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    01.01.01.01.ti‰ng chuông chùa c°ti‰ng chuông chùa c°ti‰ng chuông chùa c°ti‰ng chuông chùa c°    
    

Boong boong, tôi là chuông Çåi hÒng, ngôi chùa xÜa trên 
ÇÌnh núi 
Boong boong, tôi khua vang mª ÇÀu cho m¶t bình minh 
m§i 
Boong boong, nghe ti‰ng tôi xin ngÜ©i nª nø cÜ©i 
Boong boong, nghe ti‰ng tôi xin ngÜ©i Çem m¡t thÜÖng  
nhìn  cu¶c  Ç©i 
Boong boong, thª vào tâm ngÜ©i tïnh l¥ng 
Boong boong, thª ra miŒng ngÜ©i mïm cÜ©i 
Boong boong, ngÜ©i trª vŠ phút giây hiŒn tåi 
Boong boong, ngÜ©i an trú phút giây tuyŒt v©i 
Ba nghiŒp l¡ng thanh tÎnh, gºi lòng theo ti‰ng chuông 
NguyŒn ngÜ©i nghe tÌnh thÙc, vÜ®t thoát nëo Çau buÒn. 
 

    02. häi  Çäo t¿ thân02. häi  Çäo t¿ thân02. häi  Çäo t¿ thân02. häi  Çäo t¿ thân    
  

Quay vŠ nÜÖng t¿a, häi Çäo t¿ thân, 
chánh niŒm là Bøt, soi sáng xa gÀn 
HÖi thª là Pháp, bäo h¶ thân tâm, 
næm uÄn là Tæng, phÓi h®p tinh cÀn 
Thª vào thª ra, là hoa tÜÖi mát, là núi v»ng vàng,  
nÜ§c tïnh l¥ng chi‰u. Không gian thênh thang. 
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03.03.03.03. Çã vŠ Çã t§iÇã vŠ Çã t§iÇã vŠ Çã t§iÇã vŠ Çã t§i    
    

        ñã vŠ Çã t§i, bây gi© ª Çây, v»ng chãi thänh thÖi, quay  
      vŠ  nÜÖng t¿a    

Nay tôi Çã vŠ, nay tôi Çã t§i, an trú bây gi©, an trú ª Çây 
V»ng chãi nhÜ núi xanh, thänh thÖi dÜ©ng nhÜ mây tr¡ng, 
Cºa vô sinh mª rÒi, tråm nhiên và bÃt Ç¶ng. 
 
 
 04. ba s¿ quay vŠ nÜÖng t¿a04. ba s¿ quay vŠ nÜÖng t¿a04. ba s¿ quay vŠ nÜÖng t¿a04. ba s¿ quay vŠ nÜÖng t¿a    
    
Con vŠ nÜÖng tÜå Bøt, ngÜ©i ÇÜa ÇÜ©ng chÌ lÓi cho con trong 
cu¶c Ç©i 
Namo Buddhaya 
Con vŠ nÜÖng t¿a Pháp, con ÇÜ©ng cûa tình thÜÖng và s¿  
hi‹u bi‰t 
Namo Dharmaya 
Con vŠ nÜÖng t¿a Tæng, Çoàn th‹ cûa nh»ng ai nguyŒn sÓng  
cu¶c Ç©i tÌnh thÙc 
Namo Sanghaya 
 
Buddham saranam gacchami 
Dharmam saranam gacchami 
Sangham saranam gaccham   
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        05. tRÁI TIM T  ̄BI05. tRÁI TIM T  ̄BI05. tRÁI TIM T  ̄BI05. tRÁI TIM T  ̄BI    
 
Em nghe gì không h«i em? 
Con chim nhÕ hát vang ÇÀu hè. 
Em thÃy gì không h«i em? 
Con chim nhÕ múa trên canh tre. 
Hót Çi chim hót Çi chim,  
hót cho m¥t tr©i hÒng trong ta. 
Hót Çi chim hót Çi chim,  
hót cho niŠm hÆn thù trôi xa. 
Chim trên ÇÒng chim trên non, 
chim tung cánh xóa tan mây mù 
Chim trong hÒn chim trong tim  
ôi thÜÖng qúa ti‰ng chim tØ bi! 
 
Hoa cúc vàng nÖi quê em,  
tÜÖi nhÜ áo m§i em ngày nào. 
Hoa n¡ng hÒng nÖi quê anh, 
lung linh chi‰u sáng soi ngày xanh. 
N¡ng lên Çi, n¡ng lên Çi, 
n¡ng lên hÒng nø cÜ©i tin yêu. 
N¡ng lên Çi, n¡ng lên Çi, 
n¡ng lên hÒng ngày ÇËp lên theo 
Hoa hiÍu ngÜ©i hoa yêu thÜÖng, 
hoa thÜÖng xót th‰ gian Çau buÒn. 
Hoa trên ÇÒi hoa trên nÜÖng, 
ôi thÜÖng quá cánh hoa tØ bi! 
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Træng sáng ng©i trên sân ho, 
træng lên ti‰ng hát vui Çêm già. 
Træng sáng ng©i trên non xa, 
træng xua bóng tÓi trong hÒn ta. 
Sáng lên træng, sáng lên træng, 
sáng cho ngÜ©i tìm vŠ bên nhau. 
Sáng lên træng, sáng lên træng, 
sáng cho tình ngÜ©i nª Çêm thâu. 
Træng thÜÖng Ç©i træng thÜÖng ai. 
Træng Çem mát mÈ cho muôn ngÜ©i. 
Træng thanh bình træng an vui, 
ôi thÜÖng quá ánh træng tØ bi! 
 
Bao nhiêu Çèn bao nhiêu hoa, 
bao nhiêu n‰n th¡p lên trong hÒn. 
Yêu quê mË, yêu quê cha, 
yêu thÜÖng nh»ng mái tranh làng xa 
Th¡p tim lên, th¡p tim lên, 
th¡p cho tình ngÜ©i dÆy trong ta. 
Th¡p tim lên, th¡p tim lên, 
th¡p cho tình ngÜ©i dÆy trong ta. 
Th¡p tim lên, th¡p tim lên, 
th¡p cho niŠm hÆn thù tiêu ma. 
Yêu thÜÖng ngÜ©i, yêu thÜÖng ta, 
yêu luôn nh»ng thú hoang rØng già. 
Yêu kÈ thù nhÜ yêu ta 
ôi thÜÖng quá trái tìm tØ bi! 
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  06. ch‡ ÇÙng06. ch‡ ÇÙng06. ch‡ ÇÙng06. ch‡ ÇÙng    
    
Quê hÜÖng tôi là Çây, chÌ có dòng sông, hàng cau vÜ©n chuÓi. 
M¥t trái ÇÃt dù mang ÇÀy cát bøi  
NhÜng træng sao, nhÜng træng sao vÅn ÇËp nh»ng Çêm ...r¢m. 
 
 07. 07. 07. 07.     Cát bøi  Cát bøi  Cát bøi  Cát bøi  (TrÎnh Công SÖn) 
 
Håt bøi nào hóa ki‰p thân tôi 
ñ‹ m¶t mai vÜÖn hình hài l§n dÆy 
Ôi cát bøi tuyŒt v©i 
M¥t tr©i soi m¶t ki‰p rong chÖi 
 
Håt bøi nào hóa ki‰p thân tôi 
ñ‹ m¶t mai tôi vŠ làm cát bøi 
Ôi cát bøi mŒt nhoài 
Ti‰ng Ç¶ng nào gõ nhÎp không nguôi 
 
Bao nhiêu næm làm ki‰p con ngÜ©i 
Ch®t m¶t chiŠu tóc tr¡ng nhÜ vôi 
Lá úa trên cao røng ÇÀy 
Cho træm  næm vào ch‰t m¶t ngày 
 
M¥t tr©i nào soi sáng tim tôi 
ñ‹ tình yêu xay mòn thành Çá cu¶i 
Xin úp m¥t bùi ngùi 
TØng ngày qua mÕi ngóng tin vui 
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Cøm rØng nào lá xác xÖ cây 
TØ v¿c sâu nghe l©i m©i Çã dÆy 
Ôi cát bøi phÆn này 
V‰t m¿c nào xóa bÕ không hay... 
 

  08. CÄn Tr†ng08. CÄn Tr†ng08. CÄn Tr†ng08. CÄn Tr†ng    
 
Qua ngõ v¡ng, lá røng ÇÀy, tôi theo con ÇÜ©ng nhÕ. ñÃt hÒng 

       nhÜ môi son... bé thÖ                                                                                           
B‡ng nhiên tôi cÄn tr†ng tØng bÜ§c ...... chân Çi. 
 

  09090909. . . .     o Hóao Hóao Hóao Hóa    
    
Mí m¡t chân tr©i mÕi, ÇÀu núi nghiêng nghiêng tìm gÓi t¿a 
ñêm vŠ, Çêm vŠ thÖm giÃc cÕ hoa, äo hóa bàn tay gió dÆy 
Ngân hà n‰n ng†c lung linh, khung cºa lÜng ÇÒi bÕ ngÕ 
Sao bæng vøt  cháy l©i kinh, vån ki‰p xoay quanh vòng m¶ng mÎ 
ñêm nay, Çêm nay ch®t thÃy chân hình 
 
 10. ñ10. ñ10. ñ10. ñåi åi åi åi TrÜ®ng PhuTrÜ®ng PhuTrÜ®ng PhuTrÜ®ng Phu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    
Cºa tùng Çôi cánh khép, m¶t mÛi tên sáng loáng, lìa dây cung,  
lao vút t§i, 
M¥t tr©i n° tung , ÇÀy sân hoa cam røng, phäng phÃt bóng vô 
cùng. 

 
   
   



 7 

  11. ñây Là11. ñây Là11. ñây Là11. ñây Là TÎnh ñ¶ TÎnh ñ¶ TÎnh ñ¶ TÎnh ñ¶ 
        
    ñây là TÎnh ñ¶, TÎnh ñ¶ là Çây, mïm cÜ©i chánh niŒm, an trú 
  hôm nay 

Bøt là lá chín, Pháp là mây bay, Tæng thân kh¡p chÓn, quê hÜÖng 
nÖi này 
Thª vào hoa nª, thª ra trúc lay, tâm không ràng bu¶c, tiêu dao 
tháng ngày. 
 
 12. M¶t Ngày vui12. M¶t Ngày vui12. M¶t Ngày vui12. M¶t Ngày vui 
 
Bu°i sáng nghï ÇiŠu lành, bu°i trÜa làm ÇiŠu lành, 
Bu°i tÓi m¶ng ÇiŠu lành, ta có m¶t ngày vui 
Bu°i sáng làm ÇiŠu lành, bu°i trÜa làm ÇiŠu lành, 
Bu°i tÓi m¶ng ÇiŠu lành, ta có m¶t ngày vui 
 
ñK:ñK:ñK:ñK: Ta së có Ni‰t-Bàn, ngay gi»a cu¶c Ç©i này, 
          Ta së có hòa bình, ngay trong trái tim ta 
Rºa chén thª và cÜ©i, l¥t rau thª và cÜ©i, làm b‰p thª và cÜ©i,  
ta có m¶t ngày vui 
Ch© Bus thª và cÜ©i, lái xe thª và cÜ©i, Çèn ÇÕ thª và cÜ©i,  
ta có m¶t ngày vui 
ñKñKñKñK    
BuÒn chán thª và cÜòi, Ghét thÜÖng thª và cÜ©i, GiÆn d» thª  
và cÜ©i , Ta có m¶t ngày vui. 
Bu°i sáng thª và cÜ©i , Bu°i trÜa thª và cÜ©i, Bu°i tÓi thª  
và cÜ©i, Ta có m¶t ngày vui. 
ñKñKñKñK    
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    13. Viên Xuân13. Viên Xuân13. Viên Xuân13. Viên Xuân    
 
Mùa xuân Çang Ç‰n træm hoa tÜng bØng nª 
Mùa xuân Çang Ç‰n muôn chim ÇŠu ca vang  
Ai bi‰t nÖi Çây ven rØng bên suÓi nhÕ 
Trong lòng ta Çâu có khi nào mà không xuân. 
 
Xuân v¡ng hay không khi cÜ©i Çùa thay giÆn d‡i, 
Xuân v¡ng hay không  khi rång ng©i m¡t và môi, 
Xuân v¡ng hay không  khi không h©n ghen tÙc tÓi 
Xuân v¡ng hay không  khi bi‰t vui sÓng trong tình ngÜ©i. 
 
ñèn thiêng soi dÃu bÜ§c Çi không låc lÓi, 
Ngàn xÜa in nh»ng dÃu chân chÜa hŠ phai, 
Và trên Linh ThÙu hôm nay nhÜ vØa thÃy, 
Có ai Çang ng¡m hoa mïm cÜ©i 
 
Cùng nhau ta bÜ§c Çi trên con ÇÜ©ng sáng, 
Cùng nhau ta sÓng thänh thÖi và hiên ngang 
Ta sÓng nÖi Çây m¥c tình mÜa n¡ng d¶i, 
Cho dù træm næm có khi nào mà không vui 
Cho dù træm næm có khi nào mà không vui 
 
 14. Sinh S¿14. Sinh S¿14. Sinh S¿14. Sinh S¿ ( ÇiŒu c‡ bän) 
 
Bªi tôi sinh s¿ nên s¿ tình m§i sinh 
N‰u không sinh s¿, s¿ nào có sinh 
Nh§ luôn chánh niŒm Ç‹ ÇØng s¿ sinh, h«i ai! 
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Nh§ lÃy câu này, th¿c tÆp h¢ng ngày 
Và luôn chánh ki‰n chánh tÜ duy, 
V»ng tâm chánh ÇÎnh Ç‹ lòng an vui thoát vòng s¿ sinh. 
 
 15. SÓng Vui15. SÓng Vui15. SÓng Vui15. SÓng Vui  ( I )  ( I )  ( I )  ( I )    
    
ChÌ còn có hát ca mà thôi, sÓng nÖi Çây cho thÆt tuyŒt v©i 
Bi‰t ngay nhiŠu nguÒn cÖn bÓi rÓi, chÌ tåi chính ta không chÎu vui, 

 Mình tØng sÓng lúc trông m¥t nhau, lúc cong lÜng trong ru¶ng 
      Çøc ngÀu 

Lúc Çi dåo ÇÜ©ng træng hoa lá, nghe l©i gió ru qua rØng lau. 
 
Mình Çâu có ti‰c chi mà nh§, mình Çâu có mong chi mà mÖ 
TØng giây phút, phút giây Ç°i m§i, mình riêng bi‰t có chi Çâu  
mà ng©  
 
ChÌ còn có sÓng vui mà thôi, quên h‰t Çi bao cÖn nghèo Çói 
Nø cÜ©i mãi vÅn trên b© môi, tØng bÜ§c chân ÇiÍm trang cu¶c Ç©i 
 
TØng nhÎp bÜ§c hát vang tr©i mây, tung cuÓc khai ba ngàn th‰ 
gi§i 
Nào ai bi‰t ta Çang tØng giây, tøng bi‰n kinh vÓn không l©i này. 
 
    16. 16. 16. 16. sÓng vui ( II )sÓng vui ( II )sÓng vui ( II )sÓng vui ( II )        
 
- ChÌ thiŠn quán sÓng vui dài lâu, phép an tâm ôi thÆt 
nhiŒm mÀu 
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ñ¡m say nhiŠu chìm trong bóng tÓi, thª và sÓng thênh 
thang cu¶c Ç©i.  
- Tình không b‰n lÃy chi mà vÜ§ng, ÇÜ©ng Çi t§i vÜÖn  
cao tình thÜÖng 
Ngày vui t§i th‰ gian Ç°i m§i, Ç©i chuy‹n bi‰n có chi  
Çâu mà ng©. 
- ñØng h©n oán k‰t thêm nghiŒp duyên, lÃy thÜÖng  
yêu xóa såch hÆn thù 
th¡p lên nø cÜ©i hiŠn trong sáng, Çem nguÒn vui Ç¡p 
xây tình ngÜ©i. 
- ChÌ còn có sÓng vui mà thôi, quên h‰t Çi bao cÖn  
nghèo Çói 
Nø cÜ©i mãi nª trên b© môi, tØng bÜ§c chân Çi‹m 
trang cu¶c Ç©i. 
 

  11117. VIên Ng†c Qúy7. VIên Ng†c Qúy7. VIên Ng†c Qúy7. VIên Ng†c Qúy    
 
Hãy dâng cho nhau hånh phúc là an trú phút giây này thôi 
Hãy buông thä dòng sÀu kh°, vŠ nâng s¿ sÓng trên tay 
Châu báo chÃt ÇÀy th‰ gi§i, tôi Çem t¥ng bån sáng nay 
M¶t vÓc kim cÜÖng sáng chói, long lanh suÓt cä Çêm ngày 
M‡i phút m‡i viên ng†c quí, tóm thâu ÇÃt nÜ§c tr©i mây 
ChÌ cÀn m¶t hÖi thª nhË, là bao phép lå hi‹n bày 
Chim hót thông reo hoa nª, tr©i xanh mây tr¡ng là Çây 
Ánh m¡t thÜÖng yêu sáng tÕ, nø cÜ©i š thÙc Çong ÇÀy 
Này ngÜ©i giàu sang bÆc nhÃt, tha phÜÖng cÀu th¿c xÜa nay 
Hãy thôi làm thân cùng tº, vŠ Çây ti‰p nhÆn gia tài. 
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  11118888. . . . n‰u có yêu tôin‰u có yêu tôin‰u có yêu tôin‰u có yêu tôi 
                                            TrÀn Duy ñÙc, L©i: Ngô TÎnh Yên 
 
Có tÓt v§i tôi thì tÓt  v§i tôi  bây gi© 
ñØng Ç®i  ngày mai  Ç‰n  lúc tôi  xa  ngÜ©i 
ñØng Ç®i  ngày mai  Ç‰n khi tôi  phäi  ra Çi 
Ôi mu¶n  làm sao nói l©i tå  Ön. 
 
N‰u có bao dung thì  hãy bao dung bây gi© 
ñØng Ç®i  ngày mai  Ç‰n  lúc tôi  xa Ç©i 
ñØng Ç®i  ngày mai bi‰t  Çâu tôi  n¢m  im  hÖi 
Tôi ch£ng làm sao tå  l‡i cùng  ngÜ©i 
R¶n ràng m¶t  n‡i  Çau 
NghËn  ngào m¶t  n‡i  vui 
DÎu  dàng m¶t  n‡i  Çau 
NgÆm  ngùi  m¶t  n‡i vui. 
 
2. 
Có nh§ thÜÖng tôi thì  Ç‰n v§i tôi  bây gi© 
ñØng Ç®i  ngày mai lúc m¡t tôi  khép låi 
ñØng Ç®i ngày mai có khi tôi  Çành  xuôi  tay 
Trôi  dåt  vŠ  Çâu, chÓn  nào t¿a  nÜÖng 
 
N‰u có yêu tôi thì  hãy  yêu tôi  bây  gi© 
ñØng Ç®i ngày mai Ç‰n lúc tôi  qua  Ç©i 
ñØng Ç®i ngày mai  Ç‰n  khi tôi thành mây  khói 
Cát  bøi  làm  sao mà bi‰t  løy  ngÜ©i 
R¶n ràng m¶t  n‡i  Çau 
NghËn  ngào m¶t  n‡i vui 
DÎu  dàng m¶t  n‡i  Çau 
NgÆm  ngùi  m¶t  n‡i vui 
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 11119999. GÀn Nhau. GÀn Nhau. GÀn Nhau. GÀn Nhau 
    
GÀn nhau trao cho nhau yêu thÜÖng tình loài ngÜ©i 
GÀn nhau trao cho nhau tình yêu ÇØng gian dÓi 
GÀn nhau trao cho nhau ánh m¡t nhân loåi này 
Tình yêu trao cho nhau xây Ç¡p trên ÇÎa cÀu 
 
Cho dù rØng thay lá xanh Çi, 
Cho dù bi‹n cån nÜ§c bao la, 
Ta vÅn yêu thÜÖng nhau mãi mãi 
 
GÀn nhau trao cho nhau yêu thÜÖng dù m¶t ngày, 
GÀn nhau trao cho nhau bao nhiêu tình yêu Ãy 
GÀn nhau trao cho nhau nÜ§c m¡t hay nø cÜ©i, 
Và xin trao cho nhau nh»ng Ü§c mÖ tuyŒt v©i 
 
Cho dù bÀu tr©i kéo mây Çen, 
Cho dù rØng nào thi‰u muôn chim, 
Ta vÅn thÜÖng yêu nhau mãi mãi 
 
GÀn nhau trao cho nhau thÜÖng yêu ÇØng giÆn h©n 
GÀn nhau trao cho nhau ta Çem tình yêu t§i 
GÀn nhau trao cho nhau nh»ng tháng næm nÒng nàn 
Gi© Çây trong yên vui xin nh§ mang nø cÜ©i 

 Cho dù th©i gian có phôi pha, 
Cho dù ngàn vån tháng næm qua 
Ta vÅn thÜÖng yêu nhau mãi mãi 

       Nay em khi mÜa rÖi ta nghe lòng bÒi hÒi, 
      Này em khi sÜÖng rÖi tan theo làn mây khói 

M¶t mai ta chia tay xa cách nhau ngàn trùng 
Thì xin trao cho nhau câu m‰n thÜÖng ngÆp lòng. 
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  20202020. Trúc Lâm. Trúc Lâm. Trúc Lâm. Trúc Lâm    
    
GÀn nhau thÜÖng yêu nhau, Trúc Lâm tình m¥n nÒng 
GÀn nhau thÜÖng yêu nhau thiŠn môn cùng chung sÓng 
GÀn nhau thÜÖng yêu nhau, hÖi thª và nø cÜ©i  
Cùng nhau tâm an vui ta hát ca vang tr©i. 
 
Cho dù Ç©i có l¡m kh° Çau 
Cho dù ngày vui Ãy qua mau 
Ta vÅn luôn siêng tu tinh tÃn. 
 
GÀn nhau thÜÖng yêu nhau,Trúc Lâm mùa hå này 
GÀn nhau thÜÖng yêu nhau Trúc Lâm mùa vui Ãy 
GÀn nhau thÜÖng yêu nhau quy‰t chí Çåi nguyŒn thành 
Ngày nay gieo nÖi nÖi n‰p sÓng vui an lành. 
 
÷n ThÀy nguyŠn nh§ mãi không quên 
÷n Bån nh© thiŒn h»u ta nên 
Xin nh§ Ön Trúc Lâm mãi mãi. 
  
 22221111. ThiŠn Trà. ThiŠn Trà. ThiŠn Trà. ThiŠn Trà 
 
M©i bån hãy nâng ly trà, tình bån së thêm ÇÆm Çà, cùng 
bån nª nø cÜ©i tÜÖi  
Trà ngon bÓc hÖi nghi ngút, trà tÕa hÜÖng thÖm. Ly trong 
tay tròn ÇÀy chánh niŒm 
Nhìn nhau thân ái, rõ ràng bên nhau chÙ phäi nào là 
chiêm bao, gi© phút này chúc ta sum vÀy. 
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  22222222. Ý ThÙc Em M¥t Tr©i TÕ Rång. Ý ThÙc Em M¥t Tr©i TÕ Rång. Ý ThÙc Em M¥t Tr©i TÕ Rång. Ý ThÙc Em M¥t Tr©i TÕ Rång    
    
ThÙc dÆy hôm nay, em thÃy tr©i xanh, 
Ch¡p tay em cám Ön Ç©i mÀu nhiŒm 
Cho em hai mÜÖi bÓn gi© tinh khôi, 
Cho em bÀu tr©i bao la, m¥t tr©i lên cao, rØng cây š thÙc, 
M¥t tr©i lên cao, rØng cây vÜÖn n¡ng chan hòa 

 ñKñKñKñK    
Em Çi ngang qua ÇÒng hoa hÜ§ng dÜÖng, 
Hàng vån bông hoa ngoänh nhìn vŠ phÜÖng ñông chói 
sáng 
Ý thÙc em m¥t tr©i tÕ rång, bàn tay em gieo håt cho mùa 
sang næm 
 
Bi‹n Ç¶ng tai em, nghe ti‰ng triŠu dâng, 
Xôn xao mây bÓn phÜÖng r©i lÒng l¶ng 
Quê hÜÖng thân yêu ngát hÒ sen thÖm, 
Quê hÜÖng hàng dØa ven sông 
Ru¶ng ÇÒng vÜÖn vai, cÜ©i theo bông lúa, 
Ru¶ng ÇÒng vÜÖn vai cÜ©i mÜa vui n¡ng træm mùa. 

 ñKñKñKñK 
ñÃt mË cho em hÜÖng qu‰ tÀn ô.  
Tía tô rau hún rau ngò mÀu nhiŒm 
Mai Çây xanh tÜÖi núi ÇÒi quê hÜÖng 
Mai Çây l¶c Ç©i lên nhanh 
Ng†t l©i ca dao trÀn gian vui hát 
Ng†t l©i ca dao mÀu xanh ÇÜa bÜ§c chân ngÜ©i. 
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 22223333. Hai L©i HÙa. Hai L©i HÙa. Hai L©i HÙa. Hai L©i HÙa 
        
    Con xin hÙa mª r¶ng lòng thÜÖng và tìm cách bäo  
     vŒ s¿ sÓng    
 cûa m†i ngÜ©i , m†i loài, cÕ cây, cÀm thú  và ÇÃt Çá. 
 (thª) hum hà, hum hà, hum hà 

Con xin hÙa mª r¶ng lòng hi‹u bi‰t Ç‹ có th‹ thÜÖng yêu 
và chung sÓng 

 v§i m†i ngÜ©i m†i loài cÕ cây, cÀm thú  và ÇÃt Çá. 
 (thª) hum hà, hum hà, hum hà. 
 
  22224444.... Bông Hoa Vàng Trong CÕ Bông Hoa Vàng Trong CÕ Bông Hoa Vàng Trong CÕ Bông Hoa Vàng Trong CÕ 

 
Bu°i sáng em Çi thiŠn hành, 
Ch®t m¶t bông hoa vàng trong cÕ 
Trông thÃy em 
Bông hoa nghiêng nghiêng  mïm cÜ©i, 
RÒi bông hoa hÕi 
"Em có bi‰t là Bøt thÜÖng em không?" 
*Em bi‰t Bøt thÜÖng em  
Mà Bøt cÛng thÜÖng m†i ngÜ©i và m†i loài khác n»a 
Bøt thÜÖng con sóc con nai, con mu‡i con trùng, con 
chim con cá 
Bøt låi thÜÖng nh»ng loài cÕ cây, và thÜÖng nh»ng loài 
ÇÃt Çá 
Hoa Öi, hãy cùng em sung sÜ§ng chÃp nhÆn tình thÜÖng 
ñ‹ tØ hôm nay phân chia hånh phúc trên m†i nëo ÇÜ©ng 
Hoa Öi, hãy cùng em sung sÜ§ng chÃp nhÆn tình thÜÖng 
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ñ‹ tØ hôm nay phân chia hånh phúc trên m†i nëo ÇÜ©ng  
Hoa Öi, em ch¡p tay thành bông sen búp, 
Xin nguyŒn Çi trên con ÇÜ©ng tuyŒt v©i, tuyŒt v©i cûa Bøt  
Con ÇÜ©ng hi‹u bi‰t con ÇÜ©ng thÜÖng yêu. 
Em xin h†c thª h†c cÜ©i, 
ñ‹ chuy‹n hoá nh»ng n‡i buÒn cÖn giÆn 
ñ‹ trái tim em làm ra tình thÜÖng rÃt ng†t, 
Thành nø cÜ©i rång r« trên m¡t và trên môi 
Hoa Öi, hoa hãy giúp em , 
Nai Öi, sóc Öi, chim Öi, cá Öi, cÕ cây Öi, ÇÃt Çá Öi..... 
Chúng ta hãy cùng nâng Ç« nhau 
Trên con ÇÜ©ng th¿c tÆp, con ÇÜ©ng hi‹u bi‰t, con ÇÜ©ng 
thÜÖng yêu. 
 
 22225555. ThiŠn hành. ThiŠn hành. ThiŠn hành. ThiŠn hành 
    
Thª ÇŠu theo bÜ§c thänh thÖi, ta mïm miŒng nª luôn nø 
cÜ©i,                                                                              
ñ¢ng xa tr©i ÇÃt bao la, phút giây hiŒn tåi là phút giây 
tuyŒt v©i 
TuyŒt v©i là vÈ ÇËp cûa ÇÃt tr©i, tuyŒt v©i là ta ª tåi Çây 
Có thÀy có bån có luôn nø cÜ©i 
Còn thª là ta con sÓng, bÜ§c ÇiŠu là còn ÇÛ hai chân 
Còn thÃy ÇÜ©ng Ç‹ ng¡m thiên nhiên, vÆy là sÜ§ng quá 
tiên trên Ç©i. 
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 22226666. Nghe Chuông. Nghe Chuông. Nghe Chuông. Nghe Chuông    
 
Boong! ti‰ng chuông huyŠn diŒu vang rŠn không gian vào 
cõi thênh thang 
NguyŒn ti‰ng chuông này, vang Ç‰n m†i ngÜ©i 
Xa xôi tæm tÓi ÇÜ©ng lÓi âm u 
Nh»ng ai phiêu båt mau dØng låi chân bØng tÌnh giÃc mê. 
 
 22227777. Lš NgÒi ThiŠn. Lš NgÒi ThiŠn. Lš NgÒi ThiŠn. Lš NgÒi ThiŠn        
                        (Nhåc Lš Con Sáo) 
        
Væng v£ng nghe, chuông báo gi© công phu    
Tôi bÜ§c Çi tØng bÜ§c nhË nhàng, trên ÇÜ©ng ÇÃt hiŠn  
lành 
Vào thiŠn ÇÜ©ng lòng không nghï suy, luôn nhÃt tâm 
nh»ng hÖi vào ra 
HÖi thª vào lòng nghe thänh thÖi, hÖi thª ra v»ng thân 
ngÒi yên 
Bao Üu phiŠn gi© Çây Çã tan, thân và tâm sÓng trong bình 
an. 

   
  22228888. M¶t Cõi ñi VŠ. M¶t Cõi ñi VŠ. M¶t Cõi ñi VŠ. M¶t Cõi ñi VŠ 
                                                                                            ( TrÎnh Công SÖn) 
 
Bao nhiêu næm rÒi còn mãi ra Çi, Çi Çâu loanh quanh cho 
Ç©i mõi mŒt. 
Trên hai vai ta Çôi vÀng nhÆt nguyŒt, r†i suÓt træm næm 
m¶t cõi Çi vŠ... 
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L©i nào cûa cây, l©i nào cÕ lå, m¶t chiŠu ngÒi say m¶t 
     Ç©i thÆt nhË ...ngày qua. 

VØa tàn mùa xuân, rÒi tàn mùa hå, m¶t ngày ÇÀu thu  
nghe chân ng¿a vŠ...chÓn xa. 
 
Mây che trên ÇÀu và n¡ng trên vai, Çôi chân ta Çi sông  
còn ª låi. 
Con tinh yêu thÜÖng vô tình ch®t g†i. Låi thÃy trong ta 
hiŒn bóng con ngÜ©i. 

 Nghe mÜa nÖi này låi nh§ mÜa xa, mÜa bay trong ta  
     bay tØng håt nhÕ. 

Træm næm vô biên chÜa tØng h¶i, ch£ng bi‰t nÖi nao  
là chÓn quê nhà. 
 
ñÜ©ng chåy vòng quanh m¶t vòng tiŠu tøy, m¶t b© cÕ non 
m¶t b© m¶ng mÎ....ngày xÜa. 
TØng l©i tà dÜÖng là l©i m¶ ÇÎa, tØng l©i b‹ sông nghe ra 
tØ Ç¶... suÓi khe. 

 Trong khi ta vŠ låi nh§ ta Çi, Çi lên non cao Çi vŠ bi‹n 
     r¶ng. 

ñôi tay nhân gian chÜa tØng Ç¶ lÜ®ng, ng†n gió hoang vu 
th°i suÓt... xuân thì. 
 
 22229999. L©i Qua Ti‰ng Låi. L©i Qua Ti‰ng Låi. L©i Qua Ti‰ng Låi. L©i Qua Ti‰ng Låi    
    

 L©i qua mà ti‰ng låi                        L©i qua mà ti‰ng låi                          
 Giäi quy‰t chi Çâu?                        Giäi quy‰t chi Çâu? 
 Sao không dØng låi                        Sao không dØng låi 
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 KÈo hÓ thêm sâu                            Thª nhË và sâu 
  
 L©i qua mà ti‰ng låi                       L©i qua mà ti‰ng låi                          
 Giäi quy‰t chi Çâu?                        Giäi quy‰t chi Çâu? 
 Sao không dØng låi                        Sao không thª nhË 
 KÈo hÓ thêm sâu                            Mïm cÜ©i nhìn nhau 
   
  30. Lš ngÒi thiŠn 30. Lš ngÒi thiŠn 30. Lš ngÒi thiŠn 30. Lš ngÒi thiŠn  
                                                                                                            (Nhåc Lš B‰n Tre) 

 
Tr©i vØa hØng sáng, chuông chùa ngân, chuông chùa  
ngân 
BÜ§c chân nhË nhàng thanh thän, bÜ§c vô bÜ§c vô thiŠn 
ÇÜ©ng  
Ôi thänh thÖi nhË nhàng, nhË nhàng nhË nhàng an nhiên 
An nhiên v»ng thân ngÒi yên. 
 
ThiŠn ÇÜ©ng bu°i sáng træng còn treo, træng còn treo 
Nª ngay nø cÜ©i tÜÖi mát, bÜ§c chân dÅm lên th¿c tåi 
Ôi thänh thÖi nhË nhàng, nhË nhàng nhË nhàng an nhiên 

     An nhiên v»ng thân ngÒi yên. 
 
 ThiŠn ÇÜ©ng Ãm áp thÃy ÇÜ®c tâm, thÃy ÇÜ®c tâm 
 M¶t phen mà ngÒi xuÓng, quy‰t tâm dÙt luôn sÀu Çau 

Ôi thänh thÖi nhË nhàng, nhË nhàng nhË nhàng an nhiên 
An nhiên v»ng thân ngÒi yên. 
 
Vui buÒn là thuyŠn theo gió, hÖi thª chính là neo 
V»ng tâm duy trì hÖi thª, ch§ cho cuÓn trôi thuyŠn Çi 
Ôi thänh thÖi nhË nhàng, nhË nhàng nhË nhàng an nhiên 
An nhiên v»ng thân ngÒi yên. 
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 31. Thänh ThÖi  31. Thänh ThÖi  31. Thänh ThÖi  31. Thänh ThÖi   
                 ( Nhåc Qua CÀu Gió Bay) 
 
Chuông ngân tØng ti‰ng Ói à ngân nga 
thª vào tâm tÌnh l¥ng a à a í a 
thª ra Ói à mïm cÜ©i, thª ra Ói a mïm cÜ©i 
 
tình tình tình thänh thÖi, tình tình tình thänh thÖi. 
 
An nhiên ngÒi xuÓng Ó à an nhiên  
thiŠn ÇÜ©ng trên gÓi cÕ a à a í a 
trÀm luân Ói a h‰t rÒi , trÀm luân Ói a h‰t rÒi 
tình tình tình thänh thÖi, tình tình tình thänh thÖi 
 
Thong dong tØng bÜ§c Ói à thong dong 
ÇÜ©ng Ç©i sao b‡ng nhË a à a í a 
cºa không Ói a bÜ§c vào, cºa không Ói a bÜ§c vào 
tình tình tình thänh thÖi, tình tình tình thänh thÖi. 
 
 33332222. Hãy Thôi Làm Kh° Cho Nhau. Hãy Thôi Làm Kh° Cho Nhau. Hãy Thôi Làm Kh° Cho Nhau. Hãy Thôi Làm Kh° Cho Nhau    
                           ( Nhåc Trung Hoa, L©i Pháp Hòa) 
 
Ta quy‰t chí Çi tu, danh l®i không bu¶c ràng, 
sóng gió ta ch£ng s©n lòng, Çem h‰t tinh thÀn, 
lo tu tinh tÃn, quy‰t tâm sÓng trong Çåo mÀu 
 
ñK:ñK:ñK:ñK: Dù Ç©i hay d©i Ç°i, ta nguyŒn không Ç°i d©i  
Çem an vui cho m†i nhà, tÆp thª tÆp cÜ©i  
sÓng trong tÌnh thÙc, nói næng v§i nhau ôn hòa 
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 Ta nay có Tæng thân, ôi hånh phúc nào b¢ng 
vai chung vai m¶t lòng nguyŒn, Çem ánh Çåo vàng 
thÜÖng yêu hi‹u bi‰t, Ç‰n cho Ç‰n cho muôn ngÜ©i. 
 
ñK:ñK:ñK:ñK: ñ©i ngÜ©i trong ng¡n ngûi, gây kh° nhau làm gì? 
thôi em Öi ta nguyŒn rÒi, thÜÖng m‰n nhau hoài 
xóa tan tÃt cä, các tâm ghét-ghen- giÆn-h©n   

     Thôi em Öi ta nguyŒn rÒi, thÜÖng m‰n nhau hoài  
 xóa tan tÃt cä, các giây vÃn vÜÖng bu¶c ràng.   
 
  33333333. MuÓn ThÜÖng Phäi Hi‹u. MuÓn ThÜÖng Phäi Hi‹u. MuÓn ThÜÖng Phäi Hi‹u. MuÓn ThÜÖng Phäi Hi‹u    
  

Sáng hôm qua em ra vÜ©n hái m¶t bông hÜ©ng, 
em vô š bÎ gai hÜ©ng sÜ§t bÎ thÜÖng, cä ngày em  
chÌ lo bæng bó, 
bªi vì em bi‰t thân mình thì mình thÜÖng 
H¼AH¼AH¼AH¼A: : : : Øa th‰ m§i thiŒt là thÜÖng (3 lÀn) 
    
Sáng hôm nay em ra vÜ©n ng¡m låi cây hÜ©ng, 
em than thª v§i bông hÜ©ng vŠ n°i Çau thÜÖng, 
chØng hi‹u ra thì em m§i bi‰t,  
muÓn thÜÖng cây hÜ©ng phäi qua cÀu Hi‹u rÒi Ç‰n cÀu 
ThÜÖng, 
H¼AH¼AH¼AH¼A: : : : Øa th‰ m§i thiŒt là thÜÖng (3 lÀn) 
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  34343434. . . . ThªThªThªThª     
 
Thª vô, tâm tÌnh l¥ng- thª ra, miŒng mïm cÜ©i 
Çem m¡t thÜÖng nhìn kh¡p cu¶c Ç©i 
Thª vào ta là Çóa hoa xinh- thª ra ta tÜÖi mát nhË nhàng 
tÕa hÜÖng thÖm ngát kh¡p dÎu dàng 
Ta v»ng vàng nhÜ ÇÒi cao núi xanh - ta sáng soi nhÜ  
nÜ§c tÌnh hÒ thu 
Thª vào ta là không gian thänh thÖi - thª ra ta thÃy ta 
thênh thang. 
  

  33335555. Lºa GiÆn. Lºa GiÆn. Lºa GiÆn. Lºa GiÆn    
    
M‡i khi tôi giÆn cái m¥t tôi buÒn xo- trái tim hÆm h¿c  
lºa Çâu bØng to 
boong boong tôi thÃy ai cÛng buÒn- tôi muÓn Çâu  
giÆn h©n 
lºa lºa tØ Çâu sao cÙ dâng dâng tØng cÖn 
boong boong tình tình tình có ti‰ng chuông ngân  
vang Çàng xa (2 lÀn) 
 
Boong boong ti‰ng chuông chánh niŒm, bÜ§c chân tôi  
nhË nhàng hÖn 
hÖi thª tôi an bình, hÖi thª tôi an bình 
buÒn phiŠn dÀn xa khi thª luôn mÃy hÖi vào ra (2 lÀn) 
 
Boong boong Quan Th‰ Âm l¿c, Quán Th‰ Âm hånh 
tôi tÆp mª lòng ra, tôi l¡ng nghe tâm mình, håt giÓng  
kia mÃy Ç©i 
tiŠm tàng trong tôi nên khi‰n tôi n°i sân thÆt mau (2 lÀn) 
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 Boong boong kÈ kia th‰ này, kÈ kia n¥ng l©i 

nguyên do vøng vŠ thôi, tôi quy‰t tâm xây hÒ, chuy‹n t 
hÓi ganh giÆn h©n , 
thành hÒ sen thÖm ngát hÜÖng cûa Hi‹u và ThÜÖng (2 lÀn) 

            
        36363636. Hånh Phúc ñÖn SÖ. Hånh Phúc ñÖn SÖ. Hånh Phúc ñÖn SÖ. Hånh Phúc ñÖn SÖ    
        
    N‰u không có hånh phúc m¶t Ç©i - ta hãy tìm hånh phúc 
     m¶t næm m¶t tháng     

n‰u không có m¶t tháng m¶t næm  - ta hãy tìm hånh phúc 
m¶t ngày m¶t gi©  
 
ñK:ñK:ñK:ñK: Sáng nay tôi thÃy mình hånh phúc - sau m¶t Çêm 
ngon giÃc nÒng nàn 
và tôi nhìn ra - thÃy xuân chan hòa - A! m¶t Çóa hoa tÜÖi. 
 
N‰u không có hånh phúc m¶t Ç©i - ta hãy tìm hånh phúc 
m¶t næm m¶t tháng  
n‰u không có m¶t tháng m¶t næm  - ta hãy tìm hånh phúc 
m¶t ngày m¶t gi© 
 
ñK:ñK:ñK:ñK: Sáng nay tôi thÃy mình hånh phúc - tâm hÒn thêm 
tÜÖi mát ng†t ngào  
ch®t tôi nhÆn ra - nét môi em cÜ©i  -A! m¶t Çóa hoa tÜÖi. 
 
N‰u không có hånh phúc m¶t Ç©i - ta hãy tìm hånh phúc 
m¶t næm m¶t tháng  
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n‰u không có m¶t tháng m¶t næm  - ta hãy tìm hånh phúc 
m¶t ngày m¶t gi©  
 
ñKñKñKñK: Sáng nay tôi thÃy mình hånh phúc - nghe nhË tênh 
quên h‰t mu¶n phiŠn 

    rÒi cùng nhåc rÖi -ti‰ng ca không l©i -A! m¶t Çóa hoa tÜÖi. 
   
  33337777. chuy‹n hóa tÆp khí . chuy‹n hóa tÆp khí . chuy‹n hóa tÆp khí . chuy‹n hóa tÆp khí  
        (Nhåc Lš Ng¿a Ô) 
TrÀm Luân: 
Phóng con ng¿a chåy rong - ng¿a hoang em phóng, theo 
s¡c Ç‹ tìm vui 
Ù Ü Ø Ù Ü, phi theo ngÛ døc, chåy låc vào rØng mê 
trôi læn trong s¡c th†, gây thêm nghiŒp chÜ§ng, bi‰t bao 
sân hÆn phiŠn hà 
Là em š a... Ç¡m chìm, Ç¡m chìm em Ç¡m chìm trong 
trÀm luân. (2 lÀn) 
 
DØng chân 
B¡t con ng¿a chåy rong, chåy rong em nhÓt, em nhÓt con 
ng¿a hoang 
á a à á a, không cho qua núi m¶ng, trª låi rØng mÖ 
trôi læn trong thÃt niŒm, phi theo tÆp khí, nói næng không 
ÇÜ®c hài hòa 
Là em š a... quy‰t lòng, quy‰t lòng, em quy‰t lòng dØng 
chân (2 lÀn) 
 
Thänh ThÖi 
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Giúp con ng¿a tÎnh tâm, tÎnh tâm theo pháp, theo pháp Ç‹ 
cùng Çi 
í i ì í i, Çi trong chánh niŒm, th¿c tÆp tØ bi 
cho cây bi trí nª, træm hoa tuŒ giác, trú trong an låc tuyŒt 
v©i 
Là em š a... sÓng Ç©i, sÓng Ç©i, em sÓng Ç©i thänh thÖi 
Là em š a... sÓng Ç©i, sÓng Ç©i, em sÓng Ç©i (nó) t¿ do. 

  
 33338888. m‡i ngày tôi ch†n m¶t niŠm vui. m‡i ngày tôi ch†n m¶t niŠm vui. m‡i ngày tôi ch†n m¶t niŠm vui. m‡i ngày tôi ch†n m¶t niŠm vui 
                                                                      ( TrÎnh Công SÖn) 
    
M‡i ngày tôi ch†n m¶t niŠm vui - ch†n nh»ng bông hoa 
và nh»ng nø cÜ©i 
tôi m¥c gió tr©i m©i em gi» lÃy- Ç‹ m¡t em cÜ©i t¿a lá bay 
M‡i ngày tôi ch†n ÇÜ©ng mình Çi - ÇÜ©ng Ç‰n anh em 
ÇÜ©ng Ç‰n bån bè 
tôi Ç®i em vŠ bàn chân quen quá - thäm lá me vàng låi 
bÜ§c qua 
 
ñKñKñKñK: và nhÜ th‰ tôi sÓng vui tØng ngày 
        và nhÜ th‰ tôi Ç‰n trong cu¶c Ç©i 
        Çã yêu cu¶c Ç©i này b¢ng trái tim cûa tôi 

     
 M‡i ngày tôi ch†n m¶t lÀn thôi - ch†n ti‰ng ru con nhË 

bÜ§c vào Ç©i 
tôi ch†n n¡ng ÇÀy, ch†n cÖn mÜa t§i - Ç‹ lúa reo mØng  
t¿a vÅy tay 
M‡i ngày tôi ch†n ngÒi thÆt yên - nhìn rõ quê hÜÖng  
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và nghï låi mình 
tôi ch®t bi‰t r¢ng, vì sao tôi sÓng - vì ÇÃt nÜ§c cÀn m¶t 
trái tim 
ñKñKñKñK    

                        M‡i ngày tôi ch†n m¶t niŠm vui - cùng v§i anh em tìm  
     Ç‰n m†i ngÜ©i 

tôi ch†n nÖi này, tØng Çêm ca hát - Çã thÃy ti‰ng cÜ©i  
r¶n rã bay.    

39393939. Ai Bäo ñi Tu Là Kh°  . Ai Bäo ñi Tu Là Kh°  . Ai Bäo ñi Tu Là Kh°  . Ai Bäo ñi Tu Là Kh°                                                                                   
(Nhåc Phåm Duy - L©i Pháp Hòa) 

Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ  
Ngồi tụng kinh, cái đầu rung rinh và đôi mắt lim dim 
Năm tháng không lo chuyện chi ngoài công phu chấp tác 
Cứ mỗi năm ba má đến thăm mang bánh quà đầy mâm. 

Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ  
Được thầy thương, huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui 
Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát 
Biết thương nhau, cảm thông cho nhau, đời chẳng còn 
khổ đau. 

Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ 
Ngồi học kinh, khói trầm lung linh, và tâm trí khái minh 
Vui thú ta đi thiền hành, nào trời trong gió mát 
Ước mong sao giới đức thêm cao, mau thoát vòng         
trần lao 
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Ngồi trong Pháp Đường tâm trí yên, thật yên 
Mỗi khi pháp đàm học nghe rất nhiều 
Thở ra, thở vào thắm thía những lời kinh  
Ngồi ăn với chúng hởi chi vui bằng? 

 Ai bäo æn chay là kh°, æn chay sÜ§ng l¡m chÙ                
Nào phª cay và ÇÆu hû tÜÖi, nào hû ti‰u bún riêu                                                   
Cho tí rau thÖm vào thêm, nÒi cà-ri thÖm phÙc                   
MuÓn æn thêm nhÜng có ti‰ng chuông, em thª vào,       
thª ra. 

40404040. BÔNG H. BÔNG H. BÔNG H. BÔNG HÒng cài áoÒng cài áoÒng cài áoÒng cài áo 

     M¶t bông hÒng cho em, m¶t bông hÒng cho anh, và  
m¶t bông hÒng cho nh»ng ai 
cho nh»ng ai Çang còn mË, Çang còn mË Ç‹ lòng vui 
sÜ§ng hÖn. 
rûi mai này mË hiŠn có mÃt Çi, nhÜ Çóa hoa không  
m¥t tr©i,  
nhÜ trÈ thÖ không nø cÜ©i, nhÜ Ç©i mình không l§n  
khôn thêm,  
nhÜ bÀu tr©i thi‰u ánh sao Çêm, 
MË mË là dòng suÓi dÎu hiŠn - mË mË là bài hát thÀn  
tiên là bóng mát trên cao - là ánh m¡t træng sao - là  
ánh ÇuÓc trong Çêm khi låc lÓi 
MË mË là l†n mía ng†t ngào - mË mË là näi chuÓi  
buÒng cau 
là ti‰ng d‰ Çêm thâu - là n¡ng Ãm nÜÖng dâu 
là vÓn li‰ng yêu thÜÖng cho cu¶c Ç©i 
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      RÒi m¶t chiŠu nào Çó anh vŠ - nhìn mË yêu - nhìn  
thÆt lâu - rÒi nói v§i mË r¢ng: 
“MË Öi, mË Öi, mË có bi‰t hay không? “ “Bi‰t gì ?’ 
“Bi‰t là con thÜÖng mË không? “ 

ñóa hoa màu hÒng vØa cài lên áo Çó anh - Çóa hoa  
màu hÒng vØa cài lên áo Çó em 
thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sÜ§ng Çi -  
hãy cùng tôi vui sÜ§ng Çi. 
 

    41. Bàn tay mÀu nhiŒm41. Bàn tay mÀu nhiŒm41. Bàn tay mÀu nhiŒm41. Bàn tay mÀu nhiŒm 
    
(ngâm chÆm) 
Bàn tay vô thÌ vô chung 
Bàn tay mÀu nhiŒm vô cùng cûa ai 
Bàn tay vÅy g†i sao Çêm 
Bàn tay mang låi êm ÇŠm tu°i thÖ. 
 
Tay này ÇÜa n¡ng vŠ làng - tay này mang gió lành  
qua ru¶ng ÇÒng 
Tay này may áo Çêm Çông - tay này dŒt mÓi tình  
chung quê nghèo.                                                   
Bàn tay em nhÜ tÃm må non - bàn tay em ÇÜa thuyŠn  
sang sông 
Bàn tay em thÖm lúa hÜÖng nÒng - bàn tay em núi  
sông mãi còn 
 
Tay này th¡p ÇuÓc lên ÇÜ©ng - tay này ÇÜa lÓi vŠ nguÒn 
yêu thÜÖng 
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Tay này d¿ng låi quê hÜÖng - tay này n¡m lÃy cÜÖng 
thÜ©ng t° tiên  
 
Bàn tay em trong sáng dÎu hiŠn - bàn tay em nhÜ Çóa  
båch liên 
Bàn tay em gi» thÖm quê mË - bàn tay em nÓi liŠn ViŒt 
Nam 
 
Tay này nhân ái làm quen - tay này th¡p sáng ng†n Çèn 
Çêm Çen 
Tay này may áo cÖ hàn - tay này dâng bát cÖm tràn 
thÜÖng yêu 
 
Bàn tay em, ôi ! quá mÀu nhiŒm - bàn tay em thanh thoát 
thÀn tiên 
Bàn tay em không vÜ§ng thù hÆn - bàn tay em Çem Ç‰n 
bình yên 
 
Tay này vun x§i tình ngÜ©i - tay này chÌ lÓi ÇÜa ÇÜ©ng 
th‰ gian 
Tay này lau ráo lŒ tràn - tay này th‰ gi§i ba ngàn nª hoa 
 
Bàn tay em mãi mãi vÅn còn - còn hình bóng mË cha  
thân yêu 
Còn quê hÜÖng linh hÒn t° quÓc - bÓn nghìn næm væn  
hi‰n giÓng nòi 
 
Tay này nª Çóa sen hÒng - tay này gi» mÓi tình chung  
quê nhà 
Tay này gánh vác sÖn hà - tay này chuy‹n ánh Çåo  
vàng lan xa 
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      Bàn tay thÜÖng thân yêu cûa em - bàn tay thÜÖng xây 
      d¿ng tÜÖng lai 

Bàn tay thÜÖng k‰t nÓi tình ngÜ©i - bàn tay thÜÖng  
Ç‹ låi ngày mai 
 
Tay này cªi mª ÇÖm ÇÀy - tay này tÜ§i mát tình gÀy  
nª hoa 
Tay này b¡t nhÎp cÀu qua - qua dòng thân ái qua hÒn  
quê hÜÖng. 

 
 42. thiŠn sinh ru n¶i k‰t42. thiŠn sinh ru n¶i k‰t42. thiŠn sinh ru n¶i k‰t42. thiŠn sinh ru n¶i k‰t    
    
MÜa rÖi nhè nhË bên tr©i, l¡ng nghe th°n thÙc ÇÀy  
vÖi n‡i lòng 
Ngû Çi n¶i k‰t mông lung, Ç‹ cho hÖi thª mÃy tÀng  
vào ra. 
S§m khuya gieo håt tØ hòa, mai này lòng ÇÃt nª hoa  
cho Ç©i  
Ngû Çi n¶i k‰t tôi Öi, ngày mai chuy‹n hóa cho Ç©i  
thÜÖng nhau. 
  
 43. niŠm Çau tháng næm 43. niŠm Çau tháng næm 43. niŠm Çau tháng næm 43. niŠm Çau tháng næm  
                      theo chiŠu lá bay                      theo chiŠu lá bay                      theo chiŠu lá bay                      theo chiŠu lá bay    
                                                    (Nhåc Mùa Thu Lá Bay - L©i Pháp Hòa) 
 
M¶t ngày sÓng vui bên mái gia Çình 
Nói sao cho vØa h‰t niŠm an lành 
Låy PhÆt cÀu xin mãi nhÜ ngày nay 
ñØng ai trách nhau mà cÀn hi‹u nhau. 
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      ñK:ñK:ñK:ñK: Th‰ gian này, sao nhiŠu cay Ç¡ng 
        Tåi chúng ta ch£ng bi‰t yêu thÜÖng nhau hoài 
        Mà cÙ Ç‹, cho lòng ghét ghen 
        Ngày bùng to, nÓi k‰t cuÓn lôi dài dài. 

       
     Gi© ngày æn næn Ç‰n trÜ§c PhÆt Çài 

Chí thành dâng hÜÖng cúng dÜ©ng NhÜ Lai 
NguyŒn cÀu h¶ cho chúng con bình an 
NiŠm Çau tháng næm theo chiŠu lá bay. 
 
Lòng mình có an nh© có tu hành 
Ch£ng Ç‹ phiŠn näo chúng t¿ tung hoành 
Nh© ThÀy truyŠn trao pháp môn thÆt hay, 
Nhìn nhau-hi‹u nhau chân tình hiŒn ngay  

              
 ñK ñK ñK ñK    
NguyŒn cùng Tæng Thân tinh tÃn h¢ng ngày 
Quy‰t Çem an vui gieo kh¡p muôn loài 
Th¿c tÆp nhìn nhau v§i tâm tØ bi 
NguyŒn xin Th‰ Tôn thÜÖng tình chÙng minh 
NguyŒn xin Th‰ Tôn gia h¶ chúng con. 

 
 
 44. mª cºa tây phÜÖng 44. mª cºa tây phÜÖng 44. mª cºa tây phÜÖng 44. mª cºa tây phÜÖng     
        (Nhåc SÖn Tinh Thûy Tinh) 
 
Mª cºa Tây PhÜÖng, cho các nhân loåi Çi vŠ, Çi Çi vŠ 
Bên Tây PhÜÖng vui tÜÖi h¢ng nghe loài chim nói Pháp 
Mau mau Çi lên (2 lÀn) 
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KhÕi vòng tº sanh (2 lÀn) 
     ñ‰n cänh Tây PhÜÖng vui vÈ an låc bÓn mùa, bÓn bÓn 
     mùa 

ñi lên trên Tây PhÜÖng, (2 lÀn) 
ñÀy hoa mùi hÜÖng thÖm ngát 
Trong ao hoa sen (2 lÀn) 
Tr¡ng vàng ÇÕ xanh (2 lÀn) 
 
DÜ§i Çáy ao sen, lót nh»ng thûy ng†c xa cØ, xa xa cØ 
BÓn phía trên hoa sen (2 lÀn) 
ñÀy thêm hào quang chi‰u sáng 
ñua nhau tuôn ra (2 lÀn) 
Tr¡ng vàng ÇÕ xanh (2 lÀn) 
 
Nh§ thuª xÜa kia, vô sÓ nhân loåi sinh vŠ, sinh sinh vŠ 
ñÙc Thích Ca Mâu Ni (2 lÀn) 
TØ lâu lâu làm thinh không nói 
MuÓn cho nhân sinh (2 lÀn) 
ñ¥ng vŠ cõi Tây (2 lÀn) 
 
Thích Ca Mâu Ni, quy‰t tâm Ç¶ tÆn phen này, phen phen 
này 
Các con muÓn sanh (2 lÀn) 
Thì mau trì danh ñÙc PhÆt 
Ôi thôi! ôi thôi! (2 lÀn) 
Không còn tº sanh (2 lÀn) 
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H‰t thäy chúng sanh, tâm š cung kính vui mØng, vui vui 
mØng 
Ch£ng có bao nhiêu lâu (2 lÀn) 
Vãng sanh vŠ trong nháy m¡t 
ñi lên trên hÜ không (2 lÀn) 
Vang ÇÀy trÓng chuông (2 lÀn) 
 
Lúc Ç‰n Tây PhÜÖng chÜ Thánh tr°i nhåc rÜ§c vào,  
rÜ§c rÜ§c vào 
Ôi Tây PhÜÖng vui thay (2 lÀn) 
CÀu xin vŠ bên cõi Ãy 
Ÿ chi nÖi Çây (2 lÀn) 
N® trÀn vÃn vÜÖng (2 lÀn) 
 
 45. thu ÇËp Çã vŠ rÒi45. thu ÇËp Çã vŠ rÒi45. thu ÇËp Çã vŠ rÒi45. thu ÇËp Çã vŠ rÒi    
 
M¶t lá ngô ÇÒng rÖi, có hay chæng ngÜ©i Öi 
M¶t lá ngô ÇÒng rÖi, thu ÇËp Çã vŠ rÒi. 
 
ñKñKñKñK:::: Ngàn chi‰c lá còn rÖi 
        ñÕ au hay vàng tÜÖi 
        Ngàn chi‰c lá rÖi rÖi 
        Bay vèo ngÆp cä tr©i. 
 
L© l»ng trên tr©i cao, chi‰u lên nÜ§c hÒ xanh 
L© l»ng trên tr©i cao, mây ÇËp còn d¿ng thành. 
ñKñKñKñK    

 
      RØng vi lô quånh hiu, sáo lên ru hÒn ai 

RØng vi lô quånh hiu, n¡ng vàng ngÆp ru¶ng dài 
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ñKñKñKñK    
 
NiŠm thÜÖng trong lòng tôi, th¡m tÜÖi không nhåt phai 
NiŠm thÜÖng trong lòng tôi, thu ÇËp vÅn còn hoài. 
ñKñKñKñK    
    

    46. phút giây tuyŒt v©i46. phút giây tuyŒt v©i46. phút giây tuyŒt v©i46. phút giây tuyŒt v©i    
                                            (Nhåc Kìa Con BÜ§m vàng - L©i Pháp Hòa) 
    
NgÒi yên l¡ng lòng, ngÒi yên Ç‹ thiŠn  
lòng an vui, mïm cÜ©i tÜÖi 
ôi phút giây thÆt tuyŒt v©i (2 lÀn) 
tan sÀu lo, h‰t buÒn xo. 

     GiÆn nhau Ç‹ chi, giÆn chi chÓng già 
cÜ©i lên Çi, niŠm sân si 
trong phút giây tan bi‰n rÒi, tâm gi© Çây Çã l¡ng rÒi 
ôi nhË tênh, ôi nhË tênh. 
  
 47. b‰n b© an låc47. b‰n b© an låc47. b‰n b© an låc47. b‰n b© an låc 
                                            ((((Nhåc B‰n ThÜ®ng Häi- L©i Pháp Hoà) 
 
ñ©i vui, Ç©i buÒn; buÒn vui chuy‹n bi‰n là chuyŒn thÜ©ng 
th‰ gian 
NgÜ©i Öi! dù vui hay buÒn, mà lòng ta quy‰t tâm vÅn bŠn 
ÇÜ©ng tu. 
 
ñK:ñK:ñK:ñK: ThÜÖng nhau phäi nh§, thông cäm cho nhau 
        ñØng h©n trách nhau hoài bån nhé 
        ñ©i mình ng¡n ngûi, bi‰t sÓng bao lâu 
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        Sao Ç‹ lòng buÒn chán ghét nhau làm chi? 
 
ThÎ phi chuyŒn Ç©i, ngÜ©i tu phäi quy‰t Ç‹ chúng ngoài 
b‰n tai 
NiŠm an vui thänh thÖi tháng ngày, thì tØ Çây së bên ta dài 
lâu. 
 
ñK:ñK:ñK:ñK: Tây PhÜÖng mª lÓi, ngay th‰ gian này 
        Ch£ng cÀn ki‰m nÖi này nÖi khác 
        Xin m©i bån l», hãy n¡m tay nhau 
        ñ‹ bÜ§c vào th‰ gi§i h‰t trÖn sÀu lo. 
 
ThÎ phi chuyŒn Ç©i, ngÜ©i tu phäi quy‰t Ç‹ chúng ngoài 
b‰n tai 
NiŠm an vui thänh thÖi tháng ngày, thì tØ Çây së bên  
ta dài lâu 
NiŠm an vui së bên ta dài lâu. 
 

  44448888. Qua CÖn Mê . Qua CÖn Mê . Qua CÖn Mê . Qua CÖn Mê     
                    (Nhåc NhÆt Ngân, L©i Pháp Hòa) 

 
M¶t mai qua cÖn mê 
Xa cu¶c Ç©i bŠnh bÒng 
Ta låi vŠ bên nhau 
Ngày gió mÜa không còn 
Nên ÇÜ©ng thÆt hiŠn lành 
Ta m¥c tình rong chÖi 
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Cùng nhau ta së Çi, 
Së Çi trong yên vui 
Xây d¿ng låi tÜÖng lai. 
 
Bao tháng næm låc loài 

    Tháng næm ta mŒt nhoài 
    Së tiêu tan ngày này. 

        
ñK:ñK:ñK:ñK: 
Tình ngÜ©i sau cÖn mê vÅn xanh 
Dù bao tháng næm Çau thÜÖng dÆp vùi 
Mình tay n¡m tay xua ngÆm ngùi 

     Cùng theo các em h†c hành nhÜ xÜa.  
 

M¶t khi ta Çi tu, xin nguyŒn t¥ng cho Ç©i thÆt nhiŠu niŠm 
an vui 
Cùng d¡t nhau tu hành, bi‰n bao nhiêu Çau thÜÖng, trª 
thành niŠm an vui 
Cùng nhau ta ti‰n tu, quy‰t tâm ta Çi lên, cho dù Ç©i 
chong gai 
Ta së Çem t¥ng ngÜ©i, së Çem dâng t¥ng Ç©i, trái yêu 
thÜÖng ng†t ngào. 
         
ñK:ñK:ñK:ñK:    
Lòng ta luôn an vui, Çâu còn s¿ giÆn h©n, trong lòng  
hoài làm chi 
Cùng quy‰t tâm th¿c hành, quy‰t Çem tâm thÜÖng yêu 
chan hòa cùng nÖi nÖi 
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ñ©i ta së tr¡ng tay th‰ nhân ôi hay chæng, cu¶c Ç©i này  
hÜ vô 
Xin nh§ luôn trÒng hoài trái yêu thÜÖng  ng†t, hái Çem 
dâng t¥ng Ç©i. 

 
ñ©i ta së tr¡ng tay th‰ nhân ôi hay chæng, cu¶c Ç©i này  
hÜ vô 
Xin nh§ luôn trÒng hoài trái yêu thÜÖng  ng†t, hái Çem 
dâng t¥ng Ç©i. 

  
 44449999. tình tHÀ. tình tHÀ. tình tHÀ. tình tHÀy y y y     

                 (Nhåc Lòng MË, L©i Pháp Hòa) 
 
Lòng ThÀy trong sáng nhÜ vÀng træng tròn mùa thu 
ThÀy luôn khuyên nh¡c chúng con sÓng Ç©i hòa bình 
ThÀy Çem chân lš soi Ç©i con trÈ ÇÜ©ng vŠ 
D¡t con th¿c hành con ÇÜ©ng giäi thoát tº sanh. 
 
ñK:ñK:ñK:ñK: Bao næm khuya s§m bên cånh ThÀy 
        L©i ThÀy khuyên nh¡c lòng con luôn mãi kh¡c ghi 
        ThÜÖng con thÀy luôn nh¡c bäo r¢ng 
        Cu¶c Ç©i hÜ vô các con phäi bŠn chí tu. 
 
Dù bao gian khó con nguyŒn theo ThÀy tr†n Ç©i 
ñŒ huynh con quy‰t sÓng mãi trong tình løc hòa 
ThÀy Öi, minh chÙng cho l©i con trÈ thŒ nguyŠn 
Quy‰t noi gÜÖng ThÀy giúp Ç©i thoát kh° triŠn miên. 
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ñKñKñKñK: Bao næm khuya s§m bên cånh ThÀy 
        L©i ThÀy khuyên nh¡c lòng con luôn mãi kh¡c ghi 
        ThÜÖng con thÀy luôn nh¡c bäo r¢ng 
        Cu¶c Ç©i hÜ vô các con phäi bŠn chí tu. 
 
Dù bao gian khó con nguyŒn theo ThÀy tr†n Ç©i 

     ñŒ huynh con quy‰t sÓng mãi trong tình løc hòa 
ThÀy Öi, minh chÙng cho l©i con trÈ thŒ nguyŠn 
Quy‰t noi gÜÖng ThÀy giúp Ç©i thoát kh° triŠn miên. 
 
 50505050. Ön nghïa sanh thành. Ön nghïa sanh thành. Ön nghïa sanh thành. Ön nghïa sanh thành    
    
UÓng nÜ§c nh§ nguÒn, làm con phäi hi‰u 
Em Öi hãy nh§ næm xÜa, nh»ng ngày còn thÖ, công  
ai nuôi dÜ«ng 
Công ÇÙc sinh thành, ngÜ©i h«i ÇØng quên 
Công cha nhÜ núi Thái SÖn, 
Nghïa mË nhÜ nÜ§c trong nguÒn chäy ra. 
 
NgÜ©i Öi làm ngÜ©i ª trên Ç©i, nh§ công ngÜ©i nuôi 
dÜ«ng, Çó m§i là hiŠn nhân 
Vì Çâu anh nên ngÜ©i tài ba, hãy nh§ công sinh thành,  
nh© ai mà có ta. 
UÓng nÜ§c nh§ nguÒn, làm con phäi hi‰u 
 
Công cha nhÜ núi Thái SÖn, 
Nghïa mË nhÜ nÜ§c trong nguÒn chäy ra. 
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 51. møc liên cÙu mË 51. møc liên cÙu mË 51. møc liên cÙu mË 51. møc liên cÙu mË  
                   (Nhåc  Lan và ñiŒp , L©i Pháp Hoà) 

 
Tôi k‹ ngÜ©i nghe, ngày xÜa th©i PhÆt, có m¶t ngài  
Tôn Giä, 
tên Møc KiŠn Liên, ñåi Hi‰u là biŒt danh, vØa chÙng 
ÇÜ®c løc thông. 
Ngài muÓn ÇŠn công Ön sanh dÜ«ng, tìm kh¡p muôn 
phÜÖng, 
xem coi mË mình, sau khi qua Ç©i, nghiŒp duyên thúc  
ÇÄy sanh vŠ nÖi Çâu. 
RÒi m¶t ngày kia, Ngài thÃy mË mình chÎu c¿c hình  
cay Ç¡ng,  
dÜ§i tÆn âm cung, Çói khát mË lånh rung, thÜÖng quá  
sÀu lŒ rÖi. 
Ngài m§i bèn dâng cÖm Ç‰n MË, mË thÃy cÖm kia,  
ÇÜa tay lên và,  
thÜÖng thay cho bà, cÖm Çà hóa lºa nuÓt mà Ç¥ng Çâu. 
Ôi thÜÖng mË già, Møc Liên trª gót quay lui vŠ dÜÖng 
th‰, 
xin trên ñåi Giác, ban con m¶t pháp Ç¥ng cÙu Ç¶ mË 

    hiŠn 
ñÙc Thích Ca phân qua, t¶i chÜ§ng sâu xa không th‹  
cÙu ÇÜ®c Çâu 
bao nhiêu nghiŒp chÜ§ng cÛng mË con chÎu thôi, mË  
con chÎu thôi 
Th‰ Tôn thÜÖng tình, còn phäi làm gì Ç¥ng mË mình  
thoát kh° 
ñÙc PhÆt dåy ngay, thi‰t cúng mÜ©i phÜÖng Tæng,  
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nhân Çúng ngày Vu-Lan 
Ngày Ãy truyŠn lan xa mãi mãi, bao th‰ næm qua, chÜ 
Tæng luôn lÜu truyŠn 
PhÆt tº ÇÒng thŒ nguyŠn, nguyŒn noi gÜÖng hi‰u cûa  
ñÙc Møc KiŠn Liên. 
  

 52. ngÒi thiŠn52. ngÒi thiŠn52. ngÒi thiŠn52. ngÒi thiŠn 
    
NgÒi thiŠn trên täng Çá xanh, gió ngàn di Ç¶ng muôn  
cành nª hoa 
N¡ng vàng nhè nhË trôi qua, mây Çang g®n sóng in tà  
áo ai. 
Xuyên qua bao Ç¥m ÇÜ©ng dài, gió Öi ngÜng låi ta hÕi 
mÃy câu 
ñêm Çêm hÙng gi†t sÜÖng sÀu, lá xa nguÒn c¶i bi‰t  
Çâu lÓi vŠ. 
HÒn Öi thÙc tÌnh cÖn mê, trª vŠ chánh niŒm ch§ mê  
viŒc Ç©i 
M¡t ÇØng ô nhiÍm m¡t Öi, tai không nghe mãi chuyŒn  
Ç©i thÎ phi. 
Chân Öi ngØng låi ÇØng Çi, Ç‹ tâm l¡ng Ç¶ng nh»ng gì  
Çã qua 
RÛ xong cái nghiŒp ta bà, thoát cæn nhà lºa Çáo tòa 

     NhÜ Lai. 
  
  
 
 53. tâm nguyŒn53. tâm nguyŒn53. tâm nguyŒn53. tâm nguyŒn 
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                           ( C° Nhåc, L©i Pháp Hòa) 
    
Con cúi xin Tam Bäo tØ bi, tØ bi che chª 
cho tÃt cä Tæng Thân ngày Çêm thÜ©ng luôn tinh tÃn tu 
ñØng giÆn h©n chi nhau, mà thÜÖng nhau cäm thông  
nhau hoài. 

     Con cúi xin chÜ Bøt , tØ bi, tØ bi chæm sóc 
cho cu¶c sÓng Tæng Thân ngày Çêm, ngày Çêm an °n luôn 
Dù cu¶c Ç©i bon chen mà thân tâm thänh thÖi tháng ngày. 

  
 54. Ç©i thôi cô ÇÖn54. Ç©i thôi cô ÇÖn54. Ç©i thôi cô ÇÖn54. Ç©i thôi cô ÇÖn  

           ( Nhåc ñ©i Tôi Cô ñÖn, L©i Pháp Hòa)    
 
ñ©i tôi Çi tu, nên tôi Çâu có cô ÇÖn, vì không cô ÇÖn nên 
tôi Çây m§i tu hoài 
ñØng cho tôi tu, vì chán Ç©i Ç¡ng cay, vì thÃt tình bao lÀn 
nên vào chùa Ç‹ Än tu. 
 
ñ©i tôi Çi tu nên tôi Çây l¡m an vui, thÀy cùng ÇŒ huynh 
chung nhau xây ánh Çåo vàng 
Vì tôi bi‰t tu, nên tôi Çâu còn trách ai, tôi Çâu còn giÆn 
hoài, vì bi‰t Ç©i luôn Ç°i thay. 
 
Tôi tu, tôi quy‰t Çem tình thÜÖng, chuy‹n hóa m†i buÒn 
Çau, mang an vui, cho m†i nhà 
Tôi yêu , tôi ch£ng yêu riêng ai, yêu kh¡p cä sanh chúng, 
bÆn lòng gì phäi cô ÇÖn.                                                  
Tôi xin, xin chúc em ngày mai, hoa trái hi‹u và thÜÖng 
vây quanh em cä cu¶c Ç©i 
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Lo chi duyên ki‰p luôn d« dang, nên suÓt Ç©i em mãi: - 
than cô ÇÖn, than buÒn Çau. 
 
R¢ng nghe tôi Çi, ch§ yêu riêng cá nhân ai, làm nhÜ tôi 
Çây Çem tâm thÜÖng kh¡p muôn loài 
RÒi em së hay, th‰ gi§i ÇÀy kh° Çau, th‰ gi§i ÇÀy Üu sÀu, 
së trª thành tÎnh Ç¶ ngay. 
 
 55. hånh l¡ng nghe 55. hånh l¡ng nghe 55. hånh l¡ng nghe 55. hånh l¡ng nghe  
                                            (Nhåc Lš Chim Quyên, L©i Pháp Hòa)    
 
- Ai nói gì, ai nói chi- Mïm mïm cÜ©i, mïm mïm cÜ©i 
Cho cÖn giÆn nó ÇÜ®c nguôi, cho gÜÖng m¥t nó ÇÜ®c tÜÖi. 
 
- Nghe bên này, xuyên quá Çây- Nh§ nh§ cÜ©i, nh§ nh§ 
cÜ©i 
Nghe ông bån mình Öi, nghe cô bån mình Öi. 
 
- Trên Ç©i này, luôn Ç°i thay- Vô vô thÜ©ng, vô vô thÜ©ng 
Ta Çâu buÒn làm chi, ta cÙ cÜ©i hoài Çi. 
 

56565656. L¡ng . L¡ng . L¡ng . L¡ng Nghe và Chuy‹n HóaNghe và Chuy‹n HóaNghe và Chuy‹n HóaNghe và Chuy‹n Hóa        
                               (Nhåc Lš ñÃt GiÒng , L©i Pháp Hòa)  

 
Ai nói gì thì mình cÙ nghe,  
nghe sâu hi‹u thÃu thÜÖng nhiŠu 
thª vô tâm tÌnh l¥ng, thª ra miŒng mïm cÜ©i 
Ta cÜ©i ta thª thÆt sâu, Üu buÒn tan bi‰n thÆt mau,  
tang tình tang tính tình tang 
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Ai nói gì thì mình cÙ nghe, 
nghe sâu hi‹u thÃu thÜÖng nhiŠu 
buÒn chi ba bÓn b»a, Ç‹ tâm tÜ héo sÀu 
ta cÜ©i ta thª thÆt sâu, Üu buÒn tan bi‰n còn Çâu 
tang tình tang tính tình tang. 
        
    55557777. . . . trÓng chuôngtrÓng chuôngtrÓng chuôngtrÓng chuông    
                                                (Nhåc TrÓng CÖm, L©i Pháp Hòa) 
 
Vào chùa có trÓng có chuông, khen ai khéo thÌnh 
Ó mÃy hay mà hay ghê (2 lÀn) 
làm ngÜ©i nghe lòng thanh thoát (2 lÀn) 
Ó mÃy tÎnh, tÎnh, tÎnh tâm 
Ó mÃy Çi tìm ch£ng có nÖi Çâu, chÌ tìm có ª chùa mà thôi 
lòng mà Çang buÒn Çang giÆn 
ô Ó ô ô nh§ nghe chuông 
nghe chuông Ç‹ h‰t Üu phiŠn em nh§ nhe em 
Duyên nghiŒp së tan liŠn (2 lÀn) 
 

 58. lš bình an58. lš bình an58. lš bình an58. lš bình an 
                                        (Nhåc Lš ñan ñŒm, L©i Pháp Hòa) 
 
- Sáng nay lên chánh ÇiŒn, tâm ÇÀy an vui 
thÃy tæng thân ngÒi tÌnh t†a, mïm cÜ©i vui, dáng rÃt tÜÖi. 
- Sáng nay nghe chuông thÌnh, sao mà ngân nga 
thÃy chân tâm, lòng giäi thoát, h‰t buÒn lo, h‰t co ro. 
- Sáng nay nghe tÃt cä, tøng th©i công phu 
ti‰ng chuông ngân, hòa v§i mõ, lúc trÀm b°ng, nghe  
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rÃt hay. 
- Ð§c mong cho tÃt cä, luôn ÇÜ®c an vui 
ráng lo tu, ÇØng tranh cäi, bi‰t cäm thông, bi‰t  
thÜÖng nhau. 
 
 59. v»ng ÇÜ©ng tu 59. v»ng ÇÜ©ng tu 59. v»ng ÇÜ©ng tu 59. v»ng ÇÜ©ng tu     
                                                    (Nhåc Hò Dô Ta, L©i Pháp Hòa) 
 
ñÜ©ng tu.......... dô ta 
khó l¡m bån Öi.......... dô ta 
nhÜng mà quy‰t chí..........dô ta 
gian nan ngåi gì. - dô tà - dô tà - là hò dô ta - dô ta 
 
ThÎ phi..........dô ta 
thì m¥c thÎ phi..........dô ta 
nhÜng lòng ta quy‰t..........dô ta 
thÎ phi ngåi gì. - dô tà - dô tà - là hò dô ta - dô ta 
 
ChÎ em..........dô ta 
cùng m¶t ngÜ©i cha..........dô ta 
phäi thÜÖng phäi quí..........dô ta 
dìu nhau tu hành - dô tà - dô tà - là hò dô ta - dô ta 
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     60. ánh Çåo vàng60. ánh Çåo vàng60. ánh Çåo vàng60. ánh Çåo vàng    
 

TØ ngàn xÜa, vÜÖng thành Ca-tì-la-vŒ. TÃt ñåt ña             
thái tº con vua TÎnh Phån 
Th©i niên thi‰u, sÓng trong nhung løa êm Ãm, thÜÖng 
chúng sanh, låc loài trong ki‰p luân hÒi 
RÒi m¶t hôm, bên thành Ca-tì-la-vŒ, TÃt ñåt ña quy‰t  
chí xuÃt gia tÀm Çåo. 
Lìa vua cha, lánh xa cung ÇiŒn nguy nga. C¡t tóc xanh 
khoác mình mänh áo nâu sÒng.  
RØng núi....ca vang. Muôn tia hào quang, chi‰u sáng  
bóng Ngài. Chim vui, chào Çón 
MÜ©i phÜÖng thành tâm kính låy B°n SÜ. 
Ngài là ÇÃng cha lành cÙu Ç¶ muôn loài. ñÙc tØ bi  
Ngài gieo ánh sáng Çåo vàng. 
ñ©i dÜÖng th‰, si mê tham giÆn lÀm l‡i, con cúi xin, Ön 
Ngài cÙu Ç¶ chúng sanh. 
 
 61. møc kiŠn liên61. møc kiŠn liên61. møc kiŠn liên61. møc kiŠn liên    
    
ñìu hiu gió, bóng chiŠu rÖi theo lá thu, 
có Çàn chim bay vÅn vÖ, chuông chùa xa ÇÜa thuyŠn mÖ 
Møc-kiŠn-liên ÇÙng nhìn cänh Çêm dÀn lan, 
nh§ mË xót xa tâm hÒn, bóng mË bi‰t bây gi© Çâu 
ñây nÖi âm cung, gió ÇÜa ti‰ng lòng tê lòng, Çây nÖi ôi 
nÖi, mË ta Çã ÇŠn t¶i th‰. 
Diêm-vÜÖng Diêm-vÜÖng, hãy cho thân này phúc m†n. 
CÖm Çây cÖm Çây, mË Öi hãy xÖi Çi mË. 
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NhÜng than ôi, cÖm hóa than. Låy PhÆt Ngài ban Ön lành 
Møc-kiŠn-liên gió mang ánh vàng tÜ§i d†i âm cung 
Møc-kiŠn-liên cánh sen tr¡ng trong dÎu thÕa bao lòng 
Møc-kiŠn-liên cúi Ç¶i Ön Ngài cÙu Ç¶ vong nhân 
Møc-kiŠn-liên chúng con cÓ nguyŒn theo tØng bÜ§c vàng 
ôi Møc-kiŠn-liên. 
  
 62. n¡ng mai62. n¡ng mai62. n¡ng mai62. n¡ng mai    
    
N¡ng mai vŠ, cây lá xanh tÜÖi. N¡ng mai vŠ, lúa m§i 
thÖm hÜÖng 
N¡ng mai vŠ, chim hót muôn phÜÖng. N¡ng mai vŠ,  
mùa xuân Çón chào. 
Bé thÜÖng vŠ, nhÜ búp mæng non. Bé thÜÖng vŠ måt 
 ÇÌnh xinh xinh 
Bé thÜÖng vŠ, nhÜ suÓi ban mai. Bé thÜÖng vŠ, tình 
thÜÖng Çón chào. 
N¡ng mai vŠ, tô th¡m muôn phÜÖng. N¡ng mai vŠ,  
cho Çóa sen xinh 
N¡ng mai vŠ, tÜÖi mát nhân sinh. N¡ng mai vŠ, tình 
thÜÖng Çón chào. 
Bé thÜÖng vŠ, nhÜ ÇÃt quê hÜÖng, Bé thÜÖng vŠ n¡ng  
m§i tâm linh 
Bé thÜÖng vŠ, nhÜ lá vô sinh. Bé thÜÖng vŠ, nhÜ ai  
mïm cÜ©i 
Bé thÜÖng vŠ nhÜ hoa mïm cÜ©i..... 
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    63. cÜ©i  Çi  em63. cÜ©i  Çi  em63. cÜ©i  Çi  em63. cÜ©i  Çi  em    
                                                                                            (Nhåc Lš Giang Nam) 
 
Cang chi mà nói Ü Ù Ü Ü Ü n†i nói-noi noi n¥ng l©i em nói 
n¥ng l©i  
làm buÒn lòng nhau Ü Ù Ü Ü Ü. (2 lÀn) 
 
ñÜa tay mà thÌnh Ü Ù Ü Ü Ü thÌnh thÌnh-thinh thÌnh m¶t  
hÒi em thÌnh m¶t hÒi m¶t hÒi là chuông Ü Ü Ü Ü Ü. (2 lÀn) 
 
Em Öi hãy mïm Ü Ù Ü Ü Ü mïm mim-mim mïm miŒng cÜ©i 
em mïm miŒng cÜ©i nø cÜ©i thÆt tÜÖi Ü Ù Ü Ü Ü (2 lÀn) 
 
  

 64. th¡p sáng chánh niŒm64. th¡p sáng chánh niŒm64. th¡p sáng chánh niŒm64. th¡p sáng chánh niŒm    
    
ñØng mong ai cho mình nø cÜ©i. ñØng quên Çi phút  
giây hiŒn tåi 
ñØng mong ai cho mình hånh phúc. Ta quay vŠ nÜÖng 

     t¿a trong ta. 
Hånh phúc Çâu phäi Çi tìm nh†c nh¢n. ñ©i Çau thÜÖng  
ta quy‰t tâm thŠ nguyŒn 
ñÜ©ng tu tâm së là ÇÃt m§i. Th¡p Chánh NiŒm Çem  
vŠ nÖi nÖi.  
ñÜ©ng tu thôi ta Çành miŒt mài. Vì không ai cho mình 
giäi thoát 
vì không ai cho mình t¿ tåi. Vì tình nào thÜÖng ta hÖn  
ta Çâu ? 
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ñÜ©ng quy tâm b¡t nhÎp cÀu hÖi thª. NiŠm tin yêu së là 
n¡ng m§i 
ñÜ©ng Çi lên tuy có nhiŠu gian kh°. Th¡p Chánh NiŒm 
Çem nguÒn yên vui. 
ñØng mong ai cho mình hòa bình. ñØng mong ai cho 
mình thanh thän 
ñØng mong ai cho mình no Ãm. Vì tình nào thân thÜÖng 
hÖn tình ta ? 
Dù bao lâu chÜa nhìn ÇÜ®c mình. ñÜ©ng ta Çi con ÇÜ©ng 
sáng lån 
Tình anh em së là sÙc sÓng. Th¡p Chánh NiŒm xây nhà 
cûa ta. 
 
 66665555. MË Là PhÆt. MË Là PhÆt. MË Là PhÆt. MË Là PhÆt    
 
MË cho ta tình yêu thÜÖng, MË cho ta mùi thanh lÜÖng 
Con tim MË truyŠn Çåt tÃt cä, MË dåy r¢ng "Yêu ThÜÖng 
Quê HÜÖng" 
 
Tình cûa mË v©i v®i trên cao, Tâm cûa mË nhÜ vÀng  
træng sao 
ñôi m¡t mË m¥t tr©i ánh sáng, Bàn tay mË cÙu v§t  
thÜÖng Çau. 
MË là PhÆt Çåi nguyŒn hóa thân, MË là hoa, hoa ÇËp  
tuyŒt trÀn 
MË là nÜ§c, nÜ§c nguÒn vô tÆn, Cu¶c Ç©i mË chÌ bi‰t  
hi‰n dâng. 

      Con ch¡p tay chiêm ngÜ«ng Ön ngÜ©i, Con nhÃt tâm 
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     khánh chúc vån l©i 
MË là PhÆt, là PhÆt h¢ng h»u, Cho cu¶c Ç©i con mãi  
th¡m tÜÖi. 
 
 66666666. Nh»ng L©i Kinh Thiêng. Nh»ng L©i Kinh Thiêng. Nh»ng L©i Kinh Thiêng. Nh»ng L©i Kinh Thiêng 

 (Nhåc Nh»ng ñÒi Hoa Sim - L©i Pháp Hòa) 
 

Nh»ng l©i kinh thiêng ôi nh»ng l©i kinh thiêng sáng  
chiŠu lay lòng ngÜ©i 
NgÜ©i còn buÒn Çau chìm theo bao næm tháng khi lòng 
chÜa tÌnh mê 
MÃy lúc trôi læn ngoài trÀn th‰ 
Ai hËn ÇÜ®c ngày vŠ, vì hÒng trÀn bay bay... 
TØ nay có l©i kinh thiêng Çó 
Và ti‰ng mõ Çêm v¡ng làm tÌnh giÃc mê lÀm 

 
Nh»ng l©i kinh hay ôi nh»ng l©i kinh hay, xóa niŠm  
Çau mu¶n phiŠn 
M¶t chiŠu rØng mÜa ngÒi nghe kinh giäi thoát, chuông 
chùa ngân ti‰ng vang 
Phút chÓc bao nhiêu sÀu ân oán, nay trª thành bÒ ÇŠ,  
ÇŠu nh© l©i kinh thiêng 
L©i kinh nhiŒm mÀu và thanh thoát, thÀm giúp ngÜ©i  
Çau xót vŠ nÜÖng ÇÃng Cha Lành.                                 

ñK:ñK:ñK:ñK: 
Ôi, ngày trở về, thầm  cảm ơn tha thiết lời kinh yêu 
Ôi, lòng thanh thoát, và đã quyết không còn theo bóng tối. 
Xưa chưa biết gì an vui, một lần đi xa nhà mà đành lỡ bước 
lang thang 
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Thắm, thắm nhiều cơn mưa gió, cuộc đời đầy hoang vu 
nên để ngày đi xa tít. 
  

Nh»ng l©i kinh thiêng ôi nh»ng l©i kinh thiêng, sáng 
chiŠu lay lòng ngÜ©i 
NgÜ©i còn buÒn Çau chìm theo bao næm tháng khi lòng 
chÜa tÌnh mê 
MÃy lúc trôi læn ngoài trÀn th‰ 
Ai hËn ÇÜ®c ngày vŠ, vì hÒng trÀn bay bay... 
TØ nay có l©i kinh thiêng Çó 
Và ti‰ng mõ Çêm v¡ng làm tÌnh giÃc mê lÀm 
TØ nay có l©i kinh thiêng Çó 
Và ti‰ng mõ Çêm v¡ng làm tÌnh giÃc mê lÀm 

 
67676767. Hái Hoa. Hái Hoa. Hái Hoa. Hái Hoa    

               (Nhåc Phåm Duy - L©i Pháp Hòa) 
 
Hªi bån mình Öi 
Nói næng cho khéo 
Câu nào heo héo  
Thì hãy bÕ Çi 
ChÙ Ç‹ làm chi 
Nói ra ngÜ©i ta buÒn... 
tinh tinh tính tinh tình tinh tinh (2 lÀn) 

 
Cái ÇËp ngÜ©i ta 
Ch£ng qua æn nói 
Cu¶c Ç©i tÜÖi rói 
Nh© l¡m ngÜ©i thÜÖng 
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Ch§ Ç‹ sÀu vÜÖng 
Ù Ü là hoa sÀu (2 lÀn) 

 
Gió th°i ngàn hoa 
TÕa hÜÖng khoe s¡c 
Mu¶n phiŠn së t¡t 
Nh© có l©i hay 
Ái ng» ngÃt ngay 
Ù Ü là bao ngÜ©i (2 lÀn) 

 
Nói giÕi làm hay 
XÙng danh PhÆt tº 
HiŠn lành ch£ng d» 
GÀn Çóa hoa sen 
L§n nhÕ ÇŠu khen 
− Ü là tuyŒt v©i   

 
 68686868. Chi‰c Áo Màu Lam. Chi‰c Áo Màu Lam. Chi‰c Áo Màu Lam. Chi‰c Áo Màu Lam 
                     (Nhåc TrÀn ThiŒn Thanh - L©i Pháp Hòa) 
 

Chi‰c áo tràng lam nhË nhàng ôi thanh Çåm 
ñây áo lam hiŠn lan toä kh¡p muôn phÜÖng 
Chi‰c áo tràng lam muôn Ç©i không phai nhåt 
Màu lam Öi em vÅn ÇËp ngàn Ç©i. 
 
M¥c áo màu lam tâm thÜ©ng luôn khÕe nhË 
ThÜÖng áo lam hiŠn chuyên chª Gi§i thanh cao 
Áo cûa trÀn gian m¥c vào bao sóng v‡ 
Màu lam Öi ta mãi nguyŒn m¥c hoài 
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ñKñKñKñK::::    
ñËp quá ai Öi, màu lam ÇËp vô cùng 
Màu khói hÜÖng lòng ta xin nguyŒn nÜÖng theo 
Dù có ra sao, ta xin nguyŒn mang hoài 
VŠ b‰n an bình, quay vŠ Ç¶ nhân sinh. 
 
Em xinh tÜÖi trong chi‰c áo màu lam 
Em Çi qua kÈo tr‹ chuy‰n tàu Çêm  
Qua Ç‰n b‰n bình an. 
 
Chi‰c áo tràng lam nhË nhàng ôi thanh Çåm 
ñây áo lam hiŠn lan toä kh¡p muôn phÜÖng 
Chi‰c áo tràng lam muôn Ç©i không phai nhåt 
Màu lam Öi em vÅn ÇËp ngàn Ç©i. 

 
 69696969. . . . ñ©i và ñåoñ©i và ñåoñ©i và ñåoñ©i và ñåo    

                  (Nhåc Lam PhÜÖng - L©i: Pháp Hòa) 
 

Cu¶c sÓng nào nh§ không anh? 
Cu¶c sÓng nào mình Çã mŒt nhoài 
Cu¶c sÓng nào vØa Çi Çã mÕi 
ñÜ©ng quanh co  ch£ng bi‰t lÓi vŠ 
ñ©i bon chen ôi l¡m não nŠ 
n¡ng phong trÀn làm s©n Çôi chân 
gió sân hÆn trong sÜÖng chiŠu 
ta thÃy quanh hiu. 

 
Cu¶c sÓng nào nh§ không anh? 
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Cu¶c sÓng nào mình quá an lành 
Cu¶c sÓng nào bình an v»ng chãi 
lòng an vui, quên h‰t mu¶n phiŠn 
Quì bên nhau cÃt ti‰ng kinh hiŠn 
ti‰ng chuông mÀu diŒt m¶ng hÜ vô 
chúng ta quyŠn mãi mãi gÀn nhau. 

 
RÒi tØ Çó nh© pháp môn ta cùng nhau th¿c hành 
Nh© mình có ÇÃng ân sÜ ... trao truyŠn pháp nhiŒm mÀu 
Âm thÀm con cám Ön ThÀy 
ñau buÒn chuy‹n hóa trong con 
Con vŠ Çem yên bình chan rãi m†i nÖi 

 
Cu¶c sÓng Ç©i...l¡m tÖ vÜÖng 
CÖn lÓc Ç©i lånh buÓt tâm hÒn 
và con ÇÜ©ng Ç©i luôn tr¡c trª 
gi© an vui ta có Çåo mÀu 
Nh© ân sÜ dÅn d¡t Çêm trÜ©ng 
Ti‰ng chuông chùa xóa m†i thê lÜÖng 
Khéo tu hành, dù ª Ç©i 
ta vÅn h¢ng vui. 

 
70707070. NÓi Låi Tình XÜa. NÓi Låi Tình XÜa. NÓi Låi Tình XÜa. NÓi Låi Tình XÜa    

                   (Nhåc Ngân Giang - Pháp Hòa thêm l©i) 
 
 VŠ Çây bên nhau, ta nÓi låi tình xÜa 
     chuyŒn gì mình không an vui,  
     sao gói gém thành tÖ vùi 

buông xuÓng cho ÇÜ®c vui 
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Ç‹ lòng mình thêm thanh thän 
không trách h©n chi nhau 
ta thÃy lòng mình b§t Çau. 

 
Ta gây hoài, s® r¢ng con cái bÖ vÖ 
nhà mình không sao yên Ãm 
ta së kh° suÓt Ç©i anh Öi 
thì em Öi em vì nghïa xÜa ta vŠ d¿ng låi 
chuy‹n hóa bao niŠm Çau xót Ç‰n bình an. 

 
RÒi sau cÖn mÜa, giông tÓ së vÜ®t qua 
tr©i ÇËp và xanh bao la 
soi sáng lÓi ÇÜ©ng ta vŠ 
chim én mang mùa xuân, xóa m© niŠm Çau næm cÛ 
ta së vŠ bên nhau 
xây Ãm låi tình cÓ nhân. 

 
Ta gây hoài, s® r¢ng con cái bÖ vÖ 
nhà mình không sao yên Ãm 
ta së kh° suÓt Ç©i anh Öi 
thì em Öi em vì nghïa xÜa ta vŠ d¿ng låi 
chuy‹n hóa bao niŠm Çau xót Ç‰n bình an. 

 
RÒi Çây yêu thÜÖng, soi sáng cä nhà ta 
mình dŒt mùa thÜÖng næm qua bao trách móc së phai  
nhòa ta nÓi låi tình xÜa, sÓng tr†n mùa xuân muôn thÜª 
chim én vŠ ta thÃy Ç©i cÀn có nhau 
ta së vŠ bên nhau, xây Ãm låi tình cÓ nhân. 
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    71717171. ñÜa nhau VŠ B‰n Tâm Linh . ñÜa nhau VŠ B‰n Tâm Linh . ñÜa nhau VŠ B‰n Tâm Linh . ñÜa nhau VŠ B‰n Tâm Linh     
                              (Nhåc Hoàng Thi ThÖ - L©i Pháp Hòa) 
 

Ta xin ÇÜa nhau vŠ 
VŠ quê hÜÖng ta Çó 
Ta xin ÇÜa nhau vŠ 
VŠ tâm linh tuyŒt v©i 
NÖi Çó không có xôn xao 
Chúng Tæng nhÜ muôn ng†n n‰n 
ñÒng v†ng nh»ng ti‰ng Pháp âm 
Sáng soi  ÇÜa tâm vŠ nhà  
Em thÃy không em 
Em thÃy không em 
Em thÃy không em 
Quê hÜÖng ta Öi  
Quê hÜÖng là Chùa 
Quê hÜÖng tuyŒt v©i 
Có ti‰ng chuông thanh 
Ôi có ti‰ng chuông thanh  
Thiên tình ca trong n¡ng 
L¡ng bao mu¶n phiŠn 
Ta nên ÇÜa nhau vŠ 
VŠ quê hÜÖng ta sÓng 
Ta nên ÇÜa nhau vŠ 
VŠ khóa tu mùa hè 
VÀu tr©i thÖm ngát yêu thÜÖng 
V§i muôn câu kinh chào Çón  
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Mình cùng chung hát nhau nghe 
SÓng yêu thÜÖng trong Løc Hòa. 
Ta theo nhau Çi vŠ 
vŠ quê hÜÖng ta Çó 
 
Ta theo nhau Çi vŠ 
VŠ quê hÜÖng PhÆt ñà 
ñÜ©ng trÀn l¡m lÓi phong ba 
Gió giông ÇÜa ta låc lÓi 
ñåo mÀu thÖm ngát hÜÖng hoa 
Chúng ta theo nhau mà vŠ... 
 

72. Hånh Phúc Trong Phút Giây72. Hånh Phúc Trong Phút Giây72. Hånh Phúc Trong Phút Giây72. Hånh Phúc Trong Phút Giây    

Ta hạnh phúc liền giây phút này 
Lòng đã quyết dứt hết âu lo 
Không đi đâu nữa 
Có chi để làm 
Học buông thả sống không vội vàng 

Ta hạnh phúc liền giây phút này 
Lòng đã quyết dứt hết âu lo 
Thong dong khi bước 
Thảnh thơi lúc làm 
Lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng 

 73. 73. 73. 73. bà mË quêbà mË quêbà mË quêbà mË quê    
                                                   (Phạm Duy)  
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Vư©n rau vÜòn rau xanh ng¡t m¶t màu 
Có Çàn có  Çàn gà con nÜÖng náu 

MË quê, mË quê vÃt vä træm  chiŠu 
Nuôi m¶t, nuôi m¶t Çàn con ch¡t chiu  
Bà bà mË quê gà gáy trên ÇÀu ng†n tre                             
Bà bà mË quê ch® s§m Çi chÜa thÃy vŠ                             
Ch© nø cÜ©i son ch© ÇÒng quà ngon. 

Tr©i mÜa tr©i mÜa Ü§t áo mË già                                   
MÜa nhiŠu mÜa nhiŠu thì tÜÖi bông lúa                                                  
Tr©i soi tr©i soi bÓc khói sân nhà                                                      
N¡ng nhiŠu n¡ng nhiŠu thì phÖi lúa ra  

Bà bà mË quê Çêm s§m không nŠ hà chi                          
Bà bà mË quê ngày tháng không ao Ü§c gì                     
NhÕ gi†t mÒ hôi vì Ç©i trÈ vui 

MiŒng khô miŒng khô nh§ bát nÜ§c ÇÀy                            
Nh§ bà nh§ bà mË quê xÜa Ãy                                       
Mùa Çông mùa Çông manh chi‰u thân gÀy                  
Cháu bà cháu bà ngû thiu giÃc say                                   
Bà bà mË quê chân bÜ§c ra Ç©i rÒi xa                              
Bà bà mË quê tØ lúc khói hÜÖng xóa nhòa                    
Nhìn vŠ miŠn quê mà gi†t lŒ xa 

74. Sông và B74. Sông và B74. Sông và B74. Sông và BI‹nI‹nI‹nI‹n    

Em chÜa tØng thÃy bi‹n 
Em chÌ bi‰t dòng sông 
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NhÜng có nghe cô k‹ 
Bi‹n thì r¶ng hÖn sông 
Bi‹n thì r¶ng hÖn sông 
Bi‹n thì r¶ng mênh mong                                                      
Bao la bi‹n xanh m¥n nÒng                                                      
M¶t Ç©i ngÜ©i nhÜ sông                                                      
N‰u ai sÓng cho riêng mình thì lòng hËp nhÜ sông             
N‰u ai sÓng cho muôn ngÜ©i thì lòng r¶ng mênh mong 
 
Em chÜa tØng thÃy bi‹n                                                         
Em chÌ bi‰t dòng sông                                                      
NhÜng có nghe cô dåy                                                      
ñØng ÇÈ lòng hËp nhÜ sông                                                     
Hãy Ç‹ lòng r¶ng mênh mông                                         
Hãy Ç‹ lòng r¶ng mênh mông                                             
Bao la nhÜ bi‹n xanh m¥n nÒng                                         
M¶t Ç©i ngÜ©i nhÜ sông                                                      
N‰u ai sÓng cho riêng mình thì lòng hËp nhÜ sông             
N‰u ai sÓng cho muôn ngÜ©i thì lòng r¶ng mênh mong 
    

75. Xin NguyXin NguyXin NguyXin NguyŒŒŒŒn Làm Dòng Sôngn Làm Dòng Sôngn Làm Dòng Sôngn Làm Dòng Sông    

Xin nguyŒn làm dòng sông                                               
Không làm håt nÜ§c nhÕ 
Trên ÇÜ©ng vŠ Çåi dÜÖng 
VÀng træng khuya sáng tÕ 
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Xin nguyŒn làm dòng sông                                               
Không làm håt nÜ§c nhÕ                                                                  
CuÓn phæng trên ÇÜ©ng Çi 

Bao niŠm Çau n°i kh° 

Xin nguyŒn làm dòng sông                                               
Không làm håt nÜ§c nhÕ                                                    
TÃu khúc nhåc häi triŠu                                                  
Xua tan n°i u sÀu 

Cùng nhau ta múa ca                                                     
Không s® ÇÜ©ng Çi khó                                                   
V§i tình thÜÖng bao la                                                      
ñ¶ ngÜ©i không biên gi§i 

Xin nguyŒn làm dòng sông                                               
Không làm håt nÜ§c nhÕ                                                
M‡i bÜ§c con Çã vŠ                                                           
ñây quê hÜÖng TÎnh ñ¶  

    76.76.76.76.    Lš ThiŠn HànhLš ThiŠn HànhLš ThiŠn HànhLš ThiŠn Hành    
                         (Nhåc Lš Qua ñèo - L©i Pháp Hòa) 
 

ChiŠu chiŠu thong thä, thong thä  
Tà là ta Çi ThiŠn (2 lÀn) 
Thong dong, thong dong, lòng ta khÕe nhË 
KhÕe, NhË nhÜ rÙa, nhÜ rÙa 
÷i hªi nhË nhàng 
NhË nhàng là nh© ta bi‰t tu, là nh© ta bi‰t tu 
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÷i hªi nhË nhàng 
Là nh© ta bi‰t buông 

     ChiŠu chiŠu, ng¡m cänh, ng¡m cänh 
     Tà là mây trên tr©i, tà là thông bên ÇÒi 

Thong reo, mây bay - bình an nhÜ rÙa 
Úy oä, chi rÙa (nè) chi rÙa (nè) 
÷i hªi nhË nhàng, nhË nhàng và bình an phút giây 
Là quê ta ª Çây 
÷i hªi nhË nhàng, và lòng ta thênh thang. 

 
    77. sân trÜ§c cành mai77. sân trÜ§c cành mai77. sân trÜ§c cành mai77. sân trÜ§c cành mai    

                   (Nhåc Câu ChuyŒn ñÀu Næm - L©i Pháp Hòa) 
 

Xuân vØa Çi cánh hoa vØa rÖi 
Xuân vŠ bao nø hé môi cÜ©i 
Næm m§i vŠ v§i nhiŠu niŠm vui 
Næm rÒi chuyŒn cÛ Çã lui 
Qua rÒi h‰t nh»ng ngÆm ngùi. 

 
Ta cùng nhau Çón thêm mùa xuân 
Xuân dù thay Ç°i bi‰t bao lÀn 
Trên mái ÇÀu tóc Çã nhåt phai 
Cho dù Ç©i có Ç°i thay 
Sân ngoài m§i  nª  cành mai! 

 
Xuân mang niŠm tin t§i 
Bao la nguÒn yêu m§i, nhÜ hoa mai nª phÖi ph§i 
Nh§ trao nhau nø cÜ©i 
ñón nhau trong cu¶c Ç©i, trên ÇÃt mË vui kh¡p nÖi, 
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Xuân gieo l¶c kh¡p chÓn 
Xuân Çi rÒi xuân Ç‰n, do nhân duyên th©i ti‰t Ç‰n 
ñón xuân nÖi h¢ng ngày 
SÓng vui trong tØng gi©, Çây l©i nguyŠn xin ch§ quên. 

 
Ta thÜ©ng Çi ru°i rong tìm xuân 
Chân ThÜ©ng Xuân ch£ng có vÖi ÇÀy 
Khi bi‰t nhìn Xuân thÆt tåi Çây  
Xuân vŠ tØng phút Ç¡p xây 
Xuân lòng muôn thÜª còn Çây! 

 
Khi bi‰t nhìn Xuân thÆt tåi Çây  
Xuân vŠ tØng phút Ç¡p xây 
Xuân lòng muôn thÜª còn Çây! 
 

    78. Lš Bông Sen78. Lš Bông Sen78. Lš Bông Sen78. Lš Bông Sen    
             (Nhåc Lš Cây Bông - L©i Pháp Hòa) 
 

Bông sen tinh khi‰t mình Çem t¥ng nhau Öi ngÜ©i Öi 
Bông Çây vÜ®t ngoài th‰ tøc Öi ngÜ©i Öi 
TrÒng sen gi»a nÖi ao bùn, nhÜng mà ch£ng nhiÍm ô 
TrÒng sen gi»a nÖi ao bùn, nhÜng ngào ngåt hÜÖng thÖm 

 
Ta nay vÅn sÓng gi»a nÖi trÀn gian Öi ngÜ©i Öi 
Thänh thÖi duy trì chánh niŒm Öi ngÜ©i Öi 
Sáu cæn nh§ luôn h¶ trì, tam nghiŒp ch£ng nhiÍm ô 
Mình nay sÓng ngay gi»a Ç©i, nhÜng lòng låi thänh thÖi. 

 
Ai kia có trách phiŠn ta viŒc chi Öi ngÜ©i Öi 
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Thì ta quay vŠ phän tÌnh xem viŒc chi 
NgÜ©i kia ch£ng qua hi‹u lÀm, ta buÒn kh° làm chi 
Dù ai có hay nói gì, ta h†c hånh l¡ng nghe 
Dù ai có hay nói gì ta h†c hånh thä buông. 

 
 

 79.79.79.79. Con ñÜ©ng XÜa Ta ñi Con ñÜ©ng XÜa Ta ñi Con ñÜ©ng XÜa Ta ñi Con ñÜ©ng XÜa Ta ñi 
                (Nhåc Con ñÜ©ng XÜa Em ñi - L©i Pháp Hòa) 
 

Con ÇÜ©ng xÜa ta Çi, nguyŒn dâng h‰t cu¶c Ç©i, hóa Ç¶  
  bao th‰ nhân 
Dù ÇÜ©ng l¡m gian nguy, nhÜng ta bŠn š chí, ngåi  
ngùng giông gió chi 

     Nh»ng mùa træng nên thÖ, ngÒi yên ng¡m tØng gi© 
Tách trà hÜÖng khói bay 

     Gió nhË trang kinh thÖ, th¡m bao lòng sÓng mÖ, hÕi  
     còn vÜÖng vÃn chi? 
 

Ai Öi! nghìn sóng lên khÖi, lòng Çã quy‰t rÒi, ta nguyŒn 
tu suÓt Ç©i 
NÖi Çây, ch£ng có Çau thÜÖng, xin nh¡n Çôi l©i, mình  
còn kh¡c ghi hoài 

 
Ai Öi! chi‰c áo khi xÜa, mình Çã huy hoàng, ÇÜ®c bàn  
tay chính ThÀy,  
Trao ta, trao h‰t ân tình.  
Tình Ç‰n bao gi©, d¥n lòng ta phäi nh§, con ÇÜ©ng xÜa 
 ta Çi 
Th©i gian có quên gì 
ñá mòn kia vÅn ghi, ghi m¶t Çêm træng thanh 
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Ta quy‰t Ç¶ chúng sanh 
ñ‰n b© Vui m§i thôi. 
Ghi m¶t Çêm træng thanh 

     Ta quy‰t Ç¶ chúng sanh 
ñ‰n b© Vui m§i thôi. 

    
80. Tr® Duyên80. Tr® Duyên80. Tr® Duyên80. Tr® Duyên    

              (Nhåc: Duyên Ki‰p - L©i Pháp Hòa) 
 

Anh Öi n‰u buÒn ta phäi làm sao 
Tim em th¡t ch¥t bÃy lâu buÒn hoài 
RÒi vì hiŠm hÆn ch£ng muÓn nhìn ai 
SuÓt ngày em chÌ nhæn nhíu Çôi mày 
 
Em Öi nh§ thª nh§ cÜ©i thÆt tÜÖi 
Dáng em lúc cÜ©i thÃy bao hiŠn hòa 
BuÒn hoài làm gì xÃu l¡m ngÜ©i Öi 
Em thª, em cÜ©i, m¡t em rång ng©i. 
 
Anh Öi nh§ r¢ng ch§ làm kh° em 
N‰u ThÜÖng ráng Hi‹u tránh bao mu¶n phiŠn 
Mình cùng dìu nhau trên bÜ§c tu 
Xóa tan tÃt cä kh° Çau ngøc tù 
 
Anh Çây hÙa së cÓ tåo nguÒn vui 
SÓng trong chánh niŒm ÇÄy lui ngÆm ngùi 
Nhà mình càng ngày càng có niŠm vui 
SÓng trong chan hòa bi‰t bao m¥n mà. 
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81. C¶i BÒ ñŠ81. C¶i BÒ ñŠ81. C¶i BÒ ñŠ81. C¶i BÒ ñŠ    
(nhåc Trúc ñào - l©i Pháp Hòa) 

 
Chùa tôi có cội bồ đề 
bình an đứng vững chẳng hề lung lay 
chiều thu nắng đẹp phương này 
vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ 
ĐK: 
Hạt lành gieo rắc muôn nơi 
nguyên mang ánh sáng tận nơi khổ sầu 
nhìn trời trong sáng đâu đâu 
nhìn trăng mười sáu như màu pha lê 
cuộc đời thôi hết đam mê 
nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng 
thuyền từ giữa bến lao lung 
bàn tay cứu vớt người lên bến Lành. 
 
Chiều nay ngắm cội bồ đề 
mùa thu nắng đẹp lá về trên tay 
người ơi xin ở nơi này 
cùng ta an trụ tháng ngày thong dong. 
 
Cuộc đời thôi hết đam mê 
nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng 
thuyền từ giữa bến lao lung 
bàn tay cứu vớt, người lên bến Lành 
 
Chiều nơi ngắm cội bồ đề  
mùa thu nắng đẹp lá về trên tay 
người ơi xin ở phương này 
cùng ta an trụ tháng ngày thong dong. 
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82. TÂM H82. TÂM H82. TÂM H82. TÂM HẠNH NGƯỜI TU 
(nhạc Duyên Kiếp Cầm Ca - lời Pháp Hòa) 

 
Khi quyết tâm mang áo người tu 
đi trong cuộc đời  
mang giáo pháp cho người người 
nguyện rằng không lui 
bền lòng ai ơi 
cùng đi trong thảnh thơi 
 
Lòng trong sáng ai ơi 
xin gìn tâm ấy trọn đời 
xin nhớ rằng đời người tu sĩ 
sống vui và sống bình an. 
Lợi danh ta sợ lợi danh 
vì lợi danh như là hương hoa 
lỡ mai sau ta mất lợi danh ta khổ thật nhiều 
 
Ngày mai trên vạn nẻo đường 
chúng ta đem 
ánh quang minh về khắp nẻo 
xa lìa oán thù 
chúng ta đưa người lìa bến mê. 
 

Khi đã mang manh áo cà sa 
ta xin bằng lòng  
nghe tiếng trách khen của người đời 
vững lòng an nhiên, chẳng màng khen chê 
vì tin nơi Quả-Nhân 
Mình vẫn sống an nhiên 
trong từng hơi thở nhiệm mầu 
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xin nhớ rằng 
dù đời thay đổi  
nhưng tâm tu vẫn còn đây. 
Khi Çã mang manh áo cà sa 
ta xin b¢ng lòng 
 
 
 

83. NGU83. NGU83. NGU83. NGUỒN VUI LÝ TƯỞNG    

(nhạc Túp Lều Lý Tưởng) 
 

Từ ngày quyết chí tu tâm chuyển hóa thật nhiều 
từ ngày quyết chí lo tu mình hết cô liêu 
Mộng đời hôm trước đã qua mình vất đi thôi 
ta nay nguyện sống bình an,  
ta nay nguyện sống đàng hoàng 
đời mình đẹp mãi với bao niềm vui 
đời mình đẹp mãi với bao bình an. 
  
Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm mành 
rồi mình xin khóm trúc xin trồng hết chung quanh 
ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh 
ban mai mình ngắm màu hoa 
đêm đêm mình ngắm chị Hằng 
dù nghèo cuộc sống vẫn luôn bình an 
đời mình đẹp quá có ai bằng ta... 
 
 
Sống bằng chánh niệm của thân và của tâm 
ta đâu còn đau thưông 
Sống bằng chánh niệm của hiểu và của thương 
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ta đâu còn thê lương 
mái nhà lý tưởng ta xây bằng tâm hài hòa 
bao nhiêu sầu thương nhạt nhòa 
tâm ta thấm nhuần cuộc đời như hoa. 
 
Cuộc đời chưa chắc đã mua hạnh phúc bằng tiền 
vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên 
hằng ngày ta bước thong dong rồi ngắm thiên nhiên 
tâm ta chận dứt sầu thương 
thân ta lặng lẽ bình thường 
cuộc đời chẳng có vấn vương sầu đau 
cuộc đời đẹp mãi với muôn vì sao. 

 


