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Thiền hành, quán niệm ngã nhơn,
Từng giây từng phút tâm luôn đề phòng.
Không cho lơ đãng buông lung,
Con tâm kềm giữ tinh thần định yên.
Khai thông mở cánh cửa thiền,
Tâm chơn, huệ sáng nhập miền Tịch 
Quang.
Xuân tâm rạng rỡ huy hoàng,
Gió Từ, nắng Hỷ, đạo vàng ngát hương.
Hoa tâm tươi mát Phật đường,
Chân Tâm tỏa sáng con đường pháp môn.
Thiền quang rạng sáng tâm chơn,
Đạo quang nhuận thấm tâm hồn chân tu.
Nắng xuân sáng rỡ Bi, Từ,
Hương xuân Bác ái tâm tu nhẹ nhàng.
Hoa xuân tỏa mát tâm an,
Gió xuân dịu mát tinh thần an nhiên.
Xuân nay chúc bạn hữu duyên,
Tấn tu đường đạo tâm yên ý lành.
Dẹp ganh ghét, bớt đua tranh,
Tâm vui trong sáng an lành Phật môn.
Hoa khai, hồ lặng, trăng tròn,
Gương sen thấm nhụy tâm luôn an bình.
Xuân xinh, tâm cảnh cũng xinh,
Đạo xinh, đời cũng thanh bình lạc an.
Xuân xinh rực rỡ trần gian,
Đạo xinh Bát Nhã, Niết Bàn khai hoa! 

Năm nay mừng đón tân xuân,
Mùa xuân Tân Mão đến cùng Việt Nam.
Xuân về trên khắp thế gian,
Nắng xuân rạng rỡ mai vàng nở hoa.
Hoa hồng rực rỡ kiêu sa,
Đào hồng khoe thắm tinh hoa đất trời.
Cúc xinh đủ sắc khoe tươi,
Thọ vàng, mai trắng rạng ngời sắc xuân.
Muôn loài hớn hở khoe tân,
Gió xuân mát dịu góp phần đưa hương.
Xuân nay tươi mới phố phường,
Xuân nay sáng rực các đường thôn quê.
Xuân nay Tân Mão trở về,
Tính con Mèo nhỏ ưa bề nghịch tinh.
Trèo leo lên các cột đình,
Vui mừng nghịch ngợm khoe mình nắng 
non.
Không ganh ghét chẳng giận hờn,
Hồn nhiên vui vẻ tâm hồn trắng trong.
Nhưng mà trách nhiệm bên lòng,
Đêm đêm bắt chuột vô cùng siêng năng.
Chuột kinh chẳng dám lại gần,
Nơi nào mèo có họa căn chuột trừ.
Xuân Mèo đến quyết lòng tu,
Theo gương mèo quyết diệt trừ chuột kia.
Não phiền, tham ái đoạn lìa,
Hôn trầm, sân hận, đắm mê chẳng còn.

Mừng Xuân Tân Mão
TÔ CHÂU
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