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   *.- Thượng tọa THÍCH TÂM LƯƠNG, 

    Tọa chủ chùa Trúc Lâm tại Phoenix, Arizona, 
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Lời Ngõ 

Trong vườn hoa thì có nhiều hoa và có 

muôn màu muôn sắc khác nhau. Vườn hoa lúc 

nào cũng đượm mùi thanh nhã, thì vườn thơ cũng 

không khác gì vườn hoa. 

Tuy nhiên nói về thơ hay định nghĩa về thơ 

thì rất khó ; do đó, chúng ta nhìn về thơ thì cũng 

tựa như ta nhìn vị họa sĩ qua cây cọ hay là nghe 

tiếng đàn qua vị nhạc sĩ đang hòa tấu. 

Những thập niên trước đây, khi ra hải ngoại, 

mỗi lần đi hướng dẫn những khóa tu tập, sau giờ 

giải lao, có những vị Phật tử vui tính xin giúp vui 

giải lao bằng những lời ca tiếng nhạc hay âm điệu 

ngâm nga những câu thơ của chư Tôn đức sáng 

tác, hoặc tự thân họ làm ra để giúp bầu không khí 

tu tập thêm phần sinh động. . . .  

Sau khi tập thơ “Trúc Lâm Thiền Phái Thi 

Tập” được ra đời vào mùa Lập đông năm Nhâm 

thìn 2556 – 2012 và cũng đã được quý đọc giả 
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đón nhận rất hoan hỷ và trân quý. Tập thơ nầy có 

Thi sĩ Du Tử Lê giới thiệu cũng như nhà văn Vĩnh 

Hảo và nhà bình thơ Lam Nguyên đã viết lên cảm 

nghĩ, . . . 

Hôm nay, tháng 11 năm 2020 Tập “Trúc 

Lâm Thiền Phái Thi Tập - Tập II” được xuất 

hiện cũng không ngoài mục đích là đóng góp một 

chút gì đó với nền thơ văn thiền môn hải ngoại khi 

mang thân lưu đày xa xứ. Vì là tu sĩ Phật Giáo, 

nên tác giả chỉ đi theo những ý nghĩ thô thiển 

trong chốn nhà Thiền mà không thể vượt ra ngoài 

khuôn khổ của chính bản thân tác giả đã trọn hi 

hiến cuộc đời mình cho Phật pháp, . . . 

Cũng trong tập thơ thiền thứ hai này, chúng 

tôi mạo muội lồng vào một vài trang về cuộc đời 

tu tập và hành đạo của tác giả đã được Ni sư 

Thích Nữ Hạnh Thanh, đương kim Trú trì Tổ 

Đình Từ Đàm Hải Ngoại, lần dò theo thời gian đã 

sát cánh cộng tác Phật sự tại Từ Đàm ; cũng như 
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trực tiếp dấn thân đồng hành Phật sự qua các Giáo 

Hội tại Hoa Kỳ mà đậc biệt là Giáo Hội Phật Giáo 

Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, đã chấp bút ghi lại 

những gì mắt thấy tai nghe đối với tác giả Trúc 

Lâm Thiền Phái Thi Tập I và II này, . . . Qua đó, 

có sự giảo chính và nhuận bút của Pháp đệ là 

Thượng tọa Thích Tâm Minh, Viện chủ chùa Trúc 

Lâm tại Sydney, Australia. . . . 

Theo ý kiến của nhị vị huynh đệ có liên hệ 

trực tiếp với Trúc Lâm Pháp Phái – Cố đô Huế, 

cũng như tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại muốn 

có một chút gì đó thực tế về cuộc đời của chính 

bản thân vị khai sáng bây giờ còn tại thế, có gì sai 

sót được biết đến và sửa đổi để sau nầy hậu bối 

khỏi phiền hà.  Hai chúng con nghĩ : thời gian còn 

lại còn phải tùy duyên nữa, . . . Ôn hoan hỷ cho 

thì vui vẻ lắm. 
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Từ những ý kiến chân thành thiết thực ấy, 

tác giả thuận duyên để đưa vào sau tập thơ “Trúc 

Lâm Thiền Phái Thi Tập - Tập II” nầy.  

Kính mong liệt vị chư Tôn Đức, quý đọc giả 

và Phật tử thương tưởng mà hoan hỷ cho. 

Nam mô Hoan hỷ tạng Bồ tát Ma ha tát, 

tác đại chứng minh. 

Phật lịch 2564, 

Quý đông Canh tý - Dec. 10th, 2020. 

Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, 

Điều ngự tử Tín Nghĩa 

Cẩn bút. 
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故 都 竹 林 法 派 

 

竹 林 聽 望 在 故 都, 

大 學 闡 揚 自 斑 初. 

密 在 意 中 心 無 著, (1) 

顯 於 相 外 體 無 殊. (2) 

信 心 俢 念 離 塵 垢, 

義 逹 眞 詮 到 一 如. 

流 印 慈 光 於 塵 世, 

和 同 法 界 造 襌 基. 

調 御 子 信 義  -  花 旗 仲 夏 乙 未 
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Âm : 

 

Cố Đô Trúc Lâm Pháp Phái 
 

 Trúc Lâm thính vọng tại Cố đô, 

 Đại học xiển dương tự ban sơ, 

 Mật tại ý trung tâm vô trước, (1) 

 Hiển ư tướng ngoại thể vô thù. (2) 

 Tín tâm tu niệm ly trần cấu, 

 Nghĩa đạt chơn thuyên đáo nhất như. 

 Lưu ấn từ quang ư trần thế, 

 Hòa đồng pháp giới tạo thiền cơ. 

 

Điều ngự tử Tín Nghĩa 

 

                                 Hoa Kỳ, Trọng hạ Ất mùi. - 2015 

Ghi chú : 

(1) Dựa theo ý Sư bà nữ sĩ Diệu Không, 

(2) Dựa theo ý Đại thần Hồ Đắc Trung, thân phụ của 

Sư bà Diệu Huệ và Diệu Không. 
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  信 義 論 

  信 自 心 顯 現 

  義 由 徳 起 生 

  若 得 如 是 意 

  皆 必 滅 無 明 

                               藍  源 

Tín Nghĩa Luận 

Kính tặng Hòa thượng Tín Nghĩa 

Tín tự tâm hiển hiện, 

       Nghĩa do đức khởi sinh. 

       Nhược đắc như thị ý, 

       Giai tất diệt vô minh.  

Lam Nguyên  -  Seattle, June 03, 2017 
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自 嘆 

今 日 七 八 歲 

不 及 祖 意 傳 

不 堪 佛 妙 義 

何 時 逹 周 圓 

調 御 子 信 義 作 
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Phiên âm : 

   Tự Thán 

  Kim Nhật thất bát tuế, 

  Bất Cập Tổ ý truyền, 

  Bất Kham Phật Diệu Nghĩa, 

  Hà thời đạt châu viên ! 

 

Lam Nguyên  phỏng dịch dịch : 

 

 Bảy tám tuổi đời nay tính lại, 

 Mù mờ ý Tổ đã truyền trao, 

 Chẳng kham diệu nghĩa theo lời Phật, 

 Giác ngộ viên dung biết thuở nào ! 

Seattle, Sept, 10th 2020 
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自 知 

數  年  一  向  念  彌  陀 

妄  外  参  求  即  是   魔 

晝  夜  六  時  如  是  觀 

一  彈  指  頃  脫  愛  河 ! 

調御子信義 作 

Tự Tri 

Phiên âm : 
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Sổ niên nhất hướng niệm Di Đà, 

Vọng ngoại tham cầu tức thị ma, 

Trú dạ lục thời như thị quán, 

Nhất đờn chỉ khoảnh thoát ái hà. 

 

Lam Nguyên phỏng dịch dịch : 

 

Bao năm chuyên chú niệm Di Đà, 

Hướng ngoại mong cầu tức là ma, 

Sớm tối sáu thời quán rõ thật, 

Ngón tay búng nhẹ thoát mê hà ! 

Seattle, Sept, 10th 2020 

 

XUÂN NHÂM THÌN – 2012 
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ầu xuân rực rở, ngát hương hoa, 

Tết đến đem vui khắp mọi nhà, 

Quốc nội mãi còn nhiều đau khổ, 

Quê người cũng lắm chuyện can qua, 

Tăng Ni nhất thống đường tu niệm, 

Giáo Hội chung lo chuyện đạo nhà. 

An lạc tìm đâu mà suy nghĩ, 

Nhớ câu niệm Phật, ta thấy ta. 

Trọng xuân Nhâm thìn 

 

 

 

Chào Mừng Ngày Về Nguồn 
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Ngày Về Nguồn Tám tại Úc châu, 

Thiện tín Tăng ni dù ở đâu, 

Hoan hỷ cùng nhau về tham dự, 

Chung lo hướng chuyện Đạo mầu. 

 Đã bảy năm qua khắp các châu, 

 Đầu tiên phát khởi Ca-na-đa, 

 Lần về Mỹ quốc, chùa Bát nhã, 

 An lạc, thứ ba Ven-tuya-ra  (Ventura), 

Thứ tư, Đức quốc đông chi lạ, 

Pháp quốc thứ năm tỉnh Ly-on (Lyon), 
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Thứ sáu, chuyền qua thầy Như Huệ, 

Tứ bề phá phách, . . . vẫn cứ đông. 

 Để rồi thứ bảy về lại Mỹ, 

 Hòa thượng Nguyên An phát nguyện lo, 

 Hòa hợp, Tăng Ni đồng tham dự, 

 Pháp mầu, vận chuyển xứ tự do . . . 

Thế rồi thứ tám đến Xích-ni (Sydney), 

Thứ chín tổ chức tại Pa-ri (Paris), 

Tăng Ni, Thiện tín đều nô nức, 

Hội tụ cùng nhau . . . thấy vui ghê. 

 Thứ mười chưa tính, vẫn dựng xây, 

 Chờ đợi, vì còn . . . chưa tính ngày, 

 Hy vọng Tôn Đức một lòng nghĩ . . . 

 Về Nguồn luân chuyển khắp đó đây . . . 

                                  Kỷ niệm Ngày Về Nguồn VIII 

 

 

Viếng Cảnh Đa Bảo Sơn 
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Chư Tăng viếng cảnh Đa Bảo sơn, 

Cây cảnh thâm u, mây chập chờn, 

Hoa nở đầu xuân nhiều hương săc, 

Gió đùa cuối hạ chẳng còn vương. 

Thiền sư Bảo Lạc lòng nao nức, 

Tọa chủ Phổ Huân dạ hỷ hoan. 

Tôn Đức thầm khen phong cảnh đẹp, 

Mừng cho Hòa thượng được vuông tròn. 

                        Riêng tặng Hòa Thượng Bảo Lạc 

                    Tu viện Đa Bảo - Sept. 29, 2014 
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Chúc mừng Tu Viện Quảng Đức 

  Năm xưa ở nơi này, 

  Đại chúng hội về đây, 

  Lạc thành và Đại hội, 

  Bốn chúng thật đủ đầy. 
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Rồi cũng hai năm trước, 

Ghé thăm trước khi về, 

Mọi chuyện còn dang dỡ, 

Tuy nhiên cũng Ô-kê. 

 Ngày Về Nguồn tám, đến . . . 

 Chư Tăng Ni tựu về, 

 Tôi ghé thăm Quảng Đức, 

 Thấy viện cũng Ô-kê. 

  Công trình Đại Phật sự, 

  Còn bề bộn, nhiêu khê, 

  Cầu cho hai Thượng tọa, 

  Mãi mãi vẫn Ô-kê. 

   Hy vọng tháng năm tới, 

   Chư Tăng Ni hướng về, 

   Phật sự tại bổn viện, 

   Thật tình đã Ô-Kê. 

 Chúc cho thầy Nguyên Tạng, 

 Cùng với thầy Tâm Phương, 

 Đem Phật pháp ứng dụng, 

 Ở xứ Úc lên hương. 
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 Lời ngắn, tình còn dài, 

 Hy vọng một ngày mai, 

 Hai thầy vui đón nhận, 

 Ngày Về Nguồn ở đây . . . 

 Làm tại Tu viện Quảng Đức, đêm 05-10-2015, 

 Riêng tặng nhị vị Thượng tọa Tâm Phương và Nguyên 

Tạng. 
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ế ạ

ế ủ ầ ấ ề

ỏ ướ ầ

ề ướ ủ

ố ườ ư ớ ườ ắ ẻ

ả

ạ ế ổ

ỏ ả ề

Mạnh đông Ất mùi - 01st 0ct, 2015 
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Thu Về 

 

 á vàng lác đác lượn ngoài sân, 

Tiễn hạ, rước thu đã bao lần, 

Đất khách quê người, ngồi tư lự, 

Gió hiu hiu thổi nhẹ qua song. 

 

Ngày xưa thi sĩ Lưu Trọng Lư, 

Thổn thức tâm tình qua “Tiếng Thu”, 

Hình ảnh thân thương người chinh phụ, 

Xuyên qua nỗi nhớ vị chinh phu. 
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Xa xứ quê người, lá vàng bay, 

Người người bận rộn suốt đêm ngày, 

Nhìn ánh đèn màu, thay trăng nhạt, 

Mấy ai ngồi ngắm lá vàng bay ? 

 

Thu đi thu đến cứ vậy mà, 

Ngồi nhớ trời thu ở quê nhà, 

Gió lạnh trời thu lòng man mác, 

Bao giờ trở lại với quê ta ? 

 

Có lẻ bốn mùa thay đổi nhau, 

Hết xuân đến hạ cứ gối đầu, 

Thu tàn đông đến rồi cứ thế, 

Chỉ có mình ta thấm quặng đau. 

Mạnh thu Ất mùi - 2015 
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            Thu ở Seattle 

 

Ai lên viếng xứ Xi-A-Tồ (Seattle), 

Đồi núi rừng phong lá thay chưa ? 

Mưa đổ liên hồi kêu rả rích, 

Thu phong tặng lá dưới làn mưa ? 

 

Dạo ấy về thăm ở xứ này, 

Thu phong lá đổ, gió heo may, 

Mưa rơi từng hạt, lòng thấm lạnh, 

Gió lạnh mưa nhiều là ở đây. 

 

Ở đây mưa lạnh quá nhiều, 

Mang tên thành phố đìu hiu lâu rồi. 

Gái trai già trẻ mọi người, 

Đua nhau tìm đến đơn côi một mình. 

Mạnh thu Ất mùi - 2015 
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          Mùa Đông Ở Hải Ngoại 

 

Đông đi đông đến có gì vui ? 

Cây cỏ tái tê đứng ngậm ngùi, 

Vườn tược bốn bề cây vàng vỏ, 

Núi đồi tứ phía đá đen thui. 

Ào ào gió thổi lòng tê tái, 

Cuồn cuộn mây trôi nguyệt bồi hồi. 

Suốt tháng quanh năm là thế đó ! 

Đông đi đông đến có gì vui ? 

Mạnh đông Ất mùi - 2015 
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Xuân Đất Khách 

uân mới vừa về đã tiễn 

Đông, 

Bốn mùa thời tiết cứ xuôi giòng, 

Mai vàng hé nụ đùa pháo đỏ, 

Cúc tía cười duyên đón rượu hồng. 

Đất khách mừng xuân lòng nhung nhớ 

. . . 

Quê nhà vui tết dạ trống không. 

Xa quê cuộc sống trong thầm lặng, 

Nghĩ lại thân ta quặng thắc lòng. 
Mạnh xuân Bính thân  - 01.02.2016 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgiacngo.vn%2Fnguyetsan%2Fphathocungdung%2F2018%2F04%2F27%2F77E292%2F&psig=AOvVaw0trYSXbLBIla6diBgaZthd&ust=1602718906009000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDx1bbfsuwCFQAAAAAdAAAAABAV
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Đầu Xuân Kính Nguyện 

Đầu xuân kính khuyến với môn huynh, 

Cần giữ cho nhau mối đạo tình, 

Phật pháp cố gìn an đại chúng, 

Đạo tâm gắng giữ vẹn chân tình. 

Chư Tăng giới luật luôn phấn chấn, 

Giáo Hội trang nghiêm cố xương minh. 

Giữ được cho nhau bằng Phật chất, 

Đâu sờn ngoại cảnh phá chúng mình !. 

 Đâu sờn ngoại cảnh phá chúng mình ! 

 Giữ trọn cho nhau mối đạo tình, 

 Giới luật vuông tròn người tu sĩ, 

 Oai nghi tề chỉnh vị tăng sinh. 

 Nói năng từ tốn đầy đạo vị, 

 Giao tế đoan trang được phân minh. 

 Huynh đệ dưới trên đồng tương kính, 

 Đầu xuân kính khuyến với môn huynh. 
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Mạnh xuân Bính thân - Freb. 01st, 2016 
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Đón Mừng Ánh Đạo 

                          

 

ỗi năm Ưu đàm nở, 

 Là báo hiệu Đản sanh,  

 Đem tin cho nhân thế, 

 Chuẩn bị đón Cha lành. 

 

Mùi hương thơm ngào ngạt, 

Xóa tan màng vô minh, 

Mùi hương thơm giải thoát, 

Vạn vật đều yên lành. 
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 Từ nay nơi trần thế, 

 Nhân loại đón niềm vui, 

 Tung hô vạn vạn tuế, 

 An lạc cho cuộc đời. 

 

Chúng sanh trong bốn loại, 

Cùng lục đạo hân hoan, 

Tắm gội trong ân đức, 

Mưa Pháp đã ngập tràn, 

 

 Giờ là giờ hoàng đạo, 

 Cung đón Đức Thế tôn, 

 Hướng dẫn cho nhân thế, 

 Giải thoát đến Niết bàn. 

Phật đản Rằm tháng tư Bính thân - 2560  - 2016 
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Kỷ Niệm Khóa Tu Lần VI 

                                                

 

 

 

Khóa nầy vui thật là vui, 

Chư Ni chung sức lo, thời tròn vuông. 

Đồng tâm đồng chí một lòng, 

Lớn bày nhỏ tiếp từ trong ra ngoài. 
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Tăng ni Phật tử miệt mài, 

Chung cùng chí hướng tuyệt vời làm sao ! 

Tăng già Lưỡng bộ ước ao . . . 

Học chúng năm nào cũng vẫn tiến tu. 

Cầu mong Giáo pháp bền lâu, 

Phát triển đạo mầu của đấng Chí tôn. 

Chẳng cần chọn lựa nào hơn ? 

Mỗi năm như thế vuông tròn xiết bao ! 

Tăng ni Phật tử ước ao, 

Tổ chức năm nào Đại chúng cũng đông. 

Từ xa cho đến vùng gần, 

Đến ngày Tu học góp phần dựng xây. 

Ngàn xưa cho đến ngày nay, 

Tôn đức giải bày Lịch đại chánh chơn. 

Nay thời rõ đặng nguồn cơn, 

Chí tâm tu học đáp đền tứ ân. 

                 Bính thân Trọng hạ  -  July 25, 2016 
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Cảm ơn Đại Sư Lão Đệ, 
                                  Hòa thượng Huyền Tôn 

 

 Lão đệ còn xinh cái tuổi đời, 

 Cứ việc mà vui mà ăn chơi, 

 Lo xa bên Úc chi cho mệt, 

 Nghĩ gần cạnh Mỹ thở bền hơi. 

 Chùa to vườn rộng tha hồ bước, 

 Nước thẳm hồ xanh mặc sức bơi. 

 Mình cưng lão đệ ôi vô số, 

 Vì vui nên phải lắm mớ lời. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRÚC LÂM THIỀN PHÁI THI TẬP - Tập II  37 
 

Kính họa : 

 

  ão Huynh nay trọn cái tuổi đời, 

 Cứ việc văn thơ để vui chơi, 

 Gặp lại Úc châu chưa thấm mệt, 

 Trở về Mỹ quốc chẳng nhọc hơi, 

 Cố tri lớn tuổi còn rảo bước, 

 Lão đệ còn non vẫn hụt hơi. 

 Đại lão thương tình đệ vô số, 

 Thôi thì kính tạ lại đôi lời. 

 

Tiểu đệ Tín Nghĩa kính họa nguyên vận 
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ĐỜI TU SĨ 

Thơ Thích Thắng Hoan 

 

Thảnh thơi một gánh quảy an nhiên, 

Phủi sạch trần ai bao chướng duyên, 

Thay áo tình yêu choàng áo đạo, 

Tẩy tâm ô trược hiện tâm thiền. 

Đắp xây chánh niệm qua bờ giác, 

Hóa độ quần mê thoát nẻo phiền. 

Soi sáng phù du sanh tử kiếp, 

Triển khai Diệu Pháp hướng chân nguyên. 

 

* 

*    * 
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Tín Nghĩa kính họa nguyên vận 

ĐỜI TU SĨ 

Tu hành là thẳng đến an nhiên, 

Gạc bỏ thị phi với chướng duyên, 

Tâm ý thảnh thơi vui mùi đạo, 

Thức tâm dõng mãnh vãng cảnh thiền. 

Dựng xây chánh ý về bờ giác, 

Xả bỏ tà tâm đạt nẻo thiền. 

Tu Phật quán thông vô lượng kiếp, 

Mở đường Diệu Pháp rõ chân nguyên. 

Từ Đàm July, 12, 2016 
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Hai Hình Ảnh Một Chuyến Đi 

                                 

 
 

Lần nầy đến xứ Úc Châu, 

Buồn vui lẫn lộn, biết đâu mà ngờ ? 

Nỗi buồn cuốn trọn tâm tư, 

Tuôn trào dòng lệ tiễn đưa Một Người. (1) 

  Về đây lòng dạ bùi ngùi, 

  Mấy chục năm trời quen biết mà chi ? 
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Ngài là một vị Cố tri, (2) 

Nay Ngài quãy gót viễn ly Ta bà. 

Quảng Đức Tu viện ca sa, (3) 

Hoàng y rực rỡ hoan ca đạo mầu. 

Tăng ni Phật tử tâm đầu, 

Mùa đông Kết giới đạo mầu xiễn dương. 

Cùng nhau chí hướng nhất phương, 

Điểm tô Phật đạo con đường vẻ vang. 

Đồng tâm, đồng chí chung cùng, 

Xóa tan dị biệt, hợp quần sánh vai. 

Hai đường : vui vẻ, bùi ngùi, (4) 

Tiễn đưa một người quảy gót thong dong, 

Rồi về Quảng Đức chung lòng, 

Đảnh lễ chung cùng Tôn đức Kết đông. 
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Tăng ni Phật tử nức lòng, 

Giới thân huệ mạng vuông tròn bền lâu, 

Trong, Ngoài chung một nhịp cầu, (5) 

Thống nhất Phật giáo bền lâu muôn đời. 

Tu viện Quảng Đức ngày chư Tăng Kết đông An cư,  

Bính thân Trọng đông - July 04, 2016 

 

Ghi chú : (1) Tức Trưởng lão Hòa thượng Như 

Huệ vừa viên tịch, 

 (2) Đã từng quen thân từ quê nhà trên 40 năm, 

 (3) Chư Tăng Ni Giáo hội Úc Châu an cư,  

(4) Hai đường : vui vẻ là được đảnh lễ chư Tôn 

đức An cư, buồn là Hòa thượng Như Huệ viên tịch, 

 (5) Trong ngoài là Quốc nội, Quốc ngoại. 
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SUY GẪM 

 

 

Sắp đến Về Nguồn thấm buồn vương, 

Thưa dần bậc Thạch trụ Đống lương, 

Các châu Giáo hội tuy hiệp lực, 

Tứ chúng Tăng ni vẫn bình thường. 

Như Huệ, Minh Tâm quy Cực lạc,  

Trí Chơn, Hạnh Đạo, vãng Tây phương. 

Mỗi năm vắng bóng thêm vài vị, 

Có lẻ lâu dài tựa màng sương. 

 

* 

*     * 



44    Điều Ngự Tử TÍN NGHĨA 
 

 

Màng sương phủ xuống hậu bối lo, 

Tục diệm truyền đăng vẫn phủ bờ, 

Quốc nội Tăng Ni tùy duyên dụng, 

 Quý châu Giáo hội vẫn hiệp lo. 

Tre tàn măng mọc cầm tay lái, 

Trẻ đến già đi giữ nếp nhà. 

Đạo pháp có suy thì có thịnh, 

Ai người tâm huyết gắng giữ cho. . . . 

Mạnh thu Bính thân  -  Sept. 20th, 2016 
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Sầu Tư Lự 

 

Năm rồi thu đến đã đề thơ,  

Bắt chước người xưa Lưu Trọng Lư, 

Lác đác lá vàng bay tư lự, 

Ngổn ngang tâm trạng hiện lừ đừ. 

Trông về cố quận nghe đau khổ, 

Ngoãnh lại quê người thấy ảo hư. 

Ai đã xa quê không thấm thía ! . . . 

Một đi không trở lại quê xưa ? 

Trọng thu Bính thân - Sept. 20th, 2016 
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Thế Thường 

 ông sắp đến rồi, thu sẽ qua, 

 Ủ ê cây cỏ mất hương hoa, 

 Lá vàng bay lượn theo chiều gió, 

 Cây cảnh chuyển mình trước hiên nhà. 

 Ngắm cảnh đổi thay cùng thời tiết, 

 Nghĩ lòng xao xuyến với can qua. 

 Xin người cố giữ tâm chân chính, 

 Thủ phận tu tâm hướng Phật đà. 

Mạnh đông Bính thân - 2016 
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             Tâm và Tướng  (*) 

 

Tâm tướng do duyên tạo sanh ra, 

Tướng tâm tùy nghiệp thọ báo mà, . . . 

Tâm tu hành tốt nhìn diện mạo, 

Tướng vọng sinh ra giống tà ma. 

Tướng tốt chung vui cùng pháp giới, 

Tâm hiền kết nạp chúng thiền na. 

Tướng tâm xuất hiện tùy theo nghiệp, . . . 

Tâm tướng tùng duyên : chánh hay tà ! ! ! 

Mạnh đông Bính thân - Otc. 24, 2016 

(*)  Bài này tác giả đọc thơ trên mạng, không biết tác giả 

là ai, nhưng rất thích và xin phỏng theo, nhưng họa không nguyên 

vận 
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Tết Đinh Dậu 

Tết đi tết đến đã bao lần,  

 Chồng chất tuổi đời khổ cái thân, 

 Đinh dậu trở về thêm tàn sức, 

 Bính thân tạm biệt lại yếu chân. 

 Tọa thiền bái sám lưng nhức mỏi, 

 Niệm Phật trì kinh cẳng tê đần. 

 Vũ trụ xoay vần không ngừng nghỉ, 

 Thu tàn đông đến lại sang xuân.  

* 

*    * 

Sang xuân thử nghiệm cuộc thế coi, 
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Đấm đá chi nhau chục năm trời, 

Đứa lớn u đầu, tâm bệnh hoạn, 

Nhóc con gãy cẳng, trí thụt lùi. 

Sức tàn lực tận đòi gánh núi, 

Trí thiển ý cùn muốn úp voi. 

Vẻ rắn thêm chân coi cũng chán, 

Mừng xuân Đinh dậu chẳng gì vui ? ? ? 

 

                  Mạnh xuân Đinh dậu, mồng Ba tết khai bút  

 

 

 

 

 

Tết Đinh Dậu Có Gì Vui ? 
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Ngồi ngắm hoa mai nở vàng hoe, 

Xứ người chẳng có ai để khoe, 

Tết đi, Tết đến rồi cũng thế, 

Ngó quẩn, nhìn quanh chẳng bạn bè. 

 

 Bạn bè dăm vị ở xa nhau, 

 Tin tức mỗi lần thấy buồn rầu, 

 Người bệnh tiểu đường, người nhiều mỡ, 

 Người cao áp huyết, kẻ nhứt đầu. 

 

Nhứt đầu vì nghĩ cái thân tôi,  

Lứa tuổi như nhau khổ hết rồi, 

Bệnh hoạn theo thân già lụm khụm, . . . 

Đứng lên ngồi xuống thở hụt hơi. 

 Đã có thân người là có khổ, 

 Ngàn xưa Phật dạy đã rõ ràng, 
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 Tết đi Tết đến nhớ lời Phật : 

 Niệm Phật, hành thiền tâm mới an . . . 

 

Muốn an thì nhớ cảnh Tây phương, 

Đinh dậu đã về nhớ tỏ tường, 

Tích đức tu thân cần chánh niệm, 

A Di Đà Phật niệm cho thường.  . . . 

 

 Vô thường kéo đến chẳng chừa ai, 

 Thiện ác tùy duyên trả tức thời, 

 Đừng oán cho đời, đừng trách phận, 

 Tu hành nhân quả rõ mười mươi.  . . . 

Mạnh xuân Đinh dậu - Jan. 16, 2017 

 

Đầu Xuân Ngồi Tính Sổ Đời 
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 Đầu năm ngồi tính lại sổ đời, 

 Trời đã ban cho ngoại bảy mươi, 

 Đóng góp ba cao cùng một thấp, (*) 

 Nói ra ai cũng thấy tức cười. . . . 

 

Tức cười thì cứ ráng mà cười, 

Sự thật rõ ràng cà mười mươi, 

Cứ chạy khỏi rồi nên cười khỉnh  ? 

Ai già rồi cũng đủ bạn ơi ! 

Hãy lóng tai nghe, để rồi cười, 

Cười cho mình trước, đến cười người, 
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Cao đường, cao mỡ cùng cao máu, 

Còn gì để nói, . . . hay chỉ cười ? 

 

 Cười xong bác sĩ lại kêu trời, 

 Quý vị tính sao chuyện lôi thôi ? . . . 

 Không chịu giữ gìn, là nguy hiễm, . . . 

 Để cho thân thuộc, . . . lụy khổ thôi. . . . 

 

(*) Ba cao : là Cao đường, cao mỡ và cao máu - 

Một thấp : là thấp khớp 

                       Trọng xuân Đinh dậu - Feb. 15, 2017 

 

 

 

        Đầu Xuân Kính Chúc 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F507429083006350947%2F&psig=AOvVaw0trYSXbLBIla6diBgaZthd&ust=1602718906009000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDx1bbfsuwCFQAAAAAdAAAAABAc
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Xuân về xin chúc quý Ngài, 

Thân tâm an lạc, liên đài về ngôi. 

Những ai đã ngoại bảy mươi, 

Tiểu đường, áp huyết cố thời tránh xa, 

Còn thêm một chuyện nữa là : 

Vấn đề cao mỡ đó là Ba Cao. (*) 

Còn thêm thấp khớp chen vào, 

Thế là một thấp ba cao vuông tròn. 

 

                       Trọng xuân Đinh dậu, Feb. 15, 2017 

 

 

 

Thời Tiết Đầu Năm 2017 

Năm nay thời tiết quá bất thường, 
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Mưa gió lung tung khắp tứ phương, 

Miền bắc Ca-li (1) trôi nhà cửa, 

Miền nam Tếch-xác (2) lỡ đất đường. 

Giao thông tắt nghẽn phần đi đứng, 

Điện nước hư hao chuyện giao thương. 

Kinh phí tổn hao cho xứ Mỹ, 

Chương trình trợ giúp thấy mà thương. 

Quý xuân Đinh dậu - March 10, 2017 

 

Ghi chú : 1.- Bắc Ca li (chỉ chi thành phố San 

Jose), bị hư hại vừa rồi quá nặng, người trôi, nhà cửa không 

có điện, Thị trưởng và Hội đồng Thành phố đang điên đầu về 

vụ thời tiết này. 

 2.- Nam Tếch Xác (Texas), có một vùng cực nam của 

Tiểu bang cũng bị lụt lội, nhưng không nặng lắm ; tác giả lấy 

phần này để đối cho chỉnh của luật bài thơ. 

 

Hoa Cười Mừng Đón Đản Sanh 
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Xuân về hoa lá sum sê, 

Đỏ xanh vàng tím tư bề khoe nhau. 

Cúc vàng khoe sắc vàng au, 

Cành mai đông đến hòa màu vàng tươi. 

Xuân đào mũm mĩm nụ cười, 

Lựu kia chuẩn bị đón mời hè sang. 

Những đàn bướm trắng nhẹ nhàng, 

Vờn quanh hương sắc trắng ngần hoa lê. 

Hoa đào, hoa sứ rủ rê, 

Nhụy vàng viền trắng mân mê ánh hồng. 

Xuân về tiễn biệt gió đông, 

Đón mừng hương sắc hoa hồng cười duyên. 

Mùa xuân mang ngọn gió hiền, 

Trăm hoa đua nở cửa thiền mừng xuân. 
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Đỏ màu phượng vĩ kế gần, 

Đón chào Đức Phật hạ sanh độ đời. 

Ta Bà thế giới muôn loài, 

Hân hoan nhộn nhịp vui cười Phật ban. 

Cùng nhau đón ánh Đạo vàng, 

Cùng nhau thể hiện muôn vàng âm ba. 

Ba ngàn thế giới hoan ca, 

Đón mừng Thái tử Đạt Đa giáng trần. 

Mạnh hạ Đinh dậu - Apr. 10, 2017 

 

 

 

 

 

Tháng Tư Hằng Năm 

Tháng Tư âm lịch hằng năm, 
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Là ngày thị hiện Đản Sanh độ đời, 

Chúng sanh vạn loại nơi nơi, 

Đón mừng ánh đạo với lời cao minh. 

Hữu tình cho đến vô tình, 

Đồng viên chủng trí vô sinh pháp mầu. 

Từ nay cho đến ngàn sau, 

Chuyên tâm tu niệm khổ đau không còn. 

Tuy nhiên có được hay không ? 

Do Tâm tất cả, đừng mong bên ngoài. 

Đạo vàng sẵn có đây rồi ! 

Chí tâm chuyên nhất lên ngồi đài sen. 

Không còn vướn cảnh bon chen, 

Hơn thua, giành dựt lụy phiền thân tâm ! 

Gắng tu vượt thoát hồng trần, 

Cho thân an lạc, cho tâm siêu phàm. 

                                           Mùa Phật đản 2561 - 2017 

 

 

Nghiệp Dĩ 
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 ấy chục năm nay cố tu hành, 

Thế nhưng nghiệp quả cứ vây quanh, 

Ơn chưa thấy trả, oan đã đến, 

Oán vẫn còn nhiều, nghiệp hiện sinh. 

Bốn phía ba bề đều thọ địch, 

Làng trên xóm dưới chẳng lưu tình. 

Tạo nghiệp bao đời nay gắng trả, 

Chạy đâu cho khỏi kiếp nhân sinh. 

 

 

 

Chọn kiếp nhân sinh có nghiệp rồi, 

Tôi ngồi tôi nghĩ cái thân tôi, 

Tu hành cố gắng cho vơi nghiệp, 
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Bái sám mong sao bớt khổ đời. 

Vạch áo xem lưng, rồi cũng thế, 

Bới lông tìm vết, chỉ vậy thôi, 

Đố ai thay đổi cho tôi được ? 

Tôi tự sửa tôi, đủ lắm rồi ! 

 

 Tôi tự sửa tôi kiếp của mình, 

 Trắng đen, đen trắng giữa trời xanh, 

 Công phu tu niệm xa thói xấu, 

 Bái sám trì kinh chọn đường lành. 

 Sớm tối sáu thời cần bái sám, 

 Mai chiều ba bữa gắng trì kinh. 

 Đã làm ra nghiệp lo mà trả, 

 Kết quả do tu của chính mình. 

 

Đinh dậu Quý hạ - July 10, 2017 

 

 

 

Vu Lan Về Với Nhơn Gian 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.etsy.com%2Fuk%2Flisting%2F651283711%2Fmother-and-child-original-ink-drawing&psig=AOvVaw0ly2e6Xh-BnCz9HjuR2YWZ&ust=1602719682574000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCrjKDisuwCFQAAAAAdAAAAABAD
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Lá vàng nhè nhẹ lượng ngoài sân, 

Báo hiệu Vu Lan sắp đến gần, 

Con thảo chung lo gìn hiếu sự, 

Hiền tôn nghĩ đến giữ tứ ân. 

Con dân hiếu hạnh vui đại lễ, 

Phật tử hiền ngoan chuyện phước phần. 

Tháng Bảy ngày Rằm đều nhất hướng, 

Nguyện cầu tiên tổ sớm siêu thăng. 

  Đinh dậu Trọng thu - Aug. 20, 2017 

 

Mùa Thu Nào Ta Về ? 
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Mùa thu đã đến rồi, 

Lá vàng từ từ rơi, 

Lá vàng tự do lượn, 

Riêng tôi buồn riêng tôi. 

 Ba mươi năm xa xứ, 

 Mãi mang kiếp lưu đày, 

 Không được về đất Tổ, 

 Mong gì cho ngày mai ? 

Ngày mai lại ngày mai, 

Cứ thế ngóng trông hoài, 

Cứ thế mà ngồi đợi, 

Khi đất nước yên vui. . . . 

 Yên vui không thù hận, 

 Yên vui không tố nhau, . . 
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 Ở lề Tả hay Hữu, 

 Mà là một “Bọc Nhau”. 

“Bọc Nhau” là núm ruột, 

“Đệ huynh là “Bọc Nhau”, 

Không còn tâm thù hận, 

Sống đúng nghĩa đồng bào. 

Còn tranh nhau đấu tố, 

Dù bên này bên kia, 

Tàn thu rồi tàn thu, 

Mùa thu nào ta về ? 

Trọng thu Đinh dậu - Oct. 10. 2017 

 

Việt Kiều Nỗi Khổ Hai Mang 
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Đứng bên nầy trông về cố quận, 

Nhìn đồng bào lận đận thiên tai, 

Miền Trung lũ lụt tràng đầy, 

Cuốn phăng tất cả những gì dựng xây. 

Quê hương mình không ngày an lạc, 

Chỉ gánh vào tan nát mà thôi, 

Chiến tranh kết thúc lâu rồi, 
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Giang sơn thống nhất chẳng vơi khổ nàn. 

Thiên tai giáng tan hoang đổ nát, 

Từ mạng người, súc vật đều tiêu, 

Đứng nhìn hoàn cảnh tiêu điều, 

Quê hương xứ sở lắm điều gian nan . . . 

Việt kiều gánh hai mang tất tả, 

Từ quê hương xứ sở của mình, 

Còn thêm bổn phận thâm tình, 

Nhận làm xứ sở cho mình ở, an. . . 

Nhưng hỏa hoạn chẳng màng tha thứ, 

Thiêu rụi tàn các thứ ra tro, 

Con dân Việt chạy có cờ, 

Vừa lo sinh sống, vừa lo quê nhà. 

Quý thu Đinh hợi - Nov. 10, 2017 
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Ngậm Ngùi Quê Mẹ 

 

 

Thu tàn đông đến chẳng vui gì, 

Bó gối nhìn quê lắm sầu bi, 

Gà vịt trâu bò trôi như rứa, 

Ruộng vườn nhà cửa nát như ri. 

Nước dâng, thành thị như đống rác, 

Bão đến, đồng quê tựa vũng lầy. 

Hoàn cảnh thế này làm sao sống ? 

Kiều bào hải ngoại giúp một khi ! ! ! 
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Một khi gặp nạn cố giúp nhau, 

Chả lẻ trùm chăng nhìn thảm sầu, 

Xứ sở quê hương nhiều chua xót, 

Đồng bào ruột thịt lắm thương đau. 

Việt kiều hoan hỷ cùng chung sức, 

Quốc nội đồng lòng hiệp tâm đầu. 

Như thế mới mong điều hạnh phúc. 

Trong ngoài dân Việt cố thương nhau. 

Trọng đông Đinh dậu - Dec. 31, 2017 
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Cũ Đi Mới Lại Xoay Vần 

 

Thu đi đông đến cứ xoay lần, 

Suy nghĩ làm chi khổ cái thân, 

Xuân đến đào hồng cười trong gió, 

Hạ về lựu đỏ trổ ngoài sân. 

Thu sang cúc tía nhìn lơ láo, 

Đông đến mai vàng đứng phân vân. 

Thuật lại “Bích Câu Kỳ Ngộ” ý, (1) 

Kính mong thức giả hiểu ý, vần. 

Trọng đông Đinh dậu - Jan, 10, 2018 

Ghi chú (1) : Dựa theo ý hai câu thơ ở trong tác 

phẩm “Bích Câu Kỳ Ngộ” là : 

“Đua chen Thu cúc, Xuân đào, 

Lựu phun lửa hạ, Mai chào gió đông”. 
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Suy Nghĩ Lại 

  

 Xuân đi xuân lại về, 

 Lòng người cứ mãi mê, 

 Tranh danh và đoạt lợi, 

 Hụp lặn trong bùn mê. 

Là đệ tử của Phật, 

Dù xuất gia, tại gia, . . .  

Phải tôn trọng sự thật, 

Đừng léo lận tâm tà. 

  Tâm tà vào chánh pháp,  

  Rồi cũng bị phơi bày, 

  Trong một ngày gần đó, 

  Sẽ hiển hiện ra ngay. 
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 Đời này tu giải thoát, 

 Là tránh ác, làm lành, 

 Để cho tâm an lạc, 

 Để dứt hết vô minh ? 

 

  Vô minh là nguy hiểm, 

  Đắm đuối theo dục tình, 

  Không nương theo chánh pháp, 

  Mãi ở chốn tử sinh. 

 

Tử sinh luôn đau khổ, 

Là tham sân cùng si, . . . 

Đợi đến lúc cận tử, 

Chẳng được lợi ích gì ? 
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  Lợi ích gì khi sống, 

  Không tuân hành Phật ngôn, 

  Không thực hành thiền tập, 

  Thì vào địa ngục môn. . . . 

Xin kính cẩn đôi vần, 

Dù là sơ hay thân, 

Nhưng đều là con Phật, 

Thực hành đạo chánh chân. . . . 

  Mậu Tuất Trọng xuân  -  Feb. 10, 2018. 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Cosmos_bipinnatus_pink%2C_Burdwan%2C_West_Bengal%2C_India_10_01_2013.jpg/1200px-Cosmos_bipinnatus_pink%2C_Burdwan%2C_West_Bengal%2C_India_10_01_2013.jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmos_bipinnatus&tbnid=d_C1riVgU8y18M&vet=12ahUKEwjYhtys2ofsAhVT9qwKHa4aApMQMygbegUIARD0AQ..i&docid=J7Z0BuYTafTdVM&w=1200&h=892&q=flower&ved=2ahUKEwjYhtys2ofsAhVT9qwKHa4aApMQMygbegUIARD0AQ
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Cũng lại là Tim Sen (1) 

 

Cách nay cũng ngoại hai chục năm, 

Tôi có bạn thân ở Tóc-Tơn (Stockton), 

Đùa giỡn tim sen uống mấy ngụm, 

Suốt đêm trân tráo mắt đứng tròng. 

 Ba đêm như thế chẳng biết sao, 

 Nằm xuống, ngồi, đi, ra lại vào, 

 Suy nghĩ vẫn vơ vì sao thế ? 

 Tim sen sắc uống tệ thế sao ! 

Thôi thế thời thôi bỏ ngay đi, 

Tim sen không uống kể từ đây, 

Để cho sức khỏe thêm tăng trưởng, 

Cùng với nhân gian trọn kiếp này. . . . 
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Mãi đến năm hai không mười tám, 

Quê nhà gởi cúng hộp tim sen, 

Chia hai cho bạn từ Đa-Lát (Dallas), 

Còn viết đôi lời chúc tân niên. . . . 

Chúc rằng : Năm mới vạn sự an, 

Phật sự luôn luôn được chu toàn, 

Giáo hội hưng long, Tăng Ni hiệp, 

Đó là an lạc giữa trần gian ! ! ! 

Thế rồi nói chuyện qua xeo-phôn (Cell Phone), 

Cả hai cùng phá lên cười dòn, 

Cả hai chúc nguyện cho nhau khỏe, 

Cố làm rạng rỡ với tông môn. . . . 

Trọng xuân Mậu tuất - Feb. 26, 2018 
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Thế Nào Là Xuân 

 

Xuân đi, xuân đến lại gặp xuân, 

Cứ thế nên xuân mãi xoay vần, 

Vũ trụ lá hoa cùng thay đổi, 

Đất trời khí hậu cũng chuyển lần. 

Lòng người xảo trá không lườn được, 

Vận nước đảo điên khó chia phân. 

Xuân đến mọi người nên ý thức, 

Để cho Xuân vẫn mãi là xuân. 

Quý xuân Mậu tuất - March 10, 2018 
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Xuân đến vui gì ? 

 
Bắt chước ai ta chúc xuân nào ! 

Xuân về bướm lượn thấy lao xao, 

Trong vườn trước ngõ mai chớm nở, 

Cuối dậu bên hè cúc đón chào. 

Mai nở đông tàn, trời còn lạnh, 

Cúc cười thu hết, nắng vẫn cao. 

Làm thân lữ khách lưu vong mãi, 

Vui sướng gì đâu uống rượu đào ? 
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 Rượu đào uống mãi vẫn chưa say ? 

 Cứ uống nhưng lòng mãi loay hoay, 

 Đất tổ, quê cha còn khốn khổ, 

 Tăng ni, Giáo hội vẫn u hoài. 

 Một lòng ôm trọn chưa thấm mệt, 

 Tấc dạ vùi sâu cố dũa mài. 

 Hy vọng một ngày trời nắng đẹp, 

 Về thăm cố quận một ngày mai. 
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 Ngày mai trời rạng vui biết bao ! 

 Để biết xuân xưa, xuân nay nào ! 

 Gặp lại bạn hiền lòng tha thiết, 

 Đầy vơi thân thuộc dạ nao nao, . . . 

 Cách xa quê mẹ, hồn trống vắng, 

 Về đến làng cha, ý vươn vào, 

 Xa xứ lưu đày nhiều năm quá, 

 Bắt chước ai ta chúc xuân nào ! . . . 

                     Quý xuân Mậu tuất - March 10, 2018 
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Pháp Bảo Mậu Tuất 2018 

 

 Đầu xuân nhận được cuốn Tập san 

 Cách nửa địa cầu thật ngút ngàn, 

 Trình bày nội dung cùng hình thức, 

 Vô cùng tuyệt hảo cách trang hoàng. . .  

 

 

Đọc thơ Bảo Lạc hiệu Sông Thu, 

Nhớ về xứ Quảng ý thâm sâu, 

Còn đố hoa gì cùng thiên hạ, 

Vô Can, Tuồng Diễn (*) theo ý thơ ? 

 

 

 Thế rồi Nguyên Tạng dịch tác phẩm, 

 Phật Giáo khắp truyền trong tương lai, 

 Lưu dấu Pháp âm In-tơ-nét (Internet), 

 Thập phương bá tánh thấm đượm vui.  
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Như Điển vui mừng trở lại Úc, 

Với lời hoan hỷ một vị sư, 

Chào mừng quan khách của Nguyên Tạng, 

Khóa học đông vui, đúng khóa tu. 

 

 Kết thúc Bảo Lạc, Xuân đạo tình, 

 Tập san Pháp Bảo đúng tinh thần, 

 Đưa đời vào đạo theo dấu Phật, 

 Nguyện độ mọi loài thoát tử sinh. 

Trọng xuân Mậu tuất - Feb. 20, 2018 

(*) Trong Tập San là Diễn Tuồng, nhưng để cho đúng 

vận nên tác giả đảo ngược lại. 
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LuậnThế Nào Là Xuân 

Xuân đi, xuân đến lại gặp xuân, 

Cứ thế nên xuân mãi xoay vần, 

Vũ trụ lá hoa cùng thay đổi, 

Đất trời khí hậu cũng chuyển 

lần. 

Lòng người xảo trá không lườn 

được, 

Vận nước đảo điên khó chia phân. 

Xuân đến mọi người nên ý thức, 
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Để cho Xuân vẫn mãi là xuân. 

Quý xuân Mậu tuất - March 10, 2018 

 

Tôi Yêu . . . 

 

Tôi yêu dân tộc với quê hương, 

Yêu khắp đồng quê lẫn phố phường, 

Yêu trẻ yêu già yêu tất cả, 

Yêu bè yêu bạn yêu bốn phương. 

Yêu nơi tu học chuông mai đổ, 

Yêu mái đình làng mõ chiều buông.  

Yêu mãi yêu hoài yêu bất tận, . . . 

Tôi yêu như thế, yêu trọn đường.  . . .  

Mạnh hạ Mậu tuất - Apr. 01st, 2018 
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Vang Vọng Tiếng Hạc Xa 

 

Trời xuân mơn mởn bướm hương hoa, 

Gió nhẹ đưa hương lúc xế tà, 

Trực nhận thiền tâm lúc khai ngộ, 

Tiếp theo thần lực lại đi qua. 

Trà thơm vừa uống bên hàng dậu, 

Bướm đẹp liền bay trước hiên nhà. 

Nắng dọi xa xa ngoài ngõ vắng, 

Lắng nghe vang vọng tiếng hạc xa. 

Mậu Tuất Trọng xuân - Apr. 10, 2018 



TRÚC LÂM THIỀN PHÁI THI TẬP - Tập II  83 
 

 

 

 

Biết Khi Nao Ta Về 

Mỗi năm tháng hạ về, 

Phượng vĩ cười đỏ hoe, 

Ve sầu kêu vang dội, 

Thành thị đến thôn quê. 

Tiếng ve kêu inh ỏi, 

Huyết phượng màu đỏ tươi, 

Bốn mươi năm xa xứ, 

Đón Phật Đản xứ người. 

Hoa Đàm đang thị hiện, 

Hạ về hạ cứ về, 

Riêng tôi, tâm thổn thức, . . . 
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Xa quê mãi xa quê ! 

 

Bốn mươi năm ao ước, 

Bốn mươi năm mơ về, 

Quê cha và đất tổ, 

Biết khi nao ta về ? 

Mong đợi một ngày về, 

Hưởng gió mát đồng quê, 

Ruộng đồng mùi lúa chín, 

Mục đồng dẫn trâu về. . . . 

Đứng nhìn cảnh sinh hoạt, 

Trời chiều ánh tà dương, 

Phủ dần cảnh đồng nội, 

Đẹp hơn cả phố phường. 
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                      Trọng hạ Mậu tuất - May 20, 2017 

 

Trở Lại Denver Sau 10 Năm 

Mười năm mới trở lại Đen-Vơ (Denver), 

Quang cảnh đổi thay đã khác xưa, 

Xe cộ đua chen xuôi với ngược, 

Phi trường náo nhiệt đón cùng đưa. 

Khách mua chủ bán cười toe toét, 

Kẻ đứng người ngồi nói vu vơ. 

Trở lại lần nầy tâm xao xuyến, 

Không còn gặp lại cố nhân xưa. (*) 

Mậu tuất Mạnh hạ - June 10th, 2018 

(*) Cố nhân xưa :    1.- Hòa thượng Thích Trí Chơn 

cùng chúng tôi chứng minh Đại lễ Khánh thành chùa Quang 
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Minh của Ni trưởng Thích Nữ giới Châu, Ngài đã quãy gót 

đăng trình về Phật cảnh., 

2.- Người bạn vong niên Lê Lạp, cùng chung trường 

Bồ Đề Hữu Ngạn ; tính đến bây giờ là 45 năm, đầu năm mới 

này gọi thăm nhau nay đã ra người thiên cổ. 

Tiếng Lòng Về Với Quê Hương 

 

 

Đêm năm canh cứ nằm trằng trọc mãi, . . .  

Dõi mắt về sự khổ hãi của quê hương, 

Ngồi phắc dậy để nghe thấm tỏ tường, 

Từ tin tức diễn đàn đang phổ biến : 

 

Lòng dân ta thán, 

Cán bộ thật vô lương tâm, 

Dân chết mặc dân, 

Miễn sao cán bộ đầy túi. 

 

Cán bộ to thì nhà cao cửa rộng, 
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Xe cộ, tiền bạc quá sức dư thừa, 

Cán bộ nhỏ cũng đua nhau vơ vét, 

Bao nhiêu chuyện biết nói sao cho xiết . . . 

 

 

Nào biển hải, 

Nào đất đai rừng núi, 

Bán cho tiệt, 

Không một chút nương tay. 

Nói với ai đây, 

Sao trời cao không ngó xuống, 

Than với ai đây, 

Chín mươi triệu dân cúi đầu . . . 

Bởi gọng kềm tàn độc, 

Bởi chính sách vô luân, 

Than không cùng, 

Nói không cùng . . . 

 

Cớ sao đem thân nô lệ ngoại bang ? 
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Bỏ mặc dân sống lầm than cơ cực ! 

Sao không mở óc ra để mà học : 

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư . . .” ? (1) 

 

Lòng Dân thuận hợp sợ chi giặc, 

Ý Quân đoàn kết vững biên cương. 

Dẹp Đảng, chăm Dân, mở Diên Hồng, 

Nước Nam tự chủ sẽ quật cường. 
  

  Quý hạ Mậu tuất  -  July 10th, 2018 

   

(1)  Bài thơ không rõ tác giả, đã được Vua Lê 

Đại Hành sử dụng trong cuộc chiến đánh Tống 

năm 981, và Lý Thường Kiệt cũng sử dụng bài 

nầy như tuyên ngôn độc lập tự chủ, bảo vệ giang 

sơn trước sự xâm lăng của quân Tống năm 1077 ; 

nguyên văn như sau : 

 

“Nam quốc sơn hà nam đế cư, 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư, 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư ?” 
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Gọi  Thu  Về 

Gọi thu về với cõi lòng, 

Lá bay nhè nhẹ thấy lòng đăm chiêu. 

Thu về lá đổ muôn chiều, 

Gió thu thổi nhẹ hiu hiu vươn buồn. 

Lá vàng lác đác ngoài sân, 

Bên thềm hoa cúc bướm vờn quanh hoa. 

Gió đưa hoa, bướm kề hoa, 

Thiền sư tịnh tọa trên tòa thiên không. 

Xả thiền tâm nhẹ lâng lâng, 

Đâu cần cân nhắc sắc không là gì ? 

Hướng về ngọn đuốc từ bi, 

Bao nhiêu phiền lụy cuốn đi bao giờ. 

Thu về là một bài thơ, 
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Thu về là một bài ca tuyệt vời. 

Quý hạ Mậu tuất - Aug. 21st, 2018 

 

 

Tâm Tình Cùng Bạn 

Xuân Tân hợi kính chúc : 

 

Đầu xuân xin gọi điện qua thăm, 

Thân chúc bạn hiền được trọn năm, 

Cường tráng thân tâm và an tịnh, 

Đạo tâm tỏa sáng tợ trăng rằm, . . . 

 

Trăng rằm tỏa sáng do tiến tu, 

Đạo phong vững tiến bởi công phu, 

Hòa đồng pháp giới, Tăng Ni thuận, 

Bố tát hằng kỳ đạt nhất như, 
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Nhất như trì luật giới mật nghiêm, 

Vũ đả phong xuy tâm vững yên, 

Chánh niệm oai nghi đều trác tuyệt, . . . 

Lai sanh chánh quả được châu viên. 

 

Chánh quả châu viên thân an tịnh, 

Hồi đầu thị ngạn chẳng lỗi lầm, . . . 

Ta bà nơi ấy còn bạn củ, 

Phát nguyện đưa tay cứu lỗi lầm, . . . 

 

Bấy nhiêu tâm sự chúc bạn hiền, 

Mỗi cảnh mỗi người cứ tự nhiên, 

Mãn kiếp vẫn nguyên thân giải thoát, 

Hai ta ai nấy thoát ưu phiền. 
Pháp hữu Tín Nghĩa 

Trọng xuân Tân tỵ - March 10th, 2019 
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Bạn Tôi  (1) 

 

 

húng tôi ba đứa ở ba nơi, 

Đứa ở Tóc Tơn (Stockton), đứa núi đồi, 

Đứa qua Tếch Xác (Texas), lo chùa viện. 

Cuối cùng mỗi đứa ở mỗi nơi. . . . 
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Bạn tôi xứ Quảng, ở Tóc Tơn (Stockton), 

Tạo dựng Quang Nghiêm đẹp bội phần, 

Dạy chúng nghiêm minh, kinh kệ đủ, 

Năm nay tám chục, vẫn thong dong, . . . 

 

Ngài tên Minh Đạt Mai Xuân Bổn, 

Chính gốc Quảng Nam, thật thông minh, 

Vào Nam nhập đạo thời đồng ấu, 

Xả tục quy chơn, đạt danh tăng, . . . 

 

Ngài là Giám luật Bắc Ca li (California), 

Mỗi tháng một kỳ giữ luật nghi, 

Trùng tuyên Phật ngữ Tỳ ni Pháp, . . . 

Tứ chúng an hòa bất xả ly, . . . 

 

Tôi còn người bạn ở Kim Sơn, 

Kết nghĩa đệ huynh tuổi còn son, 

Theo học bốn năm khóa Liễu Quán, (2) 

Du học Hoa kỳ, phước bội phần, . . . 
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Quý danh Nguyên Nguyện tự Tịnh Từ, 

Gieo phước trang nghiêm, phước hữu dư, 

Lên non xây dựng Kim Sơn viện, 

Đất khách trầm hương, rãi tâm từ, . . . 

 

Mỗi năm, du hóa thật vẹn toàn, 

Tâm nguyện truyền trao giáo pháp ban, . . . 

Bốn mùa thắm đượm ân mầu nhiệm, . . . 

Đúng nghĩa quý danh Nguyễn Đại Quang, . .  

 

 

Riêng tôi, xây dựng Từ Đàm tự, 

Xa tít miền trung xứ Hoa Kỳ, 

Từ Đàm Hải Ngoại tuy khiêm tốn, . . . 

Có nơi đại chúng hiệp đồng quy. 

 

 

An nhiên tọa thị nơi xứ lạ : 

Câu đối riêng bày ý như ri : 



TRÚC LÂM THIỀN PHÁI THI TẬP - Tập II  95 
 

“Từ Tế Chúng Sanh, Việt Nam Hải Ngoại 

Dung Nhị Đế, 

Đàm Khai Phật Đạo, Hoa Kỳ Trung Mỹ 

Diễn Tam Thừa.”. 

 

 

Thu tóm ở đây tình pháp lữ, 

Kính nguyền Minh Đạt với Tịnh Từ, 

Tám mươi, Bảy tám rồi cũng đến, . . . 

Quả mãn Bồ đề, phước hữu dư, . . . 

 

Phước hữu dư cốt ở tu hành, 

Lục tự Di Đà nguyện vãng sanh, 

Giới thể nghiêm minh là căn bản, . . . 

Pháp thân huệ mạng mới viên thành . . . 

 

Canh tý Trọng hạ - Apr., 10th, 2020 

Ghi chú : 

(1) Bạn tôi là nhị vị Hòa thượng Minh Đạt và Tịnh Từ. 

Thầy Minh Đạt tuổi Tân tỵ năm nay đúng 80 tuổi và thầy Tịnh 

Từ tuổi Quý Mùi, đúng 78 tuổi và cùng tuổi với bút giả. Thầy 
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Minh Đạt kết Pháp lữ tại chùa Từ Quang, San Francisco, 

tháng 12 năm 1979, lần đầu tiên được viếng thăm quý thầy ở 

đây. 

(2)  Khóa chuyên khoa Phật học bốn năm Liễu Quán, 

do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên – 

Huế, tổ chức tại Tổ Đình Linh Quang, Huế từ năm 1968. 

 

 

 

 

Nạn Covid - 19 

Xuân Canh tý đến, Cô-vít (Covid) cũng mò đến, 

Làm mọi người liểng xiểng khắp đó đây ! 

Nghe đến đâu là bủn rủn chân tay, 

Tiếng than khóc, lo lắng khắp đông tây, 

Già hay trẻ không phút giây yên ổn. 

Ở đâu đâu cũng đều lo nguy khốn, 

Chính phủ nào cũng bận rộn lo toan. 

Lo làm sao cho dân chúng an toàn, 
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Khổ một nỗi, loại vi trùng quá mới, 

Dân chúng đến chính quyền đều bối rối, 

Chưa tìm ra thuốc trị cho bệnh nầy ! . . . 

Ăn làm sao, nói làm sao khi nhìn thấy : 

Ở đâu đâu cũng nghe chết thảm thương, 

Vừa nhuốm bệnh là đưa đến nhà thương, 

Liền sau đó, thấy ngay đường vĩnh biệt, . . . 

Tiếng khóc than vô cùng đầy thảm thiết, 

Đâu đâu cũng đều xảy ra cái chết, 

Nó giống nhau : Vì Cô-vít mà ra ! 

Nó không tha dù tuổi trẻ hay già, 

Giàu hay nghèo bần hàn đều cũng thế ! 

Có những nước chết nhiều nên tìm kế : 

Bó chiếu chôn tập thể dưới ao sâu, 

Không người thân, không tiễn biệt câu nào, 

Nhìn màn ảnh Ti-Vi mà rơi lệ,  

Riêng Mỹ Quốc là vô vàng tồi tệ, . , . 

Ngày nào chết cả chục ngàn là ít, . . . 

Mà lại cỏn hai đảng rối rít chống nhau, 

Cộng Hòa bảo : Từ Vũ Hán đưa vào, 
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Dân Chủ nói : Chính phủ sao không lo liệu ? 

Tất cả rồi : Vì chính trị chính em, 

Đấu đá nhau không một niềm thương tiếc, 

Chỉ người dân gánh thua thiệt vào thân, 

Giờ đây chúng ta nên nghĩ thật gần, . . . 

Tìm phương kế tu thân, làm từ thiện, 

Nếu Phật tử thì lo đường phụng hiến, 

Vừa tiến tu mà vừa cứu giúp người, 

Hãy nhìn nhau như thân thể ta thôi, 

Tay phải đứt rồi, tay trái mà chi, . . . 

Thương nhau thì cố gắng phát tâm thì : 

Đen hay Trắng, Đỏ hay Vàng cũng thế ! 

Tất cả đều nước mắt mặn như nhau,  

Máu cùng đỏ, ta thương nhau mới phải ! 

Đỏ, Trắng, Đen, Vàng, không nên chống trái, 

Phải hợp lòng, cầu nguyện để thứ tha,  

“Nhìn nhau huynh đệ một nhà, 

Đồng tâm hiệp lực mới là cứu nguy ! ! !”. 

                     Quý hạ Canh Tý - June 20, 2020 
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Hai Bờ Đại Dương 

Tôi lạc bước khi cảnh đời đen tối, 

Qua Hong Kong rồi đến với Hoa Kỳ, 

Cứ mỗi lần đến ba mươi tháng tư, 

Nó hiện về trong tôi màu đen sậm 

Tôi đứng dõi mắt nhìn về xa thẳm, 

Nơi quê hương yêu dấu thật xa xăm, 

Nhìn lên bầu trời toàn một màu xanh, 

Không biết vui hay bầm tím đời mình ? 
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Đất nước bao la tôi sống một mình, 

Đại dương hai lối mù mịt xa khơi, 

Đâu  là bờ, đâu đất mẹ người ơi ! 

Nửa quả đất làm sao mà biết được ? 

Nhớ là nhớ cũng nằm trong hồi ức, 

Thương là thương nhưng cũng chỉ nhớ nhung ! 

Bên ni bờ ta gợi nhớ mông lung, 

Bên kia bờ không biết . . . ai đồng cảm ? 

Quê hương ơi ! ta nhớ thương nhiều lắm, . . . 

Nhưng làm sao hiện thực với chính ta ? 

Hình chữ Ét (S), là một dãy sơn hà, 

Đầy tú lệ, một màu xanh đồi núi, . . . 

Nhìn về biển, sóng gào lên vang dội, 

Hướng về nhau mà ôm lấy Lạc Hồng, 

Bởi xưa kia một trăm trứng thành con, 

Năm chục đứa, lên non mà tìm sống, 

Năm mươi còn lại xưng hiệu Hùng Vương, 

Giờ hậu bối : nhìn hai bờ đại dương, 

Mà nhỏ lệ âm thầm cho số phận, . . . 

Bên ni bờ cũng có người oán hận, 

Phía bên kia đang sống với quê hương, 
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Quê hương ơi !  Giờ cách biệt đôi đường 

Ta đứng giữa hai bờ đại dương ngăn cách. . . . 

 

Canh tý Mạnh thu - July. 10th, 2020 

 

 

Thọ Tuế 

Năm nay Kết hạ An cư, 

Tăng Ni đều giữ nhất như đàng hoàng, 

Thường niên ba tháng là cùng, 

Hải ngoại ba tuần đúng pháp tịnh tu, 

Bởi vì hải ngoại an cư, 

Còn phải gia giảm không như quê nhà ! 

Nhưng mà Canh Tý khác xa, 

 Bị nạn Cô-vít (Covid-19), thành ra dài ngày. . . 
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Lại còn một nỗi thế nầy, 

Ai đâu tu đó, khó quây quần về, . . . 

Mấy năm hội tụ Tăng Ni, 

Cùng nhau phát khởi hướng về thiền na, 

Bây giờ Cô-Vít lan ra, 

Tất cả ở nhà không dám đi đâu ? 

Tăng Ni quyết chí hướng tu, 

Nhất tâm tu niệm cho dù khó khăn ! . . . 

Cho nên Giáo hội (1) bảo rằng : 

Tạm thời gián đoạn một năm là cùng. . . . 

Tăng Ni Phật tử hợp quần, 

Vâng lời Giáo hội, thủy chung trọn bề. 

Cho dầu Cô-Vít bũa vây, 

Cùng nhau tu niệm ngại gì khó khăng, 

Ngại gì Cô-Vít lăng nhăng, 

Nhất cử . . ., mang Mác  (Mask), khó khăn đâu 

màng. 

An cư ba tháng dài hơn, 

Chư Tăng mãn hạ chánh chơn rõ rồi. 

Giờ đây thiện tín lần hồi, 
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Gọi phôn (Phone) thọ tuế lên ngôi Tăng Già. 

Các ngài là đấng Thiền na, 

Các ngài đại diện Phật Đà thề gian. 

Chúng con phẩm vật đàng hoàng, 

Cúng dường Tăng Bảo, y vàng trang nghiêm. 

Chúng con xúc động nỗi niềm, 

Vàng y Tăng Bảo bình yên trong lòng. . . . 

Còn gì mà đợi mà mong, 

Tăng Ni một lòng vì đạo hy sinh. 

Mạnh thu Canh tý - July 11th, 2020 
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Kính Mừng Tuổi Hạ 

Mãn hạ rồi, tôi gọi phôn chúc thọ : 

Đến hai thầy Minh Đạt và Tịnh Từ, 

Xin nguyện cầu nhị vị rãi tâm từ, 

Cho bá tánh bình yên và vô sự. 

Thầy Minh Đạt nhận phôn cười thích thú, 

Tôi hỏi  :  Hạ xong rồi thầy có khỏe không ? 
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Thầy vừa cười, vừa nói bảo thêm rằng : 

Cô-Vít, không đi đâu nên cũng khỏe . . . 

Có chút thì giờ lo cho tuổi trẻ, 

Mình già rồi, cây cảnh lấy làm vui, . . . 

Ngày nào cũng ra dạo chơi vườn cảnh. 

Sáng trì kinh chiều mõ, tối ngồi thiền. 

Giờ nầy đây, tôi dùng tuổi vong niên. 

Sống an lạc, xin về miền Cực lạc. 

Tôi đổi đề tài, hỏi thêm một lát, . . . 

Ở Kim Sơn Tu viện, nó ra sao ? 

Thầy Tịnh Từ và Tịnh Diệu thế nào ? 

Và Đại chúng an cư bao nhiêu vị ? 

Minh Đạt cười và từ từ thỏ thẻ : 

Đã lâu rồi, tôi cũng ít ghé thăm 

Nghe đâu rằng :  Phật sự quá đa đoan, 

Muốn chánh điện, trong năm nầy hoàn tất. 

Ngặt một nỗi : Cô-Vít nên thầy tất bật, 

Vừa việc chùa, việc Phật, việc chúng Tăng, 

Vu lan báo hiếu hằng năm, 

Chư Tăng, Phật tử nhất tâm nguyện cầu, 
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Chúng mình chí thiết nguyện sâu : 

Cho thân an lạc, đạo mầu nở hoa. 

Chúc mừng Hạ lạp hoan ca, 

Nhị vị pháp lữ thăng tòa yên vui. 

Tín Nghĩa tui cũng vui lây với, . . . 

Gặp nhau rồi mừng tủi cười cười, 

Chúng mình ba đứa đều vui, 

Đón mừng Hạ lạp cho đời thăng hoa, 

Mai này đạo pháp sáng lòa, 

Chúng mình ba đứa hoan ca Đạo vàng. . . . 

Quý thu Canh tý - Aug. 25h 2020 
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Mùa Thu Quét Lá Sân Chùa 

 

 
 

Thu về lá đổ muôn chiều, 

Cong lưng quét lá đìu hiu một mình. 

Đã là thọ nghiệp chúng sanh, 

Duyên nghiệp do mình chạy trốn nơi nao ?  

Chỉ cần chuyển nghiệp thế nào : 

Đến ao thất bảo là vào an vui, 

Bây giờ còn ở luân hồi, 

Tiến tu chánh pháp liệu bồi thân tâm, 

Đường tu cố diệt lỗi lầm,. . . 

Không nên vọng ngoại khổ tâm đợi chờ ! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fkoa.com%2Fblog%2Fimages%2F5-Apps-for-Fall-Leaf-Peeping.jpg%3Fpreset%3DblogPhoto&imgrefurl=https%3A%2F%2Fkoa.com%2Fblog%2Ffall-foliage-the-best-places-across-the-u-s-to-see-autumn-leaves%2F&tbnid=jQ9lTOWbGVsVgM&vet=10CAMQMyhnahcKEwjAjoDe5LLsAhUAAAAAHQAAAAAQBQ..i&docid=dvSnjb6unvzwKM&w=689&h=454&q=fall%20leaves&ved=0CAMQMyhnahcKEwjAjoDe5LLsAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
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Tu hành phải đợi kiếp mô ? 

Tham sân si dứt, đợi chờ mà chi ? 

Tu hành nhất hướng vô vì, 

Liễu chơn thoát tục còn gì tốt hơn. 

Bây giờ đã rõ nguồn cơn, 

Di Đà bốn chữ niệm luôn không ngừng. 

Đó là tinh tấn vô cùng, 

Không gì so sánh cho bằng nhất tâm. 

Niệm Phật là dứt lỗi lầm 

Pháp môn niệm Phật cao thâm vô cùng. . . . 

Bây giờ cho đến lâm chung, 

Cho dù quét lá cũng không ngại gì ? 

Tay cầm chỗi, miệng A Di, 

Là vàng đổ xuống, tâm thì cứ duyên : 

Di Đà bốn chữ cần chuyên, 

Mỗi ngọn mỗi niệm là tiên trên đời. 

Xem như lần chuỗi người ơi ! 

Công phu tu niệm tuyệt vời lắm thay ! . . .  

Trọng thu Canh tý - Aug., 25th, 2020 
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41 Vu Lan :  Ai Mất Ai Còn . . . 

 

1 

 

 Hoa Kỳ tôi đến, tuổi còn non, 

 Bốn mốt Vu Lan thành cụ ông,  

 Nhìn tới nhìn lui không bè bạn, 

 Ngó qua ngó lại chẳng bà con. 

 Xem ra bản thể thân gầy guộc, 

 Ngoãnh lại tinh thần dạ sắc son. 

 Bốn mốt mùa thu, Vu Lan đến, 

 Cầu cho : Ai mất với ai còn.  . . . 
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2 

 

 Dù với ai mất với ai còn, 

 Riêng lòng luôn giữ dạ thủy chung, 

 Tu hành cố niệm ơn Tam bảo, 

 Xử thế vâng theo pháp Tứ ân. 

 Gặp lúc vuông tròn nên quán chiếu, 

 Đến khi hoạn nạn vẫn ung dung . . .  

 Từ bi hỷ xả tâm ghi khắc, 

 Dù có ai mất, với ai còn. 
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3 

 

Ai còn hạnh hiếu nhớ Vu Lan, 

Thu đến đơn thân quét lá vàng, 

Đánh dấu thời gian trong màu đạo, 

Ghi lòng tạc dạ với thân bằng. 

Dưỡng dục công ơn là tối thượng, 

Sanh thành phước đức thật vuông  tròn. 

Bốn mốt năm qua tâm tự nhủ, 

Dù cho ai mất, với ai còn. . . . 
Quý thu Canh tý - Sept. 30, 2020 
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Chiếc Lá Mùa Thu 
 

iọt nắng nhạt chiếu qua từng kẻ lá, 

Dõi mắt nhìn thấy lá đổ từng hồi, 

Tiếng xạc xào khi làn gió thổi bay, 

Báo hiệu ngay mùa thu về lá rụng. 

Hàng cây nhỏ đứng nghiêng mình soi bóng, 

Trên cành cây con chim nhỏ tung tăng, 

Hình như muốn trêu chọc với chị hằng, 

Cất tiếng hót theo gió thu mát dịu. 

Tôi muốn tả một vầng thơ hòa điệu, 

Theo lá rơi và lá cứ rơi rơi, 

Lá rơi đều theo làn gió từng hồi . . . 

Tôi ngơ ngẫng đưa lòng về hồi tưởng . . . 

Lưu Trọng Lư lấy ý hướng mùa thu, 

Và miêu tả chiếc lá vàng diệu vợi, 
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Để nai vàng đạp trên lá vàng rơi. 

Mùa thu đến không chỉ để riêng ai, 

Ai tận hưởng mùa thu tùy ý hướng. 

Lá mùa thu cứ tự do bay lượn, 

Về nơi đâu hay không muốn xa cành, 

Dù thế nào cũng theo luật tử sinh, 

Duyên đã mãn thì duyên theo định mệnh. . . 

Mạnh đông Canh tý  -  Oct.. 10, 2020 
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Buồn Tàn Thu 
 

ió đông lùa đến theo cơn lạnh, 

Lời nhạc hát lên : “Buồn Tàn Thu”, 

Tan tác lá vàng không còn nữa, 

Mây trời chụm lại với sương mù. 

 

Có bản nhạc, người ta thường hát : 

. . . “Thu đi cho lá vàng bay” bay, 

Thu đi, lá hết còn đâu nữa ? 

Chỉ đợi thu sau với tháng ngày. . . . 

 

Thôi thế thời thôi thu cứ đi, 

Lá vàng rụng hết đâu còn gì, 

Nai vàng nằm ngủ chờ năm tới, 

Thu đến thu đi thu vẫn đi. . . 
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Cao Bá Quát ngày xưa đã nói : 

“Thu thiên chỉ kiến vũ bài nhài,” . . . 

Giờ đây thu đến mưa nhè nhẹ, 

Để lại cho ai nỗi u hoài . . . 

 

U hoài nhìn lá rơi từng cánh,  

Ảm đạm mây trời vẫn âm u, 

Ngồi đợi trăng lên, trăng vừa sáng, 

Để người trường dạ : “Buồn tàn thu.”. 

                         Mạnh đông Canh tý - Oct. 20, 2020 
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Tình Pháp Lữ Môn Phái 

 

ọ Hoàng, hai đứa ở hai miền, 

Tánh Thiệt Quảng Trị, tôi Thừa Thiên, 

Nhập đạo cùng nhau Trúc Lâm phái, 

Pháp danh hai đứa cũng chữ Nguyên. 

 

Tánh Thiệt thượng Nguyên hạ là Ân, 

Còn tôi thì thượng Nguyên hạ Nhơn, 

Tây Thiên hậu duệ Tổ Tâm Tịnh, 

Cửu Giác (*) cùng nhau hưởng phước phần. . . . 

 

Phước phần chưa đượm được là bao, 

Đất nước qua phân chuyện lao đao, 

Mỗi đứa một nơi tìm lối sống, 

Đều ra hải ngoại dấn thân vào . . . 
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Tôi ra đi trước đến Hoa Kỳ, 

Tánh Thiệt theo sau cũng một khi, 

Pháp quốc lập thân truyền chánh pháp, 

Thiện Minh thiền viện cận Pa-Ri (Paris), 

 

Dù hai quốc độ cách xa nhau, 

Chí hướng chúng tôi : Giữ đạo mầu, 

Thiền tịnh song tu làm nền tảng, 

Hậu lai tiếp dẫn hợp tâm đầu.. 

 

Hai tôi xa cách ngàn vạn dặm, 

Đứa thì Pháp quốc đứa Hoa Kỳ, 

Liên lạc với nhau qua điện thoại, . . . 

Phật sự hanh thông chẳng giảm suy. 

 

Đặc biệt hai tôi chung một dạ, 

Hướng về Giáo Hội của cha ông, 

Thống nhất một đường không lay chuyển, 

Cùng chung chí hướng, phụng tổ tông . . . 
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Đồng sự pháp lữ là lẽ sống, 

Dù cho xa mặt chẳng cách lòng, 

Tương thân tương kính và tương thuận, 

Hoàn cảnh thế nào . . . cũng hanh thông. 

 

Nguyện cầu Tam bảo thầm gia hộ, 

Pháp phái Trúc Lâm ở bên ngoài, 

Nhất hướng đồng tâm nguyền vâng giữ, 

Đền ơn Thầy Tổ một ngày mai. 

 

Mạnh đông Canh tý - Oct. 20, 2020 

Chú thích (*) Cửu Giác : 1. Trừng Văn Giác Nguyên (1877-

1980, kế thế Trú trì Tổ đình Tây Thiên) - 2. Trừng Thủy Giác 

Nhiên (1878-1979, tọa chủ Tổ đình Thuyền Tôn, Đệ nhi Tăng 

Thống) - 3. Trừng Thành Giác Tiên (1880-1936, Khai sơn 

Tổ đình Trúc Lâm) - 4. Trừng Huệ Giác Viên (1883-1942, 

Khai sơn chùa Hồng Khê) - 5. Trừng Nhã Giác Hải (1882-

1938, Khai sơn chùa Giác Lâm) - 6. Trừng Thanh Giác Bổn 

(? -1949, Trú trì chùa Từ Quang) - 7. Trừng Ba Giác Ngạn 

(?- ?, Trú trì chùa Kim Đài ) - 8. Tâm Cảnh Giác Hạnh 

(1880-1981, Khai sơn chùa Vạn Phước) - 9. Trừng Nguyên 

Giác Thanh (1905-1992 - tự Đôn Hậu, Trú trì Linh Mụ quốc 

tự, Đệ Tam Tăng Thống). 
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Vuốt Râu (*) 
Hòa thượng Thích Quảng Độ 

 

Trên đời quý nhất có bộ râu, 

Khi buồn ta vuốt để quên sầu, 

Dưới cằm một bụi vừa ngang rốn, 

Trên má hai chòm tiếp với đầu. 

Trông kỹ in tuồng như Đạt Mạ, 

Nhìn qua có vẻ giống Quan Hầu. 

Râu ta nào phải là râu cọp ? 

Buồn thì cứ vuốt có sao đâu. 

 

Kính họa nguyên Vận :  Kính họa 1 
 

Nam nhi chi chí, kiếp mày râu, 

Cứ vuốt nhưng tâm chẳng vướng sầu, 

Vùng vẫy dọc ngang nên gắng sức, 

Hiên ngang xuôi ngược đoạt công đầu. 

Xả buông danh lợi như Đạt Mạ, 

Ghi khắc tuổi tên tựa Quan Hầu. 

Bảy nổi ba chìm bao sờn chí ? 

Hơn thua thắng bại sợ gì đâu ? 
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Kính họa 2 : 

 

Mỹ Nhiêm Công (1) đẹp với bộ râu, 

Nhưng vẫn đêm đêm dạ vướng sầu, 

Tào Tháo bao phen lo nát óc, 

Trương Liêu (2) mấy bận dụ về đầu. 

Thái Bình (3) luyện chí như Đạt Mạ, 

Dung Đạo (4) thi ân tựa Quan Hầu. 

Tù tội thân tâm đều bất động, 

Râu dài cứ vuốt ngại gì đâu ? 

 

Ghi chú  : (*) Bài “Vuốt Râu”, ngày 04-02-2000 - 

Phật lịch 2543, Tín Nghĩa tui gọi phone về thăm và cho 

Ngài biết sẽ có người nhà đến thiền viện để cúng dường 

tịnh tài. Hòa thượng vui vẻ nhận tất cả tấm lòng của Tín 

Nghĩa tui.  

Hòa thượng hỏi : Thầy là đệ tử của Ngài nào 

ngoài Huế ? 

Dạ thưa Hòa thượng, Sư phụ của con là Đại lão 

Hòa thượng Thích Mật Hiển, tọa chủ Trúc Lâm Đại 

Thánh tự, Cố đô Huế. 

Quý hóa quá, tôi có biết về Ngài. 
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Hòa thượng bảo :  Gởi lại cho Hòa thượng và cả 

bài họa nguyên vận nữa ; Vì để đâu tìm không ra và già 

rồi nên bài của tôi cũng không còn nhớ chính xác. Cả hai 

bài thơ xướng họa đều có đăng trong Tạp chí Nguồn 

Sống số 7 & 8 tháng 01 năm 1987 do chư Tăng trẻ miền 

Bắc California chủ trương. 

Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2020, tác giả tập 

thơ “Trúc Lâm Thiến Phái - Tập II” chuẩn bị xuất hiện, 

khi lục lại chồng sách cũ thì gặp được bài thơ lưu niệm 

nầy giữa Ôn Quảng Độ và tôi, nên cũng xin đưa vào tập 

thơ nầy làm lưu niệm. 

1.- Mỹ Nhiêm Công là ông râu đẹp, chỉ cho Quan 

Văn Trường mà Tào Tháo đã tặng. 

2.- Trương Liêu là bạn thân của Quan Hầu, sau về 

đầu Tào Tháo, Tào Tháo nhờ lên núi Thổ San để chiêu 

dụ Quan Hầu. 

3.- Thái Bình là tỉnh nhà của Hòa thượng Quảng 

Độ, ngài đã bị đưa về đây để quản thúc trên mười năm. 

4.- Đạo Dung là con đường ở núi Hoa Dung, Quan 

Văn Trường tức Quan Hầu đã tha chết cho Tào Tháo. Vì 

Quan Công muốn đền trả cái ân Ba ngày tiểu yến, Bảy 

ngày đại yến mà Tào Tháo đã thết đãi cũng như để mua 

chuộc Quan Hầu 
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