trong thế gian 

Bạn ơi, muốn tu xin ghi nhớ! 

Tâm tham phải bỏ không thể mang. 
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Sân giận nổi lên khi bực tức 

Người khác làm sai trái ý mình 

Sân giận nổi lên khi vô minh 

Cảm thấy thân ta, bị tổn hại 

Sân giận nổi lên khi phiền toái 

Cảm thấy mình rất đúng chẳng sai 

Sân giận nổi lên khi thất bại 

Xuôi xẻo luôn xảy đến cho mình 

Sân giận nổi lên do bị khinh 

Cho rằng có ta tức thấy "Ngã" 

Sân giận này nếu mà chẳng xả 

Tu ngàn đời cũng chẳng phá được vô minh. 

Không thể sanh ra trong thế giới vô hình 

Vẫn phải lăn lộn trong luân hồi sáu nẻo. 

Si mê mông muội tự cho thông minh 

Chẳng biết rằng ai đã sanh ra mình?  

Trong tâm lúc nào cũng chấp chặt 

Ta đã là do cha mẹ sản sinh 

Không biết từ đâu mà ta sanh đến? 

Chết đi rồi cũng chẳng rõ sẽ về đâu? 
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Cứ đi loanh quanh chẳng thể hồi đầu  

Vì mê muội quên ta từ đâu tới? 

Si mê nên dính vào vòng danh lợi 

Bị chìm sâu trong ngũ dục lục trần 

Dù đúng hay sai chẳng thể phân minh 

Vẫn mãi mãi bị chìm trong sanh tử 

Thế nên muốn tu hành được thành tựu 

Tham, sân, si phải diệt bỏ ai ơi! 

Nếu chẳng diệt dù khản cổ kêu trời 

Phật, Bồ Tát chẳng thế nào cứu độ 

 

 

 
Nam Mô A Mi Đà Phật. 

Xin thường niệm A Mi Đà Phật 
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Quán Thế Âm Bồ Tát 

Chúng sanh gọi ngài “Quán Thế Âm” 

Vì ngài “quán xét” rất âm thầm 

“Âm thanh” kêu cứu của muôn loại 

Phát ra từ sâu thẳm nơi tâm 

 

Chúng sanh gọi ngài “Đại từ bi” 

Vì “nguyện” của ngài “bất tư nghì” 

Cứu thoát chúng sanh khỏi đau khổ 

Gian nan cơ cực chẳng màng chi! 

 

Chúng sanh gọi ngài người “Mẹ hiền” 

“Tâm từ” của ngài thật “vô biên” 

Mong độ chúng sanh mau giải thoát 
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Lục đạo luân hồi khổ triền miên 

Ngài vì chúng sanh đến Sa Bà 

Thị hiện thân nữ độ chúng ta 

Nào ai có thường hay biết đến? 

Ngài đã thành Phật trong kiếp xa 

Chánh Pháp Minh Như Lai Phật 

Chính là Mẹ hiền Quán Thế Âm 

Đời đời kiếp kiếp trong âm thầm 

Cứu giúp chúng sanh thoát đau khổ 

Mong mỏi chúng sanh đều được độ 

Thoát khỏi Sa Bà về Tây Phương 

Nơi có cha A Mi Đà dẫn đường 

Dạy chúng sanh tu hành thành Phật. 

Ôi! Tâm từ bi của Mẹ là bậc nhất  

Chúng con đây sẽ cố gắng tu hành 

Theo lời Mẹ niệm Phật cầu vãng sanh 

Để được sanh về Tây Phương Cực Lạc. 
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LỜI NHẮN CỦA ĐỊA TẠNG 

VƯƠNG BỒ TÁT 

Địa tạng Vương Bồ Tát rất từ bi 
Phát lời nguyện chẳng ai bì nổi đâu 

Dù ngài chịu khổ âu sầu 

Tâm ngài vẫn muốn con mau tỉnh hồi 

Trần gian khổ lắm con ơi! 

Sống là tạo nghiệp không vơi chút nào 

Khi chết thần thức lao đao 

Đọa vào địa ngục, kêu gào khóc than 
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Hối tiếc thì đã muộn màng 

Khi xưa Phật dạy con khan cổ rồi 

Mau mau tỉnh thức con ơi! 

Trần gian cõi tạm, luân hồi không nguôi 

May thay con được thân người 

Thọ mạng con được mấy mươi năm trời 

 

Địa ngục khổ lắm con ơi! 

Thời gian rất chậm ngàn lần trần gian 

Tiếng kêu, tiếng khóc, lan tràn 

Hành hình, xử quyết thân mang gông cùm 

Chảo dầu, cột lửa đốt nung 

Thân con tan nát, thịt tung tóe đầy 

Tưởng đâu đã trả nghiệp này 

Nào ngờ sống lại, thọ ngay hành hình 

Chỉ vì một phút vô minh 

Nổi cơn sân giận thọ hình phải mang 

 

Vì vậy con đừng nổi sân 

Đừng gieo ác nghiệp, tình trần vấn vương 

Đừng tham, đừng hận, tình thường   

Cõi đời là vậy, giận thương làm gì? 

Vạn thứ đều giả chẳng nghi 
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Là do tâm vọng con ghi nhớ hoài 

Nhớ lời Phật dạy bên tai 

Tu hành giải thoát nay mai một đời 

Đừng mãi rong ruổi mê chơi 

Thời gian đã hết một đời luống qua 

Đừng đợi con đến tuổi già 

Thân thể bịnh hoạn, trông mà cảm thương 

Hãy cho con một con đường 

Theo lời Phật dạy, Tây Phuơng đang chờ 

Trần gian chẳng đẹp như mơ 

Tây Phương Cực Lạc mới thơ mộng đầy 

Mau niệm Phật nguyện về đây 

Sống cùng Bồ Tát vui vầy bên Cha (A Mi Đà Phật) 
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Nghiệp là gì bạn ơi có biết? 

Nghiệp là do thân, khẩu, ý tác thành 

Chớ đừng bảo, tôi không sát sanh 

Là tôi đã không tạo ác nghiệp 

Tuy thân bạn chẳng hề chém giết 

Nhưng miếng thịt kia đã nuốt trọn vô rồi 

Oán hận nầy chồng chất mãi không thôi 

Nợ vay, vay trả đời nào mới qua? 

Miệng bạn có nói ôn hòa 
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Đem lại hạnh phúc mọi nhà an vui? 

Hay là bạn cứ phanh phui 

Chuyện xấu nhân thế, chuyện đời người ta? 

Khen mình phỉ báng bạn xa 

Thị phi nhân ngã cho qua tháng ngày 

Ý bạn có nghĩ điều hay? 

Đem lại lợi ích, vui thay cho đời 

Hay là ý tưởng rong chơi 

Nghĩ danh, nghĩ lợi, thời thời chẳng nguôi 

Nghĩ tiền, nghĩ dục, nghĩ đời 

Nghĩ về mình tốt hơn người thế gian 

Nghĩ ngày mai sẽ huy hoàng 

Tương lai rộng mở thênh thang cho mình 

Bạn ơi! Hãy cố lặng thinh 

Cho mình vài phút tâm mình được an 

Nghĩ về việc ác đã làm 

Gây thù chuốt oán buồn than cho người 

Cuộc đời chỉ có mấy mươi 

Nương thân giả tạm trau dồi tâm linh 

Là cái như bóng với hình 
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Theo ta đời kiếp, khi đi luân hồi 

Nghiệp là quả báo đấy thôi 

Thân nào quả nấy chẳng hề sai đâu 

Vì thế phải biết hồi đầu 

Niệm A Mi Đà Phật để cầu vãng sanh 

Ngày qua tháng lại làm lành 

Con đây sám hối, nguyện về Tây Phương 

Con xưa lỡ bước lạc đường 

Nhờ Cha soi suốt dẫn đường cho con 

Từ nay con quyết sống còn 

Giữ thân, miệng, ý cho tròn đạo tâm 

Đường về Cực Lạc thêm gần 

Hoa sen một phẩm chờ con thăng đài. 
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XIN ĐỪNG SÁT SANH, ĂN 
THỊT 

 
Gà, heo, bò,  vịt, chó, ngựa, trâu   
Súc sanh, bò sát, trên địa cầu 

Tất cả đều có tự tánh Phật 

Chẳng qua thân nghiệp báo khác nhau 

 

Khi xưa ta chưa hề hiểu đạo 

Miệng nuốt ăn tươi thịt chúng bay 

Lấy thịt ngươi nuôi mạng sống qua ngày 

Nay đã biết, ta đập đầu sám hối !!! 

Ăn miếng trả miếng nỡ nuốt vội?    

Có ai hay tiếng rên khóc vang trời 

Miếng thịt kia cho dù có nuốt trôi 

Nợ này phải trả đến muôn ngàn đời kiếp 
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Phật là người đưa ta thông điệp 

Khuyên chúng ta đừng nỡ sát sanh 

Biết đâu chúng đã là cha mẹ mình 

Người đã cùng ta chia vui chung mái ấm 

 

Bạn không tin không hiểu sâu đậm 

Lời Phật dạy là chân thật thiêng liêng 

Phật mong ta thoát khỏi cảnh muộn phiền 

Của sanh tử, tử sanh, muôn đời kiếp 

 

Bạn ơi sám hối mau vẫn còn kịp 

Súc sanh kia cũng có mẹ có cha 

Cũng có tình thương yêu một nhà 

Nỡ nào bắn giết, ăn thịt chúng 

 

Thân giả tạm này, rồi cũng sẽ rụng 

Như lá héo khô trở về cội nguồn 

Lo cho nó chi, để tạo nghiệp đáng thương 

Cơm muối, tương chao, cũng sống qua ngày tháng 
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Ráng dưỡng cho tâm linh mình sáng lạn 

Đi làm Phật làm Bồ Tát để độ sanh  

Đời đời kiếp kiếp không bị đọa hình 

Làm thú vật hay đọa đày địa ngục. 
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Tâm sự cuối 
Đời là vô thường là bể khổ 

Cõi trần gian đầy rẫy sự tranh giành 

Quay đi ngoảnh lại toàn đấu tranh 

Tiền, tình, danh lợi, lòng tham ái 

Sống nay, mai chết ai biết được? 

Thân giả này để lại thế gian thôi 

Chỉ có linh hồn là mãi  mãi luân hồi 

Kiếp nầy thăng, kiếp sau đoạ, ta nào hay nào rõ? 

Bạn ơi! Hãy dành vài phút giây tường tỏ 

Ngẫm lại cuộc đời, về nghiệp báo ta tạo ra 

Hãy tu hành sửa đổi, giác ngộ nha! 

Kẻo trễ muộn, lỡ chuyến đò về Cực Lạc 
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Cha Mi Đà thương! Con ở đây (Sa Bà) 

Tuy thân xác con sống trong lầy 

Nhưng tâm con luôn nhớ Cha nơi ấy (Cực Lạc) 

Mong đợi con về, vui lắm thay! 
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Không nghe, không nói, không nhìn 

 Để tâm thanh tịnh cho mình dễ tu 

Siêng năng niệm Phật làm lành 

Nguyện cho con được vãng sanh cuối đời 

 
Nam Mô A Mi Đà Phật. 
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“Vô lai, vô khứ một hữu sự 

Chẳng đến chẳng đi chẳng việc gì” 

 

“10 Phương pháp giới chúng sanh không niệm Phật thì 
trên chẳng thể viên thành Phật đạo, dưới chẳng thể độ 

thóat chúng sanh”. 

 

“Học Phật là sự hưởng thụ tối cao nhất của đời người”. 

 

“A Mi Đà Phật là thật, còn lại tất cả đều là giả” 

 

“Khi tôi đến chẳng mang theo một thứ gì, tôi từ hư 
không đến khi tôi đi cũng trở về với hư không” 

 

Nam Mô A Mi Đà Phật. 
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Con xin Kính dâng tặng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không 
bài thơ nhân kỷ niệm Sinh Nhật 92 tuổi của Ngài  

 

 

60 năm cõi trần Ngài xuất gia học Phật 

63 năm dài Ngài thuyết Pháp giảng Kinh 

Ngài đã độ “vô số lượng chúng sinh” 

Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc 

Tâm cứu độ chưa bao giờ thối thác 

Lòng từ bi chưa bao giờ giảm mòn 

Chỉ mong sao đưa được chúng con 

Cùng Ngài về Tây Phương Lạc Quốc 

Ôi! Lòng từ bi bao la vô cùng cực 
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Người Thầy vĩ đại của “Tịnh Độ Pháp Môn” 

Không có Thầy chúng con sẽ lạc đường 

Sẽ chẳng biết nơi nào để nương tựa? 

Nhớ ơn Thầy chúng con xin hứa 

Phải tu hành giải thoát ngay đời nay 

Để Thầy và chúng con sẽ được sum vầy 

Nơi Cực Lạc cùng cha Mi Đà kính mến! 

Con nguyện Thầy sẽ vãng sanh về đến 

“Thượng Phẩm Thượng Sanh” nơi Cực Lạc Tây Phương 

Rồi Ngài sẽ trở lại đây tiếp tục con đường 

Cứu độ chúng sanh, si mê u muội 
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Hòa Thượng Quảng Khâm 

Chúng sanh phải niệm Phật vì: 

”Niệm Phật để đi tìm lại bổn lai diện mục của chính mình 
trước khi cha mẹ sanh ra ta.” 

 

Ấn Quang đại sư 

Chúng sanh phải niệm Phật vì:  

“10 Phương pháp giới chúng sanh không niệm Phật thì trên 
chẳng thể viên thành Phật đạo, dưới chẳng thể độ thóat 
chúng sanh” 



 

 

47 

 

 

Hòa thuợng Tịnh Không 

Chúng sanh phải niệm Phật vì: 

”Niệm Phật thành Phật. Quý vị hàng ngày niệm cái gì thì thì 
quý vị sẽ thành thứ ấy” 

 

Hòa Thượng Hải Hiền 

Chúng sanh phải niệm Phật vì: 

“A Mi Đà Phật là thật, còn lại tất cả đều là giả” 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cms.lichngaytot.com/medias/standard/2017/2/7/Co-dung-la-tich-cuc-niem-Phat-thi-se-tru-duoc-ma-am-khong-hinh-anh-2.jpg&imgrefurl=https://lichngaytot.com/tam-linh/co-dung-la-tich-cuc-niem-phat-thi-se-tru-duoc-ma-am-khong-564-187431.html&docid=NI3IERuhmrl8hM&tbnid=p6FW4Xk_xVtMJM:&vet=10ahUKEwiC7qDy-orbAhWxt1kKHcaGBWcQMwhNKBAwEA..i&w=480&h=320&bih=279&biw=837&q=hinh hoa thuong tinh khong&ved=0ahUKEwiC7qDy-orbAhWxt1kKHcaGBWcQMwhNKBAwEA&iact=mrc&uact=8
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Hòa thượng Tuyên Hóa 

Chúng sanh phải niệm Phật vì: 

“Chúng ta phải niệm Phật để khống chế cái tâm chay rong 
của chúng ta. Nếu cứ để nó chạy rong thì sẽ đời đời không 
thoát sanh tử luân hồi.” 

Diệu Âm Viên Nga 

Viết xong ngày 20 tháng5 năm 2018 

 

Nam Mô A Mi Đà Phật. 

 

 


