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ĐỌC THƠ TÁNH THIỆN 

Nguyên Giác 

 

Thơ là một thể loại ngôn ngữ gắn liền từ xa 

xưa với Phật Giáo. Mở bất kỳ một kinh nhật 

tụng nào, dù truyền thống Nam Tông hay 

Bắc Tông, bạn cũng sẽ thấy thơ. Đôi khi, 

kinh nhật tụng là thơ, ngay từ dòng đầu tới 

dòng cuối. Thơ, hiển nhiên là một phương 

pháp của đạo. 

Thơ là một dạng ngôn ngữ cô đọng, từ rất 

xưa đã gắn liền với nhà Phật. Kinh Pháp Cú 

là thơ. Một phần rất lớn trong Kinh Tiểu Bộ 

là thơ. Trong nhiều kinh khác, sau khi Đức 

Phật thuyết giảng, Ngài tóm tắt bằng mấy 

đoạn thơ. 

Hãy hình dung một tạp chí Phật giáo, dù in 

trên giấy hay trên mạng, không có mục thơ.  

Có vẻ gì như dị thường, nếu không có thơ. 

Tương tự, hãy hình dung rằng dân tộc Việt 
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Nam không có ca dao.  

Nói như thế, không có nghĩa thơ là đạo. Chỉ 

có thể nói ngược lại, rằng với người đã hiểu 

xong ý Đức Phật, dù có lời hay không có lời 

cũng vẫn tương ưng với đạo. Nơi đó, động 

hay tịnh, nói hay nín đều tương ưng với giới 

định huệ.  

Do vậy, khi chúng ta đọc kinh nhật tụng mỗi 

ngày -- mở trang kinh ra, khép trang kinh 

lại, lời lời là thơ – từng âm vang, kể cả từng 

khoảng tịch lặng, đều là các nỗ lực tương 

ưng với giới định huệ.   

Trong Kinh Ud 5.6, có kể về nhà sư trẻ Sona, 

học trò của Ngài Maha Kaccayana (tiếng việt 

thường gọi là Maha Ca Chiên Diên), một 

lần, sau khi rời hạ, ghé thăm tu viện 

Anathapindika tại Vườn Jeta, thành 

Savatthi, được Ngài Ananda sắp xếp nơi ngủ 

cùng chỗ với Đức Phật. Kinh kể rằng, hầu 

hết trọn đêm, Đức Phật ngồi ngoài trời, rồi 

mới rửa chân vào phòng. Nhà sư Sona cũng 

làm như thế.  
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Tới gần hết đêm, thức dậy, Đức Phật nói với 

nhà sư Sona rằng ta muốn nghe ngươi đọc 

tụng Pháp (I would like you to recite the 

Dhamma). Kinh kể rằng lúc đó, nhà sư Sona 

đọc trọn 16 kinh trong Aṭṭhaka Vagga. Đức 

Phật nghe xong, khen ngài Sona đọc rõ 

ràng, không sai, làm cho nghĩa minh bạch. 

Kinh này cho thấy rằng: Đức Phật và chư 

tăng thời xưa ngủ ít, sống gần thiên nhiên 

(phần lớn trong đêm là ngồi ngoài trời); 

kinh nhật tụng được truyền dạy bằng thơ vì 

16 kinh nêu trên là trong thể thơ; khi đọc 

tụng, phải đọc cho nghe rõ từng chữ, không 

sai (không ê a khó nghe)…  

 

Với truyền thống Phật giáo nhiều ngàn năm 

sống với thơ như thế, chúng ta dễ hiểu vì 

sao các nhà sư thường làm thơ. 

Thi sĩ Tánh Thiện cũng có một nỗ lực tương 

tự để tiếp cận với Pháp. Có khi chúng ta 

thấy anh làm thơ mỗi ngày, hay mỗi tuần. 
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Thơ của anh là thuần về đạo pháp, không 

bận tâm bàn chuyện đời.  

Thơ với Tánh Thiện có vẻ như một pháp 

thiền, một cách vào định.  

Hãy hình dung rằng, khi bạn đi bộ, phải định 

tâm mới an toàn băng ngang qua một ngã 

tư, hay ngã sáu. Bạn phải chú tâm tới không 

gian quanh mình. Xe các loại có thể từ các 

hướng tới gần. Có lúc nghe tiếng máy xe 

hay tiếng còi từ sau, từ trước, từ hai bên… 

Có lúc bạn thấy những xe hay người chuyển 

động phía trước, phía bên hông… Bạn phải 

chú tâm từng khoảnh khắc để giữ an toàn, 

để khỏi bị xe đụng.  

Tương tự, khi vượt sông, khi vượt qua cõi ái 

dục để tới bờ an toàn bên kia… bạn cũng 

phải định tâm để không bị sóng gió cuốn 

trôi.  

Đối với Tánh Thiện, làm thơ là đối diện với 

một tự điển nhiều chục ngàn chữ, là lựa 

chọn chữ để ngợi ca Tam Bảo, để lấy thơ 
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làm hành trang, làm cây gậy chống qua rừng 

hiểm nạn. Làm thơ không phải băng qua 

ngã tư, ngã sáu. Làm thơ là băng qua vô số 

ngã rẽ của ngôn ngữ. Làm thơ, hễ sơ suất, 

nếu không phạm giới cũng sẽ rơi vào đùa 

cợt, lẳng lơ. Nhưng Tánh Thiện từng dòng 

thơ đều là từng bước đi thẳng qua các ngã 

tư an toàn. 

Thơ Tánh Thiện, mỗi bài thường là ba đoạn, 

thỉnh thoảng có bài bốn đoạn, và thường 

mỗi đoạn thơ gồm bốn dòng. Thơ anh làm 

trong nhiều thể loại: lục bát, bốn chữ, năm 

chữ, tám chữ, song thất lục bát… 

Có nhiều cơ duyên để Tánh Thiện làm thơ. 

Có khi anh viết là để tự nhắc nhở rồi tiến tu  

(như trong bài thơ nhan đề Viết Thật Lòng 

Mình), có khi nói về nguồn vui chia sẻ đơn 

sơ cuối đời (bài Vui Niềm Hạnh Phúc). 

Có khi Tánh Thiện làm thơ để cúng dường, 

để biết ơn các bậc tiền bối. Như khi anh 

ngợi ca Hòa Thượng Thích Quảng Đức: 
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Ngọn lửa từ bi muôn đời luôn rực sáng 

Chuyển hoá lòng người đánh mất cả tim gan 

Kẻ  chuyên quyền đều ngưỡng kính quy 

hang 

 

Thân bất động an nhiên trong lửa táp.  

(bài Ngọn Lửa Từ Bi). 

 

Hay như khi họa bài “Dòng Tào Khê” của 

Thầy Nhất Hạnh, Tánh Thiện viết: 

Tào Khê dòng nước BIẾT 

Hướng về cõi phương Đông 

Cuốn trôi dòng sanh tử 

Sạch hết chốn bụi trần. 

 

Có khi Tánh Thiện làm thơ để bày tỏ lòng 

biết ơn các bậc  tôn túc, như với quý ngài 

Thích Mãn Giác, Thích Trí Tịnh, Tuệ Sỹ, 

Thích Tâm Ngoạn, Thích Từ Lực, Thích 

Nguyên Tạng, Thích Tánh Tuệ, Phạm Công 

Thiện… 
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Có khi Tánh Thiền làm thơ để bày tỏ đồng 

cảm với tình thân hữu, như với Tâm Huy 

Huỳnh Kim Quang, Tâm Thường Định (Bạch 

Xuân Phẻ)…  

Trong một bài phơi phới tuyệt vời có nhan 

đề “Chỉ Là Cánh Chim Rong” để dâng Thầy 

Lê Mạnh Thát, nhà thơ Tánh Thiện viết: 

 

Tóc vẫn mọc mà tâm hồn vẫn sáng 

Sáng như làn mây trắng mãi thong dong 

Ta đến đây chỉ là cánh chim rong 

Bay phất phới trên vòm trời sanh tử… 

 

Nhiều đề tài khác cũng trở thành thơ, đối 

với Tánh Thiện. Như thơ viết trong mùa 

Phật Đản, viết cho Lễ Vu Lan… 

Tánh Thiện viết trong bài “Vu Lan Nhớ Mẹ” 

những dòng xúc động, như: 

Vu Lan nhớ mẹ bao giờ 

Dù bao cách biệt hai bờ đại dương 
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Mẹ là bài hát quê hương 

Là đôi vai nhỏ chín thương sớm chiều  

 

Thơ Tánh Thiện cũng bày tỏ nỗi lo về quê 

hương, về lãnh thổ, về Biển Đông. Nhưng 

tận cùng vẫn là những lời thơ tha thiết 

khuyến tu. 

Như trong các dòng thơ sau, trích: 

Tư duy ngồi nghiệm lại 

Vạn pháp vốn giai không 

Duyên sanh càng như huyễn 

Phật pháp một tấm lòng (bài Như Huyễn) 

 

Cuối đời học mãi chưa xong 

Duyên sanh diệu hữu pháp không nhiệm 

mầu 

Ta về nhớ Phật ân sâu 

Ta về quán chiếu từng câu thấm vào (bài 

Một Cõi Thong Dong) 

 

Tứ đại chỉ là vay mượn 
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Cuộc đời tạm bợ mà thôi 

Ta chẳng có gì để mất 

Lo gì gió cuốn mây trôi (bài Về  Nguồn) 

 

Bao năm ta từng thở 

Mà quên hẳn từ lâu 

Do sống đời thất niệm 

Gây bao nỗi khổ sầu  

(bài Hãy Thức Dậy Mà Đi) 

 

Rồi một ngày sẽ đến 

Ta về lại chính ta 

Như lửa về với lửa 

Tất cả rồi cũng qua  

(bàiCòn Bản Thiền Ca) 

 

Thơ Tánh Thiện tuyệt vời như thế. Dễ hiểu, 

đơn giản, trực tiếp, giàu cảm xúc, không mơ 

hồ, không phức tạp. Đó là những dòng thơ 

viết trong truyền thống nhiều ngàn năm của 

Phật giáo, là lời khuyến tu chân thành của 

tác giả, là cảm xúc tự nhiên của người con 
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Phật, là những bước đi của ngôn ngữ trên 

ngàn dặm đường qua sông.   

Và cũng là lời thảng thốt của Tánh Thiện 

giữa cõi vô cùng tịch lặng: từng chữ bước 

qua sông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.



 

11 

 
 
 
 
 
 
 

VIẾT THẬT LÒNG MÌNH 

 

Đời ai cũng có lỗi lầm 

Lấy tâm tha thứ rất cần trước tiên 

Thương nhau xoá bỏ tị hiềm 

Giúp nhau xoá sạch nỗi niềm trái oan . 

 

Dù cho có bị hàm oan 

Cũng đừng thù hận thêm càng khổ đau 

Cuộc đời cứ mãi tranh nhau 

Càng xa càng cách đường vào nội tâm . 
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Đừng ai nói chẳng sai lầm 

Biết sai thì sửa âm thầm thế thôi 

Ta không có ý đãi môi 

Viết là tự nhắc nhở rồi tiến tu . 

 

Tánh Thiện 

25-6-2017 

 

 

CHIẾN SĨ TRẬN VONG 

 

Anh nằm xuống cho mọi người được sống 

Nén hương lòng tôi dâng thắp cho anh 

Yêu quê hương anh đã phải lên đường 

Vì sự sống biết bao người còn ở lại . 

 

Lửa xa trường lòng anh không quản ngại 
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Thân xác này anh xin gởi lại đây 

Dù xương rơi thịt nát ở cõi nầy 

Anh vẫn mãi một lòng yêu tổ quốc . 

 

Tôi xin hướng về anh lòng kính phục 

Hình ảnh người chiến sĩ trận vong 

Đất nước này luôn tưởng nhớ tên anh 

Tượng bia đá vẫn còn đây mãi mãi . 

 

Dallas , viết vào dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2017 

Tánh Thiện 

 

 

KHÔNG HỀ CHI 

 

Dòng Tào Khê muôn đời luôn chảy mãi 

Chảy không ngừng mát nhẹ cả thân tâm 

Sạch vô minh tham chấp nghiệp cấu trần 
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Coi vọng tưởng như đêm dài nằm mộng 

Dù ngồi cao trên đỉnh cao danh vọng 

Cơn vô thường sẽ quét sạch từng tên 

Chẳng có gì là chắc vững lâu bền 

Thân đã tạm mà cuộc đời cũng tạm . 

Không hề chi ta cứ lấy tình yêu làm bạn 

Trải lòng ra cho thấu tận trời luôn 

Mắt nhìn thương và hiểu rõ cội nguồn 

Xem sanh tử là trò chơi giải thoát . 

Tánh Thiện 

18-5-2017 

 

 

BỎ LẠI VỞ TUỒNG 

 

Ta đã bỏ vở tuồng trên sân khấu 

Cảnh hí trường thương ghét kiếp nhân sinh 

Từ khi ta theo Phật trọn đời mình 

https://quangduc.com/a54437/chen-tra-tao-khe
https://quangduc.com/a54437/chen-tra-tao-khe
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Nhìn sân khấu cuộc đời như giấc mộng . 

 

Đời ta chẳng có gì mơ ước vọng 

Đã qua rồi những đau khổ buồn vui 

Ánh đèn đêm của son phấn vở tuồng 

Cả hình tướng hoá trang trò mộng ảo . 

 

Tóc đã bạc vì cuộc đời cơm áo 

Chẳng mong cầu đến cả chuyện tương lai 

Nhớ Phật nay ta sống trọn tháng ngày 

Chẳng phải diễn những trò đời vô nghĩa . 

Tánh Thiện 

24-5-2017 

 

 

KIẾP XƯA 

 

Ta đi vào chợ phỏng tay 
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Hơn thua bỏ lại đêm dài ngắm trăng 

Đêm nay Phật Đản trăng rằm 

Nhớ về Từ Phụ giáng trần độ sanh 

 

Kiếp xưa ta mãi chạy quanh 

Ham danh háo lợi tranh dành sắc hương 

Tham sân si hận đầy vương 

Khổ đau tràn ngập hí trường trong ta 

 

Nay nhờ Pháp Phật tỉnh ra 

Biết về sống lại cho ra kiếp người 

Mai đây ta có lìa đời 

Mong người ở lại một lời thứ tha . 

 

Tánh Thiện 

22-4-2017 
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HƯỚNG VỀ PHẬT ĐẢN 

Xin hướng về Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641 (PL2561) do 

GHPGVNTN HOA KỲ và CĐPGVN CALI tổ chức . 

 

   Xin chắp tay hướng về 

   Mùa Phật Đản năm nay 

   Nguyện cầu cho thế giới 

   Hoà bình giữa nắng mai . 

 

   Xin thắp lên một nén 

   Hương ngát về quê ta 

   Một tấm lòng nhớ nghĩ 

   Xuyên bến bờ mây qua . 

 

   Xin nguyện cho đất nước 

   Mọi người được ấm no 

   Vui cùng nhau chung sống 
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   Hạnh phúc đầy ấm no . 

 

   Mong lãnh thổ toàn vẹn 

   Đất mẹ nhiều yêu thương 

   Việt Nam ngày tươi sáng 

   Trên khắp vạn nẻo đường . 

 

Tánh Thiện 

4-4-2017 

 

 

TÔI KHÔNG THẤY PHẬT 

 

Tôi không thấy Phật qua chùa to tháp lớn 

Như cung vàng điện ngọc lộng lẫy ra 

Mà quên rằng Phật ở mỗi người ta 

Dù em bé hay ông già bà lão . 
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Tôi không thấy Phật ở ngọc vàng hư ảo 

Rồi nguyện cầu cúng vái tỏ lòng xin 

Xin cho mình được thăng chức quang vinh 

Muốn thiên hạ xem mình là vĩ đại . 

 

Tôi không thấy Phật trong cuộc đời điên dại 

Chỉ mong cầu tham dục chiếm hữu nhau 

Cho tình người tan rã cảnh gươm đao 

Nhìn máu đổ tuôn trào trong vũ trụ . 

 

Tôi không thấy Phật trên con đường hội tụ 

Mong đông người ảnh chụp đẹp từng nơi 

Mà quên đi nỗi đau khổ khắp trời 

Trong cuộc sống muôn vàn đầy nước mắt . 

 

Tánh Thiện 

 7-5-2017 
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DÒNG TÀO KHÊ 

 

Tào Khê một dòng biếc , 

Chảy mãi về phương Đông , 

Quan Âm bình nước tĩnh , 

Tẩy sạch dấu phong trần  , 

Cành dương dưới cam lộ , 

Làm sống dậy mùa Xuân , 

Để hồ trong cổ họng , 

Làm lắng dịu muôn lòng , 

Nam mô Bồ Tát Cam Lộ vị , 

Nam mô Bồ Tát Cam Lộ vị , 

Nam mô Bồ Tát Cam Lộ vị . 

( bài Kệ của Thiền sư Nhất Hạnh ) 
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DÒNG TÀO KHÊ 

 

Thành kính họa bài thi kệ của 

Thích Nhất Hạnh . Con kính dâng lên Ôn . 

Tào Khê dòng nước BIẾT 

Hướng về cõi phương Đông 

Cuốn trôi dòng sanh tử 

Sạch hết chốn bụi trần . 

Quan Âm luôn hiển lộ 

Giữa cuộc đời trầm luân 

Bên hồ sen lặng sóng 

Xoa dịu nỗi đau lòng . 

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát . 

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát . 

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát . 

Đệ tử : Tánh Thiện 

18-5-2017 
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MIỀN TRUNG ĐIÊU ĐỨNG 

 

Hết cá rồi lại đến tôm 

Biết bao khốn khổ bao trùm quê hương 

Dân lành cực nhọc gió sương 

Một đêm mất trắng hết đường sanh nhai 

 

Cuộc đời sao quá đắng cay 

Môi trường ô nhiểm sông dài đục dơ 

Chánh quyền làm việc thờ ơ 

Dân tôi càng khổ càng chờ phí công 

 

Giờ đây trở lại số không 

Bao năm vất vã còn mong đợi gì ? 

Nhớ về quê cũ cảm ghi 

Tôi mong đất nước qua đi khốn cùng . 



TUYỂN TẬP THƠ TÁNH THIỆN 

23 

 

Tánh Thiện 

8-6-2017 

 

 

 

NHẮC MÌNH ĐỪNG QUÊN 

 

Không muốn tội đừng nên tạo tội 

Đã tội rồi sao tránh được đâu 

Dù cho chạy khắp năm châu 

Nghiệp theo ta mãi cho dầu chết đi . 

 

Tội từ tâm chẳng gì sai khác 

Tâm luôn là chủ động của thân 

Khi ta dứt điểm tham sân (si) 

Ba cánh cửa ngục tự dần biến tan . 
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Phước hay tội đến từ tâm niệm 

Một niệm lành phước báo thêm lên 

Ta xin tự nhắc đừng quên 

Không gây tội ác khỏi đền trả ai . 

Tánh Thiện 

23-5-2017 

 

 

VUI NIỀM HẠNH PHÚC 

 

Bến vui chẳng ở phương nào 

Bến vui là chỗ nhìn vào Phật tâm 

Bao năm ta mãi sai lầm 

Tìm vui tại cõi hồng trần đam mê 

 

Cuộc đời lắm nỗi nhiêu khê 

Biết bao hệ lụy ê chề đó đây 

Ta ngồi lẵng lặng sáng nay 
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Vui niềm hạnh phúc ở đây bây giờ 

 

Trò chơi chữ nghĩa thi thơ 

Nguồn vui chia sẻ đơn sơ cuối đời 

Đêm nay trăng đẹp tuyệt vời 

Nhìn không gian nhớ Phật ngồi lặng yên . 

 

Tánh Thiện 

22-5-2017 

 

 

NGỌN LỬA TỪ BI 

 

Ngọn lửa từ bi muôn đời luôn rực sáng 

Chuyển hoá lòng người đánh mất cả tim gan 

Kẻ  chuyên quyền đều ngưỡng kính quy 

hàng 

Thân bất động an nhiên trong lửa táp . 
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Ngài như ngọn đèn sáng soi đạo pháp 

Cả cuộc đời thầm lặng sống an nhiên 

Lửa bao quanh mà vẫn ngát hương thiền 

Khắp thế giới năm châu bừng tỉnh dậy . 

Đời của Ngài chẳng có gì che đậy 

Vẫn một lòng  vì đạo lẫn quê hương 

Trái tim Ngài là ánh đuốc dẫn đường 

Bao thế hệ muôn đời thường ghi nhớ . 

 

Tánh Thiện 

16-5-2017 

 

 

NHỚ THẦY 

(Thân gởi pháp hữu Như Hùng qua bài viết 

Một Nén Hương Lòng ) 

 

Thầy đi về cõi hư không 

http://quangduc.com/p4597a58566/mot-nen-huong-long
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Con chừ ở lại bên dòng thời gian 

Cuộc đời nước chảy miên man 

Biết bao hoa nở sớm tàn phù du 

Dù chưa sang đến tiết thu 

Thất thiền vẫn phủ mây mù quanh sân 

Giờ đây vắng bóng dưỡng ân 

Tình Thầy con mãi vạn lần khắc sâu 

Đêm dài thổn thức canh thâu 

Không gian còn đậm một màu khói sương 

Thầy trò dưa muối chao tương 

Nhớ Thầy con nguyện trọn đường báo ân . 

 

Tánh Thiện 

02-06-2016 

 

 

HÌNH BÓNG TĂNG GIÀ 

Phương trời cao rộng áo nâu bay 



TÁNH THIỆN 

28 

Mây trắng đường xưa mãi nhớ hoài 

Tự do siêu bước đường giải thoát 

Thấm ướt vai sòng khách vãng lai 

Bao tháng năm rồi áo phủ sương 

Canh dài yên lặng thoáng trầm hương 

Tỏa thơm cùng khắp thiền môn vắng 

Trăng sáng lung linh cảnh đạo trường 

Hình bóng Tăng Già chậm rãi đi 

Thiền hành lặng lẽ chẳng dấu chi 

Hoá duyên phương tiện tuỳ thuận tánh 

Trí tuệ từ bi khỏi thể bì. 

Tánh Thiện 

30-05-2016 

 

 

NHƯ HUYỄN 

 

Tháng ngày như gió thổi 
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Bốn mùa vẫn luân phiên 

Trăm năm một tia chớp 

Lời Phật dạy còn nguyên 

 

Nắng mưa thường bất chợt 

Thay đổi từng sát na 

Nhìn cuộc đời hoa đốm 

Lòng chuyển nghiệp ác ma 

 

Sương mai dần tan biến 

Giữa tia sáng bình minh 

Thăng trầm bao sóng gió 

Chuông chùa nhẹ tiếng kinh 

 

Tư duy ngồi nghiệm lại 

Vạn pháp vốn giai không 

Duyên sanh càng như huyễn 

Phật pháp một tấm lòng . 
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 Thích Tánh Thiện 

 26-05-2016 

 

 

MỖI BƯỚC CHÂN VỀ 

 

Phật pháp cao siêu khắp biển trời 

Núi non huyền diệu cảnh chơi vơi 

Rừng thông chim hót ngàn mây trắng 

Trăng sáng êm đềm lá rụng rơi 

 

Phật pháp vô biên tận đáy lòng 

Xoá mờ ngăn cách giữa có không 

Tuỳ duyên uyển chuyển vô chướng ngại 

Mỗi bước chân về nhẹ bát phong 

 

Phật pháp nhiệm mầu với những ai 
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Tư duy thiền quán cánh hoa mai 

Trời xanh hiển hiện vườn tâm sáng 

Tự tánh muôn đời đẹp lắm thay 

 

Thích Tánh Thiện 

 22-05-2016 

 

 

HOA VÔ ƯU 

Kính mừng Phật Đản lần thứ 2640 

 

Vô Ưu hoa nở lòng người 

Nhớ ngày Phật Đản muôn đời chẳng quên 

Cùng nhau hướng thiện thêm lên 

Cho đời bớt khổ cho thêm nụ cười 

Vô Ưu Phật thuyết không lời 

Thương yêu hiểu biết đẹp đời đẹp duyên 

Bước đi về cõi uyên nguyên 
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Khổ sầu bỏ lại bình yên cửa thiền 

Cuộc đời dù mãi đảo điên 

Phật tâm thanh tịnh lắng yên biển trần 

Đản sanh nhớ nghỉ tâm lành 

Bao dung tha thứ bên cành hoa sen . 

 

 Thích Tánh Thiện 

21 - 05 - 2016 

 

 

MỘT CÕI THONG DONG 

 

Ta đi cho vững bước mình 

Ta đi để thấy sắc hình là không 

Cuối đời học mãi chưa xong 

Duyên sanh diệu hữu pháp không nhiệm 

mầu 

Ta về nhớ Phật ân sâu 

Ta về quán chiếu từng câu thấm vào 

Dù cho sóng gió ba đào 
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Xem như điện chớp thoáng vào hư không 

Đi về một cõi thong dong 

Bên kia đồi núi nắng hồng tỏa xinh 

Giang tay ta đón bình minh 

Nguyện xin đền đáp chúng sinh khắp trời 

 

Tánh Thiện 

22-11-2015 

 

 

ĐỜI TU SĨ 

 

Đời tu sĩ như mây trời sông nước 

Sống độc hành với tiếng gọi niềm tin 

Để yêu thương qua mỗi bước hành trình 

Nhìn trăng đẹp mà tâm hồn mở rộng 

 

Dù một mình canh dài trong ánh bóng 

Vẫn yêu người yêu muôn vật chung quanh 

Sống giữa đời xem nhẹ kiếp phù sanh 
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Tâm bình lặng không bao giờ mất cả 

 

Nếu đã thấy trần gian là hư giả 

Thì tháng ngày cứ rũ bỏ rong chơi 

Ta vui chơi trong bi trí tuyệt vời 

Lời Phật dạy luôn là con đường sáng . 

 

Dallas, USA 11-07-2016 

Tánh Thiện 

 

 

 

MỘT THOÁNG CHIÊM BAO 

 

Người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn 

Khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao 

Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận 

Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao 
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(Rừng Vạn Giã 1976) 

 

 

Fleeting Glimpse of a Dream 

 

Your deep innocent eyes on that day of gala 

And your graceful smiling lips dim the 

dazzling rays of the sun 

Incarnating the virginal heron in the midst 

of the endless verdant prairie 

In the fleeting glimpse of a dream, I’m in 

love with thee. 

Vạn Giã Forest, 1976. 

 

Poem by Thích Tuệ Sỹ / Thơ Tuệ Sỹ 

Translated by / Dịch bởi Bạch X. Phẻ 

 

MỘT THOÁNG CHIÊM BAO 
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Xin cảm ơn Dịch giả Bạch X Phẻ (Tâm Thường Định) 

đã sưu tầm thơ Thầy Tuệ Sĩ. 

Bài Họa này xin thân kính tặng anh . 

 

Mắt xanh biếc thơ ngây ngày rong giỡn 

Cho nụ cười hoà nhịp ánh trăng sao 

Nhìn mây trắng giữa trời xanh đưa lối 

Tôi và em chợt thoáng giấc chiêm bao . 

Tánh Thiện 

25-3-2017 

 

 

 

ĐƯỜNG XƯA TA CỨ ĐI 

Ai nói gì mặc kệ 

Đường xưa ta cứ đi 

Đất trời luôn rộng mở 

https://quangduc.com/author/about/5596/tam-thuong-dinh
https://quangduc.com/a60381/mot-thoang-chiem-bao-tho-fleeting-glimpse-of-a-dream
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Ta chẳng màng thị phi 

 

Cuộc đời muôn vạn nẻo 

Ta không cần lấn ai 

Hoa thơm đầy cỏ lạ 

Giữa rừng núi mây bay 

 

Niềm vui luôn sẵn có 

Mà ta vẫn khổ đau 

Vì vô minh che lấp 

Sanh tử mãi cuốn vào 

 

Bây giờ ta đã hiểu 

Tu Phật cần tư duy 

Đừng tháng ngày chạy đuổi 

Làm uổng phí công đi. 

Tánh Thiện 

15-7-2016 
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TÌM MỘT CHỖ NGỒI 

Nghe đi nghe mãi nghe hoài 

Nghe cho thấu hiểu hình hài sắc không 

Nghe rồi ta nhớ Tánh Không 

Thong dong một chuyến rừng thông núi 

ngàn 

 

Duyên sanh giã hợp sương tan 

Rong chơi ngày tháng chẳng màng lợi danh 

Đời nay nhiều kẻ tham danh 

Tham tài tham sắc tham dành bá ngôi 

 

Ta xin tìm một chỗ ngồi 

Nhìn dòng nước chảy bên đồi thông xanh 

Nghe chim cất tiếng líu quanh 

Giữa trời mây trắng tử sanh đáng gì . 
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Tánh Thiện 

21-06-2016 

 

 

TÂM TẠO 

 

Biết rằng đồng sàng dị mộng 

Sống rồi cũng phải tuỳ duyên 

Cuộc đời qua đêm rồi sáng 

Đó là quy luật tự nhiên 

 

Cảm thông thương nhau mà sống 

Tháng ngày chia sẻ niềm vui 

Dù ai đãi bôi châm biếm 

Ta cười im lặng mãi thôi 

 

Tử sanh tuy hai mà một 
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Đạo đời tuy một mà hai 

Tất cả do tâm mình tạo 

Muôn đời chư Phật không sai. 

 

Tánh Thiện 

17-06-2016 

 

 

 

RỰC SÁNG Y VÀNG 

 

Rực sáng y vàng Hạ an cư 

Nương theo lời dạy quán Chân Như 

Chư Tăng hội tụ cùng sách tấn 

Phật pháp muôn vàn chẳng thiếu dư 

 

Năm canh vắng lặng chốn từ nghiêm 

Hương thiền phủ kín cõi nhị nguyên 
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Viễn ly giữa bến bờ ngăn cách 

Giáo pháp Như Lai đẹp ý thiền  

 

Tháng rộng năm dài cũng sẽ qua 

Hành trình học Phật chẳng còn xa 

Hướng về Thầy Tổ bao tâm huyết  

Kiết Hạ bao mùa dứt vọng ma . 

 

Tánh Thiện 

15-06-2016 

 

 

 

NẾU ĐÃ BIẾT 

 

Nếu đã biết cuộc đời là mộng ảo 

Dù có buồn có khổ cũng không đâu 

Trăm con sông còn có một nhịp cầu 
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Nhìn mây trắng mà vơi đi sầu muộn 

 

Nếu đã biết đời ta dù sớm muộn 

Rồi có ngày đến lúc cũng ra đi 

Bao năm qua ta còn lại những gì 

Mà lời phật thì xa vời trong nhớ tưởng 

 

Nếu đã biết tâm ta đầy vọng tưởng 

Thì xin đừng tạo tác nữa làm chi 

Nương theo lời Phật dạy sống từ bi 

Mang trí tuệ soi đường vào lẽ sống . 

 

Tánh Thiện 

 16-06-2016 

 

 

SỐNG VUI HÀNH ĐẠO 
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Tu Phật không khó 

Chỉ khó nơi ta 

Chẳng biết bỏ tà 

Theo con đường chánh 

Bao năm xa lánh 

Việc thiện không làm 

Quả báo rõ rang 

Chẳng đường nào khác 

Dứt trừ điều ác 

Không mãi sát sanh 

Phật dạy ba đời 

Chỉ bài hướng dẫn 

 

Chuyên cần kiên nhẫn 

Tham vấn minh sư 

Chánh niệm tu trì 

Sống vui hành đạo . 

Tánh Thiện 
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11-06-2016 

 

 

ẨN HIỆN 

 

Phật Pháp suối nguồn nối tiếp luôn 

Tuỳ duyên tu tập chẳng nói suông 

Lợi ích an vui thường tinh tấn 

Vấn đạo hành trì học bỏ buông 

Tào Khê nước chảy suốt quanh năm 

Liễu nghĩa Đại Thừa pháp diệu âm 

Hoa nở lòng người minh kiến tánh 

Tỏa thơm cùng khắp cõi dương trần 

Cửa thiền khai ngộ phút này đây 

Sanh tử hai vai nặng gánh đầy 

Tánh Phật muôn đời hằng bất biến 

Ẩn hiện tiềm tàng mãi đó đây . 

Tánh Thiện 
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05 - 06 - 2016 

 

 

TRÁI TIM BỒ TÁT 

 

Ngọn lửa sáng ngời cả năm châu 

Trái tim Bồ Tát rực trời âu 

Như như bất động ngồi yên lặng 

Sức mạnh từ bi khắp địa cầu 

Vị pháp thiêu thân mãi sống còn 

Ngàn đời tỏa chiếu đạo vàng son 

Chắp tay đảnh lễ trăm ngàn kiếp 

Phật Việt mãi còn với nước non 

Hàng hàng tứ chúng nối tiếp nhau 

Học hạnh từ bi trí tuệ vào 

Noi gương Bồ Tát vì lợi ích 

Cứu giúp cho đời bớt khổ đau 

Tánh Thiện 
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03 - 06 - 2016 

 

 

RONG CHƠI 

 

Múa may may múa quay cuồng 

Chạy đôn chạy đáo như tuồng cải lương 

Vai trò ngồi ghế đế vương 

Có chi là thật sầu thương kép đào 

Cuộc đời phải đóng ngọt ngào 

Màn nhung khép lại soi vào tấm gương 

Bây giờ mới nhận ra mình 

Còn đâu vở diễn đường tình đêm qua 

Ta về nương pháp Phật Đà 

An vui tu tập chánh tà hiểu ra 

Rong chơi khắp chốn ta bà 

Am mây là bạn pháp mầu là trăng . 

Tánh Thiện 
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29-07-2016 

 

 

LẮNG LÒNG 

 

Người biết đạo cõi lòng luôn thanh thản 

Không tham cầu tham chức chẳng tham lam 

Bao công danh sự nghiệp cũng không màng 

Sống hiểu biết yêu thương đâu là khổ 

 

Chuyên tu niệm lắng lòng nghe Thầy Tổ 

Tháng năm dài liễu ngộ pháp Chân Nguyên 

Tư duy tu vượt thoát mọi não phiền 

Lấy ân đức ngàn đời xin đáp trả 

 

Nguyện gìn giữ tâm hồn không buông thả 

Dù cuộc đời bao cám dỗ luôn luôn 

Pháp tu hành không thể chỉ nói suông 
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Đường nhân quả có ai mà chạy thoát. 

 

Tánh Thiện 

29-07-2016 

 

 

CUỐN THEO MÂY NGÀN 

 

Ngắm nhìn các vị Tỳ Kheo 

Chân đi từng bước cuốn theo mây ngàn 

Lợi danh rũ bỏ bên đàng 

An vui tự tại thênh thang cuộc đời 

 

Hư không là chốn trở về 

Từ bi là cõi tràn trề ban vui 

Đời người rồi cũng qua thôi 

Nhờ ơn Tam Bảo lần hồi ngộ ra 
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Bao giờ ta mới gặp ta 

Soi gương nhìn lại con đường ta đi 

Phước lành học lấy chữ Tri 

Niềm vui cuộc sống cho đi giữa đời . 

 

Tánh Thiện 

27-07-2016 

 

 

CÕI KHÔNG HOA 

 

Cuộc sống âm thầm cứ mãi trôi 

Đến đi rồi cũng cũng vậy thôi 

Mây bay lơ lững trên đầu núi 

Nước chảy thông reo đẹp chỗ ngồi 

 

Tâm nhiên ý thuận lòng cởi mở 

Vui đạo sống đời rõ nét thơ 
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Chuông chùa vang vọng trong tâm thức 

Thức tỉnh hồn ai giữa bụi mờ 

 

Cuộc sống âm thầm cũng sẽ qua 

Cảnh đời sao tránh khỏi phong ba 

May thay Phật Pháp cho ta thấy 

Vạn pháp chỉ là cõi không hoa 

 

Tánh Thiện 

26-07-2016 

 

 

VU LAN NHỚ MẸ 

 

Vu Lan nhớ mẹ bao giờ 

Dù bao cách biệt hai bờ đại dương 

Mẹ là bài hát quê hương 

Là đôi vai nhỏ chín thương sớm chiều 
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Ra đi ai chẳng nhớ nhiều 

Tiếng ru ngào ngạt thầm thìu ruột đau 

Việt Nam tiếng gọi hôm nào 

Ngàn trùng xa cách dạt dào tình quê 

Nắng mưa trọn một lời thề 

Tấm lòng của mẹ không hề nhạt phai 

Đêm về thắp nén hương bay 

Cầu cho cha mẹ kiến khai đạo vàng . 

Tánh Thiện 

25-07-2016 

 

 

TÌNH THẦY 

 

Kính dâng Ôn Mãn Giác 

Thầy là vì sao sáng 

Là tiếng nói từ tâm 

Đưa con vào cửa đạo 
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Xa lánh mọi lỗi lầm 

Đêm qua ngồi suy nghiệm 

Giữa dòng đời oái ăm 

Lắng nghe lòng thanh thản 

Trước giao động thế trần 

Đường đời muôn vạn hướng 

Tình Thầy mãi còn đây 

Mong con tìm bến giác 

Dù thế cuộc bủa vây 

Nay con đã về đến 

Uống chén trà Tào Khê 

Ngoài trời mưa dứt tạnh 

Phủi sạch chốn bờ mê . 

 

 Tánh Thiện 

22-07-2016 
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QUÊ HƯƠNG MUÔN THUỞ 

 

Bây giờ hư thực chẳng sai 

Toà ra phán quyết rõ ngay ý trời 

Biển hồ là của muôn người 

Cùng nhau cộng hưởng giữa trời thiên 

nhiên 

Mong ai đừng có bá quyền 

Tham lam cùng cực độc quyền tóm thâu 

Cuộc đời là cả biển dâu 

Chớ gây ác nghiệp tâm sầu phát sinh 

Công ơn trời biển mẹ hiền 

Quê hương muôn thưở nối liền biển xanh 

Mong cho đất nước an lành 

Việt Nam mãi mãi như cành lúa thơm . 

Tánh Thiện 

13-07-2016 
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XIN HÃY CÙNG VUI 

(Thành tâm hướng về Khoá An Cư Kiết Đông kỳ 17 

tại Tu Viện Quảng Đức ,Úc Châu) 

 

Thắp sáng niềm tin ánh đạo vàng 

Rạng ngời Phật Pháp giữa trần gian 

Yêu thương hiểu biết tâm bình đẳng 

Cảm đạo mến đời sống lạc quan 

 

Xin hãy cùng vui khắp cõi nầy 

Dù bao thù hận vẫn còn đây 

Mang từ bi đến lòng trang trải 

Giữa chốn phong ba cát bụi đầy 

 

Ta còn lại gì mãi bám theo 

Cuộc đời như gió thổi mây treo 
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Thiện ác do tâm thường chỉ đạo 

Khổ đau hạnh phúc tự mình gieo . 

 

Tánh Thiện 

12-07-2016 

 

HỒN NƯỚC 

 

Ra đi sống đời viễn xứ 

Hướng về đất nước quê hương 

Núi sông biển hồ mây nước 

Tình người nhiều nỗi nhớ thương 

 

Bao năm trong đời chợt nhớ 

Chùa làng hồn nước chở che 

Dân quê hiền lành chân bước 

Lên chùa học pháp lắng nghe 
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Áo vai dãi dầu mưa nắng 

Đẹp tình non nước vô biên 

Quê hương vẫn còn đâu đó 

Dù bao nghịch cảnh triền miên. 

 

Tánh Thiện 

16-8-2016 

 

 

SÁM HỐI 

 

Khi chào đời ta phát ra tiếng khóc 

Khóc một mình dưới ánh sáng đèn pha 

Đưa ta đi vào thế giới ta bà 

Bao khổ nạn cùng vui buồn sướng khổ 

 

Công dưỡng dục từ mẹ cha tẩm bổ 

Cho học hành hiểu biết hướng tương lai 
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Mong cho ta thành một đấng anh tài 

Mang lợi ích cho nhân quần xã hội 

 

Khi khôn lớn ta gây bao điều tội 

Tội tham lam sân hận lẫn si mê 

Tạo oan gia nghiệp chướng đủ mọi bề 

Rồi từ đó đưa ta vào biển khổ 

 

Cơ duyên đến ta quay về Phật Tổ 

Nguyện tu hành chuyển hoá cả thân tâm 

Ôi ! Vui thay xoá sạch mọi lỗi lầm 

Chơn sám hối từ nay xin nhớ mãi. 

 

Tánh Thiện 

13-8-2016 

 

 

CUNG DƯỠNG 
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Cung cấp dưỡng nuôi quý kính Thầy 

Trên đường tu học chẳng thể sai 

Bỏ ngoài tai cả lời khen tặng 

Bản ngã đâu còn nặng gánh vai 

 

Cung dưỡng mẹ cha hiếu đạo hiền 

Phật đâu ngồi ở cảnh chùa riêng 

Bông hoa trái ngọt xin cầu phước 

Lạc lối lầm đường lẽ đương nhiên 

 

Tỏ lòng phụng dưỡng bậc minh sư 

Nhớ về cha mẹ đấng nhân từ 

Cung kính hết lòng vì đạo nghiệp 

Một nén hương trầm cũng đủ dư . 

 

Tánh Thiện 

12-8-2016 
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BÁT PHONG BỎ LẠI 

 

Sống cho đẹp mặt đẹp đời 

Đẹp duyên đẹp đạo khắp trời yêu thương 

Sống sao cho nhẹ vấn vương 

Cho tan nát cả bức tường vô minh. 

Chẳng ai sống hộ cho mình 

Chẳng ai cứu vớt nghiệp mình tạo thêm 

Thiền tông là sức sống bền 

Bát phong bỏ lại bên thềm chiếu soi. 

Dù cho đến chết chẳng thôi 

Không cầu danh tướng mãi rồi khổ đau 

Đêm dài nhìn ánh trăng sao 

Cõi lòng nhẹ thoáng ngạt ngào hương xưa . 

Tánh Thiện 

10-8-2016 
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TỰ SOI 

 

Trăm năm nước biển mưa nguồn 

Ngàn năm học Phật vui buồn tự soi 

Cuộc đời cũng vậy mà thôi 

Ba ngàn thế giới đến rồi lại qua 

Vô thường chuyển biến trong ta 

Ghét thương rồi cũng như là huyễn không 

Ta về đọc chuyện dòng sông 

Nhìn mây nước chảy giữa dòng chơi vơi 

Thiện căn Phật Tánh bao đời 

Như như bất động chẳng dời chẳng xa 

Khi nào thấy Phật trong ta 

Chẳng tu cũng biết đâu là giai không . 

Tánh Thiện 

9-8-2016 
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DUYÊN XƯA 

Hương thơm vườn chùa tỏa khắp 

Hai hàng thông đứng đong đưa 

Biết bao tấm lòng lui tới 

Mong tìm về lại tánh xưa. 

Pháp Phật luôn thường suy nghiệm 

Tư duy thiền tịnh không hai 

Cuộc đời thoáng qua như gió 

Phút giây chợt tỉnh tháng ngày. 

Ngưỡng nhìn dung nhan Điều Ngự 

Não phiền lắng đọng tâm can 

Duyên xưa ngàn đời chẳng mất 

Mỉm cười mây trắng nhẹ tan. 

 

Tánh Thiện 

4-8-2016 
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ĐỜI ẨN SĨ 

 

Đời ẩn sĩ tu hành không ai biết 

Tự hiểu mình là biết cả trời mây 

Nước sông hồ theo dõi bước ai đây ? 

Rừng lá thấp trên cây còn đọng lại 

Sống tĩnh thức cuộc đời vô quái ngại 

Lấy không gian làm bạn với tình yêu 

Yêu cho lòng buông bỏ dưới nắng chiều 

Yêu cho thoát những gì không thể thoát 

Xin tạm mượn con đường vui giải thoát 

Với thiên nhiên cùng cả bước đăng trình 

Rồi một ngày đứng trước ánh bình minh 

Ta nhận biết cuộc đời không gì thật . 

Tánh Thiện 

30-07-2016 
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QUÊ HƯƠNG NỘI TẠI 

 

Đời ta có một quê hương 

Quê hương nội tại dễ thương vô cùng 

Nhiều năm mà vẫn lạnh lùng 

Bây chừ nhớ lại lòng mừng như điên 

 

Quê ta chẳng muộn chẳng phiền 

Quê ta là cả bao niềm bình an 

Quê ta chẳng buộc chẳng ràng 

Đến đi đi đến nhẹ nhàng thong dong 

 

Ta còn quê cũ hình cong 

Ra đi để lại muôn dòng cách xa 

Ta yêu cuộc sống bao la 

Quê hương nội tại chẳng xa bao giờ . 
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Tánh Thiện 

30-8-2016 

 

 

HÌNH CŨ NĂM QUA 

 

Cali mát lạnh gió hiu hiu 

Tôi đến thăm anh một buổi chiều 

Tình xưa nghĩa đậm chùa mái cũ 

Kinh kệ tháng ngày lập trí siêu 

 

Bây giờ mỗi đứa cách phương xa 

Mà sao tình vẫn mãi không xa 

Đời đạo trung dung cùng chí hướng 

Tuỳ duyên sống đẹp ở lòng ta 

 

Bồ Đề thiền thất áng mây trôi 
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Hình cũ năm qua giữa núi đồi 

Cất bước chân đi lòng vẫn nhớ 

Đạo tình mãi mãi chẳng hề vơi. 

 

Tánh Thiện 

29-8-2016 

 

 

SEN HỒNG 

 

Cuộc đời bèo dạt mây trôi 

Trước đây trưởng giả đêm rồi trắng tay 

Đồng tiền ta kiếm bằng tay 

Bằng sức lao động chẳng ai phàn nàn 

 

Ta không muốn học làm sang 

Quen thói quyền quý thêm càng mệt thân 

Chỉ mong báo đáp Phật ân 
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Cho đời sống mãi đẹp phần bao dung 

 

Để rồi tu đạo trung dung 

Khai dòng trí tuệ chẳng xung khắc lòng 

Không gian còn cánh sen hồng 

Tỏa hương cùng khắp cánh đồng tâm linh . 

 

Tánh Thiện 

28-8-2016 

 

 

NGỌN ĐÈN PHẬT TỔ 

 

Đã biết khổ thì đừng gây thù oán 

Lấy từ bi xoá bỏ hận thù kia 

Nếu mai đây cuộc sống có chia lìa 

Ta vẫn nở nụ cười như Đức Phật 
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Khi hiểu rõ vạn pháp không gì thật 

Thì có gì để ta phải bận tâm 

Hãy yêu thương yêu mãi giữa cõi này 

Sống trọn vẹn đạo đời không gian dối 

 

Lúc mê muội thì tâm ta u tối 

Nhờ ngọn đèn Phật Tổ mở lối ra 

Cho ta vui sống giữa cõi ta bà 

Như giỡn sóng trên biển trời Bát Nhã . 

 

Tánh Thiện 

26-8-2016 

 

NIỀM TIN 

 

Nghiệp thì luôn có cả hai 

Nghiệp lành nghiệp dữ ở ngay tâm mình 

Tự ta chuyển nghiệp cho mình 
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Nghe theo lời Phật an bình hôm nay 

 

Chẳng chờ đợi đến ngày mai 

Bây giờ còn thở phút này cứ vui 

Nhắc mình bỏ bớt cái tui 

Trên đường tu tập ngọt bùi đắng cay 

 

Cuộc đời dù có đổi thay 

Vườn hoa Phật Pháp đêm ngày vẫn trao 

Trăm năm gió cuốn ba đào 

Niềm tin Phật mãi dạt dào trong ta . 

 

Tánh Thiện 

25-8-2016 

 

 

VỀ NGUỒN 
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Vũ trụ xoay vần đêm sáng 

Đời người sanh tử mãi luôn 

Trăm sông chảy về biển cả 

Ai đi chẳng nhớ về nguồn 

 

Niệm Phật cho ta nhớ Phật 

Sống sao cho đẹp lòng người 

Sẽ chia niềm vui Phật Pháp 

Hiểu thương bằng cả nụ cười 

 

Tứ đại chỉ là vay mượn 

Cuộc đời tạm bợ mà thôi 

Ta chẳng có gì để mất 

Lo gì gió cuốn mây trôi . 

 

Tánh Thiện 

24-8-2016 
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LỬA LÒNG 

 

Lửa rừng bùng cháy khắp mọi nơi 

Đồi núi Cali đỏ rực trời 

Hai miền Nam Bắc càng khốn đốn 

Do bởi tâm người tạo thảm thê 

Lửa từ trong não những kẻ si 

Say mê cuồng vọng chẳng nghĩ suy 

Gây bao tội lỗi trong thiên hạ 

Sống để làm gì ích lợi chi 

Lửa lòng thiêu đốt cả thân ta 

Đừng tưởng đậy che có thể ra 

Nhân quả cuộc đời sao thoát khỏi 

Lưới trời lồng lộng khó vượt qua . 

Tánh Thiện 

24-8-2016 
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BỎ ÁO TU HÀNH 

Kính tưởng nhớ Thầy Nguyên Tánh / Triết gia Phạm 

Công Thiện 

 

Tôi đã từng ra đón bước Thầy 

Bao năm chung sống dưới chùa thân 

Cùng nhau đi uống cà phê Pháp 

Thuở ấy ngày nào vẫn nhớ đây 

 

Thầy trò mình nằm giữa cỏ xanh 

Nhìn chim líu hót hát xung quanh 

Chùa xưa là cả niềm thương nhớ 

Dù sống chết đâu cũng nghĩ lành 

 

Đời Thầy như gió thổi liên miên 

Bỏ áo tu hành tánh vẫn nguyên 

Có tu mới hiểu người tu vậy 

Tâm đã lắng rồi sóng sẽ yên 
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Tánh Thiện 

20-8-2016 

 

LIỄU NGỘ 

 

Pháp Phật bao trùm khắp đâu đây 

Cho ta thông suốt bản tâm nầy 

Cầu xin khấn mãi càng xa Phật 

Một ngọn gió lùa cũng tiêu mây 

 

Phật không còn ở cõi phương xa 

Phật vẫn ngồi yên khắp mọi nhà 

Cuộc sống tịnh an là có Phật 

Chẳng cần van vái mệt người ra 

 

Tu Phật mà không hiểu Phật tâm 

Càng tu càng mãi mãi sai lầm 
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Hướng ngoại tìm cầu thêm đau xót 

Liễu ngộ chánh tà rõ diệu tâm. 

 

Tánh Thiện 

19-8-2016 

 

 

VƯỢT TRÙNG DƯƠNG 

 Kính dâng Thầy Nguyên Tạng trên đường hoằng 

pháp HK 

 

Vượt trùng dương Thầy hoằng dương Mỹ 

Quốc 

Mang pháp lành truyền bá chúng hữu 

duyên 

Mình một mình đi suốt cuộc hành trình 

Không quản ngại dù xa xăm vạn lý. 

Bậc trượng phu hiện qua người bi trí 
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Phá si mê dõng dạt bước chân thiền 

Rừng xanh lá chim về nghe pháp nhũ 

Dưới bầu trời muôn vật cảnh bình yên. 

Báo ân Phật đáp đền không mỏi mệt 

Dẫu bụi đường tứ phía phủ bờ vai 

Suốt cuộc đời y áo chẳng đổi thay 

Niềm vui mãi mãi còn trên bến giác . 

Tánh Thiện 

15-9-2016 

 

 

TA CHƠI VỚI NGHIỆP 

 

Sanh tử tử sanh chẳng chút ngừng 

Tiếp diễn muôn đời mãi không ngưng 

Nhìn dòng nước chảy luôn bất tận 

Cùng gió mây trời bổng nhẹ tưng 
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Vạn hữu có gì khác biệt đâu 

Đừng hỏi chi thêm bước khởi đầu 

Vô thủy vô chung lời Phật dạy 

Kinh vàng ý Phật đạo huyền sâu 

 

Mỗi phút qua đi lại trở về 

Vũ trụ xoay tròn mỗi cuộc chơi 

Ta chơi với nghiệp lành muôn thuở 

Nhẹ bước phiêu bồng khắp mọi nơi . 

 

Tánh Thiện 

7-9-2016 

  

 

 

 

 

 



TÁNH THIỆN 

76 

PHẬT TÂM 

 

Nắng mưa là chuyện bình thường 

Tu hành là chuyện của người quán sâu 

Nương theo hơi thở dài lâu 

Vào ra nhẹ thoát khổ sầu biến tan 

 

Nhớ đoàn tăng lữ y vàng 

Theo chân Đức Phật trên đàng hoá duyên 

Độ người chuyển nghiệp ác duyên 

Trở về sống đạo khắp miền ngược xuôi 

 

Kiếp sau sanh lại làm người 

Chẳng quên ơn Phật đời đời báo ân 

Mùi hương giải thoát tự thân 

Mưa dầm thấm đất Phật tâm gọi về . 

 

Tánh Thiện 
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9-9-2016 

 

 

DẶN DÒ 

 

Hãy thứ tha cho đời bớt khổ 

Đừng thô lổ với kẻ ta thương 

Chớ vấn vương cho thêm gánh nặng 

Bao sân hận làm nát lòng ta. 

 

Sống vị tha theo gương Đức Phật 

Dù chật vật mà nhẹ tâm tư 

Luôn suy tư tìm về nẻo chánh 

Xin xa lánh tài sắc danh xưng. 

 

Không khưng khưng cho mình là đúng 

Đừng lúng túng gặp chuyện rối răm 

Tu dưỡng tâm trở về tánh thiện 
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Mong thực nghiệm đức hạnh từ bi . 

 

Tánh Thiện 

7-9-2016 

  

 

HƯƠNG PHÁP 

 

Quê hương muôn đời mãi nhớ thương 

Tiền nhân dựng nước đổ máu xương 

Ơn nước đời đời xin đáp trả 

Tình người sâu đậm đẹp ngàn phương 

 

Đạo pháp ngàn đời chẳng riêng ai 

Cùng chung tiếp nối bước triển khai 

Chuyên tâm tu niệm trên đường đạo 

Báo Phật ân sâu cảm đức Ngài 
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Hương Pháp vẫn còn đẹp biết bao 

Dù tha phương sống ở phương nào 

Vạn hữu nhất nguyên đồng thể tánh 

Một cõi quay về chẳng thấp cao . 

 

Tánh Thiện 

2-9-2016 

 

 

SƯ GIẢ 

 

Tác giả viết bài này sau khi xem tài liệu về tình 

trạng Sư giả dạng ở Úc: 

http://quangduc.com/a54464/su-an-may-xuat-

hien-ram-ro-o-uc 

 

Giả dạng làm sư che mắt người 

Xin tiền bá tánh hưởng thụ đời 

Nghiệp báo muôn trùng sao trả hết 

http://quangduc.com/a54464/su-an-may-xuat-hien-ram-ro-o-uc
http://quangduc.com/a54464/su-an-may-xuat-hien-ram-ro-o-uc
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Địa ngục đang chờ khắp mọi nơi 

 

Đầu tròn hình tướng thấy đẹp ra 

Nhân quả ngàn đời khó thoát ra 

Tội phước chính do tâm ta tạo 

Hãy về sám hối thật lòng ta 

 

Đừng giả tu hành kiếm miếng ăn 

Lọc lừa quen thói mượn áo Tăng 

Vải thưa nào phủ che mắt thánh 

Mượn đạo tạo đời nghiệp khổ thân . 

 

Tánh Thiện 

1-9-2016 
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CÕI DIỆU KHÔNG 

 

Niết Bàn chẳng có ở cõi trên 

Đừng cầu van vái mãi mong lên 

Mò trăng dưới nước thêm mệt xác 

Tuỳ duyên mà sống đạo còn hơn 

 

Địa ngục chẳng trong lòng đất lạnh 

Không gì phải sợ nghĩ loanh quanh 

Hạnh phúc trong ta từng giây phút 

Bỏ ác làm lành sống vô tranh 

 

Tu tập vững rồi rõ pháp không 

Tháng ngày lặng lẽ bước thong dong 

Đường ta ta cứ đi đi mãi 

Chẳng cầu cũng đến Cõi Diệu Không . 
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Tánh Thiện 

31-8-2016 

  

 

 

GỞI LẠI CÁI TÔI 

 

Cái chết từ từ sẽ đến 

Lo chi cho lắm cực thân 

Thảnh thơi nhẫn tu mà sống 

Có gì ta phải rối răm . 

 

Tháng ngày cùng nhau sách tấn 

Niềm vui Phật pháp ân sâu 

Thủy chung một lòng sống đạo 

Dù cho tóc đã đổi màu . 

 

Sự đời có chi nắm giữ 
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Lợi Danh Tình cũng vậy thôi 

Bên kia đồi hoang nấm mộ 

Bao người gởi lại cái tôi . 

 

Tánh Thiện 

4-10-2016 

  

 

 

HÃY THỨC DẬY MÀ ĐI 

 

Đời người trong hơi thở 

Ra vào từng phút giây 

Thở ra mà không lại 

Là vĩnh biệt từ đây . 

 

Hơi thở còn ta sống 

Nếu đã mất còn chi 
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Mạng người như làn gió 

Hãy thức dậy mà đi . 

 

Bao năm ta từng thở 

Mà quên hẳn từ lâu 

Do sống đời thất niệm 

Gây bao nỗi khổ sầu . 

 

Nay ta nhờ kinh Phật 

Nguyện chuyên cần hành ngay 

Hơi thở là sự sống 

Đừng bỏ lỡ hôm nay . 

 

Tánh Thiện 

2-10-2016 

 

 

 



TUYỂN TẬP THƠ TÁNH THIỆN 

85 

ĐI MÃI CON ĐƯỜNG 

 

Ngồi thuyền Bát Nhã ngắm trăng 

Bát cơm Hương Tích trăm năm vẫn về (xem bài) 

Tào Khê trà uống bên lề 

Lăng Già sáng tỏ tứ bề không gian 

 

Thu về lá đổ hai hàng 

Bên dòng suối chảy nắng vàng thoáng qua 

Tiếng ai hát bản Thiền ca 

Cho rừng xanh lá cho ta nhớ người 

 

Phật xưa đưa cánh hoa cười 

Biết bao chuyển đổi cuộc đời Hiểu Thương 

Ta xin đi mãi con đường 

Theo chân Đức Phật mọi đường an vui . 

 

Tánh Thiện 

http://quangduc.com/a50097/bat-com-huong-tich
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1-10-2016 

 

 

 

CUỘC SỐNG QUANH TA 

 

Cuộc sống quanh ta khóc lẫn cười 

Khổ đau hạnh phúc bấy nhiêu người 

Cái vòng xoay chuyển không cùng tận 

Ngày nắng đêm mưa giữa cuộc đời. 

 

Đến đi rồi cũng một kiếp người 

Danh vọng bao giờ được thảnh thơi 

Tiền bạc như cục xà bông trượt 

Vừa nắm được rồi lại tuột rơi . 

 

Duyên may ta học bao pháp Phật 

Cho cuộc đời mình khỏi tái tê 
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Ngoài trời mưa bão gầm sấm chớp 

Ta ngồi rũ bỏ mộng đam mê . 

 

Tánh Thiện 

29-9-2016 

 

 

 

PHẬT PHÁP THỜI ĐIỆN TOÁN 

 

Quảng Đức trang nhà tận Úc Châu 

Nguyên Tạng Tỳ Kheo xướng khởi đầu 

Xiễn dương Phật Pháp qua mạng lưới 

Thời đại @ có khác đâu 

 

Hoa Vô Ưu mát vườn tâm đạo 

Chẳng chút âu lo một chút nào 

Hạnh Tuệ hoằng truyền nương Pháp Phật 
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Cuộc sống âm thầm dưới ánh sao 

 

(Thư viện) Hoa Sen vẫn nở giữa bùn hôi 

Diệu Âm tự biết ở lòng thôi 

Âm thanh ngoại đạo xin bỏ lại 

Đừng hỏi mây trời cứ mãi trôi . 

 

Tánh Thiện 

22-9-2016 

 

 

MỘT NGÀY QUA 

Hè sắp qua rồi Thu lại sang 

Lá vàng rơi rụng trước Tam Quan 

Thiền Tăng lặng lẽ ngồi hóng gió 

Nhìn khói lam chiều mây cuốn tan 

 

Ta mơ về sống giữa đồi xinh 
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Khung cảnh ra vô chỉ một mình 

Một mình một bóng đêm trăng sáng 

Giữa chốn thanh lam thật hữu tình 

 

Một ngày im lặng một ngày qua 

Sự đời như giấc mộng Nam Kha 

Biết đâu là thật đâu là thật 

Tỉnh mộng ra rồi ta hiểu ta . 

Tánh Thiện 

22-9-2016 

 

 

 

CON ĐƯỜNG SÁNG 

 

Chuyên tâm tu Phật 

Sống thật lòng ta 

Niệm chánh bỏ tà 
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Là con đường sáng . 

 

Chẳng gì buồn chán 

Nhận rõ vô thường 

Càng thấy yêu thương 

Đẹp người đẹp đạo . 

 

Lòng đầy kiêu ngạo 

Làm khổ đời mình 

Dù sống quang vinh 

Mọi người xa lánh . 

 

Nhìn về tâm tánh 

Luôn tạo duyên lành 

Dứt bỏ vô tranh 

Là lời Phật dạy . 

Tánh Thiện 

24-9-2016 
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GIỮ TRỌN NIỀM TIN 

 

Đời xuất sĩ hoà mình trong cuộc sống 

Đi vào đời mang hạt giống tuệ bi 

Dẫu biết rằng thế cuộc lắm thị phi 

Bao tâm huyết không bao giờ thay đổi . 

 

Áo đã cởi mà tâm ta chẳng mỏi 

Mặc kệ đời luôn cứ mãi đãi bôi 

Ta chỉ cần theo pháp Phật tu bồi 

Dưỡng đạo đức sống đời không chấp ngã . 

 

Khi ta chết xin đưa về biển cả 

Rãi tro tàn trên sóng nước đại dương 

Xin cảm ơn dù cuộc sống có vô thường 
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Ta vẫn giữ trọn niềm tin nơi Chánh Pháp . 

 

Tánh Thiện 

26-9-2016 

  

 

 

CÒN GÌ ĐẸP HƠN 

 

Thiền Tịnh Mật tuỳ duyên ta tu đạo 

Đừng khen chê hay dở lẫn thấp cao 

Căn cơ ta thích hợp pháp môn nào 

Cứ mạnh tiến cho dù ai chỉ trích . 

 

Nếu ta hướng tâm về cho đến đích 

Thì mây trời mở lối bước ta đi 

Ta không cần mang nặng mọi thứ gì 

Cứ vứt bỏ mà chẳng có gì để mất . 
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Rồi mai này ta nằm trong lòng đất 

Tự mỉm cười với mây trắng trời xanh 

Chung quanh ta là vạn hữu bao quanh 

Còn gì đẹp hơn những gì ta thấy . 

 

Tánh Thiện 

23-9-2016 

  

 

 

TẬP NÓI 

 

Đừng im lặng xin hãy đừng im lặng 

Vì bao người ta cứ mở lòng ra 

Bằng lời hay lẽ phải đức vị tha 

Cho vơi bớt niềm đau trong cuộc sống . 
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Xin hãy nói đời ta bằng cách sống 

Không màu mè che đậy lẫn dối gian 

Không mưu cầu quyền chức kiếm vinh 

quang 

Sống chân thật chẳng cần ai nghĩ khác . 

 

Ta tập nói và im như Chánh Pháp 

Để vun trồng đạo nghiệp mãi tiến tu 

Dù trăm năm cuộc thế có rối bù 

Cứ vẫn sống một đời cho đúng đạo . 

Tánh Thiện 

17-9-2016 

 

 

 

CHÂN NGUYÊN 

 Xin cảm ơn pháp hữu Như Hùng gởi hình Thầy 

Nguyên Tạng ở thiền viện Chân Nguyên 
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Chuông chùa vang tiếng gọi 

Thức tỉnh khách đường xa 

Bao tháng ngày say đắm 

Chẳng nhớ lại lòng ta 

 

Cơn vui nào không dứt 

Nỗi buồn nào chẳng qua 

Nắng mưa thường bất chợt 

Vô thường mỗi sát na 

 

Nay ta nhờ pháp Phật 

Rõ bước đường Chân Nguyên 

Nhìn sâu vào tâm tánh 

Nét đẹp thoáng hương thiền 

 

Ôi ! tiếng chuông huyền diệu 

Vang gởi khắp trần gian 
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Khách phong trần quay lại 

Dù lỡ bước sang ngang . 

 

Tánh Thiện 

21-9-2016 

 

 

 

CÕI HƯ VÔ 

 

Múa may nghĩ cũng quay cuồng 

Sáu mươi năm trọn vở tuồng trong ta 

Anh Nhi (Hạnh) từ lúc sanh ra 

Hồn nhiên trong trắng thi ca với đời 

 

Ta ham muốn đóng vua trời 

Ôi thôi ! tạp niệm rã rời trước sau 

Buồn vui thương ghét đủ màu 
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Vai tuồng như giọt máu đào chảy ra 

 

Cuộc đời là cả vai ta 

Màn nhung khép lại nhìn ra nấm mồ 

Ta về trong cõi hư vô 

Hoà tan mây nước mặt hồ sáng trăng . 

 

Tánh Thiện 

19-9-2016 

 

 

 

 

CHỈ LÀ CÁNH CHIM RONG 

Kính dâng Thầy Lê Mạnh Thát 

 

Tóc vẫn mọc mà tâm hồn vẫn sáng 

Sáng như làn mây trắng mãi thong dong 
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Ta đến đây chỉ là cánh chim rong 

Bay phất phới trên vòm trời sanh tử . 

 

Cuộc đời ta đã từng kêu án tử 

Mà vẫn cười như cả một trò chơi 

Vẫn âm thầm lặng lẽ giữa sóng khơi 

Lòng kham nhẫn trước cõi đời điên dại . 

 

Ta đến đi trên bước đường tự tại 

Đừng nhìn vào hình thức để phán suy 

Mất thời giờ uổng phí chẳng ra chi 

Ta tự biết con đường ta đã chọn . 

Tánh Thiện 

2-11-2016 

 

 

 

RA ĐI 
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Ra đi ai chẳng nhớ 

Nguồn suối mát tâm linh 

Mùi trầm hương giải thoát 

Bay khắp cuộc đời mình . 

Gió hiu hiu lành lạnh 

Trên đường vọng tiếng kinh 

Thiền phòng đêm trống vắng 

Mà chẳng mất niềm tin . 

Qua bao mùa lá đổ 

Sân chùa đẹp tự nhiên 

Mây hồng bay thấp thoáng 

Thanh thoát nét hương thiền . 

Niềm vui là đôi cánh 

Trí tuệ và từ bi 

Vào ra thường vô ngại 

Trên khắp đường ta đi. 

Tánh Thiện 
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30-10-2016 

 

 

 

ĐƯỜNG VỀ NẺO CHÁNH 

 

Trái tim từ bi Bồ Tát 

Mẹ hiền cứu khổ Quán Âm 

Biển đời khổ đau khắp chốn 

Vòng tay mở rộng Pháp thân. 

Trần gian cõi đời lặn hụp 

Vui buồn tranh chấp triền miên 

Diệu Âm đường về nẻo chánh 

Lòng nay xin lắng đọng yên. 

Phật pháp cao thâm vi diệu 

Tự mình giải thoát mình ra 

Chẳng ai thưởng hay ban tặng 

Đạo mầu ở tại lòng ta. 
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Dẫu cho bốn mùa thay đổi 

Đường đời chẳng ngại bước đi 

Mây bay chẳng mang dấu vết 

Cuộc đời ta chẳng tiếc chi. 

Tánh Thiện 

26-10-2016 

 

 

 

RỒI MỘT NGÀY 

 

Đường đạo mãi còn thênh thang rộng mở 

Tâm niệm lành nhớ nghĩ đến đường tu 

Phước duyên này là cả bước công phu 

Mang an lạc về ngay trong cuộc sống . 

Dù cuộc đời trải qua bao dậy sóng 

Cứ thở vào cho nhẹ gánh người ra 

Rồi một ngày ta dễ cảm nhận qua 
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Cõi sanh tử chẳng có gì đáng sợ . 

Sống cao đẹp đừng gây thêm mối nợ 

Xem nhẹ nhàng trước tử biệt sanh ly 

Ta mỉm cười nhìn mọi chuyện đến đi 

Như gió thổi giữa mây trời cao rộng . 

 

Tánh Thiện 

22-10-2016 

 

 

SỐNG VUI ĐẠO HẠNH 

Kính tặng Thi Hữu Minh Đạo (Tranh-Thư Pháp Minh 

Đạo ) 

 

Sống chuyên tu Phật 

Giàu có như ai 

Hạnh phúc không cần 

Nghĩ đến ngày mai. 
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Vui trong chánh tín 

Cảm đức Phật ân 

Phước báo đời đời 

Đến đi tự tại . 

Đạo thường vô ngại 

Tỏ sáng nguồn tâm 

Rong chơi tháng ngày 

Vui chốn thiền lâm . 

Hạnh nguyện chuyên cần 

Cho lòng chẳng vướng 

Qua bao nghiệp chướng 

Vĩnh biệt từ đây . 

Tánh Thiện 

20-10-2016 

 

 

 

 



TÁNH THIỆN 

104 

VẦNG TRĂNG 

 

Đêm khuya bước ra cửa 

Nhìn trăng sáng trời cao 

Ta chắp tay đứng lặng 

Lòng cảm xúc dâng trào. 

Không gian như gần lại 

Phật tánh chẳng đâu xa 

Vầng trăng là hơi thở 

Chuyển động khắp sơn hà. 

Đêm trăng tròn nhớ Phật 

Tự sáng cả nguồn tâm 

Xoá mờ bao mê muội 

Giữa thế cuộc thăng trầm. 

Trải qua muôn thế kỷ 

Trăng sáng vẫn còn đây 

Chẳng bao giờ mất cả 

Dù mây phủ từng giây. 
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Tánh Thiện 

17-10-2016 

 

 

 

THIỀN LỘ 

 

Gặp nhau đi một chặng đường 

Cùng chung thiền lộ chân thường kết duyên 

Hướng về pháp Phật dạy khuyên 

Cho lòng ngưng sóng lắng yên não phiền 

Giữ tâm thanh tịnh muôn nơi 

Niềm vui đạo hạnh cuộc đời trong ta 

Ra vô vào cõi ta bà 

Mang tình yêu đến muôn nhà đắp xây 

Dù cho đi khắp Đông Tây 

Cuối cùng nên nhớ về ngay chính mình 
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Chẳng ai cứu độ đời mình 

Con đường thiền lộ tự mình phải qua. 

Tánh Thiện 

16-10-2016 

 

 

DÒNG LƯU PHẬT PHÁP 

 

Đời là khổ hay tự mình muốn khổ 

Tu tập hoài mà chẳng dứt sân si 

Mở miệng ra hay hý luận li bì 

Ai chê trách tâm ta liền biến tướng. 

Bao năm học vẫn mang đầy hình tướng 

Cho rằng mình đã chứng đạo rồi đây 

Hơn mọi người hơn cả vũ trụ nầy 

Chẳng biết quán từ làn mây ngọn cỏ . 

Nhờ Thầy Tổ tâm ta liền cởi bỏ 

Nhìn cuộc đời chẳng khổ cũng chẳng vui 
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Đói thì ăn dù mắt vẫn mù đuôi 

Khát thì uống theo dòng lưu Phật Pháp. 

 

Tánh Thiện 

15-10-2016 

 

 

THIỆN Ý 

 

Hương thơm một nén cúng dường 

Lòng thành chỉ một con đường tiến tu 

Hướng về Tam Bảo cho dù 

Bao nhiêu gian khổ mịt mù khói tên 

Mong cho Phật pháp vững bền 

Cùng nhau tu tập hướng lên Nhất Thừa 

Ta về nhớ lại tánh xưa 

Con đường giác ngộ chẳng chừa một ai 
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Lành thay ! Thiện ý hôm nay 

Biết bao nhân tố tháng ngày liễu chơn 

Tâm ta là cả giang sơ 

Cũng là hạt cát giữa cơn gió về . 

 

Tánh Thiện 

13-10-2016 

 

 

CÒN BẢN THIỀN CA 

 

Rồi một ngày sẽ đến 

Thân xác này rã tan 

Đất trở về với đất 

Còn chi nữa mà tham. 

Rồi một ngày sẽ đến 

Ta chẳng còn nói chi 

Nước trả về với nước 
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Chẳng vương vấn bận gì. 

Rồi một ngày sẽ đến 

Tâm không còn nghĩ suy 

Gió gởi về với gió 

Mặc kệ đời đến đi . 

Rồi một ngày sẽ đến 

Ta về lại chính ta 

Như lửa về với lửa 

Tất cả rồi cũng qua . 

 

Trăm năm còn bản Thiền ca 

Ta về ta hát mình ta giữa trời . 

Tánh Thiện 

11-10-2016 
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TẠ ƠN 

 

Tạ ơn Tam Bảo 

Tu tập pháp lành 

Mở rộng lòng ra 

Dứt trừ cái ác . 

Niềm vui Chánh Pháp 

Sức mạnh ngàn cân 

Ẩn nhẫn tu hành 

Thúc liễm thân tâm . 

Chánh niệm chuyên cần 

Phá màn u ám 

Tâm hồn tỏ sáng 

Đẹp bước đời ta . 

Học sống buông tha 

Chắp tay cung kính 

Trải nghiệm một lòng 

Vững mạnh niềm tin . 
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Tánh Thiện 

16-11-2016 

 

 

 

SANH SỰ SỰ SANH 

 

Lúc sanh sự thì sự sanh liền đến 

Thế rồi nhân rồi ngã cứ bám theo 

Lôi kéo mình vào tranh cãi ì xèo 

Mất tất cả an bình trong tâm thảm . 

Nếu như rõ tình thương là vô hạn 

Hơn thua gì mà cứ phải ngã nhân 

Cứ xem người là Đức Phật hiện thân 

Dù nhắm mắt chẳng có gì hối tiếc . 

Đừng cho mình là người luôn hiểu biết 

Chẳng thấm gì với núi thẳm rừng sâu 
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Có gì đâu mà chuốt lấy khổ sầu 

Sống thanh thản quên đi đường thắng bại . 

 

Tánh Thiện 

14-11-2016 

 

 

 

TIẾNG CHUÔNG CHÙA 

Nghe tiếng chuông của Tu Viện Quảng Đức Úc Châu 

 

Chùa xưa mái ngói cũ 

Giữa hai hàng thông reo 

Bao bước người lui tới 

Khói hương trầm cuốn theo . 

Chuông chùa vang vọng lại 

Thức tỉnh cõi lòng ai 

Nhớ về bên bờ giác 
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Giữa giấc mộng đêm dài . 

Nơi phương trời cao rộng 

Áo bạc màu thời gian 

Dù người đi hay ở 

Tiếng chuông chùa vẫn vang . 

Nước hồ tâm tĩnh lặng 

Hiện rõ cả vần trăng 

Sáng soi người tu Phật 

Chẳng vương vấn bụi trần . 

Tánh Thiện 

12-11-2016 
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NGỒI ĐÂY 

 

Ngồi đây thắp sáng niềm tin 

Soi đường dẫn lối tâm linh đời mình 

Thiền môn là bước hành trình 

Phá màn u tối ngục hình trong ta. 

Hướng về Phật pháp thiết tha 

Con đường trí tuệ bao la cõi lòng 

Hương thơm gió mát trăng rằm 

Đẹp thay ý niệm trong lành từ nay. 

Phút giây sống lại tháng ngày 

Niềm vui thanh thoát đắng cay chuyển hồi 

Ngồi đây dục thoát luân hồi 

Nguồn tâm khởi dậy bên đồi suối reo. 

 

Tánh Thiện 

11-11-2016 
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NHƯ 

Kính tặng Pháp hữu Tâm Huy Huỳnh Kim Quang 

(Xem trang tác giả của Cư Sĩ Tâm Huy) 

 

Từ thuở lìa xa mái cổng chùa 

An nhiên vào chợ giữa nắng mưa 

Hai mươi năm trọn trong giây phút 

Gió bụi thời gian chẳng thiếu thừa . 

 

Ra đi lòng vẫn nhớ Ân Sư 

Nghĩa đạo tình xưa phủ bóng từ 

Bao mùa lá đổ đường mây trắng 

Phút chốc trở về bước chân NHƯ . 

Quê hương nội tại chẳng đâu xa 

Dù cho đi khắp cả sơn hà 

http://quangduc.com/author/post/1929/1/cu-si-tam-huy
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Lắng tâm quán chiếu lời Phật dạy 

Chẳng còn lo ngại cõi vào ra . 

 

Tánh Thiện 

8-11-2016 

 

 

 

 

SÁNG THỨC DẬY 

 

Ta muốn bỏ mà có gì để bỏ 

Cuối đời rồi thân xác cũng rã ra 

Hiểu thương nhiều ta sống mãi vị tha 

Rồi từ đó vươn mình xin cống hiến. 

 

Ta không ngại nhìn cuộc đời chuyển biến 

Cứ vững lòng cho trọn đạo nghĩa ân 
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Vẫn yêu người như yêu chính tự thân 

Bao chướng ngại cũng không màng nghĩ 

đến . 

Sáng thức dậy thắp ngọn đèn hương nến 

Ngồi một mình quán chiếu cõi hư vô 

Soi gương lòng Phật tánh chẳng điểm tô 

Đường trung đạo đang chờ ta phía trước. 

 

Tánh Thiện 

5-11-2016 

 

 

 

 

 

XIN ĐỪNG NÓI CHUYỆN KIẾP SAU 

 

Thân người muôn kiếp khó được 
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Duyên sanh từ mẹ đến cha 

Nay nhờ cọng rau hạt muối 

Bây giờ mới có thân ta . 

Phật Pháp đi vào đời sống 

Bao người cảm thấy khó nghe 

Do vì cơ duyên chưa đến 

Chỉ lo cầu cúng chở che. 

Chúng Tăng cõi đời khó gặp 

Bao giờ mới cảm lòng nhau 

Văn Tư Tu chưa trải nghiệm 

Xin đừng nói chuyện kiếp sau. 

Tánh Thiện 

3-11-2016 
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CHÚC MẸ VIỆT NAM 

 

Việt Nam vóc dáng Mẹ hiền 

Xa quê nhớ mãi khắp miền nước non 

Hai bờ ngăn cách Mẹ con 

Tình yêu nào lại sói mòn trong tôi ? 

 

Xuân về xin chúc đôi lời 

Chúc cho Mẹ Việt muôn người bên nhau 

Cùng chung sánh bước đi vào 

Niềm tin vững mạnh dâng trào dấu yêu . 

 

Tôi đi dưới ánh nắng chiều 

Bên này se lạnh lòng nhiều nhớ sang 

Quê hương hoa nở tràn lan 

Việt Nam là cả giang san vọng về . 

 



TÁNH THIỆN 

120 

Tánh Thiện 

22-12-2016 

 

 

 

CUỐI NĂM NHÌN LẠI 

 

Cuối năm nhìn lại chính mình 

Con đường đạo nghiệp duyên mình đến đâu 

Ta xin bắc một nhịp cầu 

Ân Thầy nghĩa bạn càng sâu thấm bền . 

 

Cuộc đời chẳng bớt chẳng thêm 

Trung dung hành pháp mà nên đạo mầu 

Duyên này chẳng có trước sau 

Ngày nay học Phật phước giàu tự thân . 

 

Sống đời đạo đức ân cần 
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Cõi lòng thanh thoát đẹp phần pháp thân 

Một lời sám hối cũng cần 

Một tâm niệm chánh nghiệp dần tiêu tan . 

 

Tánh Thiện 

20-12-2016 

 

 

 

VẠN HỮU TRONG TA 

 

Ngay khi sanh sẵn có mầm ly biệt 

Ngay trong đời duyên diệt rồi lại sanh 

Ngay trong ta là vạn hữu đã đành 

Mà cũng là cuộc đời trong nối tiếp . 

 

Ta đã đi từ qua bao vạn kiếp 

Theo Phật Đà hướng tới cõi Uyên Nguyên 
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Đứng lặng nhìn hình bóng Phật từ nghiêm 

Lòng ta cảm thấy tràn đầy sức sống . 

 

Dù người đời đôi lúc còn tánh nóng 

Ta âm thầm nhẫn nhục lướt qua đi 

Chẳng nên gây khổ lụy để làm gì 

Sống vui đạo sáng soi dòng chánh kiến . 

 

Tánh Thiện 

17-12-2016 

 

 

 

ƯỚT ÁO 

 

Sông Hương nước ngập tràn bờ 

Mưa rơi chẳng thấy bao giờ tạm ngưng 

Nhìn lên Núi Ngự lưng chừng 
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Tiếng chuông Thiên Mụ bổng dưng gọi về 

 

Đêm nay lặng lẽ tứ bề 

Lời kinh huyền diệu tràn trề yêu thương 

Tràng Tiền nối nhịp cầu thương 

Biết bao sóng gió vô thường phút giây 

 

Mưa về ướt áo em đây 

Cho tôi nhắn gởi bên nầy mùa Đông 

Vườn thiền ai đợi ai mong 

Bao giờ phượng vĩ nắng hồng chiếu soi ? 

 

Tánh Thiện 

16-12-2016 
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MỘT CHÚT LẮNG LÒNG 

 

Vạn pháp xưa nay vốn lặng yên 

Chẳng gây khổ nghiệp bởi vọng duyên 

Bốn mùa chuyển biến theo năm tháng 

Khắp nẻo đường về cõi Diệu Liên. 

 

Phật tánh trong ta mãi thưở nào 

Vô minh chẳng tự biết đường vào 

Khổ hải trùng ba tràn ngập đến 

Ngàn năm lặn hụp biển trần lao. 

 

Đường về tự tánh Phật chỉ ra 

Một chút lắng lòng lại chính ta 

Mặt nước hồ tâm liền hiển hiện 

Nhìn đâu cũng thấy ánh trăng ngà. 

Tánh Thiện 

12-12-2016 
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DÙ MAI NÀY ... 

 

Thở vào ta nhớ nghĩ 

Vạn pháp là giai không 

Thở ra ta nhớ lại 

Lời dạy Đức Thích Ca . 

Hơi thở là sức sống 

Nguyện hướng tới tình thân 

Gieo niềm vui mọi lúc 

Giữa thế cuộc thăng trầm . 

Ta ngồi nương hơi thở 

Vững bước cuộc hành trình 

Đêm canh dài yên lặng 

Trước cổng chùa lắng thinh . 

Dù mai này hết thở 
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Ta trở về hư không 

Cõi lòng chẳng hối tiếc 

Nhìn mây trắng phiêu bồng . 

Tánh Thiện 

6-12-2016 

 

 

 

TA VẪN SỐNG 

Sống biết ơn là bước đầu học Phật 

Ơn đất trời ơn dưỡng dục mẹ cha 

Công ơn Thầy và tất cả đàn na 

Cùng đại chúng sẻ chia nhau giúp đở . 

Trăm năm chỉ là phút giây tạm bợ 

Có nghĩa gì với vô thủy vô chung 

Liễu ngộ rồi ta sống thật ung dung 

Và nguyện giữ tâm lành luôn đáp trả . 

Tu pháp Phật không gì hơn tất cả 
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Sống vì người lẫn đạo trọn nghĩa ân 

Dù ai kia chẳng báo đáp thù ân 

Ta vẫn sống nhẹ nhàng như mây trắng . 

Tánh Thiện 

18-11-2016 

 

 

BÓNG MẸ QUÊ 

 

Cuộc sống muôn màu đất nước tôi 

Người thì bốc vác kẻ bán xôi 

Ai giàu thì lại giàu thêm nữa 

Nhìn thấy mà ray rứt  cõi lòng . 

 

Tết này nghĩ lại cảm thương thay 

Quê hương đau khổ tháng năm dài 

Mong cho đất nước từ trên dưới 

Hạnh phúc an lành giữa ánh mai . 
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Tôi yêu quê lắm Việt Nam ơi ! 

Bao năm lưu lạc ở xứ người 

Tình quê còn đậm trên đất khách 

Lòng vẫn hướng về bóng mẹ quê. 

 

Tánh Thiện 

6-1-2017 

 

 

HƯỚNG ĐẾN 

 

Năm mới tâm hồn đổi mới 

Giận hờn ganh ghét bỏ đi 

Con đường quy y hướng đến 

Xa lìa khổ não ưu bi . 

 

Hỷ xã từ bi rộng mở 
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Con tim tràn ngập yêu thương 

Trí tuệ vượt tầm chia cách 

Viễn ly bao nỗi chán chường . 

 

Giang tay đón chào tin sáng 

Hương trà sưởi ấm lòng ta 

Niềm vui sẻ chia giáo pháp 

Đạo tình tươi đẹp thiết tha . 

 

Trầm hương dâng lên Đức Phật 

Trọn niềm chánh tín chẳng thay 

Chuyên tu một lòng sống đạo 

Chân Như Phật Tánh hiển bày . 

 

Tánh Thiện 

31-12-2016 
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CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 

 

Ta cứ ngỡ DANH thơm là cao quý 

Nào ngờ đâu như hư ảo phù vân 

Tham cầu chi mà cứ mãi đua tranh 

Rồi một lúc biến tan thành bọt nước. 

Ta cứ ngỡ TIỀN tài luôn đi trước 

Nào ngờ đâu chỉ thuộc ngũ gia thôi 

Càng ham giàu càng cứ mãi cuốn lôi 

Sống chia sẻ con đường vui hạnh phúc . 

Ta cứ ngỡ SẮC hương thường vĩnh cửu 

Nào ngờ đâu phai nhạt bởi thời gian 

Lẽ vô thường là chân lý chẳng tan 

Lời Phật Tổ muôn đời không sai sót . 

Tánh Thiện 
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TÂM XUÂN 

 

Hoa nở Xuân về chúc tụng nhau 

Trăm năm tỉnh giấc mộng xuân đào 

Con đường Phật dạy an vui đến 

Hạnh phúc muôn đời đẹp biết bao . 

 

Tâm Xuân còn mãi khắp muôn nơi 

Niềm tin Phật Pháp chẳng đổi dời 

Cùng nhau thiền tập trong ánh nắng 

Trải rộng tình thương giữa cuộc đời . 

 

Xuân lòng nhẹ mát cả tình thân 

Qua giấc chiêm bao chợt tỉnh dần 

Sáng nay thức dậy trời chưa sáng 

Nhìn lên Đức Phật rõ nguồn tâm . 

 

Tánh Thiện 
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27-12-2016 

 

 

 

MÁI CHÙA TRONG TRÁI TIM TA 

 

Mái chùa trong trái tim ta 

Chẳng cao chẳng thấp chẳng xa cách người 

Mái chùa là cả cuộc đời 

Là tâm niệm thoáng là lời nói ra 

 

Nói ra như Phật Thích Ca 

Không tham hoành tráng chẳng xa thế trần 

Trải qua bao kiếp thăng trầm 

Ươm từng hạt giống nẩy mầm đạo thiên 

 

Chùa tâm vô niệm vô biên 

Vô Ưu hoa nở não phiền biến tan 
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Chùa nay là cõi bình an 

Chẳng cần tô điểm trăng vàng vẫn soi . 

 

Tánh Thiện 

25-12-2016 

 

 

ĐẾN ĐI VÔ NGẠI 

 

Thân cùng chia sẻ 

Mở rộng lòng ra 

Học tánh vị tha 

Là lời Phật dạy . 

 

Khẩu luôn hoà ái 

Từ tốn khiêm cung 

Thoải mái ung dung 

Là lời Phật dạy . 
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Ý trong sáng sủa 

Không nghĩ hại ai 

Nhân quả chẳng sai 

Là lời Phật dạy . 

 

Tu học chánh pháp 

Thân khẩu ý chuyên 

Liễu ngộ đạo thiền 

Đến đi vô ngại . 

 

Cuộc đời tự tại 

Phước báo trong ta 

Xuất nhập ta bà 

Trí bi dũng cảm . 

 

Tánh Thiện 

 23-12-2016 
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DUYÊN PHẬT PHÁP 

 

Có những lúc ta ngồi yên nhìn lại 

Cuộc đời mình từ lúc mới sanh ra 

Ơn mẹ cha dưỡng dục thật bao la 

Rồi kế đến nhờ Thầy khai mở trí . 

 

Nhiều năm trước cạo đầu nương giáo lý 

Sống trong chùa cùng pháp lữ tịnh an 

Khi ra đời ta vẫn mãi khinh an 

Vì Pháp Phật là niềm vui hạnh phúc . 

 

Cuộc đời này như mây trôi từng lúc 

Đến rồi đi giống những cánh chim bay 

Chẳng có chi mà mãi đắm mê say 
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Dù tửu quán hay dâm phòng thức trắng . 

Tánh Thiện 

2-2-2017 

 

 

 

TỰ NHẮC CHÍNH MÌNH 

 

Trải bao kiếp vụng tu nay phải khổ 

Suốt cả đời nhọc trí lẫn cực thân 

Sống thì lo mà chết lại phân vân 

Cùng của cải cháu con thêm nặng gánh . 

 

Học pháp Phật chẳng có gì phải gánh 

Rũ bỏ rồi ta nhẹ bước ra đi 

Không cần chi tiếc nuối những thứ gì 

Dù cha mẹ vợ con hay cháu chắt . 
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Người tu Phật luôn thường hay tự nhắc 

Cuộc đời này là huyễn mộng duyên sanh 

Rồi đến khi duyên diệt thoáng qua nhanh 

Lòng vẫn nhẹ như mây chiều lam khói . 

 

Tánh Thiện 

31-1-2017 

 

 

XUÂN TRONG CỬA PHẬT 

 

Xuân trong cửa Phật ngát mùi hương 

Hương giới hương tâm ngộ lẽ thường 

Hương định lòng thanh hương giải thoát 

Hương đạo thấm nhuần nét yêu thương . 

 

Xuân trong tất cả cõi lòng ta 

Vẫn mãi còn đây bóng Phật Đà 
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Trải rộng hương từ đi khắp nẻo 

Nhìn cả cuộc đời đẹp mãi ra . 

 

Tình xuân đượm thắm nét hương xưa 

Trừ tịch đêm nay đón giao thừa 

Nguyện cầu tứ chúng thường an lạc 

Khắp chốn cùng vui Pháp Nhất Thừa . 

 

Tánh Thiện 

25-1-2017 

 

 

 

MÙA XUÂN HƯỚNG TỚI TÁNH NGUYÊN 

 

Nắng xuân ấm cả đất trời 

Tình xuân mang đến lòng người vui tươi 

Hoa xuân luôn nở nụ cười 
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Nàng xuân dạo mát rong chơi phố phường . 

 

Tâm xuân là cõi Chân Thường 

Bến xuân là chốn tình thương trải dài 

Vui xuân sống đẹp tháng ngày 

Vườn xuân thơm ngát Liên Đài tịnh nhiên . 

 

Mùa xuân hướng tới Tánh Nguyên 

Cho đời sống mãi an nhiên cõi lòng 

Yêu xuân yêu cả cánh hồng 

Dâng lên Đức Phật một lòng kính yêu . 

 

Tánh Thiện 

23-1-2017 
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CHÂN NHƯ THẬT 

 

Đức hạnh lớn dù tuổi đời còn nhỏ 

Nhưng vẫn là bậc đại trí trượng phu 

Tâm nguyện hành pháp thiện phá ngục tù 

Khắp tứ chúng thường quy y kính ngưỡng . 

 

Đức hạnh nhỏ mà chỉ ham ngồi trước 

Bản ngã đầy ham hố thật tội ghê 

Chẳng xét mình mà lại thích khen chê 

Cao ngã mạn ác hành tham chấp tướng . 

 

CHÂN NHƯ THẬT là con đường Phật hướng 

Cho mọi người hành đạo pháp thật vui 

Vui cõi lòng giải thoát cảnh tối thui 

Biết tàm quý là bước đường thăng tiến . 

 

Tánh Thiện 
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21-1-2017 

 

 

 

VIÊN NGỌC BÁU 

 

Sự vĩ đại chẳng là thành Vạn Lý 

Cũng chẳng là được thành tiếng đại gia 

Khi tâm ta còn chưa rõ nhận ra 

Viên ngọc báu luôn nằm trong túi áo. 

Bao kiếp qua ta chạy đôn chạy đáo 

Chỉ thả mồi bắt bóng dưới ánh trăng 

Chẳng phút giây hạnh phúc thấm sâu vào 

Khi vỡ mộng thì mái đầu đã bạc. 

Nhân duyên đến ta tìm về pháp lạc 

Nhận biết rằng viên ngọc báu còn đây 

Đã từ lâu ta mơ mộng đắp xây 

Giờ tỉnh ngộ con đường luôn rộng mở. 
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Tánh Thiện 

15-1-2017 

 

 

 

CHÚC TẾT 

 

Tết này xin chúc mọi người 

Sống vui chánh niệm sáng ngời thân tâm 

Yêu thương hiểu biết trọn năm 

Con đường giải thoát đẹp dần nội tâm. 

 

Tết này nhìn lại bản thân 

Bao năm tranh chấp qua cầu gió bay 

Bây giờ xin tập thẳng ngay 

Siêu phương cất bước từng ngày tháng qua 

. 
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Tết này luôn hát đạo ca 

Vui chơi chúc tụng ngát hoa cõi lòng 

Quanh ta còn có nắng hồng 

Quanh ta còn ngát sen hồng Phật duyên . 

Tánh Thiện 

14-1-2017 

 

 

XUÂN DI LẶC 

 

Xuân Di Lặc mang niềm tin yêu đến 

Cho lòng người hoan hỉ xả bỏ ra 

Mang từ bi hướng đến khắp mọi nhà 

Lòng rộng mở thêm yêu thương mãi mãi . 

Đức Di Lặc tiếng cười luôn tự tại 

Bụng vuông tròn mà chứa cả càn khôn 

Dù mấy thằng lục tặc chọc tức luôn 

Ngài hỉ xả mà lòng không oán giận . 
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Cuộc đời này có quá nhiều hờn giận 

Nhưng tình Ngài là cả một mùa Xuân 

Đem nụ cười giải thoát đến tha nhân 

Lòng hỉ xả từ bi càng rộng lớn . 

Tánh Thiện 

 

 

 

GÁC KIẾM 

 

Thiểu dục khỏi cầu cũng thoát mê 

Tài sắc danh xưng chẳng bận bề 

Vô vi đạo học tâm luôn mở 

Giữa chốn phồn hoa biết trở về . 

 

Tri túc cuộc đời đẹp lắm thay 

Nương theo giáo pháp Phật chỉ bày 

Sống vui tu tập trên đường đạo 
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Giảm bớt mong cầu trí hiển khai . 

 

Bao năm tham dục khổ đã nhiều 

Nay ta gác kiếm giữa nắng chiều 

Thảnh thơi một túi thơ nguồn đạo 

Ngắm nhìn mây trắng cõi lãng phiêu . 

 

Tánh Thiện 

19-2-2017 

 

 

 

NGHIỆP KHỔ 

 

Nhét tiền vào tượng Phật 

Mong cuộc sống bình an 

Mãi lo đường hối lộ 

Mà vẫn mãi bất an . 
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Vãi lộc sư ném xuống 

Bá tánh giành giựt mong 

Thăng quan cùng tiến chức 

Nhìn thấy xót cả lòng . 

 

Đời nay nhiều hiện tượng 

Trục lợi tiếp diễn luôn 

Buôn thần rồi bán thánh 

Nghiệp khổ chốn mê cuồng . 

 

Khi nào ta rõ biết 

Đường trở về Phật tâm 

Bao tệ đoan mê tín 

Chẳng còn thấy sai lầm . 

 

Tánh Thiện 

17-2-2017 
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LỐI CŨ ĐƯỜNG VỀ 

 

Tham đắm cuộc đời đã trải qua 

Phút nầy sám hối tránh bê tha 

Sửa thân miệng ý gieo nhân tốt 

Chuyên tâm niệm Phật chẳng hề na . 

 

Tham sân si mạn khổ kiếp người 

Bao năm gánh nặng thiếu tiếng cười 

Tâm thường chấp ngã thêm khổ trí 

Tưởng Phật kinh hành phước thảnh thơi . 

 

Nghĩa đạo tình đời thật dễ thương 

Mây trắng người qua khắp nẻo đường 

Hoa nở vườn thiền trong tâm thức 

Lối cũ đường về tỏa ngát hương . 
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Tánh Thiện 

15-2-2017 

 

 

NGUỒN SỐNG CUỘC ĐỜI 

 

Nếu ai hỏi vì sao tôi mến Đạo 

Vì Đạo là nguồn sống cuộc đời tôi 

Đạo không mang nhan sắc điểm tô bồi 

Nhưng đem lại mọi niềm vui hạnh phúc . 

 

Nếu ai hỏi tình yêu sao lắm lúc 

Đến rồi đi như bọt biển ngoài khơi 

Chẳng gì đâu khó hiểu cả em ơi ! 

Quay đầu lại sẽ tìm ra chân lý . 

 

Nếu ai hỏi người tu sao chí khí 

Vì cõi lòng luôn sống đạo từ bi 
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Nhìn mọi người chẳng thấy thấp cao chi 

Luôn kính trọng muôn người như Đức Phật . 

 

Nếu ai hỏi sao cõi này chẳng thật 

Vạn pháp còn thành trụ hoại diệt không 

Thật ở đâu mà sao mãi chờ mong 

Làn mây trắng thoáng qua rồi tan biến . 

 

Tánh Thiện 

13-2-2017 

 

 

VÔ TÂM HÀNH THIỆN 

 

Từng phút mây trôi cảnh đẹp trời 

Nhân sinh tạm bợ sống trên đời 

Thiện ác do tâm ta tạo tác 

Nhân quả ngàn đời chẳng sót rơi . 
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Phật pháp nhiệm mầu trải rộng ra 

Giác hương thơm ngát ở lòng ta 

Vô tâm hành thiện bao lợi lạc 

Sống đẹp tình người mỗi phút qua . 

 

Trăng tròn sáng đẹp cả không gian 

Tìm kiếm đâu xa cõi Niết Bàn 

Thể tánh an nhiên thường vắng lặng 

Chơn tâm còn lại khắp trần gian . 

 

Tánh Thiện 

11-2-2017 

 

 

BAO KIẾP QUA 

 

Lùi một bước chẳng có gì là nhục 
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Ta không cần phải ra sức hơn ai 

Mà chỉ mong mở rộng cả vòng tay 

Cho tâm niệm nhẹ nhàng dù mất trắng . 

 

Cuộc đời ta qua bao mùa mưa nắng 

Chẳng màng gì trước mọi việc thắng thua 

Bao kiếp qua ta từng quét lá sân chùa 

Trong tiềm thức vẫn mãi còn đâu đó . 

 

Dù bây giờ cuộc đời như cơn gió 

Đến và đi trong huyễn mộng thời gian 

Nhưng trong ta còn cả ánh đạo vàng 

Mãi soi sáng con đường về tánh Phật . 

 

Tánh Thiện 

10-2-2017 
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GÓC VÔ ƯU 

Ta xin thắp ngọn đèn lên Đức Phật 

Chiếu vào lòng sáng cả nét thương yêu 

Cho thêm vui nguồn sống dưới nắng chiều 

Giữa cơn gió từ bi lan rộng mãi . 

 

Ta đã dứt từ bao năm tranh cải 

Để cho lòng nhẹ bớt cõi hơn thua 

Để lắng nghe trở lại tiếng chuông chùa 

Giữa đêm vắng bao mùa sương tuyết đổ . 

 

Ta vẫn mong quay về ngay một chổ 

Nơi Phật ngồi dưới cội góc Vô Ưu 

Một niệm này hướng tới bước đường tu 

Mong cuộc sống an vui cùng khắp chốn . 

 

Tánh Thiện 

9-2-2017 
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HÀNH TRÌNH TU PHẬT 

 

Phật không cần ai cúi lạy xin 

Cúng van cầu khấn vái linh đình 

Mong cho tài lộc quyền cao chức 

Mà chẳng hành trì quán niệm kinh . 

 

Chân lý cội nguồn Phật thuyết ra 

Cho lòng ta mãi mãi thăng hoa 

Duyên tu đạo nghiệp ngàn công đức 

Mỗi phút quay về tự giác tha . 

 

Núi thẳm non cao vững chí bền 

Dù bao gian khổ bước gập ghềnh 

Hành trình tu Phật thênh thang mãi 
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Nước chảy đá mòn chẳng thể quên .  

Tánh Thiện 

7-2-2017 

 

 

 

SỨC MẠNH NGUỒN TÂM 

 

Đạo là con đường sáng 

Là sức mạnh nguồn tâm 

Phá tan màn u tối 

Vượt thoát mọi mê lầm . 

 

Đạo vốn không hình sắc 

Mà đêm ngày ngát hương 

Tỏa lan ra cùng cả 

Trên khắp mọi nẻo đường . 
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Đạo như vầng trăng sáng 

Chiếu rọi từng bước qua 

Trên đường  về của ý 

Đẹp khắp cả lòng ta . 

 

Đạo đến từ cuộc sống 

Như hơi thở niềm tin 

Qua phút giây tỏ ngộ 

Ta sực nhớ lại mình . 

 

Tánh Thiện 

6-2-2017 

 

 

TUỲ TÂM ỨNG HIỆN 

 

Lẽ thật cuộc đời vốn là không 

Chẳng có chi mô phải mất lòng 
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Không ai gây khổ cho mình cả 

Mê muội đến từ thiếu hiểu thông . 

 

Thiền học cho ta một cái nhìn 

Vào sâu tâm tánh cuộc đời mình 

Thất đại duyên sanh đều vay mượn 

Người về xếp lại một bài kinh . 

 

Văn Tư Tu Pháp chẳng thể sai 

Dù đi hay ở lẫn trong ngoài 

Tuỳ tâm ứng hiện lìa đối đãi 

Phiền não Bồ Đề vốn không hai . 

 

Tánh Thiện 

4-2-2017 
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THEO DẤU CHÂN PHẬT 

  Kính tặng Thầy Thích Tánh Tuệ (xem trang này) 

 

Một ngày theo dấu Phật đi 

Một ngày hạnh phúc chẳng gì phải lo 

Một ngày pháp thí mang cho 

Bao niềm an lạc đắng đo chẳng còn . 

 

Đêm canh nhìn ngắm trăng tròn 

Như nhìn bản tánh Phật còn trong ta 

Một ngày ta sống vị tha 

Là bao ân oán tự ra nấm mồ . 

 

Bình minh nắng ấm sông hồ 

Đời người thiền khách tha hồ rong chơi 

Khôn chi mà lại vá trời 

Dại gì đội đá cho đời mệt thêm . 

 

http://quangduc.com/author/post/12/1/thich-tanh-tue
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Tánh Thiện 

3-2-2017 

 

 

NÉT ĐẸP THIỀN MÔN 

 

Hơi thở ra vào mỗi bước qua 

Đêm về trăng sáng khắp hằng sa 

Nét đẹp thiền môn thường vắng lặng 

Tịnh Độ cuộc đời giải thoát ra . 

 

Vạn pháp vốn không cảnh đảo điên 

Chẳng gây đau khổ chẳng than phiền 

Thể tánh tịnh minh càng trong sáng 

Chân lý tận cùng liễu giác nhiên . 

 

Tịnh quang Phật cảnh khắp muôn nơi 

Chẳng thiết lo chi khấn vái trời 
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Như như bất động trong sanh diệt 

Đạo quả vẫn còn giữa cuộc chơi . 

 Tánh Thiện 

1-2-2017 

 

 

 

HƯƠNG TÌNH 

 

Quê hương là buồng cau chín 

Xóm làng gắn bó bên nhau 

Sẻ chia từng manh chiếu rách 

Đượm tình thấm thiết biết bao 

 

Chợ quê đầu làng ao giếng 

Người người tay xách nách mang 

Trẻ em vui đùa đến lớp 

Tình yêu ngào ngạt xóm làng 
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Việt Nam quê tôi nghèo khó 

Hương tình thắt chặt bền lâu 

Núi non biển trời mây nước 

Đậm đà tình nghĩa khắc sâu 

 

Xa quê một lòng thương nhớ 

Hướng về đất mẹ thân yêu 

Tình thương bao giờ cũng đẹp 

Như tình nước Việt tôi yêu . 

 

Tánh Thiện 

12-3-2017 

 

 

QUÊ HƯƠNG TÌNH ĐẠO 

Kính tặng Chư Tôn Đức và quý Phật tử Tu Viện 

Quảng Đức Úc Châu 
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nhân dịp tổ chức buổi gây quỹ Đạo Tình và Quê 

Hương xây dựng TV Quảng Đức 

 

Bàn tay chung sức về đây 

Bàn tay công đức dựng xây đạo trường 

Muôn người con Phật tha phương 

Một lòng mở rộng tình thương giữa trời . 

 

Hướng về Tam Bảo đời đời 

Cùng nhau tu học đẹp đời đẹp duyên 

Báo ân Đức Phật thường xuyên 

Tụng kinh niệm Phật bình yên cõi lòng . 

 

Cuộc đời có lúc bão giông 

Tham thiền quán chiếu nắng hồng bên ta 

Viện tu Quảng Đức một nhà 

Quê hương tình đạo an hoà bên nhau . 

 

https://quangduc.com/p222a31440/van-nghe-gay-quy-tai-tv-quangduc
https://quangduc.com/p222a31440/van-nghe-gay-quy-tai-tv-quangduc
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Tánh Thiện 

5-3-2017 

 

 

 

BÊN BỜ SÔNG NƯỚC 

 

Cao máu cao mỡ cao đường 

Ba thứ hợp lại luôn thường giết ta 

Còn đâu ngồi ngắm trăng ngà 

Còn đâu đi giữa chiều tà thông reo . 

 

Cuộc đời cứ mãi đuổi theo 

Bên bờ sông nước bọt bèo cuốn trôi 

Nay nhờ học pháp Phật rồi 

Nhẹ nhàng nhắm mắt giữa đồi cũng vui . 

 

Bao lâu chạy ngược chạy xuôi 
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Tuổi đời chồng chất ngọt bùi đắng cay 

Ta xin dừng lại hôm nay 

Lắng lòng thanh tịnh bên đài Liên Hoa . 

 

Tánh Thiện 

4-3-2017 

 

 

KHÓC 

Kính dâng HT Thích Trí Tịnh, con đã khóc khi đọc lời 

dạy của Ngài , Bậc Long Tượng của PGVN, lời của 

Ngài thật đơn sơ , bình dị  nhưng luôn chứa đựng 

cả một bầu trời thương yêu và trí tuệ . 

 

Con đã khóc khi đọc lời Thầy dạy 

Mười lời vàng ý ngọc thật đơn sơ 

Thầy chỉ khuyên tu tập chớ hửng hờ 

Mót thời gian kiên trì câu niệm Phật . 

https://quangduc.com/a60266/loi-vang-cua-ht-chua-van-duc
https://quangduc.com/a60266/loi-vang-cua-ht-chua-van-duc
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Con đã khóc dù chưa lần gặp mặt 

Nhưng lời Thầy con nguyện phát tâm sanh 

Sống tu hành xa lánh chốn lợi danh 

Cơm chay tịnh tránh xa vòng nghiệp sát . 

 

Con đã khóc cho lòng mình thấm mát 

Theo lời Thầy chỉ dạy mỗi hướng đi 

Lời của Thầy như hương lửa từ bi 

Cùng chiếu khắp cả đường về của ý . 

 

Tánh Thiện 

2-3-2017 

 

 

CON ĐƯỜNG TU PHẬT 

 

Ngày đêm niệm Phật Pháp Tăng 
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Sống đời chánh niệm tu thân với người 

Dù cho vật đổi sao dời 

Con đường tu Phật một đời chẳng sai . 

 

Một mai nằm giữa quan tài 

Cũng không hối tiếc đường dài qua mau 

Tu hành chẳng có thấp cao 

Ai tu nấy biết đường vào Chân Như . 

 

Nay ta cần có minh sư 

Đừng ham chấp ngã mà hư chính mình 

Đường tu là cả hành trình 

Con đường giải thoát chỉ mình biết thôi . 

 

Tánh Thiện 

1-3-2017 
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ÂN GIÁO DƯỠNG 

Thành kính dâng lên Ôn Nhất Hạnh và tưởng nhớ 

về Ôn Mãn Giác . 

 

Ân sanh dưỡng từ mẹ cha nuôi lớn 

Công ơn Thầy khai trí cả đời con 

Dẫu vô thường sanh diệt mất hay còn 

Con vẫn nhớ tình Thầy luôn mãi mãi . 

 

Đường Thầy đi là con đường vô ngại 

Bước chân Thầy hoà nhịp ánh ban mai 

Tình của Thầy như biển rộng sông dài 

Bao thế hệ Thầy chở che thuần nhất . 

 

Hiên chùa cũ ngày xưa mưa thấm đất 

Nhưng nắng về sạch mát cảnh thiền môn 

Bao lời Thầy sưởi ấm cả xóm thôn 

Đêm canh thức bên vầng trăng sáng tỏ . 
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Tánh Thiện 

 

 

TÌNH TĂNG LỮ 

 

Tình tăng lữ như mây trời thoáng mát 

Chẳng buộc ràng với hương sắc thời gian 

Lòng không mong nhớ nghĩ cõi mơ màng 

Chỉ lặng lẽ âm thầm trong quán chiếu . 

 

Sống giữa đời chẳng có gì túng thiếu 

Hạnh Đức luôn là sức mạnh ngàn cân 

Yêu thương người mà chẳng tiếc bản thân 

Tình vẫn đẹp mà không còn dang dở . 

 

Tình tăng lữ nhìn cuộc đời muôn thưở 

Sống thì vui mà chết cũng nhẹ thôi 



TÁNH THIỆN 

168 

Nhẹ như vầng trăng sáng giữa núi đồi 

Đêm cô tịch một mình trong đêm vắng . 

 

Tánh Thiện 

27-2-2017 

 

 

CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI 

 

Thấp thoáng người về giữa nắng trưa 

Trên đường làng cũ gió đong đưa 

Khách trần lưu lạc nương bóng Đạo 

Cửa Phật từ bi chẳng thiếu thừa . 

 

Niết Bàn tìm kiếm mãi nơi đâu ? 

Hay ở tâm ta miễn mong cầu 

Liễu triệt pháp trần như mộng ảo 

Cõi Phật chẳng tìm cũng thấm sâu . 
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Chân lý cuộc đời ở tại đây 

Đừng mong tìm đến cõi phương Tây 

Ở đây ta sống không thù hận 

Dù có chết đi giữa phút nầy . 

 

Tánh Thiện 

20-2-2017 

 

 

BẬC LONG TƯỢNG 

 

Bậc Long Tượng uyên thâm Phật học 

Chánh Pháp truyền tiếp chúng độ Tăng 

Cuộc đời hơn tám mươi năm 

Như Lai Sứ Giả vầng trăng sáng ngời . 

Cõi trần thế nay đà xong việc 

Thầy đi về một cõi Diệu Không 
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Niết Bàn Thầy chẳng cầu mong 

Tiễn Thầy con học Pháp Không nhiệm mầu . 

 

Tánh Thiện 

19-2-2017 

 

 

BÚT PHẬT 

Kính cảm ơn các cây bút Phật đã góp phần truyền 

đạt giáo lý thậm thâm vi diệu của Đấng Điêù Ngự 

Trượng Phu qua các trang nhà Phật Giáo Hải Ngoại 

như : Thư Viện Hoa Sen , Quảng Đức , Hoa Vô Ưu 

và Nguyệt san Chánh Pháp đến với biết bao người 

con Phật cùng khắp cả năm châu . 

 

Bút Phật không thủ chấp 

Mà vẫn ngát tâm hương 

Trong muôn ngàn ý tưởng 

Toả sáng lẽ Chơn Thường . 
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Bút Phật từ tâm niệm 

Khai dòng đuốc tuệ ra 

Phá màn đêm tăm tối 

Qua nét đẹp tình ta . 

Bút Phật như phương tiện 

Mở bày tánh Chân Nguyên 

Truyền đạt lời Phật dạy 

Trở về sống Như Nhiên . 

Dallas Texas , 14-8-2018 

Tánh Thiện 

 

 

 

CON ĐƯỜNG SÁNG TA ĐI 

 

Hãy vui trong cuộc sống 

Trải lòng khắp mọi nơi 

Sẻ chia nguồn sống đạo 
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Khiêm tốn giữa đất trời . 

Hãy nhớ về Tam Bảo 

Con đường sáng ta đi 

Trong tình thương hiểu biết 

Chẳng oán thù làm chi . 

Sống chỉ là tạm gởi 

Chết mới thật trở về 

Ta về nơi cửa Phật 

Bỏ lại đời nhiêu khê . 

Hãy như là cơn gió 

Làm dịu mát trần gian 

Cho vườn tâm tươi tốt 

Giữa dòng người dọc ngang . 

 

Tánh Thiện 

8-8-2018 
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CON ĐƯỜNG RỘNG MỞ 

Kính cảm tạ TT Thích Nguyên Tạng và Ban Biên Tập 

TVQĐ đã hoàn thành Tập Kỷ Yếu Trường Hạ Pháp 

Hoa Kỳ 19 vô cùng tốt đẹp . 

 

Cuộc đời này chẳng có gì đáng chán 

Tuyệt vọng chi mà phải tự giết mình 

Biết bao người do thiếu cả đức tin ( Tam 

Bảo) 

Tự kết liễu Phật lại càng ngăn cấm 

Học Phật rồi ta thường nên tự vấn 

Sống sao đừng hổ thẹn với lương tâm 

Quán chiếu luôn cho tỉnh táo tinh thần 

Hãy tha thứ những gì mình đã tạo 

Biết hướng thiện là con đường phước báo 

Nhẫn nhịn nhiều cho nhẹ bước sân si 

Quay đầu về theo Thầy Tổ quy y 

Nếp sống đạo một con đường rộng mở . 

https://quangduc.com/p153a62965/ky-yeu-truong-ha-phap-hoa-ky-19
https://quangduc.com/p153a62965/ky-yeu-truong-ha-phap-hoa-ky-19
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Tánh Thiện 

19-7-2018 

 

 

NHỚ MÃI VỀ THẦY 

Thầy Tâm Ngoạn (76 tuổi) đến Hoa Kỳ tỵ nạn vào 

tháng 4 năm 1975 cùng thời với tác giả (Tánh 

Thiện) và TT Từ Lực (Chùa Phổ Từ) vừa phải cưa 

mất một chân vì bệnh tiểu đường, Thầy là cháu 

ruột gọi Ni sư Trí Hải (viên tịch)  bằng Dì. Vừa rồi, 

Thầy Từ Lực có vào thăm Ngài . Thỉnh thoảng con 

cũng gọi thăm Thầy . Con và Thầy Tâm Ngoạn có 

rất nhiều kỷ niệm từ lúc chùa VN ở Los Angeles 

thành lập. Hôm nay,  con viết bài thơ này kính dâng 

Thầy Tâm Ngoạn với lòng con luôn nhớ mãi về Thầy 

và kính nguyện Chư Phật gia hộ cho Thầy sớm bình 

phục. 

 

Đời Thầy rày đó mai đây 

Ngao du cùng khắp chân mây cuối trời 

https://quangduc.com/author/about/846/ni-truong-thich-nu-tri-hai
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Bây giờ trên chiếc xe (lăn) ngồi 

Nụ cười vẫn nở trên môi sáng nào 

Thầy trò từng bước bên nhau 

Tình xưa nghĩa đậm dạt dào lối xưa 

Thiên Thần thành phố nắng mưa 

Hàng cây xanh lá trước chùa còn đây 

Lòng tôi mãi nhớ về Thầy 

Bước đường tu học kiếp nầy chẳng quên . 

 

Tánh Thiện 

25-6-2018 

 

 

THẮNG THUA BỎ LẠI 

 

Mùa banh đang diễn giữa trời 

Thắng thì hớn hở thua thời buồn thiu 

Tháng ngày dành dụm chắt chiu 
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Một đêm cá độ tán tiêu cửa nhà . 

 

Cuộc chơi rồi cũng sẽ qua 

Thắng thua bỏ lại đời ta nhẹ nhàng 

Chiều nay nhìn ánh nắng vàng 

Chim bay về núi chuông vàng nhẹ ngân . 

 

Người đi học lấy chữ Tâm 

Phút giây tỏ ngộ mê lầm biến tan 

Hơn thua là chuyện đa mang 

Bỏ buông thành bại lòng càng thảnh thơi . 

 

Mùa World Cup 2018 

Tánh Thiện 

 

 

 

 



TUYỂN TẬP THƠ TÁNH THIỆN 

177 

 

VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI YÊU 

Tôi chắp tay hướng về nơi đất mẹ 

Cầu mong cho đất nước mãi bình yên 

Quê hương tôi biển đảo với đất liền 

Giặc Trung Quốc ngày đêm thầm lấn chiếm . 

Đất nước tôi qua bao mùa chuyển biến 

Dân một lòng quyết gìn giữ quê hương 

Tiền nhân xưa đã dựng nước kiên cường 

Không khuất phục kẻ bạo tàn xâm lược . 

Muôn triệu người hãy cùng nhau chung 

bước 

Nói lên lòng yêu tổ quốc Việt Nam 

Dù gian lao khốn khổ cũng chẳng màng 

Tình dân tộc ngàn đời không phai nhạt . 

Dallas , 16-6-2018 

Tánh Thiện 
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NGÀY QUA NHƯ GIÓ 

 

Một lời nói thiếu lòng từ ái 

Đêm về nằm ngủ chẳng thấy yên 

Khi lòng thất niệm đảo điên 

Biết bao đau khổ não phiền khởi lên . 

Cuộc sống này nói thì quá dễ 

Viết cũng hay làm lại mất khôn 

Tu hành giữ chánh niệm luôn 

Thoát vòng buồn chán tâm hồn an vui . 

Nếu đã biết sai lầm nên sám (hối) 

Hãy sửa ngay đừng để chậm thêm 

Ngày qua như gió thổi lên 

Như bình cạn nước đừng quên chính mình . 

 

Tánh Thiện 

15-6-2018 
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HƯỚNG PHẬT 

Kính tặng TT Từ Lục cùng quý Phật tử Chùa Phổ-Từ 

và Trung Tâm Tu Học Phổ-Trí . 

 

Hướng Phật tìm về bản tánh ta , 

Phá màn mê chấp đẹp lòng ra . 

Sống vui tu học đời giải thoát , 

Nhẹ bước trần ai hướng Phật Đà . 

Khởi niệm tâm từ đường rộng mở , 

Bao cơn hờn giận thoáng mây qua . 

Thuyền từ Bát Nhã đưa ta đến 

Thong dong cùng khắp cõi Ta bà . 

 

Dallas , 11-5-2018 

Tánh Thiện 
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HÌNH BÓNG MẸ HIỀN 

Kính Mừng Ngày Mẹ Kính Yêu 

(Mother’s Day), Chủ Nhật 13-5-2018 

 

Mẹ đã cho con cả cuộc đời 

Tình thương của mẹ giữa đất trời 

Dù bao gánh nặng đời sương gió 

Mẹ vẫn an lòng chẳng chấp nê . 

Con kính dâng lên mẹ đoá hồng 

Mắt thương nhìn mẹ cả tấm lòng 

Hình bóng mẹ hiền qua năm tháng 

Sưởi ấm lòng con giữa tuyết Đông . 

Mẹ như Bồ Tát hiện giữa đời 

Yêu thương bằng cả một nụ cười 

Ngàn kiếp con xin đền đáp trả 

Nguyện sống tu hành thoát khổ vơi . 
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Dallas , 8-5-2018 

Tánh Thiện 

 

 

THÁNG NĂM THẮP NÉN HƯƠNG TRỜI 

 

Tháng năm thành kính cúng dường 

Nhân ngày Phật Đản dọn đường quét tâm 

Kiên trì hành Pháp chuyên thâm 

Kính quy Tam Bảo chẳng lầm được đâu . 

 

Tháng năm hướng thiện hồi đầu 

Nhìn về tự tánh vượt cầu tử sanh 

Dù bao chướng ngại chung quanh 

Nhớ lời Phật dạy chẳng sanh tâm hờn . 

 

Tháng năm thắp nén hương trời 
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Hướng về cha mẹ một đời nuôi con 

Báo ân phụng dưỡng chu toàn 

Đó là Phật dạy đạo tròn nghĩa ân . 

 

Tánh Thiện 

3-5-2018 

 

 

 

CÀ PHÊ THIỀN 

 

Ly cà phê mỗi sáng 

Ta lặng ngồi nhớ ghi 

Qua bao lời Phật dạy 

Chuyển bước đẹp từ bi . 

Sống không gây thù oán 

Vô ngại từng phút giây 

Ly cà phê thiền quán 
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Lòng trải rộng cõi nầy . 

Dù qua bao nghiệt ngã 

Bão tố đầy phong ba 

Hương vị cà phê vẫn 

Làm thanh thoát hồn ta . 

Xin cảm ơn cuộc sống 

Một ngày mới bình yên 

Cho cuộc đời tươi đẹp 

Thắm đượm chất hương thiền . 

Tánh Thiện 

5-5-2018 

 

 

HÀNH TRÌNH PHƯỚC BÁO 

 

Ta về luôn nhớ đến lời Phật dạy 

Thế gian vô thường vạn pháp là không 

Thì có chi ta lại phải bất đồng 
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Rồi tất cả cũng đến từ huyễn mộng . 

. 

Quán chiếu kỹ ta không thèm bắt bóng 

Thả mồi chi cho uổng phí đời tu 

Dùng thời giờ trở lại bước công phu 

Vững chân tiến trên con đường Phật đạo . 

. 

Văn Tư Tu là hành trình phước báo 

Giải thoát đời ô trược kiếp nhân sinh 

Thắp đuốc đi dù cuối cuộc đời mình 

Không nuối tiếc ta chẳng có gì để mất . 
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THE JOURNEY OF MERIT 

By Tánh Thiện 

Translated by Nguyên Giác 

 

We always remember the Buddha's words 

that all worldly things are transitory   

and the nature of all things is emptiness 

Thus, let's not be dragged into a conflict 

For all things come from dreams and 

illusions 

https://2.bp.blogspot.com/-Qhc1j0feWZU/WuVs9zT0tJI/AAAAAAAABdE/_XeX7pXAnykBlmk5D-cquSURU1h-51mNACLcBGAs/s1600/portrait+Tanh+Thien_by+PTH+(1).jpg
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. 

Just be mindful, observe carefully  

Do not try to catch the shadows 

Just use your time to live the Dharma  

Walk steadily on the Buddhist path 

. 

Just walk the way to end suffering in life: 

Listen (to the Buddha's words), Ponder (the 

meanings) and Practice (accordingly)  

-- those are the steps on the journey of 

merit 

Keep the Dharma torch lit all your life 

We have nothing to lose, nothing to regret. 
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HƯƠNG GIẢI THOÁT 

 

Bậc Đại Giác Đấng Từ Tôn Thượng Sĩ 

Thị hiện đời hoá độ kẻ hữu duyên 

Mừng Đản Sanh chuyển hoá nỗi ưu phiền 

Bao hạnh nguyện trải lan cùng tứ chúng . 

 

Gươm trí tuệ từ bi không nao núng 

Phá trừ nghi vọng chấp kẻ cuồng mê 

Mọi chúng sanh cùng quy ngưỡng hướng về 

Cung kính lễ Đức Đại Từ  vô lượng . 

 

Muôn ngàn kiếp Ngài hoá thân khắp hướng 

Bình bát ngàn nhà muôn vạn nẻo cô thân 

Mỗi bước đi hoa nở biết bao lần 

Hương giải thoát nhẹ nhàng bay trong gió . 
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Mừng Phật Đản lần thứ 2642 (2018) 

Dallas , 1-5-2018 

Tánh Thiện 

 

 

 

NGUYÊN GIÁC 

 

Đường trần muôn vạn nẻo 

Cuộc sống nhiều nổi trôi 

Ta không hồi đầu lại 

Quanh quẩn mãi luân hồi . 

 

Pháp Phật là ánh sáng 

Dập tắt đời u mê 

Mở con đường trí tuệ 

Niềm vui tự trở về . 
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Biết bao nhiêu ngàn kiếp 

Do sống thiếu niềm tin 

Chẳng nương vào Tam Bảo 

Hướng lạc cả đời mình . 

 

Biết tìm về Nguyên Giác 

Đẹp trên bước đường tu 

Sống đời không tranh chấp 

Tự thoát chốn lao tù . 

 

Tánh Thiện 

25-4-2018 

 

 

 

TRÁI TIM BẤT DIỆT 

Cư sĩ Tuệ Kiên viết hai câu rất hay về Bồ Tát Thích 

Quảng Đức : 
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Hoa vô uý nở bừng trong lửa đỏ , 

Đoá sen Người sáng đẹp giữa muôn ngàn.  

(Tuệ Kiên) 

Cảm xúc hai câu thơ xuất thần này, con xin viết 

đoản thơ sau kính dâng Bồ Tát Quảng Đức. 

 

Hoa vô uý nở bừng trong lửa đỏ 

Đoá sen Người sáng đẹp giữa muôn ngàn 

(Tuệ Kiên) 

Khắp năm châu quy ngưỡng vượt thời gian 

Lòng thành kính vị thiêu thân Bồ Tát . 

 

Người ngồi đó như suối nguồn gió mát 

Ngọn lửa hồng chẳng đốt cháy quả tim 

Chiếc y vàng soi sáng kẻ cầm quyền 

Như nhắn gởi hãy mau mau lùi bước . 

 

Cuộc đời Người chẳng có gì chấp trước 

Đức độ Người chuyển hoá kẻ vô minh 
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Người ngồi đây mà khắp cả hành tinh 

Nhìn trái tim vẫn muôn đời bất diệt . 

 

Tánh Thiện 

Dallas, Texas  30-3-2018 

 

 

 

TÌNH NON NƯỚC 

Vào mùa Hè đỏ lửa 1972, theo lệnh Tổng Động 

Viên, tác giả đã nhập ngũ thi vào binh chủng Không 

Quân QLVNCH và đã rời VN ngay tại phi trường 

TSN cũng là lúc chiến tranh kết thúc ngày 30-4. 

 

Quê hương Việt biết bao người nằm xuống 

Nguyện giữ gìn đất , biển đến ngày nay 

Kẻ tham tàn (TQ) đừng diệu võ giương oai 

Trong ngoài Việt luôn một lòng yêu nước . 

Dân tộc ta chưa bao giờ khiếp nhược 
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Dẫu Bắc phương toan tính chuyện chiếm 

ngay 

Dân ta quyết thề gánh sức chung vai 

Sống cùng sống và chết ta cùng chết . 

Hồn sông núi quê hương là trên hết 

Xin đừng vì quyền lợi hại dân ta 

Mẹ Việt Nam sẽ không thể nào tha 

Còn đất Việt là còn tình non nước. 

 

Dallas USA , 29-3-2018 

Tánh Thiện 

 

 

ĐẤT NƯỚC TÔI 

 

Đất nước tôi núi sông trải khắp 

Đồng lúa vàng thơm ngát vườn quê 

Ngày đi lòng vẫn mong về 
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Quê hương ngàn dặm chẳng hề nhạt phai . 

Đời ai chẳng một lần nhớ lại 

Mái trường làng cắp sách mẹ đưa 

Bình minh sợi nắng lưa thưa 

Tuổi thơ rộn rã đội mưa về nhà . 

Ôi ! Quê hương như dòng sữa mẹ 

Chảy vào lòng từ thưở bé thơ 

Bây giờ tóc đã bạc phơ 

Xa quê lòng mãi ước mơ trở về . 

Tánh Thiện 

25-3-2018 

 

 

XỨNG TÁNH TUỲ DUYÊN 

 

Tuổi già hưu trí sống thảnh thơi 

Buông bỏ chấp tham đẹp cuộc đời 

Tư lương tu tập hương định giới 
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Xứng tánh tuỳ duyên thuận ý người . 

Bao kiếp phong trần cũng đã qua 

Thị phi nhân ngã đủ mệt nhoà 

Mỗi bước đường trần như giấc mộng 

Nghe tiếng chuông chùa chợt tỉnh ra . 

Quá khứ qua rồi chẳng tiếc chi 

Tương lai chưa tới ước vọng gì ? 

Hiện tại phút giây vui sống đạo 

Xứng tánh tuỳ duyên Pháp rạng ngời. 

Tánh Thiện 

23-3-2018 

 

 

NGHĨ VỀ BÁO HIẾU 

 

Bát cơm chén nước mẹ trao 

Nuôi con khôn lớn công lao  dưỡng từ 

Cuộc đời mẹ chẳng gì dư 
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Bao năm khổ cực không từ gian nan . 

Mẹ mong con sống bình an 

Tu tâm dưỡng tánh đừng oan trái người 

Mai này mẹ có về trời 

Con nên nhớ mãi những lời Phật răn . 

Sống cho trọn đạo nghĩa ân 

Khiêm cung kính trọng tình thân với người 

Nghĩ về báo hiếu đừng quên 

Tứ ân Phật dạy hãy nên nằm lòng . 

Mùa Báo Hiếu 2018 

Tánh Thiện 
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LÒNG KHAM NHẪN 

 

 

Tôi muốn sống ở tuổi đời còn lại 

Nương con thuyền Bát Nhã vượt bờ mê 

Bao bão to sóng gió cũng chẳng hề 

Lòng kham nhẫn không bao giờ lùi bước . 

Dù bây giờ bệnh tình rình rập trước 

Thân xác này có lúc cũng phải đi 

Không vì thế mà tâm nguyện ù lỳ 

Theo hướng Phật là con đường Đại Trí . 

Tôi muốn sống chẳng rời xa chân lý 

Yêu thương người không than trách bâng 

quơ 

Sống trải lòng như câu hát vần thơ 

Tin nhân quả không đem lòng ganh ghét. 

Tánh Thiện 

12-3-2018 
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TÂM THƯỜNG ĐỊNH 

Kính cảm tạ Thi Hữu Bạch Xuân Phẻ ( Tâm Thường 

Định ) đã gởi tặng tập thơ : Vẻ Đẹp Đa Văn Hoá . 

 

Trong đời thường tâm thường định tỉnh 

Đạo và Đời chung sức phát huy 

Một lòng sống đạo từ bi 

Đông Tây hoà hợp đường đi lối lối về . 

Tuổi trung niên lòng đầy nhiệt huyết 

Theo quý Thầy khai phóng tâm linh 

Đứng trên bục giảng một mình 

Lời hay ý đẹp chân tình thuyết ra . 

Cảnh gia đình vuông tròn êm thắm 

Đường phu thê nghĩa trọng thâm ân 

Đẹp như hình ảnh trăng rằm 

Niềm vui hạnh phúc luôn cần có nhau . 

Tánh Thiện 

5-3-2018 

 

 

 

https://quangduc.com/author/post/5596/1/tam-thuong-dinh
https://quangduc.com/author/post/5596/1/tam-thuong-dinh
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NÉT XUÂN THIỀN 
 
Đầu xuân dâng nén tâm hương 
Cúng dường Tam Bảo mười phương hiện 
tiền 
Nguyện mong thế giới bình yên 
Muôn người vui sống trọn niềm an vui . 
Hướng tâm hành thiện mãi thôi 
Không gây ác nghiệp để rồi khổ đau 
Hiểu rằng Tánh Phật như nhau 
Chẳng cao chẳng thấp cống cao được gì ? 
Đầu năm xin quyết tu trì 
Nhớ lời Phật dạy tự ghi khắc lòng 
Nét xuân thiền ngát mây hồng 
Khai nguồn tuệ giác nối dòng Phật duyên . 
 
Tánh Thiện 
12-2-2018 
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ĐÔI DÒNG VỀ TÁC GIẢ 
 
Tánh Thiện, thế danh Đoàn Phước, sanh năm Ất 
Mùi 1955 tại Sàigòn. Năm 1978 xuất gia tu học 
dưới sự hướng dẫn của HT Thích Mãn Giác tức Thi 
sĩ Huyền Không tại chùa Việt Nam Los Angeles. 
Năm 1983 sang Pháp tham dự khóa tu dưới sự dẫn 
dắt của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Năm 1996 hoàn 
tục. Hiện nay đã nghỉ hưu non và đang sống tại 
Dallas Texas, USA. 
Ước nguyện cuối đời: Về Việt Nam tiếp tục con 
đường tu tập. Khi mãn phần, xin nguyện hiến xác 
cho Đại Học Y Dược Sàigòn để các sinh viên nghiên 
cứu học tập. 
Thi phẩm đã xuất bản năm 2016: Một Cõi Thong 
Dong 

 


