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1. TRÌ TỤNG. 
Đại chúng an tọa trên tọa cụ thành hai hàng đối diện nhau.Duy Na và duyệt 
chúng khai chuông mõ.Vị chủ lễ xướng kệ khai kinh và Tâm Kinh: 

   

Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (ba lần) 

 

Pháp Bụt cao siêu mầu nhiệm 

Cơ duyên may đuợc thọ trì 

Xin nguyện đi vào biển tuệ 

Tinh thông giáo nghĩa huyền vi (C)
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2. TÂM KINH TUỆ GIÁC QUA BỜ 

 

Avalokita 

Khi quán chiếu sâu sắc 

Với tuệ giác qua bờ, 

Bỗng khám phá ra rằng: 

Năm uẩn đều trống rỗng. 

Giác ngộ được điều đó, 

Bồ-tát vượt ra được 

Mọi khổ đau ách nạn.(C) 

 

“Này Śāriputra, 

Hình hài này là không, 

Không là hình hài này; 

Hình hài chẳng khác không, 

Không chẳng khác hình hài. 

Điều này cũng đúng với 

Cảm thọ và tri giác, 

Tâm hành và nhận thức. (C) 

 

“Này Śāriputra, 

Mọi hiện tượng đều không, 

Không sinh cũng không diệt, 

Không có cũng không không, 

Không dơ cũng không sạch, 

Không thêm cũng không bớt. 

 

“Cho nên trong cái không, 

Năm uẩn đều không thể 

Tự riêng mình có mặt. 

Mười tám loại hiện tượng 

Là sáu căn, sáu trần 

Và sáu thức cũng thế; 

Mười hai khoen nhân duyên 

Và sự chấm dứt chúng 

Cũng đều là như thế; 

 

Khổ, tập, diệt và đạo 

Tuệ giác và chứng đắc 

Cũng đều là như thế. (C) 

 

“Khi một vị bồ-tát 

Nương tuệ giác qua bờ 

Không thấy có sở đắc 

Nên tâm hết chướng ngại. 

Vì tâm hết chướng ngại 

Nên không còn sợ hãi, 

Đập tan mọi vọng tưởng, 

Đạt niết-bàn tuyệt hảo. (C) 

 

Chư Bụt trong ba đời 

Nương tuệ giác qua bờ 

Đều có thể thành tựu 

Quả chánh giác toàn vẹn. (C) 

 

“Vậy nên phải biết rằng 

Phép tuệ giác qua bờ 

Là một linh chú lớn, 

Là linh chú sáng nhất, 

Là linh chú cao tột, 

Không có linh chú nào 

Có thể so sánh được. 

Là tuệ giác chân thực 

Có khả năng diệt trừ 

Tất cả mọi khổ nạn. (C) 

 

Vậy ta hãy tuyên thuyết 

Câu linh chú qua bờ: 

“Gate, gate, 

pāragate, 

pārasamgate, 

bodhi, svaha!” (CC) 
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3. NIỆM BỤT (mỗi danh hiệu ba lần) 
 

Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca mâu Ni 

Nam mô Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi  

Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền 

Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm(C) 

4. QUY NGUYỆN 

Trầm hương xông ngát điện 

Sen nở Bụt hiện thân 

Pháp giới thành thanh tịnh 

Chúng sinh lắng nghiệp trần. (C) 

Ðệ tử tâm thành 

Hướng về Tam Bảo 

Bụt là thầy chỉ đạo 

Bậc tỉnh thức vẹn toàn 

Tướng tốt đoan trang 

Trí và bi viên mãn. 

Pháp là con đường sáng 

Dẫn người thoát cõi mê 

Ðưa con trở về 

Sống cuộc đời tỉnh thức. 

Tăng là đoàn thể đẹp 

Cùng đi trên đường vui 

Tu tập giải thoát 

Làm an lạc cuộc đời. (C) 

 

Ðệ tử nương nhờ Tam Bảo 

Trên con đường học đạo 

Biết Tam Bảo của tự tâm 

Nguyện xin chuyên cần 

Làm sáng lòng ba viên ngọc quý.  

 

Nguyện theo hơi thở 

Nở nụ cười tươi 

Nguyện học nhìn cuộc đời 

Bằng con mắt quán chiếu 

Nguyện xin tìm hiểu 

Nỗi khổ của mọi loài 

Tập từ bi 

Hành hỷ xả 

Sáng cho người thêm niềm vui 

Chiều giúp người bớt khổ 

Ðệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục 

Nếp sống lành mạnh an hòa 

Cho thân thể kiện khương 

Nguyện rũ bỏ âu lo 

Học tha thứ bao dung 

Cho tâm tư nhẹ nhõm (C) 

 

Ðệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo 

Ơn cha mẹ ơn thầy 

Ơn bè bạn chúng sinh 

Nguyện tu học tinh chuyên 

Cho cây bi trí nở hoa 

Mong một ngày kia 

Có khả năng cứu độ mọi loài 

Vượt ra ngoài cõi khổ. (C) 

 

Xin nguyện Bụt, Pháp, Tăng chứng minh 

Gia hộ cho đệ tử chúng con 

Viên thành đại nguyện. (C)
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NĂM LỜI QUÁN NGUYỆN CÁC VỊ BỒ TÁT LỚN 

 

1. Lạy đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai 

nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin 

tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin 

tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không 

phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con 

xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả 

những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã 

làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. (C) 

 

2. Lạy đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết dừng 

lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Chúng con xin tập nhìn với tất cả 

sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập nhìn với con mắt 

không thành kiến. Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. 

Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau, 

để thấy được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn vật. Chúng con xin học theo 

hạnh Ngài, dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng 

con và cho mọi giới. (C) 

 

3. Lạy đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Bồ Tát, biết 

đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng 

niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của 

người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường 

phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều 

có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng, nếu chúng con siêng 

năng tu tập, thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những 

người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài. (C) 

 

4. Lạy đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, tìm cách có mặt 

ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự, để 

có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con 

nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong 

những tình huống tuyệt vọng, nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang 

không còn lối thoát, những ai bị bưng bít không có phương tiện lên tiếng kêu gọi 

công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Chúng con biết địa ngục có mặt 
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khắp nơi trên thế giới và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng 

thêm những địa ngục trần gian như thế; trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải 

trừ những địa ngục còn đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức 

vững chãi và kiên trì của Đất, để có thể trở thành trung kiên và không  

kỳ thị như Đất, và cũng được như Đất có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai 

cần đến chúng con. (C) 

 

5. Lạy đức Bồ tát Thường Bất Khinh, chúng con xin học theo hạnh của Bồ Tát, 

luôn nhìn sâu với con mắt không kỳ thị để thấy được những đức tánh tốt đẹp nơi 

người khác. Mỗi khi gặp ai Ngài cũng luôn xá chào cung kính và khen ngợi rằng: 

"Tôi rất kính quý Ngài, Ngài là một vị Bụt tương lai." Chúng con xin nguyện nhìn 

sâu vào tự thân để nhận diện những điều tích cực nơi chúng con, để tự chấp nhận 

và thương yêu được chính mình. Chúng con nguyện chỉ tưới tẫm những hạt giống 

tốt nơi chúng con và nơi những người xung quanh, để những tư tưởng, lời nói và 

hành động của chúng con sẽ có khả năng gây thêm niềm tự tin và chấp nhận nơi 

chính chúng con, nơi con cháu chúng con và nơi tất cả mọi người. Chúng con xin 

tập nhìn sâu với con mắt không kỳ thị để thấy niềm vui và sự thành công của người 

là niềm vui và sự thành công của chính mình. Chúng con nguyện tập hành xử và nói 

năng với đức khiêm cung và niềm cung kính, nguyện học hạnh ái ngữ để giúp 

những ai có tự ti mặc cảm thấy được rằng họ cũng là những màu nhiệm của vũ trụ. 

Chúng con biết chỉ có khi nào chúng con vượt thoát được biên giới ngã chấp thì 

chúng con mới phá bỏ được mặc cảm hơn người, thua người và bằng người và đạt 

đến tự do và hạnh phúc chân thật. (CC) 

 

 

5. QUAY VỀ NƯƠNG TỰA 

 

Con về nương tựa Bụt 

Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời 

Con về nương tựa Pháp 

Con đường của tình thương và sự hiểu biết 

Con về nương tựa Tăng 

Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức  (C) 

 

 



 7 

Đã về nương tựa Bụt 

Con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời 

Đã về nương tựa Pháp 

Con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hoá 

Đã về nương tựa Tăng 

Con đang được tăng thân soi sáng dìu dắt và nâng đở 

Trên con đường thực tập   (C) 

 

Về nương Bụt trong con 

Xin nguyện cho mọi người  

Thể nhận được giác tính 

Sớm mở lòng Bồ Đề 

 

Về nương Pháp trong con 

Xin nguyện cho mọi người 

Nắm vững các pháp môn  

Cùng lên đường chuyển hoá 

 

Về nương Tăng trong con 

Xin nguyện cho mọi người 

Xây dựng nên bốn chúng 

Nhiếp hóa được muôn loài   (C) 

 

6. HỒI HƯỚNG 

 

Trì tụng kinh thâm diệu 

Tạo công đức vô biên 

Đệ tử xin hồi hướng  

Cho chúng sanh mọi miền (C) 

 

Pháp môn xin nguyện học 

Ơn nghĩa xin nguyện đền 

Phiền não xin nguyện đoạn 

Quả Bụt xin chứng nên (C) 
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KINH SỨC MẠNH QUAN ÂM 

 

"Thế Tôn muôn vẻ đẹp 

Con xin hỏi lại Người 

Bồ Tát kia vì sao 

Tên là Quan Thế Âm ?" 

Bậc diệu tướng từ tôn 

Trả lời Vô Tận Ý: 

"Vì hạnh nguyện Quan Âm 

Đáp ứng được muôn nơi. 

 

"Lời thề rộng như biển 

Vô lượng kiếp qua rồi 

Đã theo ngàn muôn Bụt 

Phát nguyện lớn thanh tịnh. 

 

"Ai nghe danh, thấy hình 

Mà tâm sanh chánh niệm 

Thì thoát khổ mọi cõi 

Đây nói sơ lược thôi. 

 

"Nếu có ai ác ý 

Xô vào hầm lửa lớn 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Hầm lửa biến hồ sen. 

"Đang trôi giạt đại dương 

Gặp nạn Rồng, Quỷ, Cá 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Sóng gió không nhận chìm. 

"Đứng chóp núi Tu Di 

Bị người ta xô ngã 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Như mặt trời trên không. 

 

"Bị người dữ đuổi chạy 

Rơi xuống núi Kim Cương 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Không hao một mảy lông. 

 

"Bị oán tặc vây hãm 

Cầm đao thương sát hại 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Oán tặc thấy thương tình. 

 

"Bị khổ nạn vua quan 

Sắp sửa bị gia hình 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Đao kiếm gãy từng khúc. 

 

"Nơi tù ngục xiềng xích 

Chân tay bị gông cùm 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Được tháo gỡ tự do. 

 

"Gặp thuốc độc, trù, ếm 

Nguy hại đến thân mình 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Người gây lại gánh chịu. 

 

"Gặp La Sát hung dữ 

Rồng độc và quỷ ác 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Hết dám làm hại ta. 
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"Gặp ác thú vây quanh 

Nanh vuốt thật hãi hùng 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Đều vội vàng bỏ chạy. 

 

"Rắn độc và bò cạp 

Lửa khói un hơi độc 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Theo tiếng tự lui về. 

"Sấm sét, mây, điện, chớp 

Mưa đá tuôn xối xả 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Đều kịp thời tiêu tán. 

 

"Chúng sanh bị khốn ách 

Vô lượng khổ bức thân 

Trí lực mầu Quan Âm 

Cứu đời muôn vạn cách. 

 

"Trí phương tiện quảng đại 

Đầy đủ sức thần thông 

Mười phương trong các cõi 

Không đâu không hiện thân. 

 

"Những nẻo về xấu ác 

Địa ngục, quỷ, súc sinh 

Khổ sinh, lão, bệnh, tử 

Cũng từ từ dứt sạch. 

 

"Quán Chân, quán Thanh Tịnh 

Quán Trí Tuệ rộng lớn 

Quán Bi và quán Từ 

Thường nguyện, thường 

chiêm ngưỡng. 

 

"Quán Vô Cấu, Thanh Tịnh 

Mặt trời Tuệ phá ám 

Điều phục nạn, gió, lửa 

Chiếu sáng khắp thế gian. 

 

"Tâm Bi như sấm động 

Lòng Từ như mây hiền 

Pháp cam lộ mưa xuống 

Dập trừ lửa phiền não. 

"Nơi án tòa kiện tụng 

Chốn quân sự hãi hùng 

Niệm sức mạnh Quan Âm 

Oán thù đều tiêu tán. 

"Tiếng Nhiệm, tiếng Quan Âm 

Tiếng Phạm, tiếng Hải Triều 

Tiếng Vượt Thoát Tiếng Đời 

Hãy thường nên quán niệm. 

 

"Từng niệm không nghi ngờ 

Trong ách nạn khổ chết. 

Quan Âm là tịnh thánh 

Là nơi cần nương tựa. 

"Đầy đủ mọi công đức 

Mắt thương nhìn thế gian 

Biển Phước chứa vô cùng 

Nên ta cần đảnh lễ." 

 

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm (ba 

lần) (CC) 
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KINH A DI ĐÀ 

   Đây là những điều tôi đã được nghe Bụt nói vào cái thời Người 

còn cư trú ở tu viện Cấp Cô Ðộc trong vườn cây của thái tử Kỳ Đà. Hồi 

đó cùng ở bên Bụt có một ngàn hai trăm năm mươi vị khất sĩ, trong 

đó có những vị A La Hán đệ tử lớn của Bụt mà ai cũng biết đến như 

các thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Câu Hy 

La, Ly Bà Đà, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều 

Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lư Đà Di, Kiếp Tân Na, Bạc 

Câu La và A Nậu Lâu Đà.  Lại cũng có mặt các vị Bồ Tát đại nhân như 

Văn Thù, A Dật Đà, Càn Đà Ha Đề, Thường Tinh Tấn, và rất nhiều các vị 

Bồ tát lớn như thế, cùng với chư thiên như Thích Ðề Hoàn Nhân, nhiều 

đến vô lượng, đều cùng có mặt.  

   Lúc bấy giờ Bụt gọi thầy Xá Lợi Phất và bảo: "Từ đây đi qua 

phương Tây, cách khoảng mười vạn ức cõi Bụt, có một thế giới gọi là 

Cực Lạc, trong cõi ấy có một vị Bụt tên là A Di Ðà, hiện đang thuyết 

pháp. 

  "Này Xá Lợi Phất, đất nước ấy vì sao tên là Cực Lạc? Bởi vì dân 

chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an 

lạc, cho nên cõi ấy được gọi là Cực Lạc.  

   "Này nữa, Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc, có bảy lớp lan can, bảy 

lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng bốn thứ 

châu bảo, bao quanh giáp vòng, vì vậy cõi ấy được gọi  là Cực Lạc. 

"Này nữa, Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc có rất nhiều hồ thất bảo 

chứa đầy thứ nước có tám công đức, dưới đáy hồ toàn là cát vàng; 

bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng, bạc, lưu ly và pha lê, phía 

trên các con đường ấy lại có vô số các lâu đài, cũng được xây dựng và 

trang trí bằng các chất liệu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu và 

mã não. Sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe, sen xanh 

chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu 

hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng, hương sen tỏa ra vi 

diệu và tinh khiết.  

   "Xá Lợi Phất! Nước Cực Lạc được tô điểm bằng những cái đẹp 

như thế. 
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   "Này nữa, Xá Lợi Phất! Ở nước Bụt ấy, người ta thường được 

nghe nhạc từ hư không vọng xuống. Đất được làm bằng vàng ròng. 

Mỗi ngày sáu lần có mưa hoa Mạn Đà La rơi xuống. Dân chúng nước 

ấy có thói quen buổi sáng lấy lẵng hứng đầy các bông hoa mầu nhiệm 

ấy để đem đi cúng dường các vị Bụt đang cư trú ở vô số các cõi Bụt 

khác. Đến giờ cơm trưa, mọi người đều về kịp nước mình để ăn cơm 

rồi đi kinh hành. Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc đẹp tuyệt vời như thế đấy.  

  "Này nữa, Xá Lợi Phất! Ở nước Cực Lạc kia, thường có nhiều loại 

chim đủ màu rất kỳ diệu như Hạc trắng, Khổng tước, Anh vũ, Xá lợi, Ca 

lăng tần già và Cọng mạng... Những con chim ấy, sáu buổi mỗi ngày, 

thường hót lên những thanh âm hòa nhã. Trong giọng hót của chúng, 

người ta nghe được tiếng diễn xướng các pháp môn ngũ căn, ngũ lực, 

thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần... Dân chúng trong nước nghe 

được những pháp âm như thế đều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Bụt, 

niệm Pháp và niệm Tăng. 

   "Xá Lợi Phất, Thầy đừng tưởng rằng các loài chim ấy đã được 

sinh ra trên căn bản nghiệp báo. Tại sao? Tại vì ở nước Bụt kia không 

có ba nẻo đường đen tối là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Xá Lợi Phất! 

Ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có, huống hồ là sự thực về 

ác đạo. Những con chim kia đã được Bụt A Di Đà biến hóa ra với mục 

đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của Ngài. 

   "Xá Lợi Phất, ở nước Bụt ấy, mỗi khi có gió nhẹ xao động các 

hàng cây và các màn lưới châu báu thì người ta lại được nghe những 

âm thanh vi diệu, giống như là có trăm ngàn nhạc khí cùng được tấu 

lên một lần. Người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì đều 

nhiếp tâm niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng. Xá Lợi Phất, nước Cực 

Lạc đẹp tuyệt vời như thế đấy. (C)  

   "Xá Lợi Phất! Thầy nghĩ sao? Đức Bụt kia tại sao có tên là A Di 

Đà? Xá Lợi Phất! Tại vì đức Bụt ấy là ánh sáng vô lượng có thể chiếu 

soi được tất cả các cõi nước trong mười phương mà không hề bị ngăn 

cách. Vì vậy nên Ngài được gọi là A Di Đà.  

   "Hơn nữa, Xá Lợi Phất! Thọ mạng của đức Bụt ấy cũng như của 

dân chúng trong nước Ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài tới vô 

lượng vô biên kiếp a tăng kỳ, vì vậy cho nên danh hiệu của Ngài là A 

Di Đà. 
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   "Xá Lợi Phất! Từ khi Bụt A Di Đà thành đạo đến nay tính ra là đã 

mười kiếp. Này nữa, Xá Lợi Phất! Số đệ tử Thanh Văn đã đắc quả A La 

Hán của đức Bụt ấy nhiều vô lượng, không thể đếm được bằng toán 

học, số đệ tử Bồ Tát của Ngài cũng đông đảo như thế.  

   "Này Xá Lợi Phất! Nước Bụt kia đã được xây dựng bằng những 

công đức đẹp đẽ như thế. 

   "Này nữa Xá Lợi Phất! Tất cả những ai sinh về nước Cực Lạc đều 

có tư cách bất thối chuyển, trong số ấy có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất 

sinh bổ xứ. Số lượng của các vị này đông đảo vô cùng, không thể 

dùng toán học mà kiểm đếm được, ta chỉ có thể dùng danh từ vô số A 

Tăng Kỳ để diễn tả mà thôi. (C) 

   "Xá Lợi Phất! Chúng sinh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực Lạc 

đều nên phát nguyện sinh về nước ấy. Tại sao? Tại vì sinh về nước ấy 

thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiện nhân 

cao đức.  

   "Xá Lợi Phất! Những kẻ thiếu phước đức và căn lành thì ít hy 

vọng được sinh về cõi ấy. Vì vậy, Xá Lợi Phất, người con trai lành hay 

người con gái lành nào muốn sinh về cõi ấy thì khi nghe đến danh 

hiệu Bụt A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán 

niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn, hoặc trong vòng một 

ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày. 

Người ấy, đến khi lâm chung, sẽ được thấy Bụt A Di Đà và các vị thánh 

chúng nước ấy hiện ra trước mặt. Trong giờ phút ấy, tâm ý người kia 

sẽ an trú trong định, không hề điên đảo và tán loạn, do đó người ấy 

được vãng sinh ngay về nước Cực Lạc.  

   "Xá Lợi Phất! Vì thấy được cái lợi ích lớn lao này cho nên tôi 

muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên 

phát nguyện sinh về nước ấy. (C) 

  "Xá Lợi Phất, nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi 

những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Bụt A Di Đà thì tại 

phương Đông, có các vị Bụt A Súc Bệ, Bụt Tu Di Tướng, Bụt Đại Tu Di, 

Bụt Tu Di Quang, Bụt Diệu Âm và các vị Bụt khác đông như số cát 

sông Hằng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ 

tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên 

và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình: 'Này toàn thể chúng sinh 
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các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Bụt trong 

vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm.' 

"Xá Lợi Phất, tại phương Nam, có các vị Bụt Nhật Nguyệt Đăng, 

Bụt Danh Văn Quang, Bụt Đại Diệm Kiên, Bụt Tu Di Đăng, Bụt Vô 

Lượng Tinh Tấn và các vị Bụt khác đông như số cát sông Hằng, vị nào 

cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của 

các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố 

thành thật của mình: 'Này toàn thể chúng sinh các cõi, quý vị hãy nên 

tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Bụt trong vũ trụ đều đem hết lòng 

xưng tán và hộ niệm.' 

"Xá Lợi Phất, tại phương Tây, có các vị Bụt Vô Lượng Thọ, Bụt Vô 

Lượng Tướng, Bụt Vô Lượng Tràng, Bụt Đại Tướng Quang, Bụt Đại 

Minh, Bụt Bảo Tướng, Bụt Tịnh Quang và các vị Bụt khác đông như số 

cát sông Hằng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ 

tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên 

và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình: 'Này toàn thể chúng sinh 

các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Bụt trong 

vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm.' 

"Xá Lợi Phất, tại phương Bắc có vị Bụt Diệm Kiên, Bụt Tối Thắng 

Âm, Bụt Nan Trở, Bụt Nhật Sanh, Bụt Võng Minh và các vị Bụt khác 

đông như số cát sông Hằng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của 

mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam 

thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình: 'Này toàn 

thể chúng sinh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả 

các Bụt trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm.' 

"Xá Lợi Phất, tại phương Hạ có các vị Bụt Sư Tử, Bụt Danh Văn, 

Bụt Danh Quang, Bụt Đạt Ma, Bụt Pháp Tràng, Bụt Trì Pháp và các vị 

Bụt khác đông như số cát sông Hằng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc 

độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế 

giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình: 

'Này toàn thể chúng sinh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh 

mà tất cả các Bụt trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm.' 

"Xá Lợi Phất, tại phương Thượng có các Bụt Phạm Âm, Bụt Tú 

Vương, Bụt Hương Thượng, Bụt Hương Quang, Bụt Đại Diệm Kiên, Bụt 

Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Bụt Ta La Thọ Vương, Bụt Bảo Hoa 
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Đức, Bụt Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Bụt Như Tu Di Sơn và các vị Bụt khác 

đông như số cát sông Hằng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của 

mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam 

thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình: 'Này toàn 

thể chúng sinh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả 

các Bụt trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm.' 

"Xá Lợi Phất! Thầy nghĩ sao? Tại sao gọi kinh này là kinh mà tất 

cả các Bụt đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm? 

   "Sở dĩ như thế, là vì những người con trai hoặc con gái nhà lành 

nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Bụt A Di Đà, hết 

lòng hành trì và thực tập theo phép niệm Bụt thì những vị ấy sẽ được 

tất cả các vị Bụt hộ niệm, và tất cả sẽ đạt tới quả vị giác ngộ cao tột, 

không còn bị thối chuyển. Vì vậy cho nên quý vị hãy tin vào lời tôi 

đang nói, và cũng là lời chư Bụt đang nói.  

  "Xá Lợi Phất, nếu có người đã, đang, hay sẽ phát nguyện sinh về 

nước Bụt A Di Đà, thì người ấy ngay trong giờ phát nguyện đã đạt 

được quả vị giác ngộ cao tột không thối chuyển và đã có mặt tại cõi 

ấy rồi, không kể đến sự kiện là người ấy đã sinh, đang sinh, hay sẽ sinh 

về đó.  

   "Xá Lợi Phất, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể 

nghĩ bàn của chư Bụt, thì chư Bụt cũng đang xưng tán công đức 

không thể nghĩ bàn của tôi, và nói: “ Bụt Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm 

có. Ngay trong cõi Ta Bà đầy dẫy năm yếu tố ô nhiễm là kiếp trược, 

kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược mà Ngài 

có thể chứng đắc được quả vị giác ngộ vô thượng và còn tuyên thuyết 

được cho chúng sinh những pháp môn mà bất kỳ ở đâu, mới nghe 

qua người ta cũng khó mà phát sinh niềm tin.' 

   "Xá Lợi Phất! Thầy nên hiểu cho rằng, cư trú trong thế giới đầy 

năm loại ô nhiễm này mà đạt tới được quả vị giác ngộ vô thượng, và 

còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như 

pháp môn này, đó quả là một việc làm cực kỳ khó khăn." 

   Nghe Bụt nói kinh này, thầy Xá Lợi Phất, tất cả các vị khất sĩ, và 

mọi giới Thiên, Nhân, A Tu La, v.v... ai cũng phát lòng tin tưởng, tiếp 

nhận, làm lễ Bụt và lui về trú sở của mình. (CC) 
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1. TRÌ CHÚ (môĩ chú ba lần) 

(Chân Ngôn Diệt Tội Của Bảy Đức Bụt) 

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, 

ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (C) 

 

(Chân Ngôn Quyết Định Vãng Sanh) 

Nam mô a di đa bà gịa, đá tha gìa đá gịa, đa địa dạ tha, a di lỵ, đô bà 

tỳ, a di ly, đa tất đam bà tỳ, a di lỵ ca tỳ ca lan đế, a di lỵ đa tỳ ca lan 

đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (CC) 

 

2. CÚNG DƯỜNG (môĩ chú ba lần) 

(Chân Ngôn Biến Thực) 

Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra, tam bạt 

ra hồng. (C) 

 

(Chân Ngôn Biến Thủy) 

Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, 

bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C) 

 

(Chân Ngôn Cúng Dường Phổ Biến) 

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (CC) 

 

3. KỆ CÚNG DƯỜNG 

Phúng hiến Cam lồ vị 

Phân lượng như thái hư 

Xin mọi loài đạt nguyện 

Về nương bóng đại từ. (C) 

 

4. KỆ SIÊU ĐỘ 

Nam Kha mộng vừa tỉnh 

Tịnh độ sen nở rồi 

Quê nhà đã về rồi 

An lạc và thảnh thơi 

Nam mô Bồ Tát An Lạc Địa (3 lần)  
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Trà trên đỉnh núi Tản 

Nước giữa lòng sông Đà 

Thiền vị chỉ một ngụm 

Tịnh độ đã sinh qua. 

Nam mô Bồ Tát Siêu Lạc Độ.  (3 lần) (CC)

 

 

KINH NGHĨA LÝ SIÊU VIỆT VỀ KHÔNG 

 

Ðây là những điều tôi được nghe một thời hồi Bụt còn cư trú với những người 

thuộc bộ tộc Kuru trong làng Kalmasadamya. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các 

vị khất sĩ: “Bây giờ tôi muốn nói cho các thầy nghe về một giáo pháp mà nghĩa 

lý cũng như khí vị được xem như là tốt đẹp từ chặng đầu, qua chặng giữa, tới 

chặng cuối; một giáo pháp thuần nhất và thanh tịnh có thể giúp các thầy thực 

tập được cuộc sống phạm hạnh thanh tịnh của người tu. Các thầy hãy lắng tai 

nghe và chiêm nghiệm cho khéo léo, tôi sẽ nói. 

 

“Này các thầy, thế nào gọi là Nghĩa Lý Siêu Việt về Không? Khi con mắt phát 

sanh, nó không từ đâu tới cả, và khi hoại diệt, nó không đi về đâu cả. Như vậy 

con mắt phát sanh không phải như một thực thể chắc thật, và khi đã phát sanh 

thì phải hoại diệt sau đó. Có nghiệp, có báo mà không có tác giả. Uẩn này diệt 

thì nhường chỗ cho uẩn khác tiếp tục, nhìn kỹ thì các pháp chỉ là những cái giả 

danh mà thôi. Ðối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý, sự thật cũng như thế. Chúng 

không phải là những thực tại chắc thật mà chỉ là những giả danh. 

 

“Thế nào là giả danh. Giả danh nghĩa là vì cái này có nên cái kia có, vì cái này 

sanh nên cái kia sanh. Như vô minh mà có hành, do hành mà có thức, v.v..., cho 

đến khi cả khối khổ đau phát hiện. Giả danh cũng có nghĩa là vì cái này không 

nên cái kia không, vì cái này diệt nên cái kia diệt. Như do vô minh diệt mà hành 

diệt, do hành diệt mà thức diệt, v.v..., cho đến khi cả khối khổ đau hoại diệt. 

 

“Này các thầy, đó gọi là Nghĩa Lý Siêu Việt về Không.” 

 

Bụt nói kinh này xong, các thầy nghe Bụt lòng rất hoan hỷ, đem áp dụng liền lời 

dạy của Ngài vào sự thực tập. 
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KINH BỐN LOẠI THỨC ĂN 

 

Ðây là những điều tôi đã được nghe vào một thời mà Bụt còn đang ở tại vườn 

Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc gần thành Xá Vệ. Hôm ấy, Bụt bảo các thầy khất sĩ: “Có bốn 

loại thức ăn giúp các loài sinh vật lớn lên và sống còn. Bốn loại thức ăn ấy là gì? 

Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là ý tư thực và thứ tư là thức 

thực. 

 

“Này các vị khất sĩ! Vị khất sĩ phải quán chiếu về đoàn thực như thế nào? Ví dụ 

có một cặp vợ chồng kia có một đứa con trai nhỏ, thường chăm sóc nuôi dưỡng 

nó với rất nhiều thương yêu, một hôm muốn đem con (đến xứ khác sanh sống) 

đi qua một vùng sa mạc đầy nguy hiểm và tai nạn. Giữa đường hết lương thực, 

sa vào tình trạng đói khát cùng cực, không có cách nào giải quyết, họ mới bàn 

với nhau: “Chúng ta chỉ có một đứa con mà chúng ta thương yêu hết mực. Nếu 

ăn thịt nó thì ta sẽ sống sót và vượt qua khỏi cơn hiểm nạn này, còn nếu không 

thì cả ba người sẽ cùng chết”. Bàn tánh như vậy xong, họ giết đứa con, xót 

thương rơi lệ và gắng gượng ăn thịt con để sống còn mà vượt qua miền sa mạc. 

 

“Này các thầy, các thầy có nghĩ rằng cặp vợ chồng kia ăn thịt con vì muốn 

thưởng thức hương vị của thịt ấy hoặc vì muốn cho thân thể họ có nhiều chất 

bổ dưỡng mà trở thành xinh đẹp thêm? 

 

“Các thầy khất sĩ đáp: “Bạch đức Thế Tôn, không”. Bụt lại hỏi: “Có phải cặp vợ 

chồng ấy bị bắt buộc ăn thịt con để có thể sống sót mà vượt qua khỏi chặng 

đường hiểm nguy và hoang vắng?” Các thầy khất sĩ đáp: “Bạch đức Thế Tôn, 

đúng như vậy.” 

 

Bụt dạy: “Này các thầy, mỗi khi tiếp nhận đoàn thực, ta phải tập quán chiếu như 

thế. Quán chiếu như thế thì sẽ đạt tới được cái thấy và cái hiểu rạch ròi (đoạn tri) 

về đoàn thực. Có được cái thấy và cái hiểu rạch ròi như thế về đoàn thực rồi thì 

tâm vướng mắc vào ái dục sẽ được tiêu tán. Tâm vướng mắc đã được tiêu tán thì 

không còn một kiết sử nào về năm đối tượng ái dục mà không tiêu tán trong 

con người của vị thánh đệ tử có tu có học. Còn kết sử trói buộc thì mới còn phải 

trở lại trong cõi đời này. 

 

“Này các thầy khất sĩ! Vị khất sĩ phải quán chiếu về xúc thực như thế nào? Ví dụ 

có một con bò bị lột da và đi đâu con bò ấy cũng bị các loài côn trùng sống 
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trong đất cát, bụi bặm và cây cỏ bám vào và rúc rỉa. Nằm trên đất thì nó bị các 

loài côn trùng ở đất bám vào mà ăn, đi xuống dưới nước thì nó bị các loài côn 

trùng ở dưới nước bám vào mà ăn, đứng ở trong không nó cũng bị các loài côn 

trùng trong hư không bám vào mà ăn, nằm xuống hay đứng lên nó cũng cảm 

thấy bức xúc, đau đớn nơi thân thể. Này các thầy, khi tiếp nhận xúc thực, ta cũng 

phải thực tập quán chiếu như thế. Quán chiếu như thế thì sẽ đạt tới cái thấy và 

cái hiểu rạch ròi như thế về xúc thực. Có được cái thấy và cái hiểu rạch ròi như 

thế về xúc thực rồi thì ta hết còn bị vướng mắc vào ba loại cảm thọ. Không còn 

bị vướng mắc vào ba loại cảm thọ thì các vị thánh đệ tử có học có tu đâu còn 

phải dụng công gì nữa, bởi vì tất cả những gì cần làm đã được làm xong. 

 

“Này các thầy khất sĩ! Vị khất sĩ phải quán chiếu về ý tư thực như thế nào? Ví dụ 

có một đô thị hay một thôn làng gần bên bốc cháy, cháy cho đến khi không còn 

thấy khói lửa. Lúc bấy giờ có một trang sĩ phu thông minh, có trí tuệ, không 

muốn đi về phía khổ đau chỉ muốn đi về phía an lạc, không muốn đi về nẻo 

chết, chỉ muốn hướng về nẻo sống. Người ấy nghĩ rằng: nơi chốn kia có cháy 

lớn, tuy không còn khói, không còn ngọn lửa nhưng nếu ta không tránh mà lại 

đi vào trong chốn ấy thì chắc chắn sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Suy tư 

như thế, người kia quyết định bỏ đô thị hoặc thôn làng ấy mà đi. Về ý tư thực, vị 

khất sĩ cũng phải quán chiếu như thế. Quán chiếu như thế thì sẽ đạt được cái 

thấy và cái hiểu rạch ròi như thế về ý tư thực. Ðạt được cái thấy và cái hiểu rạch 

ròi như thế về ý tư thực rồi thì ba loại tham ái sẽ được đoạn trừ. Ba loại tham ái 

đoạn trừ rồi thì vị thánh đệ tử có tu có học kia đâu còn phải lao tác gì nữa, vì cái 

gì cần làm đã được làm xong. 

 

“Này các thầy khất sĩ! Vị khất sĩ quán chiếu về thức thực như thế nào? Ví dụ 

quân lính canh tuần của vị quốc vương kia vừa bắt được một tên đạo tặc, trói 

người ấy lại và điệu tới nơi vua. Vì tội trộm cướp, kẻ đạo tặc bị phạt bằng cách 

để cho người ta đâm qua thân hình mình ba trăm mũi giáo, đau đớn khổ sở suốt 

cả đêm ngày. Về thức thực vị khất sĩ cũng phải quán chiếu như thế. Quán chiếu 

như thế thì sẽ đạt được cái thấy và cái hiểu rạch ròi về thức thực. Ðạt được cái 

thấy và cái hiểu rạch ròi về thức thực rồi thì cũng sẽ đạt được cái thấy và cái hiểu 

rạch ròi về danh sắc. Ðạt được cái thấy và cái hiểu rạch ròi về danh sắc rồi thì vị 

thánh đệ tử có tu có học kia đâu còn phải dụng công gì nữa, vì cái gì cần làm đã 

được làm xong.” 

 

Bụt nói kinh này xong, các vị khất sĩ đều hoan hỷ phụng hành. 
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KINH DIỆT TRỪ PHIỀN GIẬN  

Đây là những điều tôi đã được nghe, hồi Bụt còn cư trú trong tu viện Cấp Cô Độc, 

rừng Thắng Lâm, tại thành Xá Vệ. 

Hôm ấy, tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ: 

"Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt 

trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm. 

Các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe. 

 

Tôn giả Xá Lợi Phất nói: 

- Năm phương pháp diệt trừ phiền giận ấy là những phương pháp nào? (C) 

 

Đây là phương pháp thứ nhất, này các bạn: 

 

Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương nhưng lời nói lại dễ thương, thì 

nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên biết cách 

quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. 

Này các bạn tu, ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hạnh a lan nhã, ưa mặc y phấn tảo, 

một hôm đi qua một đống rác bẩn có phân, nước tiểu, nước mủ và các thức dơ dáy 

khác, trông thấy một tấm vải còn lành lặn. Vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên và 

lấy tay phải căng nó ra. Thấy miếng vải chưa bị rách thủng mà cũng không bị phân, 

nước tiểu, nước mủ và các chất dơ bẩn khác dính vào, vị ấy liền xếp miếng vải lại, cất 

lấy, đem về nhà để giặt sạch và may chung với các tấm vải khác làm y phấn tảo. 

Cũng như thế, này các bạn tu, khi có một người mà hành động không dễ thương 

nhưng lời nói còn dễ thương thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới hành động của người 

ấy mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy, để có thể dứt trừ sự phiền 

giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. (C)  

 

Đây là phương pháp thứ hai, này các bạn: 

 

Nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương thì 

nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên biết cách 

quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. 
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Này các bạn tu, ví dụ như cách thôn xóm không xa có một hồ nước sâu nhưng mặt 

nước lại bị rêu cỏ che lấp. Lúc bấy giờ có một người đi tới gần hồ, tự thân đang bị sự 

đói khát và nóng bức hành hạ. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống, dùng hai 

cánh tay khoát rêu cỏ ra và khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước mát dưới hồ. 

Cũng như thế, này các bạn tu, khi có một người mà lời nói không dễ thương nhưng 

hành động lại dễ thương thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới lời nói của người ấy mà chỉ 

nên chú ý tới hành động dễ thương của người ấy thôi để có thể dứt trừ sự phiền giận 

của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. (C) 

 

Đây là phương pháp thứ ba, này các bạn: 

Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương nhưng 

trong tâm vẫn còn có chút dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền 

giận người đó thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. 

 

Này các bạn tu, ví dụ có một người đi tới một ngã tư kia, kiệt sức, khát nước, thiếu 

thốn, nóng bức và phiền muộn. Tại ngã tư ấy có một vết chân trâu, trong ấy còn 

đọng lại một ít nước mưa. Vị này nghĩ: "Mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư 

đường này rất ít, nhưng nếu ta dùng tay hoặc lá cây để lấy thì ta sẽ có thể quấy cho 

nó đục ngầu lên và sẽ không uống được, do đó sẽ không thể trừ bỏ được sự khát 

nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn trong ta. Vậy ta hãy quỳ xuống, tay và 

đầu gối áp sát đất, dùng miệng mà uống nước trực tiếp." Người ấy liền quỳ dài 

xuống, tay và đầu gối áp sát đất, đưa miệng vào lỗ chân trâu mà uống. Cũng vậy, này 

các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương và lời nói cũng không 

dễ thương nhưng trong tâm vẫn còn có chút ít sự dễ thương, thì ta hãy đừng nên để 

tâm nghĩ tới hành động và lời nói không dễ thương của người ấy mà hãy nên chú ý 

tới cái chút ít sự dễ thương còn có trong tâm người ấy thôi để có thể dứt trừ được sự 

phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. (C) 

 

Đây là phương pháp thứ tư, này các bạn: 

 

Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà 

trong tâm cũng không còn lại một chút gì gọi là dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình 

lại sinh tâm phiền giận kẻ đó thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái 

phiền giận ấy đi. 

 

Này các bạn tu, ví dụ như có một kẻ đi xa, trên con đường dài nửa đường bị bệnh. 

Khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn đồng hành, thôn xóm phía sau đã lìa bỏ lâu 
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rồi mà thôn xóm phía trước cũng còn cách đó rất xa, người đó đang lâm vào tình 

trạng tuyệt vọng, biết mình sẽ chết ở dọc đường. Trong lúc ấy, có một người khác đi 

tới, thấy được tình trạng này, liền ra tay cứu giúp. Người ấy dìu người kia tới được 

thôn ấp phía trước, chăm sóc, chữa trị và chu toàn cho về các mặt thuốc thang và 

thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà người kia thoát nạn. Sở dĩ người kia thoát nạn, đó 

là nhờ ở lòng thương xót và lân mẫn của người này. Cũng như thế, này các bạn tu, 

khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà 

trong tâm cũng không còn lại một cái gì có thể gọi là dễ thương hết, thì ta phải phát 

khởi tâm niệm này: "Một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ 

thương mà tâm ý cũng không dễ thương là một người rất đau khổ, người này chắc 

chắn đang đi về những nẻo đường xấu ác cực kỳ, nếu không gặp được thiện tri thức 

thì người ấy sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi về các nẻo đường hạnh phúc." 

Nghĩ như thế, ta mở được lòng thương xót và lân mẫn, diệt trừ được sự phiền giận 

của ta và giúp được cho kẻ kia. Người có trí phải nên thực tập như thế. (C) 

 

Đây là phương pháp thứ năm, này các bạn: 

Nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương mà tâm ý cũng 

dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận hoặc ganh ghét với kẻ 

đó thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. 

 

Này các bạn tu, ví dụ cách ngoài thôn xóm không xa có một cái hồ thật đẹp, nước hồ 

đã trong lại ngọt, đáy hồ sâu mà bằng phẳng, bờ hồ đầy đặn, cỏ xanh mọc sát quanh 

hồ, bốn phía cây cối xanh tươi cho nhiều bóng mát. Có một kẻ kia đi tới bên hồ, khát 

nước, phiền muộn, nóng bức, mồ hôi nhễ nhại. Người ấy cởi áo, để trên bờ hồ, nhảy 

xuống, khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước; tất cả những nóng bức, khát 

nước và phiền muộn của mình đồng thời tiêu tán hết. Cũng vậy, này các bạn tu, khi 

thấy một người mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương mà tâm địa cũng dễ 

thương thì ta hãy nên nhận diện tất cả những cái dễ thương của người ấy về cả ba 

mặt thân, khẩu và ý mà đừng để sự phiền giận hoặc ganh ghét xâm chiếm ta. Nếu 

không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế thì mình thực không 

phải là một người có trí tuệ. (C) 

 

Này các bạn tu, tôi đã chia sẻ với quý vị về năm phương pháp dứt trừ sự phiền giận." 

Sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói, các vị khất sĩ vui mừng tiếp nhận và hành trì 

theo. (CC)
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KINH BA CỬA GIẢI THOÁT  

(Kinh Pháp Ấn) 

 

Hồi đó Bụt đang ở thành Xá Vệ với đầy đủ quý vị trong cộng đồng khất sĩ. Một 

hôm Ngài nói với đại chúng: 

- Có pháp ấn mầu nhiệm, quý vị có biết không? Hôm nay tôi muốn phân tích và 

diễn giải pháp ấn này cho quý vị nghe. Quý vị hãy đem nhận thức thanh tịnh ra 

để nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, khéo léo sử dụng tâm ý để ghi nhớ mà 

hành trì. 

Các vị khất sĩ bạch: 

- Hay quá, thưa đức Thế Tôn! Xin Người chỉ dạy cho, chúng con muốn được 

nghe. 

Bụt dạy: 

“Tự tánh của Không là không nằm trên bình diện có không, không nằm trong 

khuôn khổ các vọng tưởng, không có tướng sanh, không có tướng diệt và vượt 

thoát mọi tri kiến. Tại sao thế? Vì tự tánh của Không không có vị trí trong không 

gian, không có hình tướng, không thể khái niệm được, chưa bao giờ từng sanh 

khởi, tri kiến không nắm bắt được và thoát ly mọi sự nắm bắt. Vì thoát ly được 

mọi sự nắm bắt nên nó bao hàm được tất cả các pháp và an trú nơi cái thấy bình 

đẳng không phân biệt. Cái thấy ấy là cái thấy chân chánh và xác thực. Quý vị 

khất sĩ! Quý vị nên biết rằng không những tự tánh của Không như thế mà tự 

tánh của tất cả các pháp cũng đều như thế. Ðó gọi là pháp ấn. 

“Quý vị khất sĩ! Pháp ấn này chính là ba cánh cửa đi vào giải thoát, là giáo lý căn 

bản của chư Bụt, là con mắt của chư Bụt, là chỗ đi về của chư Bụt. Vì vậy quý vị 

nên nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, để ghi nhớ mà tư duy và quán chiếu 

ngay trong lòng thực tại. (C) 

 

“Quý vị khất sĩ! Người tu hành nên tìm nơi tĩnh mịch như vào rừng, ngồi dưới 

gốc cây để thực tập quán chiếu về tự thân thực tại. Phải thấy mọi hình sắc là 

khổ, không và vô thường để thoát ly cho được sự bám víu vào hình sắc và trở về 

an trú trong cái thấy bình đẳng không phân biệt đối với hình sắc. Ðối với cảm 

thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức cũng thế: người ấy nên quán chiếu rằng 

chúng là khổ, không và vô thường để có thể thoát ly cho được cái thấy có tính 
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cách sai lạc về cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức để đạt tới cái thấy bình 

đẳng không phân biệt về chúng. Này quý vị khất sĩ, các uẩn vốn là không, vốn 

được sanh khởi từ tâm, khi tâm không còn hiện hành thì uẩn cũng không còn 

tác dụng. Thấy biết được như thế tức là đạt được giải thoát chân chánh. Giải 

thoát chân chánh rồi thì thoát được mọi tri kiến. Phép quán sát này được gọi là 

KHÔNG, cánh cửa giải thoát thứ nhất. (C) 

 

“Lại nữa, an trú trong định mà quán sát các đối tượng thì hành giả thấy các đối 

tượng hình sắc đều tan biến hết và người ấy thoát ly được tính cách hư ảo của 

tri giác về hình sắc. Các đối tượng khác là thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng 

đều tan biến hết và hành giả thoát ly được tính cách hư ảo của mọi tri giác về 

thanh, hương, vị, xúc và pháp. Phép quán sát này gọi là VÔ TƯỚNG, cửa giải 

thoát thứ hai. Vào được cánh cửa giải thoát này rồi thì tri kiến sẽ được thanh 

tịnh; và vì tri kiến đã được thanh tịnh nên hành giả diệt trừ được hết các phiền 

não tham, sân và si. Tham, sân và si đã tận diệt thì hành giả an trú được trong 

cái thấy bình đẳng. An trú được trong cái thấy này thì lìa được những cái thấy về 

ta và về của ta, nghĩa là chấm dứt được mọi cái thấy sai lầm. Cái thấy này không 

còn cơ hội và căn cứ để sanh khởi nữa. (C) 

 

“Lại nữa, các vị khất sĩ! Thoát ly được cái thấy về ta rồi, thì hành giả không còn 

cho rằng những sự vật mà ta thấy, nghe, cảm và biết là những sự vật có thật 

ngoài nhận thức nữa. Vì sao thế? Vì nhận thức cũng chính là do nhân duyên mà 

phát sanh. Nhận thức và các nhân duyên làm phát khởi ra nhận thức đều biến 

chuyển vô thường, mà vì thức vô thường cho nên ta cũng không nắm bắt được. 

Thức đã không như bất cứ hiện tượng nào khác thì còn có gì cần được tạo tác 

nữa đâu? Phép quán sát này được gọi là VÔ TÁC, cửa giải thoát thứ ba. Vào 

được cửa giải thoát này rồi thì hành giả thấy được chân tướng các pháp một 

cách triệt để, không còn bị kẹt vào một pháp nào nữa và thể nghiệm được tính 

cách tịch diệt của các pháp.” (C) 

 

Bụt bảo quý vị khất sĩ: 

“Pháp ấn mầu nhiệm là như thế. Ðó là ba cánh cửa đi vào giải thoát. Quý vị khất 

sĩ, nếu quý vị tu học theo pháp ấn này thì chắc chắn là sẽ đạt được tri kiến thanh 

tịnh.” 

Toàn thể các vị khất sĩ nghe pháp này đều tỏ ra rất sung sướng. Họ làm lễ Bụt 

sau khi đã tiếp nhận giáo pháp này để hành trì. (CC) 
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KINH TRUNG ĐẠO NHÂN DUYÊN 

Đây là những điều mà chính tôi đã được nghe hồi Bụt cư trú tại ngôi nhà khách 

ở trong một khu rừng thuộc tụ lạc Na Lợi. Lúc ấy có tôn giả Tán Đà Ca Chiên 

Diên đến thăm người. Sau khi đảnh lễ dưới chân Bụt, đại đức lui về một bên, 

ngồi xuống và bạch: 

- Thế Tôn, Thế Tôn thường nói tới danh từ chánh kiến. Vậy chánh kiến là gì? Thế 

Tôn diễn giải về chánh kiến như thế nào? 

Bụt bảo tôn giả Tán Đà Ca Chiên Diên: 

- Người đời thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức: một là có, hai là 

không. Đó là do vướng mắc vào tri giác sai lầm của mình. Vì vướng vào tri giác 

sai lầm cho nên mới kẹt vào hoặc ý niệm có hoặc ý niệm không. Tán Đà Ca 

Chiên Diên! Phần lớn người đời đều bị kẹt vào chấp và thủ. Người không bị kẹt 

vào chấp và thủ thì không còn nắm giữ, kế đạt và vọng tưởng về cái ngã nữa. 

Người ấy biết cái khổ khi có điều kiện phát sinh thì nó phát sinh, khi hết điều 

kiện tồn tại thì nó tiêu diệt. Người ấy không còn nghi hoặc gì nữa cả. Cái thấy 

của người ấy không do bị ảnh hưởng của kẻ khác mà có, trái lại do chính người 

ấy tự đạt được. Cái thấy ấy gọi là chánh kiến. Đó là cách trình bày chánh kiến của 

Như Lai. Vì sao thế? Người có tri kiến chân chính khi quán sát về sự sinh khởi 

của thế gian thì không thấy thế gian là không. Người có tri kiến chân chính thì 

khi quán sát về sự hoại diệt của thế gian thì không thấy thế gian là có. Tán Đà 

Ca Chiên Diên! Chấp có là một biên kiến, chấp không là một biên kiến khác; Như 

Lai lìa hai biên kiến đó mà thuyết pháp ở trung đạo. Nghĩa là: Cái này có vì cái 

kia có, cái này sinh vì cái kia sinh; từ vô minh mà có hành, từ hành mà có thức, từ 

thức mà có danh sắc, từ danh sắc mà có lục nhập, từ lục nhập mà có xúc, từ xúc 

mà có thọ, từ thọ mà có ái, từ ái mà có thủ, từ thủ mà có hữu, từ hữu mà có sinh, 

từ sinh mà có lão tử và khổ đau chồng chất thành khối. Nếu vô minh không còn 

thì hành không còn, hành không còn thì thức không còn, thức không còn thì 

danh sắc không còn, danh sắc không còn thì lục nhập không còn, lục nhập 

không còn thì xúc không còn, xúc không còn thì thọ không còn, thọ không còn 

thì ái không còn, ái không còn thì thủ không còn, thủ không còn thì hữu không 

còn, hữu không còn thì sinh không còn, sinh không còn thì lão tử không còn và 

nguyên khối khổ đau chồng chất kia bị tiêu diệt. 

Bụt nói kinh này xong, tôn giả Tán Đà Ca Chiên Diên thấy tâm bừng sáng giải 

thoát, cắt đứt được các hệ lụy, và chứng quả A La Hán. (C) 
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BÀI KINH CA TỤNG ĐẤT MẸ 

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa 

Mẹ của trần gian của mọi loài 

Chúng con xin hướng về chiêm 

ngưỡng 

Ngôi sao xanh biếc giữa lưng trời 

Mẹ đã sinh ra bao chủng loại 

Tạo bao mầu nhiệm ở trên đời 

Thương yêu hết mực, không kỳ thị 

Ôm lấy muôn loài chẳng sót ai 

Thuần hậu, bao dung và vững chãi 

Mẹ đang chuyên chở cả muôn loài 

Hằng sa Bồ Tát từng xuất hiện 

Từ lòng Đất Mẹ thật xanh tươi 

Mẹ còn ôm ấp và chuyển hóa 

Xóa đi thù hận của con người 

Ngày đêm sáng tạo và nuôi dưỡng 

Làm cho lòng Đất nở hoa Trời 

Trái tim mở rộng về muôn cõi 

Ba ngàn thế giới cũng chung vui 

Thấy được duyên sinh là tự tính 

Giữ gìn bảo hộ không rớt rơi 

Không có, không không, không còn 

mất 

Không đồng, không dị, không khứ lai 

Tình thương của Mẹ không biên giới 

Đức độ mười phân vẹn cả mười 

Bốn Tâm Vô Lượng là tình Mẹ 

Đầy như bốn biển chẳng hề vơi 

Mỗi độ Xuân về mang áo mới 

Hoa hồng liễu lục thật xinh tươi 

Hạ đến ngàn cây phô sắc thắm 

Hạt lành, trái ngọt khắp nơi nơi 

Rừng Thu rực rỡ bày muôn sắc 

Đông sang hoa tuyết ngập lưng trời 

Chiều xướng Hải Triều như sấm động 

Sáng họa Bình Minh cảnh tuyệt vời 

Thị hiện nhiệm mầu trong vũ trụ 

Bông hoa đẹp nhất Hệ Mặt Trời 

Trí tuệ chiếu mười phương pháp giới 

Tâm tư mở rộng về muôn nơi 

Mẹ là Tịnh Độ trong Hiện Tại 

Trong cả Tương Lai của mọi loài 

Chúng con quay về nương tựa Mẹ 

Không còn tìm kiếm, không ngược 

xuôi 

Thấy được trong Con luôn có Mẹ 

Thấy Con trong Mẹ cả muôn đời 

Xin nguyện noi gương lành của Mẹ 

Sống từng giây phút thật an vui 

 

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa  

(ba lần) (C)
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PHÒNG HỘ CHUYỂN HÓA 

Đệ tử chúng con từ vô thỉ 

Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê 

Vào ra sinh tử biết bao lần 

Nay đến trước đài vô Thượng Giác. 

Biển trần khổ lâu đời trôi giạt 

Hôm nay trông thấy Đạo huy hoàng 

Con hướng về theo ánh từ quang 

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.  

Bao tội khổ trong đời ác trược 

Vì tham, sân, si, mạn gây nên 

Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền 

Xin sám hối để lòng thanh thoát  

Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt 

Từ bi vô lượng cứu quần sanh 

Con nhất tâm nguyện sống đời lành 

Đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo 

Lên thuyền Từ vượt qua biển Khổ 

Cầm đuốc thiêng ra khỏi rừng Mê 

Văn, Tư, Tu xin quyết hành trì 

Thân, Miệng, Ý noi về chánh kiến 

Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm 

Vào ra cười nói tướng đoan nghiêm 

Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền 

Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở 

Mỗi bước chân đi vào Tịnh Độ 

Mỗi cái nhìn thấy được Pháp thân 

Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần 

Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ 

Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa 

Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa 

Niềm an vui đem khắp mọi nhà 

Hạt giống tốt gieo về muôn lối 

Cùng tăng thân xin nguyền ở lại 

Nơi cõi đời làm việc độ sanh 

Giờ phút này sông núi chứng minh 

Cúi xin đức Từ Bi nhiếp thọ. (CC)

 

 

 

 

 

 



 27 

 

BÀI TỤNG HẠNH PHÚC 

Chúng con được ngồi đây 

Trong phút giây hiện tại 

Bao bọc bởi tăng thân 

Thấy mình thật may mắn: 

Sinh ra được làm người 

Con sớm gặp chánh pháp 

Hạt Bồ Đề tưới tẩm 

Lại có duyên được sống 

Hòa hợp trong tăng thân. (C) 

 

Năng lượng của tăng đoàn 

Giới luật và uy nghi 

Đang bảo hộ cho con 

Không để gây lầm lỗi 

Không bị nghiệp xấu đẩy 

Đi về nẻo tối tăm 

Lại được cùng bạn hiền 

Đi trên đường chân thiện 

Có ánh sáng chiếu soi 

Của Bụt và Bồ Tát. (C) 

 

Tuy có mặt trong con 

Những hạt giống khổ đau 

Phiền não và tập khí 

Nhưng chánh niệm hiện tiền 

Vẫn thường luôn biểu hiện 

Giúp cho con tiếp xúc 

Với những gì mầu nhiệm 

Có mặt trong tự thân 

Và có mặt quanh con. (C) 

 

Sáu căn còn đầy đủ 

Mắt thấy được trời xanh 

Tai nghe tiếng chim hót 

Mũi ngửi thấy hương trầm 

Lưỡi nếm được pháp vị 

Thế ngồi con vững chãi 

Ý hợp nhất với thân 

Nếu không có Thế Tôn 

Nếu không có Diệu Pháp 

Nếu không có Tăng Đoàn 

Làm sao con may mắn 

Được pháp lạc hôm nay? (C) 

 

Công phu tu tập này 

Con cũng xin hành trì 

Cho gia đình, dòng họ 

Cho thế hệ tương lai 

Và cả cho xã hội. 

Niềm an lạc của con 

Là vốn liếng tu tập 

Con xin nguyền vun bón 

Tưới tẩm và nuôi dưỡng 

Bằng chánh niệm hàng ngày. (C) 

Trong xã hội của con 

Bao nhiêu người đau khổ 
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Chìm đắm trong năm dục 

Ganh ghét và hận thù. 

Thấy được những cảnh ấy 

Con quyết tâm hành trì 

Điều phục những tâm hành 

Tham đắm và giận ghét 

Tập khả năng lắng nghe 

Và sử dụng ái ngữ 

Để thiết lập truyền thông 

Tạo nên sự hiểu biết, 

Chấp nhận và thương yêu. (C) 

 

Như đức Bồ Tát kia 

Con nguyện xin tập nhìn 

Mọi người chung quanh con 

Bằng con mắt từ bi 

Bằng tâm tình hiểu biết 

Con xin tập lắng nghe 

Bằng lỗ tai xót thương 

Bằng tấm lòng lân mẫn 

Nhìn và nghe như thế 

Là hạnh của Bồ Tát 

Có thể làm vơi nhẹ 

Khổ đau trong lòng người 

Đem lại niềm an lạc 

Về cho cả hai phía. 

Chúng con ý thức rằng 

Chính phiền não si mê 

Làm cho thế giới này 

Trở thành nơi hỏa ngục. 

Nếu tu tập chuyển hóa 

Chế tác được hiểu biết 

Cảm thông và thương yêu 

Chúng con sẽ tạo được 

Tịnh Độ ngay nơi này. (C) 

Dù cuộc đời vô thường 

Dù sinh lão bệnh tử 

Đã có đường đi rồi 

Con không còn lo sợ. (C) 

 

Hạnh phúc thay được sống 

Trong tăng đoàn Thế Tôn 

Được hành trì giới định 

Sống vững chãi thảnh thơi 

Trong từng giây từng phút 

Của cuộc sống hàng ngày, 

Và trực tiếp tham gia 

Vào sự nghiệp độ sinh 

Của Bụt và Bồ Tát. (C) 

 

Giờ phút này quý báu 

Niềm biết ơn tràn dâng 

Xin lạy đức Thế Tôn 

Chứng minh và nhiếp thọ. (CCC) 
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SÁM NGUYỆN 

Trang nghiêm đài sen ngự tọa 

Đại hùng từ phụ Thích Ca 

Đệ tử lắng lòng thanh tịnh 

Bàn tay chắp thành liên hoa 

Cung kính hướng về Điều ngự 

Dâng lời sám nguyện thiết tha. (C) 

 

Đệ tử phước duyên thiếu kém 

Sống trong thất niệm lâu dài 

Không được sớm gặp chánh pháp 

Bao nhiêu phiền lụy đã gây 

Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại 

Vô minh che lấp tháng ngày 

Vườn tâm gieo hạt giống xấu 

Tham, sân, tự ái dẫy đầy 

Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng 

Gây nên từ trước đến nay 

Những điều đã làm, đã nói 

Thường gây đổ vỡ hàng ngày. 

Bao nhiêu não phiền nghiệp 

chướng 

Nguyện xin sám hối từ đây. (C) 

 

Đệ tử thấy mình nông nổi 

Con đường chánh niệm lãng xao 

Chất chứa vô minh phiền não 

Tạo nên bao nỗi hận sầu; 

Có lúc tâm tư buồn chán 

Mang đầy dằn vặt lo âu, 

Vì không hiểu được kẻ khác 

Cho nên hờn giận, oán cừu; 

Lý luận xong rồi trách móc 

Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau 

Chia cách hố kia càng rộng 

Có ngày không nói với nhau 

Cũng không muốn nhìn thấy mặt 

Gây nên nội kết dài lâu; 

Nay con hướng về Tam Bảo 

Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. (C) 

 

Đệ tử biết trong tâm thức 

Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi: 

Hạt giống thương yêu, hiểu biết 

Và bao hạt giống an vui. 

Nhưng vì chưa biết tưới tẩm 

Hạt lành không mọc tốt tươi 

Cứ để khổ đau tràn lấp 

Làm cho đen tối cuộc đời 

Quen lối bỏ hình bắt bóng 

Đuổi theo hạnh phúc xa vời 

Tâm cứ bận về quá khứ 

Hoặc lo rong ruổi tương lai 

Quanh quẩn trong vòng buồn giận 

Xem thường bảo vật trong tay 

Dày đạp lên trên hạnh phúc 

Tháng năm sầu khổ miệt mài; 

Giờ đây trầm xông bảo điện 

Con nguyền sám hối đổi thay. (C) 

 

Đệ tử tâm thành quy ngưỡng 
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Hướng về chư Bụt mười phương 

Cùng với các vị Bồ Tát 

Thanh văn, duyên giác, thánh hiền 

Chí thành cầu xin sám hối 

Bao nhiêu lầm lỡ triền miên 

Xin lấy cam lồ tịnh thủy 

Tưới lên dập tắt não phiền 

Xin lấy con thuyền chánh pháp 

Đưa con vượt nẻo oan khiên 

Xin nguyện sống đời tỉnh thức 

Học theo đạo lý chân truyền 

Thực tập nụ cười hơi thở 

Sống đời chánh niệm tinh 

chuyên.(C) 

 

Đệ tử xin nguyền trở lại 

Sống trong hiện tại nhiệm mầu 

Vườn tâm ươm hạt giống tốt 

Vun trồng hiểu biết, thương yêu. 

Xin nguyện học phép quán chiếu 

Tập nhìn tập hiểu thật sâu 

Thấy được tự tánh các pháp 

Thoát ngoài sinh tử trần lao 

Nguyện học nói lời ái ngữ 

Thương yêu, chăm sóc sớm chiều 

Đem nguồn vui tới mọi nẻo 

Giúp người vơi nỗi sầu đau 

Đền đáp công ơn cha mẹ 

Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. 

Tín thành tâm hương một nén 

Đài sen con nguyện hồi đầu 

Nguyện đức từ bi che chở 

Trên con đường đạo nhiệm mầu 

Nguyện xin chuyên cần tu tập 

Vuông tròn đạo quả về sau. (CC) 
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BÀI TỤNG ÁI NGỮ LẮNG NGHE 
 

Con đã trở về 

Quỳ dưới đài sen quý 

Nhìn lên con quan chiêm và ngưỡng mộ 

Nét tâm linh rạng rỡ 

Tỏa chiếu trên vầng trán Thế Tôn 

Thế Tôn là ánh sáng bình minh 

Là không gian bao la bát ngát 

Là hành tinh vững chãi 

Chuyên chở chúng con 

Trong cuộc hành trình 

Từ thế giới u minh 

Trở về cõi viên dung vô ngại. (C) 

 

Từ vô lượng kiếp xa xưa 

Chúng con đã gây lầm lỗi 

Ðã tạo nhiều khổ đau 

Mỗi chúng con đều ôm đầy nội kết 

Có khi không nhìn được mặt nhau 

Không còn khả năng lắng nghe 

Không còn nói được với nhau những lời 

hòa ái 

Sự truyền thông giữa chúng con 

Ðã trở nên khó khăn vì bao chướng ngại 

Khổ đau không có đường giải tỏa 

Hiểu và thương càng ngày càng vắng mặt 

Tình trạng nặng nề bế tắc 

Làm tắt lịm mọi niềm vui 

Nay con xin đem đầu lạy xuống 

Với tâm dạ chí thành 

Nguyện vâng lời chỉ dạy đức Thế Tôn 

Bắt đầu thực tập pháp lắng nghe 

Và nói lời ái ngữ 

Theo pháp môn lợi hành và đồng sự 

Ðể mau chóng tái lập được truyền thông. 

 

Xin chuyên cần thực tập 

Hộ trì thân tâm 

Bằng hơi thở chánh niệm 

Bằng bước chân ý thức 

Ðể có khả năng nhận diện 

Ðể có khả năng ôm ấp 

Những giận hờn và bực bội trong tâm 

Ðể có thể ngồi lắng nghe 

Với tất cả tâm từ bi 

Và để người kia có dịp nói ra 

Những khổ đau uất ức 

Xin tập ngồi lắng nghe 

Với niềm cảm thương thao thức 

Ðể giúp cho người kia bớt khổ 

Con xin hứa với Bụt 

Là dù người kia có nói 

Những điều không phù hợp với sự thực 

Dù lời nói người kia 

Có hàm ý buộc tội và trách móc 

Con cũng sẽ chăm chú ngồi nghe. 

Con sẽ biết đợi chờ 

Cho đến khi thuận lợi 

Mới tìm ra phương cách 

Ðể nói cho người kia nghe 

Những gì đã thật sự xảy ra 

Ðể người kia có dịp 

Ðiều chỉnh nhận thức mình. 

Con nguyện sẽ thực tập 

Dùng ngôn từ hòa ái 

Ðể giúp người đối diện 

Có thể nghe và hiểu 

Những gì con muốn nói 

Mỗi khi trong lòng bực bội 

Con sẽ chỉ tập thở 

Tập đi thiền hành 

Và nhất thiết tránh việc luận tranh 

Con nguyện con chỉ nói 

Mỗi khi con làm chủ được tâm mình. 

 

Con xin đức Thế Tôn 

Ðức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Ðại Trí 

Ðức Bồ Tát Phổ Hiền Ðại Hạnh 

Và đức Bồ Tát Quán Âm Ðại Bi 

Gia hộ và soi sáng cho con 

Ðể con mau chóng thành công 

Trên con đường thực tập
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BÀI TỤNG HIỆN PHÁP LẠC TRÚ 
 

Đức Thế Tôn từng dạy: 

"Quá khứ đã đi qua 

Và tương lai chưa tới 

Con đừng để tâm chìm đắm 

Trong tiếc thương quá khứ 

Trong lo lắng tương lai" 

Bụt bảo: "Con có thể 

Sống an lạc thảnh thơi 

Trong giây phút hiện tại" 

Nay con nghe lời đức Bổn Sư 

Buông bỏ ưu sầu lo lắng 

Trở về an trú nơi hiện pháp 

Học nhận diện 

Những điều kiện hạnh phúc 

Đã có mặt trong con 

Và có mặt quanh con. (C) 

Con được nghe tiếng chim hót 

Và tiếng thông reo 

Con nhìn thấy núi xanh 

Thấy mây bạc trăng vàng 

Tịnh độ đang có mặt 

Trong giây phút hiện tiền 

Con có thể thích ý rong chơi 

Hàng ngày trong cõi Bụt 

Mỗi hơi thở mỗi bước chân chánh 

niệm 

Đưa con về Tịnh Độ 

Và làm biểu hiện 

Những mầu nhiệm Pháp thân. (C) 

Con nguyền buông bỏ 

Nếp sống hối hả, 

Đua đòi, bận rộn, bon chen 

Quyết tâm không chạy theo 

Danh vọng, quyền hành 

Giàu sang và sắc dục 

Bởi vì con đã biết 

Những thức ấy không đưa về chân 

hạnh phúc 

Mà sẽ chỉ đem lại cho con 

Bao điêu đứng khổ đau. 

Nếp sống tri túc 

Nếp sống thiểu dục 

Con xin nguyện học theo 

Để có thì giờ sống sâu sắc 

Cuộc sống hàng ngày 

Trong từng giây từng phút 

Để thân tâm có cơ duyên trị liệu 

Và để hộ trì chăm sóc 

Cho những người con đã nguyện 

thương yêu. (C) 

Con nguyền nuôi lớn 

Tâm hiểu biết và lòng xót thương 

Để có khả năng cứu độ 

Chúng sanh mười phương 

Đang chìm đắm ngoài kia 

Trong biển đời tham dục. (C) 

Con cúi xin mười phương chư Bụt 

Bảo hộ soi sáng 

Và nâng đỡ con 

Trên bước đường thực tập 

Để con có thể hàng ngày 

Sống thảnh thơi an lạc 

Mà hoàn thành ước nguyện 

Của một người đệ tử 

Tin cậy và yêu quý 

Của đức Như Lai. (CC) 
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 NĂM GIỚI TÂN TU 

  

Lời mở đầu: 

 

Kính thưa các anh chị em bạn đồng tu, bây giờ là lúc chúng ta có cơ hội tụng chung Năm Giới 
với nhau. Năm Giới tức là năm phép thực tập chánh niệm, biểu hiện được một cách cụ thể 
giáo lý Tứ Đế và Bát Chánh Đạo, con đường của Bụt, con đường của hiểu biết và thương yêu 
đích thực có khả năng đưa tới trí tuệ, chuyển hóa và hạnh phúc cho bản thân và cho thế giới. 
Năm Giới mang theo tuệ giác Tương Tức, tức là Chánh Kiến, có khả năng tháo bỏ mọi cuồng 
tín, cố chấp, kỳ thị, sợ hãi, hận thù và tuyệt vọng. Sống và thực tập theo Năm Giới là chúng ta 
đã đi vào con đường mà các vị Bồ Tát đang đi. Năm Giới này đại diện cho cái thấy của đạo 
Bụt về một nền Tâm Linh và Đạo Đức Toàn Cầu. Biết rằng đang được đi trên con đường của 
Bụt, chúng ta không còn lý do gì để lo lắng cho hiện tại và sợ hãi cho tương lai. 

  

Giới thứ nhất: Bảo vệ sự sống 

 

Ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra, con xin nguyện thực 

tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương Tức và lòng Từ Bi để có thể bảo vệ sinh 

mạng của con người, của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự 

sống. Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm 

trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới, trong tư duy cũng 

như trong đời sống hằng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo 

động do sự sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn 

từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị, con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, 

không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết 

hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo 

điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới.  

 

        

Giới thứ hai:  Hạnh phúc chân thực 

 

Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp, áp bức và bất công xã 

hội gây ra, con nguyện thực tập san sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con 

với những kẻ thiếu thốn, trong cả ba lĩnh vực tư duy, nói năng, và hành 

động của đời sống hằng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ 

một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn 
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sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết 

đến hạnh phúc và khổ đau của chính con, rằng hạnh phúc chân thực không 

thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu, và đi tìm hạnh 

phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có 

thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con đã ý thức được rằng hạnh 

phúc chân thực phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con chứ không 

đến từ bên ngoài, rằng thực tập phép tri túc con có thể sống hạnh phúc 

được ngay trong giây phút hiện tại nếu con có khả năng trở về giây phút 

ấy để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đã có sẵn. Con 

nguyện thực tập theo Chánh Mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của 

mọi loài trên trái đất và để chuyển ngược lại quá trình hâm nóng địa cầu.  

 

Giới thứ ba: Tình thương đích thực 

 

Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học hỏi theo 

tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi 

người, mọi gia đình và trong xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái 

khác nhau, rằng những liên hệ tình dục do thèm khát gây nên luôn luôn 

mang tới hệ lụy, đổ vỡ cho con và cho kẻ khác. Con nguyện không có liên 

hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam 

kết chính thức và lâu dài. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, 

không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của 

đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để 

chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật thân tâm 

nhất như và để nuôi lớn các đức Từ, Bi, Hỉ và Xả, tức là những yếu tố căn 

bản của một tình yêu thương đích thực để làm tăng trưởng hạnh phúc của 

con và của người khác. Con biết thực tập Tứ Vô Lượng Tâm ấy, con sẽ được 

tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong những kiếp sau. 

 

Giới thứ tư: Lắng nghe và ái ngữ 

 

Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và do thiếu khả 

năng lắng nghe gây ra, con xin nguyện học các hạnh Ái Ngữ và Lắng Nghe 

để có thể hiến tặng niềm vui cho người, làm vơi bớt nỗi khổ đau của 

người, giúp đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, 
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chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ 

đau cho người, con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm 

tự tin, an vui và hi vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết 

và hòa giải. Con nguyện không nói năng gì khi biết cơn bực tức đang có 

mặt trong con, nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc 

rễ của những bực tức ấy, nhận diện những tri giác sai lầm trong con và tìm 

cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người mà con đang bực 

tức. Con nguyện học nói sự thật và lắng nghe như thế nào để có thể giúp 

người kia thay đổi và thấy được nẻo thoát ra ngoài những khó khăn đang 

gặp phải. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết 

chắc là có thật, không nói những điều có thể tạo nên những sự bất hòa 

trong gia đình và trong đoàn thể. Con nguyện thực tập Chánh Tinh Tấn để 

có thể nuôi dưỡng khả năng hiểu, thương, hạnh phúc và không kỳ thị nơi 

con và cũng để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi 

mà con đang có trong chiều sâu tâm thức. 

 

Giới thứ năm: Nuôi dưỡng và trị liệu 

 

Ý thức được những khổ đau do thói tiêu thụ không chánh niệm gây nên, 

con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ thể 

và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. 

Con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư 

niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Con 

nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống 

hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phầm nào có độc tố, trong đó có mạng lưới 

internet, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và cả 

chuyện trò. Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện 

tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu 

trong con và xung quanh con, không để cho tiếc nuối và ưu sầu kéo con 

trở về quá khứ và không để cho lo lắng và sợ hãi kéo con đi về tương lai. 

Con nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa lấp sự khổ đau, cô đơn và lo lắng 

trong con. Con nguyện nhìn sâu vào tự tính tương quan tương duyên của 

vạn vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm 

con, trong thân tâm của xã hội, và trong môi trường sự sống.
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NHẠC SINH HOẠT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT LÁ NGÔ ĐỒNG RƠI 

Một lá ngô đồng rơi 

Có hay chăng người ơi 

Một lá ngô đồng rơi 

Thu đẹp đã về rồi 

Điệp khúc: 

 

Ngàn chiếc lá còn rơi 

Đỏ au hay vàng tươi 

Ngàn chiếc lá rơi rơi 

Bay vèo ngập cả trời 

Lờ lững trên trời cao 

Chiếu lên nước hồ xanh 

Lờ lững trên trời cao 

Mây bạc còn dựng thành 

Điệp khúc: … 

 

Rừng vi lô quạnh hiu 

Sáo lên ru hồn ai 

Rừng vi lô quạnh hiu 

Nắng vàng ngập ruộng dài 

Điệp khúc: … 

Niềm thương trong lòng tôi 

Thắm tươi không nhạt phai 

Niềm thương trong lòng tôi 

Thu đẹp vẫn còn hoài. 

Điệp khúc: … 

 

 

 

 

KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI 

 

Không đi đâu 

Không về đâu 

Không đến mà 

Cũng không đi 

Cầm tay nhau 

Mến thương nhau 

Rồi chia ly 

Cũng không sầu 

Vì trong bạn 

Có tôi rồi 

Cũng như bạn là tôi 

Vì trong bạn có tôi rồi 

Cũng như bạn có trong 

tôi 

 

 

HẠNH PHÚC TRONG PHÚT GIÂY 

 

Ta hạnh phúc liền giây phút này 

Lòng đã quyết dứt hết âu lo 

Không đi đâu nữa 

Có chi để làm 

Học buông thả sống không vội 

vàng 

 

Ta hạnh phúc liền giây phút này 

Lòng đã quyết dứt hết âu lo 

Thong dong khi bước 

Thảnh thơi lúc làm 

Lòng thanh thản sống trong nhẹ 

nhàng 

 

Ta hạnh phúc liền giây phút này 

Lòng đã quyết dứt hết âu lo 

Không đi đâu nữa 

Có chi để làm 

Học buông thả sống không vội 

vàng 

 

Ta hạnh phúc liền giây phút này 

Lòng đã quyết dứt hết âu lo 

Thong dong khi bước 

Thảnh thơi lúc làm 

Lòng thanh thản sống trong nhẹ 

nhàng 

ĐÃ VỀ ĐÃ TỚI 

Đã về, đã tới, bây giờ, ở 

đây 

Vững chải, thảnh thơi, 

quay về nương tựa 

Nay tôi đã về, nay tôi đã 

tới 

An trú bây giờ, an trú ở 

đây 

Vững chải như núi xanh 

Thảnh thơi dường mây 

trắng 

Cửa vô sanh mở rồi 

Trạm nhiên và bất động. 
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LƠÌ QUA TI ẾNG  LẠI                     

       Lời qua (mà) tiếng lại, giải quyết (mà) chi mô            

      Sao không (mà) dừng lại, kẽo hố (mà) thêm          

s     sâu            

      Lời qua (mà) tiếng lại, đưa ta (mà) tới đâu 

      Sao không ngừng lại, thở nhẹ và sâu             

      Lời qua (mà) tiếng lại, đưa ta (mà) tới đâu             

S    sao không thở nhẹ, mỉm cười nhìn nhau 

  

ĐẦU CÀNH DƯƠNG LIỄU 

 

Đầu cành dương liễu vương cam lộ 

Một giọt mười phương rưới cũng đầy 

Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết 

Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây 

Nam Mô Bồ Tát Thanh Lương Địa (3 

lần) 

 

Trí tuệ bừng lên đóa biên tài 

Đứng yên trên sóng sạch trần ai 

Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh 

Hào quang quét sạch buổi nguy tai 

Liễu biếc phất bày muôn thế giới 

Sen hồng nở hé vạn lâu đài 

Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh 

Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay 

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm (3 lần) 

 

 

QUAY VỀ NƯƠNG TỰA 

Quay về nương tựa hải đảo tự thân 

Chánh niệm là Bụt soi sáng xa gần 

Hơi thở là Pháp, bảo hộ thân tâm 

Năm uẩn là Tăng, phối hợp tinh cần 

Thở vào, thở ra 

Là hoa tươi mát, là núi vững vàng, 

Nước tỉnh lặng chiếu, không gian thênh 

thang. 

 

TÌNH THƯƠNG ĐÍCH THỰC 
 

Sống trên đời ai ai cũng lầm lỗi 
Cũng vụng về dại dột ít hay nhiều 
Hãy tha thứ, bao dung và nâng đỡ 
Vì vẫn còn một chút để thương yêu 
 
Sống trên đời cao quý nhất tình thương 
Mở lòng ra trang trải khắp muôn phương 
Đừng ôm ấp khung trời riêng nhỏ bé 
Để lòng ta rộng rãi không vấn vương 
 
Khi thương ai thương luôn cả nụ cười 
Thương ánh mắt, chiếc áo và đường đi 
Thương cây dù và thương cả đôi dép 
Thương bài ca và thương cả con người 
 
Khi trong tim ta có chút tình thương 
Là đã có hành trang để lên đường 
Dù phong ba, gian lao và nguy khó 
Vẫn một lòng vững bước giữa gió sương 
 
Sống trên đời ai ai cũng lầm lỗi 
Cũng vụng về dại dột ít hay nhiều 
Hãy tha thứ, bao dung và nâng đỡ 
Vì vẫn còn một chút để thương yêu 
 
Sống trên đời cao quý nhất tình thương 
Mở lòng ra trang trải khắp muôn phương 
Đừng ôm ấp khung trời riêng nhỏ bé 
Để lòng ta rộng rãi không vấn vương 
 
Khi thương ai, thương tươi mát dịu hiền 
Thương thật thà, vững chãi và hồn nhiên 
Và thương cả những vụng dại, kém cỏi 
Rác và hoa là một chẳng thương riêng 
 
Khi trong tim ta có chút tình thương 
Là đã có hành trang để lên đường 
Dù phong ba, gian lao và nguy khó 
Vẫn một lòng vững bước giữa gió sương 
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GẦN NHAU 

 

Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người  

Gần nhau trao cho nhau tin yêu, đừng gian dối   

Gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại nầỵ  

Niềm tin trao cho nhau xây đắp trên địa cầu   

Cho dù rừng thay lá xanh đi     

Cho dù biển cạn nước bao la     

Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi     

Gần nhau trao cho nhau yêu thương dù một ngày  

Gân nhau trao cho nhau bao nhiêu tình yêu ấy  

Gần nhau trao cho nhau nước mắt hay nụ cười   

Và xin trao cho nhau những ước mơ tuyệt vời   

Cho dù bầu trời kéo mây đen     

Cho dù rừng nào thiếu muôn chim    

Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi   

Gần nhau trao cho nhau yêu thương đừng giận hờn 

Gần nhau trao cho nhau ta đem tình yêu tới 

Gần nhau trao cho nhau những tháng năm nồng nàn 

Giờ đây trong yên vui xin nhớ mang nụ cười  

Cho dù thời gian có phôi phai 

Cho dù ngàn vạn tháng năm qua 

Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi 

Này anh, khi mưa rơi 

Em nghe lòng bồi hồi 

Này em khi sương rơi 

Tan theo làn mây khói 

Một mai ta chia tay 

Xa cách nhau ngàn trùng 

Thì xin trao cho nhau  

Câu ước mơ trùng phùng 

 

 

MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI 

 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 

Chọn những bông hoa và những nụ 

cười 

Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy 

Để mắt em cười tựa lá bay 

 

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi 

Đường đến anh em đường đến bạn 

bè 

Tôi đợi em về bàn chân quen quá 

Thảm lá me vàng lại bước qua 

 

Và như thế tôi sống vui từng ngày 

Và như thế tôi đến trong cuộc đời 

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim 

của tôi 

 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 

Cùng với anh em tìm đến mọi người 

Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát 

Để thấy tiếng cười rộn rã bay 

 

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi 

Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời 

Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới 

Để lúa reo mừng tựa vẫy tay 

 

Và như thế tôi sống vui từng ngày 

Và như thế tôi đến trong cuộc đời 

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim 

của tôi 

 

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên 

Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại 

mình 

Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống 

Vì đất nước cần một trái tim ! 
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