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Điều Ngự Tử : Thích Đồng Trí

Vào đêm ấy có một người không ngủ 

Có một người đối chọi với ma vương

Có một người với năng lực tình thương

Quên thân mạng quyết tìm đường mở lối

Người tầm Đạo sáu năm không mệt mỏi

Thân phương phi thành khô yếu hao gầy

Vẫn vững lòng trước ma trận bao vây

Đám ma nữ khêu gợi Ngài lui bước …

Trổ hết chiêu nhưng không sao thắng được

Bậc đại hùng vẫn an định như như

Tuệ sáng soi Ngài thấu lẽ thực hư

Pháp hữu vi vốn vô thường tạm giả.

Sao mai mọc, Ngài đắc thành Đạo quả

Chứng lục thông và Ngài vẹn tam minh

Giờ thiêng liêng Ngài xứng đáng tôn vinh

Đấng Toàn Giác, bậc Thầy trong ba cõi.

Ánh hào quang thật huy hoàng chói lọi

Như thái dương rạng rỡ phá sương mù

Chỉ con đường chân chánh độ người tu

Cho tất cả được an vui giải thoát.

Chánh Pháp đó thật cao siêu mầu nhiệm

Là thuốc hay chữa căn bệnh chúng sanh

Là chỉ nam xây thế giới an lành

Là đạo lý gắn liền trong cuộc sống.

Dù trần thế trải bao nhiêu biến động

Chánh Pháp Ngài lan tỏa khắp Đông Tây

Bao kim ngôn ngọc ngữ sáng rạng ngời

Là chân lý muôn đời không thay đổi.

Con gẫm lại đời con nhiều duyên phúc

Được tắm mình trong Giáo Pháp Như Lai

Trọn đời con nguyện tinh tấn miệt mài

Thuyền Bát Nhã con dang tay lèo lái.

Cõi trần thế nhiều khổ đau ngang trái

Bởi chúng sanh mãi chuốc nghiệp vần xoay

Biết làm sao để cảm hóa đổi thay

Khi họ mãi tô bồi cho bản ngã?

Nào dịch bệnh, nào chúng sanh giặc giã

Nào hận thù, nào thế lực phân tranh

Nào mê tình, nào hám lợi, tham danh

Sao cải sửa được cao thanh, thoát tục?
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Đêm tưởng niệm con cúng dường Từ Phụ

Ngọn hương đăng với trọn tấm lòng thành

Nguyện trùng quang giữa bóng tối vô minh

Nguyện noi dấu trọn hành trình vi diệu

Hoa Ưu Đàm nở một lần hy hữu

Bốn phương trời vẫn ngan ngát lan hương

Nhớ ơn Ngài con soi rọi tấm gương

Nguyện tinh tiến trên con đường chơn chánh.

Nguyện tất cả đồng cải Phàm tu Thánh

Tự quay về với giác tánh viên minh

Phật đâu xa, Phật vẫn ở bên mình

Hạnh tự độ - độ chúng sinh viên mãn.
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