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TU PHẬT TU CHAI 

 

 

(Lênh đênh qua cửa Thần Phù  

Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm)  

 

Tôi thích bạn nên bày trò ăn nhậu  

“Bề trên” tôi kinh tụng rất hiền hoà  

Tuy nhậu nhẹt nhưng không làm bậy bạ  

Bạn bè tôi vì thế cũng vui ra  

Bạn bè tôi vì thế cũng vui ra.  
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Nhìn cứ tưởng tôi là người buông thả  

Nhưng thật ra tôi chẳng chút sa đà  

“Bề trên” biết nên mỉm cười hỷ xả  

Vững tin rằng tôi chẳng phải bê tha  

Chẳng phải bê tha.  
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Và cứ thế “Bề trên” tôi tu Phật  

Tôi tháng ngày vẫn liên tục tu chai 

Tu chai, tu chai, tu chai... 
 

Đại hiệp Kiều Phong giật mình thấy lạ  

Vậy mà sao vẫn êm ả trong ngoài?  
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Dù tu Phật, tu chai đều tu cả  

Tu tại gia, tại bàn tiệc cũng là tu  

Cần giữ lòng trong sáng chẳng mờ lu  

Thì sẽ đến Niết Bàn trong chốc lát  
Thì sẽ đến Niết Bàn trong chốc lát.  
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Tôi nhìn vậy nhưng không như người khác  

Tuy ham vui nhưng công tác vẫn làm  

Chưa bao giờ đi tìm phở thay cơm  

Và vì thế “Bề trên” cho xả láng  

Và vì thế “Bề trên” cho xả láng...  
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TU PHẬT TU CHAI 

Thơ vui Đặng Hoàng Sơn - Bùi Kim Cương phổ 
nhạc và trình bày - Video Lý Kiến Trung.  

 

 

 Cám ơn nhạc sĩ Bùi Kim Cương đã phổ thành ca 
khúc với điệu Cha Cha Cha và trình bày theo 
phong cách AVT vui nhộn.  

 Cám ơn nhạc sĩ Lý Kiến Trung đã làm giúp video 
với hình ảnh thật đẹp, làm tăng thêm giá trị của 
bản nhạc vui.  

 Cám ơn quý anh chị em bạn hữu góp mặt bằng 
hình trong video này.  

 Cám ơn "bề trên" của anh, em là nguồn cảm 
hứng cho nhạc phẩm vui tươi này ra đời. 

 

https://youtu.be/7-hjOGvcvj8
https://youtu.be/7-hjOGvcvj8
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 YouTube video Tu Phật, Tu Chai: Đặng Hoàng Sơn - Bùi 
Kim Cương - Lý Kiến Trung. 

 [<=bấm vào] 

ng.  www.vietnamvanhien.org
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