
 

 

VỀ NGUỒN 

 

Hoàng hôn vội vã lặn sau đồi, 

Trăng xuống chuông chùa phút dạ vơi. 

Lững thững một mình rong cõi mộng, 

Băn khoăn mấy lối tậnTây trời. (*) 

Vô minh cũng khó bào mê ái, 

Nghiệp chƣớng càng đau chuốc khổ hồi.  

Bởi tánh mây che đời ám phủ,  

Phiền nan hóa giải liễu chơn rồi… 

 

1/10/2018 

-------------------  
(*) Tây phƣơng 

 

CHƠI VƠI (Đối họa) 

 

Nắng ngã chiều nghiêng phía dãy đồi, 

Chim tìm tổ ấm dạ chơi vơi… 

Long đong khắp chốn không than phận, 

Lận đận bao phen chẳng trách trời. 

Vì đắm cơ đồ ly ái dục, 

Còn mang nghiệp chƣớng sợ luân hồi! 

Vô minh vạn kiếp nào ai biết, 

Dấu biệt niềm tin thấy khổ rồi… 

 
2/10/2018 

 

 

2/THIẾU MẸ TRÊN ĐỜI 

 

Thiếu Mẹ trên đời thấy cảnh thê! 

Vu Lan thắng hội lại mơ về, 

Nhiều năm dƣỡng bởi hơn tình kể… 

Trọn kiếp thƣơng vì khổ nỗi lê. 

Gánh đậu nuôi mầm qua dãy phố…  

Bó dền nhắc đoạn suốt bờ đê… 

Ân thâm biển lớn con nguyền tạc, 

Nguyện sống tâm từ bớt kẻ chê… 

 



VU LAN NHỚ VỀ (Đối họa) 

 

Bao mùa lá rụng vẫn buồn thê, 

Giọt nắng lung linh gợi nhớ về. 

Bỏ hết xuân thời Ngƣời nỡ kể, 

Theo cùng tuổi hạc Mẹ còn lê. 

Chông chênh góc phận nhƣ trời bể,   

Lận đận đƣờng trần tựa dốc đê. 

Rõ biết ân nầy đâu trả dễ, 

Nên tìm sống đẹp giảm lời chê. 

 

MẸ ƠI! (Đối họa) 

 

Lá rụng bao mùa vẫn thấy thê! 

Mẹ ơi! Sao lặng mãi chƣa về! 

Ra đi biền biệt lời không để, 

Ở lại u buồn cảnh cũng lê. 

Nghĩa lớn khuyên con nhìn góc bể… 

Tình riêng bảo cháu biết bờ đê… 

Ân nầy trả hết thì đâu dễ, 

Chỉ nguyện với lòng sống chẳng chê… 

 
                          Mùa Vu Lan 2018 

 

3/ HỮU HẢO (nđt)  

 

Gần xa hữu hảo đặng tâm hiền, 

Thức dậy lƣng trà rõ cảm yên. 

Tĩnh lặng cùng am chờ tảng sáng, 

Bình an với đạo thỏa chân huyền.  

Tìm thêm những cảnh lòng nhân khắp, 

Hiểu thấu bao lần nghĩa bạn nguyên. 

Rộn rã duyên nầy vui bởi thấm, 

Trần gian mấy thuở ngại chi phiền… 

 

 

4/ CHÙA KHUYA 

 

Tịch tĩnh sân chùa bóng nguyệt nga, 

Canh tàn thoảng lặng ngẫm sao sa… 

Bên hiên chân rảo vui hƣơng ngát, 

Dƣới cốc chuông ngân lộng ánh ngà. 



Dẫu biết cuộc đời không thể vậy, 

Nhƣng suy lẽ đạo có chi là… 

An nhiên sống thật theo ngày mới, 

Thì chuyện thanh nhàn quấn lấy ta… 

 
15/8/2018 

 

LẠI NGẪM (Đối họa) 

 

Thanh nhàn rảo bƣớc ngẫm hằng nga, 

Sáng rọi muôn trùng rõ hổng sa. 

Lặng lẽ vui cùng nơi biển cả, 

Bình yên rạng khắp cõi trăng ngà. 

Thời gian mấy đỗi soi đều vậy, 

Sắc diện nhiều năm chiếu vẫn là. 

Cũng thế dƣơng trần đang phƣớc lạc, 

Suy ngàn vi diệu mãi bên ta… 

 
27/12/2018 

 

5/ DƢƠNG TRẦN 

 

Sống giữa dƣơng trần tựa chốn tiên, 

Thênh thang chẳng vƣớng dạ an ghiền. 

Sáng lên Đƣờng luật vui bằng hữu, 

Chiều xuống bồ đoàn tĩnh chút duyên. 

Đƣợc thế cơ may đừng để cạn, 

Hờn chi phận mỏng phải mang phiền. 

Xuân qua hạ đến thời thay đổi, 

Hiểu rõ từng ngày giảm thụy miên.  

 
16/8/2018 

 

AN BÌNH CÕI THẾ (Đối họa) 

 

An bình cõi thế rõ là tiên, 

Vật chất mong manh chẳng đáng ghiền.  

Quen biết bao niềm câu phú vận, 

Hiểu thấu nhiêu điều khúc lƣơng duyên. 

Dạ sáng không ganh oan rã lắng, 

Tình trong hổng hận khó đeo phiền. 

Gặp nhau đoạn ngắn vui thông cảm, 



Đau buồn chớ để bám triền miên. 

 
17/8/2018 

 

TÌM ĐÂU (Đối họa) 

 

Tìm đâu giữa thế đặng ngƣời hiền! 

Rõ đƣợc duyên nầy những phút yên.  

Rộn rã ngày lên vui dạ sáng, 

An nhiên chuyện tới nhẹ tâm huyền. 

Thêm tình vun hạnh lay đời khắp, 

Có bạn xây niềm đến tánh nguyên. 

Dẫu hiểu thời gian còn mấy chốc, 

Cùng trao nhân nghĩa bớt ƣu phiền. 

 
16/8/2018 

 

6/ NHỚ NGÀY CÒN MẸ 

 

Thoang thoảng nhang mùi khựng bƣớc chân, 

Rõ ngày còn Mẹ lại trầm ngâm… 

Xa xa núi nhỏ sƣơng mù nhẹ, 

Thoáng thoáng mộ xƣa huệ trắng ngần. 

Mãi khắc một đời cam lặn lội, 

Hoài ghi bao nỗi chịu quay vần. 

Thu về Thắng hội bên bia đá, 

Đau nhói tấc lòng nghĩa tạc ân… 
 

Nghĩa trang Đa Phƣớc, 17/8/2018 

 

7/ CHẲNG DỄ 

 

Đƣờng tu chẳng dễ phải bền lòng, 

Trần thế còn nhiều chuyện có không! 

Dẫu hiểu cảm thƣơng luôn khó rứt, 

Song đành chiêm nghiệm đỡ buồn trông. 

Bao đời hạnh chuyển ghìm chƣa trọn, 

Cả kiếp tâm nguyền giải hổng trong. 

Tháng lụn ngày tàn sao vẫn oải, 

Phiền nan nghiệp trỗi lại mang chồng. 

 
20/8/2018 



 

TRẦN GIAN (Đối họa) 

 

Đã xuống trần gian gắng thật lòng, 

Khi về nẻo mới trắng tay không. 

Luyến lƣu lỡ đậm thì vơi rứt, 

Gắn chặt càng dày chỉ khổ trông. 

Kiếp tận suy đời tâm vẫn khuất, 

Ngày chầy thấy lẽ dạ chƣa trong. 

Lênh đênh cõi mộng thêm xao lãng, 

Nợ cũ đang mang lại chất chồng… 

 
21/8/2018 

 

8/   HƠN THUA TRÁO TRỞ 

 

Hơn thua tráo trở chỉ tinh ranh, 

Hiểu chuyện thế gian ngẫm chẳng đành. 

Huệ sáng đời đời soi diệu nghĩa, 

Tâm trong kiếp kiếp dựng nhân lành. 

Cheo leo ba cõi, thân còn vƣớng,  

 Lận đận sáu đƣờng, nghiệp phát nhanh. 

 Bất diệt bất sanh, lìa vọng tƣởng, 

 Nƣơng duyên thuận pháp, ngắm liên thanh. (*) 

 
29/11/2017 

            --------------  
 (*) Cảnh giới duyên dung bất sinh cùng bất diệt,... 

 

 

9/ NẺO NẦY  (Bát láy) 

 

Chiều tan LẬN ĐẬN mới lƣng đèo, 

VẤT VẢ chốn trần gắng sức leo. 

LẦN LỮA duyên qua nhƣ cánh gió, 

ĐONG ĐƢA phận lụn tựa thân bèo. 

Thực hƣ VÁ VÍU tâm đành lẫn, 

Phải trái LAO XAO kiếp hết veo. 

Hiểu vậy RẬP RÀNG nƣơng giáo pháp, 

Hƣơng thiền PHẢNG PHẤT rõ đƣờng theo… 

 
21/8/2018 



 

LỮNG THỮNG (Bát láy) (Đối họa) 

 

LỮNG THỮNG chồn chân khó bƣớc đèo, 

Thân càng LỂNH KHỂNH sức nào leo. 

Nhìn ra MỜ MỊT bên lƣng gió, 

Ngẫm lại MÊNH MANG phận bọt bèo. 

MỚI MẺ ngày lên thì cứ chợt,  

GẬP GHỀNH chiều xuống cũng qua veo. 

Tai ù trí giảm đâu MIÊN MIẾT, 

ĐỀU ĐẶN nƣơng Ngƣời để dõi theo. 

 
8/1/2019 

 

10/ QUA ĐÈO 

 

Tan sƣơng hiện rõ khúc đƣờng đèo, 

Cảnh vật hoa chùng bám víu leo. 

Sánh lƣợn bƣớm vàng vui cánh gió, 

Chung đƣa khói nhẹ lộng mây trèo. 

Ngàn dâu nghĩ tới rồi yên ắng… 

Vạn nỗi suy cùng cũng lặng veo… 

Văng vẳng chuông ngân lòng thổn thức, 

Dƣơng gian mấy thuở… ngẫm thân bèo. 

 
23/8/2018 

 

11/ KHẤN NGUYỆN ĐÊM RẰM 

 

Hƣơng trầm lễ hội khấn nguyền 

Mong ngƣời ở cõi lạc viên vĩnh hằng 

Đức tròn hạnh khắp tựa đăng 

Gieo niềm hỷ lạc giăng giăng cõi đời 

 

Ân tình nghĩa trọng nào vơi 

Việc đời việc đạo Mẹ khơi  giữa trần 

Dù rằng đời chỉ phù vân 

Khuyên con lấy Đạo báo ân cho đời 

 

Pháp thâm là quí trên đời 

Vun mầm chủng tử thảnh thơi lối về 

Không còn chịu cảnh khổ lê 



Thế gian hiểu thấu tìm Quê tịnh nhàn 

 

Vu lan Thắng hội khấn đàn 

Mẹ Cha là cả sáng trăng đêm rằm 

Công ơn đâu kể tháng năm… 

Nguyện thời  sống trọn cao đăng giữa đời. 

 
24/8/2018 (Vu Lan 2018) 

 

 

12/ CHÚC MỪNG (Thủ vĩ ngâm) 
( Tặng cô Hồng Võ và lớp 10 – 11 - 12A1 Trƣờng QH Huế , 1979 – 1982 ) 

 

Ba bảy năm rồi, lại gặp nhau, 

Mừng vui ngấn lệ… thuở ban đầu… 

Bên Cô gắng đợi ngây tình thắm, 

Cạnh bạn theo về lắng nghĩa sâu. 

Giữ chặt thời gian xua bãi bể, (*)  

Ôm chầm kỷ niệm hoán nƣơng dâu. (*) 

Thu vàng hội ngộ răng mà tủi… 

Ba bảy năm rồi lại gặp nhau… 

 
4/9/2018 

-----------------------------  
(*)  BÃI BỂ, NƢƠNG DÂU 

- Trong thơ Tô Thức đời Tống có câu "Bất kinh bột giải tang điền biến", có nghĩa là: "Không sợ 

bể Đông biến thành ruộng dâu‖  -  

-  "thƣơng hải tang điền". 

- ― Ai bày trò bãi bể nƣơng dâu… ―  

( Nguyễn Gia Thiều - Cung Oán Ngâm Khúc )  

 

 

 

15/ KHÓI SÓNG 

 

Mây chùng khói sóng khựng chân lê, (*) 

Tuổi mộng xa rồi lắng thạch khê… 

Dấu nỗi đời chênh ràng chốn ở, 

Ghìm duyên phận mỏi ngại nơi về. 

Hƣơng tràn thức kẻ nghiêng bờ trúc, 

Ruộng vẫy ƣơm tình rộn nẻo quê. 

― Thấy gốc phần ― theo từng kỷ niệm, (**) 

Bên dòng xƣa ấy chạnh lòng tê… 



 
6/9/2018 

--------------------------  
( * ) “Nhật mộ hương quan hà xứ thị, 

Yên ba giang thượng sử nhân sầu.” 

Hoàng Hạc Lâu (thơ Thôi Hiệu) 

( Quê hƣơng khuất bóng hoàng hôn 

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai ) 

                         Tản Đà dịch 

 

(**)"Rộng thương còn mảnh hồng quần 

Hoa tàn được thấy gốc phần là may". 

        "Thấy gốc phần" - ao ƣớc tội nghiệp của nàng Kiều nghĩa là gì? Chính là quê hƣơng xuất xứ 

từ điển tích Hán Cao Tổ trong sách Hán Thƣ ghi "Cao Tổ đảo phong Phần Du xã" nghĩa là vua 

Hán Cao Tổ làm lễ đảo phong ở xã Phần Du. Phần Du là tên xã, tên quê hƣơng Lƣu Bang sau 

này là Hán Cao Tổ. Từ đó "phần du" hay theo cách nói ngƣời Việt "gốc phần" cũng là nói về tình 

quê, về quê hƣơng. 

 

16/ LƢU LUYẾN (Thủ vĩ ngâm) 
( Cùng  cô Hồng Võ, Thầy Qui Công Trƣơng - Phan Thanh Tịnh - Bảo Cƣờng  , cô Võ Thị 

Quỳnh và tập thể lớp 10 – 11 – 12A1 trƣờng QH – Huế ) 

 

Lƣu luyến sao quên buổi  tiễn nầy, 

Cô trò cùng khách tạm chia tay. 

Ngày qua những chuyện thôi thầm giữ, 

Tháng đến bao niềm  chắc lại vây. 

Vì nỗi chân tình mong mãi đậm, 

Bởi đƣờng nhân nghĩa ƣớc đều ngây. 

Từng  gƣơng mặt ấy luôn hoài cảm, 

Lƣu luyến sao quên buổi  tiễn nầy… 

 
6/9/2018 

 

 

 

18/ CHỈNH NGÕ TÂM  

 

Chỉnh ngõ tâm bình lặng sắc hƣơng… 

Cùng hay… tĩnh động có nhiêu đƣờng. 

Xem điều mộng ảo luôn từ khuất, 

Biết lẽ tình si để nguyện trƣờng. 

Hạnh phúc cho ngƣời suy đủ rõ, 

Niềm tin với đạo hiểu đà vƣơn. 

Vòng quanh lủy kiếp nay đều gặp, 



Hỷ ái trần gian ngẫm đặng thƣờng? 

 
29/8/2018 

 

19/ TRỜI XANH MẤY TUỔI  

 

Trời xanh mấy tuổi rõ đâu già, 

Vẫn chiếu ngày lên rộn nẻo Ta. (*) 

Hạ đến vƣờn lan vòng ửng ngõ, 

Thu về dãy cúc trổ đầy hoa. 

Mƣa dầm cỏ mục càng  không hối. 

Hạn hán nho tàn cũng chẳng la, 

Dẫu khó lòng vui đừng bỏ mặc, 

Bên đời mãi dạo bản tình ca. 

 
30/8/2018 
-----------------------------  

(*)Cõi ta-bà  

Ta-bà là chu kỳ của sự hiện hữu (sự sinh, sự sống và cái chết) chi phối bởi nghiệp (karma). Đấy 

là chiếc bánh xe của khổ đau hình thành từ các hiện tƣợng của sự hiện hữu.  
 

 

20/ HỘI NGỘ 

 

Sóng nhẹ say cùng cảnh lƣớt Giang, 

Ca ngâm xƣớng họa ánh dƣơng vàng. 

Ngƣời xƣa mấy thuở lƣu câu phú… 

Bạn cũ bao năm nhớ tiếng đàn… 

Ƣớc mãi lòng trong luôn thấm đẫy,  

Mong càng nghĩa thắm vẫn hoài lan. 

Thời vui buổi hết nhƣng còn đọng, 

Giữ chặt tình nầy… khỏi bắc thang… 

 
30//2018 

 

21/ QUAY VỀ 

 

Cửa Phật quay về hợp chúng Tăng, 

Khắp nơi hoan hỷ đạo thƣờng hằng. 

Khai phần kệ ngọc trau tâm lẫn, 

Tiếp gốc kinh vàng liễu nghĩa năng. 

Liệt vị pháp trao đều chẳng động, 

Chƣ Tôn đức trải vẫn không rằng. 



Khấn mong Lễ hội ngày viên mãn, 

Cõi tịnh… theo dòng nguyện bƣớc thăng. 

 
31/8/2018 

 

22/ KỂ CHI GIÀ 

 

Thong dong xƣớng họa kể chi già! 

Chuyển tiết rêm mình chẳng dám ca… 

Phú vận vài câu vui nẻo lỡ, 

Thơ văn mấy khúc khó tình mà. 

Xua đi lão trƣợng cho đời thắm, 

Gộp lại xuân thì níu bạn xa. 

Sinh nhật chúc nhau ngày thấm đẫy, 

Hoài mong hỷ lạc đến chung nhà… 

 
1/9/2018 

 

23/ TRĂM NĂM TRƢỚC  
― Trăm năm trƣớc thì ta chƣa gặp 

   Trăm năm sau gặp lại hay không? ― 

 

TRĂM trò vạn kế ngẫm đều tong… 

 NĂM tháng dần qua vẫn dặn lòng. 

 TRƢỚC chặng đƣờng sân xua nỗi cõng, 

 THÌ bao khúc hận giảm cơn chồng. 

 TA còn lận đận vì tâm lộng, 

 CHƢA hết lao đao bởi dạ cong. 

 GẶP mối duyên xƣa suy hiểu trọng, 

TRĂM NĂM SAU GẶP LẠI HAY  KHÔNG? 

 
12/9/2018 

 

24/ RỜI XA 

 

Rời xa lậu nghiệp chớ làng nhàng,  (*) 

Tham ái thêm nhiều khổ lụy mang. 

Việc đến luôn chăm tâm chẳng buộc, 

Chuyện qua mãi khuất dạ không ràng. 

Rủ mê hiển đạo cho ngày tịnh, 

Ôm giác nƣơng Thầy để khắc an. (**) 

Vô trú Sát na nào niệm khởi, (***) 



Thiền môn tự tại có chi bàn. 

 
15/9/2018 

--------------------------  

(*)Lậu nghiệp 

Nghiệp của phàm nhân trong dòng sinh tử luân hồi—Karma of ordinary rebirth—The deeds of 

the sinner in the stream of transmigration, which produces his karma. 

(**) Thiên Nhân Sƣ (10 danh hiệu Phật) 

(***)sát na 

Là thời gian rất ngắn, 1/60 của giây. 

 

 

25/ TU TRÒN 

 

Giới định huệ tròn phải tín tăng, 

Nguồn chơn nhuần thấm quảng dƣơng hằng. 

Xây nền đạo cả bồi tâm lỡ, 

Dựng lối kinh vàng triển giáo năng. 

Chánh pháp hoằng khai lời giả dụ, 

Chƣ Tôn nhập thế lý an rằng. 

Hiển linh tiên tổ còn soi dấu, 

Thấy đƣợc lƣu truyền cảnh Phật thăng. 

 
31/8/2018 

 

26/ NHƢ NHƢ MẦU NHIỆM 

 

Nhiệm mầu lẳng lặng khắp tràn phơi, 

Thảy thảy nhuần ân giữa cõi đời. 

Vạn vật quay đều tâm chẳng đứng, 

Đƣờng trần qua mãi đạo nào trôi. 

Suy cùng ngày lên… xua hƣ ảo, 

Đúng  vậy chiều về… giữ  thảnh thơi. 

Pháp tánh nguồn chơn là huệ Nhã, 

Ngƣời ban tịnh thủy khó trao lời… 

 
16/9/2018 

 

27/ MÙA VUI 

 

Sợi nắng theo mùa mát cỏ xanh, 

Chim vui đua hót nhộn xuyên cành. 



Càng thƣơng thu đến say hàng cúc, 

Chẳng giỗi hạ về nám võ chanh. 

Lộc trỗ hoa xinh chùm sáng rạng,  

Hƣơng tràn lá mƣớt khối tinh anh. 

Thênh thang hòa nhịp ngây ngƣời cảnh, 

 Mong ƣớc ơn trời tiết hãm lanh. 

 
17/9/2018 

 

28/ THANH THẢN 

 

Thanh thản ngày lên thấy nhẹ nhàng, 

Nƣơng cùng nhịp thở sáng lòng an. 

Chu toàn việc đến theo lời ngọc.. 

Dấu tích chuyện qua nhớ kệ vàng… 

Giữ chặt niệm rong tâm lặng tĩnh, 

Lơ là ý khởi dạ lang bang. 

Đƣờng thiền trụ đƣợc ta vui bƣớc, 

Sớm tối đi về ngắm nƣớc trăng… 

 
17/9/2018 

 

29/ CÕN VƢỚNG 

 

Bao đời nghiệp chƣớng vẫn còn mang… 

Cảnh khổ tai ƣơng rõ khó nhàn! 

Bởi mãi ủ mê…  xa tánh lặng, 

Vì hoài ghìm ảo… mỏi lòng an. 

Sơ tâm vọng động cầu  lời ngọc,  

Chánh tín chuyên tu mở  kệ vàng. 

Tham ái vô minh nên tỉnh thức, 

Thong dong cõi thế đến đoàn tràng… 

 
18/9/2018 

 

THỨC TĨNH (Đối họa) 

 

Chẳng rõ khi nào bớt khổ mang! 

Còn đeo tham ái biết đâu nhàn? 

Thấy điều trái ý tâm điên loạn, 

Gặp chuyện phũ phàng dạ bất an. 

Bên nẻo giác hằng cầu kệ ngọc, 



Cạnh cơn mê hãy bám kinh vàng. 

Trầm luân mấy độ nay đà hiểu… 

Buông xả lòng trong nhập đạo tràng. 

 
19/9/2018 

 

30/ CHẲNG RÕ 

 

Chẳng rõ duyên nào sống cạnh anh? 

Đành thôi xin trọn kiếp mơ dành. 

Vui từng quãng báu cho tình lộng, 

Vững cả men nồng thấu nguyệt  thanh. 

Lỡ ngóng ngàn năm giờ  đã mãn, 

Vì mong vạn nẻo nay đà thành. 

Vo tròn hạnh phúc an đời thắm, 

Chớ nghĩ chi nhiều để nuối quanh. 

 
22/9/2018 

 

31/ TRÚT BỎ 

 

Trút bỏ tham sân sống nhẹ nhàng, 

Không còn phiền não có chi mang. 

Thênh thang dạ sáng đau nào bám, 

Lận đận tình nao khổ mãi ràng. 

Tam tụ hằng soi xua nghiệp đắng,(*) 

Lục hòa luôn khắc hẳn lòng an. (**) 

Bình yên thanh thản vui ngày đến, 

Tu chơn thật pháp khó luận bàn… 

 
15/9/2018 

-------------------------  
(*) Dứt các điều ác,– Làm các điều lành, Từ bi tế độ tất cả chúng sanh  

(**) Cùng nhau hoà hiệp  - Không tranh đua cải lẩy - Không trái nghịch. - Giới luật cùng nhau tu 

- Kiến thức chỉ giải cho nhau - Tứ sự chia đồng với nhau. 

 

32/ TÌM TRONG KỶ NIỆM 

 

Cũng đã qua thời cảnh đợi mong, 

Tìm trong kỷ niệm ngẫm so lòng.. 

Nào quên cái thuở xao tình lộng, 

Vẫn nhớ riêng chiều ngẩn dáng cong. 



Đẹp lắm ngày xanh vo vội mộng,  

Vui sao tuổi hạc kết chung dòng. 

Đôi ta ƣớc trọn duyên đà bỗng, 

Hạnh phúc đi về cứ thế hong. 

 
23/9/2018 

 

 

34/ DUNG THÔNG 

Dung thông vạn vật thảy đều hòa, 

Tuệ Nhã đèn thiền viễn oán ca. 

Quảng diễn  kinh thâm bày nẻo tịnh, 

 Nƣơng vào tánh lặng rọi đƣờng tà. 

 Bền tâm thuận pháp  dần khai đạo, 

Tận giáo  qui nguồn chóng kiến hoa. (*) 

Sắc tƣớng vốn không tùy chín phẩm,(**) 

Niết bàn thƣờng trụ rõ là gia. 

 
10/10/2018 

--------------------------- 
(*) Niêm hoa vi tiếu 

(**)Cửu phẩm tịnh độ 

(九品淨土) Cũng gọi Cửu phẩm tịnh sát, Cửu phẩm an dƣỡng. Cứ theo kinh Quán vô lƣợng thọ 

nói, thì những ngƣời cầu nguyện vãng sinh, tùy theo căn cơ và hạnh nghiệp hơn kém mà chia 

làm chín bậc, do đó, cõi Tịnh độ cực lạc cũng đƣợc chia làm chín bậc khác nhau 

 

 

35/ THU SANG  

 

Vạn vật thu sang trải ánh ngời, 

Cây vƣờn hoa thắm nắng đều phơi. 

Cúc vàng trƣớc ngõ vui vui nở, 

Phƣợng vĩ  sau trƣờng lặng lặng rơi. 

Biến đổi bao mùa rừng vẫn biếc, 

Xoay vần mấy độ sắc nào lơi. 

Ngày lên cứ thế ta cùng ngắm, 

Lại níu xuân thời tiếp cuộc chơi… 

 
11/10/2018 

 

36/ CHẲNG CHẤP 

 



Thong dong chẳng chấp để yên lòng, 

Vạn sự theo thời rõ có không… 

Lỡ cảm tình xuân đau vẫn ngóng, 

Mong còn phận đẹp khổ vì trông. 

Siêng năng lối đạo vun tâm tịnh, 

Lặng lẽ đƣờng thiền giúp huệ trong. 

Hiểu đƣợc trầm luân là khó dứt, 

Thì nên buông xả nghiệp vơi chồng. 

 
14/10/2018 

 

37/ BÓNG THIỀN 

 

Giáo pháp ƣơm mầm hiệp chúng tăng, 

Tôn sƣ đạo hạnh sáng trăng rằm. 

Đƣa ngƣời lạc nẻo không phiền lối, 

Tiếp kẻ quên đƣờng chẳng não nhân. 

Đức tỏa rèn tâm vun Trí huệ, 

Kệ truyền chuyển tánh cảm hồng ân. 

Mãn duyên trần thế về Hoa Tạng, 

Thƣợng phẩm liên đài cõi Phật đăng. 

 
16/10/2018 

 

38/ NHIỆT TÌNH 
( Kính tặng khoa cấp cứu A, khoa VIP và toàn thể Y Bác sĩ, nhân viên bệnh viện Hoàn Mỹ đƣờng Phan Xích Long, 

Q. Phú nhuận, TP. HCM ) 

 

Bác sĩ  phòng khoa quá nhiệt tình, 

Tinh thần phục vụ hiểu thƣa nghinh… 

Nhu cầu ngƣời bệnh vui lòng thỉnh, 

Cung hạ thân nhân mát diện bình. 

Cứ thế ngày sang tâm phúc thịnh, 

Luôn cùng tháng đến nghĩa đời vinh.  

Mong sao đội ngũ nhƣ từng chỉnh, 

Khuôn mẩu hôm nay đẹp dáng hình. 

 
19/10/2018 

 

39/ SƢƠNG GIÓ TÌNH QUÊ 
( Thuân nghịch độc ) 

 

Sƣơng gió thấm tình lặng nẻo quê, 



Lắng sâu lòng cảm nghĩa thân kề. 

Đƣờng ven bóng rũ đau cây lá, 

Ruộng xóm thời đùa vắng lối đê. 

Vƣơng vấn kệ bài cùng đã nguyện, 

Quẩn quanh thơ phú mãi còn thề. 

Tƣờng tri khổ mộng vì nhung nhớ, 

Thƣơng  khúc nhạc sầu lại dạ tê. 

 

Tê dạ lại sầu nhạc khúc thƣơng, 

Nhớ nhung vì mộng khổ tri tƣờng. 

Thề còn mãi phú thơ quanh quẩn, 

Nguyện đã cùng bài kệ vấn vƣơng. 

Đê lối vắng đùa thời xóm ruộng, 

Lá cây đau rũ bóng ven đƣờng. 

Kề thân nghĩa cảm lòng sâu lắng, 

Quê nẻo lặng tình thấm gió sƣơng. 

 
20/10/2018 

 

40/ NHƢ NHƢ LẶNG LẼ 

 

Vạn vật ngàn năm luôn mãi trẻ 

Nhƣ nhƣ lặng lẽ bƣớc bên nhau 

Duyên sinh duyên diệt  không trƣớc chẳng sau 

Và cứ thế thƣơng đau tồn tại 

Biết vậy tâm an tịnh có chi khiếp hãi 

Bởi thời gian mãi mãi bƣớc qua 

Khắp đƣờng trần có ngàn hoa tƣơi thắm 

Nhƣ diệu pháp  đã thấm trong ta 

Sống  đạo hạnh ấm áp vị tha 

Giữa trầm kha ta an nhiên tự tại 

Vì không ngại đƣờng qua nên trẻ không già 

Bởi một hai chung nghĩa hiệp hòa. 

 
21/10/2018 

 

41/ TUỔI NGHỈ NGƠI 

 

Lão giả, chúc mừng tuổi nghỉ ngơi, 

Dong thuyền thi hữu vẫn chèo bơi. 

Gia đình chẳng bận vun tâm tĩnh, 

Thế sự không màng dạo cảnh thơi. 



Thức giấc vui vui thơ phú họa, 

Soi tim rộn rộn nghĩa tình rồi. 

Thân an mặc chuyện theo ngày mới, 

Cũng đủ duyên đời  sánh cuộc chơi. 

 
13/10/2018 

 

42/ CHIỀU THU 
 ( Chung thất em gái 25/10/2018 ) 

 

Chiều thu quạnh quẽ nén hƣơng tàn, 

Chung thất giả từ lặng khói nhang. 

Lạnh lẽo dòng đời thƣơng lệ ứa, 

Dƣ thừa phận kiếp chạnh niềm đan. 

Đƣờng về tan hẳn nhiêu khê tận, 

Nẻo đến mong cùng rạng rỡ an. 

Chẳng  rõ bao lâu ta lại gặp, 

Thôi thì buông xả chuyện trần gian. 

 
25/10/2018 (17/9/ Mậu Tuất) 

 

43/ QUỲNH HƢƠNG 

 

Nguyệt lú hƣơng tràn dậy cảnh đêm, 

Bên vƣờn  khách chủ phút ru êm. 

Hoa ngƣời lặng lẽ nhƣng cùng lẫn, 

Vạn vật  âm thầm  phải cứ lên. 

Vẫn biết canh tàn nhan sắc rủ, 

Càng hờn trăng giỡn cánh đài thêm. 

Thời gian đi mãi nghe đời lắng, 

Tựa cửa nhà xuân hạ ghé thềm… 

 
27/10/2018 

 

44/ TỈNH THỨC  

Rõ biết  dƣơng trần vốn khổ ai! 

Loanh quanh mờ mịt lại tuyền đài… 

Tìm cầu vĩnh viễn thì thêm ngẩn, 

Tham ái nhọc nhằn phải chịu cay. 

Ánh đạo ngày đêm vun nẻo giác, 

Vƣờn thiền sáng tối chỉnh tâm lay. 

Trầm luân lũy kiếp còn chƣa dễ… 



Lập nguyện qui theo giáo pháp Ngài. 

 
1/11/2018 

 

45/ RỦ BỎ TÂM MÊ 

 

Già lam quảng bá pháp lìa ai, 

Rủ bỏ tâm mê nguyện Phật đài. 

Sầu não loanh quanh tìm chốn khổ, 

Yên bình tỉnh thức bớt điều cay. 

Nƣơng Thầy nhắm hƣớng vui đƣờng chỉnh, 

Tiếp chúng khuyên ngƣời lạc bƣớc lay. 

Thuận giác lòng an qui ngõ đạo, 

Gập ghềnh kiếp kiếp níu chân Ngài. 

 
2/11/2018 

 

 

46/ ĐỢI VỪNG 

 

Mùa sang lá nõn đợi hoa Vừng, 

Cảnh cũ thơ thời hái đọt "Mƣng"… 

Cháy mãi hồng xinh vƣờn đẹp tỏ, 

Thƣơng hoài cúc rạng ngõ thơm lừng. 

Xuân tràn nhớ trẻ, chùn vƣơn nhánh, 

Tuổi ngại theo ngày, chợp ngã lƣng. 

kỷ niệm ta cùng đau cái lỗi, 

Tình xƣa Lộc ấy lắng bao mừng… 

 
3/11/2018 

 

47/ ―ĐỘC TIỂU THANH KÝ‖ (Cảm tác) 

 

Ngắm cảnh Tây Hồ rộn khúc tơ, 

Lay dòng… cõi vắng ý đề thơ… 

Hƣơng bay góc phận nom tình đón, 

Gió trở đƣờng trần lặng nẻo đƣa. 

Lỡ vận niềm đau trời cũng rối, 

Oan lòng nỗi xót kẻ còn vơ! 

Ngàn thu thiên hạ nào ai tỏ? 

Để giọt lệ thầm hiểu Tố Nhƣ? 

 



5/11/2018 

--------------------------------------  
ĐỘC TIỂU THANH KÝ  

Một tuyệt phẩm của Đại Thi Hào Nguyễn Du.  

VÀI NÉT TÌM HIỂU.  

Phùng Tiểu Thanh là một cô gái Trung Hoa sống vào đầu thời Minh, vốn thông minh lại tài sắc hơn ngƣời. 

Năm 16 tuổi, Nàng đƣợc gả làm vợ lẽ một công tử gia thế. Vợ cả tính cay độc, bắt Nàng sống riêng trên Côn Sơn, 

gần Tây Hồ. Vì đau buồn Nàng sinh bệnh rồi qua đời khi mới vừa tròn 18 tuổi. Đau khổ muộn phiền Nàng gởi gắm 

vào thơ nhƣng phần lớn bị vợ cả đem đốt hết, may mắn còn sót lại một số bài. Ngƣời ta cho khắc in số thơ đó, đặt là 

Phần Dƣ Tập.  

Đồng cảm với số phận ngƣời con gái đó, Nguyễn Du đã viết bài thơ chữ Hán có tên nói trên.  

 

讀小青記   

西湖花苑盡成墟， 

獨吊窗前一紙書。 

脂粉有神憐死後， 

文章無命累焚餘。 

古今恨事天難問， 

風韻奇冤我自居。 

不知三百餘年後， 

天下何人泣素如。 

 
ĐỘC TIỂU THANH KÝ 

 

Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khƣ, 

Độc điếu song tiền nhất chỉ thƣ. 

Chi phấn hữu thần liên tử hậu, 

Văn chƣơng vô mệnh luỵ phần dƣ. 

Cổ kim hận sự thiên nan vấn, 

Phong vận kỳ oan ngã tự cƣ. 

Bất tri tam bách dƣ niên hậu, 

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Nhƣ? 

 

48/ ƢƠM MẦM 
(Chúc mừng Thầy Cô giáo nhân ngày 20/11/2018). 

 

Ƣớc mãi bao thời lễ giáo trong, 

Ƣơm mầm tri thức chuyện hoài trông. 

Lay niềm Doãn Thọ soi đƣờng  lẫn, (*) 

Hiểu đạo Lạc Đồ thấu nghĩa song. (*) 

Tử Hạ theo Thầy ngƣời chẳng quản, (**) 

Sƣ Văn biến khúc kẻ luôn mòng. (***) 

Xƣa nay phẩm chất hằng cao trọng, 

Rót dạ cho đời hạnh trí thông. 



 
12/11/2018 

-----------------------  

(*) Chuyên Húc Đế học Lạc Đồ 

 (*)Doãn Thọ là Thầy của Vua Nghiêu: Vua Nghiêu nói: ―Đệ tử tầm sƣ đã lâu, vô cùng ngƣỡng mộ tiên 

sinh, hôm nay đệ tử đến làm lễ bái sƣ, xin sƣ phụ đừng từ chối‖. 

Nói rồi, vua Nghiêu bƣớc xuống dƣới, quỳ xuống bái lạy. Doãn Thọ vội vàng đáp lễ. Hòa Trọng đem lễ 

vật bái sƣ dâng lên, Doãn Thọ vẫn muốn từ chối. Hòa trọng nói: ―Hoàng thƣợng một lòng chân thành tột 

bậc, trai giới tắm gội rồi mới đến, xin tiên sinh chớ chối từ nữa‖. Doãn Thọ mới đồng ý nhận lời. 

(**)Tử Hạ  

Ngƣời nƣớc Vệ thời Xuân Thu, họ Bốc tên Thƣơng, là học trò giỏi về văn học của Khổng Tử. Khổng Tử 

khen ông chính trực thẳng thắn, trong đầu không có tạp niệm. 

―Bác học nhi đốc chí, thiết vấn nhi cận tƣ, nhân tại kỳ trung hỉ.‖  

(***)Sƣ Văn tôn sƣ kính học -‖. Thái độ học tập của Sƣ Văn vô cùng nghiêm túc, sau khi thầy giáo giáo 

huấn rằng trƣớc tiên phải làm đƣợc dụng tâm chuyên nhất Dùng chính tâm, chính niệm để đạt đƣợc sự 

thanh tịnh, thân tâm hòa làm một, đạt đến cảnh giới tƣơng hòa với trời đất. 

 

49/ NÉT ĐẸP SOI CÙNG 

 

Lễ giáo lƣu truyền  vốn đã trong, 

Soi cùng nét đẹp mọi ngƣời trông. 

Tƣơng lai vun quén  đừng nên lẫn… 

Quá khứ  tô bồi vẫn thế song. 

Rõ biết Cha ông hoài dạ quản, 

Tìm xem con cháu thấu tim mòng… 

Vui thay nghề nghiệp thời chƣa cỗi, 

Cứ mãi xây niềm vạn sự thông. 

 
14/11/2018 

 

50/ ― QUỶ MÔN ĐẠO TRUNG‖  (Cảm tác) 

Gập ghềnh dốc đứng cảnh cheo leo, 

Khách đến Quỷ Môn chẳng dám trèo. 

Gió thổi rừng thiêng chùn vó ngựa, 

Trăng tan núi thẳm gợn lƣng đèo 

Nom già kẻ tới lƣời lờ tiếp, 

Trở lạnh rƣợu còn vội uống theo. 

Xóm lá nhà ven vùi ngái ngủ, 

Nắng tràn trời sáng vẫn nằm queo. 

 
8/11/2018 

------------------  



Năm 1804 thời nhà Nguyễn, thi hào Nguyễn Du trên đƣờng đi sứ sang nhà Thanh khi qua 

Chi Lăng có vịnh thơ Quỷ Môn đạo trung rằng:  

鬼門道中  

鬼門石徑出雲根， 

征客南歸欲斷魂。 

樹樹東風吹送馬， 

山山落月夜啼猿。 

中旬老態逢人懶， 

一路寒威杖酒溫。 

山塢何家大貪睡， 

日高猶自掩柴門。 

 QUỶ MÔN ĐẠO TRUNG 

Quỷ môn thạch kính xuất vân côn (căn), 

Chinh khách nam quy dục đoạn hồn. 

Thụ thụ đông phong xuy tống mã, 

Sơn sơn lạc nguyệt dạ đề viên. 

Trung tuần lão thái phùng nhân lãn, 

Nhất lộ hàn uy trƣợng tửu ôn. 

Sơn ổ hà gia đại tham thuỵ? 

Nhật cao do tự yểm sài môn. 

  

Quỷ Môn quan thuộc khu vục ải Chi Lăng, xã Chi Lăng. Năm 1804 thời nhà Nguyễn, Nguyễn 

Du trên đƣờng đi sứ sang nhà Thanh, khi qua Chi Lăng đã làm bài thơ này. Theo Việt Hoa 

thông sứ sử lƣợc của Bế Lãng Ngoạn và Lê Văn Hoè, sứ bộ Việt Nam trên bƣớc đƣờng thiên lý 

sang Trung Hoa đều dừng tại Quỷ Môn quan trƣớc khi tiến đến ải Nam Quan. 

Tại cửa quan này có hai khối núi đối nhau và ở giữa có độ rộng 30 bƣớc, tục gọi Quỷ Môn 

quan. Mã Viện đánh Việt Nam qua đấy dựng bia và tạc rùa đá. Đời nhà Tấn (265-420), binh 

lính Trung Hoa qua đó bị giết nhiều nên có câu ―Quỷ Môn quan, Quỷ Môn quan! Thập nhân 

khứ nhất nhân hoàn‖ (Ải Quỷ Môn, ải Quỷ Môn! Mƣời ngƣời đi, một ngƣời về). Thời Lê 

Trung Hƣng, sứ Trung Hoa sang Việt Nam sắc phong, ghét tên Quỷ Môn quannên đổi gọi 

bằng tên Uý Thiên quan. 
 

 

51/ PHA HÒA 

 

Tranh phơi đá trải toát xinh kiều, 

Đủ sắc pha hòa đƣợm chất phiêu. 

Cọ thoát tâm an hồn chẳng lạc, 

Mực tràn tánh lặng cảnh không xiêu. 
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Thênh thang nét thẳng nghe sâu lắng, 

Rộn rã đƣờng cong hiện mỹ miều. 

Vũ trụ bao phen yên thớ vải… 

Càn khôn hỏi thử đƣợc bao chiều? 

 
9/11/2018 

 

52/ CÕI NẦY 

 

Chim mừng lá nõn khắp nhành cây, 

Nhật nguyệt cùng tranh nhuộm cõi nầy. 

Tiết lại lao xao bày lộc trẩy, 

Gió đùa lồng lộng giỡn sƣơng bay. 

Thênh thang sơn thủy vui bao nhịp, 

Lặng lẽ chùa am sáng mỗi  ngày. 

Dẫu rõ đƣờng lên ta đã nguyện, 

Dƣơng trần còn đó biết lòng say… 

 
11/11/2018 

 

53/ LẶNG LẼ TRẢI KHẮP 

 

Chơn tánh hiển bày khắp cõi phƣơng, 

Ngƣời về lặng lẽ trải muôn đƣờng. 

Ngẫm đời chao đảo hoài không thật, 

Rõ khúc trầm luân vốn chẳng thƣờng. 

Pháp lạc hoằng truyền qua đức hạnh, 

Tâm bình tiếp độ ngấm màu hƣơng. 

Nƣơng nguồn trí Nhã hằng soi chiếu, 

Hiểu đƣợc trần nầy sống thiện lƣơng. 

 
17/11/2018 

 

54/ MỪNG CHÁU MINH TRIẾT  

 

MỪNG thầm tƣớng sắc dạ ngoan lanh, 

 CHÁU vẫn đứng trên bục sáng danh. 

 MINH đức tranh tài vƣơn trí rạng, 

TRIẾT nhân dụng nghĩa thấu tâm lành. 

 HOÀN công kết quả vui càng tiến,  

THÀNH đạt tƣơng lai khó cũng đành. 

TOÁN số nào lay ngƣời mẫn huệ, 



 CO MON học hiểu gắng trau ngành. 

 
18/11/2018 

 

55/ CHÖC MỪNG THẦY CÔ 

 

Nghĩa cả công lao quí vị thầy, 

Bao đời sự nghiệp, vẻ vang thay. 

Khơi nguồn tri thức nào đâu ngại, 

Dẫn lối tình đời chẳng có hay. 

Vất vả chiều đông không cản bƣớc, 

Kiên cƣờng nắng hạ chút chùn tay. 

Tƣơng lai lũ trẻ… vinh quang lớn… 

Ƣớc nguyện mau thành thoát đắng cay. 

 
18/11/2017 

 

56/ RĂNG MÀ CỨ DỖI 

 

Cảnh mới  răng mà chạnh ý thơ 

Ngƣời xƣa cứ dỗi... dạ không mờ 

Ru tình dáng ấy nghiêng hàng lựu, 

Gợi nỗi phƣơng  nầy lặng khóm mơ. 

Dẫu rõ long đong chờm lệ ngóng, 

Bởi thƣơng lận đận lỡ duyên chờ. 

Se hoài cái thuở sao chƣa  vẹn, 

Cũng oải... đƣa nhau đến cuối  bờ! 

 
29/11/2018 

 

57/ THẤM BAO TÌNH 

 

Trang thơ Quảng Đức thấm bao tình, 

Giáo pháp trao bày thấu tạng kinh. 

Rộng trải thiền môn danh thế sáng, 

Cao truyền đạo lý nghĩa trần xinh. 

Tâm an đƣờng tỏ nay cùng chúng, 

Tánh lặng Thầy khuyên rõ chính mình. 

Vạn thuở triêm ân ngƣời đã dựng, 

Xây niềm… dạ khắc mọi thời in. 

 
29/11/2018 



 

58/ NỢ DUYÊN 

 

Loanh quanh duyên nợ khéo làm ngƣời 

Tham ái lằng nhằng khổ chẳng vơi 

Vạn lối vụng tu thời kiếp bạc 

Bao năm thầm lỡ trí thân đờ 

Còn ham lãng tử… xa kinh sách 

Bởi gặp phong trần… ngại án thơ 

Phận ấy long đong theo lẽ tạo 

Đƣờng về… xa lắm rối vì tơ… 

 
5/12/2018 

 

59/ DƢƠNG THẾ 

 

Lỡ sinh dƣơng  thế nỗi đau nhiều, 

Quyến luyến danh tài nghĩ vạn chiêu. 

Vẫn biết lầm mê đời chẳng thẳng, 

Nên cùng chính trực trí nào xiêu. 

Loanh quanh cầu lợi nao bờ mộng, 

Thấp thỏm chờ mong khổ  khúc yêu. 

Dọ hỏi nhân gian ngƣời nỏ khác! 

Thôi thì buông xả... bớt trần hiu. 

 
7/12/2018 

 

 

60/ TRANG NGHIÊM PHẬT PHÁP 
― Đất nƣớc thấm nhuần an tịnh thủy 

Quê nhà nƣơng náu cát tƣờng vân ― 

 

ĐẤT bình dung chứa mọi hƣ chân, 

NƢỚC chuyển lƣu hòa khắp dạng thân. 

THẤM cả muôn loài ân lộc nhận, 

NHUẦN cùng vạn vật phúc niềm nhân.  

AN nhiên… tánh hiện soi đƣờng thế, 

TỊNH lạc… huệ thông xóa nghiệp trần. 

THỦY đức lợi căn cầu đạo tỏ, (*) 

QUÊ NHÀ NƢƠNG NÁU CÁT TƢỜNG VÂN. 

 
16/12/2018 



------------------------- 
(*) Bát công đức thủy 

 

61/ ĐÔNG VỀ 

 

Thong dong bách bộ việc không ràng, 

Phố xá đông về lạnh đã sang. 

Hối hả trời mây bày gió chƣớng, 

Phất phơ cây lá chạm non ngàn. 

Dân tình thuận mãi đời phơi phới, 

Đất nƣớc vui cùng cảnh hỉ hoan. 

Ƣớc trọn ngày lên tràn hạnh phúc, 

Luôn hòa một nhịp sống ca vang. 

 
12/2018 

 

62/ KỶ NIỆM VỀ 

 

Sƣơng chùng canh điểm thoảng chuông ngân, 

kỷ niệm quê hƣơng chợt đến gần. 

Trăn trở không quên mùi cỏ lúa, 

Co ro mãi thấm cảnh tre làng. 

Thời gian cách khoảng êm đềm vọng, 

Cõi mộng xa tầm rộn rã vang. 

Chẳng bỏ đƣợc niềm nên khổ bận! 

Cớ sao lại chuốc não vì bàng. (*) 

 

------------------------ 

(*) 傍傍 
Bàng bàng (Bận rộn)   

 

12/2018 

 

63/ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH  -  2018 

 

Nhân loại vui mừng khẩn nguyện xin, 

Hang lừa Thánh tử buổi sơ sinh. 

Vì ngƣời đành lẫn mờ tâm tính, 

Nên Chúa theo cùng sáng đức tin. 

Ý rõ trần gian luôn cải chính, 

Lời cầu cõi thế mãi hòa minh.  



Triêm ân dẫn dắt nhƣ hằng thỉnh, 

Cứu giúp cho đời hƣởng ―phúc vinh‖. 

 
20/12/2018 

 

YÊN BÌNH HẠNH PHÚC (Đối họa) 

 

Yên bình hạnh phúc gập đầu xin, 

Họa khổ đang kề…  Chúa mới sinh.  

Cứu rỗi con ngƣời  xây đức tính,  

Ban ơn cõi thế dựng niềm tin. 

Hiền hòa lối sống luôn đƣờng chính, 

Thanh thản tâm hồn mãi ngõ minh. 

Nâng đỡ kẻ mê theo nguyện thỉnh, 

Nƣơng về nƣớc Thánh rõ huyền vinh. 

 
12/2018 

 

13/ THU VỀ (nđt – Bvđâ) 

( Tặng cô Hồng Võ và lớp 10 – 11 - 12A1 Trƣờng QH Huế , 1979 – 1982 ) 

 

Thu về gặp gỡ thỏa lần mong, 

Níu quãng thời qua kỷ niệm hồng.   

Rộn thuở ngày xanh sờn ngõ ngóng, 

Ngây chiều hạ trắng xả niềm trông. 

Tay chuyền nắm vội yên lùi hổng, 

Nghĩa thấu quàng mau nặng khỏi bồng. 

Gắng gộp duyên này thôi lỡ phổng, 

Cô trò bạn cũ ƣớc hoài thông… 

 
5/9/2018 

 

64/ VIẾNG THẦY 

 

Cuối đông lên núi viếng thăm Thầy, 

Vách đá chênh vênh cỏ phủ đầy. 

Lơ lửng én bay nƣơng cánh gió, 

Lờ mờ sƣơng tỏa lẫn chân mây. 

Câu kinh khai ngộ tâm an tĩnh, 

Nhịp mõ trừ mê trí huệ dày. 

Rộng mở già lam xây đạo pháp, 

Tùy duyên ứng hóa có nơi nầy. 



 
12/2018 

 

GẶP THẦY (Đối họa) 

 

Chẳng thật chẳng mơ đến gặpThầy, 

Bao năm luống dối dạ nhơ đầy. 

Chông chênh tâm cảnh nhƣ luồng gió, 

Loạng choạng đƣờng trần tựa bóng mây. 

Đón bạn hôm nay vui lặng tĩnh, 

Tụng kinh mấy bận sáng mê dày. 

Thì ra tất cả nƣơng chân pháp, 

Hội ngộ già lam đúng chốn nầy. 
 

12/2018 

 

65/ HIỂU ĐƢỢC (nđt) 

 

Hiểu đƣợc niềm thƣơng thấu nỗi lòng, 

An bình cõi thế giảm cuồng phong. 

Xuân về ngọn cỏ cùng say nắng, 

Hạ mãn vƣờn nƣơng hẳn ngấm dòng. 

Để đạo năng hành tâm sẽ sáng, 

Qui đầu mãi xả dạ hoài trong. 

Ngày qua tỉnh thức nhìn sinh diệt,  

Rõ nẻo trần gian trọn sắc hồng… 

 
12/2018 

 

66/ BÌNH YÊN 

 

Trần đời pháp bảo vốn bình yên, 

Tham ái si mê thấm não phiền. 

Lũy kiếp đa mang bày nghiệp quả, 

Bao thời vƣớng mắc tạo nhân duyên. 

Uyên nguyên sắc tƣớng hằng không dữ, 

Bổn đạo chơn nhƣ rõ chẳng hiền. 

Sáu nẻo lòng vòng chƣa thoát đƣợc, 

Khi nào cảm nhận cảnh tâm liên? (*). 

 
12/2018 

----------------------- 



(*) Tâm liên 

Đóa sen tâm.  Trong Hiển giáo, Tâm liên ví dụ cho tâm tự tính thanh tịnh của chúng sinh. 

 

BUÔNG DẦN (Đối họa) 

 

Lỡ xuống dƣơng trần gắng lập yên, 

Dần buông ái dục bớt ƣu phiền. 

Từ bi rải khắp vơi nhân quả, 

Đạo hạnh trao cùng đẹp phƣớc duyên. 

Biết khổ trầm luân rời nẻo dữ, 

Cầu chân giác ngộ khởi tâm hiền. 

Vì quen tập khí nên chƣa giải, 

Nguyện lực tinh cần tiến cửu liên. (*) 

 
12/2018 

--------------------  
(*) CỬU LIÊN từ gọi tắt của Cửu Phẩm Liên Đài là đài sen có 9 phẩm của hành giả ngồi lên khi 

đƣợc vãng sanh. Lúc hành giả lâm chung, đức Phật A Di Đà cùng các Thánh chúng cầm đài sen 

đến tiếp rƣớc, hành giả ngồi lên đài sen và hoa tự khắc dẫn đến cõi Tịnh Độ. Khi đến nơi, hoa nở 

ra, thân tƣớng đầy đủ.  

 

67/ NGHIỆP LỰC 

 

Nghiệp lực đeo nhau suốt cõi đời, 

Nhiêu lần khổ cực chốn nào lơi. 

Gieo nhân muôn thuở đang rình rập, 

Gặt quả ngàn năm hổng thoát rời. 

Biển ái hai hàng sầu chẳng cạn 

Sông mê sáu nẻo hận luôn ngời. 

Nƣơng theo ánh đạo tìm nguồn sáng, 

Tuệ giác soi đƣờng vƣợt bể khơi. 

 
12/2018 

 

68/ MẸ CON 

 

Ngƣời về gặp lại chốn trần gian, 

Thoáng chốc sớm hôm cách ngã đàng. 

Khổ ải một đời luôn nhẫn chịu, 

Xót xa vạn thuở chẳng kêu than. 

Đèn mờ phên thấp tình quen thuộc, 

Điện sáng tƣờng cao cảnh ngỡ ngàng. 

Sinh dƣỡng ân thâm sao tả hết, 



Cho đi không ngại lúc xuân tàn. 

 
12/2018 

 

69/ TÂM BÌNH 

 

Cố gắng tâm bình chẳng hỗ ngƣơi, 

Bớt tình qui đạo để ngời tƣơi. 

Ƣơm danh mấy thuở so công việc, 

Dệt mộng nhiều năm ngẫm chuyện đời.  

Quá khứ dần qua thôi khổ lụy, 

Tƣơng lai chƣa tới mãi vui cƣời. 

Lòng an hóa giải bao phiền não, 

Chủng tử gieo mầm vƣợt sóng khơi. 

 
12/2018 

 

70/ QUAY ĐẦU 

 

Cảnh động, tâm bình ý chẳng lan, 

Xem chừng tuổi hạc sắp rời sang. 

Long đong mấy thuở đau thân phƣợng, 

Nghễnh ngãng bao thời đoạn nét loan. 

Mãi thấm đêm rèn qua kệ diệu, 

Luôn suy khắc hối bởi lời vàng.  

Duyên may đã đến vui cầu giữ,(*) 

Hạnh nguyện vo tròn hƣớng nhật quang. 

 
27/12/2018 

---------------------- 

(*)Kinh rùa mù tìm bộng cây  

 

DIỆU HUYỀN (Đối họa) 

 

Mây chùng lạnh lẽo khóm Hoàng lan, 

Tiết chuyển đông về cũng mặc sang. 

Chẳng mủi so kè chi dáng phƣợng, 

Không sầu đối chứng thế thềm loan. 

Thay hình lặng lặng bao cành biếc, 

Đổi sắc nhƣ nhƣ cả lá vàng. 

http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/nhatlabode/212-kinh-rua-mu-tim-bng-cay


Nhận rõ sƣơng tan khi nắng đến, 

Tinh cần ngẫm lại nghĩa hòa quang…(*) 

 
29/12/2018 

-----------------------  
(*) HÕA QUANG ĐỒNG TRẦN 

Giao tiếp gần gũi nhƣng không nhiễm lấy những thói xấu: nguyên văn chữ Hán diễn đạt khái 

niệm này là ―dữ cộng hòa quang bất đồng kỳ trần‖ (與共和光不同其塵). Về sau, quan điểm 

―hòa quang đồng trần‖ đã trở thành một trong các tôn chỉ của Đại thừa, với ý nghĩa đƣa Chánh 

pháp vào đời sống thế tục để tiếp độ những kẻ lỗi lầm, trụy lạc. Có thể xem tƣ tƣởng này là xuất 

phát từ đây. 

71/ HỌC ĐƢỜNG 

 

Đua đòi các bạn lỡ vần ƣơng… 

Gắng nhập tâm sơ học thú Đƣờng. 

Lểnh kểnh luật thơ luôn đúng hƣớng, 

Lòng vòng niêm vận vẫn theo phƣơng. 

Liên Hoàn, Thuận Nghịch so không vƣớng, 

Ô Thƣớc, Lƣỡng Đầu  tránh mãi  thƣơng. 

Thấm trọn niềm vui già bớt chƣớng, 

Mong tình hữu hảo ngẫm càng vƣơng. 

 
28/12/2018 

 

TẬP TỄNH (Đối họa) 

 

Tập tễnh chƣa nhuần ý lại ƣơng, 

Nhìn quanh hỏi bạn xƣớng thơ Đƣờng. 

Gieo vần chọn nghĩa đều sai hƣớng, 

Đối luật suy từ rối cả phƣơng. 

Thƣợng Vỹ, Phong Yêu đừng để vƣớng, 

Mạ Đề, Tịnh Cƣớc  chớ mà vƣơng. 

Ham vui tuổi hạc nay quên chƣớng, 

Thiện hữu gần xa hiểu cảm thƣơng. 

 
30/12/2018 

 

72/ BẠN ĐƢỜNG ƠI! (nđt- bvđâ) 

 

Bao ngày vẫn ngóng bạn Đƣờng ơi! 

Biết nghĩa tình trao hợp nẻo đời. 



Dẫu hỏi nhiều khi rầu cứ đợi, 

Cho đành những lúc ngẩn dừng chơi. 

Ngàn năm mãi để sao rƣời rƣợi, 

Vạn kỷ hằng qua rõ sáng ngời. 

Ngẫm hiểu cùng vui tìm chúng hội, 

Thôi đừng thật dối… khoản nào vơi! 

 
28/12/2018 

 

73/ KỶ NIỆM 

 

Dong tìm kỷ niệm dọc bờ sông, 

Đã lỡ thời qua khó đổi dòng. 

Náo nức ve gào bên sáng hạ, 

Bần thần nón vẫy lúc chiều đông. 

Hƣơng Giang vẫn đó ngây ngày rỗi, 

Thiên Mụ còn đây bặt tuổi hồng. 

Dẫu hiểu chuyện xƣa nào trở lại, 

Nhƣng sao cứ mãi vƣớng tơ lòng? 

 
29/12/2018 

 

CHUYỆN DÒNG SÔNG (Đối họa) 

 

Bao lần nhắc lại chuyện bờ sông, 

Mái đẩy thuyền qua nhớ cuộn dòng. 

Vẫn lỡ xa rồi tình tháng hạ, 

Nhƣng giờ còn đó nỗi chiều đông. 

Hƣơng Giang nƣớc  biếc loang màu sớm, 

Thiên Mụ chùa thiêng cảm tuổi hồng.  

Thả bớt niềm xƣa ngƣời đã lỗi, 

So cung mấy khúc chạnh tơ lòng. 
 

1/1/2019 

 

74/ NGÀY QUA 

 

Bên thềm nhỏ chật dƣới lều tranh, 

Gió thoảng đƣa hƣơng cuộn lối mành. 

Trƣớc ngõ chùm lan đài trống trải, 

Sau vƣờn dải liễu dáng mong manh. 

An nhiên đối cảnh nguyền không luống, 



Lặng lẽ tùy duyên thấu phải hành. 

Những nốt thăng trầm đời đã lửng, 

Ngoài trời lá cỏ ngát màu xanh… 

 
30/12/2018 

 

75/ CUỐI  ĐÔNG 

 

Lạnh lẽo mƣa phùn cảnh cuối đông, 

Co ro áo vá khắp nƣơng đồng 

Dân nghèo một quãng mang  tình thắm, 

Đất cỗi bao năm thấm dạ nồng. 

Nhớ thuở xuân về rau chẳng có, 

Thƣơng ngày hạ đến gạo càng không. 

Nhiêu lần rộn rã nhìn quê Mẹ, 

Vẫn mãi ƣu tƣ với tấc lòng… 

 
31/12/2018 

 

MÙA ĐÔNG (Đối họa) 

 

Chân trần cóng lạnh suốt mùa đông, 

Thắt thẻo thời đau khổ lội đồng. 

Quần quật  thƣơng ngƣời  tình đủ thấm, 

Lao đao nhớ cảnh nỗi cay nồng, 

Đêm về co cụm chăn nào có,  

Ngày đến cồn cào dạ vẫn không. 

Khắc mãi muôn lần ân nghĩa ấy, 

Mênh mang một thuở nặng bên lòng. 

 
7/1/2018 

 

76/ DÂU BỂ 
― DÂU BỂ ĐÃ BAO ĐỜI KIẾP TRẢI 

LÒNG SON MỘT TẤM MÃI TRƠ TRƠ ― (Quách Tấn) 

 

DÂU tằm chẳng hiện lấy chi tơ, 

BỂ hổng khi mô sóng lặng bờ. 

ĐÃ rõ mây trong trời sáng mát, 

BAO cầu gió lửng biển xanh lơ. 

ĐỜI ta vốn động nên lầm lẫn, 

KIẾP bạn luôn yên hết ngóng chờ. 



TRẢI nỗi thu về sao tựa đá, 

LÒNG SON MỘT TẤM MÃI TRƠ TRƠ.  

 
31/12/2018 

 

77/ XUÂN VỀ TRÊN NON 

 

Tiết lạnh sƣơng tràn thấm dạ ai? 

Non cao ngƣời vắng có chi cài 

Chim buồn ngại hót nên đồi vắng 

Gió thoảng mây loang quyện dãi dài 

Sợi nắng đâu về len ngọn tóc 

Lá vàng rơi nhẹ vẳng bên tai 

Thời qua chẳng vƣớng nên không độ 

Kẻ đến ngƣời đi thấy một vài 

Vẫn thế ngày lên vui núi biếc 

Thơ vung mấy quãng vệt đời phai 

Rừng hƣơng đã thoảng trời thay áo 

Lẵng lặng thiền am mở ngõ sài! 

 
2/1/2018 

 

78/ LƢNG ĐÈO  

Dốc đứng lƣng đèo khách vãng lai, 

Chông chênh đá cõng khổ non gầy. 

Đông tàn giá buốt hờn thân cỏ, 

Hạ đến sƣơng chùng dỗi nhánh cây. 

Gợi nỗi lời yêu đau lối mộng, 

Khơi niềm cảnh nhớ dại tình vây. 

Chƣa lần hỏi thử trời bao trƣợng… 

Tiết vẫn đi về chỉ bóng mây! 

 
2/1/2018 

 

79/ THIỀN MÔN  

 

Mây chùng ngõ vắng thoảng hơi sƣơng, 

Vách đá cheo leo kẻ ngại đƣờng. 

Tĩnh lặng trầm xông lơi cõi đắm, 

Mơ màng khói tỏa lạnh đời vƣơng. 

Chuông chiều gọi nẻo ngân cùng núi, 



Mõ sáng khai căn vọng khắp vƣờn. 

Vẫn ngẫm tâm sơ còn có hạn, 

Nƣơng về chốn Phật diêu liên hƣơng. 

 
2/1/2018 

 

CÕI THIỀN (Đối họa) 

 

Mây ngàn lả lƣớt cuốn theo sƣơng, 

Cốc nhỏ ngƣời đi mỏi dặm đƣờng. 

Vẫn ghẹo trăng thanh niềm hổng cản, 

Cùng hùa nắng gắt cảnh nào vƣơng. 

Ngày lên cắt cỏ vui thềm đạo, 

Tháng đến chăm hoa đủ góc vƣờn. 

Đỉnh đạc tôn nghiêm nƣơng pháp hỷ, 

Ân nhuần thấm rõ nguyện làn hƣơng. 

 
4/1/2019 

 

 

14/ GẶP GỠ 
( Quí tặng huynh Trƣơng Công Qui QH - Huế ) 

 

Lâu rồi mới gặp lại huynh Qui, 

Kỷ niệm xa xƣa thấm nghĩa ghi… 

Nhớ rảo Nam Giao vui sáo trúc, 

Mong về Vĩ Dạ rộn nàng thi. 

Không quên lý trọng kinh thâm bởi, 

Mãi tụng nguồn chơn  tánh lặng vì. 

Thiện hữu cơ duyên từ vạn nẻo, 

Khoan hòa cõi thế hiểu cùng đi… 

 
6/9/2018 

 

 

80/ VÃN XUÂN 

 

Ven đồi bóng ngã vọng rền chuông, 

Gió thoảng đong đƣa sợi nắng lồng. 

Vẫn thế ngày yên Thầy cuốc rẫy, 

Cùng nhau tháng rỗi chúng ra đồng. 

Già lam mở lối tâm an lạc, 



Đạo pháp cho ngƣời nẻo lặng trong. 

Thả nhẹ hồn say từng khắc chuyển, 

Mênh mang đọng lại chút vƣơng lòng. 

 

Mênh mang đọng lại chút vƣơng lòng, 

Động tĩnh theo thời hiểu thế đong. 

Tánh lặng nhiều đời  luôn rõ sáng, 

Tâm mờ moi khắc chẳng hề trong. 

Chồn chân bƣớc lỡ sờn điều ƣớc, 

Mỏi gối chiều dần ngại nẻo mong. 

Phật pháp trang nghiêm đều diệu dụng, 

Kinh thâm mõ thấu quyết soi hồn . 

 
5/1/2019 

 

81/ SANG NGANG  

 

Xa ngƣời chạnh nỗi lúc sang ngang, 

Vạn thuở tìm nhau lại cách chàng. 

Bƣớm vẫn ghìm thƣơng bên nẻo vắng, 

Lan hoài lắng mộng dƣới đồi hoang. 

Qui dần mõ nguyện qua hờn dỗi, 

Lạc mãi kinh cầu níu chứa chan. 

Dẫu biết duyên nầy ta đã lỡ, 

An nhiên cửa Phật kết xâu tràng. 

 
6/1/2019 

 

82/ ĐÔI DÕNG 

 

Sông mê bể ái sánh đôi dòng, 

Nghi hoặc dƣơng trần cửa có không. 

Tham đắm còn nhiều hoài lận đận, 

Tìm cầu chẳng ngán mãi long đong. 

Ngƣời đơ đến tuổi càng đau dạ, 

Tóc trắng soi gƣơng thấy nặng lòng 

Khập khểnh chân tà xa chốn cũ 

Sáu đƣờng ngập lối những gai chông… 

 
7/1/2018 

 

83/ DỖI KẺ XA (nđt) 



 

Cành vƣơn lộc trổ khắp sân nhà, 

Bƣớm lƣợn hƣơng  tràn dỗi kẻ xa. 

Rặng liễu bên đƣờng soi rủ bóng, 

Mai vàng mấy chậu xỏa đơm hoa. 

Lâu rồi cái thuở đâu hờn giận, 

Vắng cả bao ngày vẫn lụy sa. 

Chẳng rõ găm hoài chi ruột xót, 

Thì thôi hãy đợi khúc xuân hòa. 

 
9/1/2019 

 

84 /PHẬT KHAI  

 
Phật khai tinh trí tâm hồn sáng 

Đẹp đóa hoa từ ánh thiện khơi 

 

PHẬT tánh linh huyền tỏa khắp nơi, 

KHAI dòng pháp bảo thấu tà rơi.  

TINH thần minh mẫn tƣơi đƣờng thuận, 

TRÍ lực ngô nghê  khó nẻo ngời, 

TÂM lặng ngƣời  qui luôn mãi tiến, 

 HỒN cuồng phách lạc chẳng còn vui. 

SÁNG niềm hạnh nguyện soi  phƣơng giác, 

ĐẸP ĐÓA HOA TỪ ÁNH THIỆN KHƠI. 

 
10/1/2019 

 

85/ THIỆN DUYÊN 

 

Phật pháp đem đƣờng lắng thiện duyên, 

Công phu tinh tấn thoát ƣu phiền. 

Quần sinh thấm hiểu cần nƣơng giáo, 

Vạn loại soi tìm phải rõ nguyên. 

Bát Nhã rạng ngời vun trí lặng, 

Từ bi rộng mở dƣỡng tâm huyền. 

Nguồn chơn liễu giải luôn hằng chiếu. 

Một tánh giữ lòng lập nguyện chuyên. 

 
10/1/2019 

 

LỠ XUỐNG TRẦN GIAN (Đối họa) 



 

Dƣơng trần đã xuống phải tiền duyên, 

Chẳng hận mà vui, bớt não phiền. 

Hỏi ngõ nƣơng về là cội pháp, 

Theo đƣờng khỏi lạc chính căn nguyên. 

Lòng Bi quảng khoát nào tâm rỗng, 

Huệ Nhã quang huy thật trí huyền. 

Động niệm tùy thời xuôi đạo cả, 

Buông đi xả hết khắc ngày chuyên. 

 
10/1/2019 

 

       86/   ĐẠO VÀ THƠ  

 

Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ, 

Tâm bình học ĐẠO chảy dòng THƠ. 

THƠ hay nguyện lớn, cần nƣơng ĐẠO,  

ĐẠO cả rộng bàn, dựa ý THƠ. 

Khởi  tín bày THƠ chân sáng ĐẠO, 

Sanh lòng hiểu ĐẠO chóng  xuôi THƠ. 

THƠ ngời  pháp ổn trau niềm ĐẠO, 

Bè báu  ĐẠO vàng diễn giải THƠ. 

 
11/1/2019 

 

ĐẠO và THƠ (Đối họa) 

 

Hƣơng thiền lạc ĐẠO nắn vần THƠ, 

Thấm  ĐẠO bên trần lắng ý THƠ. 

Pháp trải THƠ khai cầu lý ĐẠO, 

Kinh truyền ĐẠO thấu diễn lời THƠ. 

Loạn THƠ trái nghĩa đau niềm ĐẠO, 

Lơi ĐẠO chạnh lòng chƣớng nẻo THƠ. 

Tâm động THƠ  say hoài cách ĐẠO, 

Nƣơng đời qui ĐẠO đẹp dòng THƠ. 

 
11/1/2019 

 

 

87/ CHẲNG ĐẾN ĐÂU 

 



Tham ái càng nhiều chẳng đến đâu… 

Bình yên thanh thản sẽ vơi sầu. 

Hơn thua tính toán thì đau buộc, 

Đƣợc mất so bì chỉ khổ câu. 

Chốn chốn hoài an qui tánh lặng, 

Nơi nơi mãi hỉ kết duyên đầu. 

Ngày lên cởi bỏ không thù hận, 

Vốn dĩ trần nầy cuộc bể dâu… 

 
12/2018 

 

VỀ ĐÂU (Đối họa) 

 

Duyên chùng nhịp lỡ tiến về đâu! 

Quẳng lại niềm mơ sẽ bớt sầu. 

Nẻo pháp luôn tìm tu vạn ngã, 

Hƣơng thiền vốn giữ niệm từng câu. 

Năng cầu dạ sáng bền tâm hảo, 

Mãi ủ lòng an thuận tánh đầu. 

Rõ biết…nguồn chơn rời tủi hận, 

Xoay vòng… mỏi mệt kiếp tằm dâu… 

 
12/1/2019 

 

 

BIẾT VỀ ĐÂU (Đối họa) 

 

Dƣơng trần giã biệt biết về đâu, 

Mãi hỏi lòng đau, lại mối sầu. 

Sợ cảnh trầm luân cầu dẫn lối, 

Mong đời giác ngộ để bày câu. 

Duyên còn gắng giữ vì lo khổ, 

Họa đã lờ đi bởi thấm đầu. 

Xả hết tìm Bi xua nỗi hận 

Nhiêu điều đủ ngẫm thấy ngàn dâu 

 
12/1/2019 

 

88/ BAO ĐIỀU  
Tam ngôn 

Mỗi Sát – Na, 



Kéo hoài ta 

Mùa xuân đến, 

Tiết hạ qua, 

Thăm kẻ não, 

Giúp ngƣời hòa. 

Gần chân tính, 

Bớt rộn ra. 

 
Ngũ ngôn 

 

Theo dần mỗi Sát – Na, 

Cứ mãi kéo hoài ta.   

Lộc trỗi mùa xuân đến, 

Cây mừng tiết hạ qua, 

Hay tìm thăm kẻ não, 

Sẽ hộ giúp ngƣời hòa. 

Xích lại gần chân tính, 

Tâm mình bớt rộn ra. 

 
Thất ngôn 

 

Hiểu sợ theo dần mỗi Sát – Na, 

Bao điều cứ mãi kéo hoài ta.   

Nhìn quen lộc trỗi mùa xuân đến, 

Thấy rõ cây mừng tiết hạ qua, 

Vạn sự hay tìm thăm kẻ não, 

Mƣời phƣơng sẽ hộ giúp ngƣời hòa. 

Mon men xích lại gần chân tính, 

Đƣợc thế tâm mình bớt rộn ra. 

 
14/1/2019 

 

89/ QUANH TA  

 

Không ngừng vạn vật chuyển quanh ta, 

Thấy vậy luôn tìm, ngẫm sát-na. 

Thuận cảnh cùng vui nay việc đến, 

An lòng nỏ  tiếc những phần qua. 

Mơ nhiều hổng toại dần thêm khổ, 

Mộng lắm càng mong chẳng đƣợc hòa. 

Mọi chuyện nƣơng duyên tùy lúc khởi, 

Bao thời giữ chặt đông nào ra. 



 
15/1/2019 

 

90/  NHẬN RA   

  

Thời gian mỗi sát – na, 

 Động tịnh ở nơi ta.  

Náo nức mùa thu đến,  

Âm thầm tiết hạ qua.  

Suối trong nhìn rêu thẫm,  

Trăng sáng thấy trời xa.  

Xích lại gần chân tính,  

Tâm mình đã tĩnh ra. 

 
2016 

 

91/ NGUYỆN 
" Mở rộng tâm lòng hòa hợp sống 

   An vui tự tại bƣớc thênh thang " 

 

 

MỞ vầng trí Nhã nguyện hoài mang, 

 RỘNG cả niềm tin vững pháp đàng. 

 TÂM cứ lao xao thì nghiệp trỗi, 

 LÒNG dần thanh thản để bờ sang… 

 HÒA câu khai thị, lời vàng ngọc, 

 HỢP chúng huân tu,nghĩa đạo tràng. 

SỐNG trọn bao thời cần tỉnh giác, 

AN VUI TỰ TẠI BƢỚC THÊNH THANG. 

 
15/1/2019 

 

92/ THƠ VÀ XUÂN 

 

THƠ dóng đƣa hồn ngẫn nét XUÂN, 

THƠ đầy nhựa sống bởi cùng XUÂN. 

THƠ mang nghĩa thắm xuôi nguồn cội, 

THƠ gói hƣơng nồng vẹn cõi XUÂN. 

THƠ trẻ vun tình luôn bắt nhịp,  

THƠ già khởi sắc chẳng hờn XUÂN. 

THƠ mong khắp chốn vui đồng cảm,  

THƠ vẫy thêm niềm hạnh phúc XUÂN. 



 
17/1/2019 

 

 

93/ NẮNG RỌI MÀNH (nđt) 

 

Đông tàn lịm buốt cũng rời nhanh, 

Bỗng đón ngƣời vui, nắng rọi mành. 

Nhớ buổi thời qua niềm đã lạnh, 

Thƣơng ngày nẻo đến dạ nào thanh. 

Sông Hàn mấy quãng sao hồn chạnh.  

Phố Hội nhiều năm chẳng ngõ thành. 

Dẫu hiểu ai còn vƣơng dấu mộng! 

Thì thôi nỏ hối chuyện song hành. 

 
18/1/2019 

 

94/ MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 

 

XUÂN về cảnh vật ánh dƣơng ngời, 

XUÂN chúc ngày thêm sáng nụ cƣời. 

XUÂN vững tình thƣơng xây nghĩa thắm, 

XUÂN giàu nghị lực mở lòng tƣơi. 

XUÂN đừng khắc khoải thầm đền đáp, 

XUÂN dƣỡng hiền hòa thấu nợ khơi. 

XUÂN cả niềm tin nhìn cuộc sống, 

XUÂN tràn hạnh phúc khắp muôn nơi. 

 

                            * 

 

XUÂN tràn hạnh phúc khắp muôn nơi, 

XUÂN rõ điều hay thấu với đời. 

XUÂN  nhạt u sầu vui nẻo đến, 

XUÂN giàu an lạc sáng niềm khơi. 

XUÂN thƣơng kẻ lỡ vì tâm khổ, 

XUÂN mến trần hòa bởi nét tƣơi. 

XUÂN nhẹ nhàng rèn thêm hiếu đức, 

XUÂN nhân nghĩa sống vẹn tình ngƣời. 

 

                                      * 

XUÂN nhân nghĩa sống vẹn tình ngƣời, 



XUÂN đến nƣơng thiền huệ tự khơi. 

XUÂN hỉ bởi thời không rối rắm, 

XUÂN lành vì nỗi chẳng chơi vơi. 

XUÂN luôn tinh tấn vui niềm đạo, 

XUÂN mãi hanh thông thuận cảnh đời. 

XUÂN rõ tâm nầy theo hạnh nguyện, 

XUÂN trần huân tập tiến về nơi…  

 
20/1/2019 

 

95/ CHÚC XUÂN KỶ HỢI 2019 

 

CHÚC mùa xuân thắm trải ngàn hoa, 

CHÚC cả nhân gian đƣợc thái hòa. 

CHÚC nhớ nguồn xƣa, luôn rõ cội, 

CHÚC nhìn cảnh mới, mãi thƣơng nhà.  

CHÖC ngƣời lận đận mau lùi khỏi, 

CHÚC kẻ  nhọc nhằn sớm vƣợt qua. 

CHÚC hiểu lòng nhau cùng hạnh phúc, 

CHÚC thêm phƣớc lộc… gắng thôi mà. 

 

                            * 

CHÖC thêm phƣớc lộc… gắng thôi mà. 

CHÚC lỡ  đau buồn chóng thoát ra. 

CHÚC nỗi lầm than xem tựa gió,  

CHÖC lòng thƣ thái sánh nhƣ hoa. 

CHÖC đừng thắc mắc khi duyên dỗi, 

CHÚC chớ ƣu phiền lúc phận sa. 

CHÚC khẽ tâm từ là đạo thế, 

CHÖC luôn nghĩ tƣởng sống hiền hòa. 

 

                              * 

 

CHÖC luôn nghĩ tƣởng sống hiền hòa, 

CHÚC hiểu tâm bình mỗi sát-na. 

CHÚC pháp thấm nhuần nƣơng tiếng kệ, 

CHÚC Thầy khai hóa nhập liên hoa,. (*) 

CHÚC cho vạn loại sớm qui nẻo. 

CHÖC hƣớng chúng sanh chóng khỏi nhà. (**) 

CHÖC sáu đƣờng xa dần chẳng vƣớng, 



CHÖC ngày lên ánh đạo trong ta.  

 
20/1/2019 

---------------------- 
(**) Nhà lửa tam giới. 

(*) Mƣời danh hiệu Phật. 

 

96/ BÌNH THƢỜNG THỊ ĐẠO  

 

BÌNH tâm đối cảnh duyên nào động? 

THƢỜNG lạc đâu cầu, tánh đã trong, 

THỊ nhộn chẳng theo,  ngƣời rõ trống. 

ĐẠO mầu  diệu dụng khuyến về không… 

 
19/1/2019 

 

BÌNH THƢỜNG THỊ ĐẠO (Đối họa) 

 

BÌNH lắng bao thời tâm khó động, 

THƢỜNG hằng bổn tánh rõ đà trong. 

THỊ cùng chơn pháp qui đều trống, 

ĐẠO cả quảng truyền chỉ lối không. 

 
19/1/2019 

 

BÌNH THƢỜNG THỊ ĐẠO (Đối họa) 

 

Tánh lặng, tâm BÌNH ngƣng nghiệp động 

Thế THƢỜNG lóng ngóng bởi chƣa trong 

Cõi THỊ thong dong thì mới trống 

ĐẠO mầu chỉ dạy tất đều không. 

 
19/1/2019 

 

97/ LỐI XƢA (Tung hoành trục khoán) 

 ―Lối xƣa xe ngựa hồn thu thảo 

Nền cũ lâu đài bóng tịch dƣơng‖ 

Bà Huyện Thanh Quan 

 

LỐI vắng men ngƣời thấm giọt sƣơng, 

XƢA đau buổi tiễn ngẩn ven đƣờng. 

XE đi một thuở còn theo nhớ, 

NGỰA  đến bao lần vẫn đợi thƣơng. 



HỒN mãi vọng xuôi thời ngõ xóm. 

THU đang trông nhắc cảnh sa trƣờng, 

THẢO non, phận lỡ nghe u khuất, 

NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƢƠNG. 

 
1/2019 

 

98/ NGÕ TÂM (nđt) 

 

Xƣớng họa thơ ngƣời chủ ngõ tâm, 

Vì trong ngữ điệu ít khi lầm. 

Thời gian để nghĩ ngày thêm đậm,  

Kỷ niệm hay tìm khúc rõ thâm. 

Hiểu đƣợc cùng duyên đùa sẽ thấm, 

Hoài mong kết nghĩa rộn luôn tầm. 

Hồn nhiên tuổi xế thôi đừng chậm, 

Siết cả niềm tin khó cƣỡng chầm. 

 
21/1/2019 

 

99/ VUI CÙNG THIỆN HỮU 
(Thủ vĩ ngâm) 

 

Vui cùng thiện hữu xƣớng tình ca, 

Ngẫm dệt đôi vần tiến nẻo qua. 

Dẫu hiểu theo trần luôn chuộng sắc, 

Tuy rằng dạo cảnh lẫn tìm hoa. 

Quần sanh lặng lặng nào tâm dữ, 

Vạn loại nhƣ nhƣ rõ tánh hòa. 

Đã thấu tùy duyên mà động niệm, 

Vui cùng thiện hữu xƣớng tình ca. 

 
22/1/2019 

 

GẶP GỠ TA CÙNG (Đối họa) 
(Thủ vĩ ngâm) 

 

Gặp gỡ ta cùng xƣớng họa ca, 

Cho điều não nuột chóng trôi qua. 

Xuân trần vạn thuở đều khoe sắc, 

Ong bƣớm bao ngày vẫn đắm hoa. 

Cứ vậy lòng an vun cõi lắng, 



Rõ ra tánh thiện sống dƣơng hòa. 

Thênh thang chẳng ngại bên niềm tục, 

Gặp gỡ ta cùng xƣớng họa ca. 

 

22/1/2019 

 

XUÂN HỒNG (Đối họa)  
(Thủ vĩ ngâm) 

 

Thức dậy xuân hồng rộn tiếng ca 

Xin chào tạm biệt rét đông qua. 

Bên vƣờn lộc nõn thay màu lá, 

Trƣớc ngõ mai vàng hé nụ hoa. 

Rạng rỡ quần sinh ngày mãi thấm, 

Xôn xao vạn vật cảnh luôn hòa. 

Hoài mong hạnh phúc tràn dâng khắp, 

Thức dậy xuân hồng rộn hót ca. 

 
22/1/2019 

 

100 / VẠN PHÁP VÔ THƢỜNG  

 

VẠN  cõi đi qua nào kẻ biết! 

PHÁP bày pháp học nắn ngƣời  trong, 

VÔ tìm vô trụ xua  tình lắng 

THƢỜNG lạc đạo mầu tiến cõi không.  

 

KHAI DẠ THIỆN LÀNH  

 

KHAI thông trí huệ an phƣơng sống 

DẠ ổn theo ngƣời sẽ bớt tham 

THIỆN hạnh gieo mầm thôi tạo nghiệp 

LÀNH thay pháp bảo sáng dƣơng trần… 

 
22/1/2019 

 

101/ TRỜI THƠ (Liên hoàn) 

 

Hàng hiên nguyệt lững ngắm trời thơ, 

Đếm lại thời gian dạ thoáng mờ. 

Kẻ ở đìu hiu ôm sợi nhớ, 

Ngƣời đi thăm thẳm rƣớm xuân chờ. 



Xây tình tuổi hạc, niềm xa vắng, 

Dệt mộng ngày xanh, nỗi lặng tờ. 

Ký ức hƣơng thầm say chuyện đã, 

Đêm dài sƣơng lạnh mãi còn mơ. 

 

Đêm dài sƣơng lạnh mãi còn mơ,       

Cái tỉnh cái mê dáng vật vờ. 

Gió giận rì rào… mong kẻ đón, 

Mây đành vô tận… để ai chờ.  

Tìm đâu lối ngõ thời da diết,  

Ngóng cả đƣờng quê phút thẩn thờ. 

Khung cửa liêu xiêu, cay khóe mắt, 

Sâm thƣơng chẳng gặp, đếm sao mờ. (*) 

 
23/1/2019 

-----------------------------------  

(*) Sao Sâm và sao Thƣơng, hai ngôi sao ở hai chòm khác nhau không bao giờ hiện ra một lúc 

trên vòm trời.  Tình trạng hai ngƣời ở xa cách nhau và không bao giờ gặp nhau. 

 

KỶ NIỆM QUAY VỀ (Đối họa) 
(Liên hoàn)  
 

Kỷ niệm quay về chạnh nỗi thơ, 

Ngƣời đi mấy thuở bóng xa bờ. 

Thƣơng ngày quá đỗi ngây lòng nhớ, 

Giận lúc dửng dƣng khổ kẻ chờ. 

Lóng ngóng duyên hời nghe khắc khoải, 

Lao xao phận bạc lịm nhƣ tờ. 

Tìm nhau chẳng đặng thôi sầu cảm, 

Gác lại bao niềm tựa giấc mơ. 

 

Gác lại bao niềm tựa giấc mơ, 

Nhiêu năm chuyện cũ xốn nhƣng vờ. 

Ngƣời đau duyên nợ ràng thời ngóng, 

Kẻ chạnh lời yêu rối lúc chờ. 

 Bởi giữ hƣơng nồng vui cõi mộng, 

Vì trông phận lắng rộn đƣờng thơ. 

Hòa chung khúc ấy cho ngày mới, 

Nẻo khuất quên đi tiễn dạ  mờ.. 

 
23/1/2019 



 

102/ DẠ LẮNG  

 

Hiểu chuyện phai tàn… chuốc ngã chi!  

Ngày đêm dạ lắng rõ ai bì… 

Vui cùng thiện hữu mong ghìm nản, 

Thuận mãi duyên tình ƣớc giảm suy. 

Vật chất liền qua đừng ảo lẫn, 

Niềm tin vốn đợi sẽ yên vì. 

Nƣơng dòng thế cuộc, trần gian ngẫm, 

Quyết nẻo theo về vững bƣớc đi. 

 
24/1/2019 

 

103/ XUÂN VỀ –VỀ XUÂN 
 (Đối xứng- Thủ vĩ ngâm) 
 

XUÂN về khắp nẻo rộn về XUÂN 

SÂN ngát hƣơng tràn tỏa ngát SÂN 

LẮNG nghĩa triêm ân dày nghĩa LẮNG 

CHÂN tình đáp lẽ trọn tình CHÂN 

TRẢI hòa đức độ nên hòa TRẢI 

DÂNG cả tâm từ sống cả DÂNG 

RÕ hiểu cho nhau cần hiểu RÕ 

XUÂN về khắp nẻo rộn về XUÂN 

 
24/1/2019 

 

XUÂN ĐẾN – ĐẾN XUÂN (Đối họa) 
 (Đối xứng – Thủ vĩ ngâm) 
 

XUÂN đến muôn nơi khắp đến XUÂN 

SÂN vƣờn hoa nở ngát vƣờn SÂN 

LẮNG phiền chớ trỗi đâu phiền LẮNG  

CHÂN đủ không màng quả đủ CHÂN 

TRẢI hết từ bi thù hết TRẢI 

DÂNG tràn quảng đại ái tràn DÂNG 

RÕ niềm an dạ vui niềm RÕ 

XUÂN đến muôn nơi khắp đến XUÂN. 

 
25/1/2019 

 



XUÂN HỒNG (Đối họa) 
(Đối xứng – Thủ vĩ ngâm) 

 

XUÂN  hồng tỏa khắp chốn hồng XUÂN 

SÂN trải hoa vàng đẹp trải SÂN 

SÁNG mát niềm tin luôn mát SÁNG 

CHÂN huyền đạo lý chỉ huyền CHÂN  

GẮNG thêm phúc ấm ngày thêm GẮNG 

DÂNG đủ lợi đều  thỏa đủ DÂNG 

THẮM thiết duyên trần vui thiết THẮM 

XUÂN  hồng rạng rỡ khắp hồng XUÂN. 

 
25/1/2019 

 

104/ CẢM NHẬN 
( Cảm nhận hƣơng đời Tâm lễ - Ngọc Luật ) 

 

CẢM tình thiện hữu hiểu sao lơ… 

NHẬN hết lời bàn gọt ý thơ. 

HƢƠNG thoảng đƣờng trần không để mộng, 

ĐỜI bình thế thái chẳng nào mơ. 

TÂM xao tín não duyên mau cỗi, 

LỄ tận ngƣời lành quả khó dơ. (*) 

NGỌC sáng theo dòng trau huệ Nhã, (**) 

LUẬT nghi dẫn lối đạo đâu mờ… 

 
13/8/2018 

-----------------  
(*)  Quả    果 

(**) Trí Bát nhã      

 

105/ MÁT HƢƠNG THIỀN 

 

Già lam lẳng lặng mát hƣơng thiền 

Lá cỏ vƣơn mầm loáng thoáng nghiêng 

Học đạo bên Thầy nƣơng ngộ tánh 

Sống thời cạnh chúng biết tùy duyên 

Bao đời lầm lạc, xa chơn pháp 

Vạn lối  chờn vờn, lánh bổn nguyên 

Rõ hiểu trần nầy thêm khởi hạnh 

Quay về cửa Phật chốn thâm huyền. 

 



26/1/2019 

 

ĐẤT BÁU BÌNH YÊN (Đối họa) 

 

Đất báu bình yên đọng nẻo thiền, 

Se thời lộc nẩy lá cành nghiêng. 

Trầm nhang tỏa lặng ru hồn khách, 

Mõ kệ vang đều thức cảnh duyên. 

Thúc dạ ngƣời kề bên chánh pháp, 

Đƣa niềm kẻ đến cạnh chân nguyên. 

Trong xanh diệu dụng trao phƣơng giáo, 

Buông xả tâm nhơ…  cõi Phật huyền. 

 
27/1/2019 

 

106/  NỔI TRÔI 

 

Vạn sự trùng trùng diễn biến mau, 

Nhƣng sao lặng đứng chẳng qua cầu… 

Thong dong gạt hận thôi buồn bã, 

Rạng rỡ xây niềm bớt khổ sâu. 

Gắng mở tâm từ xua nỗi giận,  

Hoài vun trí huệ giải cơn sầu. 

Bao năm trần thế, vui thanh thản, 

Ngẫm chuyện luân hồi, lạc bƣớc đau.  

 
28/1/2019 

 
107/ TRANG NHÀ MỪNG NĂM MỚI 

Xuân Kỷ Hợi - 2019 

Ngày thêm độc giả viếng trang nhà, 

Hữu hảo xuân vầy bạn lẫn ta. 

Vạn khúc nƣơng câu vui xƣớng họa, 

Nghìn cung mến tứ rộng giao hòa. 

Tròn đăng chuyện thế rung phƣơng lạ, 

Thuận kết y ngành đến nẻo xa. 

Tập thể ban biên xin cảm tạ, 

An bình hạnh phúc, sáng tƣơi hoa. 

 

 

NỐI NHỊP (Đối họa) 

 



Nối nhịp luôn đăng đến mọi nhà, 

Lâu dần gắn chặt nỗi lòng ta. 

Thâm giao xƣớng nghĩa cho tình lắng, 

Tế nhị nƣơng câu chọn ý hòa. 

Đƣợc thế lƣu hoài ngƣời xứ lạ, 

Nên cùng giữ mãi bạn nơi xa. 

Xuân về xin chúc ban biên tập, 

Sắc sảo thơ bài rạng tựa hoa. 

 
29/1/2019 

 

CHÚC TRANG NHÀ (Đối họa) 

 

Xuân nay tuổi mới chúc trang nhà 

Góp sức thêm niềm sáng bạn ta 

Rỗi rỗi thi nhân cùng tiếp họa 

Vui vui độc giả mãi gieo hòa 

Giao lƣu chẳng kể sang hèn lạ 

Cảm tác chƣa nề khá khẩm xa 

Thuận nếp toàn ban luôn xƣớng nhịp 

Thơ bài súc tích đẹp nhƣ hoa. 

 
29/1/2019 

 

 

108/ CỐC NHỎ XUÂN VỀ 

 

Nắng nhẹ xuân về rạng khóm mai 

Vui bên cốc nhỏ chẳng then cài 

Bên thềm đá cảnh lờ mờ khói 

Góc ngõ tre bờ lởm chởm gai 

Mãi chúc trần gian mau bớt họa 

Luôn cầu vạn loại sớm tiêu tai 

Bà con hữu hảo đều Lành tốt 

Xả hội yên bình chẳng quấy sai 

Giảm thiểu lăng xăng an hãm mệt 

Càng xa vọng động khổ vơi dài 

Nhƣ nhƣ tánh lặng nào hoa đốm 

Rôn rôn tâm nhơ chỉ nghễnh tai 

Kệ diệu nƣơng về an lạc mãi 

Kinh thâm ngộ tỏ thong dong hoài 

Trang nghiêm cõi Phật đâu phần lƣợng 



Kỷ Hợi hoa tràn chúc thái lai. 

 
30/1/2019 

 

 

XUÂN VỀ TRÊN AM (Đối họa) 

 

Xuân tràn lộc nõn ánh sƣơng mai 

Tán lá đơn sơ chẳng khóa cài 

Thoảng nhẹ trầm hƣơng đâu rõ khói 

Yên bình sơn động có chi gai 

Cầu an qui nẻo thƣờng tiêu họa 

Đón tịnh về ngƣời mãi xóa tai 

Bạn đạo tâm thân mong sáng tốt 

Tình đời hạnh đức sửa mờ sai 

Thong dong thanh thản vui tan mệt 

Lận đận hơn thua khó tiến dài 

Đạo pháp dung thông nào rộn đốm 

Đƣờng trần vƣớng mắc chỉ đờ tai 

Dần qua vạn sự xoay đều mãi 

Cứ thế nghìn năm ẩn hiện hoài 

Cửa Phật từ bi hằng độ lƣợng 

Khai nguồn phƣớc tuệ  hỷ trùng lai. 

 
31/1/2019 

 

XUÂN (Đối họa) 

 

Gió thoảng  hƣơng trầm quyện khóm mai 

Đời không  vƣớng víu khổ thôi cài 

Sau hè lặng cảnh mơ làn khói 

Phía ngõ non cành điểm bƣởi gai 

Ƣớc cả nghênh xuân đều bớt nạn 

Theo đà xả nghiệp thảy qua tai 

Ngày lên mặt rạng nhân lành tốt 

Tuổi đến tâm trong quả  thiện sai 

Lỡ ngẫm nƣơng dâu đừng mệt lắm 

Thôi suy bãi bể sợ đau dài 

Trăng sao lấp lánh nào hoa đốm 

Kệ mõ kinh huyền chẳng  rối tai 

Thuận cảnh nƣơng duyên thôi  lạc mãi 

An tâm  dựa pháp chiếu soi hoài 



Nguồn chơn trí Nhã hằng vô lƣợng 

Nguyện chốn sài am lẵng lặng vài. 

 
1/2/2019 

 

 

   109/    XUÂN – BẠN  - THƠ 
( Nhị bát điệp, độc vận, Thủ vĩ ngâm ) 

 

XUÂN về chờ BẠN gióng vần THƠ, 

BẠN quí XUÂN tình ủ ngóng THƠ. 

Thấm tận sang XUÂN vui nghĩa BẠN, 

Quay đều đến BAN lắng XUÂN THƠ. 

XUÂN xƣa  BẠN mến khi ngày thắm, 

BẠN cũ XUÂN yêu lúc  thuở THƠ. 

Họa xƣớng  nghênh XUÂN cùng đón BẠN, 

XUÂN về chờ BẠN gióng vần THƠ. 

 
2/2/2019 

 

BẠN – XUÂN – THƠ (Đối họa) 
( Nhị bát điệp, độc vận, Thủ vĩ ngâm ) 

 

 

BẠN xƣớng XUÂN về gắng họa THƠ 

XUÂN tràn lão BẠN rạng tình THƠ 

Nghênh XUÂN  thiếu BẠN còn lòng rỗng 

Đón BẠN vui XUÂN nhớ tuổi THƠ 

BẠN quí XUÂN đời tròn nhịp điệu 

XUÂN huyền BẠN đạo lắng dòng THƠ 

Tƣơi xanh XUÂN BẠN ngày luôn thắm 

BẠN xƣớng XUÂN về gắng họa THƠ. 

 
2/2/2019 

 

110/ XUÂN ―Yết hậu‖ 

 

Xuân  

Sắc thắm hƣơng đƣa rộn nẻo trần 

Ngoài hiên óng ánh giọt sƣơng ngân 

Quê xƣa cảnh ấy men đời lắng 

Xuân 



 

MAI 
―Yết hậu‖ 

Gọt gió đông tan để kết đài 

Chờ ngƣời trẩy hội bạn cùng khai 

Hƣơng tràn  lữ khách tìm về cội… 

 

TÙNG 

Bao đời chững chạc chốn đình trung 

Ôm cả không gian chẳng ngại ngùng 

Trƣờng thọ nghìn năm ngƣời thƣờng ví 

Tùng… 

 

TRÚC  

Thẳng đứng thong dong đời chẳng gục 

Bao thời vẫn thắm trên nền lục 

Khom đầu bạc nhƣợc đâu quân tử? 

Trúc… 

 

111/ XUÂN AN VUI (Yết hậu) 

 

XUÂN  

Sắc thắm hƣơng đƣa rộn nẻo trần 

Ngoài hiên lóng lánh giọt sƣơng ngân 

Bƣớm đùa lộc nõn vàng sân trƣớc 

Xuân… 

 

AN 

 

Mây giăng đỉnh núi cũng dần tan 

Khách lại vui chân viếng cổ am 

Kệ mõ vang vang ngƣời, cảnh lặng 

An… 

 

VUI 

Dõng dac huân tu nguyện chẳng lùi 

Ngày lên thanh thản gạn tâm thui 

Qui thiền dóng thẳng nƣơng đều bƣớc 

Vui… 

 

XUÂN AN VUI (Đối họa) 
 (Yết hậu) 



 

XUÂN 

 

Ngàn hoa rộn rã đón dƣơng trần 

Lá cỏ theo về cảm lặng ngân 

Chúc phúc nhân gian đều lộc thịnh 

Xuân… 

 

AN 

 

Mõ nguyện kinh cầu vọng động tan 

Hƣơng thiền lặng lẽ chốn thanh am 

Thời qua cứ thế không hề vƣớng 

An… 

 

VUI 

 

Nƣơng duyện pháp tỏ nguyên không lùi 

Thấu rõ trầm luân vốn chột thui 

Rạng rỡ gom niềm hoan hỷ tiến 

 Vui… 

 
4/2/2019 

 

112/ CHÚC 

 

Hoa tràn lộc nõn, nhớ ngƣời thân, 

Dọ hỏi lòng nhau lắm nghĩa cần. 

Những  buổi chờ mai bừng dạ thấm, 

Bao mùa vẫy gió thỏa hồn ngân. 

Ai đƣa  nhạc trỗi tình đôi khúc, 

Kẻ giỡn đời vƣơng bạn mấy vần. 

Hạnh phúc, niềm tin còn mãi khởi, 

Hƣơng nồng vẫn đến cạnh nàng xuân. 

 
4/2/2019 

 

113/ CUNG CHÚC TÂN XUÂN 

 

CUNG nghinh Kỷ Hợi chén men nồng 

CHÚC cả dƣơng trần vẫy nạn xong 

TÂN phúc tùy duyên hằng thỏa dạ 



XUÂN an đối cảnh chẳng vƣơng lòng 

VẠN điều trí sáng, vờn mây lộng  

SỰ việc tình chân, chuyển hạnh bồng 

NHƢ nguyện đau thƣơng  đều dứt bỏ 

Ý lời thuân nhĩ, lắng tâm trong. 

 
6/2/2019 

 

CUNG CHÚC TÂN XUÂN (Đối họa) 

 

CUNG thỉnh nàng hoa, thắm lộc nồng 

CHÚC nhiều ƣớc nguyện thảy cùng xong 

TÂN niên hạnh phúc vui muôn dạ ,   

XUÂN mới bình yên nhẹ tấc lòng 

VẠN chuyện cho qua, tìm cõi lắng 

SỰ chi bỏ hết, thƣởng hƣơng bồng 

NHƢ nhƣ bổn tánh tròn qui nẻo 

Ý thấu xây niềm cải nghiệp trong. 

 
7/2/2019 
 

114/ XUÂN VỀ (nđt)  

 

Xuân về cỏ lá nhẹ nhàng lay, 

Pháp bảo hằng soi cõi tịnh đầy. 

Lả lƣớt hoa vàng vui ngõ mộng, 

Yên bình nụ nõn sáng bồng lai. 

Kinh huyền tẩy hết tâm mờ lỡ, 

Đạo cả hoài trao trí viễn bày . 

Thuận nẻo tùy duyên cần liễu giác, 

Ra vƣờn thấy rõ một nhành mai… 

 
8/2/2019 

 

115/ NƢƠNG THẦY 
( Đƣơng đối (Giao cổ đối) ) 

 

Kệ thấm nƣơng Thầy xả nghiệp lay  

Phiền mê vạn thuở khó đong đầy 

Nguồn đau giảm, đức tin luôn ánh 

Phƣớc báu càng dày,  cội sáng lai 

Nhắm thẳng mong cầu, mà gọt bỏ 



Lìa xa vọng tƣởng, chớ lƣu bày 

Tâm danh lợi, thị phi  thêm não 

Vững bƣớc theo về mỗi sớm mai… 

 
8/2/2019 

 

XUÂN THẮM (Đối họa) 
 (Giao cổ đối) 
 

Gió thoảng hƣơng tràn cánh bƣớm lay 

Ngƣời đi trẩy hội thắm xuân đầy 

Chênh vênh cửa phúc xin duyên đáo 

Rộn rã đƣờng trần khấn lộc lai 

Cảnh lắng hiện, đời vui mẫn tiệp 

Kinh thâm sáng rạng, dạ an bày 

Bao nhiêu nguyện ƣớc tùy tâm hảo 

Tiết đổi mùa về rõ nhánh mai… 

 
9/2/2019 

 

 
 


