
Chúc Mừng Xuân Di Lặc !.."09/02/13 Năm quý Tỵ " 
 
Chúc  Cho Đạo Hửu gần xa ... 
Mừng  Xuân Di Lặc An Khang Thái Hoà 
Xuân  Về hát khúc Hoan Ca 
Di Lặc  Xuất Thế nhà nhà An Vui 
Khéo Khen Ai Tạc Tượng người 
Mùa Xuân Di Lặc Rạng Ngời Thế Gian . 
 
 
Quán trọ Trần Gian ! . ."bài 15" 
Adelaide 21/01/13 
 
Hởi người !.. lữ Khách lang thang... 
Dừng chân quán trọ Trần Gian bao lần ?... 
Luân Hồi...Theo nghiệp quả nhân , 
Trôi lăn sáu nẽo...nhọc nhằng trả vai . 
Hoá thành hạt bụi Trần ai , 
Trôi theo cơn lốc mệt nhoài sắc không!.. 
Lênh đênh khắp chốn bụi hồng... 
Hồn người lữ khách...mỏi mong quay về. 
Hành trình...sau một cơn mê!.. 
Cuộc đời Lữ khách thãm thê muôn phần. 
Sáng nay tỉnh giấc mộng Trần , 
Hồn người lữ Khách xa dần biển mê... 
Vượt ngàn Hải lý Sơn Khê... 
Giã Từ...quán trọ tìm về cố Hương. 
 
 
NƯƠNG  VỀ  TAM  BẢO ! .  ( Quy Y : Chó, Mèo,và Đàng Kiến.v.v.) 
Adelaide 04/01/13 
 
Cũng trong một Kiếp Hồng Trần 
Ta mang nhân tướng . . Ngươi loài súc sanh 
Bánh xe ! . .lục Đạo xoay dần 
Tự trong tiền Kiếp . . Ta từng là ngươi 
Nay ta trỡ lại Kiếp  người 
Sau ngươi cam phận làm loài súc sinh 
Cũng vì tham chấp vô Minh . . . 
Mà ngươi phải chịu ngục hình xót xa 
Nầy người bằng hửu lâu xa ! . . 
Nương về Tam Bảo Đặng mà Tu Nhân ! . . 



Mong sau nghiệp quả xoay dần 
Mau mau. . trở lại làm thân con người 
Theo ta thời chớ biến lười 
Cháo rau đạm bạc sống đời chơn tu 
Trì chay trưỡng dưỡng Tâm Từ 
Trau dồi Đức Hạnh công Phu mỗi ngày 
Bốn mùa Xuân Hạ . .đáo lai ! . . 
Nương về Tam Bảo . .Liên Đài ngát Hương. 
 
 
UẲNG GẮNH  ÂU  LO ! . . ( bài số 9 ) 
 
Sự sống hiện hửu mỗi ngày ! . . 
Ngày Mai chưa tới . .ngày qua mất rồi . 
Ngày này mới thật của tôi , 
Chính là sự sống của trời ban cho . 
Từ nay quẳng gánh Âu lo, 
Dốc lòng ta sống đủ cho mỗi ngày . 
Bận lòng chi đến ngày Mai , 
Chĩ thêm lo lắng . . cho hoài khổ đau . 
Chẳng mong. .vọng tưỡng cầu cao ! 
Mỗi ngày ta sống khác nào cỏi tiên . 
Một ngày đạm bạt bình yên , 
Còn hơn sống giữa bạc tiền khổ đau . 
Buồn thương xin vẫy tay chào ! . . 
Dần tan phiền não ngày sau Niết Bàn  
Khóc cười là chuyện thế gian . . . 
 
T. B:  
Happy New year S.C  
Kính chúc S .C Pháp Thể khinh an Phật Sự Viên mãn 
 
 
SỰ SỐNG MỖI NGÀY ! . . (Khoẵnh khắc Niết Bàn) 
 
Khơi Lên một bếp lửa hồng ! . . 
Tan đi băng giá tình nồng ấm thêm 
Sua đi bóng tối màn đêm 
Hoà  cùng Vũ trụ núi rừng trăng sao 
Lửa reo . . hơi ấm dạt dào . . . 
Quên bao ước vọng khát khao kiếp người 
Bập bùng ánh lửa đêm vui . . . 
Rừng xanh muôn thú suối nguồn reo vang 



Ta theo  gió núi mây ngàn . . . 
Mới hay ! .khoẳnh khắc Niết Bàn trong ta ! 
Ngao du Tứ Hải Ta Bà . . . 
Bây giờ tĩnh thức sát na không rời . 
Đến. .đi . .mỗi lúc cùng nơi ! 
Tâm bình an . .dạ thãnh thơi mỗi ngày 
Ngày Mai mặc kệ . .mai này 
Chỉ âm thầm sống mỗi ngày thế thôi . 
 
 
KIẾP VÔ TH ƯỜNG ! . (Như giọt sương Mai ) 
Trộm nhìn tia nắng mong manh, 
Làm tan những giọt sương Mai đầu cành. 
Ô hay ! . . Đang giấc mộng lành, 
Bỗng trong thoáng chốc trở thành khói sương. 
Củng trong một kiếp vô thường, 
Tâm ta hoài cãm tiếc thương giọt sầu ! . . 
Sương kia tan chảy về đâu ?. . 
Cho ta trăm nỗi Ngàn sầu tiếc sương . . . 
Mới hay ! . .trong cỏi vô thường , 
Thạnh suy như giọt sương Mai đầu cành . 
Bận lòng chi  bã lợi danh 
Sắc thân rồi cũng tan thành khói sương. 
Bấy lâu lạc lối sai đường  
May nhờ Chánh pháp tỏ tường lý Chơn  
Không tham không giận không hờn 
Xã ly tất cã mà hườn bỗn nguyên 
Đến . .đi . .hay ở tuỳ duyên ! . . 



Theo từng hơi thở tinh chuyên mỗi ngày 
Bận lòng chi đến ngày Mai 
Hôm qua thì đã. . .ngày nầy của tôi 
 
Chúng con đã nhận email  ( Hồi Luân đuốc Tuệ rất hay ) chúng con thành tâm cãm niệm công Đức của Ni 
Sư và cầu nguyện cho Ni Sư Pháp thể luôn được khinh an  Phật Sự luôn được viên mãn 
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
 
T . B : Chúng con ước ao trong kệ kinh sách của mình có thêm những cuốn sách của Ni Sư ,vậy chúng con 
có thể thỉnh được  
Không ?. .Huệ Hiếu mới sáng tác xong bài :( Kiếp vô thường ) 
Muốn được cùng Cô chia sẽ  
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát 
 
 
EM BÉ MỒ CÔI. ! . .( Adelaide 23/12/12 ) 
 
Hỡi bé Thơ ơi em tội tình gì !. . 
Chừng ấy tuổi đời Ba Mẹ nơi đâu ?. . 
Đói hay đau nhìn xơ xác héo gầy , 
Thân bé nhỏ co ro vì đói lạnh . 
Gió rít từng cơn . . mưa tuôn sối sã . . 
Dùi dập mãnh đời nghiệt ngã với đau thương . 
Như chim non rũ cánh gục bên đường , 
Giữa phố phường bao kẽ lại người qua . 
Côi cút bơ vơ đầu đường cuối chợ , 
Cá cặn canh thừa bữa đói bữa no . . 
Giữa chốn phồn Hoa không cửa không nhà . 
Phố đã lên đèn Em sẽ về đâu ? . .  
Em sẽ về đâu ! . Đường đời muôn vạn nẽo . . . 
Thui Thủi một mình giấc ngủ mồ côi , 
Giõi mắt nhìn theo đau xót vô chừng . .  
Mưa ngoài trời sau giông bão lòng tôi . 



Cãm thương thay một mãnh đời côi cút 
Tôi chạnh lòng !. . khi gió rít từng cơn . . . 
 
PHÁT NGUYỆN ! . .( Adelaide 24/12/12 ) 
 
Tĩnh tâm quỳ trước Phật đày 
Cảm niệm ân đức cao dầy Thế Tôn 
Mỏi mong Phật Pháp thường còn 
Hộ trì Tam Bảo báu ân Phật Đà 
Mấy điều tâm niệm thiết tha 
Thành tâm phát nguyện Phật Đà chứng minh 
Tiến tu học đạo chuyên cần 
Noi gương Thầy Tổ thoát dòng trầm luân 
Nguyện rằng trước cảnh dửng -dưng 
Nguyện tâm phiền não nở bừng liên hoa 
Nguyện tâm con cỏi Di Đà 
Nguyện tâm trong cỏi Ta Bà tịnh quang 
Nguyện tâm con cỏi Niết Bàng 
Nguyện tâm quét sạch hết màng vô minh 
Nguyện con tu tiến không ngừng 
Nguyện cho trí tuệ sáng bừng trong con 
Sắc ,Thanh ,Hương, vị . . .chẳng còn 
Nguyện Tâm con mãi sáng tròn chơn Như . 
 
Ngưỡng Bái bạch Ni Sư T.N . Giới Hương Từ Bi chứng Minh cho chúng con : Chánh Huệ Hiếu - Chơn 
Phước nguyên.  
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  
 
 SỰ SỐNG MỖI NGÀY ! . . (Khoảnh khắc Niết Bàn) 
 
Khơi Lên một bếp lửa hồng ! . . 
Tan đi băng giá tình nồng ấm thêm 
Sua đi bóng tối màn đêm 
Hoà  cùng Vũ trụ núi rừng trăng sao 
Lửa reo . . hơi ấm dạt dào . . . 
Quên bao ước vọng khát khao kiếp người 
Bập bùng ánh lửa đêm vui . . . 
Rừng xanh muôn thú suối nguồn reo vang 
Ta theo  gió núi mây ngàn . . . 



Mới hay ! .khoẳnh khắc Niết Bàn trong ta ! 
Ngao du Tứ Hải Ta Bà . . . 
Bây giờ tĩnh thức sát na không rời . 
Đến. .đi . .mỗi lúc cùng nơi ! 
Tâm bình an . .dạ thãnh thơi mỗi ngày 
Ngày Mai mặc kệ . .mai này 
Chỉ âm thầm sống mỗi ngày thế thôi . 
Chánh Huệ Hiếu - Chơn Phước nguyên.  
 
 
CHÚC MỪNG XUÂN DI LẶC  
 
Chúc  Cho Đạo Hủu gần xa ... 
Mừng  Xuân Di Lặc An Khang Thái Hoà 
Xuân  Về hát khúc Hoan Ca 
Di Lặc  Xuất Thế nhà nhà An Vui 
Khéo Khen Ai Tạc Tượng người 
Mùa Xuân Di Lặc Rạng Ngời Thế Gian .  
Chánh Huệ Hiếu - Chơn Phước nguyên.  
09/02/13 Năm quý Tỵ  
 
QUÁN TRỌ TRẦN GIAN !  
 
Hởi người !.. lữ Khách lang thang... 
Dừng chân quán trọ Trần Gian bao lần ?... 
Luân Hồi...Theo nghiệp quả nhân , 
Trôi lăn sáu nẽo...nhọc nhằng trả vai . 
Hoá thành hạt bụi Trần ai , 
Trôi theo cơn lốc mệt nhoài sắc không!.. 
Lênh đênh khắp chốn bụi hồng... 
Hồn người lữ khách...mỏi mong quay về. 
Hành trình...sau một cơn mê!.. 
Cuộc đời Lữ khách thãm thê muôn phần. 
Sáng nay tỉnh giấc mộng Trần , 
Hồn người lữ Khách xa dần biển mê... 
Vượt ngàn Hải lý Sơn Khê... 
Giã Từ...quán trọ tìm về cố Hương. 
Adelaide 21/01/13 
Chánh Huệ Hiếu - Chơn Phước nguyên.  



 
 
NƯƠNG  VỀ  TAM  BẢO !  
 
Cũng trong một Kiếp Hồng Trần 
Ta mang nhân tướng . . Ngươi loài súc sanh 
Bánh xe ! . .lục Đạo xoay dần 
Tự trong tiền Kiếp . . Ta từng là ngươi 
Nay ta trỡ lại Kiếp  người 
Sau ngươi cam phận làm loài súc sinh 
Cũng vì tham chấp vô Minh . . . 
Mà ngươi phải chịu ngục hình xót xa 
Nầy người bằng hửu lâu xa ! . . 
Nương về Tam Bảo Đặng mà Tu Nhân ! . . 
Mong sau nghiệp quả xoay dần 
Mau mau. . trở lại làm thân con người 
Theo ta thời chớ biến lười 
Cháo rau đạm bạc sống đời chơn tu 
Trì chay trưỡng dưỡng Tâm Từ 
Trau dồi Đức Hạnh công Phu mỗi ngày 
Bốn mùa Xuân Hạ . .đáo lai ! . . 
Nương về Tam Bảo . .Liên Đài ngát Hương. 
Chánh Huệ Hiếu - Chơn Phước nguyên.  
 
PHÁT NGUYỆN !  
 
Tĩnh tâm quỳ trước Phật đày 
Cảm niệm ân đức cao dầy Thế Tôn 
Mỏi mong Phật Pháp thường còn 
Hộ trì Tam Bảo báu ân Phật Đà 
Mấy điều tâm niệm thiết tha 
Thành tâm phát nguyện Phật Đà chứng minh 
Tiến tu học đạo chuyên cần 
Noi gương Thầy Tổ thoát dòng trầm luân 
Nguyện rằng trước cảnh dửng -dưng 
Nguyện tâm phiền não nở bừng liên hoa 
Nguyện tâm con cỏi Di Đà 
Nguyện tâm trong cỏi Ta Bà tịnh quang 
Nguyện tâm con cỏi Niết Bàng 



Nguyện tâm quét sạch hết màng vô minh 
Nguyện con tu tiến không ngừng 
Nguyện cho trí tuệ sáng bừng trong con 
Sắc ,Thanh ,Hương, vị . . .chẳng còn 
Nguyện Tâm con mãi sáng tròn chơn Như . 
Ngưỡng bái bạch Ni Sư Giới Hương từ bi chứng minh cho chúng con :  
Chánh Huệ Hiếu - Chơn Phước nguyên.  
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  
(Adelaide, Australia, 24/12/12 ) 
 
 


