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TUỆ NGUYÊN  

THÍCH THÁI HÒA 

 

 

 

 

Thơ 

ĐƯỜNG MÂY 

 

 

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
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2 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

Ngỏ 

 

Mây có tự bao giờ đố ai biết và 

mấy ai biết mây hiện hữu để làm 

gì giữa cõi phù du ấy. Mây hiện 

hữu như đất trời hiện hữu, vẫn 

hàm dung, hội tụ, phân ly, vẫn 

thong dong giữa đôi bờ có không, 

hằng vĩnh… 

Và để rồi mây tự mở ra cho mình 

một đường bay, một cõi sống 

không còn dấu tích phương sở. 

Mây bay và ngàn đời mây vẫn 

hằng bay để lưu chuyển thi ca 

trong khoảng chốc trở thành vĩnh 

cửu. 
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KỲ XUÂN 

Trời cao, 

cao vời vợi 

Đất rộng, 

rộng vô bờ. 

Hoa 

mỉm cười 

không nói, 

huyền ảo 

như chiều mơ. 
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Này hoa, 

hoa có biết, 

mùa xuân 

có bao giờ? 

Này xuân, 

xuân có biết, 

ai về 

giữa nắng mơ?  
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Này hoa, 

hoa có biết, 

Xuân gọi  

nắng thơ về, 

cỏ nào  

thơm hương đạo, 

hoa nào  

nở tình quê? 
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Đời trôi, 

trôi đi mãi, 

Em có thấy mùa xuân, 

đi về  

trong hơi thở, 

đi về  

trong dấu chân! 



Đường Mây  7 

 

 

 

 

 

Đời trôi, 

trôi đi mãi, 

Em có thấy mùa xuân, 

tâm tịnh 

lòng nở hoa, 

ngày nào  

hoa cũng nở. 
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Em biết  

mùa xuân nào, 

mùa xuân 

không lai khứ. 

 

Em  

ngợi ca  

tình nào, 

tình  

im lặng  

ly ngôn. 
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Hạnh phúc  

đây - bây giờ, 

ta không tìm 

quá khứ- 

Mùa xuân  

đây bây giờ, 

ta không tìm  

tương lai. 
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Thấy Xuân 

trong hơi thở, 

thấy Xuân 

trong bước đi, 

mỉm cười 

Xuân thường tại, 

ôi, Xuân đẹp diệu kỳ! 

 

Mồng một Tết Nhâm Thân 

   (1992) 
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XUÂN CẢM  

Xuân đến  

giao thừa  

pháo nổ inh, 

xua tan  

bóng tối  

đón bình minh. 
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Muôn hoa  

cười nhẹ  

thơm hương sắc, 

nắng ấm  

Xuân về  

vạn cảnh xinh. 

  

Mồng một tết Nhâm Thân  

          (1992) 
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MỘNG CA 

Không gian 

chừ bình lặng, 

giấc ngủ 

thoáng thơ về. 

 

Nghe 

trong dòng mê lộ, 

sông mộng 

vắng sóng xao. 
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Mắt ai 

chừ xanh biếc, 

tình ai 

chừ lên cao, 

gối trăng 

gầy song cửa, 

nằm nghe 

đời chiêm bao! 

 

Nhập Thất  

14/1-15/1 Nhâm Thân 
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CÒN CHĂNG  

MỘT NỤ CƯỜI 

Một buổi sáng tinh khôi, 

trời đất 

mỉm môi cười, 

hoa vô ưu 

rơi nhẹ 

theo gió  

giỡn đùa chơi. 
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Những người con Điều ngự, 

nhặt những cánh hoa rơi, 

đi khắp 

mười phương cõi, 

dâng hoa đẹp  

cho đời. 
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Mỗi người  

mỗi cành chơi, 

mỗi hoa 

mỗi đất trời. 

Trong lòng hoa 

có Phật, 

hoa nở 

Phật mỉm cười. 
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Đường xưa 

còn một lối, 

ngôn ngữ 

vượt qua rồi. 

Ôi, đất trời  

mầu nhiệm. 

Còn chăng 

một nụ cười! 

 

Tháng 2-1992 
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SUỐI  MỘNG 

Lặng lẽ 

ngắm mây trời. 

mây về 

bay xa khơi. 

Cõi tình 

đôi cửa khép, 

suối mộng 

một mình chơi. 



20 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

Mắt biếc 

chừ xanh biếc, 

hoa hồng 

chừ hồng tươi. 

Cây xanh 

còn xanh lá, 

trời đất! 

vỗ tay cười. 

 

21-5-Nhâm Thân (1992) 
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VƯỢT CÕI SƯƠNG 

Biển đời 

từng đợt sóng chao, 

gầm chi lắm khúc, 

khúc nào hơn thua! 
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Thôi, 

về 

cuốc mảnh 

vườn xưa, 

đưa tay lượm sỏi 

trồng hoa cho đời. 
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Bây giờ 

hoa đã lên tươi, 

đồi hoang 

thông mọc 

reo lời vi vu. 
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Hoa reo 

không vướng ngục tù, 

thông reo 

vượt cõi 

sương mù 

mà đi… 

 

Tháng 2-1992 
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LỜI RU TỪ BIỂN 

Lời ru 

trăng nước 

mênh mông, 

bao năm ai bỏ 

tình chung 

đi về! 
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Đất gầm 

nước đổ sơn khê, 

tình nghiêng ngửa đổ 

chảy về 

nơi nao! 
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Nghe xa 

biển dậy sóng gào, 

gọi người xưa dậy 

bước vào cõi chơi. 
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Men say 

không thể say người, 

thì thơ chắp cánh 

hát lời  

triêu dương. 

Hồn thơ 

đi giữa trời sương, 

xua tan khí lạnh 

ven đường 

nắng lên. 
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Cành hoa 

phơi nụ bên thềm, 

phơi trên sỏi đá 

nào quên cuộc tình. 

 

Bây giờ 

mặt nhật lung linh, 

lời ru từ biển 

nghe tình nghêu ngao. 
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Tình nào 

chưa vụt lên cao 

thì tình chưa đủ 

để vào  

cõi chơi! 

 

Tháng 8-1992 
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THỪA ĐƯƠNG 

Từ trên 

vực thẳm  

buông tay, 

giữa kình ba động 

mới tày cuộc chơi. 

Vỗ tay 

cười rộ đất trời, 

ô hay, 

mới biết 

ai người thừa đương! 

Tháng 9-1992 
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CHEO LEO 

Bao năm 

sống giữa mù sương, 

tơ treo ngàn lượng 

nào vương cuộc tình. 

Đường lên  

dốc đá  

chênh vênh, 

cheo leo  

ghềnh thác 

vẫn bình tâm đi. 

15/09/92 
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VỜN MÂY 

Tiếng gầm 

nước đổ nguyên khê, 

đông, tây khiếp vía, 

người mê kinh hồn. 

Bế bồng nhau chạy  

van lơn, 

trăm hơn  

còn lại 

một vờn mây đen. 

20/09/92 
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SÁ CHI 

Mấy con 

chim sẻ 

ngu ngơ, 

tưởng rằng 

hồng điểu 

bay trờ lên cao. 
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Muỗi mòng 

mà sánh trăng sao, 

sá chi mà bận 

cho hao gầy người.  

  

30/09/96 
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NHƯ NHIÊN 

Ung dung 

đi giữa cuộc đời, 

đây ghềnh 

kia thác 

vẫn cười như nhiên. 

Bản lai 

diện mục đã nhìn, 

thì bao ghềnh thác 

có phiền chi mô! 

02/10/92 
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MẮT BIẾC 

Trăng chiếu đầu non 

cánh cửa gài, 

lối về theo nhịp  

bước chân ai! 

In trên tuyết trắng 

gầy thân hạc, 

mắt biếc chừ trông 

vượt dấu hài. 

06/10/92 
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XUÂN THIỀN 

Trà xuân 

thơm thanh thủy, 

đạo vị 

ngọt đa thì. 

Trời đất 

chừ nguyên thể, 

ta chừ  

phóng thiền thi. 

Giao thừa xuân Quý Dậu -1993
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MẶT TRỜI BỪNG SÁNG 

Mặt trời 

hôm nay bừng sáng, 

cõi tâm 

quét sạch ưu phiền.  

 

Em hiện hữu 

như đất trời hiện hữu. 

Một bông hoa, 

đọng giọt nắng hồng. 
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Mầu nhiệm 

trời đất hôm nay mầu nhiệm, 

bông hoa nào có ngã, 

đẹp quê hương, 

đẹp cõi sống con người! 
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Mặt trời 

xưa nay 

không tìm thấy ngã, 

sáng lung linh 

ảo hóa vô cùng. 
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Em đến đây 

không cội nguồn - khởi điểm, 

như mặt trời 

thuở ấy 

nguyên sơ. 
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Chừ mắt xanh, 

em nhìn 

tuệ quán, 

đời hôm nay, 

mặt trời 

bừng sáng, 

em hóa thân 

giữa cõi sống 

vô cùng. 

Rằm tháng tư - Quý Dậu 

04/06/93 
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BUÔNG TAY 

Buông tay 

rơi sạch 

trần hồng, 

trăng lòng 

lồng lộng 

mênh mông cõi về. 

Đá cười 

vỗ nhẹ nguyên khê, 

suối cười nhẹ vỗ 

đường về mây bay. 

14/05/Quý Dậu 
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DÒNG SÔNG  

KHÔNG TÊN 

Kiếp sau 

xin hóa dòng sông, 

cho bao người rửa 

sạch lòng thế gian. 

Cho ai 

trong cõi ba ngàn, 

đêm khuya 

soi bóng 

trăng vàng mà chơi. 
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Sông lang thang 

cõi luân hồi, 

cho cây xanh lá, 

cho đời nở hoa. 

 

Cho ruộng đồng 

hát dân ca, 

cho hương cau, bưởi 

mặn mà tình quê. 



Đường Mây  47 

 

 

 

 

 

 

Cho muôn vạn tượng đi về, 

bất ngờ mà ngộ 

lời thề nguyền xưa. 

Khi vui 

sông hát lời đùa, 

khéo khen ai vẽ 

hơn thua cuộc tình. 
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Lối về  

giữa cõi phù sinh, 

sông in bóng hạc 

vô tình thế thôi. 

 

Mai kia 

cuối nẻo luân hồi, 

thì sông về lại 

với nguồn mạch xưa. 

6/6 Quý Dậu - 1993 
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RŨ BỤI 

 

Rũ bụi 

đi về 

ngọa thảo am, 

đường mây 

mở lối 

vượt ba ngàn… 
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Nằm nghe 

hoa cỏ 

cười vô lự, 

ai biết, 

ai không, 

cũng chẳng màng! 

 

Ngày nhập thất  

20/7 Quý Dậu 
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SƠN TĂNG 

Đời có đáng gì 

để thở than! 

Tâm không, lồng lộng  

cõi trăng ngàn, 

gió khua lành lạnh, 

vương tà áo, 

thanh thản "sơn tăng" 

nhập định vàng. 

22/7 Quý Dậu 
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GIÓ LỘNG 

Mắt mộng 

nhìn đời 

mộng cả sao! 

Ơ hay, 

hư ảo 

tự nơi nào? 



Đường Mây  53 

 

 

 

 

 

Mắt đùa 

sóng nắng 

đời như mộng, 

mộng  

thuở tâm nguyên 

gió lộng vào. 

 

25/7 Quý Dậu 
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TÌNH MÂY 

Ờ phải,  

mây về 

trên núi cao! 

Đường lên 

dốc đá 

vượt khi nào? 



Đường Mây  55 

 

 

 

 

 

Vô tình 

biển mộng 

còn lưu ảnh, 

mây lặng 

đa tình, 

biển lặng xao… 

 

06/8 Quý Dậu- 1993 
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BIỂN TÂM 

Thoáng chợt 

nhìn vào cõi diệu vân. 

Vỡ tung vọng tưởng  

tự bao lần. 

Thấy chăng, 

"ngã" chết trong dòng mộng. 

suối vỗ 

nước về với biển tâm. 

8/8 Quý Dậu -1993 
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TRĂNG HIỆN 

Sương khói chợt tan 

trên đỉnh đèo, 

đất trời lồ lộ 

bóng trăng treo. 

Trên dòng sông cũ 

chân như hiện, 

chừ đã thong dong 

vỗ mái chèo. 

10/8 Quý Dậu 
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EM VỀ 

Một bông hoa 

nở ngàn hoa, 

một bông hoa nở 

vạn tòa Như Lai. 

 

Em về 

quỳ dưới sen đài, 

chắp tay nghe pháp 

vượt ngoài tử sinh. 
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Mười phương 

Phật hiện trong mình, 

trong mười phương Phật 

thắm tình đại bi. 

 

Diêm phù 

là cõi em đi, 

chân thì trên sỏi 

nguyện thì trên cao. 
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Khô cây 

sống dậy dạt dào, 

hoa rơi sống dậy 

hương ngào ngạt bay. 

 

Chim không  

lưu lạc tháng ngày, 

không còn hót tiếng 

đọa đày như xưa. 



Đường Mây  61 

 

 

 

 

Bây giờ 

không gẫm hơn thua, 

gẫm từ diệu thể 

bốn mùa hóa ra. 

 

Em về 

đi giữa hằng sa, 

giữa vô biên cõi 

một tòa Như Lai. 

15/8 Quý Dậu. 
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SEN HIỆN 

 

Thôi, đã nghe rồi 

biển cả ơi! 

Tình sâu, sâu thẳm 

tuyệt không lời. 

Âm vang gầm dậy 

như sư tử. 

Tâm lượng hàm dung 

vạn mặt trời. 



Đường Mây  63 

 

 

 

 

Một sáng tinh sương 

đẹp diệu vời, 

nghe lòng biển thẳm 

nước đùa chơi. 

 

Trên làn sóng bạc 

sen mầu hiện, 

Phật ngự đài sen 

nở nụ cười. 

13/8 Quý Dậu 
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CẨU SỦA RONG 

Cẩu ngồi trên bờ lặng, 

ánh rụng xuống dòng sông. 

Chú tưởng rằng ai lạ, 

gầm gừ giọng sủa rưng. 



Đường Mây  65 

 

 

 

 

 

 

Thanh âm đầy kinh dị, 

sông nước giận cau mày. 

Ảnh lặng vào tự thể, 

cẩu rong sủa suốt ngày. 

 

Tháng 10 - 1993 
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TÂM HIỆN 

Có chàng 

nghệ sĩ 

lang thang, 

từ xưa 

đã vẽ 

thiên đàng mà chơi. 

Đã từ xưa 

biết vẽ vời, 

chín thành địa ngục 

cho đời tránh xa. 
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Thiên đàng 

địa ngục 

trong ta, 

cả hai dẫu có 

cũng là cuộc chơi. 

Trò chơi 

dâu bể đổi dời, 

từ trong dâu bể 

hát lời vô sinh. 
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Hát lời "bí thảo" 

điêu linh, 

từ trong diệu tính 

cuộc tình mở phơi. 

 

Ngao du 

trong cõi luân hồi, 

vỗ tay cười rộ 

cho đời nở hoa. 



Đường Mây  69 

 

 

 

 

 

Nghêu ngao 

hát bản tâm ca, 

tình không băng giá 

cuối tà huy bay. 

 

Mùa đông 

không khóc lưu đày, 

mùa xuân không rộn 

những ngày nắng lên. 
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Nỗi buồn  

không để ghi tên, 

niềm vui không để 

lấm lem tâm hồn. 

 

Gió không reo 

giữa nắng hờn, 

thơ không reo giữa 

cuộc đời có, không. 



Đường Mây  71 

 

 

 

 

Thơ về 

đi giữa mênh mông, 

cõi tâm - như hiện 

tình không lạc loài. 

 

Long lanh 

từng hạt sương mai, 

mười phương Phật hiện 

không ngoài cõi tâm. 

15/10/93 
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NỤ MAI VÀNG 

Dẫu xuân 

có ngủ quên về, 

nụ hồng vẫn nở 

chẳng nề lạnh sương. 

 

Chim reo 

hót điệu chơn thường, 

em không lời hát 

tình vương tuổi sầu. 



Đường Mây  73 

 

 

 

 

 

Nẻo về 

theo dấu chân trâu, 

tình trâu đã trắng 

nỗi sầu vụt bay. 

 

Ngã không  

còn chỗ phơi bày, 

em không còn chỗ 

để đày đọa thân. 



74 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

Cõi nào 

cũng có phù vân, 

cõi nào cũng có 

bước chân diệu hành. 

 

Trúc ngàn năm  

lá vẫn xanh, 

tình ngàn năm nở 

trên cành mai trơ. 



Đường Mây  75 

 

 

 

 

 

Dẫu rêu xanh 

phủ tình cờ, 

dẫu mưa nắng  

có hững hờ cuộc chơi. 

 

Xưa nay 

vẫn một đất trời, 

vẫn cành mai cũ 

nở phơi nụ vàng. 

12/11/93 



76 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

MẠCH TÂM LINH 

Em tôi nhỏ, 

tuổi đời chưa lớn, 

lòng cưu mang 

một nếp sống an bình. 

 

Trời nghiêng ngửa, 

cõi bình an đổ vỡ, 

tội chi em, 

cũng lên thác, xuống ghềnh. 



Đường Mây  77 

 

 

 

 

 

Từ biển mặn, 

vượt thác đèo, đỉnh núi, 

về cố kinh, 

tìm lại chút chân tình. 

 

Nhưng em ơi, 

đây khung trời bỏ ngỏ, 

bàn tay sắt, 

lành lạnh ớn da người. 



78 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

Trong nhịp thở, 

máu từ tim trào dậy, 

trong nụ cười, ấp ủ  

nỗi thương đau. 

 

Đêm lặng lẽ, 

nghe hồn men chết giấc. 

Em thương tích, 

anh tóc trắng bạc đầu. 



Đường Mây  79 

 

 

 

 

Đêm không ngủ, 

thương đàn em bé nhỏ, 

tuổi mười ba, 

đã có tội gì đâu! 

 

Bỏ song thân, 

em mặc áo nâu sồng, 

thế mà đời, 

vẫn chưa thông em nhỉ! 



80 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

Em đi đâu, 

khi bàn chân chưa cứng, 

đường gai góc, 

đầy sỏi đá thác ghềnh! 

 

Em đi đâu, 

hỡi bàn tay măng nhỏ, 

giữa đất trời, 

em chống chọi sao nên! 



Đường Mây  81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trời hôm nay, 

lên cơn sốt bão, 

anh em mình, 

trống trải lạnh tâm linh. 



82 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhưng em ơi! 

biển ngàn đời nước mặn, 

đỉnh núi cao, 

muôn thuở tuyết sương vây. 



Đường Mây  83 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời đã vậy, 

xin em đừng quỵ lụy, 

thắp tâm lên, 

cho yêu quỷ kinh hồn. 



84 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn tay lạnh, 

tụng lời kinh sám nguyện, 

mặt trời lên, 

từ mạch suối tâm linh. 

 

6/12/93 



Đường Mây  85 

 

 

QUÁT 

Thác đổ 

thuyền chèo trên núi chơi. 

hủng hê  

ghềnh đá thả tay cười. 

 

Ải quan  

bí hiểm gờm kinh dị, 

tiếng quát  

sơn tăng rợn đất trời. 

10/12/93 



86 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

DIỆU HÀNH 

Dẫu đời  

như có như không, 

tình ta vẫn có 

giữa dòng thế gian. 

 

Trời mưa 

dẫu nát hoa ngàn, 

vẫn trơ gan đó, 

mấy hàng tòng xanh! 



Đường Mây  87 

 

 

 

 

 

Nắng không 

khô chết duyên lành, 

mưa không xói lở 

bản hành nguyện xưa. 

 

Tiếu nham, 

sừng sững bốn mùa, 

mặc cho dông bão 

sóng khua biển gào. 



88 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

Mặc đường  

sỏi đá ghềnh cao, 

mặc sông sâu cạn 

vẫn trao chung tình. 

 

Kìa! 

Tình Phật 

giữa hiện sinh, 

giữa tâm vô niệm 

mênh mông diệu hành. 

Chủ nhật 19/12/93 



Đường Mây  89 

 

 

CHUYỂN HÓA 

Dõi theo 

hơi thở đi về, 

cõi tâm mầu nhiệm 

vạn bề tịch nhiên. 

 

Dõi nhìn 

thấy rõ uyên nguyên, 

giữa đời chơn vọng 

có phiền chi mô! 



90 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

Từ xưa 

cho đến bây giờ, 

cõi thiền là cõi 

sống thơ không lời. 

 

Vọng, chơn 

không để cho người, 

vọng chơn chuyển hóa  

thành đời vô biên. 

Chủ nhật 26/12/93 



Đường Mây  91 

 

 

ÁO GIẤY 

Xa xót làm sao 

một lớp người, 

theo loài áo giấy 

phỉnh đời chơi. 

 

Thấy trong tự viện 

chen đầy cửa, 

mấy kẻ run ngơ 

mấy kẻ cười! 

31/12/93 



92 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

GẬY THẦN 

Thật diệu kỳ thay, 

chiếc gậy thần, 

vén màn hư ảo 

vén hư vân. 

 

Huyền quang chừ chiếu 

soi đường cũ, 

chân, giả còn chi 

nữa để lầm! 

1/1/94 



Đường Mây  93 

 

 

TÌNH CHUNG THỦY 

Mặt trời xưa, 

như hôm nay, 

phương Đông không dậy, 

phương Tây không về. 

 

Dẫu xưa  

không có lời thề, 

nhưng non vẫn đợi  

mây về biết không? 



94 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

Mây bay 

non đứng nhìn trông, 

mây nào có biết 

từ lòng non ra! 

 

Dẫu rằng, 

mây có bay xa, 

dẫu đa tình mấy 

cũng là từ non. 



Đường Mây  95 

 

 

 

 

 

 

 

Tình xưa 

không có dỗi hờn, 

tình nay còn đó, 

mây còn biết không? 

 

08/01/94 



96 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

LẠ GÌ XUÂN 

Xuân về 

hoa nở tâm kinh, 

vườn trong cỏ lục 

ngời tình lưu ly. 

 

Nụ hồng 

phơi nở hồn thi, 

mênh mông nhịp sống 

lạ gì thiều quang. 

Xuân Giáp Tuất 



Đường Mây  97 

 

 

DẠO NẮNG VỜN 

Non lặng, mây về 

giữa phố xuân, 

đùa chơi đôi chút 

giữa hồng trần. 

 

Gọi hoa về với  

đời phương thảo, 

gậy trúc thong dong 

dạo nắng vờn. 

Xuân Giáp Tuất 1994 



98 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

MÂY TRẮNG 

Mộng và thực 

như mây chiều phố thị, 

có từ xưa 

và mãi có ngàn sau. 



Đường Mây  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời đã vậy 

nắng mưa nào có ngại, 

cõi lang thang 

hơi thở dạo sơn đầu! 



100 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạt muối mặn 

từ lòng sâu biển cả, 

tự chan hòa 

giữa sóng bạc phiêu linh. 



Đường Mây  101 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không mộng mị 

thì trần gian không ảo, 

cõi trăm năm 

âu có bởi men tình. 



102 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

 

 

 

Đêm về lạnh, 

ta nằm nghe phiến đá, 

chợt cười vang 

xóa sạch cõi u ơ. 



Đường Mây  103 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghe suối rãnh 

đưa nhau về biển cả, 

cõi vô tâm  

lồng lộng có ai ngờ! 



104 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ờ, đất hát 

chuyển lời lên phiến lá, 

rừng không xao 

cổ thụ mát ngày dài. 



Đường Mây  105 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đỉnh núi 

hạt sương còn đọng lại, 

giữa vô biên 

mây trắng vẫn bay hoài. 

 

13/04/1994 



106 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

TỪNG BƯỚC CHÂN ĐI 

Hôm nay giữa rừng sâu, 

những bước chân nhiệm mầu, 

không vọng tìm quá khứ, 

không hò hẹn mai sau. 



Đường Mây  107 

 

 

 

 

 

 

 

 

An vui giữa đất trời, 

nghe hơi thở thảnh thơi. 

Thấy đời rõ hiện tại, 

hạnh phúc đây, tuyệt vời! 



108 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường đi, đi lên cao, 

đời nhã như trăng sao. 

Non xanh nhìn mây trắng, 

cõi yêu thương bước vào. 



Đường Mây  109 

 

 

 

 

 

 

 

 

An tịnh từ cõi lòng, 

đường đi, đi mênh mông. 

Mắt xanh nhìn sen trắng, 

nắng ngọc phơi tuệ hồng. 



110 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

 

 

Đường đi hương thiền bay, 

cõi tâm linh hiển bày. 

Niềm vui theo hơi thở, 

cuộc đời đẹp từ đây!!! 

 

24/04/94 



Đường Mây  111 

 

 

KHÔNG ĐI QUA 

Mùa thu 

không đi qua đời tôi 

lá vàng rơi, 

sự sống đâm chồi. 

 

Trái đất, 

muôn đời hoa vẫn nở. 

Nụ cười - tình người 

nào có đơn côi! 

3/9/Giáp Tuất (1994) 



112 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

KHÔNG BỎ QUÊN 

Mùa đông, 

không bỏ quên mặt trời. 

Lạnh buốt, 

không bỏ quên nụ cười. 

 

Trái tim, 

không bỏ quên tình người. 

Mặt trời, 

chưa hề bỏ quên ai. 

4/7 Giáp Tuất 



Đường Mây  113 

 

 

CHỪ! 

Chánh niệm chừ,  

tâm cùng tuệ nhật. 

Vui chơi chừ,  

tay quảy giang sơn. 

 

Lữ khách chừ,  

thong dong ba cõi. 

Thanh thản chừ,  

uống nước đầu non. 

14/10/94



114 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

MẶC 

Thạch nham 

kê đầu ngủ. 

Mặc, chuyện đời  

chen nhau. 

Kệ, suối đùa  

vờ vĩnh. 

Rừng xanh 

vẫn xanh màu. 

20/11/94 



Đường Mây  115 

 

 

 

 

XUÂN THƯỜNG TẠI 

Tịch mịch trăng soi 

giữa chợ Triền, 

giữa đời hư thực 

giữa vô biên. 

Mưa sa mấy độ 

xuân thường tại, 

nắng ấm sương tan 

lộ đóa thiền. 

Xuân Ất Hợi 1995 



116 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

NHƯ RỨA 

Trúc ngàn năm xanh biếc, 

suối ngàn năm đùa reo, 

mặt trời phơi đầu cỏ, 

mây đâu ngại đỉnh đèo. 

 

Tháng 8 năm 1995 



Đường Mây  117 

 

 

THIỀN THI 

Khéo phòng hộ tâm ý, 

trời xưa đẹp đa thì. 

Gió rung cây không động, 

thiền đường hoa Trà mi. 

 

20/08/95 



118 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

HÀNH TUNG 

Trời mưa sao không ướt? 

Trời lạnh sao không run? 

Mấy ai nhìn vọng tưởng, 

thấy rõ chỗ hành tung? 

 

25/08/95 



Đường Mây  119 

 

MỘT CỬA 

Bước đi về 

không - lộ, 

sống chết 

một ải quan. 

Ai người 

lên địa ngục? 

Ai kẻ 

xuống thiên đàng? 

28/8/95 



120 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

CAN CHI! 

Chừ đôi bờ sinh tử, 

ung dung bước dạo chơi. 

Can chi trời mấy tuổi, 

dại, khôn mặc chuyện đời! 

 

10/12/95 



Đường Mây  121 

 

 

THONG DONG 

Đông về, 

chừ không lạnh. 

Gió bấc, 

mặt trời trong. 

Chim Hồng đôi cánh vỗ, 

giữa bốn mùa thong dong. 

12/12/95 



122 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

CÒ TRẮNG 

Ruộng đồng 

chừ bát ngát, 

cò trắng 

thoải mái bay. 

Trăng chừ 

tha hồ chiếu, 

mênh mông  

giữa cõi này! 



Đường Mây  123 

 

 

XINH! 

Có sinh nào 

không diệt, 

có diệt nào 

không sinh? 

Sóng đùa chơi với nước, 

sóng xinh, nước cũng xinh! 

14/12/95 



124 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

XUÂN HIỆN HỮU 

Em cứ đi, 

từng bước chân - vững chãi, 

đừng lo âu - sợ hãi, 

quãng đường dài. 



Đường Mây  125 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh đã không làm cho em, 

từ không thành có; 

thì diệt cũng không làm cho em 

từ có hóa không. 



126 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

Em cứ cười, 

cứ thảnh thơi, 

để thấy đất trời nhìn nhau, 

trời đất trong em. 

Em không nói, 

trời đất vẫn nói. 

Em không cười, 

trời đất vẫn cười. 

Em không đi, 

giữa đất trời, 

mạch sống vẫn hằng lưu. 



Đường Mây  127 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa xuân không có về, 

em đừng hoài công đứng đợi. 

Mùa xuân không có đi, 

em đừng vội vã tiếc thương. 



128 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

 

 

Mùa xuân năm xưa, 

cũng chính là  

mùa xuân năm nay.  

Và mùa xuân ngàn sau, 

cũng chính là mùa xuân bây giờ. 



Đường Mây  129 

 

 

 

 

 

 

Có khác chăng, 

là tâm em chừ đổi mới, 

chừ trắng tinh, 

em nhận diện cuộc đời. 

 

Con bướm bay - 

vườn cà - ruộng lúa. 

Luống khoai xanh - 

cành mai - khóm trúc. 



130 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

 

Em bé nhỏ 

tung tăng - khoe áo mới. 

Cụ già tóc bạc, 

mắt đăm chiêu. 

Cô thiếu nữ, 

cậu thanh niên, 

mắt nhìn mắt - Không nói. 

Bà mẹ cười, 

mạch sống đơm hoa. 



Đường Mây  131 

 

 

 

 

Hoa nở lâu rồi,  

thương ai hờ hững! 

Xuân có lâu rồi, 

sao mấy kiếp lãng quên! 

Nhận diện 

 - Nhìn sâu 

 - Mỉm cười 

 - Xuân cùng em hiện hữu. 

Mồng một Tết Bính Tý 

          19/2/96 



132 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

 

TIẾNG KHUA TÍCH TRƯỢNG 

   Kính dâng 

Cố H.T. Thích Trí Thủ 

Nhân lần húy nhật thứ 12. 

Mười hai năm 

cánh hạc bay, 

mặt trời còn ngủ 

sương đầy tòng lâm. 

Đá nằm im 

hát vô tâm, 

tiếng khua tích trượng 

còn vang lối về.  

15/04/96 

 



Đường Mây  133 

 

 

HOA THIỀN 

Tâm ta chừ an tịnh, 

mưa gió nào ngại chi! 

Bước chân người con Phật, 

hoa thiền nở Từ bi. 

 

06/10 Bính Tý - 1996 



134 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

TIẾNG HÀI VÔ CHUNG 

Kính dâng 

Tổ sư húy Tánh Thiên - Nhất Định 

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngài Niết Bàn 

Người về  

từ cõi vô sinh, 

mênh mông hạt nắng 

cuộc tình mở phơi. 

Ung dung 

đi giữa đất trời, 

đưa tay vỗ đá, 

đá cười hoát nhiên. 

 



Đường Mây  135 

 

 

 

 

Dấu rêu 

trên đỉnh núi thiền, 

lung linh mặt nhật 

còn nguyên vẹn hoài. 

Chơn thân 

nào có khứ lai, 

Am-lau còn vọng 

tiếng hài vô chung! 

Ngày 16/10 Bính Tý (1996) 



136 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

GỌI TÊN EM! 

Lâu lắm, 

ta tìm em, 

trên dòng sông ý niệm, 

và đã gọi tên em 

bằng Hiện hữu. 

Nhưng, 

em vẫn hững hờ, 

im lặng, 

chuyển trôi. 



Đường Mây  137 

 

 

 

 

 

 

 

Rồi, ta tiếp tục, 

gọi tên em, 

bằng Không hiện hữu, 

em không cười, 

trước sân chùa, 

cây Tòng bá, 

vẫn rờn xanh. 



138 Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa     

 

 

 

Rồi, một chiều, 

trên con đường, 

gió tung cát bụi, 

ta không còn gọi em, 

là Hiện hữu,  

hay Không hiện hữu. 

mà gọi tên em 

là Quá khứ. 

 

Nhưng, 

em vẫn lạnh lùng 

như núi tuyết mùa đông. 



Đường Mây  139 

 

 

 

 

 

 

Rồi, 

một buổi sáng 

tinh sương. 

ta ngồi nghe chim hót, 

chợt trong ta, 

niềm tin yêu, 

rực sáng. 

Và ta vội gọi em 

là Tương lai. 
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Nhưng, 

từ xa xôi, 

cõi mộng, 

ngủ chưa về! 



Đường Mây  141 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rồi, ta ngồi đây, 

ngắm những gì đang có. 

Và, vội gọi tên em 

là Hiện tại, 

nắm tay em, 

ôm chặt vào lòng. 
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Nhưng, than ôi, 

ta nghe 

trong bàn tay em, 

chỉ phút chốc, 

mà cả triệu lần sinh diệt! 
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Thôi, 

ta biết rồi, 

em không còn là gì nữa, 

để kiếm tìm - gọi tên! 

 

Em là của ly ngôn. 

Chừ vô niệm, 

ta gọi tên em, 

xuyên suốt cả cội nguồn! 

Phước Duyên, ngày 20/09/96 
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NẮNG HUYỀN 

Người về 

từ cõi uyên nguyên, 

mây sương tịch lặng 

hương thiền tỏa bay. 

Tâm Kinh 

nở giữa cõi này, 

mênh mông nhịp sống 

phơi bày huyền quang. 

Chiều 27/1 Đinh Sửu  

05/03/97 
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MÙA XUÂN CHUYỂN HÓA 

Trời vào hạ 

ta hóa thân làm nắng, 

lặng phơi mình 

giữa cổ thụ tòng xanh. 
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Trời vào thu 

ta làm mây trắng bạc, 

sống thênh thang 

giữa gió mộng 

trăng ngàn. 
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Khi đông đến 

ta hóa thân làm nước, 

chuyển thanh lương 

lên mạch sống đầu nguồn. 
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Chừ xuân về 

ta hóa thân làm đất, 

lòng đất sâu 

nuôi dưỡng hạt giống mầu. 

Đất bất diệt 

để ngàn hoa sinh diệt, 

giữa diệt sinh 

khí tiết tự giao mùa. 
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Chừ thảo mộc 

phơi hoa đùa nắng mới, 

cánh bướm vàng 

bay liệng giữa trời không. 

Làn gió nhẹ 

đưa hương từ nguyên thể, 

cửa thiền thất 

không mở cũng không cài. 

Xuân Đinh Sửu. 
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