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Đôi lời vào thơ... 
Từ thời niên thiếu, thỉnh thoảng tôi có tập làm thơ. Đến khi thọ 

giới Cụ túc Tỳ-kheo, tôi viết nhiều thơ hơn, phần nhiều là thơ Đạo. 
Tôi không để ý thơ tôi như thế nào, vì đấy chỉ là sự đáp ứng những 
cảm xúc nhất thời của tôi trước sự việc, hoàn cảnh thực tế hoặc từ 
trong tâm tưởng , những mẩu cảm xúc trong hiện tại, những hoài 
niệm trong quá khứ và có khi là những mơ tưởng về tương lai.

Mỗi lần đến mùa Phật đản, tôi vẫn luôn có những cảm xúc dâng 
tràn và hầu như mỗi mùa tôi đều có thơ ca ngợi đấng Thế Tôn. Lắm 
khi tôi đã nguyện ước được là một đóa hoa Ưu-đàm mừng ngày Đức 
Phật xuất hiện ở đời.

“Phật về trên đỉnh Chơn như” là một tập thơ rất ngắn, chỉ gồm 15 
bài thơ, nhưng lại là dấu tích kỷ niệm của tôi trong một thời gian khá 
dài, 50 năm, từ mùa Phật đản PL. 2512 (1968) đến mùa Phật đản 
PL. 2562 (2018). Tiếc thay, phần lớn các bài thơ đã thất lạc, chỉ còn 
lại 15 bài. Năm nay, PL. 2563, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức long trọng tại chùa 
Tam Chúc, Hà Nam. Tôi vội cho ra mắt tập thơ này, gọi là những lời 
tưởng niệm, tán thán, thành kính dâng lên Đức Thế Tôn, vị giáo chủ 
Phật giáo, tôn giáo của Từ bi, Trí tuệ; và của Hòa bình, An lạc mà 
UNESCO đã tôn vinh.

“Phật về trên đỉnh Chơn như” là tựa đề của một trong 15 bài thơ 
nói trên, và cả 15 bài đều là sự tôn vinh Đức Phật và giáo lý vừa cao 
thâm vừa thực tiễn của Ngài. Nhân mùa Phật đản năm nay, tôi xin 
ra mắt tập thơ nhỏ này, gọi là chút lòng thành, là cảm xúc, là rung 
cảm đang trào dâng , là hồi tưởng , là sự quy hướng đến Lâm Tỳ Ni, 
nơi ánh đạo vàng tỏa sáng từ 26 thế kỷ trước và vẫn rạng rỡ cho đến 
ngày nay và mai sau.

Vườn Lâm Tỳ Ni thật xa
Mà sao cứ ngỡ quanh nhà
Cành Vô ưu xưa với hái
Phật về đẹp giữa ngàn hoa.

Thanh Tịnh am, mùa Phật đản 2563 (2019)
TRẦN QUÊ HƯƠNG
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Ngày Lịch Sử

Vũ trụ sử huy hoàng!
Vũ trụ sử huy hoàng!
Sĩ Đạt Ta thị hiện!
Sĩ Đạt Ta thị hiện!
Tỏa hương trầm huyền diệu ngát tam thiên…

Bình minh rực ánh hồng lên
Xé tan mây ám, cung nghênh nắng mầu.
Lâm Tỳ Ni một bầu quang đãng
Ma Da Hoàng hậu sáng dạo chơi…
Phút thiêng liêng điểm cõi đời,
Cành Vô ưu hái tức thời hạ sinh.
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Bùng ! Vang dội cầu tinh vận chuyển
Sắc hào quang linh hiển hóa thân.
Ba mươi hai (32) tướng tuyệt trần,
Tám mươi (80) vẻ đẹp vô ngần hài nhi!

Đầu tiên chân bảy bước đi
Bảy đóa hồng liên rộ nở
Hóa đài sen làm thuyền chở
Đấng siêu nhiên hớn hở câu ca:
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”
Mầu nhiệm thay ! 
  - Một tiếng hùng hồn!
Tam thiên rung động, lời đồn ngàn xa…
 - Sĩ  Đạt Ta!
 - Sĩ  Đạt Ta!
Đức rộng bao la …
Đức rộng bao la …
Người cứu tinh ta bà thị hiện.
Trùng dương muôn sóng biển
Vỗ khúc ca mừng hiến dâng Ngài.
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 - Sĩ  Đạt Ta!
 - Sĩ  Đạt Ta!
Người đây rồi, Người đây rồi!
Người về đây cõi đời thôi đen tối,
Bàn tay Người cứu rỗi vạn tâm linh.
 - Hỡi chúng sinh!
 - Hỡi chúng sinh!
 - Sĩ Đạt Ta đản sinh!
 - Sĩ Đạt Ta đản sinh!
    Ngày thế giới chuyển mình tươi sáng,
    Ngày vũ trụ sử huy hoàng…
    Ngày quả đất hân hoan trong vạn kỷ!

Sài Gòn, Mùa Phật đản PL. 2512 – 1968
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Phật Về Trên Đỉnh Chơn Như

Sáng nay lên chùa dự lễ
Mừng ngày Phật đản tháng tư
Ngày Rằm thiêng liêng lịch sử
Phật về trên đỉnh Chơn như.

Vườn Lâm Tỳ Ni thật xa
Mà sao cứ ngỡ quanh nhà
Cành Vô ưu xưa với hái
Phật về đẹp giữa ngàn hoa.

Nụ cười Phật mỉm trên môi
Từ bi bát ngát hương đời
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Hiện thân anh nhi thánh hạnh
Ba ngàn thế giới xinh tươi.

Chân hồng sen vàng bảy đóa
Đất thiêng rộ nở hào quang
Thất chi Bồ đề nhiếp hoá
Báu thành soi chiếu trần gian.

Sáng nay lên chùa dự lễ
Mừng ngày Phật đản tháng tư
Lòng thành con quỳ đảnh lễ
Nhiệm mầu Phật chứng huyền thư.

Ta bà ngàn kiếp mây bay
Đời con trầm luân ảo mộng
Bây giờ đời con vui sống
Hành trang - có Phật trong lòng.

Sáng nay lên chùa dự lễ
Mừng ngày Phật đản tháng tư
Ngày Rằm thiêng liêng lịch sử
Phật về trên đỉnh Chơn như

Sài Gòn mùa Phật đản PL. 2543
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Ánh Đạo Vàng 
               Giáo Lý Từ Bi

Giữa cuộc đời lắm nỗi gian truân
Dễ gì con người có thể gặp và biết một vị Phật!
Cho nên mọi người có thể tự vấn hoặc hỏi nhau?
- Đức Phật là gì ? Đức Phật là ai?
Một vị thần linh mới hay một vì tinh tú lạ!
Bấy giờ,
Con người sẽ nghe giữa hư không 
Hay ở sâu thẳm tận đáy lòng mình, 
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Lời đáp vang lên giữa đất trời cao rộng:
- Đức Phật không phải là thần linh,
Cũng không là ai mới lạ!
Ngài chỉ là một con người như mọi con người 
chúng ta bình thường đang sống;
Cũng bằng xương bằng thịt, có khối óc trái tim,
có gia đình sự nghiệp, có mẹ có cha 
và có cả vợ con với bao nghĩa tình nhân thế!
Nhưng một hôm,
Sau khi dạo bốn cửa thành 
Nhận thức rõ nỗi khổ đau triền miên
 của con người trước cảnh sanh già, bệnh, chết…
Và những bước đi hiền hòa trầm lắng của 
một vị Sa môn.
Ngài đã thực sự bừng tỉnh sau giấc mơ dài!
Với tình thương yêu chúng sanh bao la vô tận
Với tình thương yêu chúng sanh ngút ngàn hưng phấn 
Thúc giục Ngài - hãy sớm lên đường,
 hãy sớm lên đường tìm đạo.
Từ ấy, 
Ngài vượt bỏ hoàng cung, vượt bỏ cha già, vợ đẹp 
con yêu và vượt bỏ cả nếp quen trần thế.
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Ngài dấn thân vào rừng sâu dâu bể 
Với bao ngày dài nắng gió mưa sương 
Với bao đêm đen chiếu đất màn trời 
Ngài chiến đấu với không biết bao nhiêu thiên ma 
nghịch cảnh, hiểm nguy thử thách
Ngài chiến đấu với không biết bao nhiêu ác quỷ 
ngàn đời vương vấn giằng xé của tự lòng!
Cuối cùng, 
Bốn mươi chín ngày ngồi dưới cội cây Bồ đề
Ngài chiến thắng tất cả và vượt lên, tất cả…
Ngài đã thành đạo - Chứng ngộ vô thượng 
Đại Niết Bàn
Và bấy giờ, Ngài trở lại với con người,
Một Đại Sa môn, rồi một ngàn Sa môn…
Mỗi bước đi… mỗi lớn tâm hồn
Đem chánh pháp xoá tan niềm khổ luỵ.
Ôi! Ánh đạo vàng - Giáo lý từ bi 
Ánh Đạo Vàng
Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni.
                        

 Sài Gòn, mùa Phật đản PL. 2543                    



 TRẦN QUÊ HƯƠNG | 13

Bảy Đóa Sen Thiêng

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Khắp cõi trời người rộn tiếng ca
Voi trắng sáu ngà nâng tánh giác
Chơn thần nương mẹ - Hạt châu sa.

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Vườn Lâm Tỳ Ni nắng chan hoà
La Vệ thành ngàn chư Thiên hội,
Đón niềm vui... hoàng hậu Ma Da.

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Từ trời Đâu Suất hiện ta bà
Vô lượng kiếp... tu Bồ tát hạnh,
Nay chốn trần gian - Đất nở hoa.

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Ba mươi hai tướng đẹp hằng sa
Tám mươi nét lạ ngời tâm ảnh,
Đức Phật đây rồi - Thế Tôn ca ! 
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Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Gió bốn phương thơm ngát hương xa
Bình minh rạng niềm tin lan tỏa
Giải thoát luân hồi - Gương xuất gia.

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Lìa ngai vàng điện ngọc phù hoa
Tài danh sắc, ôi! Đêm trường mộng
Ý chí bừng lên... diệt ác ma !

Mừng ngày ra đời Sĩ Đạt Ta
Ánh đạo vàng tươi sắc thiền na
Bao thế hệ... Sa môn nối gót,
Sáng tâm linh, rực rỡ Tăng già.

Mừng ngày ra đời - Nhớ ân thâm
Hai ngàn sáu trăm hăm bảy năm
Mười phương trời đất còn rung cảm
Bảy đoá sen thiêng đẹp nguyệt rằm.

TP. Hồ Chí Minh,  mùa Phật đản PL.2547 - 2003
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Sen Nở Hào Quang

Chối bỏ đời cao sang, 
Đi tìm ánh đạo vàng.
Sáu năm ngồi tuyết lãnh,
Mây trắng rụng sông Hằng.

Một chiều nghe văng vẳng,
Cung tơ ngọc - ai đàn?
Âm thanh khi dùn, thẳng, 
Khi trầm ấm huy hoàng.
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Trái tim hùng chợt tỉnh,
Đến ngồi gốc Bồ đề.
Quán soi ma chướng bịnh,
Tàn sát giặc đam mê.

Uống bát sữa pháp mầu,
Thất thất nhựt gồm thâu.
Trời đất chung một mối,
Căn tánh biển rộng sâu.

Một đêm trăng vi diệu,
Không gian tỏ sáng ngời.
Tâm giác tâm thanh tịnh,
Pháp ngộ pháp thảnh thơi.

Lục thông lần chứng đắc,
Sen nở hào quang tươi.
Trí tuệ hương bát ngát,
Giải thoát nẻo luân hồi.

Khắp cõi chư Thiên hội,
Rải hoa thơm cúng dường.
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Thỉnh cầu thương tam giới,
Truyền pháp độ mười phương.

Vì chúng sinh tìm đạo,
Thắng phục bao gian nan.
Đấng đại từ nào nỡ,
Một mình nhập Niết bàn.

Ngài đứng dậy lên đàng.
Bình bát choàng vai mang.
Ôi! Hân hoan trần thế,
Mừng đón Ánh Đạo Vàng.
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Như Lai Thị Hiện

Thế giới ba ngàn cõi sắc không
Từ trong vô lượng kiếp trầm luân
Vô thường sáu nẻo đường sanh tử
Lặn hụp xuống lên chốn biển trần.

Ai cũng ngỡ mình - chính là Ta
Nào ngờ tứ đại… ảo hằng sa
Luân hồi tích tụ rồi tan rã…
Mà cứ chấp nê chẳng nhận ra.

Đây ngã và đây là ngã sở
Mắt tai mũi lưỡi… quả theo nhân
Xương gân da thịt… thân hư huyễn
Mập ốm trắng đen… mãi lụy phần!



 TRẦN QUÊ HƯƠNG | 19

Rồi danh, rồi lợi, rồi tình tiền…
Phù mộng trôi qua trong đảo điên!
Chấp thủ vô minh - mê sắc thọ
Tưởng hành thức uẩn… cột ưu phiền!

Và cứ thế, vòng xoay vô tận
Con người muôn kiếp khổ trầm kha
Tìm đâu lối thoát cho nhân loại?
Trời đất bừng lên - nắng kết hoa.

Bình minh tỏ rạng - dòng Thích Ca
Thành Ca Tỳ, Hoàng hậu Ma Da
Cành cây Vô ưu… vừa vói hái
Thái tử chào đời - Tất Đạt Đa!

Ôi ! Nhiệm mầu - thánh thể hồn nhiên
Ánh mắt nụ cười mở hội thiêng
Bảy đóa sen hồng chân nối bước
Ánh đạo vàng… tươi đẹp pháp duyên .

Từ đó - hai ngàn sáu trăm hăm tám (2628)
Ngày Đản  sinh… thế giới hồi sinh 
“Anh nhi hạnh” Bồ đề vô thượng
Khắp mười phương rực rỡ  tâm  linh.



20 | PHẬT VỀ TRÊN ĐỈNH CHƠN NHƯ

Tuyên Ngôn Đức Phật Vào Đời
Kính mừng ngày Đức Phật đản sinh 

PL. 2552  (Rằm tháng tư, năm Mậu Tý - 2008)

1.
Từ hai ngàn sáu trăm ba mươi hai (2632) năm xưa
Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni vào đời
    mang tình yêu chân lý
Ngài thương yêu con người, 
 thương yêu cuộc đời…
 bằng trái tim Bi Trí,
 với cả tâm lực Đại Từ
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Ngài chỉ rõ cho con người phương cách
 nhận ra nguyên nhân của sanh tử khổ đau!
Đồng thời,
Ngài cũng chỉ rõ cho con người phương cách biết 
tìm lại chính mình
Mà khởi đầu là Tuyên ngôn Đản Sinh hy hữu:
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn
  vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ”.

2.
Từng bước đi
Từng bước đi
Với tâm lực Bi Trí Dũng
Từ cung trời Đâu Suất
 Ngài thị hiện vào đời 
 Thọ sinh vào hoàng cung
 Làm Thái tử Sĩ Đạt Ta
 Làm người con yêu quý của dòng họ Thích Ca.
Trong cung vàng điện ngọc
Với vợ đẹp con yêu
Với uy quyền danh dự
Với nhung lụa cao sang
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Và từ đây, 
Ngài chỉ rõ cho chúng ta,
 cho con người trần thế
Thấy biết, nhận ra thế nào là sự trói buộc của

nghiệp thức Ái
- nguyên nhân tạo ra mọi hậu quả của khổ đau.
Và cũng từ đây,
Ngài vạch ra cho chúng ta, 
 cho con người sự cảm nhận…
tự biết quay về với chính mình, biết tư duy, nhận ra 
những gì thiện và ác do mình tạo ra, biết dừng lại,
không cho thân - khẩu - ý gây thêm tội lỗi, khổ đau.
Và cũng từ đây,
Từ ngai vàng ngôi báu dòng Thích Ca
Ngài vạch ra cho con người một hướng đi cao thượng.

Tự mình giác ngộ
 - những hư huyễn phù phiếm của thế trần.
Tự mình biết nhận ra
 - tham sân si… nơi thân và tâm của mình
 là quyến thuộc của ma vương.
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Tự mình biết nhận ra
 - những cảm xúc của yêu thương, của danh vị  
 là những ảo giác của vô minh.
Và từ đây,
Giữa hoàng cung - nửa đêm mê mờ… bừng ngộ
 - Tấm lòng thương yêu con người dâng cao
 - Vầng hào quang trí tuệ dâng cao
 - Tâm lực chí nguyện dũng mãnh dâng cao
Ngài rời hoàng cung, 
Ngài từ bỏ tất cả…
Cưỡi ngựa Kiền Trắc, vượt dòng sông A Nô Ma…
Nương thanh vắng đi tìm chân lý cho đời.

3.
Bằng tâm lực Bi Trí Dũng
Bằng cả tấm lòng thương yêu con người và cuộc đời
 - 6 năm tìm cầu chân lý
 - 6 năm thọ học từ các vị đạo sư
 - 6 năm khổ hạnh rừng già
 - 6 năm hoà nhập cảnh tịnh thiên nhiên
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Cuối cùng,
 - 49 ngày thiền định dưới cội Bồ đề
Ngài lần lượt chứng đắc, an trú quả vị
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác đầy đủ thần thông.
(Qua sự thân chứng của tự thân, sau này Ngài đã chỉ 
rõ cho con người con đường và phương pháp diệt tận 
khổ đau, tu tập đưa đến thành tựu, an trú Niết bàn).

4.
Sau 45 năm hoằng hoá độ sinh
Ngài dấn thân từ làng này sang làng khác
Từ quốc độ này sang quốc độ khác
Từ thành thị đến thôn quê
Từ phố xá náo nhiệt đến rừng vắng thanh u, thâm 
sơn cùng cốc…
Từ vua chúa cao sang đến trưởng giả triệu phú và 
thứ dân nghèo khó…
Không phân biệt nam nữ, ngữ ngôn…
Ngài tiếp độ mọi giai cấp, mọi thành phần…
 hội đủ nhơn duyên quy ngưỡng về nương cội Giác.
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Ngài thành lập Giáo đoàn Tăng già
 Quy tụ hàng ngàn vị Thánh Tăng chứng quả 
Thanh văn A la hán,
 Mà trong các kinh điển lưu truyền thường nêu 
danh tánh như các trưởng lão:
 Ma ha Ca Diếp, Ma ha Ca Chiên Diên, 
Da Xá, Châu Lợi Bàn Đà, Xá Lợi Phất, 
 Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ly, 
Nan Đà, La Hầu La, v.v…

Đồng thời, sau đó một thời gian, do yêu cầu tha thiết 
của Tôn giả A Nan, Giáo đoàn Ni giới cũng được 
hình thành do Di mẫu Ma ha Ba Xà Ba Đề dẫn 
đạo, trong đó Công chúa Gia Du Đà la và nhiều vị 
Thánh Ni noi gương Đức Phật quyết tâm dấn thân 
hoằng hóa…
Trong hàng Thánh Cư sĩ có:
Trưởng giả Cấp Cô Độc, Thái tử Kỳ Đà và tín nữ 
Vi sa kha (Tỳ Xá Khư) cùng nhiều vị tín tâm thâm 
sâu nhất tâm hộ trì Phật pháp.
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Hàng vua chúa có:
Bình Sa Vương, Ba Tư Nặc, A Xà Thế… 
và nhiều hoàng hậu, công nương… chí thành, chí 
kính… hướng về Tam bảo tín tâm tu học.

5.
Sau 45 năm hoằng hóa độ sinh
Năm Đức Thế Tôn tròn 80 tuổi
Đạo nghiệp viên thành
Ngài thị nhập Niết bàn dưới cội cây Sa la… 
thành Câu thi na.
 - Ngài an trú Pháp thân
 - Xả bỏ huyễn thân
 - Hội nhập vô dư y Niết bàn vô lượng thọ…!

Đến nay Giáo pháp tròn hai ngàn năm trăm năm 
mươi hai năm (2552)
Dù trải qua vô vàn suy thạnh
Vô vàn biến đổi của thời gian
Nhưng giáo pháp của Đức Thế Tôn vẫn ngày ngày 
gieo thêm hạt mới.
Ánh đạo vàng Tăng già luôn sinh động
Tỏa hào quang tươi thắm khắp năm châu.
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Ngày càng lan xa, lan xa…
 Khắp quốc độ, khắp quê hương…
- Không phân biệt chủng tộc, màu da
- Không phân biệt ngữ ngôn, tập quán

Tất cả gặp nhau
 Trong ánh sáng diệu kỳ
Tất cả gặp nhau
 Trong giáo lý từ bi
Giúp con người khai nguồn chân lý
Giúp con người phá tan nghiệp thức vô minh
Giúp con người soi sáng tâm linh

Tự giác quay về chơn tánh Pháp thân
Tâm là Phật, Phật là Tâm mầu nhiệm
Đạo quả Bồ đề Vô thượng thậm thâm.

“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn
 Vô lượng sinh tử… Ư kim tận hỷ!”
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Ưu Đàm Nở Hoa 
Kính mừng Đại lễ Phật Đản LHQ 

Phật lịch 2552 , Mậu Tý - 2008.

1. NGÀY CHƯ THIÊN HỘI
Ngày xưa Bồ tát Hộ Minh
Cung trời Đâu Suất Đản sinh vào đời
Ba mươi hai tướng tuyệt vời
Tám mươi vẻ đẹp ngời ngời quang minh.

Đất trời rung động tươi xinh
Ngàn chư Thiên hội cung nghinh nhiệm mầu!
Sen vàng bảy đóa báu châu
Thất chi thị hóa đi vào nhân gian.

Chỉ trời chỉ đất mà rằng :
“ Thiên thượng thiên hạ… ai bằng chân nhân?
Vô lượng sinh tử xoay vần
Đến nay mới trọn Pháp thân huy hoàng”.
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2. BÌNH MINH TỈNH THỨC 
Trần gian bể khổ mênh mang
Tình tiền danh lợi… buộc ràng bùn nhơ!
Tham sân si… mãi nhiễm ô
Thân tâm tham đắm tự tô đắp mình.
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Vô vàn khổ lụy tử sinh,
Thất tình lục dục vô minh hụp trồi!
Trái oan, oan trái luân hồi,
Khổ thì than khổ… mê thời cứ mê !!!
Đời đời kiếp kiếp ủ ê…
Nghiệp duyên vây chặt khó bề thoát ra
Thành sầu bốn cửa ái hà,
Bình minh tỉnh thức vượt qua đêm dài.

3. ƯU  ĐÀM  NỞ  HOA
Ta bà vạn dặm mây bay
Đời người như hạt sương mai đầu cành
Nắng lên óng ánh long lanh
Sắc màu tan biến hóa thành hư vô!

Trăm năm như một giấc mơ
Chợt đi chợt đến… bên bờ  tử sinh
Rừng sâu độc bộ độc hành
Một mình quán chiếu ngọn ngành vô minh.
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Đạo là tìm lại chính mình
Phá tan si ám, dứt tình lầm mê!
Đạo là quyết chí quay về
Khổ đế - Tập đế… đoạn lìa nghiệp tâm.

Diệt đế - Đạo đế… thậm thâm
Tam minh chiếu diệu - Ưu Đàm nở hoa
Ngộ rồi, Phật tại lòng ta,
Chơn như là Phật - Phật là Chơn như. 

4. VÔ LƯỢNG VÔ NGÔN
Phạm âm tỏa ngát hương từ
Chư Thiên cung hội, huyền thư Phật truyền
Kiều Trần Như - ngũ đại hiền
Vườn Nai chuyển pháp khởi duyên ta bà.
Tứ đế - vô ngã - thiền na…  
Thanh văn, La hán kết tòa kim cương
Phật là thanh tịnh tâm vương
Pháp là diệu nghĩa khai đường chánh chơn. 
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Tăng là du hóa hoằng dương 
Mười phương nối nhịp tình thương đạo đời
Thức tâm thức tánh người người
Quay đầu hướng thiện trú nơi an bình.

Đạo là chuyển hóa tự mình
Ngày đêm mài miệt tâm kinh trong lòng
Pháp trần sắc sắc không không
Nhất tâm soi sáng trước dòng thời gian.

Nhục vinh, được mất mơ màng…
Nhân quả tương ứng… vô vàn thịnh suy!
Phật pháp bất khả tư nghì  
Pháp môn vô lượng - Phật thì vô ngôn.

5. NIẾT BÀN  HẠO NHIÊN
Trường đời vui khổ thiệt hơn
Trăm năm trăm nỗi lụy hờn… phù vân!
Bình minh nắng ấm trong ngần
Hoàng hôn sương lạnh tan dần hư vô!
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Phật thương, hiện tướng nam mô…
Chỉ đường ra khỏi bến bờ trầm luân
Phật thương hiện tướng đêm xuân
Vượt thành phủi mái tóc xanh vào rừng.

Phật thương đối diện ma quân
Nội tâm ngoại cảnh trừng trừng chiếu soi.
Từ bao ngàn kiếp luân hồi
Vô sanh pháp nhẫn… cao ngôi đại thừa.

Thành đạo, chuyển pháp rưới mưa
Lập Tăng đoàn, kết thuyền đưa… độ người.
Phật thương thị hóa duyên thời,
Tức tâm tức Phật… tuyệt vời sắc không.

Niết bàn tự thể tâm trong
Tướng thành lìa tướng, tương đồng pháp thân
Một lòng niệm Phật Pháp Tăng
Hạo nhiên an trú… Niết bàn hạo nhiên !

Thiền Bối am, Vesak PL. 2552 - 2008
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Kính Mừng Phật Đản PL.2553

ĐẢN SINH
Đức Phật thị hiện độ sinh
Đài sen bảy đóa tươi xinh nhiệm mầu
Mỗi bước đi, mỗi thẳm sâu
Duy ngã  tỏ rạng  hồi đầu quang minh.

XUẤT GIA
Hồng trần chìm đắm vô minh
Kiếp người bao nỗi lênh đênh luân hồi !
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Tỉnh cơn mê, thoát biển đời
Tăng già nương tựa sáng ngời chơn tâm.

THÀNH ĐẠO
Tự tu  tự ngộ  thậm thâm
Phàm phu đoạn phủi mê lầm nhẹ bay
Êm đềm như ánh sao mai
Tâm hồn phẳng lặng Như Lai hiện về .

CHUYỂN PHÁP LUÂN
Thương đời giong ruổi sơn khê
Gian nan nào quản trăm bề khổ vui !
Mỗi bước đi, mỗi nụ cười…
Pháp âm vi diệu độ người thiện duyên.

NHẬP NIẾT BÀN
Thời thời soi sáng an nhiên
Ngày ngày thể nhập tâm thiền tịch hư.
Đời đời ảo diệu huyền thư,
Thường lạc ngã tịnh… Chơn như hiển bày.

Phương Bối am, Phật đản PL.2553-2009
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Mừng Ngày Đức Phật Đản Sanh
(Phật Lịch 2555)

1. 
Ngày xưa Phật hiện vào đời
Truyền trao thông điệp độ người trần gian
Ngày xưa ánh sáng đạo vàng
Lung linh chiếu diệu khai đàng tâm linh
Ngày xưa Đức Phật đản sinh
Thương yêu nhân loại hữu tình lầm mê
Như Lai hiện tướng đi về
Hiện tướng thị hóa bồ đề pháp duyên
Hiện tướng bảy đóa sen thiêng
Chỉ trời chỉ đất… thoát phiền khổ vui
Soi sáng chân tướng kiếp người
Khổ đế, Tập đế… nghiệp đời phù du!
Đạo đế, Diệt đế… công phu
Vạch đường chỉ lối điều nhu thế trần
Hiện tướng tục đế phàm nhân
Lập gia đình, dẫn dắt lần… nẻo ra
Hiện tướng Thái tử xuất gia
Ngai vàng điện ngọc lìa xa buộc ràng
Nầy con, nầy vợ… đa mang
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Nửa đêm tỉnh giấc mộng vàng thức tâm
Quyết ra đi, chuyển lạc lầm
Nêu gương trí - dũng… tích trầm diệu hương
Rừng già đối diện ma vương
Nội tâm, ngoại cảnh chơn thường nhất như
Bốn chín ngày nhập thiền thư
Thân gầy chứng ngộ huyễn từ long lanh
Hóa thân an trụ vô sanh
Hạo nhiên thanh thoát đắc thành Như Lai.

2. 
Phật vào đời… dưới nắng mai
Ánh bình minh chiếu liên đài quang minh
Từ trong vô lượng tử sinh
Đến nay trọn vẹn pháp tình thắng tâm
Ba mươi hai tướng phạm âm
Tám mươi vẻ đẹp thậm thâm tuyệt vời
Nhiệm mầu hiển hóa xinh tươi
Đạo sư vô thượng độ người hữu duyên
Tam minh phá sạch não phiền
Hào quang rực sáng tam thiên thế trần
Hiện báo thân chuyển pháp luân
Giới định tuệ… giác linh thần hoằng dương
Bốn mươi chín năm du phương
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Mỗi bước đi, mỗi đạo trường… tòng lâm
Mỗi lời, mỗi chuyển mê lầm
Tướng hạnh an tịnh Ưu đàm nở hoa
Mười phương rực rỡ liên tòa
Ngát hương xinh đẹp hằng sa cõi người
Mỗi năm tháng tư hồng tươi
Ngày Rằm mở hội đất trời bừng lên
Ba ngàn thế giới đại thiên
Mừng Bậc Giác Ngộ giáng miền nhân gian
Giữa ta bà… lập đạo tràng
Giữa tăm tối… rực hào quang nhiệm mầu
Dòng đời thấm thoát qua mau
Tháng năm chìm lắng… đi vào tịch liêu!
Hăm lăm thế kỷ xuôi chiều
Năm mươi năm lẻ… diễm kiều trăng thiêng
Rằm tháng tư… sử diệu huyền
Rằm tháng tư… Ánh Đạo Hiền long lanh
Rằm tháng tư… Phật đản sanh
Rằm tháng tư… chứng đắc thành quả tâm
Rằm tháng tư… trú pháp thân!
Tam hợp Vesak… tỏa trầm thiên thu.

TP. Hồ Chí Minh, mùng 08 - Rằm tháng tư,Tân Mão - 2011
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Ánh Đạo Vàng 
Lan Tỏa Mười Phương

1. Từ cung trời Đâu Suất
 Sĩ Đạt Ta vào đời
 Mang tình thương cao ngất
 Và nụ cười trên môi!

2. Bóng dáng đấng đại từ
 Những bước chân Chơn như
 Khắp vùng châu thổ Ấn
 Lời vàng kết kinh thư.
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3. Buổi đầu băm mốt năm
 Tiếp nối năm mươi năm
 Rồi sau tám mươi năm
 Nhập Niết bàn thậm thâm.

4. Giáo pháp dần lan tỏa
 Miến, Thái, Tích, Lào, Cam(*)
 Trung Hoa, Việt, Nhật, Hàn(*)…
 Đạo vàng sáng phương Nam.

5. Mười năm rồi trăm năm
 Trăm năm rồi ngàn năm
 Dòng đời trôi bất tận
 Nẻo đạo đẹp trăng rằm.

6. Thầy Tỳ kheo Khất sĩ
 Mỗi bước đi du hành
 Mang sứ mạng độ sanh
 Trải khắp vùng châu Á.

 (*) Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia
  Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc
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7. Mỗi thiên niên kỷ qua
 Thứ nhất, nhì và ba
 Chiếc y vàng in đậm
 Hoằng hóa cõi ta bà.

8. Châu Á rồi châu Âu
 Châu Mỹ, Úc và Phi
 Phật tánh ngày tươi rạng
 Chủng chủng đức từ bi.

9. Hơn hăm lăm thế kỷ
 Nay Phật giáo về nguồn
 Dòng sông Hằng huyền diệu
 Dòng suối Thánh tình thương.

10. Ôi! Đất Ấn thiêng liêng
 Tứ thánh địa hạo nhiên
 Ngàn ngàn người con Phật
 Bốn phương tụ đức hiền.
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11. Là Tỳ kheo - Tăng già
 Thượng cầu Phật chi đạo
 Hạ cầu pháp chi tâm
 Kinh luật luận làu làu.

12. Đức Thích Ca Mâu Ni
 Phật tổ đạo từ bi
 Chứng minh cho con cháu
 Khơi sáng dòng lưu ly.

    ***
Ngày xưa Phật tổ Thích Ca
Long lanh chiếu diệu ngân hà sông thiêng
Ngày nay giáo pháp tâm hiền
Của người con Phật nối duyên đạo đời
Niu - đề - li… cảnh đẹp tươi
Tứ chúng đoàn kết tình người hân hoan
Ngàn năm rực rỡ Đạo Vàng.

TX. Trung Tâm -  Việt Nam, 24/11/2011
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Kính Nhớ Đức Phật 
Thương Về NEPAL

1.
Phật xưa ngự giáng Nepal
Ca-tỳ-la vệ đản sanh rực vàng
Ngoài trong lớp lớp hàng hàng
Chư Thiên tụ hội, đạo tràng cung nghinh
Từ trời Đâu Suất hạ sinh
Như Lai từ phụ tâm linh thế trần
Sen thiêng thơm ngát xa luân
Trần gian chào đón thượng nhân vào đời
Mỗi bước đi, mỗi nụ cười…
Đất trời minh chứng niềm vui ta bà
Liên đài ngào ngạt hương sa
Bảy đóa vi diệu thăng hoa nhiệm mầu
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Mỗi bước đi, mỗi nhịp cầu…
Thất bồ đề chuyển tâm giao an bình
Tam minh khai thị vô minh
Tri kiến Phật độ thất tình lầm mê
Đường trần vạn nẻo sơn khê
Pháp âm soi sáng lối về Chơn như
Phật đại hỷ xả bi từ
Rộng tuyên Tứ đế kinh thư hoằng truyền
Lâm-tỳ-ni thị hiện duyên
Bồ-đề - Lộc-giả… tịch miền Thi-na
Tứ động tâm huyễn ma ha
Thương đời Phật hiển ba-la-mật thiền
Hăm lăm thế kỷ lưu niên
Năm chín năm giải não phiền sắc không
Pháp thân tuệ giác tươi hồng
Hữu tình thân chứng sạch trong luân hồi
Trăng rằm nhuần rạng đất trời
Tháng tư thanh diệu tuyệt vời tâm linh
Con quỳ trước Phật cầu kinh
Nguyện mười phương Phật chứng minh tấc lòng…
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2.
Nghiệp duyên trời đất mênh mông
Mùa đản sinh… nhỏ lệ hồng xót thương
Quê hương Ngài lắm đoạn trường
Nepal rung chuyển vô thường nát tan
Kathmandu suối lệ tràn!
Thị thành sụp đổ, lầm than dân tình
Đền đài xưa cổ điêu linh
Nay chìm hoang lạnh vô thinh não nùng
Ôi trời, ôi đất… vô tung
Ôi rừng, ôi núi… tận cùng khổ đau!
Về nghe chim thú tuôn trào
Xót xa bi lụy một màu tái tê
Dòng đời vạn nẻo đi về
Đớn đau chi xiết đường quê luân hồi
- Đức Thế Tôn ơi!
- Đức Thế Tôn ơi!
Lòng con rười rượi ngậm ngùi kính thương
Kính thương Ngài, nhớ quê hương…
Kính Ngài vô tận, nhớ thương vô vàn!
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Ôi Nepal, ôi Nepal!
Linh Sơn cốt nhục muôn ngàn niềm đau
Hỡi Phật tử… dù nơi đâu
Mỗi người bi cảm thương trao chút tình
Thâm tình cốt nhục tâm linh
Khổ vui bùi ngọt hữu tình nhân gian
Nepal - Việt… sống chung “Giàn”
Linh Sơn “bầu bí” đạo tràng nghĩa ân
Thương người “tương ái tương lân”…
“Thương người như thể thương thân” chính mình
Á - Âu - Phi - Mỹ - Úc… tình
Năm châu bốn biển đệ huynh một nguồn
Làm người trọn vẹn tình thương
Nhân sinh muôn thuở vấn vương đời đời.

Mùa Phật đản PL.2559 – DL.2015
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Kính Mừng 
Phật Đản PL.2560

ĐẢN SINH
Từ vô lượng kiếp huân tu
Cung trời Đâu Suất vô ưu tịnh nhàn
Thương chúng sinh hiện trần gian
Tìm phương dẫn độ thoát đàng khổ mê
Người ơi! Lai khứ đi về
Sen vàng bảy đóa bồ-đề hương xưa.

XUẤT GIA
Hoàng cung phúc báu đong đưa
Phàm phu tham đắm mộng thừa bể dâu
Thượng căn quán chiếu nông sâu
Như thực như thị vượt sầu bờ kia
Vô thường khổ chướng nguyện lìa
Tình tiền danh lợi đầm đìa phù vân.
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TU KHỔ HẠNH
Tứ sự ăn mặc phong trần
Tạm nương tạm có mấy lần vào ra
Nay lìa rũ bỏ phù hoa
Sá chi bèo bọt sương pha mộng hồ
Quán thân tứ đại hư vô
Mập ốm đẹp xấu phù đồ huyễn như.

THÀNH ĐẠO
Núi rừng thanh tịnh huyền thư
Tận cùng thăm thẳm tịch trừ hạo nhiên
Nầy da nầy thịt tương duyên
Nầy xương nầy máu cửu tuyền sắc không
Nụ cười giọt lệ ru hồng
Tam thiên thế mộng một dòng thiền gia.

CHUYỂN PHÁP LUÂN
Nam mô Bát-nhã ba la…
Vườn xưa Lộc Uyển hiển tòa xa luân
Kiều Trần Như tăng lực thần
Trí tuệ vô lượng xoay vần hoằng dương
Ta bà hội nhập mười phương
Pháp âm vi diệu lạc thường tịnh không.



 TRẦN QUÊ HƯƠNG | 49

NHẬP NIẾT BÀN
Một ngày rũ áo thong dong
Thế gian như thị dòng sông luân hồi
Khứ lai tỉnh thức mộng đời
Như Lai an trú mỉm cười tịch nhiên
Niết chi xứ xứ nhiệm huyền
Bàn chi vô lượng thánh hiền nhàn du
Sen vàng chín phẩm trượng phu
Thượng sinh chơn tánh vô ưu đỉnh thiền.

Phương Thảo am, mùa Phật đản PL.2560
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Thất Bồ Đề Phần
*Thành kính cúng dường Đại lễ Phật đản
PL. 2560 – DL. 2016 (Bính Thân)

1. Phân biệt sự lành với sự dữ

Sống đời thiện ác phân minh
Thiện hữu thiện báo hữu tình nhân gian
Ác hữu ác báo rõ ràng
Thiện ác, lành dữ đôi đàng khổ vui
Trăm năm cay đắng ngọt bùi
Ai mà chẳng thích niềm vui đến mình
Kiếp người nhân quả tử sinh
Nhân mình gây tạo, quả mình hưởng thôi!
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2. Tinh tấn mà lướt lên

Biết tu tinh tấn tài bồi
Vượt qua khỏi chốn luân hồi lầm mê
Điều nhiếp thân khẩu ý về
Tự mình trưởng dưỡng bồ đề thân tâm
Qua rồi nghiệp thức mê lầm
Theo học Kinh Luật Luận tầm hướng lên
Giới Định Tuệ đắp xây nền
Thân an, tâm tịnh vững bền đường tu.

3. An lạc trong vòng đạo đức

Ngày ngày kiên định công phu
An lạc đạo đức vô ưu thanh lòng
Giữ gìn thân khẩu ý trong
Thu nhiếp thiện nghiệp tươi hồng tánh thiêng
Đến đi giữa cõi trần duyên
Không mê, không nhiễm lụy phiền thân tâm
Một lòng mặc niệm cao thâm
A Di Đà Phật tỏa trầm thiền hương.
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4. Thắng phục tâm ý mình đặng làm lành

Phòng hộ nếp sống lạc thường
Sáu căn, sáu thức… tỏ tường ngoài trong
Quyết không tái hiện giặc lòng
Quyết không tham đắm bụi hồng tham sân

Một lòng nhiếp phục sáu trần
Tự mình tu dưỡng nhân thân chính mình
Từ trong sâu thẳm tâm linh
Khéo biết chế ngự thắng tình vô tâm.

5. Nhớ tưởng đạo lý

Huân tu quán chiếu thậm thâm
Nhớ tưởng đạo lý thiền nham nhiệm mầu
Thấy nghe soi rọi tìm cầu
Trong ngoài tĩnh lặng, nông sâu êm đềm
Vui buồn, thương ghét bớt thêm
Chánh tư duy… giữ một niềm thanh lương
Nhất niệm tịnh lạc chơn thường
Tứ thiền chánh định mười phương yên bình.
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6. Nhứt tâm đại định

Nhứt tâm đại định viên minh
Đường trần muôn dặm… sắc tình vấn vương 
Quyết tu vui khổ đều buông
Bản lai diện mục cát tường chân tâm
Trau dồi thể tánh huyền thâm
Một ngày, một tháng… trăm năm vẫn là
Trước sau căn lực ba la
Ma ha Bát nhã hiển tòa Kim cương.

7. Vui chịu với mọi cảnh ngộ

Đạo là thắng nhiếp vô thường
Từ trong vô lượng nhiễu nhương thế trần
Thấy, nghe, ngửi, nếm… phù vân
Cảm xúc và biết vạn phần tịnh thanh
Vô sanh nhẫn pháp hóa thành
Vui chịu tự tại an lành như không
Cảnh nào cũng như dòng sông
Nhẹ nhàng năm tháng tươi hồng vào ra.
Nam mô Bát nhã ba la.

Thanh Tịnh am, mùa Phật đản PL.2560 – DL.2016
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Trăng Thiền Lưu Ly
*Kính tặng chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử 
nhân mùa Phật đản PL.2562 - DL.2018

Kính  Tam bảo đẹp ta bà
Mừng  nhân gian rực sáng tòa đạo sư
Phật	 về trên đỉnh Chơn như
Đản   sanh hóa độ đại từ đại bi
Phật  về huyền diệu Thất chi
Lịch   thời gian tỏa lưu ly trăng thiền
Hai   phương không sắc rộng tuyên
Ngàn  ngàn Pháp bảo suối hiền hằng sa
Năm  dài vô tận Lăng già
Trăm  tình bi mẫn kết tòa hùng tâm
Sáu   ba la mật thậm thâm
Mươi  mười phẩm hạnh tích trầm long lanh
Hai   ba bảy chín… thiên sanh
Mậu  Kỷ, … biến chiếu thiện lành hoằng dương
Tuất  Hợi… như ý cát tường
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Hai   một bốn sáu tròn gương sắc màu
Ngàn  muôn triệu ức tâm giao
Không  hữu vi diệu mật đào hồng ân
Trăm  ngàn ảo mộng phong trần
Mười  mươi trừng quán thức thần tinh anh
Tám   chánh đạo hiển hóa thành

Tăng  già sứ mạng cao thanh hoằng truyền
Ni   lưu nối mạch hiện tiền
Phật  từ vô lượng Thánh hiền tụ duyên
Tử   tôn con cháu Rồng Tiên
Tinh  hoa tăng trưởng lâm tuyền xinh tươi
Tấn   hóa nhuận rạng mười mươi
Tu   tư kinh luận ngời ngời hạo nhiên
Hành  trì miên mật định thiền
Rộng  tâm bi mẫn trường miên chan hòa
Độ   muôn loài … quán ma ha
Quần  mê vô lượng thắng ma não phiền
Sanh  nhẫn tự sáng cơ huyền
	 	 Tự	tu	tự	độ	nhân	thiên	an	bình

PV. Minh Đăng Quang, 22/5/2018





* The historic day

* Lord Buddha’s declaration 
                     on His birthday
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In the glorious history of the universe 
In the glorious history of the universe
Appears Prince Siddhattha
Appears Prince Siddhattha
The mystical fragrance of sandalwood spreads all over

the Three-Thousand-World.
The dawn is radiant with pink colour
Tearing dark clouds into pieces to welcome

the miraculous sunshine
 In the clear and vaste Lumbini park,
 Queen Maya takes a troll. 
 A sacred moment comes in the world
 While she helds a branch of Sal tree.

Boom! A resonnating sound explodes shaking the globe
A wonderful radiance announces a holy transformation
Of the New-born Baby with His thirty-two good marks

and eighty good-looking signs of a great personnage.

The historic day



He walks seven steps
And seven lotus flowers open, supporting His feet.
As the boat carrying Him
The Supernatural One joyfully chants:
“Whether above the sky or below the sky,

I am the Supreme One”
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How miraculous His voice is
The Three-Thousand-World shakes,

a rumour resounds:
Siddhattha!
Siddhattha!

With His immense virtue
With His immense virtue
Is the World Saver who has just appeared.
Innumerable waves of the great ocean
Raise up their chants to offer their praises:

Siddhattha!
Siddhattha!

You are here, you are here
You come to this shady world
With your hand you will save numberless beings

Oh sentient beings
Oh sentient beings
Siddhattha has been born
Siddhattha has been born

This is the radiant day of the new world
The historic glorious day of the universe
The everlasting joyful day of the earth!

Sai Gon, the Buddha’s Birthday, Bud. Cal. 2512 (1968)



 TRẦN QUÊ HƯƠNG | 61

Lord Buddha’s declaration 
on His birthday1.

Two thousand six hundred and thirty two years ago
Lord Gautama Buddha appeared on earth,

bringing along with Him the love for truth
He loved sentient beings and life

with His heart of compassion and wisdom
with His power of great benevolence
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He taught people how to realize
the cause of the pain of birth and death
and how to find out the truth of themselves again

His first declaration on His birthday was:
“Whether above the sky or below the sky,

I am the Supreme One
My innumerable births and deaths end from now on”

2.
He walked step by step,

step by step
With the mental power of compassion,

wisdom and bravery
From the Tushita heaven
He was born in the royal palace

to be Prince Siddhattha
the beloved son of Sakya clan

Dwelling in the gold palace and the jade hall
with a beautiful wife and a lovely son
with power and reputation
with precious clothing

Where He taught us the mundane beings what
the ties of the desire are.

That is the truth of the origin of sufferings
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He also showed us how to turn back to our inside 
to be able to think,

to find out our precious good and bad deeds
and prevent the disasters caused by action,

word and mind
Also from the throne of Sakya royal family
He opened a noble path to everybody
He Himself realized 

that the world is illusory and ephemeral
and knew that great anger, delusion in our 

bodies and minds
are Mara’s relatives

He Himself also knew that the feeling of eatthly  love, 
fame are stupid hallucinations

Then  
In the royal palace, at midnight, He awakened

His love for human rose high
His intellectual aura rose high
His strong mental power rose high

He left the royal palace
He left everything behind

riding Kanthara the royal horse, 
He crossed the Anoma river

to go silently in search of the truth for life
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3.
With His strong mind of compassion, 

wisdom and bravery
With His great love for mankind and life

- 6 years of looking for truth
- 6 years of studying with diverse masters
- 6 years of living ascetically in the dense forest
- 6 years of putting Himself in tune with nature

Afterwars
49 days of practicing meditation under the boddhi tree

He progessively attained the four stages of 
enlightenment and dwelt there
And became Samasam Buddha

(With fully supernatural powers
With His own perfect enlightenment, 
He showed us the path and the methods 
of destroying sufferings completely in order to 
attain Nibbana)
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4.
For 45 years
Having devoted His time and energy tirelessly 

for the benefits of human beings
crossed a lot of villages, towns, cities and countries,
busting towns and tranquil dense forests

Met kings, noblemen, rich men and poor men
Without discrimination of male or female, languages…
He received all people of diverse classes 

who had necessary and sufficient conditions to 
follow His teachings

He founded the Sangha
inducing thousands of monks and nuns 
and many of them attained the Arahat stage 
as mentioned in the Sutta Pitaka:
Mahakassapa, Mahakaccana, Yasas, 
Culapanthaka, Sariputta, Mahamoggallana, 
Subuti, Upali, Nanda, Rahula…

Shortly thereafter, 
the Buddha approved the pressing request of 
Venerable Ananda, 
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the Bhikkhuni Order was established under the 
leadership 
of ex Foster Mother of the Buddha, 

Queen Mahaprajapati
This Order also included Princess Yasodhara and 
many other Bhikkhunis who followed the example 
of the Buddha in the determination to propagate 
Buddhism
Lay headpersons included: Elder Anathapindika, 
Prince Jeta, Wealthy aristocratic Visakha…
Kings included: Bimbisara, Pasenadi, 
Ajatasastru…
In addition, there were many Queens, Princesses 
and other noble ladies…
All of them faithfully worshipped the Threefold Gem 
and decisively improved themselves.
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5.
After 45 years
Of  tirelessly devoting His time and energy for the 
benefits of the mankind
The Blessed One entered Nibbana under the Sal 
tree at Kusinagara

He dwelt in the Body of Dharma (Dharmakaya) 
abandonned His unreal body
entered Nibbana without remainder, the deathless state.

Up to now, Buddhism has spent two thousand five
hundred fifty two years

After many ups and downs and changing times
The Dharma of Lord Buddha has been sowing

more new seeds
The Sangha’s golden light is always brillant 

and spreads all over the five continents
and spreads out to lands and countries
without discrimination of races, external appearances
without discrimination of languages, cultures.
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Everyone meet each other
in the marvelous light

Everyone meet each other
in the Dharma of compassion

That helps people come to the source of truth,
break the stupidity of the consciousness
give light to their minds
themselves return to the true nature of Dharmakaya

Mind is Buddha. The Buddha is the marvelous mind.
The teaching of Dharma is the highest, the deepest one.
“Whether above the sky or below the sky, I am the 
Supreme One.

My innumerable births and deaths end from now on”

Thanh Tinh cell, the season of  Buddha’s Birthday
Bud. Cal. 2552 (2008)
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