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Dẫn nhập:  

Đức Thế Tôn một lòng cứu khổ, 
Mở pháp môn Tịnh độ dắt người, 
Lòng từ vượt sóng ra khơi, 
Quyết tâm vớt hết cõi đời trầm luân. 
 
Hội Hoa Nghiêm Phổ Hiền bày tỏ, 
Thoát luân hồi chỉ có một đường, 
Chuyên lòng niệm Đấng Pháp nương, 
Hiện đời thành Phật thoát trường khổ đau. 
 
Hội Lăng Nghiêm, Ngài Đại Thế Chí, 
Đức Thế Tôn hỏi lý viên thông, 
Chỉ cần nhớ Phật hết lòng, 
Như con nhớ mẹ khỏi vòng trầm luân. 
 
Hội Liên Trì Thế Tôn căn dặn, 
Nếu người nào nguyện chắc cầu sanh, 
Một câu niệm Phật rõ rành, 
Bảy ngày Chánh định sẽ thành không sai. 
 
Nghe lời dạy Đức Như Lai, 
Ân cần tu tập, chứng ngay quả Mầu. 
Truyền đăng Chư Tổ liền nhau, 
Đồng về Cực lạc, thẳng vào Vô Dư. 
 
I-  
Tổ thứ Nhất, Lộ Sơn Huệ Viễn (334-417) 
Sanh vào thời Đông Tấn, Sơn Tây, 
Mười ba du học đó đây, 
Lão thông nho học hiểu tày Lão Trang. 
 
Mến thắng đức, Pháp sư Đạo an, 
Nghe kinh Bát Nhã mở toang đạo mầu. 
Than rằng Phật Pháp cao sâu,  
Chạy theo bả rác dãi dầu uổng công. 

 
Chuyên tịch tưởng, đến rừng Tòng, 
Lô Sơn yên tĩnh phải lòng, tu thân. 
Long Tuyền Tịnh Xá dừng chân, 
Đông Lâm mưa gió thần dâng gổ Chùa. 
 
Ao sen, liên lâu bốn mùa. 
Làm giờ hành đạo sớm trưa chuyên cần. 
Các bạn Trí thức xa gần,  
Liên xã thành lập chung thân tu hành. 
 

*** 
Văn Phát nguyện khắc bia xanh, 
Sáu thời hành đạo, cha lành họa ra. 
Số người một trăm hai ba, 
Đều Chứng Tam Muội điềm lành vãng sanh. 
 
Ba mươi tháng bảy ngày lành, 
A Di Đà Phật hiện rành hư không. 
Viên Quang vô số hóa thân, 
Quan Âm, Thế Chí đứng gần một bên. 
 
Mười bốn tia sáng tỏa lên, 
Nói ra Chánh Pháp vững bền khổ, không. 
"Ta nay đến an ủi ông, 
Bảy ngày sau được về cùng nước ta". 
 
Trước sau bạn hữu đồng vầy, 
Các bạn liên hữu về Tây trước giờ. 
Ngài kêu đại chúng dặn dò, 
Phải chuyên niệm Phật khỏi lo lầm đường. 
 
Từ ta tu ở Lô Sơn, 
Ba lần thấy Phật thiệt hơn tỏ bày. 
Hôm nay thọ ký đúng ngày, 
Chắc là ta được liên đài hóa thân. 
 
Dặn dò đại chúng ân cần, 
Kiết già Viên tịch thọ gần Tám Ba. 
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