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Chia Sẻ 
  
Thấy kẻ giàu sang lắm bạc tiền   
Tiêu hoang phung phí thật rồ điên! 
Thương người thiếu thốn nằm ngoài cửa  
Tội trẻ nghèo nàn sống lộ thiên 
Bão dữ, nhà tan nên giúp trước 
Đường hư, giếng cạn phải xây liền  
Một ngày từ thiện lòng thanh thản 
Hạ giới dường như giống cõi tiên. 
 
Tâm Như Đất 
  
Trời xanh nắng chói chan 
Trên một mảnh đất hoang 
Cỏ mọc đầy tràn lan 
Đất không lời than van 
  
Nếu chia đất thành hai 
Bên này trồng hoa mai 
Bên kia trồng hoa lài 
Đất không lời than van 
  
Nếu chia đất thành ba 
Mảnh giữa anh xây nhà 
Hai bên chị trồng cà 
Đất không lời than van 
  
Này bạn hỡi: 
Sống sao Tâm Như Đất 
  
Rồi từ đó 
Tâm Từ luôn trải ra 
Tâm Bi như biển cả 
Tâm Hỷ như một nhà 
Tâm Xả nên thả buông 
  
Được như thế 
Tâm bạn không dính mắc 
Thân bạn không bệnh tật 
Tâm, thân đều an vui. 



 
Niết Bàn Đâu Xa 
  
Chúng ta hay thích mong cầu 
Cầu tiền, cầu chức còn cầu lợi danh  
Nếu như không được toại thành 
Bàng hoàng trăn trở, thâu canh thẫn thờ 
Chập chờn giấc ngủ hay mơ 
Mênh mông biển cả bến bờ vẫn xa 
Trần gian tựa cõi ta bà 
Đắm chìm mộng ảo châu sa lệ nhòa 
Ngồi buồn than tuổi đã già 

Nhớ về quá khứ gần xa mọi miền 
Muốn cho tâm được lắng yên 
Lòng luôn tỉnh thức ưu phiền thêm chi 
Chẳng nên nghĩ ngợi làm gì 
Hãy mau buông xả tức thì tâm an 
Lục căn giảm dính lục trần 
Tham, sân, si vọng dần dần biến đi 
Từ, bi, hỷ, xả luôn ghi 
Niết bàn đâu có xa gì phải không? 
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