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VỀ LẠI VƯỜN HOA 
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NỮ VƯƠNG VỀ LẠI VƯỜN HOA  

 

Em đang về, em đã về đ y 

Trên đường về em cầm đèn Ý THỨC 

Tự soi lối, em bước vào vườn hoa 

Vườn hoa cũ em gặp lại mẹ cha 

Hành trang mang theo: năm căn nhận biết 

Cùng Sắc, Danh, tứ đại hương thơm 

T m vương thức A-Lại-Da linh hồn 

Mẹ sung sướng rung rinh rơi lệ 

Đưa em vào cung điện ngày xưa 

Trong cung ấm, em an cư tịnh lạc 

Mặc long bào, đội vương miện của cha 

Em lên ngôi tục đế nước Ta-bà 

Chức Nữ vương cha em đã hứa 

Mẹ hẹn ước sẽ đưa em ra mắt 

Gặp nh n d n đêm dạ hội trùng phùng 

Đúng hẹn kỳ, mẹ mở cửa hoàng cung 

Dáng uy nghi, em đoan trang phục sức 

Mặc long bào, đội vương miện bước ra 

 

 



LEÂ BAÛO KYØ 3 

 

Em đi giữa vườn hoa xanh cỏ 

Ôi! Th n hình em tôi đẹp quá 

Em chào đời bằng giọng cười ha hả 

Tiếng em cười đúng bản ngã Phàm phu 

Của một Nữ vương t m ưa tự phụ 

Như hãnh diện ta đ y có đủ 

Sáu căn, tám thức nhận biết tình đời, 

Cùng Sắc, Danh thân Nữ vương tuyệt sắc, 

Mặc kệ đời Sanh, Già, Bệnh, Chết 

Lý sanh, diệt, chuyện nhỏ tính sau 

Nay nâng ly mừng nh n d n trước đã 

Theo vô thường thân, tâm em biến đổi 

Rồi em cho mẹ, cho cha 

Những nụ hôn nồng ấm 

Em cho đời một nụ hồng 

Một tâm tình gởi gắm 

Em đi x y tổ ấm vườn hoa 

Vào đúng mùa trăng sáng tỏ. 
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TA TỪ MỘT CÕI TỬ SINH 

 

Ta từ một cõi tử sinh 

Về đ y hội ngộ hết mình tha nhân 

Tấm th n ngũ uẩn muôn phần 

Ph n ra trăm mặt lên ngàn hát ngâm 

Trợt chân tắm mát suối trăng 

Nghe lòng của nước bâng khuâng thì thào 

Nghe tim trái đất đập mau 

Hành tinh nghiêng ngửa lửa vào bình minh 

Hồn ta khờ dại làm thinh 

Nhận ra thấy lại tóc mình bạc phơ 

Ý trong dệt cửi lời thơ 

Mắt ngoài góp nhặt đường tơ hao mòn 

Vô thường bản thể cỏn con 

Lục căn tịnh mặc, nghiệp còn nóng nung 

Luân hồi sáu nẻo qua cùng 

Đem thơ ghép nhạc tình chung đạo, đời 

Thuyền từ cập bến mỏi hơi 

Neo vào bờ cát ngự đồi thiên thai 

Chân thành gửi lại Sao Mai 

Để em tỉnh thức Như Lai đường chiều. 
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NGHĨA QUÊ HƯƠNG 

 

Quê hương hai chữ chôn nhau 

Nằm nôi từ đó đi đ u nhớ về 

Dù cho đến chốn sơn khê 

Định cư mọi chỗ lòng quê chẳng rời 

Lỡ ra gặp nạn ách trời 

Ngậm ngùi rời bước tỏ lời tiếc thương 

T m tư nhớ bạn xóm phường 

  y cau, bưởi ngọt, con mương chiếc cầu 

Nhớ họ hàng, nhớ nương d u 

Bờ đê tắm nắng rõ màu ruộng xanh 

Dòng sông dải lụa chảy quanh 

Đàn cò trắng lượn dân lành nhà nông 

Ở nơi xứ lạ chạnh lòng 

Nghe qu n x m lược tấn công sơn hà 

Người người hội họp nói ra 

Đấu tranh chống giặc đuổi xa quê nhà 

Nghe d n nước mẹ lệ nhòa 

Bôn ba cứu khổ ấy là quê hương. 
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ĐÀ LẠT TRONG TÔI 

 

Đà Lạt quê tôi có Suối Vàng 

 ó đồi Ân Ái, núi Lang Biang 

Xu n Hương chiều xuống sang màu tím 

Mặt nước chau mày như thở than 

Than Thở trầm mình trong giấc mộng 

Cam Ly tiếng dội khách bàng hoàng 

Nửa về nửa ở say tình nước 

Lữ khách miên man những ngỡ ngàng 

Cảnh đó năm xưa thơ với mộng 

Bây giờ càng mộng cảnh còn thơ 

Người dân bắp sú xài vai áo 

Trồng trọt quanh năm tiền ít vô 

Phố chợ đông người đầy Lữ Khách, 

Hòa Bình đường dốc dệt vần thơ 

Duy Tân dốc xuống qua Hoàng Diệu 

Lác đác hoa đào gió phất phơ 

Đà Lạt Cali vẫn đợi mong 

Nhớ người bên ấy viết ra lòng 

Gởi về cô gái L m Viên cũ 

Để hỏi người xưa má vẫn hồng? 

Chắc đã nhạt phai vì nắng, gió 

Thêm phần bổn phận phải sang sông 

Cali, Võ Bị anh còn nhớ 

Nhớ lại ngàn thông em đứng trông. 
(Riêng tặng tất cả cựu sĩ Quan QL N H xuất thân từ Võ Bị) 

 

 

NIẾT BÀN Ở ĐÂU 

 

Ta lê gót trong biển trần ngũ trược 

Nhặt khổ đau để xây dựng Niết Bàn 

Lời nguyện xưa ANAN là thế đó 
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Tiếng non sông chư Tổ gọi lên đàng 

Tuyên Úy ta hãy vào đời ngũ trược 

Phụng trần sát xây Tịnh Độ bản thân 

Hộ Quốc Đạo thay lời kinh tiếng mõ 

Thay tọa thiền giáp mặt với trần gian 

Mới thấy được tử sinh không tự thể 

Tương quan trùng duyên khởi mới thành thân 

Sau trực nhận, ngộ nhân duyên lý tỏ 

Tâm sáng ngời không còn Tánh S n, Si… 

Sư Trúc Mộc đời Trần đà chỉ rõ 

“Phật trong tâm không ở núi ở hang” 

Nên Nhân Tông vội xa lìa Yên Tử 

Xếp cà sa mặc áo giáp lên ngàn 

Khiển binh tướng đánh qu n Nguyên Mông  ổ 

Đem thanh bình cho d n tộc Việt Nam 

Chiến công đó là pháp môn  ứu Khổ 

Tổ quốc yên là gốc rễ Niết Bàn.        
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CÕI VÔ HÌNH   

  

Thân vô hình tợ khói sương 

Bảy quan vô xúc hỗ tương tạo thành 

T m th n lưu chuyển rất nhanh 

Do vì bảy thức luôn sanh ý đồ 

Khởi lòng  n, oán xe tơ 

Vận hành nghiệp báo thác vô sáu đường 

Yêu tinh ma quỷ cõi dương 

Có thêm Thần, Thánh, ghét thương người trần 

Thánh, Thần, ma, quỷ nợ nần 

Vấn vương luyến ái người thân, kẻ thù 

Kiếp xưa còn sống không tu 

 ó chăng cũng chỉ tu mù sân, nghi 

Nên chi làm thánh cu li 

Lân la chùa tháp hộ trì kinh văn 

Đưa tay đánh tiếng chuông ngân 

Người nghe chuông ấy bạn hàng Tula 

Phàm trần, Thánh, Quỷ cùng Ma 

Tuy ba mà một chung nhà thế gian. 
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THU VỀ 

 

Trời đất lao xao vào tiết thu 

Non lam gió thổi với mây mù 

Lá rừng run rẩy rơi theo gió 

Có phải thu về đã thật ư? 

 

Gió rít vi vu cây xạc xào 

Đám m y v n cẩu lượn trên cao 

Mặt trời vừa tắt ngày vào tối 

Thu xuống đêm trời chẳng sáng sao 

 

Đồi núi làng thôn mù trắng sương 

Đèn xe đèn phố với đèn đường 

Sáng mờ ẩn hiện nơi cùng khắp 

Xe lái trên đường phải sáng gương 
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Trước ngõ hàng cây tiếng gió reo 

Càng hôm càng lúc gió vì vèo 

Chim muông sợ gió bay về tổ 

Biển sóng thuyền vô gác mái chèo 

 

Đêm tối thu về loang ánh trăng 

Chị Hằng ẩn núp lúc m y giăng 

Mây tan rõ mặt chị Hằng hiện 

Sáng rực miệng cười xuống thế gian 

 

Sương trắng không gian lơ lửng trôi 

Giăng ngang trên dưới tận chân trời 

Nắng xuyên từng sợi qua màn bóng 

Lốm đốm da beo trải ngọn đồi. 
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BỂ DÂU 
 

                      L u lắm rời khơng gặp 

Từ khi em lên tàu 

Theo người qua xứ lạ 

Anh rong ruổi rừng sâu 

 

Th n đang còn xứ Việt 

Ra đồng rạng bình minh 

Đưa tay mềm lá cải  

Nói chuyện với lòng mình 

 

Nơi rừng thiêng đất tổ 

Mặt trời lên đỉnh cao 

Nghe lời than của tóc 

Sáng ra thấy bạc đầu 

 

Anh về qua xứ lạ 

Em giàu có bạc vàng  

 ùng trăng tròn viễn xứ 

Mỗi đứa nửa vành trăng. 
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LỜI MẸ NÓI 

 

Con biết không, cha mẹ già rồi 

Mà thân bận rộn suốt ngày thôi 

Khuya sớm chiều hôm lo tần tảo 

Nuôi nấng con mình những gánh khoai 

 

Con hỡi con, mẹ đà bạc tóc 

Tuổi niên cao, mẹ bước chồn chân 

Hai vai gánh nặng hương đồng nội 

Gánh cả trăng sao, gánh nợ nần 

 

Thân mẹ suốt đời mang áo vá 

Xu n đã về, ngô lúa trổ bông 

 Bế con đi vùng kinh tế mới 

Ăn củ khoai th m đỡ đói lòng 

 

Thấy chưa con, hôm nay nước Việt 

Được hòa bình huynh đệ chữa yên 

Dù cha con ra công cày cuốc 

Mẹ vẫn còn lặn lội tiền trông 

 

Khi lớn khôn con nên thấy biết 

Dân tộc mình chính thống ÂU  Ơ 

Dòng giống Hùng Vương, tổ tiên Lạc Việt 

Hiếu trung quốc tổ bảo vệ sơn hà 
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BÀ MẸ VIỆT 

 

Mẹ Việt Nam đau nhói cả lòng 

Sanh con một trận bềnh bồng tấm thân 

Lại còn buôn tảo bán tần 

Lo toan mọi việc trăm phần vì con 

Làm cho cơ thể hao mòn 

Thân cò của mẹ phấn son nhạt nhòa 

Nhưng t m mẹ vẫn hiền hòa 

Như c y sen trắng nở hoa trước chùa 

Mẹ ta là hạt nước mưa 

Thân con tắm mát buổi trưa mùa hè 

Mẹ ta là lọng dù che 

Cho con khỏi nắng trưa hè đi rong 

Làm con ta phải một lòng 

Trong tâm chữ hiếu là không hỗn hào 

Mẹ cha là đức cù lao 

Sanh con nuôi nấng biết bao nhọc nhằn 

Hỡi ai đang có tấm thân 

Tinh cha huyết mẹ, là nhân tạo thành 

Duyên sanh, Phật nói rành rành 

Làm người ta phải thực hành đạo con. 
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TRĂNG PHỐ BIỂN 

 

Mắt ôm trăng sáng đêm hè 

Sáng trăng phố biển niệm về bên trong 

Nhớ xưa làm kiếp long đong 

Đất chân áo vải nước trong muối vừng 

Lấy th n đỡ đạn xuống làng 

Hỏa châu thắp sáng dân làng cầu kinh 

Bàn thiên tịnh mặc một mình 

Mẹ lần chuỗi hạt bình minh mới mừng 

Một thời dậm nát cỏ rừng 

Chân khua sỏi cát thắt lưng đường chiều 

Nằm mơ thấy mảnh khoai thiu 

Tỉnh ra ý vẫn cứ yêu mộng vàng 

Nhờ tu nay được thiên đàng 

Thương cho gái Việt bản th n tảo tần 

Biển tây dậy sóng dân giàu 

Biển đông dậy sóng người đau muôn phần (*) 

Trở về thực tại thì thầm 

Nghe triều dâng vỗ nghìn năm vẫn còn 

Sóng tình với đá sắt son 

Sóng luôn ôm lấy hôn mòn đá rêu 

Ánh trăng phố biển mỹ miều 

Phố ơi xin hẹn dựng lều  xe tơ. 

          (*Do sóng Thần và bão lớn gây ra. Biển La Jolla đêm hè 2002  
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QUA BỜ BỎ LẠI CON TÀU 

 

Biển đêm đốm lửa trùng dương 

Hong vì sao lạnh tan sương mái đầu 

Tiếng ai nói nhỏ nương d u 

Lời thề tối mật một câu ấy là 

Ta đi vẫn nhớ quê nhà 

Nguyện về đất tổ nước nhà mai sau 

Qua bờ bỏ lại con tàu 

Hài nhi khóc sữa mẹ đau đớn lòng 

Lần đi hy vọng chữ không 

Đến vùng Sao Bạch tay không, no đầy 

Mặt nàng hết mắt Sơn T y 

Vai gầy áo vải em thay lụa đào 

Lụa đào em mặc lụa đào 

          Bà ba, Mỏ quạ, Quai thao vẫn còn. 
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TÌNH MỘNG DƯỚI TRĂNG 

 

Ta vun cát x y lầu tình ái 

Lấy bóng trăng làm mái nắng mưa 

Lầu dã tràng tường xây gạch mộng 

Sóng dâng trào tan rã chiều xưa 

 

Ánh trăng trong đùa vui với cát 

Mặc cho đất áo lụa ngà sương 

Loài sinh nhỏ cũng ưa tình tứ 

Bọn ghẹ, cua nhịn đói nhìn trăng 

 

Khách biển trần chìm vào cơn mộng 

Sải lòng nghe sóng nói lời thơ 

Rì rào khi buồn tênh khắc khoải 

Ầm lên lúc rạng rỡ vào bờ 

 

Đêm trăng hạ, bờ khơi chẳng ấm 

Chất biển này từ lúc ban sơ 

Nắng đổ lửa, mặc lòng vẫn giá 

Không vì người biển nóng đường tơ. 
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HOÀI NIỆM 

 

Bóng trăng xưa không về bên rèm cửa 

Chàng kỷ mới, khoác áo dạ ngoài hiên 

Lời thuở ấy đại bàng rơm rớm lệ 

Từ hư không đến hải đảo buồn tênh 

 

Một lần đi là tạ từ quá khứ 

Ta thôi nghe tiếng guốc giận hành lang 

Thân áo mới người phương trời lộng lẫy 

Mất phần chia quê hương mới sẵn sàng 

 

Phút say mê tướng sĩ dàn binh trận 

Đã trở thành kẻ phản bội tình chung 

Do không nghe cánh con tàu réo gọi 

Dạo lam sơn làm lực sĩ rừng măng 

 

Sơn khê đó bỗng dưng về nước cũ 

Bàn chân gầy đẫm ướt hạt mưa cao 

Cánh tay khô ráng chùi lên khóe mắt 

 hính nơi đ y ta lỡ vận con tàu 

 

Nay thổn thức, mai thề nguyền hẹn ước 

Mùa Xuân mới ta đọc tiếp kinh thư 

Cho vừng trán vơi đường tơ khắc khoải 

Giáp cuộc đời thấy rõ mặt mười NHƯ. 
                                     Giao thừa thế kỷ 21 hải ngoại 
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THẮP NẾN ĐÊM 

 

Ta đứng yên ở góc trời sao lặn 

Đón chào người đạo sĩ nói lời kinh 

Kinh chưa dứt vì sao mai đã mọc 

Thấy từ xa vừng ánh sáng bình minh 

 

Mặt trời vừa lên hàng cây ngả bóng 

Bỗng chợt nghe tiếng lá giã từ cành 

Nhìn thấy sát na hao mòn năm uẩn 

Tỉnh thức về, vạt nắng đổi màu xanh 

 

Nắng màu xanh ta đi về tắm suối 

Nước ngọt mùi tình đất mẹ thơm ngon 

Trong lòng nước ta lo về chuyện nước 

Quấn tàn y dạo bước đến tà dương 

 

Gốc đạt đạo trên dặm đường nhân thế 

Thắp nến đêm để nhớ lại Văn Lang 

Chỉ một lần, dựng nghìn năm d n chủ 

Đốt lửa khuya, đừng giỡn cợt đồi hoang! 
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TÔI ĐÃ THẤY 

 

Tôi đã thấy hoàng hôn thay áo tím 

Bóng dân làng từng bước dở chân cao 

Trong đêm tối đi tìm vùng sao bạch 

Lòng niệm kinh, sóng, bão hết dâng trào 

 

Tôi đã thấy biển xanh ngừng sóng vỗ 

Mặt cát bờ in đậm những bàn chân 

Hiện hữu thực những thân hình nóng bỏng 

Trang sử dài ghi dấu những thuyền nhân 

 

Tôi đã thấy vì sao hôm chuyển hướng 

Bình minh về người mặc áo trời xanh 

 ười rộn rã thóat khỏi tay hải tặc 

Bước tự do cứ tiếp tục du hành. 

 

Rồi đến nơi những thiên đàng sữa ngọt 

Thương về hồn nước đất tổ quê cha 

Hỏi tóc mới vẫn cài hoa Sứ Việt 

Vươn tay lên em chải tóc lượt là. 
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ĐẤT TRỜI TIỄN ANH 
 

Anh đi một sớm mai gầy 

Tiễn anh nắng hạ ngủ ngày chưa lên 

Quê nhà mẹ đứng buồn tênh 

Riêng viên đá cuội mặt huênh với trời 

Biển đông góp sóng thành lời 

Động lòng thiên thể sao rơi nửa lừng 

Sóng thần đứng dậy giương cung  

Đập th n vào đá chúc mừng anh đi 

Anh đi ra xứ Bắc Kỳ 

 on tàu than đá đen sì chở anh 

Boong tàu bộ đội đứng canh 

Trên đầu khung cảnh ngày xanh da trời 

Đêm về tinh tú nháy cười 

 ười con tàu thủy lả lơi sóng thần 

Nhìn lên tinh tú rất gần 

Qua khung trời nhỏ phần trên khoang tàu 

Tù ta chẳng ngủ lao xao 

Còn Tôi tịnh mặc canh thâu niệm thiền. 
                              Ngày chuyển  trạiïå ra Bắc 18.4.1977 
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CHIỀU TRÊN XA LỘ 5 (California) 

 

Chiều xuống mặt trời ngả hướng Tây 

Đỏ tròn, một nửa lẩn trong mây 

Từng tia kim tuyến dài trên biển 

Lốm đốm da beo giữa đám cây 

 

Trước kính xe tôi nắng nhạt rơi 

Tôi ôm tay lái mộng xa xôi 

Chiều lên sương xuống mờ xa lộ 

Lữ khách đang về nẻo ngược xuôi 

 

Đủ loại ngàn xe chạy dọc ngang 

Gió chiều xa lộ rũ lang thang 

Trên không trời xám chim về núi 

Sóng biển bạc đầu đang vỗ vang 

 

Vừa tối trên đường đầy ánh sao 

Ngược xuôi đỏ trắng trước và sau 

Lane bên Exit đèn vàng chớp 

Tốc độ đêm về vẫn lái mau 

 

Dòng lưu xa lộ thật vô biên 

Sáu khắc năm canh chạy nối liền 

Lớp lớp hàng hàng về viễn xứ 

Đường đời tiếp nối, nối triền miên. 
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SAO TRỜI TỈNH NGỦ 

 

Thân em trên bãi gai sầu 
Chân nai rỉ máu sậy lau cũng mềm 
Sao trời tỉnh ngủ th u đêm 

Nghe da em khóc, tóc rên thì thầm 

Thấy quê mẹ lúa ba trăng 

Ngậm sương đầy hạt trổ bông vàng đồng 

Sáng ra s n trước sớm mai 

 ha già vui sướng thấy khoai củ Từ 

Không gian mặt đất vô tư 

Cam tâm cho gió thổi vào nương d u 

Hàng cau bụi mía xanh màu 

Không lo sùng đất đục sâu thân hình 

Mẹ quỳ mỗi tối cầu kinh 

Sát na thoáng thấy sự tình Như Như 

Trời rằng trời có ưu tư 

Nhưng không ngăn được nghiệp dư người trần 

Người đi phút trước toàn phần 

Phút sau mất nửa, nửa phân xứ người 

Quê nhà bỗng chốc mẹ cười 

Cha vui nhận được hằng mươi tiền vàng. 
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CHIỀU NẮNG HẠ 

 

Lưng đồi dải lụa nắng già 

Vàng xuyên cỏ dại rát da dế mèn 

Lũ c y giận gió đứng yên 

Long lanh mặt lá nét hiền cô liêu 

Chim sâu the thé tiếng kêu 

Thu mình tiễn nắng buổi chiều vào đêm 

Mây trời tử tế bồi thêm 

Bay qua che bóng lên trên nắng già 

Làm cho thân nắng nhạt nhòa 

Tím da loang lổ giã từ thế gian 

Sáng trưa nắng đẹp xế tàn 

Bao giờ nắng hết lang thang luân hồi. 
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QUÊ CŨ ĐÓN TÔI 

 

Quê cũ miền Nam đang đón tôi 

Tôi đi trong nắng xế mây trời 

Chiều thu tắt nắng trên đường phố 

Nắng ráng vàng lên rải khắp nơi 

 

Nắng sáng hồng lên trên xứ tôi 

D n tôi ai cũng cười trên môi 

Kẻ ở người đi khung trời mới 

Trở lại nhà xưa chẳng ai mời 

 

Yên Đỗ đường xưa vẫn còn đ y 

Thân cây thuở ấy có hao gầy 

Mây trắng ngừng trôi trời nắng hạ 

Cái nóng Sài Gòn nóng ngất ngây 

 

Cô phụ hàng rong bên góc đường 

Bếp than chưa đỏ có người trông 

Nước sôi đục ruốc người mừng rỡ 

Bán xong tiếp tục bước dặm trường 

 

Xa chỗ chôn nhau lúc đông về 

Lên ở non cao cũng sướng ghê 

Làm bạn với rừng nghe thú vị 

Cuốc cả đất trời vẫn nhiêu khê. 
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MỘT CHUYẾN VỀ THĂM 

 

Mười năm hơn mới được về quê cũ 

Nơi quê xưa tôi nhớ rõ từng phần 

 on đò chiều trên bến ngập người dân 

Tiếng chuông chùa công phu chiều vang vọng 

  y đa hè trẻ con chơi bắt cõng 

Ánh trăng rằm đuổi bóng tối hoàng hôn 

D n làng xã ca điệu nhạc ru hồn 

Trong đêm về người người lo thóc gạo 

Th n đang sống mà cảm quan rộn rã 

Phố, chợ, cầu, đường hết phủ màu rêu 

Hàng tre xưa, th n lá cũng ra nhiều 

Trên nương d u c y trái thêm màu lá 

Môi thiếu nữ già đi trong hạt muối 

Tuổi thanh xu n đang lãng đãng hao mòn 

Đôi vai gầy nặng trĩu gánh mạ non 

Người thiếu phụ không mơ may áo lụa 

Mơ ngày mùa s n nhà phơi đầy lúa 

Sợ đông về gió bấc rách tường phênh 
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BẾN BỜ XỨ LẠ 

 

Sao khuya thức giữa lưng trời 

Cây rừng trụi lá tơi bời trên non 

Thuyền nan cỡi sóng có còn 

Cát bờ rơi lệ từng cơn giọt hồng 

Em vào xứ lạ tay không 

Ôm trời quê cũ mắt rong rêu đầy 

Hồn chưa tỉnh giấc còn say 

Say vì sóng cũ lòng hay khóc thầm 

Chiều lên xứ lạ trăng rằm 

Nửa vòng trái đất nửa vành trăng thôi 

Trường Sơn m y trắng vẫn trôi 

Biển Tây trời mới Em rơi lệ sầu 

Mẹ già ở lại nương d u 

Mồi tay da cóc ngoáy trầu cau xanh 

Bến bờ xứ lạ hỏi anh 

Nghe Hùng Vương Tổ vén mành bước ra ? 
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MẸ 

 

Mẹ là mặt trời sáng 

Ánh nắng hồng ban mai 

Sưởi lòng con ấm áp 

Nuôi lớn thân hình hài 

 

Mẹ không gian đất rộng 

Sinh trưởng vạn muôn loài 

Kham nhẫn bao sức nặng 

Bản thể chẳng hề phai 

 

Mẹ là mây là gió 

Cho bóng mát mùa hè 

Muôn loài được hít thở 

Khởi tiếng nhạc lùm tre 

 

 

Mẹ là Trời là Phật 

Tâm bậc nhất vô tư 

Tha thứ đàn con dại 

Bình đẳng chuyện thật hư 

 

Mẹ non cao biển cả 

Đem nước mát lên trời 

Làm mưa xuống vũ trụ 

Cho thực phẩm con người. 
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THỔN THỨC 

 

Trăng rơi phố biển thu về 

Nghe tình dĩ vãng vần thơ cõi lòng 

Dáng xưa vai nở mai vàng 

Rong chơi sơn cước nước trong sắn nồng 

Mười hai năm nát cỏ rừng 

Chân mềm sỏi đá lưng cong đường chiều 

Ngủ say thấy mảnh khoai thiu 

Tỉnh ra tâm vẫn tiếc theo mộng vàng 

Thiện căn về nước trầm hương 

Nhớ nguồn sư tổ miên man nỗi sầu 

Biển tây dậy sóng người bơi 

Biển đông dậy sóng thuyền trôi vào bờ 

Chợt nghe thực tại thì thầm 

Trăng ngà thở nhẹ nghìn năm vẫn còn 

Hải triều ầm ỹ lỗ loang 

Tăng gô vũ điệu bào mòn đá rêu 

Ánh trăng phố biển mỹ miều 

Phố ơi xin hẹn dựng lều trăng mưa 

Chờ cho sóng nước se tơ 

Trăng già sống dậy thì ta mới về. 
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BỒ ĐỀ 

 

Bồ Đề không có ở ngoài tâm 

Từ trước đến nay ta tưởng lầm 

Cứ ngỡ Bồ Đề nơi điện Phật 

Mỗi lần tụng niệm vái lâm râm 

Bồ Đề an trú trong t m định 

Có cả không gian lẫn thánh phàm 

Nhìn lại mặt xưa ta mới thấy 

Bồ Đề nằm đó vạn ngàn năm. 
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CHÂN BƯỚC NHƯ ĐỨC THẾ TÔN 

 

Tăng th n thảnh thơi đôi ch n vững chãi 

Ta chậm rãi bước khoan thai 

Dù đường dài hay vài thước không xa 

Bước chân tịnh giẫm lên mặt đất 

Từng bước, từng bước tới 

Trong uy nghi chánh niệm độc cư 

Tuy lân mẫn giao lưu đối đãi 

Mà tâm hành một niệm cô đơn 

Không vướng mắc, t m vô tư bình đẳng 

Bước nhịp nhàng với hơi thở vào, ra 

Từng Sátna, từng Sátna 

Nghe chánh niệm trãi dài  lên đất tịnh 
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Thấy đất, trời, hoa, lá và sỏi đá… đồng tình 

Chúng bất động trong an nhiên tĩnh tọa 

Thân ngồi thở, miệng mỉm cười như Phật 

Suốt quá trình bất diệt như thế từ lâu 

Niết Bàn, Cực Lạc chẳng tìm đ u 

Có ngay thực tại trong đôi ch n tịnh bước 

Cùng với t m tĩnh lặng chìm sâu 

Là kho tàng có Như Lai an trú 

Như Lai có trong ta, trong vũ trụ 

Không sanh diệt, không bờ bến vô biên 

Như Lai không hóa hiện như thần tiên 

Thấy trong chánh niệm thân thiền bước chân 

Bước chân tịnh là ngọc Bảo Trân 

Tuy ngoài Tứ đại nhưng trong rực vàng 

Nhìn ch n bước của tăng đoàn 

Thời xưa Đức Phật, nay hàng xuất gia. 
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BỐ TÁT SÁM HỐI 

 

Phải nói ra cho hết tội hình 

Thân tâm phạm giới chớ làm thinh 

Trước mặt  h n sư thay mặt Phật 

Lòng từ thương xót hỏi về mình 

Lời hỏi  h n sư c u: phạm phủ? 

Trả lời các tội Trọng và Khinh 

Tội trọng sanh tâm làm việc ác 

Tội khinh móng ý ở tâm linh 

Hai tội ẩn tàng trong tạng thức 

Là căn phiền não của vô minh 

Dắt dẫn chúng sanh vào sáu cõi 

Hễ t m còn động tội còn sinh 

Vì thế đừng lầm tâm Huệ dục (1) 

Là chơn nghĩa đế của vô sanh 

Tục đế và chơn đều khác nghĩa 

Lục trần đối cảnh ý không tình 

Chánh niệm giao lưu t m chẳng trụ 

 hơn Như đế nghĩa rõ khương ninh 

Tâm vọng tham si là Tục đế 

Đế  hơn và Tục rõ trong kinh. 

(Tư duy sanh t m làm việc thiện và phụng trì Tam bảo) 



LEÂ BAÛO KYØ 33 

HÀNH THÂM BÁT NHÃ 

 

Mục đích hành thiền để giũa t m 

Giũa t m bằng pháp phải hành thâm 

Hành thâm trí tuệ không riêng một 

Tu một pháp nào cũng giũa t m 

Giáo pháp viên dung chung chữ giác 

Hành thiền tâm trụ tức còn lầm 

Khi nào không thấy tâm không trú 

Mới thật đúng nghĩa của hành thâm. 
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THIỀN, TỊNH SONG TU 

 

Ý thầy tôi thật ư siêu việt 

Pháp nhiềm mầu Thầy đã ph n ra 

Tịnh Tâm Thiền quán chính là: 

 on đường tỉnh thức đưa ta qua bờ 

Phật đã dạy cho ta nguyên lý 

Quán niệm về: Năm uẩn đều không 

Sắc, Danh, Tứ đại vô thường 

Trở về tìm lại cội nguồn  hơn nguyên 

Quyết tiêu diệt vô minh cội gốc 

Loại não phiền chấp ngã, tham sân 

Là y, chánh báo tăng th n 

Con thuyền Bát Nhã, Niết Bàn trong ta 

Ngoài Thiền định còn thêm niệm Phật 

Hai Tịnh, Thiền hòa hợp dễ tu 

Làm nên thể tánh  hơn Như 
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Nhìn người bình đẳng vô tư nh n hòa 

           Tu một Thiền thường hay sanh ngã 

        Chung Tịnh, Thiền có đức Từ bi 

Sanh về cực lạc một khi 

Lâm chung biết trước giờ đi rõ ràng. 

Tâm Từ bi của người Thiền, Tịnh 

Lộ ra ngoài ái ngữ khiêm cung 

Gặp nhau trong lúc trùng phùng 

Oai nghi chánh niệm, khiêm cung bái chào. 

Người tu Phật phải nên nhận thức 

 úng dường bố thí công phu 

Với tâm vô trụ cũng như Tịnh, Thiền. 

Người tu Phật ta nên diệt ngã 

Bằng con đường hành xả độ sanh 

Như Lai đã chỉ rành rành 

Tâm nên vô ngã pháp lành siêu lên. 
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TÂM VIÊN Ý MÃ 

 

Tâm viên, ý mã chạy lung tung 

Rượt đuổi pháp trần ở bên trong 

Pháp ấy, năm căn duyên ngoại cảnh 

Hành thiền chúng hiện, hiện không dừng 

Ai, người ngăn được tâm viên ấy 

Chỉ có hành thiền chận mã ngưng 

Kỹ thuật bắt ngưng, t m hứa hẹn 

Lần sau, lần nữa, mã viên ngừng. 
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ĐƯỜNG LÊN PHÁP VƯƠNG (San Diego) 

 

Đường lên Tu viện Pháp Vương 

 ó chư Bồ Tát dẫn đường lên cao 

Tiếng chim ríu rít đón chào 

Tăng th n cư sĩ đi vào Pháp Vương 

Giữa hoa cỏ thoáng trầm hương 

Cây xanh bên dốc rung t m tình người 

Tình cây không nói nên lời 

Nhưng là Bồ Tát có nơi c y mà 

Nên đi chớ ở lại nhà 

Người tu đích thực nên về Pháp Vương 

Pháp Vương ch n lý mười phương 

Sáng ngời pháp tánh chỗ nương hành trì 

 ó Tăng nói Pháp từ bi 

 húng ta cư sĩ đến tu mới tường 

 ó tường mới ngộ con đường 

Đường đ y giải thoát T y phương Di Đà 

Di Đà Tịnh Độ đ u xa 

Pháp Vương tu viện Vista đường vào. 
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GỌI ĐÚNG TÊN 

 

Cửa Phật là nơi chứa chữ tu 

Ai ơi, đến đó chớ tu mù 

Tu mù, nghĩa ấy không tu học 

Phật tử, đúng tên có học, tu 

Không học, không tu, không Phật tử 

Chữ tu không những của thầy tu 

Thiền môn mở rộng cho tăng, tục 

Bốn chúng đều cùng một chữ TU. 
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CHÙA DIỆU QUANG 

 

Chùa tôi nho nhỏ mà xinh 

Phật tâm rộng lớn chuyên tinh tu trì 

Di Đà Phật thất định kỳ 

Pháp Hoa khế lý đều ghi tạc lòng 

Thứ bảy giáo lý phổ thông 

Đến ngày chủ nhật tinh thông pháp mầu 

Từ bi trí tuệ do đ u? 

Chính nhờ nghe pháp thâm sâu do Thầy 

Tình huynh nghĩa đệ sum vầy 

Mọi người an lạc không g y ưu phiền 

Người người xây dựng bạch liên 

Đường về cực lạc niệm riêng Di Đà 

Thiện nam tín nữ nhà nhà 

Khiêm cung ái ngữ chính là tăng th n 

Tăng th n không dễ một lần 

Ra công tu tập tinh thần hăng say 

Diệu Quang cực lạc là đ y 

Ai ơi hãy nhớ về đ y tu trì. 
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HƯƠNG TỈNH THỨC 

 

Tâm vào tỉnh giác có mùi hương 

Thơm ngát bên trong, tỏa bốn phương 

Hương ấy nơi người tâm tỉnh thức 

Khi lòng rửa sạch thấy vô thường. 

 

Thân tâm thanh tịnh chính trầm hương 

Trầm tỏa khói thơm khắp phố phường 

Lơ lửng không gian bay tự tại 

Tăng th n tĩnh lặng chính trầm hương. 

 

Ta nhốt lòng ta vào khói hương 

Theo hương t m lặng chẳng vấn vương 

T m ta an trú trong hương định 

Trước Phật tâm thiền lúc niệm hương. 

 

Hành thiền an lạc có mùi hương 

Ta thở ra vào, thấy an khương 

Các việc thân làm tâm chánh niệm 

Không cho hương ấy lạc ra đường. 

 

T m hương tỉnh thức khó mà trông 

Chẳng khác khói hương khó đựng, đong 

T m định của người không thể thấy 

T m ai an định tự biết lòng. 
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CHA 

 

Cha là trong những kỳ quan 

Kỳ quan trên hết kỳ quan cõi người 

 ha cao hơn núi non đồi 

Tình duyên cho mẹ sinh người trần gian 

Cha anh hay của bên nàng 

Đều là cội gốc cái bang cha mình 

Cha là một đấng cứu tinh 

 hăm lo cho mẹ hết mình nuôi con 

 òn cha gót đỏ như son 

 ơm no áo ấm là còn có cha 

Công cha xây dựng cửa nhà 

Đem con học chữ khuyên cho thành tài 

Dạy con việc nước tương lai 

Sau khi khôn lớn hai vai sơn hà 

Sơn hà nghĩa vụ của cha 

Nam nhi nhập ngũ ra đi diệt thù. 

Gái thì xuất giá tùng phu 

Nam nhi hay gái gốc từ của cha 

Cha là trời đất chính là 

Thân tâm kham nhẫn cho ta muôn phần 

Làm con ta phải báo ân 

Ân cha không chỗ sánh hơn cho vừa 

Là người biết nghĩa cha chưa 

Cha là tối thượng hơn vua ngọc hoàng. 



42 NÖÕ VÖÔNG VEÀ LAÏI VÖÔØN HOA  

 HOA ĐẠO 

 

Tình thương là đóa hoa hồng, 

Trao em nguyên lý chữ KHÔNG đạo tình. 

Thương em bằng lý nghĩa Kinh, 

Không hờn, không giận, không sinh tâm trần. 

Gặp nhau ái ngữ tăng th n, 

Em cười giao tế không phân sang, giàu. 

Tâm em tuệ giác nhịp cầu, 

Trợ duyên tâm pháp đạo mầu Như Lai. 

 on đường giác ngộ không hai, 

 ông phu phương tiện ngày mai đến bờ. 

Thương nhau t m chớ thờ ơ, 

Em nên lân mẫn, đừng chờ người kêu. 

Hạnh Ba la mật đúng điều, 

 



LEÂ BAÛO KYØ 43 

Cụm hoa trí tuệ được nêu rõ ràng. 

Dù em có đứng bên chàng, 

Tâm em bồ tát lời vàng chơn như. 

Lời chơn, ý thật không hư, 

Là hoa chánh đạo, là lư hương trầm. 

 ăn duyên đạo nghiệp truy tầm, 

Trùng phùng hội ngộ Thiện tâm vững bền. 

Thương nhau dẫn dắt bước lên, 

Con thuyền Bát nhã qua bên kia bờ. 

Cùng em, ta hát nhạc thơ, 

 úng dường chư Phật không mơ tình đời. 

Đạo ca, ta hát một lời: 

T m hoa, nghĩa đạo mọi thời vẫn thơm. 
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CHÙA VẠN HẠNH 

 

Chùa Vạn Hạnh trung tâm tuệ giác 

Bốn chúng cùng tự giác giác tha 

Đưa tin tu học tận nhà 

Cộng đồng Phật tử tại gia phát nguyền 

Phát hạnh nguyện cùng nhau cung dưỡng 

Quyết một lòng Tam bảo đắp xây 

Ba ngôi thường trú hôm nay 

Tựu thành viên mãn rõ bày đế chơn 

 hơn tục đế nằm trong kế hoạch 

Với chương trình tu học được ghi 

Pháp Hoa Tu Bát định kỳ 

Kinh hành pháp thoại thực thi rõ ràng 

Ngoài niệm Phật đưa t m tỉnh thức 

Cùng tụng giới sám hối tăng th n 
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Cầu siêu tế độ vong nhân 

Cầu an mạnh khoẻ xa gần bà con 

Vạn Hạnh tự là nơi quán sứ 

Chỗ họp đoàn bốn chúng ở xa 

Trợ duyên giáo vụ ta bà 

Năm ch u hải ngoại một nhà Như Lai 

Nhà Như Lai tăng th n đoàn kết 

Lý hợp quần mọi việc thành công 

Cộng đồng bốn chúng đả thông 

Vạn Hạnh trụ sở “T m Không” đạo mầu. 
 

(Sáng tác năm 1995, thời kỳ hòa thượng Phước Thuận làm 

trụ trì, bác Thái Quang Luyện làm Hội Trưởng) 
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 BA NGƯỜI CHUNG CÕI 

 

Ta từ một cõi trống không 

Thọ th n năm uẩn chơi rông Ta bà 

 hơi rằng lý đạo viết ra 

Thơ, văn tục đế sơn hà tương dung 

Tử sinh sáu nẻo qua cùng 

Rông chơi cõi mộng thiên đàng trần gian 

Vẫn nghe lòng niệm vang vang 

Bỗng nhiên thấy Phật trên bàn chùa xưa 

Đôi ch n nhẹ bước trời khuya 

Sao mai năm cũ lại khua tiếng đàn 

Thần hoàng tỉnh giấc trong hang 

Hiện ra nghe hát nhạc vàng thi ca 

Chị Hằng thấy vậy chớp lòa 

Trời cao giáng xuống một tòa hào quang 

Chim muông say ngủ trên ngàn 

Mở to đôi mắt bàng hoàng tiếng kêu 

Người say uống rượu trong lều 

Bước ra đập vỡ cái bình ngu si. 
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SĨ NGƯỜI 

 

Sĩ người là sĩ vần thơ 

Sĩ văn, sĩ báo, nhạc ra nốt đàn 

Sĩ người là sĩ sư đoàn 

Chiến chinh diệt giặc bảo toàn quê hương 

Sĩ người là sĩ dễ thương 

Lời ca tân, cổ cải lương xứ mình 

Sĩ người là sĩ c u kinh 

Nói ra lời pháp trí minh tâm thành 

Sĩ người là sĩ vẽ tranh 

Người kia tạc tượng tâm lành mới nên 

Sĩ người là sĩ nghị viên 

Từ bi, hỷ xả mới nên sĩ CHÙA 
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 TỰ GIÁC TRƯỚC BÌNH MINH 

 

Ai đã thấy 

Nghiệp quả xấu trong A Tăng kỳ kiếp 

Nhiều tội lỗi có cả trọng và khinh. 

Bám sâu Tạng thức, dẫn dắt thân hình. 

Luân hồi khổ, trôi dạt vào các cõi. 

 

Ai đã thấy 

Trong kiếp rồi, được có chút thiện căn 

Sanh làm người, trong kiếp này gặp Phật 

Gặp Phật rồi, sao t m chưa vào định 

T m còn Viên, ý Mã lăng xăng. 

 

Ai đã thấy 

Giáo lý đào s u ph n ra giải rõ 

Nhưng tâm trần chưa sáng tỏ  hơn Như 

Vì vọng thức nên không thấy thật hư 

Trong phụng trì, đôi khi còn chấp ngã. 

 

Ai đã thấy 

Có tích cực ăn chay và niệm Phật 

Việc đời, đạo trong đối đãi chưa th n 

Lòng hỷ hả tiếp con người giàu có 

Khi giao tế tâm còn thấy từng phần 
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Ai đã thấy 

Vẫn biết rằng trụ tâm hành bố thí 

Là tục đế mà vẫn thấy hăng say 

Ý đầu tư cho phước đức sau này 

Quên nguyên lý vô trụ thành công đức. 

 

Ai đã thấy 

Tự mình có đôi lúc mừng vui 

Vui trong t m, tưởng mình là thứ thật 

Nhất trên đời, thấy đang sắp thành Phật 

Miệng thì thành, nhưng lòng chẳng có tu. 

 

Ai đã thấy 

Học không tu, chỉ là một đãy sách 

Nói thao thao lý nghĩa ngàn c u 

 òn nh n ngã do chưa ngộ Tánh 

Lý, Tánh rõ ràng mới thật Tăng. 
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Ai đã thấy 

Sau những giờ đưa t m vào thiền định 

Mở cửa lòng, niềm khoái cảm lâng lâng 

Gọi phone báo với bà con xa gần 

Các bạn hỡi!  hưa được vào đại Định. 

 

 

Ai đã thấy 

Tự thấy mình như thể vị thiền sư 

 h n bước nhẹ tay bấm lần tràng hạt 

Ngoài vẻ tịnh, nhưng lòng trong dậy sóng 

Những ước mơ đang dồn dập suy tư. 

 

Ai đã thấy 

Học Phật rồi như dã tràng x y cát 

Học rất nhiều, T m chưa đạt  hơn Như 

Mấy mươi năm nghiền ngẫm tám vạn tư 

Nay xét lại, chưa trọn phần chữ Giác. 

 



LEÂ BAÛO KYØ 51 

BÊN EM 

 

Tóc em bay chẳng có lược cài 

Sợi ngắn sợi dài chấm bờ vai 

Khi gió thoảng hương em ngào ngạt 

Tôi ngó nghiêng đầu thấy tóc mai. 
 

Tóc em bay trong chiều gió lộng 

Làn môi em mọng đóa hồng nhung 

Tình chớm nở bay cao rào rạt 

Nhịp bước song hành ý mông lung. 
 

Áo phất phơ bay bay trước gió 

Mắt em tròn em ngó cong mi 

Ngó qua em so le nhịp bước 

Nghe trong lòng vũ điệu tăng gô. 

Guốc em cao em đi nhè nhẹ 

Vạt áo dài tha thướt nhởn nhơ 

Em bước mềm chân trên sỏi đá 

Hình hài em cả một trời thơ. 
 

Đứng bên em chẳng nói được lời 

Thấy bóng tình hờ lẻn vào hơi 

Tôi giấu tình em trong biển mộng 

Nghe sóng trong lòng lướt nhẹ lơi. 
 

Đứng bên em bao tiền kiếp đợi 

Ngồi bên em ngồi đến trời thu 

Tôi nói khẽ th n em ngàn điệu 

Em trả lời trăm điệu vần thơ. 

 

 

THƯƠNG VÀ GHÉT 

 

Tình luyến ái, oán thù chồng chất, 

Từ bao đời, thuở trước hôm nay, 
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 ăn lành, cội dữ sum vầy, 

Oán thương đền trả sợi dây luân hồi. 

Nên rõ thực chỉ thương không ghét, 

Là tình thâm cốt nhục đáng ghi, 

Đúng lời Phật dạy đừng nghi, 

Vô minh không biết quên đi cội nguồn. 

Đã rõ thực không thương chỉ ghét, 

Là trái oan, oan trái từ lâu, 

Xa nhau mà vẫn tìm cầu, 

 on đường nhân quả làm sao chối từ. 

Người học Phật ta nên hiểu biết, 

Kẻ đạo tình bốn chúng cùng cha, 

Nhân duyên gặp gỡ Ta bà, 

Kết đoàn ngũ hóa chính là Tăng th n. 

Tăng th n kết làm nên Phật sự, 

Nếu kẻ nào mưu sự chống nhau, 

Đó là ma quái xen vào, 

Gây nên nghi kỵ phá hòa hiệp Tăng. 

Tăng th n chúng, ta nên nhận thức, 

Giáo hội nào cũng phải kính thương, 

Dẫu rằng có kẻ tầm thường, 

Nhưng vì “Giác ngộ” ta luôn kết đoàn. 
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LOÀI CHIM HẢI ÂU 

 

Hải âu thuở ấy bay về 

Trọn đời với biển lê thê tìm mồi 

Cánh chim mỏi mệt không lơi 

Đói, no bờ cát đứng phơi cánh mềm 

Sáng ra, chiều đến, về đêm 

Hải âu trống mái chẳng thêm được gì 

Đời chim tuần tự mất đi 

Bộ lông áo vũ luôn thì rụng rơi 

Hải âu trên biển ngàn đời 

Bao giờ chim ấy mới rời biển Mê? 
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ĐÊM TRÊN SÔNG HƯƠNG 

 

Lênh đênh chậm lướt thuyền rồng 

Trường Tiền in bóng cá sông lững lờ 

Trăng đêm trắng bạc đôi bờ 

Lòng sông vọng tiếng hò ơ ớ hò 

Trong thuyền cười nói b ng quơ 

Chợ hôm Thừa Phủ đò chờ khách sang 

Đò dọc với lại đò ngang 

Sông đêm lấp lánh muôn ngàn ánh sao 

Lung linh bóng nước bóng cao 

Lập lòe mờ tỏ thuyền chao mái chèo 

Thuyền trôi nước cũng đi theo 

Nam Ai hò điệu khách nghe nỗi sầu 

Thuyền đi qua mấy nhịp cầu 

Đêm nào cầu cũng nghe c u hát hò 

Tiếng hò lúc nhỏ lúc to 

Gió khuya đưa tiếng tận bờ Hương Giang 
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Vọng vang đến tận trên ngàn 

Thọ Xương, Linh Mụ chuông ngân canh gà 

Thuyền khuya cập bến Đông Ba 

Thuyền lên Cồn Hến, thuyền ra Bạch Đằng 

Trời khuya lữ khách bàng hoàng 

Thuyền neo gác mái dọc ngang mệt nhoài 

Trầm trầm giọng nói lai rai 

Trăng tà bóng liễu lả lơi trải dài 

Ba Vinh đò khách chợ Mai 

Trăng chưa lặn khuất có hai ba đò 

Mặt sông nửa tỏ, nửa mờ 

 on đò quên lối lần mò mà đi 

Sông Hương đẹp lắm ai ơi 

Năm canh, sáu khắc muôn đời không thay. 
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ĐƯỜNG TA ĐI 

 

 on đường ta đang đi 

Lối, trải ngọc lưu ly 

Muôn hoa đua sắc thắm 

Bên dòng suối từ bi. 

 

Ta đi lòng nở hoa 

Ngàn dặm thấy không xa 

 h n ta bước vững chãi 

Trên đất tịnh hà sa. 

 

Thân ta trú Ta bà 

Tâm tịnh từng sát na 

T m hành theo hơi thở 

Việc Phật cùng việc nhà. 

 

Đường ta đi có hương 

Hương với ta vô thường 

Thấy ta trong hương định 

Khi tâm trì giới hương. 

 

Dưới hàng cây lá xanh 

Từng bước ta thiền hành 

Nghe im lặng của đất 

Ta cười dưới trời thanh 
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VÔ THƯỜNG 

 

Một ngày qua, vạn vạn ngày qua 

Nối tiếp ban mai, bóng xế tà 

Kiếp kiếp đời người luôn biến đổi 

Sắc, danh suy giảm tâm không già 

Chẳng ai một phút ngồi nhìn lại 

Cứ mãi bôn ba từng sát na 

Chiều tắt mặt trời thân ngủ nghỉ 

Thân nằm tại chỗ, lòng đi xa. 



58 NÖÕ VÖÔNG VEÀ LAÏI VÖÔØN HOA  

TÂM BÌNH ĐẲNG 

 

Bản ngã phàm phu nặng vạn cân 

Muốn cho mòn cạn phải tu thân 

Cam lồ Phật pháp dùng làm giũa 

Giũa tại thiền môn, t m đối nhân 

Đích thực đối nh n t m được giũa 

Dùng người làm pháp diệt lòng sân 

Nhìn người bình đẳng là tâm Phật 

Phật ở t m người nhớ rõ phân. 
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TÌNH KHÔNG ĐỢI 
              (Tặng những người tù cải tạo) 

 

Ngày về trở lại con đường cũ 

Thăm hỏi tình xuân lúc thuở nào 

Hỏi đến ai nào ai chẳng biết 

Nghe lòng dậy sóng, sóng dâng trào. 

 

Không thấy người xưa lòng rộn ràng 

Đăm chiêu nhìn cảnh, bước lang thang 

Lòng sầu lắng đọng nghe tình vỡ 

Lầm lủi đường về nghĩ miên man. 

 

Tình thường trao tặng kiếp cô đơn 

Vỗ cánh bay đi để uất hờn 

An phận thôi thì do định mệnh 

Tình đi hay ở làm sao hơn! 

 

Tình ái đừng đưa vào bến mơ 

Thuyền tình lỡ chuyến đứng bơ vơ 

Khách đầy rời bến thuyền không đợi 

Tình ít có ai mãi đợi chờ. 

 

Tình thay như thể gió mùa sang 

Đông đến thu về tình giá băng 

Mùa hạ gió nồng tình chẳng quạt 

Không tiền tình trốn bỏ sang ngang. 
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NHƯ LAI ĐANG CÓ MẶT 
 

Hiện thực Như Lai đang có mặt 

Trong thể hình có thể tánh giác linh 

Như Lai không biến đổi không diệt, sinh 

Chỉ sinh, diệt của thân phàm tứ đại 

Như Lai vẫn ngồi yên tồn tại 

Theo cùng chúng sanh, vô lượng kiếp vào ra 

Khi chúng sanh lên thiên giới, xuống Ta bà 

Vào A tỳ chốn thiết vi Địa ngục 

Về trở lại cõi thế gian trần tục 

Làm th n người, nhờ còn chút thiện căn 

Khiến tới lui ngôi Tam bảo bao lần 

Hộ trì Phật sự thường hiện diện 
 

Lễ bái dâng hoa lên Phật thờ bảo điện 

Nhớ trong lòng có đức Phật ngồi im 

 ó người lăng xăng rong ruổi đi tìm 

Không tìm Phật ở lời kinh thực chất 

Lại đi tìm Như Lai bị chôn mất 
 

Trong những lần hành tục đế nồng say 

Tâm Viên, Ý Mã mà chẳng hề hay 

Tưởng rằng như thế là đã thấy Phật 

Không ngờ chánh niệm  hơn t m, bậc nhất 

Là ngôi Tam bảo hiện thực trong lòng 

Tâm tỉnh thức, thấy năm uẩn đều không 

Là ngôi thường trú Như Lai có mặt 

Các bạn hỡi! Hãy quay về thỉnh Phật 

Bảo Tòa Sen trắng, chánh điện lòng ta. 
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CÔNG ĐỨC 

 

Phật sự, hễ làm sẽ có công 

Nhưng công đừng trú ở trong lòng 

Nếu tâm còn trú, công ta mất 

Không trú mới là đích thực công 

Tâm trú hoàn về cho phước báo 

Kiếp sau phú quý việc hanh thông 

Muốn cho giải thoát, công vô lậu 

Vô lậu, không cần ngồi đợi trông. 
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Ý NGHĨA XUẤT GIA 

 

Xuất gia đ u phải chán đời 

Do căn Phật trí rạng ngời kiếp xưa 

Sanh ra là phải có chùa 

Học trong tu viện Đại thừa giác tha 

Nội quy, giới luật rát da 

Am tường kinh sử thi qua từng kỳ 

Đậu xong bằng cấp Luật nghi 

Mới cho thọ giới Tỳ khưu làm thầy 

Ai ơi phải biết điều này 

Làm tăng Phật giáo tuổi thầy đồng chơn 

Tứ phần luật Phật nói chơn 

Người còn danh lợi chớ nên làm Thầy. 
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TUỔI XUÂN 

 

Hoa xuân nở rộ tuổi đa tình 

Ngây ngất men tình mất trí minh 

Nghe tình xâm chiếm hồn ngơ ngác 

Man mác vấn vương th n sắc hình. 

 

Hò hẹn thời gian với không gian 

Nắng mưa sá kể chẳng bỏ ngang 

Lòng quyết ra đi tim hồi hộp 

Bàng hoàng giáp mặt thấy ngỡ ngàng. 

 

Đong đưa lời nói ý lâng lâng 

Tình suối tuôn trào lúc gần thân 

Ấp úng thẹn thùng tâm nín lặng 

Quên về thực tại nghĩ miên man. 

 

Tỉnh giấc men tình rồi lại say 

Chung quanh cảnh vật động không hay 

Là lúc hồn say vào một niệm 

Tình nồng nhưng vẫn thấy không đầy. 
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NIẾT BÀN TRONG TA 

 

Vụng tu không thấy Niết Bàn 

Đi trên phố biển miên man cõi lòng 

Nhìn mây nghe sóng chữ không 

Miệng cười đắc ý thiền tông ấy là 

Tóc mai dài ngắn la đà 

Mặc tình tĩnh tọa canh ba chưa về 

Trực ra cái lạnh bốn bề 

Niết Bàn ảo mộng ủ ê tâm hồn 

Lật trang sách cũ chiều hôm 

Hay ra lý đạo đừng bôn ba tìm 

Thảnh thơi làm chủ ngồi im 

Thở ra vô biết cái tâm của mình 

Biết không có nghĩa làm thinh 

Nghe trong tư tưởng tâm mình ở đ u 

Tri hành quán niệm bể dâu 

Duyên sanh vô ngã dụm đầu có thân 

Vô thường thân hoại từng phần 

Hợp duyên thân lại tần ngần phu thê 

Thanh y guốc mộc bộn bề 

Ngày kia rơi lệ lời thề trái ngang 

Thế nhân lắm chuyện phủ phàng 

Ngộ chân lý ấy Niết Bàn trong ta. 
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   EM HÀNH THIỀN 

 

Ngồi thiền, em luôn nhớ 

Em hít thật sâu vào 

Em thở ra nhè nhẹ 

Môi em hãy mỉm cười 

 

Thân em ngồi vững chãi 

Mắt nhìn xuống lim dim 

T m em nghe hơi thở 

Em đếm hơi ra vào 

 

Tâm em về thực tại 

Khi em xả thân thiền 

Nghe ch n em hơi mỏi 

Chánh niệm em xoa thân 

 

Em đứng lên thiền hành 

Em đi sau người trước 

 h n em bước khoan thai 

Em đi trên đất tịnh 

Lòng em thấy Như Lai. 
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THIỀN MA 

 

Thiền Phật, pháp tu để diệt Ta 

Diệt Ta. Bằng pháp Định Ba la 

Thiền gia vô giáo, Thiền gia giả 

Thiền giả, khoe tài, Thiền giả Ma. 

Nhân ngã cất cao, Thiền ngoại đạo 

Thiền mà như thế, thuộc thiền Ma. 

Vì Ma, bản tánh ưa lừa dối 

Phật tử chơn tu, hãy tránh xa. 
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LỜI MẸ RU CON 

 

 on ơi!  on là Việt 

Nguồn gốc của Rồng Tiên 

Tổ tiên theo đạo Phật 

Nên dân tộc mình hiền 

 

 on ơi!  on là Việt 

Cháu, con của Lý, Trần 

Bốn ngàn năm văn hiến 

Nước ta đẹp muôn phần 

 

Làm con nước Việt da vàng 

Đừng quên cội gốc con Rồng cháu Tiên 

Lỡ ra theo Đạo nhiều tiền 

Con nên thờ phượng tổ tiên ông bà 

 

À ơi!  on của mẹ 

Mai này con lớn khôn 

Con tìm về đất mẹ 

Đất mẹ là linh hồn 

 

À ơi!  on của mẹ 

Lớn lên con nhớ rằng 

Phải làm người nước Việt 

Đừng theo bọn ngoại xâm 

Mới xứng danh Tiên Rồng. 
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LỜI NGUYỀN THUỞ TRƯỚC 

 

Em kiếp trước về nơi chốn cũ 

Gặp nhau đ y tại đất thần tiên 

Tình ta thể hiện trao liền 

Nghe lòng thương nhớ triền miên đêm dài 

Duyên gặp gỡ do nhân kết tụ 

Bởi duyên lành thuở trước cùng tu 

Duyên lành như đóa vô ưu 

Nghìn năm gặp lại pháp lưu tràn đầy 

Pháp duyên đầy nở hoa trí tuệ 

Nên kiếp này gặp tại vườn hoa 

Hoàng cung say đắm tình ca 

Thường Minh nhớ lại, đôi ta thề nguyền: 

Lời thề nguyền phụng thờ chư Phật 

Tâm chánh niệm lễ bái tán dương 

Hành trì bố thí cúng dường 

Hồng danh sám hối con đường Trí minh 

Tâm Trí minh giai do Thiền định 

Tức hành trì chẳng trụ lục Trần 

An vui phá chấp tăng th n 

 hính là công đức rõ phần song tu 
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Ta nhớ mãi lời nguyền thuở trước 

Em cùng ta cúng những hoa sen 

Ta, em trước Phật dâng lên 

Hoa sen mười đóa kết duyên Phật Đà 

Rồi từ đó ta em trôi nổi 

Nhưng kiếp nào ta cũng gặp em 

Phụng trì Tam Bảo thâm sâu 

Thỉnh tăng nói pháp đạo mầu Như Lai 

Pháp luân chuyển như Phật trụ thế 

Bốn chúng cùng học Phật công phu 

Hoằng dương chánh pháp khuyến tu 

Chúng sanh hằng thuận lòng từ Ba la 

Hành Ba la, Thường Minh còn nhớ? 

Lục độ hành em hứa với ta: 

Vợ con cho hết người già 

Với người nghèo khổ cửa nhà cho luôn 

Em còn hứa tình yêu nửa chặng 

Cho phép anh ra khỏi Ta bà 

Áo đời anh đổi cà sa 

Tình yêu bỏ lại xuất gia cứu đời 

Thường Minh em hãy giữ lời 

Từ nay anh sẽ xa rời vợ con. 

 
(Diễn lại lời Thái Tử Tất Đạt Đa  

nói với công chúa Gia Du Đà La  
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TÌNH NHỚ 

 

Người đi có kẻ chờ mong đợi 

Đêm thấy trăng sao ngày thấy mây 

Không gian đếm bước tư duy mộng 

Thực tại quên đời trong phút giây 

 

Người ở nơi nao trong lúc này 

 ó người đang đứng dưới hàng cây 

Nốt nhạc không lời tuôn sợi nhớ 

Vặt lá bên đường như kẻ say 

 

Người đi để lại mấy mùa thu 

Mùa hạ đột nhiên có sương mù 

Mắt trông xa thẳm lên màu nhớ 

Một ngày mà thấy những ba thu 

 

Tình nhớ tình si của thế nhân 

Ai không thương nhớ sẽ mất phần 

Là người làm sao không thương nhớ 

Đất trời còn thế huống chi NHÂN. 
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LỜI KHUYÊN CỦA MẸ 

 

 on ơi, mẹ nói con rằng 

Khi con khôn lớn nói năng điều lành 

Lời hay đúng nghĩa chữ thành 

Thành danh, thành nghiệp do lành mà ra 

Làm người nước Việt Nam ta 

Chữ nhân là đạo Thích  a ban đầu 

Chữ lành tu tập theo sau 

T m con có Trí đạo mầu ra đi 

Qua bờ giác ngộ tức thì 

Thấy Tăng, thấy Phật lưu ly sáng ngời 

Làm người đang sống trên đời 

Chữ lành không có, chết thời làm ma 

Sau khi thần thức đi ra 

Hồn phiêu, thức lạc mù lòa điếc tai 

Dù Tăng có tụng nhiều bài 

Lời kinh của Phật không sai tý nào 

Kinh rằng: T m sáng được vào 

Vào trong Cực Lạc hay vào cõi Thiên 

 õi người: nh n đức tâm hiền 

Tái sanh trở lại cõi Thiên cõi Người 

Làm con phải biết hỗ ngươi 

Nghe lời mẹ dạy lên người Cõi Trên. 
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QUAY VỀ 

 

Vô lượng kiếp kiếp lai 

Vô minh vào sáu cõi 

Quanh quẩn trong luân hồi 

Trùng trùng duyên nghiệp khởi 

Giao điểm ở thiện căn 

Duyên lành được gặp Phật 

Nhờ còn chút Bala 

Quay về tâm tỉnh thức 

Thấy lại thân phận mình 

Tăng th n mặc áo pháp 

Từng bước diệt tham sân 

Lấy cam lồ tịnh thủy 

Trải lòng xin sám hối 

Trước bảo điện tâm con 

Điều ác thề dứt bỏ 

Nguyện làm các việc lành 

Thân tâm con vào tịnh 

Thường Minh trí nở hoa 

Trường tồn niềm an lạc 

Tức Minh cảnh Bồ Đề 

 hơn như t m bất động 

Tự tại bước thong dong 

Trần ai không vướng bận 

Phật Đạo sẽ viên thành. 
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HOA ĐỜI 

 

Tình yêu là đóa hoa hồng 

Cho nhau mọi thứ để mong đáp tình 

Nhận hoa đ u dễ làm thinh 

Trao lời đáp lễ tâm tình kề nhau 

Tình yêu ích kỷ thâm sâu 

Một trong phản bội khổ đau vô vàn 

Môn đăng, hộ đối giàu sang 

Thường tình đưa đến chàng nàng chia ly 

Trường đời lắm kẻ tham, si 

Bên ngoài giao tế, so bì bên trong 

Thương thay một số long đong 

Vì tiền nên có các ông bỏ bà 

Xét ra đa số các bà 

Từ bên nước Việt huống là qua đ y 

Đột nhiên phá vỡ sum vầy 

Tình đang nồng ấm vẫy tay giã từ  

Ra đi một cách vô tư 

Như người hàng xóm không thư gởi về 

Ham tiền quên mất lời thề 

Nghiệp trần nói vậy chẳng chê người nào: 

Còn duyên không rủ cũng vào 

Hết duyên ai nấy tự đào thoát th n 

Chữ DUYÊN là NGHIỆP của trần 

Trả xong nghiệp quả mãn phần ra đi 

Hỡi ai đừng tiếc làm chi 

Hoa Đời là thế có gì mà đau 
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KHUYÊN CON 

 

Tuổi con nay lớn, lớn lên rồi 

Phải biết cái hay, dỡ sự đời 

Mà tránh, mà ưa cho đúng cách 

Bằng không, ắt sẽ vấp tơi bời 

Khổ đau hạnh phúc do mình tạo 

Đòn bẫy, miếng ngon có khắp nơi 

Liệu đó đưa tay, dùng mắt thấy 

Đường đời khéo léo, khéo khôn lời. 
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 DÒNG THÁC SANH TỬ 

 

Kìa dòng thác trước mặt 

Nước đang chảy đổ, rơi 

Đừng bước, đừng bước tới 

Bước tới ắt bị trôi 

 

Dòng thác đang lao xuống 

Tiếng nước vang rì rào 

Cuồn cuộn ghềnh vực thẳm 

Rơi xuống thân chìm sâu 

 

Không dừng không dừng lại 

Tư duy quán sát xem 

Tìm đường vượt khỏi thác 

Đứng đó ắt bị chìm 

 

Không đứng lại, không tới 

Là thoát dòng tử sanh 

Bước tới hay đứng lại 

Ắt phải vào tử sanh 

 

Dòng thác của sanh tử 

Không tới không đứng lại 

Cả hai giữ thật bền 

Chỉ có vượt lên trên. 
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TÌNH LÀ MỘNG 

 

Ai vun cát xây lầu tình ái 

Bằng ánh trăng sương khói bốn mùa 

Lầu dã tràng tường xây gạch mộng 

Sóng dâng trào tan rả chiều xưa 

 

Đã là tình có lúc nồng say 

Cái thuở ban đầu như gió lay 

Hai bên ai cũng thì thầm nói 

Tình ta mãi mãi chẳng không phai 

 

Ôi thôi rồi vỗ cánh bay đi 

Một chén men tình luôn đắng cay 

Tình lúc ban sơ đều uống cạn 

Men tình vừa thắm đã chia tay 

 

Ai cất tình ai trong bảo tàng 

Quanh năm suốt tháng bốn mùa sang 

Quên đi cho nó thành băng giá 

Nhớ lại làm chi thêm bẽ bàng. 
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HOA BƯỚM TIÊN 

 

Hoa bướm tiên, thắm tươi trong nắng, 

Ai vào vườn đừng cọ, đừng mân, 

Đừng rờ rụng cánh gẫy thân, 

Yêu hoa chỉ ngắm, bâng khuâng ra về. 

Lâng lâng nhớ, hoa tiên đơn độc, 

Hoa cả vườn chỉ có mình em, 

Em là hoa bướm nàng tiên, 

Nghiêng mình em múa trông hiền làm sao! 

Em xòe cánh năm canh, sáu khắc, 

Tĩnh lặng trầm như kẻ thiền tu, 

Bốn mùa xuân, hạ, đông, thu, 

Nàng tiên hoa bướm chẳng lưu ý trần. 

Đã một lần hoa tiên gẫy cánh, 

Em vững lòng quán niệm Sát Na, 

Hoa nào rồi cũng phải qua, 

Vô thường hoại diệt, sanh, già, tử, đau. 

Hỡi ai đó đừng nên đắm đuối. 

Tĩnh lòng trần bỏ bớt bướm tiên, 

Hoa bướm tiên lắm ưu phiền, 

Xa lìa hoa, bướm tức liền vô sanh. 

 

 



78 NÖÕ VÖÔNG VEÀ LAÏI VÖÔØN HOA  

 QUẢ NGHIỆP 

 

Nghèo khó, giàu sang người một quả 

Quả chua, cay, đắng, ngọt, dữ, hiền 

Đó là nghiệp quả, quả tiền khiên 

Bản chất đổi thay chua thành ngọt 

Đá nằm lòng đất biến vàng ngọc 

Thóc nâu giã mãi sẽ trắng trong 

Nếu ai muốn “ ó”, lấy chữ “Không” 

Chữ “Không”, không có là chữ Phật 

Đa số con người chọn chữ “Nhất” 

Ít ai chọn lấy con số không 

Thân là không, chọn có trong lòng 

Chọn “ ó”, bỏ “Không”, sẽ không có 

Muốn Có, chọn Không mới được có 

Chọn Không, bỏ Có, quả đến ngay 
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Quả tục, quả chơn đến liền tay 

Quả chơn ra khỏi đường sanh tử 

Quả tục kho vàng người lữ thứ 

Trở lại trần gian chưa muốn về 

Ngọc vàng xài hết muốn về quê 

Khi muốn trở về không về được 

Vì rằng tục hết chơn không tạo 

Cực lạc, trần gian mất cả hai 

Lạc vào xứ khác khổ hình hài 

Hỡi khách trần gian đang tạm trú 

Đang xài Tục đế nhớ mua  hơn 

Không  hơn, Tục hết vào biển khổ 

Thà rằng còn Tục vẫn còn hơn 

Hơn là mất Tục, mất cả  hơn 

Cả hai mất hết khó lên cõi trần 

Súc sanh, ngạ quỷ tần ngần 

Th n người còn khó, huống chi Thiên đàng! 
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 TÌNH HÓA NGỌC 

 

Tình nồng ai đếm được sao 

Thương em tình cả ngàn sao trên đời 

Tình trao không phát ra lời 

Trong lòng dậy sóng biển khơi chập chùng 

Như sơn hỏa diệm đang nung 

Lửa tình âm ỉ cháy bùng có khi 

Lâu ngày hóa ngọc lưu ly 

Men tình lên mốc biến đi lúc nào 

Nhưng chưa, còn lắm dạt dào 

Bên trong giông tố bên ngoài ngẩn ngơ 

Tình thương hay đợi, ưa chờ 

Sao em cứ vẫn thờ ơ, hỡi nàng! 

Thôi em, đừng chớ hỏi han 

Tình trong im lặng là vàng em ơi! 

Trách “ ưng” vài tiếng mà chơi 

Tình thương lý tưởng xa rời quý hơn 
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Thâm sâu ắt sẽ dỗi hờn 

Sợi dây phiền não chờn vờn động tâm 

Vì mang cái nghiệp thương thầm 

Mặt em dễ ghét trầm ng m thương hoài 

Thương em để đó mà coi 

Như hình pho tượng đứng ngoài công viên 

Nên em đừng chớ sợ phiền 

Anh là thi sĩ thương riêng đàn bà 

Thương em anh đứng xa xa 

Làm thơ phác họa ngọc ngà thân em 

Phàm phu có lúc cũng thèm 

Muốn hôn mái tóc và xem tay ngà 

Tình thương không nói nhưng mà: 

Thay cho lời nói đó là vần thơ 

Thương em anh giữ trong mơ 

Lâu lâu gọi hỏi vẩn vơ… đạo tình. 
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QUÊN 

 

Đầy đ u không thấy, thấy tình vơi 

Gom góp cho nhau chẳng nhớ lời 

Chiều xuống chia tay lòng quên hết 

Lời nói phơi bày đã rụng rơi 

 

Chần chừ nửa ở nửa muốn đi 

Nuối tiếc không gian lúc chia ly 

Nhìn nhau ánh mắt tình lưu luyến 

Không nói nhưng tình đọng bờ mi 

 

Trở lại phòng riêng lòng trống vắng 

Suối tình róc rách khắp thân hình 

Gọi tên người ấy trong cơn mộng 

Thức dậy thì ra ngủ một mình 

 

Từng giây từng phút lòng mong đợi 

Nói nhắn qua phone có hẹn nơi 

Đếm nấc thời gian trông gặp mặt 

Đến khi gặp mặt quên hết lời. 
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TÌNH KHÔNG SAY 

 

Ta gặp em vào đầu mùa sen nở 

Tình anh trao có thêm chút hương trầm 

Để em thơm thơm mãi cả ngàn năm 

Và tẩy sạch cát bụi trần phiền não 

Tình anh trao không bao giờ giông bão 

Không đo lường không nói được bao nhiêu 

Không năm tháng chẳng không gian sớm chiều 

Nó tồn tại vọng về từ quá khứ 

Không phải tình như cuộc tình lữ thứ 

Bởi duyên lành vừa gặp đã trao ngay 

Tình có nồng nhưng không mộng và say 

Xa thương nhớ gần nhau lòng kính nể 

Không ái  n và cũng chẳng bận lòng. 
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XA VẮNG 

 

Hôm nào không có em, 

Lòng anh dồn sóng vỗ, 

Đường về Thiên lạc lối, 

Tâm khởi nhớ từng giây. 

Cụm hồng bên cửa vắng, 

Sừng sững trong lặng câm, 

Buồn vài cánh nhạt màu, 

Làm bạn gió đi hoang. 

Không gian đọng tình xưa, 

Thời gian trong đợi chờ, 

Thấy hương quyện làn khói, 

Lơ lửng vọng người xưa. 

Hoa lá hồn ngủ say, 

Giọt nắng ác vô tình, 

Nứt rạn lòng sỏi đá, 

Đan lối vào cỏ cây. 

Bếp nhạt màu lam khói, 

Người ngồi t m hư vô, 

Mong thuyền về bến cũ, 

Để hết lòng chơi vơi. 

Nghe âm nhạc hương tình, 

Nhìn đèn nến lung linh, 

Suối nguồn tình đang chảy, 

Vào biển đời mông mênh. 

 



LEÂ BAÛO KYØ 85 

 CẢNH CŨ NGƯỜI XƯA 

 

Trở lại con đường xưa 

Sài Gòn trời nắng trưa 

Hàng me xanh rợp bóng 

Ve sầu tiếng đong đưa 

 

Dừng ch n bên đường cũ 

Tường nhà đã rêu phong 

Người tôi quen thuở trước 

Hình như đã sang sông 

 

Lòng chìm vào bến mộng 

Nghe sóng vỗ trong lòng 

Ôi một thời dĩ vãng 

Còn chi nữa mà mong 

 

Người đi ở phương nào 

Như trời đêm đầy sao 

Như chim trời cá nước 

Như lá trong rừng sâu 

 

Trở lại kiếp cô đơn 

Lang thang thêm một thời 

Làm thuyền không bến đổ 

Biển đời một mình bơi. 
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THỨC TỈNH QUAY VỀ BÊN MẸ 

 

Con lạy mẹ trong nhiều đời quá khứ 

Con lạy mẹ đang có mặt hôm nay 

Lạy mẹ, con xin thưa mẹ việc này 

Được th n người không ngẫu nhiên mà có 

 ó được thân do tinh cha huyết mẹ 

Cùng tứ đại thành sắc uẩn thân con 

Lúc mang thai thân mẹ bị hao mòn 

Đi, đứng nhẹ, mẹ cử ăn mọi thứ 

Sanh con ra, đêm dài mẹ ít ngủ 

Mẹ nằm chỗ ướt, phần khô con nằm 

Nuôi con mẹ, mẹ vất vả nhiều năm 

Cha dạy dỗ, mẹ lo phần cơm áo 

Phận làm con, HIẾU, ƠN là nghĩa ĐẠO 

 

Giờ đ y con lạy đền ơn 

Con xin phụng dưỡng gần bên mẹ già 

Mẹ già như thể bánh đa 

Bánh đa rớt xuống, bễ ra nhiều phần 

Mẹ già là bậc yếu nhân 

Phải lo canh giữ tấm thân mẹ già. 
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TRƯỜNG XƯA PHỐ NÚI 

 

Phao Lồ, Minh Đức, Bồ Đề 

Pleiku, Hồng Thái, Pheime tên trường 

Học sinh trung học ngày thường 

Sáng ra chiều đến trắng đường phố xưa 

Bốn mùa đất đỏ nắng mưa 

Thầy cô đủng đỉnh xe đưa rước về 

Học sinh đường dốc bước lê 

Quần xanh áo trắng tóc thề chấm vai 

Nam sinh dáng điệu hùng oai 

Nữ sinh tha thướt gót hài dấu yêu 

Pleiku đông đến mỗi chiều 

Nam thanh Nữ tú dập dìu gọi tên 

Hoàng Diệu phố dốc đi tên 

Pleiku mộng đẹp đến quên đường về 

Để rồi thành kẻ sơn khê 

Rong chơi Hồ Biển tình quê đậm đà 

Mùa xuân dâu bể đi ra 

Mang the phố núi tình ta vẫn còn 

Ngày nay xứ Mỹ họp đoàn 

Thầy cô bạn cũ h n hoan cõi lòng 

Thời gian ngóng đợi chờ mong 

Bây giờ rõ thật mắt trông mặt chờ. 
 

Tôi, Đức Hạnh- Lê Bảo Kỳ (cựu GS Bồ Đề) sáng tác tặng các thầy, 

cô, học sinh liên trường Pleiku, nh n đại hội lần thứ 6 tại Quận 

Cam Hoa Kỳ, ngày 2-tháng 8-2014. 
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LỜI KÊU GỌI THIẾT THA 

 

Như Lai giáo pháp Tạng kinh 

Đưa người giải thoát tử sinh luân hồi 

Nên chi chư Tổ muôn nơi 

Ra công dịch thuật giảng lời khế kinh 

Xét ra Phật giáo nước mình 

Trăm năm về trước tụng kinh chữ Tàu 

 hư Tăng,  ư sĩ đời sau 

Muốn cho Phật tử hiểu mau đạo mầu 

Ngày nay Tăng sĩ cùng nhau1
 

Đem kinh Hán, Phạn dịch bao năm trời 

Sau ngày đất nước đổi đời 

Tăng Ni Phật tử tìm nơi tu hành 

Làm cho Tam Tạng chưa thành 
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Nhiều kinh Hán, Phạn rành rành còn nguyên 

Năm qua Tôn Đức phát nguyền 

Quê nhà, hải ngoại được truyền dịch kinh 

Quê hương một số Tăng sinh 

Gốc tu Phật viện thông kinh chữ Tàu 

Nước ngoài Pháp hữu cùng nhau 

Lập Ban Bảo Trợ tiến mau hoàn thành 

Tạng kinh chữ Việt tiến nhanh 

Hai nghìn mười mấy hoàn thành Tạng kinh 

Ai ơi muốn thoát tử sinh 

Phát lòng Bồ Tát giúp kinh mau thành 

Do tâm phát nguyện lòng thành 

Là duyên trợ đạo t m thành chơn không 

Chân không không thể tự không 

Nghe thêm lời gọi lòng không nề hà 

Đọc qua tâm ý vị tha 

Giúp kinh hoàn tất ấy là Tâm không 

Đắn đo do dự nghi lòng 

Là nhân lá chắn tâm Không, không thành 
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Hai nghìn mười mấy hoàn thành 

Xin thưa việc ấy ngọn ngành như sau: 

Tăng sinh thuở trước cùng nhau 

Lẻ loi các tỉnh về mau Nha thành (Nha Trang) 

Lấy kinh Hán, Phạn đi nhanh 

Lưu về tệ xá một mình dịch ra 

Tiền xe, cơm, muối, cà sa 

Lấy đ u bồi dưỡng đi ra, đi về? 

Sau khi dịch hết kiểm kê 

Nộp cho trưởng nhóm đề huề bản sơ 

Lấy thêm cuốn nữa, cuốn tê 

Lại về tệ xá bằng xe, bằng tàu 

Để cho Tam Tạng xong mau 

Kính xin quý vị nghĩ sao việc này 

Nam Vang, Lào, Thái trước đ y 

Họ xong Pháp Tạng rất mau trước mình 

Qua đoàn dịch thuật Tăng sinh 

Chúng ta Phật tử làm thinh việc này? 

Ai ơi giúp một bàn tay 

Để cho Pháp Tạng chóng mau hoàn thành. 
 

2
 Năm 2001, Ban Bảo Trợ Pháp Tạng VN Hải Ngoại được thành lập, do 

Pháp huynh chúng tôi (HT Thích Đỗng Minh ) gởi thư yêu cầu. 

. 
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VỀ NGUỒN 

 

Ai là Phật tử Việt Nam 

Trong ngoài nước Việt nhớ loan tin này 

Mùa thu tháng chín năm nay 

Tăng Ni về cội sum vầy rất đông 

Lập thành Phật giáo cộng đồng 

Xuất gia  ư sĩ nỗi lòng hân hoan 

Việt Nam Phật giáo Tăng Đoàn 

Họp nhau bốn chúng lo toan Phật thừa 

Hoằng dương Đạo Pháp hơn xưa 

Do vì hết kẻ ganh đua lợi mình 

Tăng th n toàn bậc trí minh 

Nhìn xa thấy rộng chuyên tinh tu hành 

Không còn Thống nhất tranh giành 

Tăng đoàn hải ngoại độ sanh đạo trời 

Đồng bào Phật tử ai ơi 

Nhớ đi dự hội VỀ NGUỒN tới đ y 

Về nguồn ý nghĩa thế này 

Nhớ ơn chư tổ tỏ bày lễ nghi 

Lễ nghi hiệp kỵ tụng trì 

Nhắc nhau Bồ Tát phải ghi tạc lòng 

Tăng đoàn bốn chúng đều mong 

Nắm tay đoàn kết phục hưng Đạo mình. 
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NHỚ BÀ CON QUYẾN THUỘC 

 

Nhớ quê Bình Thủy Sông Mao 

Chợ lầu Đa Phước chỗ nào cũng thương 

Hòa đa Phan Rí và Duồng 

Liêm Công quê ngoại chiều sương khói mờ 

Lạc Sơn động cát nên thơ 

 à Nuôi Quán Mía con đê đầu làng 

Nhớ thương cháu lớn tên Đàn 

Culy cháu út cháu Hồng tên xinh 

Anh tôi tên Điệt rất tình 

Bà con quyến thuộc hết mình tộc gia 

Đời tôi vốn kiếp xa nhà 

Cao nguyên xứ thượng vô ra Sàigòn 

Chân mòn mà ý chẳng mòn 

Ở nơi xứ lạ lòng còn nhớ quê. 
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TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT 

 

Lòng từ có nghĩa TỲ LÔ 

GIÁ NA cư sĩ biết tu tại trần 

Biết tu tâm thức không phân 

Giàu sang hèn mọn có tâm Phật Đà 

Tiền th n Đức Phật Thích Ca 

TỲ LÔ muôn kiếp GIÁ NA độ người 

Không chia rẽ chẳng chọn nơi 

Người sang cho đến kẻ ngồi ăn xin 

Xem đều ai cũng tăng th n 

Người nay tu Phật có phần chọn nơi 

Giàu sang, trí thức hết lời 

Phật kia trước mặt ở người xin ăn 

Giá Na trong đám văn nh n 

Bánh mì xin biếu Phật th n ăn mày 

Ăn mày bẻ nửa chia ngay 

 hia con chó đói liền tay nửa phần 

Thật hoan hỷ chẳng phân vân 

 on là con chó còn th n ta người 

Thập phương quan khách cất lời: 

Người cho kẻ nhận Phật ĐỜI TỲ LÔ. 

 ó người thấy vậy ô hô! 

Chấp tay lễ bái TỲ LÔ ăn mày. 
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QUÊ TÔI CÒN ĐÓ 

 

Tỉnh huyện d n tôi áo lượt là 

Nam thanh nữ tú dáng kiêu sa 

Gió mai xuyên tóc thơm trinh nữ 

Một thoáng đi về cất tiếng ca 

 

Hát bài đồng lúa cánh cò bay 

Phố chợ bán buôn nhộn nhịp ngày 

Lũ lượt kẻ đi người khác đến 

Đò chiều trên bến thật vui thay 

 

Đêm về trăng sáng ngập làng tôi 

Dưới bóng hàng cau tiếng nói cười 

Đàn cháu ngồi nghe bà kể chuyện 

Tiếng chày giã gạo giã từng đôi 

 

Cuối năm tháng chạp Tết ngày xuân 

Bánh tét cờ treo suốt cả tuần 

L n múa bà con đi chúc tụng 

Chúc nhau vạn phúc mãi còn xuân. 
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NÀNG KIA THUỞ ẤY 

 

Nàng kia là áng Mây Hồng 

Mi cong mày liễu xanh trong khép hờ 

Thân nàng cả một vần thơ 

Gót nai e ấp tóc thề chấm vai 

Tay ôm cặp vở sớm mai 

Áo dài mười sáu thêm hai tuổi trò 

Văn hay bài tập chăm lo 

Điểm trung cộng chín thầy cô khen lời 

Mùa xuân hồng nở nơi nơi 

Cô thầy bạn cũ tự thân tan hàng 

Cô nàng làm kiếp thầy làng 

Ê a Việt ngữ lầm than muôn điều 

Dak-Tô Pen-Hét đìu hiu  

Mười hai bến nước nàng liều sang ngang 

Người xưa, nàng vẫn yêu chàng 

Biệt thư  m tín bàng hoàng ngất ngay 

Ngày ngày đôi mắt Sơn T y 

Tóc mây cuộn rối gót hài lê thê 

Nha thành xứ biển nàng về 

Tay se hạt cát đê mê cõi lòng 

Duyên đưa nàng biết được chàng 

Bên trời sao bạch nàng vươn vui mừng 

Đêm ngày nàng thấy sáng trưng 

Một mai qua đó chàng cồng nàng đi. 
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NẮNG CA LI 

 

Nắng  ali em đi mà chợt thấy 

Hoa đốm trời rơi rụng dưới chân em 

Em hoa mắt ngỡ rằng trời giáng ngọc 

Em vội vàng đứng lại để định tâm 

Sau tĩnh lòng em biết nắng Cali 

Nắng Cali ấm mát nóng bốn mùa 

Gió đông xu n tình  ali thật ấm 

Gió thu hè thân em ngọc biển xanh 

Sóng d ng trào em vui đùa hoa biển 

Nắng giận hờn len lẻn vào mắt em 

Em nhắm hờ để say tình với nắng 

Em Cali nhớ đừng đi đ u nhé  

Nắng nơi nào không ấm bằng Cali  
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PHẬT NGỌC VỀ PHÁP VƯƠNG 

 

Phật đến Pháp Vương một buổi chiều 

 hư Tăng Phật tử thật là nhiều 

Người lên kẻ xuống qua đồi núi 

Lòng ngóng trông mong chỉ một điều 

 

Phật được đem lên mau ngự điện 

Chưa lên cảm thấy nỗi ưu phiền 

Lý do trắc trở đường hơi hẹp 

Phật Ngọc còn trong chữa có lên 

 

Mãi đến trưa mai xe nhỏ đến 

Xe này có chiếc cẩu cần cao 

 hư Tăng Phật tử tâm cầu nguyện 

Mấy chốc Kim Cang Phật ngự đài 

 

Tất cả người người quỳ lễ Phật 

Đầu tiên thấy Phật miệng cười tươi 

Không về ở mãi nhìn lên Phật 

Sực nhớ khuya rồi nên phải vơi 
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TÂM PHẬT NGỌC 

          

 

Mắt nhìn biển sắc trần 

Không mở cửa tâm can 

Mắt biết đó là vật 

Tâm trong một niệm an 

 

Tai nghe những âm thanh 

Tự biết đó một mình 

Niệm trong không liên đới 

Như bầu trời trong xanh 

 

Th n đi giữa trường đời 

Đem Phật Pháp muôn nơi 

Thân tâm không dính mắc 

Không khái niệm lợi danh 

 

Chức vụ dù trên cao 

Một niệm như thở nào 

Như lai đang an trú 

Lợi danh chẳng đi vào 
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TIN MỪNG PHẬT VỀ 

 

Hôm nay trên đỉnh Pháp Vương 

Phật về an tọa trên tòa Kim Cang 

Kim  ang ba thước trắng ngà cao cao 

Phật ngồi vững chãi mắt tròn sáng sao 

Miệng cười tỉnh thức chứa chan lòng từ 

Tay nâng Bình Bát thuở nào xin ăn 

Tay kia Địa Ấn phá trừ ma vương 

Toàn thân của Phật là ngọc Ma Ni 

Ma Ni Phật Ngọc một màu xanh rêu 

Ngày đêm th n Phật hào quang 

Ngàn năm tảng ngọc nay thành 

Thành pho Phật Ngọc kỳ quan loài người 

Kỳ quan có một không hai 

Là lời Thông Điệp hòa bình chúng sanh 
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     ĐỨC HẠNH TÔI  

 

Đầu  trọc  lóc  bình  vôi  

Phật  thất  tại  gia  thôi 

Tư  duy  kinh  giảng  luận 

Viết  sách  truyện  Đạo  Đời 

 ơm  chẳng  ăn  những  thịt  

Chay  tịnh  chút  biển  khơi 

                     Khỏe  để  làm  văn  học 

Chuyển  Pháp  đi  muôn  nơi.  
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CH A  XƯA 

Long Sơn chùa cũ ngày xưa 

Hôm nay thăm lại bây giờ khác xa 

 hánh điện lầu các nguy nga 

Dưới trên che khuất nhà nhà sáng sao 

 Nhìn lên không thấy trời cao 

Dập dìu du khách ra vào cảnh xem 

Thầy tôi Chí Tín bên thềm 

Ngồi trên chiếc ghế chồng chềnh đu đưa 

Thấy tôi Thầy mở lòng cờ 

Hỏi ngay về đến bao giờ hở Em * 

Dạ thưa con đến qua đêm 

Nghỉ nơi khách sạn Hoa Sim biển bờ 

Chuyện tình giang dỡ đã trưa 

Thầy tôi Chí Tín vẫn chưa dứt lời 

Không quên thăm hỏi mọi người 

 hư Tăng bên nớ quý Ngài ra răng ? 

Thưa Thầy bên ấy Tăng th n 

Hoằng dương đạo Pháp có phần nâng cao 
* Hòa Thượng  hí Tín xưa nay, thường gọi Học Tăng chúng tôi bằng em 
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CH A  XƯA  BẠN  CŨ 

 
Về đến chùa tôi một sớm mai 

Cảnh xưa còn đó nát hình hài 

Núi đồi Trại Thủy bị chia cắt 

Nhà ở Tăng sinh cửa đóng cài 

Thiền Thất nhà trên* trơ trụi mái 

Hồng Chung tắt tiếng hết Thiên thai 

Tăng xưa bạn cũ nay còn một 

Một đó Phước An tu miệt mài 
* Ngôi nhà 5 căn gần Thiền Thất, dành choTăng sinh cao đẳng 

chuyên khoa, 

nay không còn mái, 4 vách sừng sững giữa cỏ hoang, trơ gan 

cùng tuế nguyệt. 
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NGÔI CHÙA HẢI ĐỨC MỚI 

 
 uối đồi Trại Thủy ngôi chùa mới 

 ông nhận Minh  h u rất có tài 

Nhỏ giọt cấp trên toan cướp đoạt 

 hùa xưa*đập nát chẳng môn bài 

Tội đó Minh  h u không thể cãi 

Bởi vì nh n chứng cả trong, ngoài 

Tăng già viên tịch, còn Tăng trẻ 

Luận tội Minh  h u ắt phải bồi 
** Ngôi chùa Hải Đức xưa ở cuối đồi  Trại Thủy chưa  

     có hiện tượng mục nát, cột kèo toàn là gỗ quý. 
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