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Xuân   Tân Mão

NGỌC CHÂU

Xuân   Tân Mão

Tân Mão xuân nay lại trở về,
Khắp cùng thành thị đến thôn quê.
Hoa tâm thắm sắc tô nền đạo,
Cây pháp tươi xinh đẹp Bồ-đề.
Gió đạo trong lành hương Bát Nhã,
Nắng Thiền ấm áp sắc Liên Huê.
Hương xuân đạo đức tràn nhân ái,
Sắc đạo thanh bình ngập tánh bi.

Tánh Bi nét đẹp rạng hương xuân,
Tân Mão xuân này đẹp sáng ngần.
Rỡ rỡ hào quang lòng bác ái,
Ngời ngời đạo đức tánh viên chân.
Xuân đời hạnh phúc tươi tâm huệ,
Xuân đạo bình an sáng trí thần.
Khắp nước đón chào xuân hạnh phúc,
Muôn dân hoan hỷ hưởng tân xuân.

Tân Xuân - Tân Mão đến năm nay,
Cửa đạo huy hoàng rỡ sắc mai.
Thiện tín bền tâm gìn giới đức,
Đàn - na tín ngưỡng giữ thanh trai.
Muôn người nô nức nương chân đạo,
Vạn tánh đồng tâm hướng Phật đài.
Tất cả một lòng quy Phật Pháp,
Xây đài Bát-nhã ở tương lai.

Tương lai Phật quốc cõi trời Tây,
Bát bảo, sen vàng báu ngọc lay.
Khổng Tước, Ca Lăng tuyên diệu pháp,
Tần Già, Bạch Hạc giảng huyền vi.
Niệm Tăng, tưởng Pháp bồi công đức,
Nhớ Phật thanh tâm đắp Lạc đài.
Tân Mão xuân này xuân bất diệt,
Vĩnh hằng muôn thuở sắc xuân bay.

Xuân bay thắm sắc cảnh trong xanh,
Gió đạo nhuần tâm dạ kính thành.
Xuân đạo hoa Từ tươi vẻ đạo,
Xuân đời nắng Hỷ rạng duyên lành.
Tu tâm Tết đến lòng Bi phát,
Học đạo xuân về tánh thiện sanh.
Đem sắc đạo lành nhuần tánh thiện,
Dùng hương Từ Ái gội tâm linh.

Tâm linh tánh thiện đón xuân tươi,
Xuân đến bình an vạn vật cười.
Xuân thắm hương thiền ngời đạo Thánh,
Xuân phô sắc đạo sáng tâm người.
Xuân về gội rửa lòng thanh thản,
Xuân đến dồi trau tánh sáng ngời.
Xuân cũ qua rồi gìn tánh thiện,
Trọn xuân Tân Mão vẹn niềm vui.

Niềm vui hoan hỷ đón tân xuân,
Đem đến yêu thương với phúc ân.
Vạn vật vui hòa trong bác ái,
Muôn người hạnh phúc giữa tình thân.
Hương xuân bát ngát hương Từ Ái,
Hương đạo thơm lừng vị Đức Nhân.
Xuân mới muôn người đều đổi mới,
Xuân tân vạn vật thảy đều tân.

Đều tân nét đẹp sắc xuân quang,
Thắm đượm hương lành sắc thắm chan.
Gió đạo khuyên người gìn giới đức,
Nắng Từ dạy kẻ giữ tâm chơn.
Tân Xuân rực rỡ màu chơn giác,
Tân Mão huy hoàng sắc thiện chân.
Cầu chúc tân xuân đầy hạnh phúc,
Trong tình bác ái nắng xuân quang.

Xuân quang chiếu sáng khắp non sông,
Đạo sáng soi đời sáng cửa Không.
Sáng sắc xuân hồng xuân luyện tánh,
Bừng hương đạo đức đạo trau lòng.
Tân xuân Bát-nhã soi đường đạo,
Xuân mới nhành dương gội sạch trong.
Hoa thắm hương xuân, xuân chánh đạo,
Xuân nồng sắc thắm, thắm tâm không.

Tâm không lặng lẽ sắc không không,
Vui nhục vinh hưng chẳng vướng lòng.
Đối cảnh tâm trần như tánh nước,
Nghịch duyên tánh đạo tựa trăng trong.
Đường đời khó nhẫn tâm an nhẫn,
Cửa đạo gian nan đạo sáng thông.
Xuân đến bền lòng tu tạo phước,
Tương lai quả đạo kết đơm bông.

Cung Chúc Tân Xuân
(Thể thơ thập thủ liên hoàn)
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