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THỈNH CẦU 
Dù cho bận rộn đến đâu 

Xin người nán lại đọc sâu sách này 

Mỗi câu mỗi chữ tỏ bày 

Kho tàng diệu pháp Mi Đà tự tâm 

Ước mong huynh đệ tình thâm 

Phát Bồ đề nguyện trở về chân tâm 

Thoát vòng sanh tử tối tăm 

Vãng sanh Cực Lạc cùng thăng liên đài. 
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TÂM SỰ 
Tôi viết sách khuyên người thức tỉnh 
Viết phơi bày Pháp Phật cao siêu 

Viết khai tâm, thật tướng muôn loài 

Viết nỗi khổ, từ bi chư Phật. 

 

Tôi viết sách khuyên người tu sửa 

Viết phơi bày thiện ác, đúng sai 

Viết giải nghi cảnh giới luân hồi 

Viết người hiểu, tu hành giải thoát. 

 

Tôi viết sách mong người thành Phật 

Viết phơi bày Diệu đức chân tâm 

Viết cho ai thấu hiểu cội nguồn 

Viết người hiểu, nguyện về Cực Lạc. 

 

Tôi viết sách truyền nhiều thế hệ 

Viết mỗi lời tuôn chảy từ tâm 

Viết thẳng ngay, không chút nể tình 

Mong người đọc cảm thông hỷ xả. 
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ƯỚC MƠ SẼ THÀNH 

Nhìn con mà lòng cha tan nát 

Mải mê mờ đọa lạc trầm luân 

Tham, sân, si đắm nhiễm không rời 

Tự giam hãm mình trong bể khổ. 

       Khổ, khổ, khổ, con thầm mơ ước 

Ước mình giàu sang mãi, không nghèo  

Ước mình hạnh phúc, không đau khổ 

Ước mình khỏe mãi, chẳng bệnh đau 

Ước mình trẻ mãi, không già yếu 

Ước mình mãi mãi được trường sinh. 

      Ước thật nhiều, sao không buông xả?  

Không quay về Cực Lạc với Cha? 

Nếu con tu mơ ước sẽ thành 

Vì tất cả trong con sẵn có. 
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TU MAU KẺO TRỄ 
Bạn ơi! Bố thí mau đi 

Kẻo mai cơ hội mất đi không còn 

Cho đi phước đức viên tròn 

Bo bo keo kiệt phước mòn, nghiệp vương. 

Bạn ơi! Cõi Phật mau nương 

A Mi Đà Phật, chay tương hằng ngày 

Gắng tu công đức sâu dày 

Vãng sanh thành Phật đời này, bạn ơi! 

Đời là bể khổ chơi vơi 

Luân hồi sanh tử, xương phơi nhiều đời 

Mau mau thức tỉnh xa rời 

Cùng về Cực Lạc sống đời, bạn ơi! 
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KHUYÊN NHỦ 
Bởi chúng sanh nay lắm nghi tình 

Nên Phật, Bồ tát hiện đến đây 

Phơi bày bằng chứng muôn vạn pháp 

Thức tỉnh sanh linh sớm quay về. 

      Những pháp không tin, bạn gắng đợi 

Mười năm chưa muộn, nói không tin 

Bây giờ càng nói càng sai quấy 

Ân hận về sau chẳng ích chi. 

Thế trí biện thông chỉ hại mình 

Cái ta che lấp trí chân tâm 

Quay về thức tỉnh mau kẻo trễ 

Bởi trí mê mờ vẫn chưa thông. 
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THÀ DỐT 

Tôi là người không biết làm thơ 

Luật lệ thi ca tôi không rõ 

Lo hiểu rồi chướng ngại hồn thơ 

Thà dốt để dòng tâm lưu xuất 

Hòa tâm hồn vạn vật ung dung 

Ôm vũ trụ vào tâm tỉnh thức 

Lý, sự dung hòa đạo là tâm 

Ái ngại lo chi từ ngữ tạm 

Tâm là luật, chân là hồn thơ. 
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CẢM TẠ ÂN ĐỨC 
Lòng con sung sướng tuyệt vời 

Bao năm chờ đợi sáng ngời từ đây 

Nhân gian Phật thất ngày nay 

Thầy sư, đại đức Tăng Ni dắt dìu 

Chúng con Phật tử quy điều 

Nhất tâm niệm Phật dắt dìu nhau đi 

A Mi Đà Phật khắc ghi 

Tây phương Cực Lạc một đi không về. 
(không về - ý nghĩa không còn bị đọa luân hồi) 
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SÁM HỐI 
Nay con xin sám hối dập đầu  

Mong từ phụ niệm tình tha thứ 

Con si mê bao kiếp tâm ma 

Thế gian khổ tưởng là vĩnh cửu 

Thân giả tạm tưởng hắn là ta 

Uổng bao kiếp làm thân nô lệ 

Thức tỉnh giờ hối hận vạn thiên 

Con bật khóc cảm thương từ phụ 

Vì chúng sanh chẳng nhập Niết bàn 

Con xin thề đoạn bỏ cuồng si 

Nối hạnh cha từ phụ độ tha  

Con nguyện độ muôn tăng kỳ kiếp. 
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KHOE KHOANG 
Khoe khoang mong độ được người 

Kheo khoang không hại ngại gì không khoe. 

Khoe khoang lỡ chẳng độ người 

Khoe khoang cũng được tỏ tường lương tâm. 

 

Kheo khoang pháp Phật cao thâm 

Khoe khoang thành đạt nhất tâm Mi Đà. 

Khoe khoang tiếng niệm Mi Đà 

Khoe khoang tiếng niệm luôn vang khắp trời. 

 

Khoe khoang khổ lụy trong đời 

Khoe khoang tâm đã xa rời khổ đau. 

Khoe khoang mong bạn tỉnh mau 

Khoe khoang mong bạn mau mau quay về. 
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     KHÔNG ĐỘNG 
Miệng tôi khoe tâm tôi không động 

Ý độ người mặc kệ chê khen 

Khen chê, chửi trách chuyện của đời 

Đời là giả cần chi chấp trước. 

 

Bút giả tôi đặt kệ viết bài 

Đã chấp nhận khen chê, chửi trách. 

Vốn thế gian tất cả là không 

Lời phiếm dị nhẹ hơn gió thoảng. 
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TÂM NIỆM 

Tâm ta niệm nào ngoại cảnh niệm 

Chợ đông người mặc kệ chợ đông 

Khen chê, chửi trách chuyện của người 

Mưa nắng, đêm ngày chuyện thiên nhiên. 

 

Tâm ta niệm nào thân ta niệm 

Bận rộn đêm ngày chuyện của thân 

Đi đứng, nằm ngồi không chướng ngại 

Thân mất, cảnh tàn vốn tự nhiên. 

 

Tâm đã định ngại chi ngoại động 

Niệm niệm Mi Đà, niệm tự tâm 

Trí tuệ, chân tâm, thần thông đủ 

Cực Lạc danh đề Phật vị lai. 
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NIỆM PHẬT 
Phật ở tự tâm hỏi đâu xa? 

Hỏi bạn trì danh có một lòng 

Niệm niệm lâu ngày không thoái chuyển 

Phật tự tâm bạn trả lời thông. 

 

Niệm Phật đâu ai bắt trả tiền 

Ngại gì không niệm mãi hoài nghi 

Tới giờ Thần chết không bỏ sót 

Lặn hụp luân hồi kiếp nào ra? 

 

Chi bằng niệm niệm theo ngày tháng 

Hiện tiền khỏe mạnh định tâm an 

Đến ngày nằm xuống nợ trần dứt 

Tam Thánh vui mừng, ta vãng sanh. 
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 ĐIÊN ĐẢO  
Thế gian nội ngoại tà ma phá 

Con người điên đảo bởi tiền danh 

Tiền danh là lối vào ngạ quỷ 

Danh tiền là địa ngục triền miên. 

 

Tiền danh là những tờ giấy lộn 

Danh tiền giả tạm lắm mùi tanh 

Một mai nằm xuống danh tiền mất 

Thân thành tro bụi đọa về đâu? 

 

Niệm Phật một câu đáng ngàn vàng 

Xây đài sen báu cõi Tây phương 

Đổi thân giả tạm thành thân Phật 

Sen báu ta ngồi Tam Thánh ban. 
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GIẢ DỐI 
Trước mặt khen đẹp sang, tốt quý 

Quay lưng chê xấu tệ, bần cùng 

Trước mặt vồn vã thương thân thiết 

Quay lưng chửi bới chẳng chừa chi. 

 

Người đời giả dối không nhàm chán 

Gạt cả lương tâm, gạt cả người 

Danh tiền, tình bạn luôn giả dối 

Thâm tình giả thật khó biệt phân. 

 

Thế gian giả dối không cùng tận 

Đóng kịch đêm ngày thật đáng thương 

Cần chi trả tiền xem chiếu bóng 

Trước mặt hằng ngày kịch, hề, phim. 
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SI MÊ 
Ước chi tôi chỉ là gỗ đá 

Vô tri vô giác chẳng biết đau 

Còn hơn mang kiếp người đau khổ 

Sống làm gì trả nợ trần gian.  

 

 

 

 

GIÁC NGỘ 

Ước chi tôi tu thành chánh quả 

Khai thông trí tuệ mở chân tâm 

Đời đời, kiếp kiếp chuyên hoằng nguyện 

Phổ độ mười phương cứu chúng sanh. 
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THỨC TỈNH 
Chư Tổ ba đời là chư Phật 

Thị hiện Ta bà cứu độ sanh 

Hy sinh muôn kiếp chuyên hoằng nguyện 

Tận cả tâm can khuyến nhủ luôn. 

 

Pháp môn Tịnh độ là cứu cánh 

Là con thuyền độ thoát chúng sanh 

Tin sâu, nguyện thiết chuyên trì niệm 

Thoát khỏi luân hồi vãng sanh Tây. 

 

Lời chư Tổ vẫn còn văng vẳng 

Mỗi một lời tha thiết từ bi 

Mỗi một lời nguồn tâm vắt cạn 

Mỗi một lời đẫm lệ hòa chung. 

 

      Sao ta mãi đảo điên, điên đảo 

Không tin lời chư Tổ dạy khuyên. 

Sao ta mãi trầm luân biển khổ 

Không quay về Cực Lạc bình yên. 
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TÂM LÀ TẤT CẢ 
Nhà là chùa 

Tâm là Phật 

Kinh là Thầy 

Tìm chi cho nhọc, thời gian không còn. 

A Mi Đà 

Chuyên trì niệm 

Không thoái chuyển 

Đường về Cực Lạc không còn bao xa. 

Phút lâm chung 

Tưởng nhớ Phật 

Phật tiếp dẫn 

      Hoa sen nở rộ, thân kim vẹn toàn. 
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BỚT VÀ THÊM 
Bớt một câu thị phi 

Thêm một câu niệm Phật 

Trí tuệ liền khai mở 

Ta vào một cửa gọi là minh tâm. 

 

Bớt một niệm tham, sân 

Thêm một câu niệm Phật  

Chân tâm liền khai mở 

Ta thông hai cửa gọi là kiến tánh. 

 

Bớt một niệm chấp trước 

Thêm một câu niệm Phật 

Quả Phật liền hiện tiền 

Ta thông ba cửa gọi là Như lai. 
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GIÁC, MÊ 
Ta phỉ báng người 

Tâm ta dơ bẩn 

Đọa tam ác đạo 

Tội gì phỉ báng thêm dơ tâm mình. 

Ta tán thán người 

Tâm ta chiếu sáng 

Vãng sanh Cực Lạc 

Dại gì không thán để tâm sáng ngời. 

Làm Phật, làm ma 

Cách nhau một niệm 

Tùy ta giác, mê 

Chờ gì không niệm Phật A Mi Đà. 
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THỨC TỈNH 

Giàu sang, hạnh phúc nhờ tạo phước 

Nào phải Phật, Thần phù hộ ta 

Khổ sở bần cùng tại nghiệp báo 

Nào phải Phật, Thần trừng phạt ta. 

 

Phật dạy danh tiền là tạo tác 

Sát sanh là nghiệp báo triền miên. 

Phật nào dạy tham tiền hút thuốc 

Sao bạn đành đem Phật làm bia. 

 

        Bạn ơi mau thức tỉnh hồi đầu 

Đừng tham đắm tạo thêm nghiệp oán. 

Hại bao đời con cháu về sau 

Hại thân ta đọa vào đường ác. 
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Ý NGHIÃ TU HÀNH  
Tu hành bồi dưỡng từ bi 

Tu hành nào phải thị phi, danh tiền 

Tu hành đoạn diệt ưu phiền 

Tu hành nào phải xích xiền thân tâm 

      Tu hành tỏ ngộ tự tâm 

Tu hành nào phải soi săm lỗi người 

Tu hành bình đẳng thương người 

Tu hành nào phải hại người, hại ta. 

 

 

 

HÃY NHẬN MÌNH NGU 
Ngu ngu hãy nhận mình ngu 

Ngu ngu mới biết mình tu sâu dày 

Ngu ngu trí tuệ tỏ bày 

Ngu ngu giác ngộ làm Thầy thế gian 

Ngu ngu diệt tận sân, tham 

Ngu ngu mình xuất thế gian Ta bà 

Ngu ngu tịnh tịch Niết bàn 

Ngu ngu thành Phật độ vàn chúng sanh. 
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HỘ PHÁP 

     Bạn ơi! Hỗ trợ lẫn nhau 
Mỗi người một sức mau mau thi hành. 

Bạn ơi! Hãy gắng làm lành 

In Kinh, in sách thâu thành đĩa, băng. 

Bạn ơi! Đừng sợ khó khăn 

Mau mau phân phát Kinh, băng cho người. 

Bạn ơi! Đừng có biếng lười 

Thời thời khắc khắc vì người độ tha. 

Bạn ơi! Hãy bỏ cái ta 

Bỏ rồi mới thấy thênh thang lối về. 

 

 

THỨC TỈNH 

Bạn ơi! Hãy đóng lục căn 

Lục trần là giả trôi lăn luân hồi 

Bạn ơi tận thế đến rồi 

Mau mau thức tỉnh trau dồi huệ căn. 

 

Bạn ơi! Hãy gắng ăn năn 

Thương cha, giúp mẹ khuyên răn tu hành 

Bạn ơi! Lánh dữ làm lành 

Mau mau niệm Phật cùng thành Như Lai. 
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BUÔNG XẢ 
Mặc ai tranh chấp bạc tiền 

Ta đây buông xả buồn phiền lo tu. 

Mặc ai sân giận, hơn thua 

Ta đây an lạc vui trong pháp mầu. 

Mặc ai tham đắm mong cầu 

Ta đây bình thản ngắm bầu trời xanh. 

Mặc ai mưu đoạt lợi danh 

Ta đây tỏ ngộ tâm thanh sáng ngời. 

Mặc ai chỉ trích muôn lời 

Ta đây niệm Phật không rời tự tâm. 

 

 

ẨN TU 
Bạn ơi! Hãy ẩn tu đi 

Dù tu giữa chợ, đường đi, lối về 

Ẩn tu trong mỗi nghành nghề 

Dù ngàn đau khổ, trăm bề ngổn ngang. 

Ẩu tu trí tuệ mở mang 

Dù trong đêm tối khóc than gông cùm 

Ẩn tu hạnh phúc khôn cùng 

Dù cho vũ trụ trùng trùng thiên tai. 

Ẩn tu thương, ghét mặc ai 

Dù thương hay ghét không ai cứu mình 

Ẩn tu tự độ lấy mình 

Dù mình được độ thương tình độ tha. 
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CHIẾC ÁO CÀ SA 

Chiếc áo cà sa là Phật bảo 

Thay Phật ba đời cứu độ sanh 

Thiêng liêng cao quý hơn trời biển 

Nặng tựa Tu di vạn tỷ lần. 

 

Chiếc áo cà sa là Pháp bảo 

Bảo tâm mới xứng với cà sa 

Đức hạnh từ bi, hoằng, thệ, nguyện 

Chân tu mới khoác nổi cà sa. 

 

      Đạo hạnh không tròn xin miễn mặc 

Xin đừng hại Pháp, hại Tăng, Ni 

Xin đừng hại chúng sanh lầm lạc 

Xin đừng hại bạn đọa triền miên. 
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THỨC TỈNH 

Hơn thua danh lợi thế gian 

Si mê, điên đảo, gian nan ích gì? 

Hơn thua làm Phật tức thì 

Mười phương, sáu cõi nghiêng mình tạ ơn. 

 

Tu hành phải nhận rõ chân 

Không nên mê muội bỏ chân, lấy phàm 

Tu hành phải đạt niết bàn 

Không nên mê muội theo đàng tử sanh. 

 

 

VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH 
Đời ai không phạm lỗi lầm 

Lỗi lầm dù lớn trong tầm tay ta. 

Nếu mình chịu mở tâm ra 

Thì mình mới thoát tâm ma dày vò.  

Ngã rồi ta phải gắng bò 

Bò ra ánh sáng để mà đứng lên. 

Đường tu ai chẳng ngã nghiêng 

Ai ai cũng thế, không riêng phận này 

Xưa kia, Phật cũng té trầy 

Trầy bao nhiêu kiếp mới thành Phật, Tiên. 
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VÔ THƯỜNG 

Cả đời lận đận long đong 

Tranh giành danh lợi, tâm không an lành 

Si mê ô nhiễm tâm thành 

Mưu toan, hãm hại làm hành trang đeo. 

Tình, tiền, danh, lợi chạy theo 

Chạy theo mỏi mệt, mạng treo chỉ mành 

Mới hay kiếp sống mỏng manh 

Mới hay mình dại chẳng tin “vô thường”. 
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ĐIÊN ĐẢO 

Du học các nước Tiểu thừa 

Về nhà phỉ báng Phật thừa Như lai 

Du học trí tuệ chẳng khai 

Tưởng lầm trí tuệ không ai sánh bằng. 

 

Nghênh ngang thuyết pháp tuyên rằng 

Tây Phương chẳng có, Phật Đà cũng không 

Kinh Vô Lượng Thọ viễn vong 

Do Cư sĩ bịa, Phật không truyền thừa. 

 

Cho rằng người xưa nói bừa 

Bịa Kinh Địa Tạng truyền thừa ngoài trong 

Nghênh ngang khuyên chúng giữ lòng  

Không nên tin những Kinh không truyền thừa. 

 

      Phật nghe đau xót trong lòng   

Buồn cho tà thuyết lẫn trong Tăng đoàn 

Nghe qua ai cũng bàng hoàng  

Vàng thao lẫn lộn, Tăng đoàn nguy nan. 
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SI MÊ 
Pháp Phật thuyết bốn mươi chín năm 

Chỉ bằng nắm lá trong tay Ngài. 

Pháp Phật chưa thuyết như rừng lá. 

Bạn hiểu được hết nắm lá chưa? 

Hay bạn chỉ hiểu được vài lá 

Vài lá cho là cứu cánh ư?  
Vài lá cho là đạo Phật ư? 

Vài lá cho mình trí tuệ ư? 

 

 

 

KHUYÊN NHỦ 
Vì lòng từ tôi xin khuyên nhủ  

Không nên khờ dại phỉ báng tôi 

Phỉ báng tôi không ích lợi chi 

Chỉ hại bạn tăng thêm quả báo.   
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THỨC TỈNH 
Bạn thà tự sát chết vạn lần 

Không nên phỉ báng Tịnh độ tông. 

Bạn thà bị đọa vô lượng kiếp 

Không nên phỉ báng Tịnh độ tông. 

Phỉ báng Tịnh tông là tự đoạn 

Đoạn chân tâm, trí tuệ của mình. 

Phỉ báng Tịnh tông là tự đoạn 

Đoạn con đường giác ngộ của mình. 

Phỉ báng Tịnh tông là tự đoạn 

Đoạn con đường thành Phật của mình. 

Hỡi bạn bình tâm suy nghĩ lại 

Chúng sanh là cha mẹ của ta 

Chúng sanh là thân bằng quyến thuộc 

Chúng sanh là chư Phật sẽ thành 

Quay về thức tỉnh mau kẻo trễ 

Xin đừng hại bạn, hại chúng sanh. 
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NHÂN QUẢ 

Hôm nay, giết hại chúng sanh 

Mai sau, đọa lạc súc sanh khổ hình 

Giống như tài liệu ghi hình 

Xem mà để thấy thân mình trả vay 

Oan oan tương báo xưa nay 

Luân hồi vay trả không sai mẩy trần. 

Mau mau thức tỉnh tu hành 

Ăn chay, niệm Phật thoát vòng trả vay. 

 

 

ĂN ÓC KHỈ 
Khi ăn óc khỉ  

Ta nên xét nghĩ 

Đầu ta và khỉ 

Nào có khác chi? 

Nay, ta ăn khỉ 

Sau, khỉ ăn ta 

Nhân ác tạo ra 

Qủa ta phải trả! 
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BÌNH TÂM SUY NGHĨ 
Ai bảo súc sanh chẳng có tình 

Không tình mà biết cứu con thơ 

Không tình mà xả thân cứu chủ 

Không tình mà hoạn nạn có nhau 

Không tình mà ngày đêm chung bóng 

Không tình mà sầu khổ phân ly     

Không tình mà sợ lo kêu cứu 

Không tình mà mừng rở thoát nguy 

Không tình mà mang ơn biết trả 

Không tình mà thù trả không quên 

Hỡi bạn bình tâm suy nghĩ lại 

Xem mình và chúng có khác chi? 
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ĐỘI MŨ AN TOÀN 
Bạn ơi! Mua mũ an toàn 

Đội cho con trẻ phòng khi tai nàn 

Phố phường xe cộ ngang tàng 

Lỡ chân té xuống thân tàn mạng chênh. 

      Bạn ơi! Con trẻ là trên 

Người làm cha mẹ phải nên bảo toàn  

Tiếc chi tiền bạc không hồn 

Lỡ mai con mất tâm hồn nát tan. 

      Vài lời tâm sự thở than 

Xin người đừng giận, nghĩ suy tận tường 

Quanh ta tai nạn không lường 

 Xin người bảo vệ tình thương trẻ nhà. 

 

 

TẬP BƠI KẺO TRỄ 

Bạn ơi! Xác chết đầy đàng  

Thiên tai khắp chốn nước tràn khắp nơi. 

Địa cầu tất cả nơi nơi 

Sẽ thành biển nước chơi vơi chập chềnh 

Thân ta e khó giữ bền 

Xin người tập lội bơi liền giữ thân.  
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XẢ RÁC  
Khi ta xả rác 

Ở nơi công cộng  

Hãy tự hỏi lòng 

Ai người dọn rác? 

Ta cũng là người 

Người cũng là người 

Sao ta nhẫn tâm 

Để người dọn rác 

Ngay khi xả rác 

Là tự đánh mất 

Mất sự tự tôn 

Mất đi nhân phẩm 

Mất cả lương tâm  

Bình tâm suy ngẫm. 

 

 

 

SUY NGẪM 
Lo lắng, cũng qua một ngày 

Vui vẻ, cũng qua một ngày 

Lo lắng, mau bịnh, già, chết 

Vui vẻ, khỏe mạnh, sống lâu. 

 

  


