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Vườn Thơ 
Hương Đạo 

Liên Hải 

Gi© Tu 
Tiếng chuông tỉnh thức đúng giờ Dần, 
Đắp y lên điện dưỡng tâm thần, 
Hợp chưởng dâng hương về Cực Lạc, 
Ân cần lễ bái Tử KimThân. 

Bình minh sáng rõ là giờ Mẹo, 
Phủi dũ trần lao đến trước bàn, 
Chuyên tâm hệ niệm chỉ một hướng, 
Đừng cho cảnh vọng làm tâm loạn. 

Vào giờ ăn sáng đúng giờ Thìn, 
Niệm Phật phải cần dẹp ngã nhân, 
Thị phi còn mãi trong tâm khảm, 
Đến biết bao giờ được tịnh thân. 

Ăn xong chấp tác là giờ Tỵ, 
Muốn tu tịnh nghiệp phải quyết chí, 
Như uống Cam Lồ tự biết ngon, 
Đừng thấy lỗi người là đúng lý. 

Giờ Ngọ cúng dường phải chân thật, 
Tướng niệm Di Đà luôn trước mắt, 
Vô biên nghiệp chướng tự nhiên tiêu, 
Mọi điều khổ não từ đây dứt. 

Xế chiều bóng ngã thuộc giờ Mùi, 
Sanh tử luân hồi mãi kéo lôi, 
Không tu Tịnh Độ về An Dưỡng, 
Số kiếp trần sa bị đọa thôi! 

Nhật chuyển về Tây là giờ Thân, 
Phải kíp tu trì Tịnh Độ nhân, 
Đi đứng ngồi nằm chuyên niệm Phật, 
Quét sạch thế gian thoát bụi trần. 

Nhật lặn đêm về thuộc giờ Dậu, 
Thân người bóng chớp khó dài lâu, 
Vô thường luôn ở sát bên cạnh, 
Niệm Phật gấp như lửa cháy đầu. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hoàng hôn đêm xuống thuộc giờ Tuất, 
Đừng cho trong Tâm chánh niệm mất, 
Tạo ác vẫn còn được vãng sanh, 
Huống chi Thiện hữu niệm chơn thật. 

Về khuya thượng sàng thuộc giờ Hợi, 
Hết lòng niệm Phật tu Tam Muội, 
Thập Địa Bồ Tát tu Pháp này, 
Hồng danh diệt được vô biên tội, 

Nửa đêm canh Ba thuộc giờ Tý 
Một câu hiệu Phật không ngưng nghỉ, 
Lâm chung Thánh Chúng rước vãng sanh, 
Từ nay thoát khỏi vòng sanh tử. 

Gà gáy đêm tàn thuộc giờ Sữu, 
Huyễn thân rồi đây sẽ biến mất, 
Mờ mờ đường trước biết về đâu? 
Chỉ có Di Đà chuyên tiếp dẫn. 

 

An NhÖn 

 

 

Thơ vốn có một khả năng siêu đẳng dễ dàng xâm nhập và thay 
đổi lòng người. Nói đến vườn thơ trần thế là người ta hình dung 
đến vẽ đẹp muôn màu muôn sắc, rồi ánh nắng xôn xao, hương 
chập chờn bay theo gió, bướm nhịp nhàng vỗ cánh theo điệu 
chim ca. Trái lại trong vườn thơ đạo luôn luôn mang tánh cách 
tự do giải thoát, có lúc hồn thơ như những áng mây chiều thong 
thả lững lờ bay, có lúc lặng lẽ chiếu soi như dòng trường giang 
đầy bóng nguyệt. Có lúc chơi vơi như tiếng chuông chùa buổi 
sáng, có lúc âm thầm khoan nhặt như tiếng trống chiều hôm. 
Tất cả đều mang một sắc thái u nhàn thanh thoát. 
Như một mùa Xuân miên viễn của tâm hồn, vườn thơ đạo luôn 
luôn mang đến cho lòng người một niềm vui và lẽ sống. Ở đây 
không có một giọt lệ rơi, một vầng mây xám lảng vảng quanh 
mi, mà trên mặt mọi người rạng rỡ chứa chan một niềm hân 
hoan vô hạn. Trân trọng kính mời các bạn tao nhân mặc khách 
hãy điểm ở đây một cành hoa quỳnh ở kia một cụm trúc biếc để 
vườn hoa đạo mỗi ngày thêm khởi sắc hơn. 

Liên Hải Kính Mời 
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Khuyên Bạn 
 
Khuyên bạn lòng tin phải chân thật, 
Tịnh Độ Di Đà là bậc nhất, 
Chỉ cần mười niệm được vãng sanh, 
Móng tay vừa khảy về Lạc Quốc. 
 
Khuyên bạn ý nguyện phải cả quyết, 
Chăm lòng niệm Phật đừng lưu luyến, 
Trọn đời nhớ tưởng cảnh Tây phương, 
Lâm chung tự thấy Như Lai hiện. 
 
Khuyên bạn thực hành phải chuyên tâm, 
Niệm Phật phải cần dứt ái tham, 
Lâm chung tâm tịnh gặp chư Phật, 
Nước trong nguyệt hiện khỏi suy tầm. 
 
Khuyên bạn ưa thích cõi Tây phương, 
Đừng cho tâm niệm dễ dàng quên, 
Lâm chung sen báu cùng chư Thánh, 
Thế Chí, Quan Âm đến tiếp nghênh. 
 
Khuyên bạn nhàm chán cõi Ta Bà, 
Cõi nhiều đau khổ phải mau ra, 
Nhờ rằng nhiều kiếp bị luân chuyển, 
Phải gấp về quê sớm gặp Cha. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Khuyên bạn Lão thật tránh xiễm khác, 
Hằng ngày niệm Phật luôn tương tục, 
Đừng cho gây lát thuận phàm tình, 
Mới được thoát ly sanh tử ngục. 
 
Khuyên bạn thu nhiếp hết sáu căn, 
Đừng cho vọng tưởng chạy lăng xăng, 
Thiết tha chuyên nhớ bóng Từ Phụ, 
Sẽ thấy Di Đà hiện pháp thân. 
 
Khuyên bạn phải dẹp tham sân si, 
Tin theo diệu pháp chớ hồ nghi, 
Làm theo Phật dạy không hề trái, 
Lâm chung Phật rước khỏi lo chi! 
 
Khuyên bạn tư lương phải chu tất, 
Niệm Phật chơn thật là trước nhất, 
Một lòng tưởng nhớ cảnh Tây phương, 
Liên hoa chín phẩm được sanh chắc. 
 
Khuyên bạn hằng ngày chuyên tu tập, 
Lúc niệm phải cần tâm miệng gấp, 
Thầm lo bể khổ, nghiệp mênh mông, 
Chuyên niệm Di Đà chắc được thoát. 

Quảng Hạnh 

Công ÇÙc PhÆt nhÜ b‹, 
Sâu r¶ng thÆt khôn lÜ©ng, 
Ai tuân theo nguyŒn l§n, 
ñŠu ÇÜ®c Ç‰n Tây phÜÖng. 

NiŒm danh hiŒu Di ñà, 
Công ÇÙc t® hà sa, 
ñ¶ kh¡p chúng sanh loåi, 

ñÒng thoát khÕi Ta Bà. 
NgÜ©i s¡p vào ñÎa ngøc, 
XÜng danh lºa liŠn t¡t, 
ñã vào chÓn Nê Lê, 

Nghe danh liŠn ÇÜ®c thoát. 
Cäm và Ùng rõ ràng, 
Không làm sao k‹ xi‰t, 
NhÃt tâm NiŒm Di ñà, 
B‹ kh° tØ nay diŒt. 

Liên Häi 

ñÜ©ng T¡t 
NhÜ Lai A Di ñà, 
ChÜ PhÆt ÇÒng ng®i ca, 
Dåy nhiŠu phÜÖng tiŒn lå, 
Lºa ÇÕ bi‰n liên hoa. 

ChÌ gi» Danh hiŒu Ngài, 
Cõi TÎnh së Ç‰n ngay, 
M¶t câu hiŒn ÇÀy Çû, 
MÜ©i phÜÖng kh¡p diÍn bày. 

ñÙc Væn Thù, Ph° HiŠn, 
Cä hai nguyŒn vãng sanh, 
T° Mã Minh, Long Th†, 
ñŠu mong Ç‰n Låc Thành. 

Ngàn HiŠn và muôn Thánh, 
ñÒng vào Pháp môn này, 
NgÜ©i không lòng nghi ho¥c, 
Sen báu së Ç‰n ngay 
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