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NIỀM VUI MÙA XUÂN

MỪNG thay trần thế ngập hào quang,
NGÀY đấng Từ Tôn chứng đạo vàng.
ĐỨC rạng sáng ngời gương hỷ xả,
PHẬT danh cao cả hạnh chơn toàn. 
THÍCH tâm độ chúng lìa si ám,
CA nguyện đưa người đến Lạc bang.
THÀNH đạt trọn lành Người vĩ đại,
ĐẠO lưu truyền mãi Bậc siêu nhân.

Siêu nhân Từ Phụ bậc Cha lành,
Tâm nguyện tìm phương độ thế trần.
Nghiệp đế, ngai vàng tình phụ tử, 
Con ngoan, vợ đẹp nghĩa tình thân.
Rừng già khổ hạnh tâm tinh tấn,
Trung đạo thiền hành trí huệ sanh.
Quả vị đắc thành chơn Đại Giác,
Hoằng khai giáo pháp luật ban hành.

Ban hành chánh đạo khắp năm châu,
Sáng rỡ mười phương Pháp nhiệm mầu.
Tứ đế, Nhân duyên lìa quả khổ,
Hoa Nghiêm, Bát chánh thoát nhân sầu
Con đường giác ngộ nhành lan tỏa,
Cửa ngõ Vô sanh gốc vững sâu.
Đức Cả rạng ngời trùm đại địa,
Đạo lành soi sáng khắp năm châu.

Năm châu bốn biển rạng danh người,
Đạo Pháp truyền ban đạo tuyệt vời.
Giúp chúng qua bờ sông dục ái,
Đưa người về đến chốn an vui.
Mười danh tỏa sáng Tâm vô uý,
Tứ đức rạng ngời Tánh đại bi.
Ân huệ ngàn năm đời nhớ mãi,
Đạo thiêng muôn thuở Pháp truyền đời.

Truyền đời chánh pháp mấy ngàn năm,
Thấm ở muôn hồn, thấm vạn tâm.
Hương vị thanh lương mùi giải thoát,
Sắc mầu đạo đức gội mê lầm.
Sáng trong tuyệt hảo đường chơn chánh,
Rực rỡ thanh cao đạo thoát trần.
Đuốc tuệ sáng ngời bừng khắp chốn,
Hạnh lành thơm ngát mãi muôn năm.

Muôn năm đức sáng mãi lưu truyền,
Công hạnh Từ Tôn sáng lửa thiêng.
Soi rọi trần gian đèn chánh pháp,
Xóa mờ cảnh tục pháp Nhân duyên.
Hoa Nghiêm tỏ sáng tâm Bồ-tát,
Bát nhã vô vi cảnh Phật thiền.
Nhớ mãi thâm ân, ngời dạ thảo, 
Bền lòng tu đạo, sáng tâm kiên.

Tâm kiên trí định đạo hòa nhu,
Dõng mãnh nguyện lành chí trượng phu.
Dứt ái, trừ si gương đại nhẫn,
Đoạn trầm, diệt ác hạnh thanh tu.
Vì đời phát thệ bền tinh tấn,
Xót thế cần chuyên học đạo từ.
Phát tuệ tâm khai bừng chánh lý,
Hương thơm Đạo pháp sáng muôn thu.

Muôn thu gương sáng rọi soi đời,
Đệ tử tâm thành nhớ mãi thôi.
Đại đức Từ Bi trùm đại hải,
Ân thâm Hỷ Xả vượt cao trời.
Đạo tầm gian khó công Từ Phụ,
Pháp đạt hoan tâm đức rạng ngời.
Muôn kiếp tận cùng muôn kiếp nữa,
Ơn Người vẫn mãi sáng soi đời.

Soi đời Chánh pháp sáng muôn nơi,
Xóa bóng vô minh đuốc tuệ ngời.
Tứ đế thanh cao đường diệt khổ,
Hoa Nghiêm sâu diệu đạo cao vời.
Tứ thiền thanh tịnh tâm mê ngộ,
Bát nhã sạch làu tánh chấp tôi.
Diệu Pháp Liên Hoa dùng ví dụ,
Nhân duyên Thập nhị diệt duyên đời.

Duyên đời say đắm bởi nhân duyên,
Phật Tổ từ bi phát đại nguyền.
Giữ hạnh bi từ thành đạo cả.
Gìn tâm Bát nhã chứng chân nguyên.
Quả lành hiển đạt khai chân lý, 
Chánh pháp tỏ thông mở cửa thiền.
Thiên thượng nhân gian bừng ánh sáng,
Pháp môn trân quý rạng thiêng liêng.
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