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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Phát Tâm 

Ai nghe Diệu pháp liên hoa 

Cũng bằng người ở đường xa mới về 

Pháp hoa Ngài nói nhiều ghê 

Khai thị ngộ nhập dạy bề chúng sanh 

 Pháp hoa là pháp chân thành  

Ví dụ, Hóa thành mùi hương nhiều cây 

Ai nghe uống thuốc lời Thầy 

Nhờ có uống thuốc bệnh này bình an 

Người con phải có khôn ngoan 

Bỏ cha chạy mất không nhòm cục phân 

Về nhà xa thấy cha mần 

Mặc đồ thô cũ tay lần hốt phân 

Đó là nghiệp chướng gian trần 

Không làm được hưởng tiền thân tu hành 

Nhà lửa lần lần chạy xa 

Cha hứa khi nảy là ba xe nhiều 
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Lớn nhỏ điều hưởng ít nhiều thấm ghê 

Lâu lâu lại nhớ Ngài ghê! 

Ngài tu nhẫn nhục cho bề chúng sanh 

Ai mà lòng dạ chân thành 

Quý Ngài gia hộ duyên lành về Tây 

Thầy Cô chỉ dẫn đủ đầy 

Có công thì hưởng về Tây thanh nhàn 

Chí tâm niệm Phật vái vang 

Nhất tâm tụng niệm thanh nhàn thành công. 

Canberra, Ngày 16/10 Canh tý - Thị Đắc 
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Tâm Từ 

Thương thay số phận người nghèo 

Cơm ăn không đủ đeo reo đòi tiền 

Dù cho nghiệp cũ làm phiền 

Làm thuê làm mướn chẳng phiền chi ai 

Dù cho nghiệp cũ lâu dài 

Bây giờ phải trả nay mai hoàn thành 

Kiếp người sao khéo mong manh 

Bây giờ phải trả để giành tương lai 

Con người ai cũng như ai 

Hết cơn bị lực tương lai thanh nhàn 

Hiện giờ ta chịu lang thang 

Phật trời gia hộ thanh nhàn tương lai 

Nội ngoại ăn học có tài 

Cũng nhờ phước đức tương lai ông bà. 

Canberra, 28/12 Canh tý – Thị Đắc. 
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Tâm Tình 

Kính bạch Quý Thầy cô và các Bổn đạo! 

Nước biển khi lớn khi ròng 

Hết lên thì xuống đục trong do mình 

Đất nước gió lửa có ta 

Sanh lão bệnh tử trẻ già đâu hay 

Thế gian ít có người ngay 

Nhìn người lắm chuyện đổi thay do mình 

Có người lòng dục làm thinh 

Miêu sử hại nên thanh nhờ trời 

Giáo lý ta phải nghe lời 

Có học mới hiểu những lời Thầy khuyên 

Ví như ông Táo ba kiền 

Giáo lý Phật sự lời khuyên của Thầy 

Tuy là mình ở xứ Tây 

Mỗi tuần tu học đủ đầy đông ghê 

Bổn đạo phải nhớ lời thề 

Di đà Ngài nguyện không xê đổi lời. 
Canberra, 15/11/2020 – Thị Đắc 
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Kiếp người 

Có thân cũng khổ vì thân 

Dù cho sung sướng mấy lần gian nan 

Mặc dù cực khổ chẳng than 

Kiếp người phải chịu thời gian đã già 

Sóng gió bão tố vừa qua 

Nhất tâm nhẫn nhục chuyện qua đã rồi 

Dù cho nước chảy bèo trôi 

Có Trời, có Phật độ đời vãng sanh 

Kiếp người sao khéo mong manh 

Sanh lão bệnh tử tay lần hạt châu 

Mặc dù bất cứ ở đâu 

Làm trọn Phật sự một câu chí thành 

Ngày đêm lạy Phật hồng danh 

Diệt trừ tội lỗi thành công lâu dài. 

Canberra, 24/9 Canh tý – Thị Đắc 
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Chứng nghiệm 

Thức đêm mới biết đêm dài 

Tu lâu mới biết công ngài Bổn Sư 

Ngài ngồi suy nghĩ thật lâu 

Ngài tu khổ hạnh tóc râu ra dài 

Sáu năm khổ hạnh trần ai 

Tìm ra chân lý từ ngôi bỏ thành 

Sáu năm khổ hạnh rừng già 

Ngài đây chịu đựng thịt da đâu còn 

Ngài tu nhẫn nhục héo mòn 

Thịt da đâu nữa ốm gầy cây khô 

Thật là chịu đựng chừng mô 

Quyết tu cho đắc cứu độ quần sanh 

Tọa thiền nổi tiếng nghe danh 

Nắng mưa mặc kệ Ngài đành ngồi yên 

Nào là muỗi chích xá chi 

Qua sông trèo núi sử ghi đành rành 

Đến nay bia đã còn danh 
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Sử kinh chép lại nghe danh muôn đời 

Ngài ngồi tự quán khắp nơi 

Uống sữa Ngài tắm tới nơi Bồ đề 

Nhất tâm du cội Bồ đề 

Xương tan thịt nát không hề đổi thay 

Quyết tâm bốn chín đêm ngày 

Sao mai chuyển mọc đất lay rung trời 

Niết bàn giác ngộ được rồi 

Chư thiên hầu hạ Phật trời chứng minh 

Nhứt nhơn đắc quả quang vinh muôn đời. 

Canberra, 15/7/ 1999 – Thị Đắc 
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Vu lan thắng hội 

Thứ tư lại đúng ngày rằm 

Chư tăng phật tử cúng dường Tăng ni 

Vu lan thắng hội đúng kỳ 

Cầu cho Cha mẹ, cô dì vượt biên 

Cầu xin thất thế cửu huyền 

Nguyện cầu Tam bảo cửu huyền mẹ cha 

Mẹ cha quá vãng vừa qua 

Về nơi Tịnh độ tuy xa mà gần 

Làm con phải biết tứ ân 

Phúng kinh trì niệm Di đà vãng sanh 

Bổn sư Ngài nói nhiều lần 

Vu lan thắng hội chuyên cần phóng sanh 

Chí tâm lạy Phật hồng danh 

Ngày đêm niệm Phật tâm thành mẹ cha 

Tuy là mình ở Ta bà 

Vu lan thắng hội mẹ cha thanh nhàn 

Quý Thầy cầu nguyện vái vang 

Nhờ ơn chú nguyện thanh nhàn thành công. 

  Canberra, hạ bút Thị Đắc 
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Tổng thống Trump 

Cửu trung bất ngữ chơn quân tử 

Tài tướng quan minh đại trượng phu 

Ít ai tổng thống như Trump 

Mật vụ Bồ tát cứu dân Ta bà 

Ông thời ăn nói thật thà 

Nhân dân tin tưởng vị tha cõi này 

Tỷ phú ở tại Mỹ đây 

Tiền lương không hưởng Mỹ đây họ nhờ 

Bia rượu ông cũng làm lơ 

Vì tình nhân đạo bây giờ không lương 

Tuy vì tin tức địa phương 

Một vị tổng thống mà thương dân nghèo 

Thế giới đâu bị cái eo 

Phần thời trận dịch dân nghèo tại đây 

Ai gieo trận dịch chỗ này 

Kinh tế suy thoái Mỹ đây chết nhiều 

Thật là kinh tế tiêu điều 

Diệt trừ trận dịch Mỹ nhiều thành công 

 Canberra, 21/11 Canh tý – Thị Đắc 
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Phát Tâm 

Di Đà trước đã làm vua 

Bây giờ Ngài đã lập chùa Ngài tu 

Bổn đạo cố gắng công phu 

Mỗi tuần ta phải công phu với Thầy 

Bổn sư Ngài dạy đủ đầy 

Đêm ngày niệm Phật về Tây an nhàn 

Cùng nhau phát nguyện đạo tràng 

Di Đà lục tự đào tràng có duyên 

Niệm Phật già trẻ bình yên 

Tà ma ngoại đạo họ liền tránh xa 

Đó là cảnh ngộ Ta bà 

Tây phương cực lạc tuy xa mà gần 

Cha mẹ y giáo phụng hành 

Đó là chánh niệm về phần mẹ cha 

Một lòng cầu nguyện thiết tha 

Hôm nay đầy đủ cả nhà bình yên 

Đến nay đầy đủ thuận duyên 
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Tâm thành cầu nguyện Cửu huyền mẹ cha 

Một lòng cầu nguyện thiết tha 

Bổn đạo đầy đủ thiết tha với Ngài 

Chúng con tin tưởng Như lai 

Về nơi Cực lạc quý Ngài dạy cho 

Quan Âm, Thế Chí dặn dò 

Có duyên có phước phải lo tu hành 

Đêm ngày lạy Phật hồng danh 

Tiêu trừ nghiệp chướng tâm thành Tây phương 

Lâu lâu con phải cúng dường 

Con là Phật tử địa phương chùa này 

Con là Phật tử tại đây 

Con làm Phật sự quý Thầy rất vui 

Mỗi tuần con phải tới lui 

Làm xong nghĩa vụ tâm vui thanh bình 

Đêm ngày con phải tụng kinh 

Đầy đủ trí nguyện chứng minh Phật đài. 

 Canberra, 4/12 canh tý, Thị Đắc 
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Về Nguồn 

Con về thăm viếng mẹ cha 

Hành hương đất Phật tuy xa mà gần 

Làm con phải nhớ Tứ ân 

Nhớ thầy, nhớ cô, thăm lẫn Bổn sư 

Bổn sư Ngài dạy hiện chừ 

Mình là Phật tử tâm tư chí thành 

Đêm ngày sám hối hồng danh 

Nhớ ơn Ngài dạy hồng danh liên trì 

Phật tử phải nhớ điều gì 

Mỗi tuần tu học đúng kỳ quan trai 

Niệm Phật tâm trí lâu dài 

Đêm ngày niệm phật nhớ ai làm gì 

Niệm Phật phải thuộc Đại bi 

Thuộc luôn Bát nhã là vì tu thân 

Phật tử con phải chuyên cần 

Di đà lục tự tay lần hạt châu 

Niệm phật bất cứ nơi đâu 

Chí thành niệm Phật một câu chí thành. 

 Canberra, 4/12 canh tý, Thị Đắc 
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Nhớ Mẹ 

Đêm thu sương lạnh trăng tà 

Ngồi đây nhớ mẹ, mẹ già nơi đâu? 

Từ ngày mẹ con xa nhau 

Âm dương cách biệt lòng đau đớn lòng 

Mẹ ơi, ngày đợi đêm mong 

Nỗi buồn ai biết đêm ngày khó nguôi 

Nhớ mẹ trong dạ bùi ngùi 

Sanh con cực khổ dưỡng nuôi hết tình 

Cuộc đời mẹ quá hy sinh 

Cơm no áo ấm để giành cho con 

Con bệnh thân thể hao mòn 

Đêm đêm mẹ thức với con không nằm 

Tảo tần suốt tháng, quanh năm 

Nổi buồn ai biết, khóc thầm ai hay 

Vì con mẹ chịu đắng cay 

Công ơn của mẹ sánh bằng bể sâu 

Mỗi lần ghi nhớ thêm xầu 
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Ngay trong giấc ngủ nỗi xầu chẳng vơi 

Mẹ ơi, mẹ ở trên trời 

Hay xuống địa ngục ỏ nơi A tỳ 

Làm thần ở núi tu di 

Làm rồng ở biển hay đi làm người 

Hay là nghiệp chướng khiến xuôi 

Hóa làm ma đói sập sùi đêm thâu 

Oan hồn phưởng phất ưu sầu 

Ngay trong ngọn cỏ rầu rầu nhớ trông 

Ba ngàn thế giới mênh mông 

Luân hồi sáu nẻo khó mà tìm ra 

Con nguyền thờ Phật Thích ca 

Du hành đắc đạo độ mà mẫu thân. 

 Hạ bút Thị Đắc – Pháp Thọ 

 

 

 

 



3                    Chùm thơ ‘Về Đời Người’ - Bút danh Thị Đắc – Pháp Thọ 
 

Giống Bồ Đề 

Bồ đề bám rễ thật xa 

Nhớ thân cây bự sanh ra nhiều cành 

Bồ để phát triển thật nhanh 

Sum sê nhiều nhánh âm thanh lâu dài 

Bồ đề là giống sống dai 

Gió lay không chuyển, pháp khai nhiệm mầu 

Bồ đề bất cứ nơi đâu 

Đồng chung một giống trước sau bồ đề 

Ấn độ có giống bồ đề 

Năm châu có mọc cũng kề với nhau 

Tuy là mọc trước mọc sau 

Cùng chung hạt giống trước sau bồ đề 

 Canberra, 15/7/1999, Thị Đắc. 
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Xuân về 

Xuân về bánh tét gói xong 

Đến ngày thành tâm cúng vong ông bà 

Vật phẩm con phải dâng ra 

Cầu xin Tam bảo, ông bà chứng minh 

Ngày tết ông bà có linh 

Họ cho con cháu học sinh ra trường 

Con nhớ Tam bảo mười phương 

Con dâng trà nước cúng dường Chư tăng 

Ông bà đâu nói chi răng 

Bông quả, trà nước, hương đăng đủ đầy 

Chúng con dầu ở xứ Tây 

Đi chùa cầu nguyện bên này bình yên 

Chúc thầy cô bác đạo tràng 

Chúc mừng năm mới bình an đời đời. 

 Canberra, 11/12 Canh tý, Pháp Thọ 
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Hồi ức tuổi thơ! 

Một gánh công khôm quảy xuống Hàn 

Hỏi chi bán đó nói rằng than 

Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt 

Thiệt hơn, hơn thiệt này bao gốc củi tàn 

Ở với lửa hương cho vẹn kiếp 

Thử xem đá sét có bên gan 

Như mình nhen nhuốt toan nghề khác 

Như lại trời kia lắm kẻ hàn. 

1948, tại trường Việt Nam, Ngô Gia lớp 3 
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Phong Cảnh Nước Úc 

Châu Úc họ gọi là suối mơ 

Trên thời xe chạy ra vô nhọn nhàn 

Có liều làm trại đàn hoàn 

Có xe chở đến bán hàng thức ăn 

Không có bộn rộn bâng khuâng 

Có lò bắn điện nướng ăn cả ngày 

Uống bia, uống rượu đâu say 

Bà con cô bác cả ngày đều vui 

Thật là cảnh vật tương vui 

Đồ chới các cháu tới lui rộn ràng 

Xứ này ai nói giàu sang 

Có tiền họ phải xài sang như giàu 

Dù cho ai sợ ốm đau 

Có toa bác sĩ bệnh này bình an. 

Canberra, 11/12 Canh tý. Pháp Thọ 
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Nam Mô Đai Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn 

Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Toàn thể Tăng đoàn Tu viện Vạnh Hạnh và Quý Phật Tử 

xin cầu nguyện Mười phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, 

Lịch đại Tổ sư, Long Thiên Bát Bộ, Chư vị thiện thần gia 

hộ cho Phật tử Thị Đắc tiêu trừ nghiệp chướng, báo 

chướng, phiền não chướng và tật bệnh thuyên giảm, bồ 
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đề tâm luôn kiên cố trong niềm tin đối với chánh pháp 

của Đức Phật đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời này. 

Thị Đắc hãy luôn chuyên tâm niệm Phật Di Đà! 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

“Việc làm của bản thân ta 

Do tâm, do ý tạo ra, dẫn đầu 

Nói năng, hành động trước sau 

Ý mà ô nhiễm, khổ đau theo về 

Tựa như là cái bánh xe 

Theo chân con vật kéo lê trên đường.” 

(Pháp cú 1, phẩm vô thường). 

Vạn Hạnh, 14/03/2021. 

Kính tặng Phật tử Thị Đắc – Pháp Thọ. 
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