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Tu Viện Quảng Đức… 
(Kính tặng TT Tâm Phương & TT Nguyên Tạng  

nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Tu Viện Quảng Đức) 

Từ bao năm xưa, Chư Tôn Đức tu hành, 
Mặc áo Như Lai phổ độ quần sanh. 

Hạnh nguyện thiết tha mong báo đền ơn Phật, 
Cứu mình, cứu người như lửa cháy đầu… 
Thế giới năm châu nhớ Bồ tát Quảng Đức, 

Vị pháp thiêu thân thức tỉnh nhân gian. 
Với tâm vô úy và lòng bi vô lượng, 

Phát đại bi tâm cầu pháp giới vui an. 
Nhục thân Quảng Đức lửa cháy sáng ngời… 
Lửa bùng lên cao, Ngài an nhiên nhập định. 

Nhập vào tam muội Bồ tát hiển linh, 
Trái tim kết tụ thành kim cương bất hoại… 

Tu Viện Quảng Đức mang pháp hiệu danh Ngài, 
Hương thơm sen ngát mãi mãi không phai. 

Thành tâm lễ bái, tứ chúng tôn thờ, 
Truyền đăng tục diệm cho thế hệ ngày mai… 

Tu Viện Quảng Đức tường đỏ, mái xanh, 
Thanh thoát, uy nghi, hai mươi năm vững bền. 
Công đức cúng dường… thập phương bá tánh, 
Nơi đây đất lành vun trồng Phật giáo Việt Nam. 

Tham thiền niệm Phật, hậu duệ nương về, 
Trang Nhà Quảng Đức chánh pháp xiển dương. 

Mạng lưới toàn cầu cho bao người truy cập, 
Văn, tư, tu… chuyển hóa tâm yêu thương… 

Bồ Tát Quảng Đức sử xanh lưu truyền, 
Tăng chúng Quảng Đức chánh pháp trùng tuyên. 

Cho khắp nơi nơi nở bừng hoa trí tuệ, 
Cho khắp năm Châu thấm nhuần Đạo từ bi… 

Dallas 31/3/2010 

Tuệ Kiên 
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Hai mươi năm Tu Viện Quảng Đức 

Kính tặng chư tôn đức và đại chúng Tu viện Quảng Đức 

Hai mươi năm hiện diện, 
Hai mươi năm hoằng pháp độ sanh. 
Uy linh Bồ tát tựu thành già lam… 

Tu viện Quảng Đức chuyển an đất lành. 
Tràn dâng niềm vui lớn, 
Người con Phật về đây. 

Góp tay xây dựng đạo tràng, 
Xưng tán Chư Phật pháp âm vang trời. 

Với Trang nhà Quảng Đức, 
Với tâm nguyện biển khơi. 

Tứ chúng một lòng Đạo lớn không rời, 
Ngàn tay góp lại tuyệt vời tình Lam… 

Hai mươi năm nhìn lại, 
Những chặng đường đã qua. 

Đường tu tịnh độ Di Đà, 
Thắp cao đuốc tuệ hương hoa cúng dường. 

Nguyện cầu Bồ Tát hiển linh, 
Mọi miền gieo khắp tình thương mặn nồng. 

Như nguồn nước ngọt trăm sông, 
Đổ về biển lớn phương Đông Phật Đà. 
Quảng Đức! Quảng Đức… đuốc từ bi, 

Chúng con nguyện noi theo gương Bồ Tát. 
Quảng Đức! Quảng Đức… mái chùa chung, 

Chúng con nguyện một lòng… Chánh pháp trùng tuyên… 
Dallas, sáng 2 tháng 4, 2010 

Tuệ Kiên  
Nguồn: https://quangduc.com/a51463/tho-tu-vien-quang-duc-tue-kien 
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