
TUYỂN TẬP THƠ ĐÃ CHỌN 
BÌNH YÊN  
 
Trả hết cho đời những nụ hôn, 
Bình yên cuộc sống khỏi ru hồn. 
Nhiều cơn khổ não nên vùi lấp, 
Mấy giọt u sầu ngẫm để chôn. 
Mỏi gối càng vui cùng bạn lữ, 
Nhừ chân vẫn cạn với men cồn.  
Nhìn qua chuyện cũ như làn khói 
Giữ nẻo tâm lành thấy tịnh môn. 
 
NƠI ĐÂY  
 
Trần gian sống trọn chẳng lưu đày! 
Thiết phải nao buồn phận lỡ gay? 
Chả giận đời xui hờn cõi ấy, 
Đừng chê mộng hẻo xót thân nầy. 
Cho đi ước vọng không choàng đủ, 
Gộp hết niềm tin đã phủ đầy. 
Nẻo ái non tìm, xua hận não, 
Khi về lạc cảnh xóa chua cay… 
 
NGÀY THƠ  
 
Tìm về một góc những ngày thơ, 
Chuyện của thời qua cũng thoáng mờ. 
Vọng mãi đêm dài nuôi thuở ngóng, 
Hoài cho cảnh đẹp nuối quê chờ. 
Thuyền duyên lỡ ước bên dòng cạn, 
Sóng nghĩa ươm thề cạnh buổi sơ. 
Cát bụi trần ai nhìn tuổi vẫy… 
Nên đành khó ủ nỗi niềm mơ! 
 
2018 
CHẲNG RÕ BAO GIỜ  
 
Chẳng rõ bao giờ… xuống gặp anh, 
Nhìn qua một thuở có chi dành. 



Đường chơn dắt kẻ ly bờ não. 
Ngõ lặng đưa người đến nẻo thanh, 
Hiểu thế… nên đừng an phận mãn. 
Còn đâu… rán ngẫm trọn duyên thành, 
Vui cùng hẹn bước nơi trần cảnh 
Cõi trọ đi về vốn quẩn quanh. 
 
TÂM BÌNH  
 
Chỉnh ngõ tâm bình lặng sắc hương… 
Cùng hay… tĩnh động có nhiêu đường. 
Xem điều mộng ảo luôn từ khuất, 
Biết lẽ tình si để nguyện trường. 
Hạnh phúc cho người suy đủ rõ, 
Ân điền với đạo hiểu đà vươn. 
Vòng quanh lũy kiếp nay đều gặp, 
Hỷ ái trần gian ngẫm đặng thường? 
 
 HƯƠNG ĐỜI  
 
Trĩu cả hương đời ướp mộng say, 
Thời qua sưởi ấm lại bao ngày. 
Buồn hiu đã dệt mong đều thảy, 
Trắc trở luôn rình nguyện sẽ bay. 
 Bóng dỗi tình ươm đừng để ngậy, 
 Hồn trao nghĩa kết hổng còn lầy. 
 Đùa vui mấy thuở xin ngừng lẫy, 
 Bởi vẫn chung niềm nắm chặt tay. 
 
2018 
 
KỶ NIỆM  
( Thuận nghịch độc ) 
( Thuận ) 
 
Vai mềm thấm ướt lạnh càng mưa, 
Rảo nhẹ chân chùng cảnh vắng trưa.  
Hoài cảm những đêm nhiều dịu ngọt, 
Ngóng mong bao buổi lắm dư thừa. 



Phai tàn sắc dáng ngây sầu vẫn! 
Ủ dột xuân tình lụy rã chưa? 
Cài mộng xướng vui đời mãi sáng… 
Ai còn rõ bóng! ngắm người xưa… 
 
( Nghịch ) 
 
Xưa người ngắm bóng rõ còn ai… 
Sáng mãi đời vui xướng mộng cài. 
Chưa rã lụy  tình xuân dột ủ, 
Vẫn sầu ngây dáng sắc tàn phai. 
Thừa dư lắm buổi bao mong ngóng, 
Ngọt dịu nhiều đêm những cảm hoài. 
Trưa vắng cảnh chùng chân nhẹ rảo, 
Mưa càng lạnh ướt thấm mềm vai. 
 
BẠN GIÀ  
 
Mấy thập thời nay rõ chả già… 
Hương đời bạn kết mãi tình ta. 
Lùi xa tuổi hạc say cùng thế, 
Gộp cả xuân thì giỡn với hoa. 
Chẳng nợ trần gian rầu nỗi  tiếc, 
Không buồn số phận não điều la. 
Ngày qua thoải mái càn khôn ngẫm,  
Vẫn dạo cung trầm sảng khúc ca. 
 
2018 
GẶP NHAU  
 
Lẫn bởi mây chiều gặp nắng hanh, 
Nhìn trong ngữ điệu bước song hành… 
Bên dòng thuở lắng lay thầm hạnh, 
Cạnh lối tâm hòa giũa ảo danh. 
Ghẹo bút thâm tình vui nỗi mảnh, 
Đùa thơ sáng nghĩa rộn duyên lành. 
Mong đừng lỗi khúc đem niềm chạnh! 
Ủ đợi ngày qua mãi thế thành… 
 



 QUẲNG LẠI  
 
Duyên chùng nhịp lỡ tiến về đâu! 
Quẳng lại niềm mơ sẽ bớt sầu. 
Nẻo pháp luôn tìm tu vạn ngã, 
Hương thiền vốn giữ niệm từng câu. 
Năng cầu dạ sáng bền tâm hảo, 
Mãi ủ lòng an thuận tánh đầu. 
Rõ biết…nguồn chơn rời tủi hận, 
Xoay vòng… mỏi mệt kiếp tằm dâu… 
 
 
BUÔNG XẢ (Tự họa) 
 
Tham ái càng nhiều chẳng đến đâu… 
Bình yên thanh thản sẽ vơi sầu. 
Hơn thua tính toán thì đau buộc, 
Được mất so bì chỉ khổ câu. 
Chốn chốn hoài an qui  tánh lặng, 
Nơi nơi mãi hỉ kết duyên đầu. 
Ngày lên cởi bỏ không thù hận, 
Vốn dĩ trần nầy cuộc bể dâu… 
 
2018 
 
BÌNH YÊN  
 
Trả hết cho đời những nụ hôn, 
Bình yên cuộc sống khỏi ru hồn. 
Nhiều cơn khổ não nên vùi lấp, 
Mấy giọt u sầu ngẫm để chôn. 
Mỏi gối càng vui cùng bạn lữ, 
Nhừ chân vẫn cạn với men cồn.  
Nhìn qua chuyện cũ như làn khói 
Giữ nẻo tâm lành thấy tịnh môn. 
 
NƠI ĐÂY  
 
Trần gian sống trọn chẳng lưu đày! 



Thiết phải nao buồn phận lỡ gay? 
Chả giận đời xui hờn cõi ấy, 
Đừng chê mộng hẻo xót thân nầy. 
Cho đi ước vọng không choàng đủ, 
Gộp hết niềm tin đã phủ đầy. 
Nẻo ái non tìm, xua hận não, 
Khi về lạc cảnh xóa chua cay… 
 
NGÀY THƠ  
 
Tìm về một góc những ngày thơ, 
Chuyện của thời qua cũng thoáng mờ. 
Vọng mãi đêm dài nuôi thuở ngóng, 
Hoài cho cảnh đẹp nuối quê chờ. 
Thuyền duyên lỡ ước bên dòng cạn, 
Sóng nghĩa ươm thề cạnh buổi sơ. 
Cát bụi trần ai nhìn tuổi vẫy… 
Nên đành khó ủ nỗi niềm mơ! 
 
2018 
  DUYÊN XƯA ĐÃ DẬY  
 
Duyên xưa đã dậy khó mà từ, 
Rộn rã trần gian ngắm để tư. 
Lữ khách đan niềm đau phận lử, 
Thuyền quyên lắng nỗi khổ thân nhừ. 
Buồn đơn rũ rượi can trường hử, 
Buốt lẻ mơ màng nghiệt ngã ư. 
Xả hết trao đời xua lưỡng lự, 
Dù cho nát cả cũng không ừ. 
 
  NHỚ MẸ  
 
Hanh chiều quạnh quẽ hởi người đâu! 
Vạt cỏ vàng êm réo nỗi sầu. 
Mãi gởi xuân thời theo gánh đậu, 
Luôn ghìm tuổi hạc với dòng ngâu. 
Đời cho thấm lệ không còn dẫu! 
Phận lém chầy vai cũng chẳng dầu…  



Dưỡng dục sinh thành ai hiểu thấu! 
Muôn trùng cách biệt… nghĩa tình sâu… 
 
 CHIỀU NGHIÊNG  
 
Đồi thông quạnh quẽ ánh dương tà, 
Sẫm buổi chiều nghiêng nhuộm sắc đà. 
Võng khói đìu hiu vờn cảnh lặn, 
Sương mù hối hả cuộn hè qua. 
Ngây người góc hẹn sầu xuân lả, 
Dại nẻo vườn yêu lắng nỗi già. 
Vẫy lại niềm xưa, triền dốc thẳm… 
Mơ màng gió đẩy nhẹ làn da… 
 
2018 
TƠ VƯƠNG  
 
Lâu rồi sưởi lại những ngày mong. 
Mấy đoạn đường qua…mãi hỏi  lòng. 
Bóng đã mờ dần khi tuổi lộng, 
Hương còn rạng lỡ thuở mi cong. 
Vì thương mãi ước vun bờ mộng, 
Bởi nhớ hoài trông hãm lệ dòng. 
Thoảng chút duyên xưa hồn nhẹ bỗng, 
Cho ngày ấm mãi khỏi cần hong. 
 
 NHỚ  
 
Ruộng cỏ hiên hè cũng ngóng trông, 
Dù xa vẫn ủ sát bên lòng. 
Càng say mỗi sớm cùng mây lộng, 
Chẳng hỏi nhiêu chiều đẫm lệ trong. 
Trót lỡ âm thầm khi đợi cổng, 
Thôi đành lặng lẽ thuở cài bông. 
Duyên trời gắn buộc nên đời bỗng, 
Kỷ niệm tìm về cũ mới hong. 
 
MỘT THUỞ (Tự họa) 
 



Xa dần những lúc đứng ngồi trông, 
Vẫn biết  không phai thuở dậy lòng! 
Nhớ buổi trưa hè say dáng lộng, 
Thương ngày đông giá ngấn tình trong. 
Hành trang diễu nỗi rầu bên cổng, 
Ký ức vương niềm rạng tuổi bông. 
Thắp lại thời yêu  cho dạ bỗng, 
Hương thầm chẳng khiến mãi lần hong. 
 
2018 
NẮNG CHIỀU RƠI (Thuận nghịch độc) 
( Thuận ) 
 
Vàng nhuộm bóng chiều, nắng nhẹ rơi… 
Não cơn loang lối tím sim đồi. 
Tan hòa sắc mộng vui ngày ủ, 
Quyện mãi xuân đời đẹp tháng khơi. 
An ổn tấc lòng se vạn ý… 
Dịu êm đường nghĩa trọn nhiều lời. 
Ngàn thu dỏi dạ tràn thương ngẫm, 
Chan chứa lắng niềm xót nỗi vơi. 
 
( Nghịch ) 
 
Vơi nỗi xót niềm, lắng chứa chan, 
Ngẫm thương tràn dạ… dỏi thu ngàn. 
Lời nhiều trọn nghĩa đường êm dịu, 
Ý vạn se lòng tấc ổn an. 
Khơi tháng đẹp đời xuân mãi quyện, 
Ủ ngày vui mộng sắc hòa tan. 
Đồi sim tím lối loang cơn não, 
Rơi nhẹ nắng chiều bóng nhuộm vàng. 
 
 THÔI RÀNG  
 
Lẻ bóng thôi ràng chuyện cũng qua, 
Lòng đơn nhớ trỗi khổ thân mà. 
Trầm tư mấy đoạn suy trần thế 
Ảm đạm nhiêu đường ngẫm kiếp hoa 



Nỗi chạnh ôm người đau khó lả, 
Niềm yêu gợi cảnh não không nhòa. 
Ơn đời gặp gỡ bao điều quá… 
Vẫn ủ xuân thì ngắm chặng xa… 
 
 
25/9/2018 
 
THIỆN HỮU  
 
Duyên nồng thiện hữu sống điềm nhiên, 
Mãi trải hồn thơ bạn khắp miền 
Rộn rã đường trần nhiều mảng sáng, 
An nhàn ngõ phận ít lòng điên. 
Vùi chôn não nuột quay về bến…(*) 
Bỏ lại phiền nan dẫn xuống thuyền…(**) 
Rang rỡ ngày lên vui nẻo thắm, 
Nương cùng cõi tịnh để đời yên. 
----------------  
(**)Bát nhã thuyền 
Trí tuệ Bát nhã ví như thuyền bè đưa chúng sinh vượt qua biển sống chết, đến bờ Bồ đề, 
cho nên gọi là Bát nhã thuyền. 
(*)Bến giác- Giác ngạn 
Bờ bên kia của giác ngộ, tức cảnh giới của Phật 
 
  BÓNG QUÊ  
 
Lặng lẽ đường quê bóng ngã tà… 
Vườn ai khói quyện tỏa bên nhà. 
Thương về thuở ấy nghe lòng rộn, 
Ngẫm lại bây giờ cách khoảng xa… 
Mảnh ruộng se niềm căng cõi nhớ, 
Nương hồ trỗi dạ ngẩn thời qua. 
Ân tình mãi đọng theo dòng chảy… 
Vẫn ủ hương đồng mỗi sáng ra… 
 
2018 
 
BÓNG CÂU (Lục ngôn) 



 
Vội vả đường trần ngẫm bóng câu… 
Gian nan đuổi bắt khổ duyên đầu. 
Tâm chùng lỡ hẹn còn não! 
Phận hẫm riêng mang mãi sầu. 
Khắc khoải đàn Trương thấm khúc, 
Đìu hiu gối Mỵ loang màu. 
Nghìn trùng dâu bể theo lời ước… 
Ký ức niềm tin cũng nát nhàu… 
 
   KỶ NIỆM XƯA  
 
Mãi thỏa hương trần chuốc dạ ngây, 
Mong từng nét liễu tựa làn mây…  
Môi hồng rạng rỡ tan ngày ấy, 
Mắt ngọc mơ huyền để nỗi đây.  
Mến nghĩa si người xui mộng đẩy, 
Mê tình lỗi nẻo ngại đời bay. 
Mà thôi vẫy hết không còn mảy, 
Mỏi… cũng qua rồi, hạnh phúc thay! 
 
 
MONG NHIỀU CHẲNG TOẠI (Tự họa) 
 
Mong nhiều chẳng toại mãi hồn ngây, 
Mơ chuyện xa rồi… ngắm gió mây! 
Mắt ướt ưa nhìn tan thuở ấy, 
Môi hồng khẽ chạm rộn ngày đây. 
Mủi người tình vội như đàn nẩy, 
Mát nẻo duyên hờ tựa cánh bay. 
Mình sánh niềm trao còn chút mảy, 
Mặn mà cái nghĩa bận lòng thay… 
 
2018 
BÓNG CHIỀU  
 
Rệu rã hoàng hôn ủ bóng chiều, 
Nhiều năm cảnh ấy…rộn bao điều. 
Trời nghiêng oải nắng mơn cành liễu, 



Gió lộng chùng mây ẵm dải diều. 
Sắp nẻo thu về đơn phận rỗi, 
Qua mùa hạ đến não đời xiêu. 
Thời gian vật vả bày muôn lối, 
Ngẫm lại… người, ta chẳng khác nhiều. 
 
ĐÔNG QUA 
 
Tựa cửa mơ về tiễn giá đông, 
Nhìn quanh cỏ lá gợi xuân lòng. 
Mùa đang nở khắp nao người đợi, 
Tiết vẫn vang cùng bận kẻ trông. 
Bỏ mặc cành trơ trồi búp nõn, 
Hòa theo lộc biếc trổ hương nồng. 
Ngày lên hỏi dạ… thời đi mãi… 
Rõ được duyên trần có nẻo thông… 
 
RỘN CÕI LÒNG (Tự họa) 
 
Thu vàng chưa hết tính sang đông, 
Lận đận tâm chao rộn cõi lòng. 
Việc đến an nhiên thôi chớ đợi, 
Chuyện tàn lặng lẽ chẳng hoài trông. 
Thầm suy xuân tới vươn cành nõn… 
Rõ biết tình trau đượm nghĩa nồng. 
Vạn vật theo duyên luôn chạy mãi… 
Ngày dài chiêm nghiệm có đường thông? 
 
2018 
 
NHỚ NÀNG XUÂN  
 
Mây mùa thoảng nhẹ, nhớ nàng xuân, 
Nõn hé nhà vui rộn cảnh trần. 
Ý đẹp chờ thơ tình mãi chải, 
Hương nồng thỏa phú bạn cùng nâng. 
Ươm nhiều cõi mộng say từng lối, 
Ngẫm cả đường yêu dệt mấy vần . 
Vẫn ủ trang đời cho thấm đậm, 



Bên thềm tuổi hạc gió chiều ngân. 
 
 MỘNG  
 
Duyên chùng vận oải… nếm thời qua, 
Mộng ước dần phai khổ cõi mà! 
Ngẫm buổi ưu sầu khi xứ lạ, 
Suy ngày não nuột lúc người xa. 
Càng vươn cảnh nhớ đau lòng rã, 
Lại nuối đêm hờn ;lắng nghĩa sa. 
Nghĩ chuyện trần ai mình chẳng quá! 
Đường xuôi tuổi hạc gắng giao hòa… 
 
QUEN DẦN (Tự họa) 
 
Mọi chuyện lâu dần cũng chóng qua, 
Băn khoăn chi lắm khổ thân mà! 
Khi khen lòng mát đâu còn lạ, 
Lúc giận trí mờ hẳn cách xa. 
Thấm tận đường yêu đừng nghĩa rã, 
Quay đều nhịp sống giữ đời sa. 
Ngày lên việc đến không buông thả, 
Thanh tịnh tâm an thế giới hòa. 
 
2018 
SAO HOÀI  
 
Sao hoài cứ nghĩ chuyện thờ ơ, 
Mãi luyến hương tình khổ dạ mơ. 
Bỏ hận cần thương người khỏi dại, 
Lùi quên xả mộng trí thôi hờ 
Đìu hiu gõ cửa càng không đợi, 
Quạnh quẽ vùi chôn phớt chẳng chờ. 
Vạn ngõ lần yêu nào tránh xuể, 
Phần duyên định sẵn, biết đâu bờ!… 
 
VẦN XOAY  
 
Trở lại hoa vờn chạm sắc xuân, 



Mây ngàn cõng lạnh ánh hồng vân. 
Nhìn quen nõn lá như bao bận. 
Thấy rõ cành mai tựa mấy lần, 
Mỗi khắc yên bình qua nỗi hận, 
Nhiêu thời lẳng lặng bớt lòng sân. 
Thầm xem vạn nẻo không cùng tận, 
Hiểu được duyên nầy sống nghĩa nhân… 
 
CHUNG NIỀM  
 
Mấy thập rời qua cũng chẳng gần, 
Xem nhiều thế cuộc ngẫm lòng ân. 
Đông dài cảnh chiếc rầu bao bận, 
Hạ rỗi tình đơn ngẩn lắm lần. 
Đã đến thời quy tìm dạ ẩn, 
Nay còn trí đổi vọng lời ngân. 
Tương phùng duỗi nẻo vui đời tận, 
Lão nguyệt choàng vai sáng tỏa ngần. 
 
2018 
 
LỐI VỀ  
 
Thời thơ mộng ướp cõi phiêu bồng, 
Đến tuổi vai chùng chạnh nỗi rông. 
Vọng cảnh tìm phương ngày thấy cỗi, 
Đong niềm ngại thuở lúc sờn rong. 
Kinh cầu ổn phận thôi đừng quén, 
Mõ nguyện vui đời khỏi ước mong. 
Phá cả trầm ngâm còn ngõ động, 
Bình yên vẫn đẹp dưới mai hồng. 
 
 HOÀNG LAN  
 
Sải nhánh hoàng lan xõa mượt mà, 
Yên bình tỏa rạng nét kiêu sa. 
Bao thời diễm lệ trong rừng núi, 
Mấy thuở đài trang cạnh ngõ nhà. 
Ủ nỗi chiều thu bày dáng lộng, 



Đem tình tháng hạ rủ mùa pha. 
Hương tràn lặng lẽ vui ngày mới, 
Gởi trọn cho đời mỗi sáng ra… 
 
HOÀNG LAN (Tự họa) 
 
Hoàng lan vàng óng đẹp tươi mà, 
Lặng lẽ một thời nét chẳng sa. 
Thuở ấy xanh trong bên núi đá, 
Giờ đây yên ắng cạnh hiên nhà. 
Hòa chung nhiêu  cảnh khoe hương lộng, 
Gắn được bao niềm trỗi  sắc pha. 
Kiều diễm ven mùa vui gió mới, 
Theo người xô mãi mối phiền ra… 
2018 
LỐI CŨ  
 
Dương trần trở lại kiếp nào vơi! 
Vẫn biết không đâu chẳng đặng rời… 
Nghiệp đã nhiêu thời qua khắp nẻo, 
Duyên còn vạn thuở đến nhiều nơi… 
U sầu nghĩ ngợi lòng luôn thấm, 
Khắc khoải nương cầu lệ mãi rơi! 
Bản giác trong lành khai cõi mộng, 
Qui về trí Nhã chọn đường khơi… 
 
THÔI ĐỪNG TIẾC 
 
Thôi đừng tiếc ngẩn những gì qua, 
Gợi chút thời xanh ngẫm cảnh già. 
Chẳng trách điều chi hờn cõi mộng, 
Không màng phận ấy lỡ người ra. 
Xuân về vạn lối rồi chìm lặng,  
Nguyệt lú nhiều phen cũng ngả tà. 
Cảm biết bình tâm lùi rệu rã, 
Suy cùng hiểu được thấm vào ta… 
 
 ĐƯỜNG QUÊ  
 



Rộn rã đường quê nắng trải đầy, 
Hoa chào gió thoảng lặng ngàn cây. 
Xuân còn ướp lạnh ươm chồi nẩy, 
Lúa mãi xiêu bồng ngập cỏ vây. 
Ngẩn ngắm ong vờn tươi bãi sậy,  
Nao cầm tóc xỏa mượt trời mây. 
Nhiều năm cách biệt hương tình đẩy,  
Kỷ niệm ùa về vẫn thấy ngây. 
 
2018 
 
KHÔNG TIỀN  
 
Nhiều khi oải mệt lúc không tiền, 
Túi rỗng ai mời dạ tủi điên! 
Bạn mến cà phê càng phải biện… 
Lòng say điệu phú cũng cho ghiền. 
Thôi chừ hết nản vui đời tiện, 
Ngẫm bấy lơi sầu vẹn cảnh yên. 
Vật chất nhìn ra đừng mãi khiển! 
Bình tâm xét lại chẳng chi phiền. 
 
THANH THẢN (Tự họa) 
 
Sớm hôm hàn cốc ít dùng tiền   
Thanh thản nương vườn bớt nỗi điên 
Chốn đạo không sân đâu luận biện? 
Nẻo tâm chớ đắm chẳng sinh ghiền. 
Thong dong  thấy đủ người càng tiện, 
Rộn rã  mong đầy dạ hổng yên. 
Thuận lẽ đường trần ai phải khiến! 
Ngày qua cứ rứa đoạn tiêu phiền. 
 
LỖI THỀ  
 
Bởi tại niềm yêu cũng muốn về, 
Bao ngày ủ mộng luyến làng quê. 
Xua nguyền phận gởi điều tâm phúc, 
Vỡ ước xuân tràn buổi cập kê. 



Đủ vị môi hồng lâng trước ngõ, 
Dư chiều má ửng rộn bờ đê. 
Tìm nhau một thuở khơi hồn nhớ, 
Khập khiểng thời qua trút lỗi thề… 
 
2018 
AN LẠC  
 
Lộc biếc hoa chờ khắp rặng cây, 
Hòa vui gió lộng cả nơi nầy. 
Xuân về thắm đượm mùa hương đẩy, 
Tiết lại khơi tràn ánh nắng bay. 
Tịch tĩnh chùa thiêng lìa lắm mộng, 
Uy nghiêm cảnh lặng thấu bao ngày. 
Già lam quảng bá lòng thanh tịnh, 
Gõ nhẹ đường trần biết tỉnh say. 
 
 ĐUỐC SÁNG   
 
Hoàng truyền Phật nhật thoát vô minh, 
Đuốc sáng tu hành vốn hiển linh. 
Thật bến Ni Tăng nhờ nghĩa đạo, 
Liền phương Pháp chủ luận duyên tình. 
Cầu mong vạn loại yên bờ giác, 
Nguyện ước trần gian đẹp cõi bình. 
Huệ Nhã từ quang hằng rọi chiếu, 
Đi về dắt kẻ luống lời kinh…  
 
ĐẤT MẸ BAO DUNG  
 
Lòng bao rộng khắp giữa nơi nầy… 
Nỏ luận đâu bàn những xấu hay. 
Thối phẩn bùn nhơ ôm mãi trọn, 
Nhừ thân gỗ mục chứa không đầy. 
Ngàn thu nhẫn chịu nào xao xuyến, 
Vạn lối vùi sâu chẳng nỡ bày. 
Lộc biếc mầm xanh hoài trỗi dậy, 
Dương trần thấm nghĩa động niềm lay… 
 



28/4/2018 
 
  HÈ SANG (Thuận nghịch đôc)  
( Thuận ) 
 
Hoa tràn sáng rọi chiếu ngời gương, 
Ngã bóng chiều về thấy vấn vương… 
Tha thiết nỗi niềm lay nắng hạ, 
Hắt hiu duyên nợ thoảng làn hương. 
Qua rồi thuở nọ tình nồng thắm, 
Rõ mãi giờ đây nghĩa chán chường. 
Xa lắm quãng ngày mơ mộng ủ, 
Hòa ca khúc báo đã tan trường… 
 
( Nghịch ) 
 
Trường tan đã báo khúc ca hòa , 
Ủ mộng mơ ngày quãng lắm xa… 
Chường chán nghĩa đây giờ mãi rõ, 
Thắm nồng tình nọ thưở rồi qua. 
Hương làn thoảng nợ duyên hiu hắt, 
Hạ nắng lay niềm nỗi thiết tha. 
Vương vấn thấy về chiều bóng ngã, 
Gương ngời chiếu rọi sáng tràn hoa. 
 
SỐNG VẸN  
 
Sang mùa bướm lượn cả vườn nương, 
Rộn cảnh lòng xao những lối đường… 
Mãi biết đời vui mà tận hưởng, 
Nào mang chuyện đắng để ôm chường. 
Ngày lên cỏ thẹn say màu nắng, 
Tiết mãn hoa cười vẩy lạnh sương. 
Quẳng nỗi rầu lo nguyền vẹn sống! 
Xây miền tĩnh lặng bớt tình vương… 
 
2018 
CỨ TƯỞNG  
 



Cứ tưởng lòng nhau vẫn lệ chờ, 
Bao ngày ủ dột ngóng chiều thơ. 
Ôm mòn kỷ niệm xao tình lỡ, 
Ngẫm đợi thời gian thấm cảnh khờ. 
Mãi ngẩn duyên nầy thêm gối nợ, 
Càng đau phận ấy đã xa bờ. 
Cung đời rối nhịp còn tâm vỡ! 
Rõ thấu lòng nhau hiểu cuộc cờ… 
 
LÒNG XUÂN  
 
Mơ về cái thuở chạnh lòng xuân, 
Diễm tuyệt ngày thơ mảnh đất nhuần. 
Tiếc mãi nhà xinh người tựa cửa, 
Ghi hoài xóm lạ kẻ chờ sân. 
Vui cùng tiết rụng tràn sương mãn, 
Rộn khắp hương vờn vẩy gió ngân. 
Quẳng nỗi niềm đi vào ngọn nến, 
Thôi đành bỏ lại, ngắm tình chân… 
 
 MẦU NHIỆM  
 
Dốc cả lòng thành thắp nén hương,  
Triêm ân hiển hiện giữa đời thường. 
Vì tam giới, giúp vơi sân hận, 
Bởi sáu đường, cần rộng cảm thương. 
Liểu giải chơn tâm bày phước họa, 
Quảng tầm chánh pháp dụ hiền lương. 
Tục chân mầu nhiệm hằng soi thấu, 
Rủ sạch vô minh phải tận tường. 
 
Mùa Phật Đản 2018 (PL. 2642) 
BẢY BƯỚC AN LÀNH  
 
Như Lai lẳng lặng chốn dương trần, 
Phóng rọi quang từ thoát khổ luân. 
Hóa giải nhiêu đường qua chín cõi, (**) 
Soi cùng khắp nẻo ứng ba thân.(*) 
Quần sanh thấu rõ đều qui hướng, 



Vạn loại nương theo chóng chuyển vần. 
Khắc kiếp hàm ân Thầy tế độ,(***) 
Muôn trùng diệu dụng đến nhân gian… 
 
1/5/2018 
---------------------  
(*) Ba thân 
S: trikāya; Hán Việt: Tam thân  
1. Pháp thân s: dharmakāya): 2. Báo thân; , 3. Ứng thân  
Pháp thân được xem chính là Phật pháp (s: bud-dha-dharma)  
(**) Chín cõi (cửu địa – cửu hữu) chỉ là một cách phân chia khác của “ba cõi” hay“sáu 
nẻo”, đều chỉ cho cái vòng sinh tử luân hồi 
 
ẢO ẢNH  
 
Thềm mơ một thuở ngắm trăng huyền,  
Ngẫm cả xuân lòng phút lặng yên.  
Nắng ửng hoa tràn bên nỗi luyến, 
Trời xa gió trải cạnh hương ghiền. 
Tìm qua mấy quãng nom đời thiện, 
Kiếm lại bao lần giữ cảnh tiên. 
Cặn kẻ hoài ru tình khó tiễn, 
Còn đây nhắc nhịp xé ưu phiền. 
 
2018 
CHUNG ĐƯỜNG  
 
Dần qua kỷ niệm thắm nhiêu tình, 
Rộn rã bên lòng cả tuyết trinh. 
Mãi gửi niềm tin đời có bậu, 
Hoài nương nghĩa cử thiếp mong mình. 
Lầm than một thuở luôn kiều diễm, 
Khốn khổ bao chiều vẫn đẹp xinh. 
Bởi chẳng điều chi mà nghẽn ngạt, 
Còn đây níu lại cảnh an bình. 
 
ĐỜI THƯƠNG 
 
Đời chao kiếp hẻo nợ tôi đòi! 



Chẳng thiết thương rầu nghĩ mạng toi. 
Thật thảy phù sinh nào  khác cõi, 
Cùng chung số phận vẫn riêng chòi.   
Người đau mấy đoạn mà xin hỏi, 
Kẻ rỗi nhiêu lần lại móc moi.  
Lặng ngẫm ngày qua nhiều cảnh đói! 
Trầm luân vạn thuở có chi mòi.   
 
NGÀY XANH  
 
Hương vờn nhụy trổ khắp thềm hoa, 
Khẽ nhớ niềm xưa rộn tuổi già. 
Cảnh cũ vương hoài nao xứ lạ, 
Quê nghèo khắc mãi tận miền xa. 
Khơi tình thuở ấy đời như đã, 
Khép vẻ  giờ đây dạ rõ đà. 
Giữ chút xuân thời cho mộng thỏa, 
Thương dòng kỷ niệm luyến đường qua… 
 
2018 
 
NGẪM  
 
Ngẫm lại ôm phiền chỉ khổ đau, 
Thân người bọt bóng sẽ về đâu? 
Vơ đầy cũng đặng bay sương khói, 
Nhét đẫy nhưng rồi lộn bể dâu. 
 Những buổi tìm phương hoài chẳng cuối, 
Bao thời lạc hướng mãi không đầu. 
Thì ra tất cả như là mộng, 
Tỏ nỗi duyên đời tránh vực sâu. 
 
NGỘ THẤU (Tự họa) 
 
Dương trần đã xuống chịu nhiều đau  
Mãi lộn theo vòng chẳng biết đâu? 
Hiểu rõ vong tồn như bụi khói, 
Nom tìm được mất chỉ tằm dâu. 
Hoa lầy hạ vãng không dừng bỏ, 



Cỏ rữa ngày sang lại bắt đầu. 
Vốn dĩ còn sinh thì phải diệt, 
Đi về  ngộ thấu giảm vùi sâu... 
 
NIÊN LÃO  
 
Bao ngày dạo thế kể gì mươi! 
Nỏ thập tâm bình rạng nét tươi. 
Sức khỏe dần hao hoài thể dưỡng,  
Tinh thần hổng sút cứ Đường chơi.  
Triêm ân vạn loại nguyền không dứt, 
Thấu nghĩa dương trần rõ chẳng vơi.  
Đức trải lưu truyền khuyên cháu chắt, 
Vui tay lão trượng tiếp hương  đời... 
 
2018 
CHUNG TÌNH ( Xướng ) 
 
Gương tàn nguyệt xế đã ngoài song 
Thắc thẻo sao trông quá rất trông 
Thương mấy thiết tha lòng héo liễu 
Nhớ thêm vàng vỏ má phai hồng 
Vương sầu xiết kể đâu nguôi bắc 
Nổi thảm xui buồn vả chạnh đông 
Chàng hởi biết ơi chăng buồn bực 
Hàn quang viết thảo tả tình chung. 
 
Cụ cố Võ Văn Thông 
 
NIỀM RIÊNG (Thuận nghịch độc) (Cẩn họa) 
 ( Thuận ) 
 
Hương ngàn thoảng gió hướng nhìn song, 
Hiểu dẫu người đời cảnh ngóng trông. 
Thương khắc lặng gầy, hao dáng liễu, 
Nhớ cơn rộn rã, thấm môi hồng.  
Đường dài thấy lả lòng xiêu bắc, 
Xóm vắng  thêm sầu dạ ngẩn đông. 
Vương khổ lụy tình bao nỗi bực,  



Sương mờ chốn ủ ước niềm đong. 
 
( Nghịch ) 
 
Đong niềm ước ủ chốn mờ sương, 
Bực nỗi bao tình lụy khổ vương. 
Đông ngẩn dạ sầu thêm vắng xóm, 
Bắc xiêu lòng lả thấy dài đường. 
Hồng môi thấm rã rộn cơn nhớ, 
Liễu dáng hao gầy lặng khắc thương. 
Trông ngóng cảnh đời, người dẫu hiểu, 
Song nhìn hướng gió thoảng ngàn hương… 
 
2018 
HÀNH TRANG  
 
Phải giữ môi cười chớ lụy ai, 
Lòng trong rỗng sạch mắc chi cài. 
Ngày sang mở mắt  tình không nhạt, 
Tháng lụn nhìn đời nghĩa chẳng phai.  
Hiểu nỗi bao thời… thôi ái ngại, 
Cầu duyên vạn kiếp… nỏ an bài! 
Ven mùa lá rụng hoài đi mãi! 
Chỉnh lại lên đường tiếp ánh mai… 
 
XẢ MỘNG  
 
Xa rồi mộng ủ thói vờn hương, 
Rộn rã cuồng quay mỏi bước đường! 
Chẳng buộc sầu thêm vì lối cũ, 
Đừng ôm thảm dệt dẫu đêm trường. 
Tình trêu mãi đắm buồn luôn chuyển, 
Bể ái năng tìm lụy vẫn vương. 
Trả hết… lòng an cầu lẽ đạo, 
Về theo cõi tịnh thấy vô thường. 
 
NIỆM CÕI HƯƠNG (Tự họa) 
 
Lối nhỏ qui dần niệm cõi hương… (*) 



Ngày qua lặng ngắm những cung đường… 
Nào rên khổ cực nơi trần thế, 
Dẫu nhận thờ ơ cảnh hí trường!  
Mộng dỗ tình ngây hòa chẳng đắm, 
Vai kề trí tỉnh rõ cùng vươn. 
Say nhiều pháp hỷ môi cười rạng, 
Vạn nẻo vần xoay vốn đã thường… (**) 
 
2018 
----------------------  
(*) Phật tánh phi thường phi vô thường, chấp thường là thường kiến ngoại đạo, chấp vô 
thường là đoạn kiến ngoại đạo. 
 (**)  Sugandha-kuta (S) Hương Tích cõi 
VÕ ĐƯỜNG MINH ĐẠO 
 
MINH tâm thể tánh biến hiền hòa 
KHAI cước khoa quyền khí lực ra 
VÕ sinh ghi khắc lời tâm niệm 
THUẬT pháp không gây việc trái tà 
ĐẠO cả thanh niên cầu tiến thủ 
NGHIỆP đời trai trẻ quyết xông pha 
THẾ thế vang danh giòng giống Việt 
TRUYỀN lưu võ đạo nước non nhà. 
 
Theo Hàn Cốc Tiên Sinh 
( Cụ cố Võ Văn Luyện ) 
 VÕ ĐƯỜNG MINH ĐẠO (Cẩn họa) 
“MINH KHAI VÕ THUẬT ĐẠO NGUYỆP THẾ TRUYỀN” 
 
MINH định rèn khuôn thấu tánh hòa, 
KHAI bồi thể trí nhận đường ra. 
VÕ văn hướng tín trau phương lạc, 
THUẬT pháp chuyên tâm xóa lối tà. 
ĐẠO tỏ xây đời, tươi ánh đuốc, 
NGHIỆP lành vun trẻ, rạng đèn pha. 
THẾ gian lưu mãi con dòng Việt, 
TRUYỀN lại thời sau hiển mọi nhà. 
 
CHÚC NHAU  



( Áp cú ) 
NẮNG ấm hương đầy ngập lá BÔNG, 
BÔNG tràn nhà phúc mãi hoài TRÔNG. 
TRÔNG cùng duyên lộng cho đời THẮM, 
THẮM đẩy tình nao để cảnh NỒNG. 
NỒNG cháy yêu thương,người thỏa DẠ, 
DẠ mơ khắc khoải, bạn se lÒNG. 
LÒNG ta mong đẹp như xuân TỚI, 
TỚI cả trần gian rạng ánh HỒNG… 
 
2018 
NGÀY MỚI 
 
Thêm ngày cảnh đẹp nắng tràn hoa, 
Gộp chặt niềm yêu vẫy thuở già. 
Lối mộng vui đều bên nghĩa cả, 
Thời mơ rộn mãi dưới trăng ngà. 
Không buồn buổi hẹn hoài đi mất, 
Nỡ giận đêm chờ chỉ thoáng qua. 
Chúc tuổi lưng chiều xanh lộc nõn, 
Tâm phiền chẳng đong nỗi đường xa… 
 
SẮC XUÂN 
( Thuận nghịch độc ) 
( Thuận ) 
 
Xuân sắc ấm nồng chuyển giá vơi 
Ngập mùa hương tỏa khắp miền khơi 
Sân nhà rộn hỷ tràn đầy sắc 
Xóm ngõ hừng may đón rạng ngời 
Gần mãi dạ an,thời gởi mộng 
Thật xa tình oải, lúc quên đời 
Lân vờn khúc lượn hòa cùng ý 
Ngân vọng tiếng thiền chốn rạng tươi. 
 
( Nghịch ) 
 
Tươi rạng chốn thiền tiếng vọng ngân 
Ý cùng hòa lượn khúc vờn lân 



Đời quên lúc oải tình xa thật 
Mộng gởi thời an dạ mãi gần 
Ngời rạng đón may hừng ngõ xóm 
Sắc đầy tràn hỷ rộn nhà sân 
Khơi miền khắp tỏa hương mùa ngập 
Vơi giá chuyển nồng ấm sắc xuân. 
 
 2018 
 
HƯƠNG TÌNH   
( Thuận nghịch độc ) 
( Thuận ) 
 
Hoa lòng trải nắng đẹp tình vương, 
Mộng lối say niềm đắm sắc hương.  
Tha thướt dải mềm xanh lá cỏ, 
Rộn thầm tơ óng ánh vầng dương. 
Xa rời chẳng ẵm càng hoài vọng, 
Hết bỏ đâu tìm lại cảm thương. 
Hòa quyện góc mơ hồn lạc nẻo,  
Ca cùng mãi khúc hiểu đời nương. 
 
( Nghịch ) 
 
Nương đời hiểu khúc mãi cùng ca, 
Nẻo lạc hồn mơ góc quyện hòa. 
Thương cảm lại tìm đâu bỏ hết, 
Vọng hoài càng ẵm chẳng rời xa. 
Dương vầng ánh óng tơ thầm rộn, 
Cỏ lá xanh mềm dải thướt tha. 
Hương sắc đắm niềm say lối mộng, 
Vương tình đẹp nắng trải lòng hoa. 
 
63/ QUA RỒI ( Thể lục ngôn )  
 
Chiều lên dạ ngẫm… chút bồi hồi, 
Tiếc quãng ngày qua, đã hết rồi. 
Biết rõ… đời luôn chẳng lối… 
Nhìn hoài… phận vốn như vôi. 



Thời gian thổn thức lay tình nổi, 
Ký ức xa dần níu nghĩa trôi.  
Nẻo tạm người ai cũng lỗi… 
Không tìm vẫn gặp chỉ duyên thôi… 
 
2018 
 
ĐƯỜNG TRẦN (Thuận nghịch độc)  
( Thuận ) 
 
Hoa tươi sáng đẹp tựa trần đường, 
Chánh niệm nương lòng ngát tỏa hương. 
Ta chính phải rèn theo tánh bổn, 
Ngã cùng soi hiểu thấu vầng dương. 
Xa càng dạ nghĩa tâm đau xót, 
Bỏ hết ân tình cảnh thảm thương. 
Hòa điệu chung duyên lần cõi phúc,  
Ca đều hạnh nguyện nỗi hoài vương… 
 
( Nghịch ) 
 
Vương hoài nỗi nguyện hạnh đều ca, 
Phúc cõi lần duyên chung điệu hòa. 
Thương thảm cảnh tình ân hết bỏ, 
Xót đau tâm nghĩa dạ càng xa. 
Dương vầng thấu hiểu soi cùng ngã, 
Bổn tánh theo rèn phải chính ta. 
Hương tỏa ngát lòng nương niệm chánh, 
Đường trần tựa đẹp sáng tươi hoa. 
 
  PHẬT ĐẢN 
 
Hương mùa cuộn gió thoảng trầm lan, 
Ánh Phật người mong khắp ngõ đàng. 
Mãi tiếng kinh chùa vang hỷ lạc, 
Luôn hồi pháp lực hướng bình an. 
Vô minh ràng buộc phiền đeo bám, 
Trí huệ khai tìm lụy gõ tan. 
Giác tánh huân tu trừ lậu nghiệp, 



Căn rời tướng dứt tỏa dương quang. 
 
  Mùa Phật Đản 2562 (2018) 
 
LƯNG ĐÈO 
 
Lần qua dốc thẳm sẫm dương tà,  
Ủ nỗi niềm xưa chạnh sắc đà. 
Hạ vãn sương chùng thê cảnh nhớ, 
Thu chầy gió lộng lạnh hồn qua. 
Thầm soi mấy vận, vì sông cổ, (*) 
 Lặng ngẫm đôi câu, bởi núi già. (*) 
Dẫu biết thời đi mòn kỷ niệm, 
Quay nhìn tuế nguyệt ửng làn da…(**) 
 
(*) “Lom khom dưới núi 
      Lác đác bên sông” (Bà Huyện Thanh Quan ) 
 (**)”Thăng Long thành hoài cổ” (Bà Huyện Thanh Quan ) 
 
XUÂN VỀ( Thủ nhất thanh (Nhất đồng) – Bát vĩ đồng âm ) 
 
XUÂN đã về rồi gióng tiếng thơ 
XUÂN bày cảm hứng đẹp đời mơ 
XUÂN vui khắp nẻo hoa đua nở 
XUÂN rộn muôn nơi kẻ đợi chờ 
XUÂN chúc lòng người luôn cởi mở 
XUÂN mừng cuộc sống chẳng thờ ơ 
XUÂN tròn nguyện ước cho duyên lỡ 
XUÂN nối vòng tay quyết tới bờ. 
 
HẠ VỀ (Tự họa) 
 
HÈ đã len vào góc tuổi thơ, 
HÈ bày ký ức một thời mơ. 
HÈ vui điệu dỗi tình loang nở, 
HÈ rộn cung say nỗi ngóng chờ. 
HÈ đặt niềm tin sờn cái thuở, 
HÈ đeo kỷ niệm nuối từng giờ. 
HÈ nao nguyện ước vì duyên lỡ, 



HÈ vẫn theo về với tóc phơ… 
 
2018 
SÓNG LẶNG   
 
Sóng lặng dòng Hương tỏa sắc hồng, (*) 
Bao người hiểu thấu chuyện sang sông... 
Sen đài tiếp bước lung linh dải, 
Thế chúng dong thuyền sáng rực đông. 
Vang vọng kinh thâm xua huyễn ảo, 
Diễn bày pháp bảo lắng hư không. 
Đạo mầu chuyển tánh tâm an khởi, 
Khai ngộ mê trừ đến ngõ thông. 
-------------------  
(*) Tên gọi của vị Phật ở thế giới của các loại hương thơm. Như trong Duy Ma Cật Sở 
Thuyết Kinh.  
 
LẶNG TÌM 
 
Đêm dài lặng tĩnh đếm canh thâu, 
Ẵm lại hồn say nuối thuở đầu.  
Quãng vắng tình se hờn tựa cửa, 
Đường xưa phận oải dỗi qua cầu. 
Ru hoài cảnh cũ viền chưa khép, 
Ngắm thỏa duyên thầm chỉ đã khâu 
Thảm dệt từ hôm còn cách ngõ 
Sang ngày quạnh quẽ biết về đâu… 
 
 TÌNH XUÂN 
 
Ngó lại xuân thời những buổi vui, 
Dần theo chặng cũ khó chôn vùi. 
Quê mùa bụi đá luôn đời lủi, 
Khổ cực nương đồng mãi kiếp chui. 
Nhớ hạ phơi người đau nỗi tủi, 
Hoài đông thiếu áo lặng tâm ngùi. 
Thôi thì chuyện vãng còn đâu ủi! 
Giữ chút hương lòng chẳng ngại ui!  
 



2018 
ĐỜI HOA 
( Tam ngôn – Ngũ ngôn – Thất ngôn Liên hoàn ) 
I 
Một đời hoa, 
Cũng chóng qua. 
Bên liễu biếc, 
Dưới trăng ngà. 
Xinh sân ngõ, 
Đẹp lối nhà. 
Rồi giã biệt, 
Xốn lòng ta… 
 
II 
 
Mãi tiếc một đời hoa, 
Tươi màu cũng chóng qua. 
Xum xoe bên liễu biếc, 
Thấp thỏm dưới trăng ngà. 
Đỏ nhạt xinh sân ngõ, 
Hồn nhiên đẹp lối nhà. 
Theo thời rồi giã biệt, 
Cứ lại xốn lòng ta… 
 
III 
 
Thương tràn mãi tiếc một đời hoa, 
Mấy chốc tươi màu cũng chóng qua. 
Rộn buổi xum xoe bên liễu biếc, 
Rầy đêm thấp thỏm dưới trăng ngà. 
Người say đỏ nhạt xinh sân ngõ, 
Kẻ ngắm hồn nhiên đẹp lối nhà. 
Vẫn biết theo thời rồi giã biệt, 
Sao hoài cứ lại xốn lòng ta… 
 
22/5/2018 
 
HẠNH NGỘ (Thủ vĩ ngâm)  
 



Hữu hảo tâm đồng rộn khúc ca, 
Tu tròn giáo pháp  trọn đường qua. 
Vô ưu vườn đạo luôn ươm sắc, 
Hỷ lạc hương thiền vốn kết hoa.  
Muôn ngã triêm ân câu diệu lí, 
Ngàn phương đáp nghĩa tiếng an hòa. 
Tùy duyên động niệm theo bờ giác, 
Hữu hảo tâm đồng rộn khúc ca. 
 
 GIÃ BIỆT EM GÁI 
 
Giã biệt em tôi giữa cảnh nầy… 
Lưng trời cỡi hạc thoát ngàn mây. 
Bao mùa lận đận đời không vẫy, 
Mấy quãng long đong phận chẳng bày. 
Hiểu rõ luôn vui cùng chốn ấy… 
Thôi thì hổng giận cả trần đây… 
Như làn gió mỏng, duyên đà trẩy… 
Cầu nguyện đường về thẳng hướng Tây…(*) 
 
Cầu nguyện đường về thẳng hướng Tây, 
Dương trần mọi sự chẳng còn vây! 
Hiển chơn dạ sáng si ghìm nậy, 
Niệm chánh lòng an hỷ đắp đầy. 
Vạn kiếp tình thương soi để thấy, 
Ngàn năm đạo thế gắng tìm bày. 
Hàm ân tịnh thủy vơi vòng ấy…(**) 
Tập dứt trầm luân xóa nghiệp đày… 
 
2018 
-----------------------  
(*) Tây phương cực lạc. 
(**) Cam lồ - Luân hồi. 
SẮC HOA 
(Tam ngôn, Ngũ ngôn, Thất ngôn liên hoàn)  
 
TAM NGÔN 
Đón mùa sang, 
Ửng nắng vàng. 



Theo tuổi hạc, 
Với thời gian. 
Chao bờ não, 
Rộn nỗi an. 
Tìm nẻo giác 
Biết ngày đang… 
 
NGŨ NGÔN 
Rực rỡ đón mùa sang, 
Vườn quê ửng nắng vàng. 
Loang dần theo tuổi hạc, 
Chạnh mãi với thời gian. 
Phận thấp chao bờ não, 
Duyên mờ rộn nỗi an. 
Người vui tìm nẻo giác 
Tuệ hiển biết ngày đang… 
 
THẤT NGÔN 
Hoa tràn rực rỡ đón mùa sang, 
Quạnh quẽ vườn quê ửng nắng vàng. 
Lối cũ loang dần theo tuổi hạc, 
Thôn nghèo chạnh mãi với thời gian. 
Hờn chi  phận thấp, chao bờ não, 
Chán cả duyên mờ, rộn nỗi an. 
Rũ sạch người vui tìm nẻo giác 
Tâm ghìm tuệ hiển biết ngày đang… 
 
10/2018 
 
Khắp chốn đạo mầu tỏa diệu hương, 
Mừng thay bảy bước hoán vô thường. 
Ba đường lận đận nương chân pháp, 
Sáu nẻo lòng vòng cậy ánh vương. 
Diễn giải nghiệp nhân người tỏ thấu. 
Quảng khai giáo hạnh chúng soi tường, 
Đại bi độ thoát qua bao cõi, 
Dứt sạch mê tình đón thủy lương. 
 
CHIỀU HOANG  



( Em tôi ) 
 
Mây chiều phủ kín giã ngày trôi, 
Rủ hết sầu thương bước đứng ngồi. 
Sánh tựa trần gian chùng nẻo lỗi, 
Suy cùng kiếp phận lặng người ôi. 
Lầm than cõi hạc hờn vai gối, 
Quạnh quẽ sao đời thấu dải vôi. 
Hãy gắng quay về nương pháp hội (*) 
Đan dày nghĩa ấy phải nguyền thôi… 
---------------------------------  
(*) Pháp hội; C: făhuì; J: hōe; 
 
XUÂN HỒNG  
 
Ngắm mãi lưng trời lặng gió đông, 
Người đi bỏ lại lúc xuân nồng. 
Thời gian ủ dạ xuôi niềm nhớ, 
Mộng ước trêu lòng rã cảnh mong. 
Dóng mõ tìm em mờ vạn nẻo! 
Cầu kinh hỏi phận nhức bao dòng… 
Tình ta chẳng lỗi luôn cùng nhịp, 
Ngõ hẹn đường về buổi nắng trong… 
 
2018 
CHUÔNG KHUYA  
 
Sương chùng lạnh lẽo trải ngoài sân, 
Gió thoảng chuông chùa quạnh quẽ ngân.   
Rộn rã mây đùa nao bóng ẩn, 
Dằng dai suối lượn não canh vần. 
Vì tơ tưởng, kiếp rê đường phận, 
Mặc lỡ làng, tâm nuối cảnh trần. 
Thức vọng mơ màng sinh nghĩ quẩn, 
Ngày mong khoảng khoái niệm tinh cần… 
 
 VẪN HẸN 
 
Vẫn hẹn hoa tràn nắng ngập sân,  



Vườn ươm hạnh phúc rộn duyên trần. 
Vòng tay ấm áp tình vô tận, 
Việc phước thanh cao nghĩa sáng ngần. 
Vả lại lòng an đâu có lẫn, 
Ví như kiếp bạc cũng không cần. 
Vào đời nhận rõ thôi nương phận, 
Vạn sự nhau cùng lấy chữ chân… 
 
 
CŨNG QUA RỒI 
 
Lời yêu mộng ủ cũng qua rồi, 
Rộn quãng xuân lòng để cuốn trôi. 
Hỏi mãi trời xa đà chặn lối, 
Trông hoài cảnh mới đã ghìm đôi. 
Vườn khuya một thuở tình không nối, 
Ngõ vắng nhiêu lần dạ chẳng lôi. 
Có phải vì nhau càng tạ lỗi, 
Sao đời trắc trở lẹm màu vôi. 
 
2018 
 
MẸ TÔI 
 
Lưng còng gánh đậu cả ban trưa, 
Mãi cực vì con nói chẳng vừa. 
Bóng ngã vai chầy duyên rủ tựa, 
Chiều nghiêng áo đẫm phận còn lừa. 
Lau dòng lệ nhỏ, phiền luôn vữa, 
Đoạn dáng thời qua, khổ vẫn thừa. 
Xót cảnh, ân điền đâu gặp nữa! 
Ngôn từ khó diễn, Mẹ ngày xưa. 
 
LẮNG TÂM 
( Lục ngôn – Bát vĩ đồng âm ) 
  
Sương chùng trăng liếc gợi niềm thơ, 
Loáng thoáng mây qua lặng bóng mờ. 
Có thuở tình say mộng vỡ, 



Đôi khi cảnh vọng hồn chờ. 
Suy về lũy kiếp người lỡ… (*) 
Gắng tưởng ba sanh cõi khờ… (*) 
Phận oải đong đưa mà cứ ngỡ! 
Tàn đêm chuông điểm ngẫm sang bờ…(**) 
 
-------------------------  
(*)lũy kiếp 
Nhiều kiếp lập đi lập lại chồng chất lên nhau (cứ mỗi thời kỳ thế giới thành lập rồi hoại 
diệt là một kiếp)—Repeated or many kalpas. 
ba sinh 
Ba kiếp người. 
Kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, theo thuyết luân hồi của Phật giáo. 
(**) “Qua Bờ Kia” Nguyên Giác. 
 
ÁNH ĐẠO ( Thuận nghịch độc )  
 
( Thuận ) 
 
Đời vui hiểu đạo gặp nhau chào, 
Chánh giác ngời ban người sảng hào. 
Lời dối biết tâm xiêu tánh lặng, 
Lối mờ trông nẻo xốn lòng nao. 
Vơi dần mị trá hờn càng giảm, 
Mãi trút gian lừa giận bớt xao. 
Khơi lạc chạm niềm mong tỏa sáng,  
Tươi màu ánh thiện hướng cùng cao. 
 
( Nghịch ) 
 
Cao cùng hướng thiện ánh màu tươi, 
Sáng tỏa mong niềm chạm lạc khơi. 
Xao bớt giận lừa gian trút mãi, 
Giảm càng hờn trá mị dần vơi. 
Nao lòng xốn nẻo, trông mờ lối, 
Lặng tánh xiêu tâm, biết dối lời. 
Hào sảng Người ban, ngời giác chánh, 
Chào nhau gặp đạo hiểu vui đời… 
 



 XUÂN ĐÀO  
 
Chiều nghiêng gió lộng ửng xuân đào, 
Quạnh quẽ chuông chùa đỉnh tháp cao. 
Lại ngẫm niềm xưa đùa cảnh đáo, 
Càng ôm lối cũ chạnh duyên ngào. 
Hồn ai mãi giận bên đời ảo, 
Phận kẻ luôn hờn phía nỗi nao. 
Nuối cả thu tàn nên vẫn tạo... 
Vương hoài kỷ niệm níu lòng chao!...  
 
2018 
TUỔI GIÀ 
( Thuận nghịch độc ) 
( Thuận ) 
 
Già tuổi lặng say nguyệt chiếu ngời,  
Hát đàn cùng bạn góp niềm vơi. 
Hoa vờn gió thoảng lan tình thắm, 
Phím lướt  âm đầy réo nhạc tươi. 
Tha thiết nỗi chờ luôn gởi mộng, 
Xuyến xao lòng cảm mãi trông người. 
Hòa  theo nhịp khúc nâng ly cạn,  
Nhòa nhạt chẳng vui sống cõi đời. 
 
( Nghịch ) 
 
Đời cõi sống vui chẳng nhạt nhòa, 
Cạn ly nâng khúc nhịp theo hòa. 
Người trông mãi cảm, lòng xao xuyến, 
Mộng gởi luôn chờ, nỗi thiết tha. 
Tươi nhạc réo đầy âm lướt phím, 
Thắm tình lan thoảng gió vờn hoa. 
Vơi niềm góp bạn cùng đàn hát, 
Ngời chiếu nguyệt say lặng tuổi già. 
 
PHƯỢNG HỒNG 
 
Bao lời mãi đọng mái trường xưa, 



Phượng thắm nghiêng chào lũ trẻ trưa.  
Sải bụi thời gian dừng chỗ chứa, 
Viền mi kỷ niệm giữ nơi chừa. 
Tìm chim núi thẳm niềm không vữa, 
Dỗi nguyệt hồ trong nước chẳng thừa. 
Sưởi ấm xuân lòng êm nghĩa tựa, 
Nên còn chạnh nỗi ngóng sao thưa. 
 
2018 
GẦN LẮM ĐỒNG HƯƠNG ( Cảm tác ngày hội làng TS xuân Mậu Tuất)  
( Tung hoành trục khoán )  
 
“ Gần xa, chiều xuống, đâu quê quán?  
Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi! “  
(Vũ Hoàng Chương dịch từ Hoàng Hạc lâu  của Thôi Hiệu) 
 
GẦN lắm đồng hương giữa cuộc đời, 
XA làng nhưng chẳng giấu tình vơi.   
CHIỀU dần loang bóng, ngày ru hởi, 
XUỐNG nẻo mờ sương, chạnh nỗi bời! 
ĐÂU khúc vương hoài mây trắng khởi (*) 
QUÊ cùng thấm mãi  bát thuần lơi (**) 
QUÁN lòng thôi trạo bao xuân gởi, 
ĐỪNG GIỤC CƠN SẦU NỮA SÓNG ƠI! 
--------------------------------------------- 
(*) Mây trắng - Điển tích ghi trong Ðường Thư: Ðịch Nhân Kiệt đời Ðường 
(**)Trong Kiều còn có điển nói về rau thuần - tức là rau rút và cá vược là một loại cá dùng 
để ăn gỏi của người phương Nam đất Trung Nguyên cũng nói về thú quê, tình quê trong 
câu thơ: “Thú quê thuần vược bén mùi - Giếng vàng đã vụng một vài lá ngô”. 
 
RỘN RÃ CHIỀU LÊN 
 
Sương chiều rộn rã ánh màu mây, 
Khắc khoải miền quê chạnh nỗi đầy 
Bởi dịu dàng, thương thầm nón vẫy, 
Qua hồn hậu, lỡ ngẩn niềm lay. 
Êm đềm buổi lạ xao thời ấy,  
Quạnh quẽ vườn xưa nhớ cảnh này. 
Dỗi phận lòng se hoài ngúng nguẩy! 



Duyên ngờ nghệch mãi, khổ tình đây! 
 
2018 
ĐƯỜNG XƯA ( Thuận nghịch độc )  
 
( Thuận ) 
 
Nhòa mây nắng hợp trải ven đường 
Nhớ cảnh say tình đắm sắc hương.  
Tha thướt dải mềm xanh liếp cỏ, 
Rộn vàng tơ óng ánh vầng dương. 
Ra đi buổi dỗi càng vương vấn, 
Khất lại mùa chờ thấy cảm thương. 
Hòa quyện góc mơ hồn lạc nẻo,  
Ca cùng mãi khúc hiểu đời nương. 
 
( Nghịch ) 
 
Nương đời hiểu khúc mãi cùng ca, 
Nẻo lạc hồn mơ góc quyện hòa. 
Thương cảm, thấy chờ mùa lại khất, 
Vấn vương, càng dỗi buổi đi ra. 
Dương vầng ánh óng tơ vàng rộn, 
Liếp cỏ xanh mềm dải thướt tha. 
Hương sắc đắm tình say cảnh nhớ, 
Đường ven trải hợp nắng mây nhòa. 
 
TÌM NHAU  
 
Gieo vần quí bạn bởi đường tâm, 
Để bụng tìm nhau sẽ bớt lầm. 
Tiếng ảo xua dần đời mãi đậm,  
Danh nhừ bỏ hết dạ mòn thâm. 
Tùy duyên mỗi kiểu càng vui thấm, 
Thuận cảnh nhiều nơi vẫn xứng tầm (tìm). 
Ngẫm nẻo vô thường…sao sống chậm… 
Cùng nương cõi thế, hiểu ôm chầm. 
 
 



2018 
PHƯỢNG HỒNG  
 
Bao lời mãi đọng mái trường xưa, 
Phượng thắm nghiêng chào lũ trẻ trưa.  
Sải bụi thời gian dừng chỗ chứa, 
Viền mi kỷ niệm giữ nơi chừa. 
Tìm chim núi thẳm niềm không vữa, 
Dỗi nguyệt hồ trong nước chẳng thừa. 
Sưởi ấm xuân lòng êm nghĩa tựa, 
Nên còn chạnh nỗi ngóng sao thưa. 
 
 NGÀY ẤY  
 
Sang hè nắng ngập khoảng trời trong, 
Rộn rã người qua má ửng hồng. 
Mãi thả đường êm còn ướp mộng, 
Vì ươm nẻo lắng vẫn xao lòng. 
Bên hàng phượng vỹ tan trường ngóng,  
Cạnh gốc hoa dành lả ngõ trông. (*) 
Giũa áng thơ đời xem phận mỏng, 
Đành thôi lỗi hẹn mối duyên nồng. 
 
Đành thôi lỗi hẹn mối duyên nồng, 
Tận cõi tình mơ khó kiểm mong. 
Gởi nỗi em về xuôi gió lộng, 
Khai niềm kẻ đến hãm đời cong. 
Tâm chùng mấy thuở ai còn đọng,  
Tín oải bao thời bạn vẫn đong. 
Hỏi phận đâu rồi sao cứ cõng, 
Đường xưa ngẫm lại chỉ xe còng. 
 
2018 
----------------------------------  
 
(*) Hoa Dành Dành-Gardinia 
RỘN RÃ CHIỀU LÊN  
 
Sương chiều rộn rã ánh màu mây, 



Khắc khoải miền quê chạnh nỗi đầy 
Bởi dịu dàng, thương thầm nón vẫy, 
Qua hồn hậu, lỡ ngẩn niềm lay. 
Êm đềm buổi lạ xao thời ấy,  
Quạnh quẽ vườn xưa nhớ cảnh này. 
Dỗi phận lòng se hoài ngúng nguẩy! 
Duyên ngờ nghệch mãi, khổ tình đây! 
 
TÌM NHAU  
 
Gieo vần quí bạn bởi đường tâm, 
Để bụng tìm nhau sẽ bớt lầm. 
Tiếng ảo xua dần đời mãi đậm,  
Danh nhừ bỏ hết dạ mòn thâm. 
Tùy duyên mỗi kiểu càng vui thấm, 
Thuận cảnh nhiều nơi vẫn xứng tầm (tìm). 
Ngẫm nẻo vô thường…sao sống chậm… 
Cùng nương cõi thế, hiểu ôm chầm. 
 
 
CHUYỆN XƯA  
 
Chẳng nhớ bao mùa ngẫm dạ côi… 
Nhiều phen tỉnh giấc chuyện xa rồi! 
Ngày êm sắp mãn đà thay vội… 
Mộng thắm chưa thành đã chuyển ôi. 
Chộp cảnh hương thầm cho thấy mỗi… 
Quay viền chỉ đẹp thấm tìm đôi, 
Đâu buồn tuổi hạc nhừ thân rỗi! 
Ngắm khoảng mơ về giỡn phận vôi… 
 
2018 
CHẲNG BUỒN CHI  
 
Thân già túi rỗng chẳng buồn chi… 
Ngẫm chuyện đời an khó kẻ bì… 
Cảnh sống nương người đâu mãi thịnh? 
Xuân thời đến tuổi vẫn mòn suy. 
Đừng nên xót bụng tình nao bởi, 



Chớ vậy mờ tâm nỗi oải vì. 
Huyễn ảo trần gian chà hận đắng… 
Thôi đành tất cả hãy ghìm đi… 
 
CHUỐC NGÃ (Đối họa) 
 
Hiểu chuyện phai tàn… chuốc ngã chi!  (*) 
Ngày đêm dạ lắng rõ ai bì… 
Vui cùng thiện hữu mong ghìm cạn, 
Thuận mãi duyên tình ước giảm suy. 
Vật chất liền qua đừng ảo lẫn, 
Niềm tin vốn đợi sẽ yên vì. 
Nương bè lý sự trần gian thấu, 
Quyết nẻo theo về vững bước đi. 
--------------------   
(*) Ngã chấp. 
 
CÒN VƯƠNG  
 
Còn vương kiếp nạn chẳng do trời 
Hỏi hết dương trần rõ bậu khơi 
Vạn sắc bày qua lòng vẫn khởi! 
Trăm niềm rảo đến dạ nào lơi… 
Nhìn quanh lắm chặng sầu nao mới… 
Ngẫm lại bao điều khổ khó vơi! 
Mãi cứ rèn tâm đừng hận bởi… 
Tìm về nẻo chánh lặng tình ngơi. 
 
2018 
CHÙA THIÊNG  
 
Dốc đá ven đường tiến thẳng non, 
Sương chùng suối róc cảnh chon von. 
Qui chơn thấy lẽ không tìm ngọn, 
Lập  hạnh vun đời vẫn nguyện con. 
Luồng Bát Nhã hằng soi trí nõn, 
Cửa từ bi mãi chỉnh tâm thon.  
Tôn nghiêm kính lễ an người chọn, 
Pháp giới huân tu tuệ giác tròn. 



 
 CHIỀU THU  
 
Mùa lên gió lộng trải hương đầy, 
Lặng cảnh sương chiều khói giỡn mây. 
Tạo dáng cây hoài rung nhẹ quẩy, 
Nhìn hoa bướm mãi lả nghiêng rầy. 
Đường xưa rộn rã bên người ấy, 
Phố cũ mơ màng cạnh kẻ đây. 
Chạnh nỗi niềm thơ hằn mảnh giấy, 
Lần theo kỷ niệm xót thân gầy! 
 
 
CHUYỆN XƯA  (Đối họa) 
 
Bóng ngã chiều rơi lặng nẻo đầy, 
Bên thềm thuở nọ lướt trời mây. 
Về trong nỗi nhớ thời đun đẩy, 
Dỗi đoạn ngày thương cảnh nhún rầy. 
Kẻ hận duyên chùng hong cõi ấy, 
Người đành chốn cũ tủi tình đây. 
Càng xuôi kỷ niệm mờ trang giấy, 
Vẫn sợ lời than tổn dáng gầy. 
 
2018 
NHỚ LẠI 
 
Lâu rồi nhớ lại cảnh trường xưa, 
Những buổi ta cùng bóng phượng trưa. 
Dải quạnh thời gian dừng chỗ chứa! 
Vườn hoang kỷ niệm giữ nơi chừa. 
Tìm em núi nhạn tình không vữa, 
Dỗi nguyệt hồ tiên nước chẳng thừa. 
Sưởi ấm xuân lòng êm mãi tựa, 
Thương người chạnh nỗi ngóng sao thưa. 
 
 DUYÊN TÌNH 
 
Phàm phu trạo cử cố ôm thiền, 



Xóa bỏ men tình sự trợ duyên. 
Rõ khó bền tu ngày nẩy nguyện, 
Càng ngây thuận sửa kiếp xin nguyền. 
Ba đường giác ngộ không lờ viễn, (*) 
Sáu nẻo xoay vần mãi lụy điên. (*) 
Huyễn gởi ghìm tâm cầu hướng thiện, 
An nhiên tĩnh tại hết mơ huyền. 
----------------------------  
(*)BA ĐƯỜNG ÁC 
    Three Evil Paths. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 
     SÁU CÕI (LUÂN HỒI)  Gồm: - địa ngục - quỷ đói - cõi súc sanh  - cõi người - cõi a-tu-
la - cõi trời 
HƯƠNG NỒNG 
 
Gió thoảng hoa tràn đậm sắc hương, 
Về đây chợt nghĩ  cảnh ven đường…  
Đìu hiu ngẩn nhớ thời nuôi mộng, 
Lặng lẽ thầm mơ tiếng vọng trường. 
Khắp nẻo tình ươm hoài mãi rộn, 
Bao chiều dạ ngóng vẫn  còn vương. 
Tang bồng mấy thuở nồng men thấm, 
Ngẫm đủ niềm say ngắm cõi thường… 
 
2018 
DƯỚI TRĂNG VÀNG  
 
Giường xiêu kẽo kẹt dưới trăng vàng 
Khẽ chuyển cây rừng gọi gió vang. 
Rộn rã  cành đưa đùa sóc ngủ, 
Âm thầm cá lượn dỗi thuyền lan. 
Lều tranh… nẻo lặng vui ngày đã, 
Cỏ mạ … hương đầy rỗi tiết đang. (*) 
Ái vọng san bằng đâu thủ ngã… 
Phù hoa chẳng kiếm rõ an nhàn. 
------------------------- 
 (*) Lúa non mọc từ ruộng riêng, sau một thời gian nhổ lên cấy lại gieo mạ. 
 
 MƠ VỀ  
 



Bướm vẩy quanh vườn hạ đã sang, 
Mơ về cái thuở rộn ngày đang. 
Bên bờ tuổi tác xem đời rạng, 
Cuối dãy nàng thơ hỏi dạ nhàn. 
Dọ thử niềm riêng thầm rõ ngán, 
Lần suy lối ảo thuận đâu màng. 
Thời qua thấu phận nghe hồn vãn, 
Nhận nẻo bình tâm dứt cõi ràng. 
 
SỰ DUYÊN 
 
Lòng trong dạ ổn khó ơ thờ, 
Sự đến, duyên còn, cũng chẳng ngơ. 
Trút bỏ vô minh tìm cõi lắng,   
Vun bồi trí huệ uốn nguồn mơ. 
Tâm nầy đang vướng đâu là tĩnh, 
Cảnh ấy không màng thế rõ trơ. 
Thấy sợ trầm luân nên phải giác, 
Đường về vạn nẻo ngẫm nào lơ. 
 
22/6/2018 
HIỂU GIAO 
 
Mấy bận xuân về vẫn hiểu giao, 
Hằng mong mãi gửi bậc anh hào… 
Lòng an chẳng vướng… thời nương tịnh, 
Trí lặng không màng… nghĩa thể nao. 
Rõ thấu trần gian tìm nẻo đạt… 
Quanh nhìn thiện hữu biết tình trao. 
Ngày lên sắc tỏ đời thêm rạng, 
Lộc thọ vui cùng hổng ngẫu bao… 
 
 THẾ GIAN 
 
Chuyện thế xưa nay vẫn luận càn, 
Từ nơi phố thị đến buôn làng. 
Suy cùng vạn sự nào ra lẽ! 
Biết rõ nhiêu điều chỉ rối can. 
Pháp bảo tâm sơ cần niệm tụng, 



Kinh thâm tánh lặng miễn đem bàn. 
Chơn như ngộ thấu bền tu học, 
Bát Nhã đèn thiền khổ xóa tan.  
 
 RÕ BIẾT  
 
Chung dòng vẫn hiện lối mờ trong, 
Rõ biết trầm luân khổ lộn vòng… 
Sáng dậy ngày sang mong vững dạ, 
Chiều lên nguyệt ló giữ an lòng. 
Thênh thang chẳng vướng miền hư ảo, 
Tường tận luôn cầu góc sắc không. 
Thấy được niềm đau nên lập nguyện, 
Trần gian hiểu thấu có chi buồn… 
 
24/6/2018 
 
 
ĐÈN KHUYA 
 
Đêm về kệ sách rũ đèn khuya, 
Ẵm lạnh vào phên thoảng gió lùa. 
Tiết vội nên trời se giữ cảnh, 
Ngày lên gặp buổi lẫn theo mùa. 
Vui cùng việc nẩy… như hồ biếc, 
Lắng hiểu đời rê… tựa cõi ngà. 
Dạ ổn dìu êm sầu tiễn hết, 
Sương chùng trở giấc dỗi thời qua. 
 
 QUẲNG HẾT  
 
Trần gian mấy thuở rõ vui là, 
Quẳng hết ưu phiền dạ thoát đa… 
Ngõ rộng tùy duyên về cõi ấy, 
Đường thênh thỏa sức bước chân mà. 
Sầu vương gột sạch lòng không đảo,  
Vọng động xua ghìm hận chẳng sa. 
Vững chắc niềm tin nguyền sống lặng, 
Bình tâm huệ sáng trẩy mơ gà.  (mờ gà) 



 
 NẶNG LÒNG 
 
Dương trần rõ khổ khó nguyền xong… 
Khắc khoải ngày đêm mãi nặng lòng! 
Gọt hết hồn nhơ phiền chẳng cõng, 
Mang dần tánh lặng hỷ cùng trông,  
Nhiêu thời gắng niệm đừng cho bỗng, 
Vạn lối bền tu giữ khỏi bồng.   
Biết ủ nguồn tâm đời duỗi động, 
Đường về cõi tịnh trải nhiều bông. 
 
2018 
SÂM THƯƠNG (Thập Thủ Liên Hoàn)  
 
1-Trăng huyền gác lửng chạnh vườn mơ 
Cái tỉnh hồn mê mãi vật vờ. 
Gió chuyển từng cơn đùa bãi sậy, 
Hương vờn mấy sợi giỡn mành tơ.  
Tìm đâu ngõ hẹp thời da diết,  
Ngóng cả đường thênh nỗi lặng tờ. 
Mộng vẫn còn đưa đà mở mắt , 
Sâm đằng lại lú ngẫm tình thơ. (*) 
---------------------- 
(*) Sao Sâm và sao Thương, hai ngôi sao ở hai chòm khác nhau không bao giờ hiện ra 
một lúc trên vòm trời.  Tình trạng hai người ở xa cách nhau và không bao giờ gặp nhau. 
 
2-Sâm đằng lại lú ngẫm tình thơ.  
Kỷ niệm còn ghi mấy quãng chờ 
Nhớ ngõ xuân lòng se chớm nở 
Thương kỳ lão trượng ngỡ tàn mơ 
Như bầu bãi dưới vừa đơm nụ 
Tựa bắp vườn bên đã trổ cờ 
Chuyện cũ ngày lên ta chẳng ước 
Người đâu… chạnh nỗi có bao giờ? 
 
3- Người đâu… chạnh nỗi có bao giờ? 
Biết cả niềm đau vẫn đợi chờ.   
Lữ khách say tình bên nẻo lặng, 



Thuyền quyên dỗi phận lúc duyên mờ. 
Ôm hoài chuyện cũ càng vương lối, 
Rộn mãi lời xưa chẳng thấu bờ.  
Cái nghĩa dương trần đang đủ nặng, 
Canh tàn bóng ngã giận đường tơ. 
 
 
4-Canh tàn bóng ngã giận đường tơ. 
Gió đẩy hồn ai vẫn lệ chờ 
Tịch tĩnh vườn khuya chờn kẻ lá. 
Bình yên cõi lặng ngẩn cung giờ. 
Trông về cái nọ xem đời ảo, 
Ngóng lại tình kia diễu khoảng mờ. 
Hé rạng khung trời  sương đã tản, 
Soi cùng tuế nguyệt giữ thời thơ. 
 
5-Soi cùng tuế nguyệt giữ thời thơ, 
Nẻo cũ thuyền nay ước lặng chờ. 
Vẫn đẹp mây chùng che đỉnh núi, 
Càng yên gió nhẹ vỗ lưng bờ. 
Thương người mấy thuở sao đờ đẫn, 
Nhớ bạn nhiêu ngày rõ vẩn vơ. 
Cảnh ấy xao lòng vương mộng lẫy, 
Gom nhiều kỷ niệm ghép thành mơ. 
 
6-Gom nhiều kỷ niệm ghép thành mơ. 
Cái tỉnh hồn mê mãi vật vờ. 
Gió chuyển từng cơn đùa bãi sậy, 
Hương vờn mấy sợi lắng mành tơ.  
Tìm đâu ngõ hẹp thời da diết,  
Ngóng cả đường thênh nỗi lặng tờ. 
Mộng vẫn còn đưa đà mở mắt , 
Trông về dạo ấy ủ hồn thơ. 
 
7-Trông về dạo ấy ủ hồn thơ, 
Lật cả trang tình ngấm quãng ngơ! 
Trảy nghĩa thời gian còn khó nhọc, 
Ươm chùm kỷ niệm thấy xa mờ. 
Duyên nầy mấy đỗi không cùng quyện, 



Kiếp nọ nhiều khung vẫn chỉ chờ. 
Chuốc cạn men đời say nghĩ quẩn, 
Phiêu bồng lạc bước nỗi lòng tơ. 
 
 
 
8-Phiêu bồng lạc bước nỗi lòng tơ, 
Dẫu biết rằng ai chẳng đợi chờ. 
Liễu trải ngoài hiên bày dáng mộng, 
Chim sà trước ngõ rộn vườn mơ, 
Tìm hương kỷ niệm tình xao xuyến, 
Lướt quãng xuân thời dạ ngẩn ngơ. 
Phím lõm dây chùng vơi nhịp trổi, 
Hờn duyên chạy mãi cứ như lờ… 
 
9-Hờn duyên chạy mãi cứ như lờ, 
Bể ái chênh dòng đượm nỗi thơ. 
Biết nghĩa rồi quên nguyền chẳng đặng, 
Còn xuân lỡ ước chạnh không dừng. 
Chim về núi biệt cơn rầu rĩ,  
Nguyệt dỗi đêm tàn mộng ngẩn ngơ.  
Nếu cõi dương trần thôi cảnh hẹn… 
Thêm hoài phận oải thấm đường tơ. 
 
10-Thêm hoài phận oải thấm đường tơ. 
Rõ hiểu niềm thương vốn lượn lờ 
Lủy kiếp đang ràng nên vẫn nợ 
Nhiều năm mãi quẩn mộng luôn chờ 
Thôi buồn cảnh thiếp đau đời vận 
Chẳng cạn tâm chàng rũ lối thơ 
Trắc trở nào than vì đã ngộ 
Xin đừng giữ lấy chuyện cùng ngơ. 
 
2018 
 
THIỀN GIA 
 
Xuống tận dương trần đạo thế nghiêm, 
Tâm bi dẫn dắt lặng hương thiền. 



Truyền thừa pháp bảo luôn an trụ, 
Liễu giải kinh thâm mãi thuận nguyền. 
Trí huệ khai thông ngời chiếu sử, 
Ân tình cảm hóa thắm đưa duyên. 
Theo dòng hạnh nguyện nay từ giã, 
Phương tiện soi đường đã mãn viên. 
 
Phương tiện soi đường đã mãn viên, 
Tùy duyên pháp lạc vốn hoằng truyền. 
Chúng tu hằng dẫn vui cùng đạo, 
Kẻ lỡ dần qui thuận khắp miền. 
Núi Ngự thầm rung người nghĩa lớn, 
Ta Bà khẽ nhắc khoảnh đời nguyên. 
Liên đài vắng lặng trên tòa tĩnh, 
Tỏ ngộ nguồn chơn rạng tánh huyền. 
 
 
 THIỀN TÂM 
 
Trần nay mấy thuở ngụ hiên chùa… 
Thức lại canh dài bởi mõ khua… 
Hổng ngại ngày qua tình cứ giỡn!  
Nào xao tháng rộn cảnh luôn đùa. 
Người an rõ phận không niềm đắng, 
Tánh rỗng xem đời chẳng vị chua. 
Hiểu thấu đi về theo tĩnh động, 
Lòng trong dạ ổn dứt nao lùa… 
 
2018 
NGUYỆT LỮNG 
 
Nguyệt gác lưng vườn ủ cõi thơ, 
Thềm xưa ẩn hiện dáng sao mờ. 
Xa người gợi cảnh ôm lòng nhớ,      
Khuất nẻo nhìn phương giữ lệ chờ. 
Ngõ hẹn ngày xanh càng thấy hở, 
Hương tràn thuở quạnh mãi hoài ngơ . 
Đi qua kỷ niệm từng trang vỡ,  
Trở lạnh canh tàn nuối bữa mơ. 



 
 NẮNG HẠN 
 
Hè sang nắng trải vẫn không dừng, 
Nực cả trời thanh, cháy dãy rừng. 
Mãi bận vườn nương cành lá vểnh, 
Thương nhiều lúa mạ nõn bờ sưng. 
Thầm nuôi lại thuở bền hoa trái, 
Khẽ chịu theo thời oải áo lưng. 
Lỡ phận hằng mong ngày bớt nản, 
Thêm lời nguyện ước khổ đều ngưng. 
 
HẠN (Đối họa) 
 
Nóng rực ngày qua mãi chẳng dừng, 
Bờ hoang, ruộng nẻ, cháy bao rừng. 
Khô cằn cạnh núi hàng cây vểnh, 
Cạn hổng ven hồ lũ cá sưng. 
Rộn cảnh ngừng hanh, hoài cõng nắng, 
Xem trời giảm nhiệt, bớt chườm lưng. 
Mùa lên nguyện cõi đầy no ấm, 
Hạnh phúc theo về ngõ khổ ngưng. 
 
2018 
QUỐC KÊU 
 
Chiều hôm cảnh lặng tiếng lưng trời, 
Lẻ bạn đau lòng cất chẳng ngơi! 
Mấy thuở bên chàng yên phận tác, 
Giờ đây cạnh suối mủi thân rời. 
Cho người quạnh nỗi se hồn cạn, 
Để kẻ nao tình dấu dạ vơi. 
Vẫn biết trần gian buồn điệu rã, 
Nhưng sao khó đặng chuyển duyên ngời. 
 
CHUYÊN TU 
 
Lưu truyền pháp bảo rạng vàng y, 
Khắp chúng dâng hương chánh niệm trì. 



Xướng tụng không lơi cầu bản giác, 
Tham thiền mãi gột thoát niềm si. 
Ngày thêm đạo lý xuôi vầng tuệ, 
Tháng lại tinh thần ánh nét bi. 
Tâm lặng người an xua quả nghiệp, 
Chơn như diệu dụng rõ vô kỳ. 
 
 NƯƠNG VỀ 
 
Lòng xao muốn tịnh đã nhiêu lần! 
Chẳng đặng theo hoài khổ vẫn luân… 
Vướng lắm tâm mê nên hổng tĩnh, 
Tìm luôn lối não đắm chưa thuần. 
Bao đời chao đảo xa nguồn tánh, 
Ức kiếp quay cuồng rỗng cội chân. 
Bám víu sâu dày càng khó đổi, 
Tùy duyên lập hạnh quyết ươm mầm. 
 
/2018 
 
 ÔNG BÀ CHÚC MỪNG CHÁU NỘI NGUYÊN BẢO – MINH TRIẾT 
 ( Chúc mừng cháu nội Lê Vũ Nguyên Bảo vào trường đại học )  
 
ÔNG thầm nguyện ước bước đường thông, 
BÀ khuyến hiền hòa lấy đức đong. 
CHÚC phúc công danh xuôi chẳng hỏng, 
MỪNG duyên sự nghiệp viễn không chòng. 
CHÁU ngoan phía trước tâm thanh đọng, 
NỘI lặng đằng sau nghĩa đẹp bồng. 
NGUYÊN giữ ngày đêm ngăn để hổng, 
BẢO trì phước báu vững đừng cong.  
 
ÔNG BÀ CHÚC MỪNG CHÁU NỘI MINH TRIẾT 
( Chúc mừng cháu nội Lê Vũ Minh Triết vào trường cấp ba ) 
 
ÔNG tặng đôi vần cấp học xong, 
BÀ vui tiến giỏi  lấy nằm lòng. 
CHÚC nhiều nghị lực ngày luôn chóng, 
MỪNG lắm niềm tin sức vẫn hồng. 



CHÁU rõ theo Thầy xua lối đọng, 
NỘI cùng hòa nhịp giúp đường thông. 
MINH tâm dạ sáng người không hỏng, 
TRIẾT đạo xây đời phải dụng công. 
 
DUYÊN NẦY 
 
Dương trần lại xuống để bên anh, 
Trọn nghĩa thời qua có chẳng dành. 
Não cả người xưa giờ tóc bạc, 
Nao nhiều bạn cũ thuở lòng thanh. 
Còn chi tuổi hạc… mơ đều lắng, 
Cũng vậy tình xuân… ủ mới thành.  
Nẻo vắng chiều tàn đang chạm ngõ! 
Đi về vạn lối ngẫm vòng quanh… 
CŨNG PHẢI QUAY VỀ 
 
Hoài vương ảo vọng khó qui liền… 
Cũng phải quay về nhận ý khuyên. 
Đã thấu tâm bình suy chẳng hậu, 
Càng soi tánh lặng ngẫm không tiền. 
Ngày lên dựa pháp đời đâu khiển, 
Tháng lại theo Thầy nẻo rõ nghiên.  
Não đoạn sầu tan tìm chánh quả, 
Đường thênh nhẹ bước mãi nương thiền. 
 
 LIỄU PHÁP 
 
Đạo pháp người tu chẳng liễu liền, 
Nương Thầy dẫn dắt thuộc lời khuyên. 
Nguồn chơn sáng tỏa không còn hậu? 
Ngõ lặng bình an vốn phải tiền? 
Gặp cửa trần gian thầm dễ đắm, 
Men bờ cõi Phật lắng thuần nghiên. 
Thời qua quán tưởng ghìm tâm tĩnh, 
Ái dục nguyền tiêu dưỡng cảnh thiền. 
 
THIỀN (Giao cổ đối - THTK)  
“ TRONG NHÀ CÓ ĐẠO THÔI TÌM KIẾM 



   VÔ TÂM ĐỐI CẢNH HỎI CHI THIỀN  
 
TRONG trời nhẹ bước dưới hàng hiên, 
NHÀ thấp đời vui gặp bạn hiền. 
CÓ đạo ung dung lòng chẳng loạn, 
CỦA nào an giữ trí hồn nhiên. 
THÔI thì buông hết lơi sầu lụy, 
TÌM  lại xả ly bớt khổ phiền. 
KIẾM cõi Tổ xưa từng đã thuyết, 
VÔ TÂM ĐỐI CẢNH HỎI CHI THIỀN. 
 
2018 
 
 
 
 TỈNH THỨC 
 
Đêm ngày tỉnh thức rõ không ngơi… 
Vọng động thả rong phí một đời. 
Giữ giới thời qua người chuyển lặng, 
Chăn tâm khắc đến tánh soi ngời. 
Vô minh níu chặt ghìm căn đọng, 
Trí huệ khai tròn tập nghiệp vơi. 
Phật pháp như như hằng tỏa khắp, 
Nương Thầy tinh tấn nguyện nào lơi. 
 
HƯƠNG XƯA 
 
Hoa thơm cỏ lạ ngát hương đầy, 
Nắng rọi thu về mát ngọn cây. 
Nhớ bóng người em  đang tuổi nẩy, 
Mơ thời lũ bạn mãi lòng vây. 
Đâu còn dáng đứng xinh hình sậy,  
Đã lỡ duyên hờn lặng tóc mây. 
Ngắm quãng xuân xanh niềm cứ đẩy, 
Ôm chầm kỷ niệm thấy đời ngây. 
 
NẮNG THU (Đối họa)  
 



Thu sang giọt nắng vẫn giăng đầy, 
Lá biếc mơ màng ửng nhánh cây. 
Lộc hé xôn xao mừng ngọn nẩy, 
Chồi vươn rộn rã ngắm cành vây. 
 Vui đời  ổn phận bên nương rẫy, 
 Đẹp cảnh an lòng cạnh gió mây. 
Thanh thản ngày qua không việc đẩy, 
Nhập cùng trời đất nhịp hòa ngây. 
 
2018 
LỜI NHẮN NHỦ 
 ( Ông Bà mừng cháu nội Lê Vũ Nguyên Bảo nhập học Trường Phi Công Việt Nam ) 
 
Bà Ông mừng cháu đã khai trường, 
Tung cánh ngang trời gắng rõ vươn. 
Cấp nhỏ học chăm vui sáng hướng… 
Bậc cao luyện giỏi chóng quang đường… 
Tương lai phía trước không như tưởng, 
Kết quả đằng sau lấy thế tường. 
Đức trọng tâm khoan nguyền phải trưởng, 
Gia đình tổ ấm mãi hoài thương… 
 
HONG TÌNH 
 
Chẳng được hong tình dạ phủ rêu, 
Chừ mang chút nóng khá hơn nhiều. 
Còn thương nhớ buổi lơ thơ rủ, 
Lúc giỗi theo ngày lóng ngóng xiêu. 
Phượng thắm mùa lên lòng rộn rã, 
Thu hờn bạn lẫy cảnh đìu hiu.  
Loanh quanh dĩ vãng vui cùng ngắm, 
Khuấy nhẹ xuân thời giữ khỏi thiu. 
 
 XUÂN LÒNG 
 
Lảng vảng xuân lòng mãi níu tôi, 
Đường qua kỷ niệm, dấu lưng đồi. 
Xôn xao cuối ngõ khi tình mới, 
Rộn rã bên sân lúc tuổi ngời. 



Vĩ Dạ nghiêng nghiêng rồi phận gởi, 
Trường Tiền lặng lặng với niềm  khơi. 
Tìm nhau vạn kiếp do duyên bởi, 
Sống trọn xin đừng để thấy vơi. 
 
2018 
CHẲNG NGẠI ĐÂU (Thủ vỹ ngâm)  
 
Bóng ngã sương chùng chẳng ngại đâu! 
Thời gian vẫn chóng bận chi sầu. 
Suy cùng chuyện đã không là ngắn, 
Ngẫm lại duyên đà đủ ví sâu. 
Chán tủi tình đời đau nợ nỗi, 
Buồn than cuộc thế khổ vương đầu. 
Vòng quanh kiếp bạc ngày luôn oải, 
Bóng ngã sương chùng chẳng ngại đâu… 
 
NGƯỜI VỀ (Thủ vỹ ngâm) (Đối hoạ)  
 
Mây vờn đỉnh núi lặn về đâu? 
Chẳng rõ người mô lại vướng sầu. 
Mủi quãng vì yêu chừ lặng khuất, 
Đau ngày bởi nhớ nỗi chìm sâu. 
Thương nhiều nghĩa ấy sao đành đoạn, 
Rộn cả lòng đây nhỡ thấm đầu. 
Kỷ niệm vần đong hoài níu giữ,  
Mây vờn đỉnh núi lặn về đâu? 
 
DUYÊN TRẦN  
 
Đức lớn cao thâm tỏa khắp miền, 
Dương trần`quảng độ cũng tùy duyên. 
Luận bày lối pháp nương thời thuận, 
Thấu đạt đường thiền lắng cảnh riêng. 
Mấy bận thu qua không việc nản, 
Bao cơn hạ đến chẳng lòng phiền. 
Thiền môn lẳng lặng khai tâm sáng, 
Bè báu Thầy trao quả diệu huyền. 
 



/2018 
RẠNG NGÕ THIỀN  
 
Đức độ khoan dung rạng ngõ thiền, 
Ta Bà trở lại trải đường duyên 
Phép khuôn giáo huấn an đời thuận, 
Kinh pháp dẫn bày tận cảnh riêng. 
Hạnh nguyện dương trần lay khắp chốn, 
Huệ khai cõi thế dưỡng bao miền. 
Ngày vun đạo cả chúng sanh lợi, 
Ngát tỏa đài sen bởi tánh huyền. 
 
THIỀN TÔN QUY NGƯỠNG 
 
Phước báu muôn đời đặng khoác y, 
Hiển linh Tam Bảo chiếu gia trì. 
Già lam khai diễn ngời kinh pháp, 
Tứ chúng chuyên bàn sáng luật nghi. 
Lắng nẻo an nhiên tâm quảng khoát, 
Trau nguồn Bát nhã huệ quang huy. 
Trang nghiêm Phật sự đà viên mãn, 
Kính ngưỡng tinh thần, Bậc Đại Bi. 
 
 PHƯỚC BÁU  
 
Phước báu tiền duyên vận áo đà… 
Qui nguồn chân Pháp nguyện đường ra. 
Tâm an chẳng động nào nương cảnh,   
Tánh lặng không xao thật cõi Bà. 
Kết Hỷ chia đều ngây nỗi hận, 
Đem Từ rải khắp vẹn lòng tha. 
Vui cùng sống đạo bên trần thế, 
Trí Nhã ngời soi đến cội nhà… 
 
2018 
THU  VỀ 
(Thuận Nghịch độc)  
( Thuận ) 
 



U hiển cảnh đời nẻo rõ thêm... 
Khói, mây, người, bóng dáng mơ thềm. 
Mù sương núi sạm mờ xanh trúc, 
Lặng gió cây buồn lắm thảm đêm. 
Ru mãi chuyện trần đường chí khuất, 
Lỡ luôn duyên nghiệp phận tơ mềm. 
Thù hằn chỉ khổ còn ôm hận, 
Thu chớm rũ niềm dệt lối êm… 
 
( Nghịch ) 
 
Êm lối dệt niềm rũ chớm thu, 
Hận ôm còn khổ chỉ hằn thù. 
Mềm tơ phận nghiệp duyên luôn lỡ, 
Khuất chí đường trần chuyện mãi ru. 
Đêm thảm lắm buồn cây gió lặng, 
Trúc xanh mờ sạm núi sương mù. 
Thềm mơ dáng bóng người, mây, khói. 
Thêm rõ nẻo đời cảnh hiển u. 
 
LỐI THIỀN  
 
Chữa bỏ đường mê cậy lối thiền, 
Đi về vạn nẻo cũng tùy duyên. 
Ngày lên tỉnh thức cần nương nguyện,  
Kiếp đợi thành công phải giữ nguyền. 
Hiểu thấu trầm luân càng vội viễn, 
Dò tìm khổ lụy chớ cuồng điên.  
Lòng trong, lẽ sống luôn đời thiện, 
Tánh lặng nguồn chơn rõ ảo huyền. 
 
2018 
 
 KHẤN NGUYỆN  
 
Lòng trong khấn nguyện Phật Di Đà, 
Sợ quẩn luân hồi chẳng ngõ ra. 
Nghiệp xấu chen vào nơi Địa ngục, 
Duyên may trở lại cõi Ta Bà… 



Vì nhân chốn khổ rèn an lạc, 
Bởi lẽ niềm đau sống giác tha. 
Thời khắc đi qua đừng để mất… 
Ngày đêm tinh tấn thoát xa nhà…(*)  
-------------------- 
(*) “ Ngôi nhà lửa Tam-giới “  
 
THỀM XƯA (Đối họa)  
 
Lá trổ xanh non khắp ngã đường, 
Thu tràn nắng trải chút mùi sương. 
Vân Anh phía ngõ ngây màu tím, 
Cẩm Tú bên hiên lặng sắc hường. 
Kỷ niệm thời yêu lay nỗi nhớ, 
Tơ lòng tuổi rộn chạnh niềm thương. 
Xuôi về cái thuở thêm mùa mới, 
Vẫn ủ duyên đời, thoang thoảng hương…  
 
 TRĂNG RẰM TỎA SÁNG 
  
Trăng rằm tỏa sáng giữa trời không  
Huyền ảo lung linh cõi đại đồng  
Dấy khởi từ tâm muôn nẻo đến  
Khai bày trí huệ vạn đường thông  
Già lam học đạo nương khuôn giáo 
Phật pháp đưa bè rõ chánh tông 
Nhận được nguồn chơn càng vững tiến 
Theo đời chẳng vướng ấy thong dong. 
2017 
 
 
TÁN DƯƠNG 
 
Pháp bảo hương đàn hướng lặng thâm, 
Quảng bày giáo điển thấu đường tâm. 
Tinh thần đạo cả luôn hằng diễn, 
Thông điệp kinh huyền vốn dĩ ngân 
Bát Nhã khơi xa vun nẻo giác, 
Từ Bi tỏa rộng thức duyên mầm. 



Hiển linh chân nghĩa như lời nguyện, 
Cõi Phật qui nguồn vẫn vọng âm. 
 
HẠNH NGUYỆN (Đối họa) 
 
Dương thế luận bàn giáo pháp thâm, 
Cho người lỡ bước sớm rèn tâm. 
Lòng an thấu lẽ niềm luôn giữ, 
Huệ sáng khai dòng tiếng mãi ngân. 
Dẫn dắt chúng tăng cầu gốc lặng, 
Lưu truyền đại đạo níu nguồn chân. 
Đường thênh nhẹ gót như đà nguyện, 
Phật quốc Thầy về cõi diệu âm. 
 
THIỀN   
 
Nương thiền trí động khó mà yên 
Cảnh giới phù trầm ngỡ chốn tiên 
Trói buộc còn đầy thêm quyến luyến   
Sân si bám chặt chỉ ưu phiền 
Ngày lên sám hối xa sầu nghiệp 
Kiếp lại xoay vần lắng thiện duyên 
Hiểu được siêng năng cầu pháp tiến 
Không ràng tự tại lúc an nhiên.    
 
2017 
 
NỒNG ẤM ẤM NỒNG ( Đối xứng ) 
 
Nồng ấm bạn nhau bạn ấm nồng, 
Lòng đau giảm đợi giảm đau lòng. 
Hiểu thêm tình ấy tình thêm hiểu, 
Mong ước cảnh nầy cảnh ước mong. 
Ảo huyễn không tìm không huyễn ảo, 
Hồng mơ chẳng gặp chẳng mơ hồng. 
Mãi thương xa vắng xa thương mãi, 
Thông cảm rõ nhiều rõ cảm thông. 
 
NỒNG CHÁY CHÁY NỒNG (Đối họa)( Đối xứng ) 



 
Nồng cháy lúc yêu lúc cháy nồng, 
Lòng vương nỗi nhớ nỗi vương lòng. 
Hiểu nhau cùng thấu cùng nhau hiểu, 
Mong cả rõ đều rõ cả mong. 
Cúc thắm ươm mầm ươm thắm cúc, 
Hồng xinh trải nắng trải xinh hồng. 
Lỡ thương càng hợp càng thương lỡ, 
Thông lối dặm trường dặm lối thông. 
                                       
TỪ ĐƯỜNG       
 
Ân sâu dưỡng dục lập từ đường    
Hiếu thảo tâm ngời tựa ánh dương 
Vẹn nghĩa quàng vai cùng Lục Tích (*) 
Chân tình sánh bước với Hoàng Hương (*) 
Cành nhân vạn thuở trùm bao cõi     
Cội phúc muôn đời chiếu khắp phương  
Tổ đức anh linh luôn thấu hiểu 
Ngày thêm gia tộc mãi xuân trường. 
----------------------------------- 
 (*) Lục Tích (Đông Hán)  
 Hoài Quất Di Thân – (Dấu Quít Cho Mẹ) ) 
Hoàng Hương (Hậu Hán)  
 Phiến Chẩm Ôn Khâm. ((Quạt gối ấm chăn) ) 
    
ĐÓN THU (Thủ vĩ ngâm)  
 
Mưa giăng gió nhẹ đón thu về, 
Vạn vật  reo mừng khắp thị quê, 
Nhộn phố người qua  bao kẻ thích, 
Yên làng ruộng trổ lắm dân mê. 
Quần sinh thấm lộc bên cây lá, 
Muông thú ân trời cạnh thạch khê.  
Rõ thấu nương đời thêm lẽ sống 
Mưa giăng gió nhẹ đón thu về. 
 
TRỞ VỀ (Đối hoạ)  
 



Chẳng biết khi mô lại trở về, 
Ngắm vườn rau nhỏ đón thu quê. 
Nhiều năm tất bật hoài mong ước, 
Vạn nẻo phong trần vẫn nhớ mê. 
Rộn rã tình đầy bên lối xóm, 
Nồng nàn nghĩa trọn dưới sườn đê… 
Bao niềm mãi đọng thương mùa đến, 
Chẳng biết khi mô lại trở về… 
 
ƠN THẦY 
 
Bể khổ dương trần ngẫm nặng vai 
Quay về bến giác dễ tìm ai! 
Xuân thời nhập cuộc chìm đen trắng 
Lão giả suy đời vướng đúng sai 
Quanh quẩn bao ngày trong ngõ hẹp    
Tới lui vạn kiếp với đường dài  
Tâm bình học đạo người thanh thản 
Pháp Phật, nương thầy dạ sáng khai.  
 
2017 
 
 
GIỚI 
GIỚI hành đức vững đến nhiều phương, 
GIỚI pháp ngời soi khắp chặng đường. 
GIỚI nguyện lòng từ qua nẻo lặng, 
GIỚI cần trí sáng tỏa vườn hương. 
GIỚI càng hằng thệ bền tâm niệm, 
GIỚI vốn hoài khai thuận đạo tường. 
GIỚI tịnh đèn thiền vươn đại giác, 
GIỚI nhìn phù thế rõ hoàng lương. (*) 
------------------  
(*) Hoàng lương 
Hạt kê vàng. Giấc mộng Hoàng lương, chỉ đời ngắn ngủi, vô nghĩa. 
 
GIỚI (Đối họa)  
 
GIỚI pháp hoằng truyền khắp cõi phương, 



GIỚI  tâm kiên cố sáng quang đường. 
GIỚI còn vun lực đời soi rạng, 
GIỚI giữ trau niềm đạo tỏa hương. 
GIỚI hạnh không lơi luôn thấu rõ, 
GIỚI danh chớ phạm mãi am tường.(*) 
GIỚI nghi chững chạc qua thời khắc, 
GIỚI vốn khuôn hình tạc vạn lương…(**) 
------------------------  
(*) Danh : Kaimyō), (**) Lương (hiền , tốt) 
 
TUỔI THƠ 
 
Xuân thời cứ thế bước qua mau 
Xóm nhỏ bờ tre vẫn sáng mầu 
Rộn rã chiều về quanh khóm trúc 
Tưng bừng nắng chiếu khắp vườn ngâu   
Quê hương một thuở luôn in đậm  
Nghĩa tổ bao đời mãi khắc sâu 
Lận đận tha phương nơi đất khách 
Nhiêu lần trở giấc… lặng đêm thâu. 
 
2017 
  GẶP THẦY 
 
Hương ngàn thoảng ngát cả trời đông 
Vạn kiếp duyên vần đã thỏa mong 
Mở lối sông thiền yên tánh lặng 
Khơi dòng biển giác rạng tâm không 
Kinh thâm diễn giải soi mờ tắc 
Pháp diệu đem đường thấu rõ thông 
Cảm được ân nầy, vun trí Nhã 
Bên đời sống đạo có chân tông. 
 
 (Đối họa)  
 
Vạn sắc xuân tràn ánh rạng đông 
Qui nguồn tỉnh giấc rõ cùng mong 
An vui chẳng vướng tâm thường lặng 
Thấu đáo năng trì pháp vốn không 



Sống đạo đầy,vơi ươm nghiệp tác 
Xây tình vững, để hiểu đời thông 
Ngàn thu sự lý Thầy căn dặn 
Lập hạnh vun niềm biết chánh tông. 
 
NHỚ THU 
 
Trăng tròn sáng chiếu khắp nơi nơi 
Nhớ tuổi thanh xuân ấy đã rời  
Rạng rỡ thu trong ngày phá quấy 
Yên bình xóm vắng buổi rong chơi 
Con người rõ phận tình muôn thuở 
Đất ruộng  thương dân nghĩa vạn đời 
Khuấy lại bao niềm mơ Tết trẻ 
Bên thềm lặng lẽ…đếm sao rơi… 
 
2017 

SINH THÀNH DƯỠNG DỤC 
 
Cưỡi hạc bay về tận cõi xa     
Sinh thành dưỡng dục thấm trong ta 
Đem đường chân chất nhờ tình Mẹ   
Giữ lối hiền hòa cảm đức Cha 
Hết cả phần đời nào quản ngại 
Nhiêu khê mọi thứ chẳng nề hà 
Theo hương sống nguyện, sao cho xứng 
Con cháu noi gương rõ phúc nhà.  
 
(Đối họa)  
 
Hương đồng quyện thấm nỗi niềm xa  
Cảm nghĩa sinh thành quấn lấy ta 
Đậu hũ mưa dầm càng nhớ Mẹ 
Phu đường nắng gắt mãi thương Cha 
Vì nom đức hạnh Người chân chất 
Bởi lắng sự đời thảy vị tha 
Lẳng lặng bao thu rời cõi thế 
Con nguyền sống đẹp… tựa ngàn hoa. 



 
LÂM TỰ  
 
Sáng lên đồi núi ngắm mây hồng       
Tháp cổ chuông ngân, lạc cõi bồng… 
Lẵng lặng suối reo trên vách đá 
Yên bình chim hót phía rừng thông    
Bao thu sống ẩn cho người thực  
Mọi buổi nương thiền thoát tính ngông 
Nhận cả niềm tin vui nẻo giác 
Ta cùng chốn ấy… cảm thong dong   
 
2017 
GẶP ĐẠO 
 
Suy cùng cặn kẽ chuyện bi ai… 
Chẳng mấy thời gian tiến hỏa đài! 
Tháng lụn rầu trông ngày hạnh phúc  
Canh tàn nãn tính bước tương lai 
Còn hoài lận đận trong đường tắc 
Cũng mãi long đong trước quãng dài 
Cảm được điều nầy… nhưng thực khó! 
Mong lần gặp đạo… hiểu pháp khai? 
 
ĐỐI HỌA  
 
Phúc phận đâu lường chuyện khả ai (*) 
Ngày mong sám nguyện dưới liên đài 
Nguyên do vạn kiếp hoài cơ cực? 
Kết quả bao đời đặng thái lai? 
Sáng tỏ qui nguồn tìm đạo cả 
Mờ mê lạc lối rảo đêm dài 
Xem ra thức tỉnh sao còn khó! 
Chọn pháp nương Thầy để trí khai 
---------------------------------------------- 
(*) khả ai  (khốn khổ, cùng khổ) 
 
TỈNH THỨC 
     



Yên bình ngày mới khắp nơi nơi 
Cổ tháp lung linh giữa cõi đời 
Biết sống từ tâm cho dữ lắng 
Vun trồng thiện pháp để sầu vơi 
Vô minh cứ thấm đều bao buổi! 
Động tỉnh luôn chăm thuận mọi thời. 
Sáng tỏ nguồn chơn soi  vạn lẽ… 
Nương Thầy kệ dẫn vượt trùng khơi… 
 
2017 
CHUYỆN VỚI TÁCH TRÀ 
    
Rạng sáng ngồi vui với tách trà 
Bao điều đắng ngọt chuyện cùng ta 
Hương tràn đọng thấm quanh thềm cỏ 
Khói tỏa quen đùa khắp nhánh hoa 
Mấy khoảng xuân sang nào chậm lại 
Nhiêu lần hạ đến vẫn đều qua  
Thời yên,vạn vật luôn bình thản 
Khổ mãi con người… cứ thở ra…. 
 
ĐỐI HỌA  
 
Canh đêm sắp dứt bạn chung trà 
Đắng ngọt thơm lừng quyện lấy ta 
Gió thoảng sương mờ vin ngọn nến 
Hương thầm vị chát đọng thềm hoa 
Đong đưa nẻo phận nay còn lại 
Gặp gỡ đường trần hẳn chóng qua 
Tuổi hạc ai quên lần quá khứ 
Yên bình chẳng được bởi lo ra… 
 
DUYÊN TÌNH ĐUỔI BẮT 
 
Duyên tình đuổi bắt tự nhiều phương 
Níu kéo bao đời chuyện ghét thương 
Bởi cố vờn nhau nên khổ lụy 
Vì còn vướng mắc chịu tai ương 
Thoát vòng phiền não nào lưu luyến 



Thấu lẽ đau buồn chẳng vấn vương 
Cũng hiểu ngàn năm luôn vẫn thế 
Tìm ai hóa giải để am tường?! 
 
2017 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 
 
Rạng rỡ trang nghiêm cảnh tượng đài 
Kính mừng Phật Đản đến năm nay 
Mê mờ cậy pháp thường soi giải 
Sáng láng nhờ kinh mới hiển bày 
Sống hạnh từ, nguyền nương đạo cả 
Lấy tâm trong, gắng giữ điều ngay 
Ân sâu bè báu Thầy đưa lối 
Thoát được trầm luân vạn kiếp nầy. 
 
CHỜ XUÂN 
 
Quanh nhà vẳng tiếng nhạc xuân vang 
Án sách trang thơ cũng rộn ràng 
Nhấp chén trà thơm nghe tiết đổi 
Xem dòng đối liễn cảm ngày sang 
Thời gian tuổi gọi đời vò võ 
Ký ức niềm tan phận ngỡ ngàng 
Hối hả người qua trên lối cũ 
Phên lùa rét nhẹ thấm tình mang. 
 
TÌM NHAU 
 
Qua nhiều kiếp kiếp gắng tìm nhau 
Hội đủ duyên nầy vẹn ước trao 
Bởi mãi long đong nên cứ khổ 
Vì còn lận đận vẫn hoài đau 
Niềm xưa quyến luyến dành tâm lực 
Nợ cũ chờn vờn níu trước sau 
Đuổi bắt thời gian ai định sẵn 
Năng cầu chẳng được ắt càng lao. 
 
2017 



CHẲNG NÀO VƠI 
 
Đã xuống trần gian, trọn với đời 
Thăng trầm dâu bể chẳng nào vơi 
Tinh thần mệt mỏi vì cuồng đắm 
Lạc thú tràn đầy bởi khó ngơi 
Vọng động mơ tìm… lòng mãi khổ 
Yên bình xả bớt… nghiệp càng lơi 
Theo dòng ái dục hoài không dứt 
Sự lý chưa cùng… tiếc lệ rơi… 
 
BÌNH THƯỜNG ĐỘNG TỈNH 
 
Đạo Tổ linh huyền sáng diệu hoa 
Bình thường động tỉnh với thời qua 
Tâm buông khỉ lộng lơi năm tháng 
Ý giữ trâu thuần rõ sát - na 
Liễu tánh lìa mê người cải hối 
Suy đời thoát não hướng lần ra 
Vô sanh bổn pháp là chân thật 
Sám nguyện nguyền theo ánh Phật Đà. 
 
        THIỆN HỮU 
       Kính tặng anh QT– Chị LTT  
 
Thiện hữu cơ duyên chốn bụi trần   
Vui cùng thế thái, ngẫm phù vân 
Khêu đèn Bát Nhã bền tâm đức 
Thả chiếc thuyền từ sáng trí nhân 
Pháp Phật hòa âm khai lời diệu 
Ân tình trọng nghĩa rõ người chân 
Đâu còn nghiệt ngã đời dâu bể 
Vạn sự yên bình mãi sắc xuân. 
 
2017 
NIỀM MƠ 
 
Dẫu gói niềm mơ… thoảng lại bày 
Đời ban vạn lộc cũng hoài cay 



Qua rồi phố Cảng yên bình sống 
Nhận hết Sài thành rộn rã thay  
Cảnh rỗi càng mơn thời dĩ vãng 
Lòng đau cứ ngóng khoảng đêm ngày 
Nhân duyên tan hợp bao lần gọi! 
Sự sự chung cùng thế cuộc lay. 
 
MỪNG CHÁU MINH TRIẾT 
 
Kỷ năng tập luyện giải Ku - mon  
Nhật - Việt liên trường chọn toán môn 
Học giỏi chăm ngoan, ngày nhã nhặn 
Thi đều thấu đạt, lúc lanh khôn 
Tinh anh trí mở cầu thăng tiến 
Xứng đáng Thầy khen đã rõ thông 
Thương lắm! Ông Bà vui kết quả 
Đường dài thoáng đãng lướt bon bon. 
 
NGUYỆN 
 
Trời hừng pha loảng chút sương phai 
Nhịp mõ, lời kinh hướng Phật đài 
Rạng rỡ ngày lên cùng cõi thế 
Yên bình kiếp mãn ngắm thiên thai 
Nguyền tan ái dục tâm không vướng 
Rũ sạch lòng trần tánh lặng khai 
Bè báu, thuyền từ nương Bát Nhã 
Nhiệm mầu pháp dẫn thoát bi ai. 
 
2017 
 
KIẾP LỠ 
 
Chẳng biết duyên vần gặp lại không? 
Kiếp nầy phận lỡ cảnh hoài mong 
Ngô nghê mấy quãng… màu hoa tím 
Lận đận bao thu…chút má hồng 
Vẫn nhớ người xưa vì rõ nghĩa 
Thường xem gối mỏi để can lòng 



Một câu hẹn ước… rồi xa cách! 
Có phải ta cùng kém phúc đong… 
 
VỀ QUÊ 
 
Để lại sau lưng cả phố phường   
Đoàn tàu lặng lẽ đến quê hương   
Sân ga kẻ đón tình lưu luyến   
Nhà khách người đưa cảnh vấn vương   
Vun vút trời mây xuyên khắp nẻo   
Mênh mang cây lá  lướt ven đường   
Làng xưa hiện rõ lòng xao xuyến   
Quên hết bao năm nỗi nhớ thương .  
 
QUÊ XƯA 
 
Làng quê thuở ấy chẳng tên phường 
Khắc khoải trong lòng bởi sắc hương 
Giữ mãi ân tình theo nghĩa vọng 
Xa dần đất tổ cảm đời vương 
Áo cơm Mẹ gánh xuôi con chữ 
Sách vở Cha lo sáng chặng đường  
Cũng khó quay về nơi đã dưỡng! 
Ôn nhiều kỷ niệm thấm càng thương 
 
2017 
NƠI NẦY 
 
Rải rác sương chiều lẫn đám mây 
Chim rừng đợi tối giỡn hàng cây 
Thanh bần chẳng vướng chi cơ nghiệp 
Vắng vẻ còn vui thảy bạn thầy  
Vốn nỏ nhiêu khê dòng thế thái 
Chưa hề mệt mỏi chuyện đông tây  
Xem đời tự chảy đừng ngăn lại 
Cứ rứa an nhiên ở chốn này.    
    
VÒNG VO 
 



Đêm về gác trán nghĩ vòng vo 
Thấy chuyện dương trần sống chớ co 
Hỷ xả trao đều, tâm chẳng nhỏ 
Khoan dung thấu cả, đức càng to 
Đừng tham ở bạn… bao tiền có 
Bớt giữ phần mình… mọi thứ cho 
Bởi mãi năng cầu… mờ tánh tỏ 
Đời người mấy thuở… ngẫm mà lo. 
 
ĐỘC ẨM 
 
Dưới mấy chùm ngâu chuyện tách trà 
Mây ngàn đỏng đảnh tiếp thu qua 
Lờ mờ giọt nắng xuyên rèm cửa 
Lóng lánh sương mù diễu khóm hoa 
Lại ngẫm dòng đời đâu cứ phải… 
Hoài xem nghịch cảnh có chi mà? 
Hương thầm đắng ngọt… đều như thế! 
Vạn vật như như gắng hiểu là… 
 
2017 
NGẪM 
 
Xoay vần vạn sự giữa trần mơ 
Vốn ngẫm đời trông thấy mịt mờ 
Buổi trước chòm hoa còn hé nở 
Hôm sau cánh nhụy sẽ bung chờ 
Nương về chốn ấy thì cơ nhỡ… 
Gặp gỡ nơi đây mặc hững hờ! 
Chuyện đã qua rồi chi để nhớ, 
Bao điều khắc khoải cố làm ngơ…  
 
PHỐ KHUYA 
 
Nhộn nhịp khuya trời những nỗi riêng 
Thăng trầm cũ mới cũng liên miên 
Hàng rao đầu ngõ đìu hiu muộn      
Xe rú bên tai rối rắm phiền     
Nhập cảnh vui cùng tuy vẫn ngỡ 



Nương đời nhận cả thế mà yên 
Thong dong sống vẹn cho ngày đến 
Chớ cưỡng luôn hòa với tự nhiên. 
 
NHỚ THU  
 
Dãi nắng thu về trải khắp nơi 
Hoa vàng đỏng đảnh hạt sương rơi 
Thương hoài tuổi mộng hờn bao nỗi 
Luyến mãi thời yêu ngắm khoảng trời 
Bởi lỡ long đong mòn hẹn ước 
Vì còn khắc khoải bẵng rong chơi 
Bên nhau chặng ấy rồi ly biệt 
Vẫn cứ phân vân suốt quãng đời. 
 
2017 
 
ƠN NGHĨA SINH THÀNH  
  
Đã trót sinh ra giữa cuộc đời  
Ân tình sâu nặng chẳng nào lơi  
Sinh thành dưỡng dục như  trời đất  
Giữ cả trong tim mọi khắc thời  
  
Chào đời đến lúc tuổi còn thơ  
Cha Mẹ thương con mãi ngóng chờ  
Tất bật áo cơm cùng dạy dỗ  
Lớn khôn học giỏi… thấy trong mơ  
  
Thời gian thấm thoắt tuổi hai mươi  
Năm tháng chu toàn kết nụ tươi  
Lặng lẽ chắt chiu thêm bước nữa..  
Mong cho trái chin ngọt thơm đời 
  
Bao năm chờ đợi lúc công thành  
Đỗ đạt ra trường chớm bước danh  
Mãn nguyện cho con vừa đủ cánh  
Cám ơn thành quả đến trời xanh…  
  



Lo toan tiếp tục chuyện gia đình  
Dựng vợ gả chồng bái tổ vinh  
Nhà cửa tiện nghi thêm góp sức  
Mong con hạnh phúc sống yên bình  
  
Tuổi già đã đến với thân sinh  
Nhớ nhớ quên quên lẫn bóng hình  
Đau xót vô cùng sao hoán luật  
Ân sâu chưa đáp vẫn làm thinh   
  
Đến nay Cha mẹ đã quy tiên  
Nấm mộ phủ xanh chẳng lụy phiền  
Trái ngọt dâng lên chưa được  hưởng  
Làm con trăn trở suốt triền miên . 
 
VIẾT CHO CHÁU NỘI 
                          
               ( Ông Bà tặng cháu Lê Vũ  Nguyên Bảo )  
  
Nhịp sống vui cùng với cháu ngoan  
Lớn khôn học giỏi thật hân hoan  
Ông bà tiếp sức qua bao chặng 
Hướng cả niềm tin sẽ rạng quang 
 
Lo liệu cháo cơm buổi sớm mai  
Bà luôn hối thúc chẳng khoan thai  
Lề mề chậm trễ thầy thương nhắc  
Khắc phục điều hư mới thực tài  
  
Gần xa đón rước đến sân trường  
Chẳng ngại nắng mưa với quãng đường  
Thỉnh thoảng trên xe cùng thảo luận  
Thể thao học tập cháu ông tường  
  
Chập chững vào ngay lớp Tuổi Thơ  
Luôn quên cặp vở phải trông nhờ  
Ông bà  nhắc nhở thường không nhớ  
Nhiều lúc vui vui cháu giả lơ  
  



Ba năm mẫu giáo cũng rời trường  
Cấp một Thái Sơn Tân Định phường  
Ôn tập thường xuyên ngày tiến bộ  
Ông bà khuyên bảo cháu khiêm nhường  
  
Trường điểm Quí Đôn thuộc cấp hai  
Chăm lo tập luyện cố tranh tài  
Thể thao bóng rổ nhà trường tuyển  
Hỗ trợ học chơi biết triển khai  
  
Lớp mười Thị Sáu học năm nay  
Tự lập lớn khôn dần đổi thay  
 
Chững chạc trình thưa luôn giữ nếp  
Khó khăn vững bước với từng ngày  
  
Song hành trí đức sống trong đời  
Học hỏi tranh đua những khắc thời  
Thành đạt vinh quang luôn phía trước  
Ông bà đón cháu ở mọi nơi  
 
2017 
 
 
QUÊ HƯƠNG 
 
Qua dần năm tháng, tóc mờ sương 
Chốn ấy dân tình vạn nghĩa thương 
Nhớ lúc mưa sa tràn ruộng rẫy 
Lo ngày nắng hạn cháy vườn nương 
Người xưa quảng khoát hoài trông ngóng 
Đất mới yên bình cũng vấn vương 
Mấy dạo đi về thêm thấu hiểu 
Bao đời vẫn giữ nếp thanh lương… 
 
ĐÔNG VỀ 
 
Chiều đông lạnh buốt thấu tim người 
Nhà dột, vườn hoang ngẫm chuyện đời 



Xóm nhỏ, trời khuya nghe gió rít 
Sương mờ, bến vắng thấm mưa rơi 
Mênh mang nhớ cảnh mà đau xót 
Vò võ thương quê để rối bời 
Gắng giữ niềm mơ tròn tuổi hạc 
Ân tình muôn thuở chẳng hề vơi. 
 
2017 
NHỚ MẸ XƯA 
 
Nhìn trời ngắm bóng nhớ Me xưa 
Thương lắm lưng còng gánh đậu trưa 
Quần quật ngày đêm hoài cảnh thiếu 
Đau nhừ vai gối chỉ lều thưa 
Giản đơn vạn chuyện nghèo  thường lấn 
Lặng lẽ bao thời khổ mãi đưa 
Dưỡng dục sinh thành đâu kể hết 
Nhìn trời ngắm bóng nhớ Me xưa 
 
TÌM THANH THẢN 
 
Dương trần diễn mãi cảnh còn không 
Khổ cực trăm bề vẫn ngóng trông 
Thử gắng nhìn đời như gió thoảng 
Xem chừng gặp chuyện trước tâm trong 
Từ bi ban rải  thêm an lạc   
Tuế toái rời xa bớt nhọc lòng   
Buông xả thôi màng, yên nẻo đạo 
Bao thời chẳng vướng chắc thong dong. 
 
VỀ NGUỒN 
 
Chuông ngân rẽ núi tiếp mai hồng 
Tỏa khắp muôn màu ánh rạng đông 
Pháp Phật ngày qua khai trí sáng 
Tình đời nghĩa lắng để lòng trong 
Vì mê mãi lụn hoài đường tắc 
Bởi vững luôn cầu ắt lối thông 
Thấu hiểu xin nguyền qui bản giác 



Chân tâm vạn vật Nhất như đồng. 
 
2017 
 
Nhớ thuở xa xưa ngẫm đoạn trường 
Năm dài cách trở kết ngàn thương. 
Về thăm sáng trước  chờ bên hẻm 
Thức dậy ngày sau, tiễn quãng đường 
Lụt lũ qua đò, bờ Đá ngập 
Gió mưa đọng nước, thủy triều cường 
Truân chuyên mấy bận rồi thay đổi 
Lúc vẹn Tào Khang nghĩa tỏ tường. 
 
 
GẶP GỠ 
 
Thương hoài lận đận chốn trời xa 
Gặp gỡ nơi đây chẳng gấm hoa 
Mấy lúc tìm về còn lưỡng lự  
Bao thời muốn hẹn sợ bôn ba 
Cơm mo cõng chữ  ngày trai trẻ 
Nghĩa bạn cùng quê buổi xế tà  
Rộn rã bên nhau lần hội ngộ 
Hàn huyên chuyện cũ mãi không nhòa. 
 
TÌM THẦY 
 
Vì mê, vạch  lối quyết tìm Thầy 
Đá núi chênh vênh cỏ phủ đầy 
Lơ lững én bay theo cánh gió 
Lờ mờ sương tỏa lẫn chân mây 
Già Lam khai mở, bình yên đến 
Pháp Phật hoằng truyền, hỷ lạc vây 
Sáu nẻo luân hồi mong tế độ 
Tùy duyên lập hạnh xứng nơi nầy. 
 
2017 
 
NHỚ MẸ 



   
Nam Lào nắng hạ nhớ Me xưa  (*)  
Vất vả lưng còng gánh đậu trưa   
Sáng đến tờ mờ lo nhóm lửa   
Khuya về chập choạng sợ sa mưa   
Ngày qua lam lũ nhìn trời biếc    
Tháng lại nhọc nhằn thấy song thưa   
Lệ ứa chắt chiu từng kỷ niệm   
Ân thâm sinh dưỡng nói sao vừa   
------------------------ 
(*) Gió Lào miền Trung 
 
THU VỀ 
( Thủ Vĩ Ngâm) 
 
Thu vàng lại giỡn gió heo may 
Phảng phất hương ngàn, ngắm cúc lay 
Bếp củi đong đưa làn khói trắng 
Màn sương ngúng nguẩy dáng tre gầy 
Yên bình với cảnh ta hòa nhịp 
Lặng lẽ theo mùa chuyện đổi thay 
Cũng chẳng ôm đồn chi thế thái 
Thu vàng lại giỡn gió heo may. 
 
VUI CÙNG PHÚ HỌA 
 
Vui cùng phú họa cảnh thanh lương 
Lấy cả niềm đan để tỏ tường 
Chuyện kể bao thời qua khắp nẻo 
Dòng đời vạn lối với muôn phương 
Rong từng cọ vẽ xuân hè phác 
Đẹp mãi thơ vè sáng tối vương 
Càng ngẫm đường trần ta vững bước 
Vui cùng phú họa cảnh thanh lương. 
 
2017 
    NHỚ XƯA   
   
Đà nẵng mười năm đã cách xa   



Thời gian chậm lại mới hôm qua   
Vui buồn kỷ niệm luôn khơi dậy   
Mọi chuyện xoay vần mãi thiết tha   
   
Nhớ lúc bão giông cây đổ ngã   
Ra tay chống giột cảnh mưa sa   
Loanh quanh chỉnh sửa cùng năm tháng   
Tiết kiệm không tiền mãi cũng qua   
   
Đông qua xuân đến vườn cây trái   
Dưới gốc đan xen đám cải cay   
Cũng đủ qua ngày không đến chợ   
Muôn bề tiện lợi chẳng muốn thay   
   
Dạy dỗ trong tuần ba bốn buổi   
Học trò sư phạm cũng ngoan thương   
Kiến thức truyền đi không mệt mỏi   
Ân tình nghĩa trọng mãi còn vương   
   
Điện từ tổ chức bán cùng mua   
Sáng tạo tìm thêm cũng hợp mùa   
Khách khứa tiệm buôn cùng hợp tác   
Vui đời chữ tín chẳng hơn thua   
   
Nhà rộng vườn thưa ba người lớn   
Xoay vần năm tháng cảnh đời qua   
Bình yên mấy lúc rồi từ giã   
Về đến phương nam nhớ thuở xa .  
 
2017 
BÊN THẦY 
 
Chênh vênh đá cỏ đến tìm Thầy 
Đỏng đảnh sương chùng giỡn gió bay 
Dáng nguyệt vừa lên nhìn dãy núi 
Kinh hôm đã tụng vọng rừng nầy 
Tàn đêm cảnh lặng chim mơ hót 
Ngả bóng  trăng mờ trúc chuyển lay 
Tượng tháp an nhiên soi khắp nẻo 



Duyên còn vạn thuở lại nơi đây… 
 
BIẾT ĐỦ 
 
Thôi cầu, biết đủ thấy thong dong 
Xả hết nào đâu phải mệt lòng 
Bởi chẳng đến, nề chi để ngóng 
Vì còn mê, hiểu thế đừng trông 
An nhiên chả chấp thì thù rỗng 
Lặng lẽ không xao tựa nhật hồng 
Vạn chuyện suy ra cùng thể động 
Yên bình mọi khắc vậy mà thông. 
 
CHỐN CŨ 
 
Lận đận bao năm hết nửa đời 
Nay về chốn cũ lệ tuôn rơi 
Ba gian gỗ tạp còn trơ mái 
Bốn phía vườn thưa đã cỗi thời   
Trống trải người xưa nhiều luyến tiếc   
Bâng khuâng xóm nhỏ lắm thay dời 
Ôn từng kỷ niệm nghe day dứt  
Dọ hỏi ai chừ để nỗi vơi.   
 
2017 
NƠI ĐÂY 
 
Chiều sương phủ kín khắp non ngàn 
Chùa cổ lưng trời giữa thế gian 
Lặng lẽ sư ông nương kệ tỉnh 
Yên bình tượng tháp rõ lòng an 
Quay về cửa Phật đâu phân biệt 
Đến được Tâm kinh chẳng nghĩ bàn 
Sáng tỏ trầm luân hằng vạn kiếp 
Thuyền từ đạo cả hướng bờ sang. 
 
CHUYỆN NHÂN GIAN 
 
Dâu bể  trần gian chuyện khóc thương       



Loanh quanh mấy chốc lại lên đường… 
Thanh xuân rạng rỡ bao lần tưởng 
Lão giả bơ phờ lắm cảnh vương 
Ngẫm việc thời qua mà cứ gượng 
Còn đời sự giải cũng đừng cương 
Tâm khoan trí dũng đầy tiên lượng 
Sướng khổ vần xoay hiểu để tường. 
 
CHUYỆN DÔNG DÀI 
 
Dậy sớm châm trà, ngắm ánh mai 
Mênh mang đắng ngọt chuyện dông dài 
Bên thềm nắng nhẹ lung linh chiếu 
Cuối ngõ hoa vườn lẳng lặng khai 
Biết đủ đâu còn ham chút lộc, 
Rõ nhu chẳng lẽ cậy nhiêu tài! 
Ngày qua hiểu vậy ta vui sống 
Như thế nào cầu cảnh thái lai. 
 
2017 
TÂM BÌNH 
 
Tâm bình vạn sự thảy đều xuôi 
Hiểu vậy còn mê nguyện pháp hồi. 
Lận đận nhiêu năm… than phận rỗi 
Não nùng những cảnh… trách đời ôi 
Trải bao diễn biến, như mây nổi 
Qua mấy đổi thay, tựa sóng nhồi  
Hạnh phúc nào hơn khi thấy cội… 
Liên hoa cõi Phật, đến bờ rồi… 
 
HƯƠNG ĐỜI 
 
Hương đời tỏa rạng giữa trần ai 
Sống cả từ tâm chẳng oán cài 
Xã tắc chung tay, không thể nhạt    
Gia đình góp sức, nỡ nào phai    
Xây niềm bè bạn, tình thâm giữ 
Lấy đạo vợ chồng, hạnh phúc khai 



Thân ái cùng người ta vững bước 
Khi còn cõi thế cũng bồng lai. 
 
LUNG LINH KHẮP ĐẤT TRỜI  
 
Sáng tỏ lung linh phủ đất trời        
Yên bình tỏa chiếu khắp muôn nơi  
Chim kêu trở giấc trong rừng thẳm 
Cá lặn vui đùa giữa biển khơi 
Rạng rỡ quần sanh chung cảnh sống  
Tinh anh vạn loại thắm duyên đời  
Ánh từ quảng đại luôn soi thấu 
Pháp thủy trường lưu mãi chẳng vơi. 
 
2017 
CỘI NGUỒN  
( Thủ vĩ ngâm ) 
 
Canh dài trở giấc nỗi nào vơi 
Xóm cũ thân thương gắn nẻo đời 
Rộn rã làng quê theo buổi nhớ 
Khô cằn ruộng rẫy thấm niềm khơi  
Dù đơn sơ, bởi nương tình thắm 
Dẫu khó khăn, mà thấu đạo trời 
Tuổi hạc mơ về càng thổn thức 
Canh dài trở giấc nỗi nào vơi. 
 
KHÔNG SAI CHẲNG ĐÚNG 
 
Không sai chẳng đúng cõi nương về…  
Tật xấu, dèm pha có vạn bề  
Phía núi giàu sang nhiều kẻ cậy… 
Trong thành khốn khó lắm người chê…(*) 
Hơn thua xóa bỏ cho tình vững 
Phải trái đừng bàn bớt dạ tê 
Sóng gió dòng đời ai cũng gặp! 
Không sai chẳng đúng cõi nương về…  
----------------------  
(*)( Bần cư náo thị vô nhân vấn, Phú tại thâm sơn hữu khách tầm ) 



 
ĐƯỢC MẤT HƠN THUA   
 
Được mất hơn thua cả lối vòng 
Đang còn luẩn quẩn khó mà thông 
Buông dần lợi lộc cho nhàn trí 
Gạt bớt công danh để nhẹ lòng 
Hoạn nạn chung tay không thoái thác 
Nghèo nàn góp sức mãi cầu mong 
Đời người mấy chốc suy đừng lỡ 
Xóa hết riêng tư… xã hội nồng. 
 
2017 
VIẾT CHO CHÁU NỘI 
  Ông Bà tặng cháu Lê Vũ Minh Triết   
   
Thời gian thấm thoắt tuổi mười hai     
Minh Triết cháu ngoan học cũng tài   
Lớp bảy Duy Anh trường mới mở   
Chăm ngoan lễ phép hướng đường dài   
   
Bảy năm ông ngoại đón cùng đưa 
Toán khó văn dài đến thỉnh thưa   
Chẳng ngại còn vui đều được sửa   
Cố lên tiến bộ để ông vừa…   
   
Giấc ngủ miếng ăn bà ngoại lo   
Ăn nhiều chóng lớn khỏi tóc vò(*)   
Thương yêu con cháu lòng không ngại   
Dễ dạy vâng lời được thưởng to   
   
Thái Sơn cấp một học chung trường   
Anh Bảo giúp em những chặng đường   
Hỗ trợ cùng nhau luôn tiến bước   
Ông bà thấy thế nghĩ càng thương   
   
Toán học “ Kumon” rèn kỹ năng (**)   
Năm năm chính khóa cháu siêng năng   
Thầy khen nhanh nhẹn nhà đều thích   



Phát triển tư duy thuở trẻ măng   
   
Cố lên cháu nhé đến tương lai   
Hy vọng khởi đầu buổi sớm mai   
Vững bước đôi chân không ngán ngại   
Vinh quang tỏa rạng mới anh tài   
   
       (*)Khi cháu không ngoan,nhác học, ông bà tự vò đầu.   
       (**)Trường rèn kỹ năng toán của Nhật     
 
2017 
QUỲNH HƯƠNG     
      
Trăng lên hoa nở khách đề thơ      
Hương ngát hoa đời ý vẩn vơ      
Trà nguội đêm tàn sương tỏa lạnh      
Say đời say mộng mãi còn mơ     
 
NHƯ  
  
Như năm tháng qua đi  
Thu về rồi đông đến  
Đời còn nhiều thương mến  
Sao ướt đẫm bờ mi  
  
Như thấy ngọn gió đông  
Cánh hoa vàng ủ rũ  
Biết mình còn du thủ  
Khoảng trời quá mênh mông  
  
Như sông về biển cả  
Sinh diệt mãi tuần hoàn  
Mái đẩy cùng hò khoan  
Nhịp nhàng chuyện vay trả  
  
Như ta từ hạt bụi  
Lớn lên qua từng ngày 
Loanh quanh rồi trở lại  
Hạt bụi chẳng đổi thay  



  
Như là người lữ khách  
Thời gian bóng ngựa qua  
Chẳng biết đâu là nhà  
Đường về quá đỗi xa  
 
2017 
ƠN THẦY DẠY DỖ 
 
Ơn Thầy dạy dỗ thấm trong đời 
Pháp Phật khai truyền, hạnh nguyện khơi 
Thế tục đâu nào so sánh ý, 
Phàm phu cũng chẳng diễn bằng lời… 
Vì đang luẩn quẩn hồn mê đắm, 
Bởi mãi trầm luân tánh lặng rời! 
Rõ được đường thênh nương trí Nhã 
Ơn Thầy dạy dỗ thấm trong đời. 
 
 
ĐÊM  NGƯ PHỦ 
 
Chiều lên nắng tắt cảnh phai màu    
Vắng vẻ theo dòng mắc lưới câu   
Nước chảy lao xao mây hiện bóng     
Trăng soi lấp lánh sóng ngoi đầu 
Tàn canh gió lặng khua chèo vội 
Rẽ mái phao mờ chạm đáy sâu 
Lờ lững thuyền trôi về phía núi 
Nhìn trời tỏa rạng xóa đêm thâu. 
 
 
NGẪM ĐỜI  
 
Loanh quanh vay trả giữa dòng đời, 
Ngẫm chuyện thường còn lắm não ơi! 
Cõi mộng nương hoài sao chẳng đến , 
Tình thương giữ mãi cũng đang rời 
Nay nhờ pháp Phật khai mờ trí, 
Lúc dựa già lam học sáng lời. 



Khốn khổ bủa vây…Tìm lối thoát, 
Tròn thêm quả phúc, trách chi trời. 
 
2017 
TRĂNG VÀNG 
 
Rừng khuya tịch tĩnh với trăng vàng, 
Suối lượn rì rào tiếng vọng vang 
Trước ngõ cây đưa đùa gió lạc, 
Lưng đồi thú gọi nuối đêm tan. 
Còn đây tuổi hạc đời như đã 
Vẫn đó duyên trần chuyện mãi đang 
Biển ái lấp bằng đâu cảnh động… 
Tâm trong giữ được rõ an nhàn… 
 
 RỪNG KHUYA 
 
Gió thoảng cây đưa giỡn lá vàng,  
Mừng vui muông thú ngóng trăng ngàn. 
Non trùng sắc chuyển canh đêm hết , 
Cỏ mọng sương chờ ánh nắng lan. 
Phước báu dương trần  bao việc đã, 
Cơ duyên cõi thế những niềm đang. 
Yên bình chẳng vướng đâu là tục, 
Gõ cửa chân như quả thật nhàn.  
              
NGHĨ VỀ 
 
Sống chết xưa nay chẳng đợi thời, 
Vui buồn khổ lụy lúc nào vơi. 
Công danh xuôi ngược theo bao ngã, 
Địa vị long đong suốt một đời. 
Luẩn quẩn nhiêu năm còn bế tắc, 
Quay cuồng trọn kiếp chỉ mù khơi. 
Thế gian lận đận hoài chưa dứt, 
Sáu nẻo lòng vòng mãi lệ rơi !. 
 
2017 
NGUYỆT MƠ (Liên hoàn) 



 
Dáng nguyệt hương đồng gợi ý thơ,  
Nương dần kỷ niệm tuổi thường mơ. 
Lần đi xứ lạ nghe lòng nhớ,      
Kẻ ở làng xưa ngấn lệ chờ. 
Dệt mộng ngày xanh, thời rộn rã, 
Xây tình bóng xế, khoảng vu vơ. 
Thoảng qua ký ức niềm đau điểm,  
Canh khuya vẫn đó… ngắm trăng mờ. 
 
Canh khuya vẫn đó… ngắm trăng mờ.  
Chuyện tỉnh đời mê dáng vật vờ. 
Gió chuyển rì rào, vui lá thắm, 
Mây vờn êm ả, lắng giây tơ.  
Tìm đâu cái tuổi thời da diết,  
Ngóng cả đường quê phút thẩn thờ. 
Khung cửa liêu xiêu trời trở sáng, 
Sâm thương mãi hiện để ta chờ. (*) 
 
Sâm thương mãi hiện để ta chờ.  (*)  
Cách trở muôn trùng ngóng tiếng thơ. 
Phố cũ lê chân mòn gót nhỏ, 
Đèn khuya soi bóng giỡn trăng mơ. 
Đi qua ký ức chìm dâu bể, 
Sống lại thời gian lặng bến bờ. 
Hương lửa ba sinh còn thổn thức, (**)  
Cố nhân tái ngộ hỏi bao giờ? 
 
Cố nhân tái ngộ hỏi bao giờ?               
Nhớ mãi người thương xỏa tóc chờ.   
Lữ khách bâng khuâng ngây dáng nhỏ, 
Thuyền quyên thổn thức đắng duyên mờ. 
Trăm năm chuyện cũ sao sầu nản, 
Vạn kiếp tình xưa cứ hững hờ.  
Cái nghĩa trần gian nghe nặng nợ, 
Canh tàn bóng ngả ngắm trăng mơ. 
 
 
Canh tàn bóng ngả ngắm trăng mơ,   



Tiếng vọng chuông khuya đã đến giờ. 
Cái có cái không, mây rước gió,  
Chuyện hư chuyện ảo, sóng xao bờ. 
Đợi mong vạn thuở, đài hoa khuyết, 
Tìm kiếm ngàn năm, cánh nhạn mờ. 
Rạng hé trời trong bày nhật nguyệt, 
Ai còn thấu hiểu chút tình thơ. 
   ------------------------- 
(*) Sao Sâm và sao Thương, hai ngôi sao ở hai chòm khác nhau không bao giờ hiện ra 
một lúc trên vòm trời.  Tình trạng hai người ở xa cách nhau và không bao giờ gặp nhau. 
(**) Do chữ tam sinh hương hoả, ý nói duyên nợ vợ chồng từ kiếp xưa để lại. 
 
ĐƯỜNG TRẦN 
 
Lặng ngắm sương chiều lá giọt rơi, r 
Đường trần luẩn quẩn chẳng nào ngơi. 
Có không được mất đâu vừa ý, 
Phải trái hơn thua khó cạn lời. 
Trước mặt mênh mông, cơn gió thoảng, 
Lưng niềm thăm thẳm, ánh sao vơi. 
Năm canh trằn trọc nhìn trăng khuyết, 
Thấu rõ hồn ai, khắp nẻo đời. 
 
TƠ VƯƠNG 
 
Sợi nắng qua vườn vướng ánh tơ, r 
Đong đưa cái phận vẫn xa mờ. 
Nhiều năm ẳm bóng hoài im lặng, 
Vạn kiếp đem lòng cứ tỉnh mơ. 
Hiểu thấu niềm đau rầu chẳng đặng, 
Trông về cảnh ngộ khó đành ngơ. 
Nhân tình thế thái nào ai cảm, 
Trở giấc lay hồn vẫy chút thơ. 
 
2017 
 
ĐƯỜNG TƠ 
 
Xa dần nguyện ước kết đường tơ, 



Ngóng cả về phương mắt ngấn mờ… 
Mái tóc nhung huyền thương áo tím,  
Hương lòng dáng nhỏ tưởng người mơ.  
Lần qua thuở ấy sao quên được, 
Ngẫm lại bây chừ cứ giả ngơ,  
Đến chợt rồi đi bên ký ức, 
Gió lùa khe cửa chỉ còn thơ. 
 
TƠ VƯƠNG 
 
Để cuốn theo đời lại rối tơ, 
Tương lai phía trước cứ như mờ. 
Êm đềm dĩ vãng thì ao ước, 
Lẳng lặng cuộc tình lúc rõ mơ. 
Vướng mãi bao điều nên khắc khoải, 
Nhìn hoài những chuyện biết ngu ngơ. 
Sương chiều nắng nhẹ bên thềm ấy 
Nhớ tưởng tim chùng nhả chút thơ. 
 
                             
THU SANG 
 
Qua hè gió thoảng ngóng thu sang, 
Vạn vật duyên sinh, chẳng buộc ràng. 
Bữa trước ra vườn, say cảnh tỉnh,  
Ngày sau xuống chợ, nhớ non ngàn. 
Trăng soi nước lặng lờ mờ múa, 
Vượn hú rừng khuya rộn rã vang. 
Sắc tướng chập chờn tùy động tĩnh, 
Nương thời biết vậy ngẫm thời gian… 
 
2017 
THU VẮNG 
 
Ngàn thu tiếng vọng biết bao lời, 
Phòng vắng người đi lạnh đất trời. 
Lầm lũi chân trần, ngăn lệ giọt, 
Liêu xiêu gót nhỏ, ngắm sao rơi…   
Thế gian hối hả suy kim cổ, 



Cuộc sống lênh đênh thấm lẽ đời. 
Ly hợp thường tình theo nghiệp lực, 
Ân nầy nghĩa nặng Mẹ Cha ơi! 
 
                 Mùa Vu Lan 2017 
 
TIẾNG CHUÔNG NGÂN 
 
Đá núi gập ghềnh mỏi bước chân, 
Mây chiều nhè nhẹ, tiếng chuông ngân. 
Hồn ai lặng lẽ, mờ sương khói, 
Bóng kẻ lang thang, thấm bụi trần. 
Ngó lại đường xa, nghe ngán ngẩm, 
Quay về chốn cũ, thấy phân vân. 
Lồng soi vạn kiếp trầm luân mãi, 
Ngắm cả đường đời nhọc thế nhân. 
 
                                        
VÔ THƯỜNG 
 
Bao điều thật tướng vốn là không, 
Hiểu được duyên sinh chớ nặng lòng. 
Đông đến tuyết rơi, sương giá lạnh,  
Hè về phượng nở, cảnh trời trong. 
Vì nhơ nhiễm sắc thì phân ý, 
Bởi sáng tâm hoà phải dụng công. 
Thấu rõ dương trần luôn biến đổi, 
Trừ mê khai ngộ dựa đường tông. 
 
                       2017 
SẮC THU 
 
Mây ngàn lả lướt gió vi vu, 
Hết hạ cây rừng nhuốm sắc thu. 
Lãng đãng chim vờn xuôi cánh rã,  
Mơ màng trúc chuyển lặng đàn ru. 
Ngày an cậy pháp nguyền tâm lớn, 
Tuệ rạng kinh cầu xóa trí lu. 
Nguyện khắp nhân gian bình đạo cả, 



Bên Thầy rõ đạo bước đường tu. 
 
 VÀO THU 
 
Nắng hạ qua rồi hết gió vu  
Khung trời dịu mát đẹp rừng thu. 
Chênh vênh góc núi cây thay lá, 
Loáng thoáng mây ngàn tiếng sáo ru. 
Trước ngõ giàn hoa vui tiết mới, 
Trong nhà kệ sách bạn đèn lu. 
Tâm danh lợi, dục trần buông bỏ, 
Động tĩnh tùy duyên, rõ bước tu. 
 
                              
CHƠN NHƯ 
 
Yên bình lẳng lặng chỉ trong ta, 
Quét dọn lâu ngày sẽ hiện ra. 
Chủng tập bao đời mờ nẻo pháp, 
Tâm khai vạn lối sáng Ta Bà. 
Nương cầu cửa tịnh thì an lạc, 
Soi chiếu đuốc từ rõ vị tha. 
Bến giác rèn tu xua nghiệp lực, 
Theo về cõi Phật ánh liên hoa. 
 
                                       2017 
NIỀM TIN 
 
Cơ duyên trở lại chốn dương trần, 
Hãy giữ niềm tin sống tịnh an. 
Phú quí đâu dài! Thôi mãi đắm,` 
Công danh vốn ngắn! Chớ hoài  mang. 
Tìm chi quá khứ dần lu khuất, 
Gởi thảy tương lai hướng rõ ràng. 
Muôn pháp như như, tâm nguyện lớn, 
Trang nghiêm đạo quả, bước sang trang. 
 
 NGẬM NGÙI 
 



Chiều lên gió chuyển mát thông già, 
Đỏng đảnh mây chùng giỡn lá hoa. 
Gió chuyển rừng vui hoà tấu khúc, 
Chim chuyền nguyệt lửng cất hồi ca. 
Bình yên trước cảnh cùng năm tháng, 
Rộn rã đường trần, thấu sát na. 
Khách tục lòng xao vì cõi thế, 
Trầm luân vạn nẻo vẫn  đeo ta. 
                                           
VÀO THU  
 
Hết hạ vào thu mát đất trời, 
Trăng huyền ghé đậu ngắm hoa rơi. 
Xôn xao lá cọ, vui chim hót, 
Tịch tĩnh sơn khê, vắng tiếng cười. 
Tám gió đong đưa, mê chẳng đoạn, (*) 
Sáu đường lận đận, hoạ nào vơi. (**)   
Hồn ai loáng thoáng vương trần luỵ, 
Giã biệt thế gian lại kiếp người?... 
----------------- 
(*) Bát phong (Tám gió): Thịnh, suy, hủy , dự, xưng, cơ, khổ và lạc. 
(**) Sáu đường:  Thiên, Nhơn, A-Tu-La, Ngạ quỷ, Súc sanh, Địa ngục.  
 
THÁNG BẢY VU LAN 
 
Tháng bảy Vu Lan lại trở về, r 
Lưng tròng mắt nhớ… lặng sơn khê. 
Dịu dàng áo Mẹ lo bao ngã, 
Sừng sững đời Cha quản bốn bề. 
Đá mộ lưu tình thương bóng dáng,                           
Hương trầm thắm nghĩa gọi hồn quê. 
Thu qua tiết lạnh chìm sương khói, 
Chạnh nỗi chia ly… dạ não nề. 
                              
CHIỀU THU 
 
Giải nắng đùa mây tắt lịm dần  
Thu vàng gió lạnh, thoảng chuông ngân 
Thông nghiêng rảo thẳng theo triền đất 



Núi đứng vươn xa khắp mộ phần 
Nhớ Mẹ long đong thời vất vả 
Thương Cha lận đận kiếp phong trần 
Không gian quạnh quẽ mà ray rứt 
Dưỡng dục muôn đời… khó báo ân 
                        
CHIỀU NGHĨA TRANG 
 
Lãng đãng mây trời nhẹ bước chân,                
Lưng chiều phía núi vẳng chuông ngân. 
Tươi xanh cổ mộ phơi màu xám, 
Nõn lá thềm bia xỏa sắc ngần. 
Nhớ lắm ngày xưa Mẹ khổ chịu,  
Hoài thương phận bạc Cha nghèo vần. 
Bâng khuâng cái thuở đau lòng ấy 
Nguyện sống đời nầy chọn nghĩa ân. 
 
                         Mùa Vu lan 2017 
CHIỀU THU 
 
Mưa mùa rưới mát cảnh hoang vu, 
Vắng lặng hiên chiều đón gió thu. 
Én lượn đồi thông đùa khói tỏa, 
Sương vờn khóm trúc trỗi thanh ru.  
Bao điều cứ ngẫm đời chưa ổn , 
Mấy chặng thường soi phận mãi lu. 
Tháp cỗ trang nghiêm khai huệ lớn, 
Sao hoài thăm đắm lỡ duyên tu !!! 
 
                           
VU LAN NHỚ MẸ 
 
Tháng bảy Vu Lan nhớ Mẹ nhiều, 
Đêm về thổn thức, nỗi cô liêu. 
Niềm tin, dạy dỗ, theo bao thuở, 
Lẽ sống, lo toan,  rõ mọi điều. 
Phú quí, công danh, tâm chẳng bận, 
Sang hèn, lợi lộc, nghĩa không  xiêu. 
Gương soi đức lớn con xin nguyện, 



Ái dục dương trần chỉ lửa thiêu… 
                   
MẸ TÔI 
 
Kẽo kẹt vai gầy gánh đậu trưa, 
Thời xuân lam lũ  kể chi vừa! 
Canh khuya thổn thức… nhà xiêu dột, 
Giấc sớm lo rầu… sấm chuyển mưa… 
Cám cảnh buồn đau, nhìn gió lộng, 
Thương đời mỏi mệt, ngắm sao thưa. 
Nghĩa tình sâu đậm phần con trẻ, 
Ân đức cao dày Mẹ thuở xưa… 
 
                  Mùa Vu Lan 2017 
CHIỀU NGHĨA TRANG 
 
Sáng rọi đường chiều quạnh nghĩa trang, 
Bờ hoa vút thẳng điểm chen vàng. 
Non xanh rẽ lối xuôi màu biếc, 
Thắm lá đưa hương quyện nắng tàn. 
Kẻ đến âu sầu lòng rộn rộn, 
Người về lặng lẽ chuyện mang mang. 
Tri ân thiên cổ qua muôn thuở, 
Quyến luyến điều gì cõi thế gian  ?… 
 
 SONG THÂN 
 
Thắng hội Vu Lan đã trở về, 
Nghe lòng rộn nhớ những ngày quê. 
Lo âu đói khổ, luôn rình rập, 
Nếm trải đau nghèo, mãi kéo lê. 
Khó nhọc thân người theo vạn ngã, 
Gian nan cõi thế đủ trăm bề. 
Công ơn dưỡng dục sao đền đáp, 
Đạo hiếu tròn tu giữ nguyện thề. 
 
                  Mùa Vu lan 2017 
 
ĐƯỜNG TƠ 



 
Kỷ niệm ùa về dạ rối tơ, 
Vào thu hương tỏa khó phai mờ. 
Tre làng bạn cũ nghe mà thấm, 
Cánh phượng tình xưa thấy rõ mơ. 
Vướng mãi bụi trần nên khắc khoải, 
Nhìn hoài dâu bể quả ngu ngơ. 
Chiều buông nắng nhẹ sao lòng vắng, 
Hồi tưởng bao niềm ngỏ chút thơ. 
 
                    2017 
TÂM BÌNH 
 
Tâm bình lẳng lặng sáng liên hoa, 
Quét dọn lâu ngày sẽ hiện ra. 
Tập tánh dứt mê, lìa địa ngục, 
Khai căn liễu ngộ, rõ Ta Bà. 
Nguyền nương chánh pháp, cầu an lạc, 
Soi chiếu ánh từ, sống vị tha. 
Nẻo giác đem đường xua nghiệp lực, 
Tìm Thầy học đạo tỏ đường qua. 
  
MẸ 
 
Ân tình chất ngất lượng nào đong, 
Dẫn lối đưa đường rõ sáng trong. 
Trọn kiếp hy sinh đâu trách phận 
Bao thời dưỡng dục chẳng nề công 
Phồn vinh gia tộc dày bi trí, 
Yên thịnh cháu con cả tấm lòng. 
Bóng xế chiều buông duyên đã mãn, 
Tây phương Mẹ đến thảy đều mong. 
 
   NGHĨA VÔ THƯỜNG 
 
Bình tâm niệm chánh nghĩa vô thường, 
Bởi mãi tham cầu khổ cứ vương. 
Sợ lắm trầm luân bền đạo nghiệp, 
Tan cùng hỷ xả vững đời thương. 



Ba sinh cực nhọc nhiều điên đảo, 
Chín cõi lênh đênh cả đoạn trường. 
Giã biệt trần gian còn vướng mắc! 
Bao giờ rủ bỏ hết tai ương!  
 
                             2017 
  TRI ÂM 
 
Thu về nắng nhẹ lá vàng rơi, 
Khách đến tri âm chẳng mấy lời. 
Én liệng líu lo vui gió sớm, 
Mùa thay lảng đảng rộn mây trời. 
Trà thơm thiện hữu chung đề giải , 
Cảnh đẹp người ta thấm đạo rồi. 
Thấu rõ nguồn chơn tâm ý diệu, 
Phàm tình xả bỏ lắng bao thời. 
                            
  VÔ THƯỜNG  
 
Trần gian biến đổi rõ vô thường, 
Cội rễ sân si vốn khó lường.  
Chuyện đến đi rồi, không vướng mắc, 
Việc qua cởi bỏ, chẳng còn vương. 
Trí bi mãi đắp xây nhân cách, 
Phước tuệ hoài tu  tỏ lối đường. 
Qui hướng Phật Đà nương giáo pháp, 
Yên bình tự tại ánh vầng dương. 
 
   DÒNG ĐỜI 
 
Loanh quanh đấu tráo giữa dòng đời, 
Được mất hơn thua chuyện cũng rồi! 
Cõi mộng luôn tìm thêm vướng víu 
Ân tình để ngỏ lại dần rơi 
Nương duyên cửa đạo bồi tâm trí, 
Dựa pháp thiền môn rõ kệ lời. 
Khốn khổ bủa vây nào giải thoát, 
Tròn đầy quả phúc rõ cơ trời. 
 



                           9/2017 
NGUYỆN CẦU SONG THÂN 
 
 
Mưa đêm trở tiết, lạnh quanh phòng, 
Lặng tiếng chuông đưa quặn thắt lòng. 
Gánh đậu Mẹ về, vương nỗi nhớ, 
Trường làng Cha đón, cảm thời mong. 
Non cao che chở, ân bồi đắp, 
Biển rộng bao dung, nghĩa chất chồng. 
Chùa Phật trang nghiêm con khấn nguyện, 
Song thân nguyện mãi cảnh thong dong. 
 
  VÀO THU 
 
Nắng hạ qua rồi xóa uất vu (*) 
Xanh trời dịu mát trải mây thu 
Chênh vênh núi nhỏ cây thay lá 
Loáng thoáng sương ngàn tiếng sáo ru 
Trước ngõ giàn hoa vui tiết mới 
Trong nhà kệ sách bạn đèn lu 
Tâm danh lợi, dục trần buông bỏ 
Động tĩnh tùy duyên, rõ bước tu. 
  ------------- 
    (*) nỗi bực bội. 
 
TRI KỶ 
 
Xướng hoạ ca ngâm thỏa vạn lời 
Muôn trùng hội ngộ nghĩa nào vơi 
Câu hay kết bạn bày nhân cách 
Chữ khéo trao tình tiếp cuộc chơi 
Dựa luật khoan hòa thâm ý gởi 
Chọn từ súc tích ánh tâm khai 
Mong cùng thiện hữu thêm duyên thắm 
Bước dạo vui đời sống thảnh thơi 
 
                         22/9/2017 
AN TỊNH 



 
Ánh nguyệt lưng trời trải ngõ hiên, 
Quanh vườn bước rảo cảnh thần tiên . 
Băn khoăn lối nhỏ mờ tâm lớn, 
Thoáng đảng đường thênh sáng kệ hiền. 
Niệm chánh thường trau đâu luẩn quẩn, 
Lòng an chiếu khắp chẳng chao nghiêng. 
Như như gốc pháp nguyền qui hướng, 
Rõ cả thăng trầm tiến đạo viên. 
        
NÀNG THƠ 
 
Sương lồng giọt nắng chạnh nàng thơ, 
Cách trở duyên ta chuyện chẳng ngờ. 
Ngày tháng soi tình bên dáng mộng, 
Đường trần ngắm bóng với cơn mơ. 
Trăng khuya lặng lẽ vờn mây trắng,  
Phượng thắm rộn ràng lắng phím tơ. 
Tô Thị người qua ai đã đợi, 
Trời thu ngõ vắng mắt trông chờ. 
                          
QUÊ HƯƠNG 
 
Cảm cảnh quê nhà rộn ý thơ, 
Thầm mang kỷ niệm dạ sao mờ. 
Đường xưa chen lối say màu nhớ, 
Nẻo cũ đưa người giữ nét mơ. 
Thấy cả ân tình răng bỏ nhỡ,  
Nương hoài đạo lý quyết nương chờ. 
Ruộng vườn phố thị tràn xuân mới, 
Nguyện phúc thế gian thoát vực bờ. 
 
                               2017 
 
 
CUNG CHÚC TÂN XUÂN 
 ( Dĩ đề vi thủ )  
  
CUNG thỉnh an vui đến mọi nhà, 



CHÚC đời hạnh phúc nạn tai xa. 
TÂN niên chúc thảy tình sâu nặng, 
XUÂN mới cầu sao nghĩa mặn mà. 
VẠN chuyện rối ren đều dứt bỏ, 
SỰ đời nhẫn nhịn mãi cho qua. 
NHƯ trao lời thắm về bao ngã, 
Ý nguyện duyên trần ngập lá hoa. 
 
  XUÂN VÀ HOA 
   (Bát điệp, độc vận ) 
 
XUÂN về chào đón khắp ngàn HOA, 
Khách chủ đùa XUÂN mắt liếc HOA. 
Tết hợp XUÂN vui người đẹp áo, 
XUÂN cùng dáng ngọc mặt tươi HOA. 
Ly trà XUÂN đến đời thêm bạn, 
Chén rượu XUÂN về cạnh có HOA. 
Mậu Tuất XUÂN tình say nghĩa đậm, 
XUÂN này vui trọn cả nhà HOA. 
 
 ĐẠO VÀ THƠ 
(Bát điệp, độc vận) 
 
Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ, 
An bình học ĐẠO chảy dòng THƠ. 
Lòng chân nguyện lớn, cần nương ĐẠO,  
ĐẠO cả rộng thi, dựa ý THƠ. 
Khởi pháp ĐẠO trong, dày trí huệ, 
Nương ĐẠO nhân hoà đẹp duyên THƠ. 
Sáng ngời ánh ĐẠO xua trần lụy, 
Bè báu  ĐẠO vàng diễn giải THƠ. 
 
                        2018 
TRUÂN CHUYÊN 
 
Truân chuyên lận đận tới lưng chiều, 
Thương lắm đường trần cảnh hẩm hiu. 
Ngồi lại bùi ngùi, đau phận bạc, 
Bước đi loạng choạng, khổ thân bèo. 



Ngược xuôi kiếp sống luôn rình rập, 
Vô định dòng đời cứ dạt phiêu. 
Điệp điệp trùng trùng bao ngõ lối, 
Càng nhìn tám gió ngẫm liêu xiêu…(*) 
-------------------------  
(*) Bát phong. 
    BẠN VÀ TA (Tung hoành khoán, Bát vận đồng âm) 
      “Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 
        Bác đến chơi đây, ta với ta.”    Nguyễn Khuyến 
                    
ĐẦU  phố tình cờ chợt nhận ra, 
TRÒ thầy hội ngộ khó rời xa. 
TIẾP đời nghĩa trọn, lòng đâu rã, 
KHÁCH thấy ân dầy, giọng chẳng la. 
TRẦU lạt cùng vui, cười hể hả, 
KHÔNG màu cũng thắm, thoát trầm kha. 
CÓ còn trắc trở nào vương dạ, 
BÁC ĐẾN CHƠI ĐÂY TA VỚI TA. 
 
TƯỢNG ĐÁ 
 
Ai thầm tượng đá có tơ vương! 
Muôn thuở trần gian thấy rõ thường. 
Sừng sững càn khôn phơi gió lộng, 
Uy nghi dấu tích thấm màn sương. 
Đâu buồn sự nghiệp trò bền vững, 
Chẳng lụy cơ đồ chuyện khắc tương. 
Sống mãi bên đời bao thế cuộc, 
Vui cùng tuế nguyệt giữa quê hương. 
 
                     2017 
     KIỀU DIỄM 
 
Kiều diễm đưa hương rộn sắc đào, 
Nắng vàng liếc nhẹ, lặng người bao. 
Sương sa ảo diệu thay vun quén, 
Trăng chiếu mơ huyền ngại chuốt trau. 
Lạnh đất đâu hờn thân lá thắm, 
Xanh trời chẳng nở dáng em hao. 



Đăm nhìn cỏ lá sao mầu nhiệm, 
Vạn vật chung cùng rõ ngất cao. 
 
 KHÚC THU 
 
Kẻo kẹt tre hàng trổi Khúc vu (*) 
Mây mờ  lửng thửng báo sang thu 
Chim chuyền trước ngõ vui trò chuyện 
Én lượn trên đồng lặng tiếng ru 
Lúc nắng dương soi tràn lá thắm 
Khi mưa nguyệt lặn phủ trời lu 
Diệu thay vạn vật qua muôn pháp 
Thấu hiểu qui nguồn nguyện tiến tu. 
-------------------------- 
 (*) Loại sáo ngày xưa. 
 
  THAM ÁI CÒN VƯƠNG 
 
Ái dục còn vương mãi não phiền, 
Là mầm khổ lụy khó bình yên. 
Tâm rong trước cảnh thì ghi nhận, 
Cõi lặng trong ta chẳng chịu tìm. 
Động tĩnh tùy duyên xua ảo mộng, 
Đến đi vô ngại thoát mơ huyền. 
Trầm luân vạn nẻo nay chưa dứt, 
Gắng gõ mê mờ bớt thụy miên. 
 
                     2017 
  HẢI VÂN 
 
Ải quan chất ngất tận lưng trời, 
Sừng sững oai hung ngắm biển khơi. 
Đá trải đường trơn, sương giá lạnh 
Mây chen lá thắm, ánh dương ngời. 
Cố nhân lưu dấu hoài sâu thẳm, 
Lữ khách chùn chân cũng thảnh thơi. 
“Vãn Quá Hải Vân” soi đất nước, (*) 
Hiên ngang thử thách giữa ngàn đời. 
 



Hiên ngang thử thách giữa ngàn đời, 
Tồn tại theo thời giữ nét tươi. 
Rộn rã khói mây nâng thế đứng, 
Lao xao khe suối chạnh chân người. 
Sơn Trà giỡn sóng dang tay lạnh, 
Bạch Mã khom mình thấu biển khơi. 
Tổ quốc anh linh luôn sống mãi, 
Hải Vân hùng vĩ trải muôn nơi. 
  ------------------------------- 
(*)”Vãn quá Hải Vân quan” của nhà chí sĩTrần Quý Cáp (1870-1908)  
 
TÌNH THƠ 
  
Gắn chặt tình trần cũng bởi thơ, 
Văn chương cái thú khó ơ thờ. 
Rung rinh hoa thắm thêm say mộng, 
Sóng sánh trăng đầy lại dệt mơ. 
Thi hữu bao năm còn hối hả, 
Bạn yêu mấy thuở vẫn bơ phờ. 
Dang tay rộng khắp mong chung nẻo, 
Tri kỷ vun đầy hết vẫn vơ. 
  
                      2017 
 
BỤI 
 
BỤI bám lâu ngày hãy gắng lau, 
BỤI dơ năng quét mãi tươi màu. 
BỤI hằn bên vách ra tường bẩn, 
BỤI dính trên đầu thấy trắng phau.  
BỤI khuất tâm trong đời khổ lụy, 
BỤI mờ trí sáng rõ ưu sầu. 
BỤI qua khắp nẻo thì mù mịt, 
BỤI hết trần gian thật nhiệm mầu. 
 
     TÂM CẢNH 
 
Giọt nắng nghiêng chao giỡn cúc vàng, 
Thu về phượng thắm dỗi hờn mang. 



Sương mai quyện bóng, vui thuần khiết, 
Trăng gió đưa hương, thoáng nhẹ nhàng. 
Rộn rã quần sanh nương gốc pháp,  
An bình vạn loại trú dương quang. 
Tùy duyên động tĩnh, tâm sai biệt 
Tánh lặng như như khắp nẻo đàng. 
 
  HƯƠNG THU 
 
Ngắm cảnh hương thu lý việc đời, 
Trăng đêm Vĩ Dạ chuyện chưa ngơi… 
Không thơ thiếu ý, may còn bạn, 
Chẳng rượu chung niềm, mãi nhấp hơi. 
Lối cũ bao năm răng diệu vợi, 
Đường xưa mấy thuở khó xa vời.  
Nhìn quanh tóc trắng khoe sương lạnh, 
Ai hiểu canh tàn hết cuộc chơi… 
 
            2017 
  VỀ THĂM VĨ DẠ ( Dĩ đề vi thủ) 
( Về thăm Vĩ Dạ gặp lại bạn xưa) 
 
VỀ Huế thu chầy quạnh trúc thưa, 
THĂM người tri kỷ mấy năm chưa… 
VĨ  thanh nhịp lỡ chùng dây tóc, 
DẠ khúc xuân vờn chạnh nắng mưa. 
GẶP gỡ đạo đời răng tả hết, 
LẠI qua nhân nghĩa nói sao vừa. 
BẠN đường bao thuở vui mà thấm, 
XƯA lắm nhưng tình khó tiễn đưa… 
 
GIỌT RƠI  ( Thủ vĩ ngâm ) 
 
Mây phủ ngang trời thấm giọt rơi,  
Trường Tiền nhịp lỡ, cảnh  nào vơi… 
Miên man bước rảo vương lòng nhớ, 
Lẳng lặng tìm về dạ chẳng vơi. 
Lối nhỏ chân chùn ngày tiết lộng, 
Phố xưa mắt ngỡ lúc xuân thời. 



Lao xao gió thoảng lay tà áo, 
Mây phủ ngang trời đẫm giọt rơi. 
 
 LIỄU DINH…   (Tung hoành trục khoán) 
 
“LIỄU DINH VÕ LƯỢC GIA THANH CỰU 
HÀN VIỆN VĂN PHONG ĐẠO VỊ TRƯỜNG” 
 
LIỄU sự trang nghiêm rạng lễ đường 
DINH thành ước nguyện rõ nan vương 
VÕ công cửa tổ tiền nhân dựng 
LƯỢC giải cõi tâm hiếu để nương 
GIA tộc hiển vinh, cao Đỉnh Ngự 
THANH danh bền vững, mát Dòng Hương 
CỰU thời đức trọng soi tôn tử 
HÀN VIỆN VĂN PHONG ĐẠO VỊ TRƯỜNG. 
 
                                               2017 
  THANH PHONG  (Tập danh) 
 “THANH PHONG LAI TRÚC VIỆN 
LƯƠNG NGUYỆT CHIẾU TÙNG VIÊN” 
 
THANH tranh đậm nét lặng bao tình, 
PHONG vị cổ nhân sáng hiển linh. 
LAI sắc TRÚC lưu vương dấu tích,  
Dương quang VIỆN đáo thấu thần kinh. 
LƯƠNG trường vạn lối soi gia kiệt, 
NGUYỆT ánh muôn hình rạng tộc vinh. 
Tiên tổ anh minh hằng CHIẾU diệu, 
TÙNG VIÊN phúc lộc tử tôn nghinh. 
 
THƠ và BẠN  “Song điệp độc vận” 
 
Lâu rồi gặp BẠN dệt vần THƠ, 
Thấu rõ duyên đời BẠN nối THƠ. 
Tao nhã THƠ vui dầy nghĩa BẠN, 
Khiêm nhường BẠN quí sáng tình THƠ. 
Ngôn từ cân nhắc THƠ là BẠN, 
Giọng điệu khoan hoà BẠN vốn THƠ. 



THƠ trẻ  nhân niềm say kết BẠN, 
BẠN bình ta xướng rộn cầu THƠ…   
                            
    TỪ ĐƯỜNG 
     (Thủ nhất thanh (Nhất đồng) – Độc vận) 
 
TỪ đây khởi thủy bước tông ĐƯỜNG. 
TỪ phước đức, đong trải vạn ĐƯỜNG, 
TỪ thực qua tình bền vững chốn, 
TỪ chân đến phúc rạng quang ĐƯỜNG. 
TỪ tâm kết nối vui gia tộc, 
TỪ nghĩa dựng xây sáng tổ ĐƯỜNG. 
TỪ hiếu thầm ơn bao thế hệ, 
TỪ đang hạnh phúc tiếp con ĐƯỜNG. 
 
      2017 
        TRÀ  MƠ 
(Lục ngôn – Thủ vĩ ngâm) 
 
Hương trà thấm ngọt trĩu vườn mơ,  
Độc ẩm lòng say cảnh sáng… mờ. 
Sợi tóc râm ran dạ ngỡ, 
Men tình rộn rã đời thơ. 
Ngày qua tĩnh lặng đâu tiếc, 
Tháng đến dài thê chẳng ngờ. 
Lắng cả duyên người khi tuổi hạc,  
Hương trà thấm ngọt trĩu vườn mơ 
 
  LƠ THƠ MỘNG MƠ 
(Dĩ đề vi vận)  
( Lơ Thơ Mộng Mơ Ngóng Chờ Ngẩn Ngơ ) 
                  
Rõ biết chuyện đời cứ giả LƠ 
Nhưng đành liếc bút nắn vầnTHƠ   
Rung rinh nhụy nõn say tình MỘNG  
Rộn rã trăng vàng đắm cõi MƠ 
Lỡ phận đi hoang vì mãi NGÓNG  
Xui lòng thổn thức cứ luôn CHỜ  
Nhìn gương tóc trắng răng mà NGẨN  



Vạn thuở như ri chẳng đổi NGƠ 
 
QUI NGƯỠNG 
 
Phổ độ duyên trần rõ tiếp y, 
Thiền Tôn rộng mở khuyến tu trì. 
Trang nghiêm cửa Tổ, nương phương tiện, 
Lẳng lặng tâm thành, hiện luật nghi. 
Hương giải thoát, hằng soi đạo nghiệp, 
Bệnh tham cầu, khó rạng phong huy. 
Nơi nơi chí nguyện qui đường giác, 
Rõ thật chân nguồn phát trí bi. 
 
                            2017 
GIẢ LƠ 
 
Rõ thấu đường trần biết mà lơ 
Nhìn đời tếu táo gượng vần thơ  
Người qua bao thuở mà còn mộng 
Chuyện kể một thời lúc để mơ  
Duyên nợ ba sinh đời phải trả 
Tình vay lũy kiếp phận đang chờ 
Soi gương tóc hạc càng suy ngẫm 
Vẫn mãi lênh đênh khó thoát bờ…  
 
THÂU ĐÊM RÒNG RÃ…  ( Tung hoành trục khoán ) 
              (Thâu đêm ròng rã kêu ai đó ? 
                Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ) .  
                                          Nguyễn Khuyến 
 
THÂU khúc buồn thương nghĩ thẩn thờ, 
ĐÊM chùng phận lỡ thấm trăng mơ. 
RÒNG xuôi nước cạn chân lần bước, 
RÃ rượi tình chung nhỏ lệ chờ. 
KÊU oán làm chi, chầy kiếp bạc, 
AI  bày chẳng biết, lặng duyên tơ. 
ĐÓ đây gang tấc sao dang dở, 
GIỤC KHÁCH GIANG HỒ DẠ NGẨN NGƠ. 
 



NÉT TƯƠI 
 
Cánh gió lưng chiều lộng nét tao, 
Xanh trời dịu thắm ngẩn người bao. 
Chao nghiêng hiện cảnh trong màu biếc, 
Vắng lặng vươn mình cạnh núi cao. 
Mấy thuở còn vui khi sức rộn, 
Nhiêu lần vơi rạng lúc thời xao. 
Đang tình gợi chuyện say ngày mới, 
Lả lướt y tung ửng má đào. 
 
                      28/10/2017 
    TRĂNG và THƠ 
           ( Thủ nhất thanh (Nhất đồng) – Độc vận ) 
 
TRĂNG xuống bên vườn chột dạ THƠ, 
TRĂNG huyền sáng tỏ gợi tình THƠ 
TRĂNG xuyên núi bạc vờn cơn gió 
TRĂNG liếc hoa vàng kết vận THƠ  
TRĂNG thiếu sương khuya hờn cõi mộng 
TRĂNG rầu phòng nhỏ chạnh niềm THƠ 
TRĂNG qua trần thế xua đêm lạnh 
TRĂNG ngự giữa trời khởi sắc THƠ. 
 
CHỐN GIẢ TẠM 
 
Chốn tạm lâu dần cũng trả thôi 
Dương trần vốn khổ ngẫm mà ôi 
Thân nầy sẽ hãm trong lòng đất... 
Hồn nọ còn phiêu khắp cõi trời? 
Chẳng rõ duyên gì đen cái phận,  
Càng vương kiếp lỡ hẩm chuyện đời.  
Phù du trước mắt thêm lòng lắng, 
Vẫn thế quay vần tiếp cuộc chơi… 
 
QUÁN TÂM 
 
Rõ biết tâm mờ khó gạn trong 
Tuy cơ nguyện lập hạnh cho lòng 



Đừng vương hương nhạt say cành biếc 
Chẳng lụy  tình bi phủ giá đông 
Chánh niệm phân minh, nhằm khởi giác 
Phật quang biến chiếu, khó không bàn 
Nguồn chơn vắng lặng hằng soi khắp 
Tịnh nhã già lam nguyện hướng tông. 
 
2017 
KIỀU DIỄM   
 
Lan rừng lả lướt thật là duyên, 
Đỏng đảnh khoe mình ngỡ giáng tiên. 
Trổi sắc thanh bình nơi phố thị, 
Đưa hương dịu mát chốn lâm tuyền. 
Gió mưa chẳng ngại, vươn thuần khiết, 
Bão táp  không sờn, sống thản nhiên. 
Hạ vãng thu qua đời vẫn thế, 
Sương mềm trăng liếc đẹp hàng hiên. 
 
AN NHIÊN   
                                      
Tâm mờ gắng lọc sống an nhiên, 
Cõi thế nguyền tu tạo phước điền. 
Hãy gắng nhân từ vơi ác nạn,, 
Luôn cầu tuê giác giảm oan khiên. 
Nhân lành thuận đạo bền chân pháp, 
Ngõ thiện bền duyên  níu gót thiền. 
Chẳng đặng lui dần theo lối hẹp, 
Cầu nương Tam Bảo tiếp hương liên. 
 
DIỆU DỤNG 
 
Phật tánh bao trùm vốn chẳng biên,   
Dung thông vạn loại cũng không miền. 
Tùy duyên cõi thế lần chân tướng, 
Độ pháp kinh Thầy ứng bản nguyên. 
Rõ thấy chúng sinh là đạo cả, 
Hằng soi vạn loại vốn chơn thiền. 
Khêu đèn Bát Nhã vun vầng tuệ, 



Tự tại an bình lúc mãn viên. 
 
2017 
THƠ ĐIẾU HÀN CỐC TIÊN SINH 
 
Hởi ôi! Hàn Cốc vội qui thiên 
Xúc động lòng đây thiếu bạn hiền! 
Những tưởng đàn thi ăn nhịp phách, 
Nào hay loạn phím bặt tơ duyên 
Hồ thành quí tử mời du ngoạn, 
Nghĩa địa đồng châu rước hạc tiên 
Vỹ Dạ từ đây người khuất bóng 
Chỉ còn dấu cũ chữ “Lan Hiên”. (*) 
 
                Cuối xuân Tân Dậu (1981) 
                   Hiền Lâm bái vãng 
--------------------- 
( Chỗ ngồi đàn và vịnh thơ của HÀN CỐC có treo 
bức hoành sơn thếp 2 chữ “Lan Hiên” ). 
 
THƠ ĐIẾU HÀN CỐC TIÊN SINH 
( Cẩn họa y đề thơ Hiền Lâm tiên sinh ) 
 
Giả biệt đường trần dạo cảnh thiên, 
Ôi thôi! khuất mãi vị huynh hiền. 
“Bảy không” Chung Tử  vui tình bạn, (*) 
“Tám tuyệt” Bá Nha lặng nét duyên.   (**) 
Vĩ  Dạ tan sương, soi cửa thất , 
Sài Thành dõi nắng, nhớ Lan tiên. 
Âm dương lẻ bóng… đời tri kỷ, 
Gió thoảng như Người nhẹ bước hiên… 
   --------------------------- 
* Bảy Không : Nghe tiếng bi ai và đám tang thì không đàn, lòng nhiễu loạn thì không đàn, 
việc bận rộn thì không đàn, thân thể không sạch thì không đàn, y quan không tề chỉnh thì 
không đàn, không đốt lò hương thì không đàn, không gặp tri âm thì không đàn. 
 
** Tám Tuyệt : Thanh cao, kỳ diệu, u uất, nhàn nhã, bi đát, hùng tráng, xa vời, dằng dặc. 
Đàn ấy đạt đến tận thiện tận mỹ, hổ nghe không kêu, vượn nghe không hú, một thứ nhã 
nhạc tuyệt vời vậy. 



2017 
HỘI NGỘ 
 
 
Cách trở đò sông vạn dặm đường 
Nom hình hội ngộ quí và thương 
Thơ cùng lão giả tình không ngại   
Bút họa xuân lòng nghĩa mãi vương  
Nhớ quãng ngồi nghe câu hát hội 
Mong mùa đứng ngắm bóng tà dương 
Muôn ngàn khắc khoải đều tan biến 
Ngẫm cả thời qua giữa thế trường. 
 
  NGÕ ĐẠO 
 
Ngõ đạo quang đường giới pháp nghiêm, 
Cầu vơi tập khí giữ đường thiền. 
Già lam học đạo thơm bè báu, 
Chúng hội nương thầy lặng phước duyên. 
Trí huệ khai thông tìm Bát Nhã, 
Từ bi lập hạnh nối chân huyền. 
Qui chơn liễu ngộ lên bờ giác, 
Vạn nẻo theo vê lối nhị nguyên. 
 
 QUI THIỀN 
 
Lòng an phát tuệ gắng qui thiền 
Xóa bỏ tâm mờ sự trợ duyên 
Rõ khó bền tu, lìa tập tánh 
Càng ngây gắng sữa, tỏ hương liên 
Ba dường giác ngộ luôn là tĩnh 
sáu nẻo trầm mê mãi chẳng yên 
Thấy đạo nguyền nương về cõi tịnh 
Đi về tự tại dứt mơ huyền… 
 
                  2018 
TỊNH THIỀN 
 
Gạt bớt xôn xao chỉ tịnh thiền, 



Lều tranh gió lộng cảnh thanh điền. 
Thường soi kệ diệu nương đường giác, 
Gắng giữ lòng an rõ tánh nguyền. 
Đoạn hết trần lao tình sẽ khuất, 
Ngăn đều việc đến dạ càng yên. 
Uy nghiêm cửa Tổ cầu tâm tĩnh, 
Cặn kẽ nguồn chơn bặt ảo huyền. 
 
GIỌT NHỚ (nđt)  
 
Thu tàn giọt nhớ mãi hoài thương, 
Quả ngọt bền duyên sáng rõ đường. 
Mỗi buổi đàn ôm thầm trọn khúc, 
Bao lời nghĩa kết rạng nhiều chương. 
Êm đềm những lúc xây tình mộng, 
Rộn rã trăm mùa thắp lửa hương. 
Bão lặng ngày sang thèm sưởi ấm, 
Ru hời niệm chuốt rỗi hồn vương. 
 
CHÙM KHẾ 
 
Vàng ươm khế ngọt lúc thu về, 
Óng ánh treo cành khách mãi mê. 
Nhớ Mạ đem phơi khi tạnh ráo,  
Thương người ủ nấu lúc mưa dề. 
Nghĩa tình đọng lại chiều xuân phố, 
Tâm trí nương tìm sớm hạ quê. 
Ký ức giăng đầy theo mỗi bước… 
Lòng sao vẫn nghĩ nhớ thương về! 
 
2017 
LẠC DIỆP 
 
Hiu hiu gió thoảng ánh mai hồng, 
Lá rũ sương chiều dỗi khúc sông. 
Đông đến nào hay màu tuyết lặng 
Thu tàn đâu luyến sắc vàng không... 
Thế gian hòa nhập theo tâm tạo, 
Vạn vật vần xoay dõi cảnh bồng. 



Khắp ngõ đi về nương thức chuyển... 
Xôn xao diệp lạc hởi ai trông? 
 
LŨ LỤT 
 
Cổ miếu rêu phong giữa cánh đồng, 
Mưa về phủ cả khoảng trời không. 
Lênh đênh củi mục trôi xuôi ngược, 
Lảo đảo lá tươi lộn phập phồng. 
Mấy chú chim vờn, đau thủy dậy, 
Từng bầy cá lội, lặng bờ trông. 
Quê nhà vời vợi sao thương quá, 
Phải cảnh thiên tai thật não lòng. 
 
CHIỀU THU 
( Thể lục ngôn – Thủ vĩ ngâm ) 
 
Sương chiều cõng nắng lá dần phai, 
Nhớ dáng liêu xiêu lượt dắt cài. 
Lặng bước ươm đời lãng tử, 
Mơ về rộn phút trang đài. 
Viền mi lướt nhẹ xao bóng, 
Sợi tóc che đều xõa vai. 
Cóp nhặt một thời hương dịu mát, 
Sương chiều cõng nắng lá dần phai, 
 
2017 
NGUYỆN 
 
Sắc tướng mượn hình vốn tính không, 
Tâm nhơ vụng gội khổ luôn chồng. 
Ba đường khắc khoải thiện duyên lắng, 
Sáu nẻo u sầu ác nghiệp rong. 
Tuệ nhật hằng nương tìm dẫn pháp, 
Gió từ chiếu trải nguyện soi lòng, 
Khêu đèn Bát Nhã, bền khuôn phép, 
Tìm đến chơn nguồn, rõ sáng trong. 
 
CƠ TRỜI 



 
Chiều êm sợi nắng mượt tơ vàng, 
Gặp chốc trời vung ứa cảnh tàn. 
Tội nghiệp dân tình lâm nẻo tránh, 
Thương ngày biển nước rộn đường dông. 
Duyên lành ai hiểu bày mưa gió,  
Phước báu nào hay dấu tấm màn. 
Khổ cực truân chuyên đời vẫn thế, 
Vun đầy thánh thiện nguyện tròn dâng. 
 
KHẮC KHOẢI 
 
Khổ luỵ dương trần mãi bước trôi, 
Hằng đêm gác trán ngẫm bao thời. 
Mang hoài lận đận vì luôn ngã,  
Vẫn chịu phập phồng vốn bởi tôi.  
Lỡ gót tìm cầu trong góc nhỏ, 
Mờ duyên lại ngắm phía lưng trời  
Lui về kiếp sống mòn ôm bóng 
Mộng lướt qua đời mặc kệ thôi. 
 
2017 
CHẲNG VƯỚNG 
 
An bình chẳng vướng tựa trời trong, 
Chuyện đến,việc qua tránh bận lòng. 
Rõ biết trầm luân là khổ luỵ, 
Nên tu để thấu rõ sầu rong.  
Nương cầu trí Nhã, đường chơn thấm,  
Thấu hiểu tâm Bi, nẻo thiện chồng.  
Phương tiện bè thiêng đà có sẵn, 
Đêm ngày tự tại tiến bờ không… 
 
NẮNG THU 
 
Ghen hờn sợi nắng nhạt thu phai, 
Chợt ngắm chân qua, nuối tóc dài. 
Những buổi hôn thầm sao vụng nhớ, 
Bây chừ trộm liếc lại sầu dai. 



Xem thời xuân lắng xao tình mộng, 
Góp chút hương xưa rộn bóng nhài. 
Xé mảnh không gian dò kỷ niệm, 
Xin về cái thuở hỏi tìm ai? 
 
YÊN BÌNH 
 
 
Xanh cùng trời bể trải ngàn hương, 
Lá thắm vườn cây đẹp khúc đường… 
Lãng đãng mây che rầu thảm cỏ, 
Mơ màng nắng liếc rộn bờ nương. 
Tao nhân nắn bút thêm duyên thắm, 
Mặc khách thưởng sen lắng sắc hường. 
Hồn quyện không gian vui tận hưởng, 
Sự đời quẳng lại có chi vương… 
 
2017 
ĐÔNG VỀ 
 
Hiu hiu gió lạnh chớm đông về, 
Sợi nắng qua thềm chạnh tái tê. 
Chuốt mảnh tình riêng hồn lạ lẫm,  
Xao lòng thơ hứng chuyện nhiêu khê. 
Công danh mấy độ đau trăm nẻo, 
Lợi lộc bao phen oải tứ bề, 
Luẩn quẩn tới lui chỉ có thế,   
Đa đoan quẳng gánh hết lê thê…   
 
   TẤM LÒNG 
 
Rộng lượng bao dung, một tấm lòng, 
So bì được mất vốn là không… 
Thế gian nếm trải, luôn ray rứt, 
Cuộc sống qua dần, vẫn ngoái  trông… 
Bồi phước lạc, thêm dày tánh lặng, 
Phá đường sân, tỏ rạng tâm trong. 
Trầm luân khắp nẻo tìm nơi sáng, 
Chỉ thế ngày đêm, khổ bớt chồng. 



 
HỮU HẢO  (nđt)  
 
Gần xa hữu hảo đặng tâm hiền, 
Thức dậy lưng trà rõ cảm yên. 
Tĩnh lặng cùng am chờ tảng sáng, 
Bình an với đạo thỏa chân huyền.  
Tìm thêm những cảnh lòng nhân khắp, 
Hiểu thấu bao lần nghĩa bạn nguyên. 
Rộn rã duyên nầy vui bởi thấm, 
Trần gian mấy thuở ngại chi phiền…  
 
2018 
VỀ NGUỒN 
 
Hoàng hôn vội vã lặn sau đồi, 
Trăng xuống chuông chùa phút dạ vơi. 
Lững thững một mình rong cõi mộng, 
Băn khoăn mấy lối tậnTây trời. (*) 
Vô minh cũng khó bào mê ái, 
Nghiệp chướng càng đau chuốc khổ hồi.  
Bởi tánh mây che đời ám phủ,  
Phiền nan hóa giải liễu chơn rồi… 
 
-------------------  
(*) Tây phương 
 
CHƠI VƠI (Đối họa) 
 
Nắng ngã chiều nghiêng phía dãy đồi, 
Chim tìm tổ ấm dạ chơi vơi… 
Long đong khắp chốn không than phận, 
Lận đận bao phen chẳng trách trời. 
Vì đắm cơ đồ ly ái dục, 
Còn mang nghiệp chướng sợ luân hồi! 
Vô minh vạn kiếp nào ai biết, 
Dấu biệt niềm tin thấy khổ rồi… 
 
NHỚ NGÀY CÒN MẸ 



 
Thoang thoảng nhang mùi khựng bước chân, 
Rõ ngày còn Mẹ lại trầm ngâm… 
Xa xa núi nhỏ sương mù nhẹ, 
Thoáng thoáng mộ xưa huệ trắng ngần. 
Mãi khắc một đời cam lặn lội, 
Hoài ghi bao nỗi chịu quay vần. 
Thu về Thắng hội bên bia đá, 
Đau nhói tấc lòng nghĩa tạc ân… 
 
2018 
THIẾU MẸ TRÊN ĐỜI 
 
Thiếu Mẹ trên đời thấy cảnh thê! 
Vu Lan thắng hội lại mơ về, 
Nhiều năm dưỡng bởi hơn tình kể… 
Trọn kiếp thương vì khổ nỗi lê. 
Gánh đậu nuôi mầm qua dãy phố…  
Bó dền nhắc đoạn suốt bờ đê… 
Ân thâm biển lớn con nguyền tạc, 
Nguyện sống tâm từ bớt kẻ chê… 
 
VU LAN NHỚ VỀ (Đối họa) 
 
Bao mùa lá rụng vẫn buồn thê, 
Giọt nắng lung linh gợi nhớ về. 
Bỏ hết xuân thời Người nỡ kể, 
Theo cùng tuổi hạc Mẹ còn lê. 
Chông chênh góc phận như trời bể,   
Lận đận đường trần tựa dốc đê. 
Rõ biết ân nầy đâu trả dễ, 
Nên tìm sống đẹp giảm lời chê. 
 
MẸ ƠI! (Đối họa) 
 
Lá rụng bao mùa vẫn thấy thê! 
Mẹ ơi! Sao lặng mãi chưa về! 
Ra đi biền biệt lời không để, 
Ở lại u buồn cảnh cũng lê. 



Nghĩa lớn khuyên con nhìn góc bể… 
Tình riêng bảo cháu biết bờ đê… 
Ân nầy trả hết thì đâu dễ, 
Chỉ nguyện với lòng sống chẳng chê… 
 
                          Mùa Vu Lan 2018 
CHÙA KHUYA 
 
Tịch tĩnh sân chùa bóng nguyệt nga, 
Canh tàn thoảng lặng ngẫm sao sa… 
Bên hiên chân rảo vui hương ngát, 
Dưới cốc chuông ngân lộng ánh ngà. 
Dẫu biết cuộc đời không thể vậy, 
Nhưng suy lẽ đạo có chi là… 
An nhiên sống thật theo ngày mới, 
Thì chuyện thanh nhàn quấn lấy ta… 
 
LẠI NGẪM (Đối họa) 
 
Thanh nhàn rảo bước ngẫm hằng nga, 
Sáng rọi muôn trùng rõ hổng sa. 
Lặng lẽ vui cùng nơi biển cả, 
Bình yên rạng khắp cõi trăng ngà. 
Thời gian mấy đỗi soi đều vậy, 
Sắc diện nhiều năm chiếu vẫn là. 
Cũng thế dương trần đang phước lạc, 
Suy ngàn vi diệu mãi bên ta… 
 
 HƠN THUA TRÁO TRỞ 
 
Hơn thua tráo trở chỉ tinh ranh, 
Hiểu chuyện thế gian ngẫm chẳng đành. 
Huệ sáng đời đời soi diệu nghĩa, 
Tâm trong kiếp kiếp dựng nhân lành. 
Cheo leo ba cõi, thân còn vướng,  
 Lận đận sáu đường, nghiệp phát nhanh. 
 Bất diệt bất sanh, lìa vọng tưởng, 
 Nương duyên thuận pháp, ngắm liên thanh. (*) 
 



2018 
            --------------  
 (*) Cảnh giới duyên dung bất sinh cùng bất diệt,... 
 
DƯƠNG TRẦN 
 
Sống giữa dương trần tựa chốn tiên, 
Thênh thang chẳng vướng dạ an ghiền. 
Sáng lên Đường luật vui bằng hữu, 
Chiều xuống bồ đoàn tĩnh chút duyên. 
Được thế cơ may đừng để cạn, 
Hờn chi phận mỏng phải mang phiền. 
Xuân qua hạ đến thời thay đổi, 
Hiểu rõ từng ngày giảm thụy miên.  
 
AN BÌNH CÕI THẾ (Đối họa) 
 
An bình cõi thế rõ là tiên, 
Vật chất mong manh chẳng đáng ghiền.  
Quen biết bao niềm câu phú vận, 
Hiểu thấu nhiêu điều khúc lương duyên. 
Dạ sáng không ganh oan rã lắng, 
Tình trong hổng hận khó đeo phiền. 
Gặp nhau đoạn ngắn vui thông cảm, 
Đau buồn chớ để bám triền miên. 
 
TÌM ĐÂU (Đối họa) 
 
Tìm đâu giữa thế đặng người hiền! 
Rõ được duyên nầy những phút yên.  
Rộn rã ngày lên vui dạ sáng, 
An nhiên chuyện tới nhẹ tâm huyền. 
Thêm tình vun hạnh lay đời khắp, 
Có bạn xây niềm đến tánh nguyên. 
Dẫu hiểu thời gian còn mấy chốc, 
Cùng trao nhân nghĩa bớt ưu phiền. 
 
16/8/2018 
CHẲNG DỄ 



 
Đường tu chẳng dễ phải bền lòng, 
Trần thế còn nhiều chuyện có không! 
Dẫu hiểu cảm thương luôn khó rứt, 
Song đành chiêm nghiệm đỡ buồn trông. 
Bao đời hạnh chuyển ghìm chưa trọn, 
Cả kiếp tâm nguyền giải hổng trong. 
Tháng lụn ngày tàn sao vẫn oải, 
Phiền nan nghiệp trỗi lại mang chồng. 
 
TRẦN GIAN (Đối họa) 
 
Đã xuống trần gian gắng thật lòng, 
Khi về nẻo mới trắng tay không. 
Luyến lưu lỡ đậm thì vơi rứt, 
Gắn chặt càng dày chỉ khổ trông. 
Kiếp tận suy đời tâm vẫn khuất, 
Ngày chầy thấy lẽ dạ chưa trong. 
Lênh đênh cõi mộng thêm xao lãng, 
Nợ cũ đang mang lại chất chồng… 
 
 QUA ĐÈO 
 
Tan sương hiện rõ khúc đường đèo, 
Cảnh vật hoa chùng bám víu leo. 
Sánh lượn bướm vàng vui cánh gió, 
Chung đưa khói nhẹ lộng mây trèo. 
Ngàn dâu nghĩ tới rồi yên ắng… 
Vạn nỗi suy cùng cũng lặng veo… 
Văng vẳng chuông ngân lòng thổn thức, 
Dương gian mấy thuở… ngẫm thân bèo. 
 
2018 
NẺO NẦY  (Bát láy)  
 
Chiều tan LẬN ĐẬN mới lưng đèo, 
VẤT VẢ chốn trần gắng sức leo. 
LẦN LỮA duyên qua như cánh gió, 
ĐONG ĐƯA phận lụn tựa thân bèo. 



Thực hư VÁ VÍU tâm đành lẫn, 
Phải trái LAO XAO kiếp hết veo. 
Hiểu vậy RẬP RÀNG nương giáo pháp, 
Hương thiền PHẢNG PHẤT rõ đường theo… 
 
LỮNG THỮNG (Bát láy) (Đối họa) 
 
LỮNG THỮNG chồn chân khó bước đèo, 
Thân càng LỂNH KHỂNH sức nào leo. 
Nhìn ra MỜ MỊT bên lưng gió, 
Ngẫm lại MÊNH MANG phận bọt bèo. 
MỚI MẺ ngày lên thì cứ chợt,  
GẬP GHỀNH chiều xuống cũng qua veo. 
Tai ù trí giảm đâu MIÊN MIẾT, 
ĐỀU ĐẶN nương Người để dõi theo. 
 
THẤY KHỔ CỨ ĐEO (Bát láy) (Đối hoạ) 
 
Thấy khổ liên miên vẫn cứ đèo, 
Vì còn lẩn quẩn khó mà leo. 
Như diều loạng quạng trên cơn gió, 
Tựa cá lau nhau dưới cánh bèo. 
Nghễnh ngãng tâm mê nên đã lú, 
Tiêu điều trí lụn cũng đi veo. 
Bây chừ thành thật nương kinh pháp, 
Thanh thản đường trần tánh lặng theo… 
 
2021 
KHẤN NGUYỆN ĐÊM RẰM 
 
Hương trầm lễ hội khấn nguyền 
Mong người ở cõi lạc viên vĩnh hằng 
Đức tròn hạnh khắp tựa đăng 
Gieo niềm hỷ lạc giăng giăng cõi đời 
 
Ân tình nghĩa trọng nào vơi 
Việc đời việc đạo Mẹ khơi giữa trần 
Dù rằng đời chỉ phù vân 
Khuyên con lấy Đạo báo ân cho đời 



 
Pháp thâm là quí trên đời 
Vun mầm chủng tử thảnh thơi lối về 
Không còn chịu cảnh khổ lê 
Thế gian hiểu thấu tìm Quê tịnh nhàn 
 
Vu lan Thắng hội khấn đàn 
Mẹ Cha là cả sáng trăng đêm rằm 
Công ơn đâu kể tháng năm… 
Nguyện thời  sống trọn cao đăng giữa đời. 
 
(Vu Lan 2018) 
 
CHỈNH NGÕ TÂM (nđt)  
 
Chỉnh ngõ tâm bình lặng sắc hương… 
Cùng hay… tĩnh động có nhiêu đường. 
Xem điều mộng ảo luôn từ khuất, 
Biết lẽ tình si để nguyện trường. 
Hạnh phúc cho người suy đủ rõ, 
Niềm tin với đạo hiểu đà vươn. 
Vòng quanh lủy kiếp nay đều gặp, 
Hỷ ái trần gian ngẫm đặng thường? 
 
2018 
KHÓI SÓNG  
 
Mây chùng khói sóng khựng chân lê, (*) 
Tuổi mộng xa rồi lắng thạch khê… 
Dấu nỗi đời chênh ràng chốn ở, 
Ghìm duyên phận mỏi ngại nơi về. 
Hương tràn thức kẻ nghiêng bờ trúc, 
Ruộng vẫy ươm tình rộn nẻo quê. 
“ Thấy gốc phần “ theo từng kỷ niệm, (**) 
Bên dòng xưa ấy chạnh lòng tê… 
--------------------------  
( * ) “Nhật mộ hương quan hà xứ thị, 
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.” 
Hoàng Hạc Lâu (thơ Thôi Hiệu) 



( Quê hương khuất bóng hoàng hôn 
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai ) 
                         Tản Đà dịch 
(**)”Rộng thương còn mảnh hồng quần 
Hoa tàn được thấy gốc phần là may”. 
        “Thấy gốc phần” - ao ước tội nghiệp của nàng Kiều nghĩa là gì? Chính là quê hương 
xuất xứ từ điển tích Hán Cao Tổ trong sách Hán Thư ghi “Cao Tổ đảo phong Phần Du 
xã” nghĩa là vua Hán Cao Tổ làm lễ đảo phong ở xã Phần Du. Phần Du là tên xã, tên quê 
hương Lưu Bang sau này là Hán Cao Tổ. Từ đó “phần du” hay theo cách nói người Việt 
“gốc phần” cũng là nói về tình quê, về quê hương. 
 
 
HỘI NGỘ 
 
Sóng nhẹ say cùng cảnh lướt Giang, 
Ca ngâm xướng họa ánh dương vàng. 
Người xưa mấy thuở lưu câu phú… 
Bạn cũ bao năm nhớ tiếng đàn… 
Ước mãi lòng trong luôn thấm đẫy,  
Mong càng nghĩa thắm vẫn hoài lan. 
Thời vui buổi hết nhưng còn đọng, 
Giữ chặt tình nầy… khỏi bắc thang… 
 
2018 
QUAY VỀ 
 
Cửa Phật quay về hợp chúng Tăng, 
Khắp nơi hoan hỷ đạo thường hằng. 
Khai phần kệ ngọc trau tâm lẫn, 
Tiếp gốc kinh vàng liễu nghĩa năng. 
Liệt vị pháp trao đều chẳng động, 
Chư Tôn đức trải vẫn không rằng. 
Khấn mong Lễ hội ngày viên mãn, 
Cõi tịnh… theo dòng nguyện bước thăng. 
 
KỂ CHI GIÀ 
 
Thong dong xướng họa kể chi già! 
Chuyển tiết rêm mình chẳng dám ca… 



Phú vận vài câu vui nẻo lỡ, 
Thơ văn mấy khúc khó tình mà. 
Xua đi lão trượng cho đời thắm, 
Gộp lại xuân thì níu bạn xa. 
Sinh nhật chúc nhau ngày thấm đẫy, 
Hoài mong hỷ lạc đến chung nhà… 
 
TRĂM NĂM TRƯỚC (Tung hoành trục khoán) 
“ Trăm năm trước thì ta chưa gặp 
   Trăm năm sau gặp lại hay không? “ 
 
TRĂM trò vạn kế ngẫm đều tong… 
 NĂM tháng dần qua vẫn dặn lòng. 
 TRƯỚC chặng đường sân xua nỗi cõng, 
 THÌ bao khúc hận giảm cơn chồng. 
 TA còn lận đận vì tâm lộng, 
 CHƯA hết lao đao bởi dạ cong. 
 GẶP mối duyên xưa suy hiểu trọng, 
TRĂM NĂM SAU GẶP LẠI HAY  KHÔNG? 
 
2018 
RỜI XA 
 
Rời xa lậu nghiệp chớ làng nhàng,  (*) 
Tham ái thêm nhiều khổ lụy mang. 
Việc đến luôn chăm tâm chẳng buộc, 
Chuyện qua mãi khuất dạ không ràng. 
Rủ mê hiển đạo cho ngày tịnh, 
Ôm giác nương Thầy để khắc an. (**) 
Vô trú Sát na nào niệm khởi, (***) 
Thiền môn tự tại có chi bàn. 
--------------------------  
(*)Lậu nghiệp:Nghiệp của phàm nhân trong dòng sinh tử luân hồi 
(**) Thiên Nhân Sư (10 danh hiệu Phật) 
(***)sát na:Là thời gian rất ngắn, 1/60 của giây. 
 
 TU TRÒN 
 
Giới định huệ tròn phải tín tăng, 



Nguồn chơn nhuần thấm quảng dương hằng. 
Xây nền đạo cả bồi tâm lỡ, 
Dựng lối kinh vàng triển giáo năng. 
Chánh pháp hoằng khai lời giả dụ, 
Chư Tôn nhập thế lý an rằng. 
Hiển linh tiên tổ còn soi dấu, 
Thấy được lưu truyền cảnh Phật thăng. 
 
NHƯ NHƯ MẦU NHIỆM 
 
Nhiệm mầu lẳng lặng khắp tràn phơi, 
Thảy thảy nhuần ân giữa cõi đời. 
Vạn vật quay đều tâm chẳng đứng, 
Đường trần qua mãi đạo nào trôi. 
Suy cùng ngày lên… xua hư ảo, 
Đúng vậy chiều về… giữ thảnh thơi. 
Pháp tánh nguồn chơn là huệ Nhã, 
Người ban tịnh thủy khó trao lời… 
 
2018 
CÒN VƯỚNG 
 
Bao đời nghiệp chướng vẫn còn mang… 
Cảnh khổ tai ương rõ khó nhàn! 
Bởi mãi ủ mê…  xa tánh lặng, 
Vì hoài ghìm ảo… mỏi lòng an. 
Sơ tâm vọng động cầu lời ngọc,  
Chánh tín chuyên tu mở kệ vàng. 
Tham ái vô minh nên tỉnh thức, 
Thong dong cõi thế đến đoàn tràng… 
 
THỨC TĨNH (Đối họa) 
 
Chẳng rõ khi nào bớt khổ mang! 
Còn đeo tham ái biết đâu nhàn? 
Thấy điều trái ý tâm điên loạn, 
Gặp chuyện phũ phàng dạ bất an. 
Bên nẻo giác hằng cầu kệ ngọc, 
Cạnh cơn mê hãy bám kinh vàng. 



Trầm luân mấy độ nay đà hiểu… 
Buông xả lòng trong nhập đạo tràng. 
 
CHẲNG RÕ 
 
Chẳng rõ duyên nào sống cạnh anh? 
Đành thôi xin trọn kiếp mơ dành. 
Vui từng quãng báu cho tình lộng, 
Vững cả men nồng thấu nguyệt thanh. 
Lỡ ngóng ngàn năm giờ đã mãn, 
Vì mong vạn nẻo nay đà thành. 
Vo tròn hạnh phúc an đời thắm, 
Chớ nghĩ chi nhiều để nuối quanh. 
 
2018 
 
TRÚT BỎ  
 
Trút bỏ tham sân sống nhẹ nhàng, 
Không còn phiền não có chi mang. 
Thênh thang dạ sáng đau nào bám, 
Lận đận tình nao khổ mãi ràng. 
Tam tụ hằng soi xua nghiệp đắng (*) 
Lục hòa luôn khắc hẳn lòng an. (**) 
Bình yên thanh thản vui ngày đến, 
Tu chơn thật pháp khó luận bàn… 
-------------------------  
(*) Dứt các điều ác,– Làm các điều lành, Từ bi tế độ t chúng sanh  
(**) Cùng nhau hoà hiệp  - Không tranh đua cải lẩy - Không trái nghịch. - Giới luật cùng 
nhau tu - Kiến thức chỉ giải cho nhau - Tứ sự chia đồng với nhau. 
 
 TÌM TRONG KỶ NIỆM 
 
Cũng đã qua thời cảnh đợi mong, 
Tìm trong kỷ niệm ngẫm so lòng. 
Nào quên cái thuở xao tình lộng, 
Vẫn nhớ riêng chiều ngẩn dáng cong. 
Đẹp lắm ngày xanh vo vội mộng,  
Vui sao tuổi hạc kết chung dòng. 



Đôi ta ước trọn duyên đà bỗng, 
Hạnh phúc đi về cứ thế hong. 
 
THU SANG  
 
Vạn vật thu sang trải ánh ngời, 
Cây vườn hoa thắm nắng đều phơi. 
Cúc vàng trước ngõ vui vui nở, 
Phượng vĩ  sau trường lặng lặng rơi. 
Biến đổi bao mùa rừng vẫn biếc, 
Xoay vần mấy độ sắc nào lơi. 
Ngày lên cứ thế ta cùng ngắm, 
Lại níu xuân thời tiếp cuộc chơi… 
DUNG THÔNG 
Dung thông vạn vật thảy đều hòa, 
Tuệ Nhã đèn thiền viễn oán ca. 
Quảng diễn kinh thâm bày nẻo tịnh, 
 Nương vào tánh lặng rọi đường tà. 
 Bền tâm thuận pháp dần khai đạo, 
Tận giáo qui nguồn chóng kiến hoa. (*) 
Sắc tướng vốn không tùy chín phẩm (**) 
Niết bàn thường trụ rõ là gia. 
--------------------------- 
(*) Niêm hoa vi tiếu 
(**)Cửu phẩm tịnh độ 
 
 CHẲNG CHẤP 
 
Thong dong chẳng chấp để yên lòng, 
Vạn sự theo thời rõ có không… 
Lỡ cảm tình xuân đau vẫn ngóng, 
Mong còn phận đẹp khổ vì trông. 
Siêng năng lối đạo vun tâm tịnh, 
Lặng lẽ đường thiền giúp huệ trong. 
Hiểu được trầm luân là khó dứt, 
Thì nên buông xả nghiệp vơi chồng. 
 
BÓNG THIỀN 
 



Giáo pháp ươm mầm hiệp chúng tăng, 
Tôn sư đạo hạnh sáng trăng rằm. 
Đưa người lạc nẻo không phiền lối, 
Tiếp kẻ quên đường chẳng não nhân. 
Đức tỏa rèn tâm vun Trí huệ, 
Kệ truyền chuyển tánh cảm hồng ân. 
Mãn duyên trần thế về Hoa Tạng, 
Thượng phẩm liên đài cõi Phật đăng. 
 
2018 
 
SƯƠNG GIÓ TÌNH QUÊ 
( Thuân nghịch độc ) 
 
Sương gió thấm tình lặng nẻo quê, 
Lắng sâu lòng cảm nghĩa thân kề. 
Đường ven bóng rũ đau cây lá, 
Ruộng xóm thời đùa vắng lối đê. 
Vương vấn kệ bài cùng đã nguyện, 
Quẩn quanh thơ phú mãi còn thề. 
Tường tri khổ mộng vì nhung nhớ, 
Thương  khúc nhạc sầu lại dạ tê. 
 
Tê dạ lại sầu nhạc khúc thương, 
Nhớ nhung vì mộng khổ tri tường. 
Thề còn mãi phú thơ quanh quẩn, 
Nguyện đã cùng bài kệ vấn vương. 
Đê lối vắng đùa thời xóm ruộng, 
Lá cây đau rũ bóng ven đường. 
Kề thân nghĩa cảm lòng sâu lắng, 
Quê nẻo lặng tình thấm gió sương. 
 
TUỔI NGHỈ NGƠI  
 
Lão giả, chúc mừng tuổi nghỉ ngơi, 
Dong thuyền thi hữu vẫn chèo bơi. 
Gia đình chẳng bận vun tâm tĩnh, 
Thế sự không màng dạo cảnh thơi. 
Thức giấc vui vui thơ phú họa, 



Soi tim rộn rộn nghĩa tình rồi. 
Thân an mặc chuyện theo ngày mới, 
Cũng đủ duyên đời sánh cuộc chơi. 
 
2018 
Chung thất em gái 25/10/2018 ) 
 
Chiều thu quạnh quẽ nén hương tàn, 
Chung thất giả từ lặng khói nhang. 
Lạnh lẽo dòng đời thương lệ ứa, 
Dư thừa phận kiếp chạnh niềm đan. 
Đường về tan hẳn nhiêu khê tận, 
Nẻo đến mong cùng rạng rỡ an. 
Chẳng  rõ bao lâu ta lại gặp, 
Thôi thì buông xả chuyện trần gian. 
 
 QUỲNH HƯƠNG 
 
Nguyệt lú hương tràn dậy cảnh đêm, 
Bên vườn khách chủ phút ru êm. 
Hoa người vắng lặng nhưng cùng lẫn, 
Vạn vật âm thầm phải cứ lên. 
Vẫn biết canh tàn nhan sắc rủ, 
Càng hờn trăng giỡn cánh đài thêm. 
Thời gian đi mãi nghe đời lắng, 
Tựa cửa nhà xuân hạ ghé thềm… 
 
Hoạ: 
 
KHOẢNG LẶNG (nđt)  
 
Lưng trà gió thoảng lặng màn đêm 
Lữ khách vui hoà thưởng nguyệt lên 
Chợt nỗi xuân ngời hoa ửng má 
Rầu trăng Cuội ẩn lá nghiêng thềm 
Mơ màng luyến tuổi… Thương đài vỡ 
Rệu rã xem thời… Ủ sắc thêm 
Ngẫm buổi trông chừng, sao dạ lắng! 
Quỳnh hương khẽ động… cánh lơi mềm  



 
2018 
TỈNH THỨC  
 
Rõ biết dương trần vốn khổ ai! 
Loanh quanh mờ mịt lại tuyền đài… 
Tìm cầu vĩnh viễn thì thêm ngẩn, 
Tham ái nhọc nhằn phải chịu cay. 
Ánh đạo ngày đêm vun nẻo giác, 
Vườn thiền sáng tối chỉnh tâm lay. 
Trầm luân lũy kiếp còn chưa dễ… 
Lập nguyện qui theo giáo pháp Ngài. 
 
RỦ BỎ TÂM MÊ (Đối hoạ) 
 
Già lam quảng bá pháp lìa ai, 
Rủ bỏ tâm mê nguyện Phật đài. 
Sầu não loanh quanh tìm chốn khổ, 
Yên bình tỉnh thức bớt điều cay. 
Nương Thầy nhắm hướng vui đường chỉnh, 
Tiếp chúng khuyên người lạc bước lay. 
Thuận giác lòng an qui ngõ đạo, 
Gập ghềnh kiếp kiếp níu chân Ngài. 
 
 NÉT ĐẸP SOI CÙNG 
 
Lễ giáo lưu truyền vốn đã trong, 
Soi cùng nét đẹp mọi người trông. 
Tương lai vun quén đừng nên lẫn… 
Quá khứ tô bồi vẫn thế song. 
Rõ biết Cha ông hoài dạ quản, 
Tìm xem con cháu thấu tim mòng… 
Vui thay nghề nghiệp thời chưa cỗi, 
Cứ mãi xây niềm vạn sự thông 
 
2018 
“ĐỘC TIỂU THANH KÝ” (Cảm tác)  
 
Ngắm cảnh Tây Hồ rộn khúc tơ, 



Lay dòng… cõi vắng ý đề thơ… 
Hương bay góc phận nom tình đón, 
Gió trở đường trần lặng nẻo đưa. 
Lỡ vận niềm đau trời cũng rối, 
Oan lòng nỗi xót kẻ còn vơ! 
Ngàn thu thiên hạ nào ai tỏ? 
Để giọt lệ thầm hiểu Tố Như? 
 
5/11/2018 
--------------------------------------  
ĐỘC TIỂU THANH KÝ  
Một tuyệt phẩm của Đại Thi Hào Nguyễn Du.  
 
“Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư, 
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư. 
Chi phấn hữu thần liên tử hậu, 
Văn chương vô mệnh luỵ phần dư. 
Cổ kim hận sự thiên nan vấn, 
Phong vận kỳ oan ngã tự cư. 
Bất tri tam bách dư niên hậu, 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?” 
 
PHA HÒA  
 
Tranh phơi đá trải toát xinh kiều, 
Đủ sắc pha hòa đượm chất phiêu. 
Cọ thoát tâm an hồn chẳng lạc, 
Mực tràn tánh lặng cảnh không xiêu. 
Thênh thang nét thẳng nghe sâu lắng, 
Rộn rã đường cong hiện mỹ miều. 
Vũ trụ bao phen yên thớ vải… 
Càn khôn hỏi thử được bao chiều? 
 
2018 
ƯƠM MẦM 
(Chúc mừng Thầy Cô giáo nhân ngày 20/11/2018). 
 
Ước mãi bao thời lễ giáo trong, 
Ươm mầm tri thức chuyện hoài trông. 



Lay niềm Doãn Thọ soi đường lẫn, (*) 
Hiểu đạo Lạc Đồ thấu nghĩa song. (*) 
Tử Hạ theo Thầy người chẳng quản, (**) 
Sư Văn biến khúc kẻ luôn mòng. (***) 
Xưa nay phẩm chất hằng cao trọng, 
Rót dạ cho đời hạnh trí thông. 
-----------------------  
(*) Chuyên Húc Đế học Lạc Đồ 
 (*)Doãn Thọ là Thầy của Vua Nghiêu:(**)Tử Hạ  
Người nước Vệ thời Xuân Thu,(***)Sư Văn tôn sư kính học -”. Thái độ học tập của Sư 
Văn vô cùng nghiêm túc,  
 
CÕI NẦY 
 
Chim mừng lá nõn khắp nhành cây, 
Nhật nguyệt cùng tranh nhuộm cõi nầy. 
Tiết lại lao xao bày lộc trẩy, 
Gió đùa lồng lộng giỡn sương bay. 
Thênh thang sơn thủy vui bao nhịp, 
Lặng lẽ chùa am sáng mỗi ngày. 
Dẫu rõ đường lên ta đã nguyện, 
Dương trần còn đó biết lòng say… 
 
LẶNG LẼ TRẢI KHẮP 
 
Chơn tánh hiển bày khắp cõi phương, 
Người về lặng lẽ trải muôn đường. 
Ngẫm đời chao đảo hoài không thật, 
Rõ khúc trầm luân vốn chẳng thường. 
Pháp lạc hoằng truyền qua đức hạnh, 
Tâm bình tiếp độ ngấm màu hương. 
Nương nguồn trí Nhã hằng soi chiếu, 
Hiểu được trần nầy sống thiện lương. 
“ QUỶ MÔN ĐẠO TRUNG”  (Cảm tác)  
Gập ghềnh dốc đứng cảnh cheo leo, 
Khách đến Quỷ Môn chẳng dám trèo. 
Gió thổi rừng thiêng chùn vó ngựa, 
Trăng tan núi thẳm gợn lưng đèo 
Nom già kẻ tới lười lờ tiếp, 



Trở lạnh rượu còn vội uống theo. 
Xóm lá nhà ven vùi ngái ngủ, 
Nắng tràn trời sáng vẫn nằm queo. 
------------------  
Năm 1804 thời nhà Nguyễn, thi hào Nguyễn Du trên đường đi sứ sang nhà Thanh khi 
qua Chi Lăng có vịnh thơ Quỷ Môn đạo trung rằng:  
  
 QUỶ MÔN ĐẠO TRUNG 
 
“Quỷ môn thạch kính xuất vân côn (căn), 
Chinh khách nam quy dục đoạn hồn. 
Thụ thụ đông phong xuy tống mã, 
Sơn sơn lạc nguyệt dạ đề viên. 
Trung tuần lão thái phùng nhân lãn, 
Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn. 
Sơn ổ hà gia đại tham thuỵ? 
Nhật cao do tự yểm sài môn.” 
 
CHÚC MỪNG THẦY CÔ 
 
Nghĩa cả công lao quí vị thầy, 
Bao đời sự nghiệp, vẻ vang thay. 
Khơi nguồn tri thức nào đâu ngại, 
Dẫn lối tình đời chẳng có hay. 
Vất vả chiều đông không cản bước, 
Kiên cường nắng hạ chút chùn tay. 
Tương lai lũ trẻ… vinh quang lớn… 
Ước nguyện mau thành thoát đắng cay. 
 
2018 
MỪNG CHÁU MINH TRIẾT 
 
MỪNG thầm tướng sắc dạ ngoan lanh, 
 CHÁU vẫn đứng trên bục sáng danh. 
 MINH đức tranh tài vươn trí rạng, 
TRIẾT nhân dụng nghĩa thấu tâm lành. 
 HOÀN công kết quả vui càng tiến,  
THÀNH đạt tương lai khó cũng đành. 
TOÁN số nào lay người mẫn huệ, 



 CO MON học hiểu gắng trau ngành. 
 
 DƯƠNG THẾ 
 
Lỡ sinh dương thế nỗi đau nhiều, 
Quyến luyến danh tài nghĩ vạn chiêu. 
Vẫn biết lầm mê đời chẳng thẳng, 
Nên cùng chính trực trí nào xiêu. 
Loanh quanh cầu lợi nao bờ mộng, 
Thấp thỏm chờ mong khổ khúc yêu. 
Dọ hỏi nhân gian người nỏ khác! 
Thôi thì buông xả... bớt trần hiu. 
 
 TRANG NGHIÊM PHẬT PHÁP 
 
“ Đất nước thấm nhuần an tịnh thủy 
Quê nhà nương náu cát tường vân “ 
 
ĐẤT bình dung chứa mọi hư chân, 
NƯỚC chuyển lưu hòa khắp dạng thân. 
THẤM cả muôn loài ân lộc nhận, 
NHUẦN cùng vạn vật phúc niềm nhân.  
AN nhiên… tánh hiện soi đường thế, 
TỊNH lạc… huệ thông xóa nghiệp trần. 
THỦY đức lợi căn cầu đạo tỏ, (*) 
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN. 
 
2018 
ĐÔNG VỀ 
 
Thong dong bách bộ việc không ràng, 
Phố xá đông về lạnh đã sang. 
Hối hả trời mây bày gió chướng, 
Phất phơ cây lá chạm non ngàn. 
Dân tình thuận mãi đời phơi phới, 
Đất nước vui cùng cảnh hỉ hoan. 
Ước trọn ngày lên tràn hạnh phúc, 
Luôn hòa một nhịp sống ca vang. 
 



 MỪNG CHÚA GIÁNG SINH   
 
Nhân loại vui mừng khẩn nguyện xin, 
Hang lừa Thánh tử buổi sơ sinh. 
Vì người đành lẫn mờ tâm tính, 
Nên Chúa theo cùng sáng đức tin. 
Ý rõ trần gian luôn cải chính, 
Lời cầu cõi thế mãi hòa minh.  
Triêm ân dẫn dắt như hằng thỉnh, 
Cứu giúp cho đời hưởng “phúc vinh”. 
 
YÊN BÌNH HẠNH PHÚC (Đối họa) 
 
Yên bình hạnh phúc gập đầu xin, 
Họa khổ đang kề…  Chúa mới sinh.  
Cứu rỗi con người  xây đức tính,  
Ban ơn cõi thế dựng niềm tin. 
Hiền hòa lối sống luôn đường chính, 
Thanh thản tâm hồn mãi ngõ minh. 
Nâng đỡ kẻ mê theo nguyện thỉnh, 
Nương về nước Thánh rõ huyền vinh. 
 
2018 
VIẾNG THẦY 
 
Cuối đông lên núi viếng thăm Thầy, 
Vách đá chênh vênh cỏ phủ đầy. 
Lơ lửng én bay nương cánh gió, 
Lờ mờ sương tỏa lẫn chân mây. 
Câu kinh khai ngộ tâm an tĩnh, 
Nhịp mõ trừ mê trí huệ dày. 
Rộng mở già lam xây đạo pháp, 
Tùy duyên ứng hóa có nơi nầy. 
 
GẶP THẦY (Đối họa) 
 
Chẳng thật chẳng mơ đến gặpThầy, 
Bao năm luống dối dạ nhơ đầy. 
Chông chênh tâm cảnh như luồng gió, 



Loạng choạng đường trần tựa bóng mây. 
Đón bạn hôm nay vui lặng tĩnh, 
Tụng kinh mấy bận sáng mê dày. 
Thì ra tất cả nương chân pháp, 
Hội ngộ già lam đúng chốn nầy. 
 
 HIỂU ĐƯỢC (nđt)  
 
Hiểu được niềm thương thấu nỗi lòng, 
An bình cõi thế giảm cuồng phong. 
Xuân về ngọn cỏ cùng say nắng, 
Hạ mãn vườn nương hẳn ngấm dòng. 
Để đạo năng hành tâm sẽ sáng, 
Qui đầu mãi xả dạ hoài trong. 
                 Ngày qua tỉnh thức nhìn sinh diệt,  
Rõ nẻo trần gian trọn sắc hồng… 
 
2018 
BÌNH YÊN 
 
Trần đời pháp bảo vốn bình yên, 
Tham ái si mê thấm não phiền. 
Lũy kiếp đa mang bày nghiệp quả, 
Bao thời vướng mắc tạo nhân duyên. 
Uyên nguyên sắc tướng hằng không dữ, 
Bổn đạo chơn như rõ chẳng hiền. 
Sáu nẻo lòng vòng chưa thoát được, 
Khi nào cảm nhận cảnh tâm liên? (*). 
----------------------- 
(*) Tâm liên 
Đóa sen tâm.  Trong Hiển giáo, Tâm liên ví dụ cho tâm tự tính thanh tịnh của chúng sinh. 
 
BUÔNG DẦN (Đối họa) 
 
Lỡ xuống dương trần gắng lập yên, 
Dần buông ái dục bớt ưu phiền. 
Từ bi rải khắp vơi nhân quả, 
Đạo hạnh trao cùng đẹp phước duyên. 
Biết khổ trầm luân rời nẻo dữ, 



Cầu chân giác ngộ khởi tâm hiền. 
Vì quen tập khí nên chưa giải, 
Nguyện lực tinh cần tiến cửu liên. (*) 
--------------------  
(*) CỬU LIÊN từ gọi tắt của Cửu Phẩm Liên Đài  
 
MẸ CON 
 
Người về gặp lại chốn trần gian, 
Thoáng chốc sớm hôm cách ngã đàng. 
Khổ ải một đời luôn nhẫn chịu, 
Xót xa vạn thuở chẳng kêu than. 
Đèn mờ phên thấp tình quen thuộc, 
Điện sáng tường cao cảnh ngỡ ngàng. 
Sinh dưỡng ân thâm sao tả hết, 
Cho đi không ngại lúc xuân tàn. 
TÂM BÌNH 
 
Cố gắng tâm bình chẳng hỗ ngươi, 
Bớt tình qui đạo để ngời tươi. 
Ươm danh mấy thuở so công việc, 
Dệt mộng nhiều năm ngẫm chuyện đời.  
Quá khứ dần qua thôi khổ lụy, 
Tương lai chưa tới mãi vui cười. 
Lòng an hóa giải bao phiền não, 
Chủng tử gieo mầm vượt sóng khơi. 
 
QUAY ĐẦU 
 
Cảnh động, tâm bình ý chẳng lan, 
Xem chừng tuổi hạc sắp rời sang. 
Long đong mấy thuở đau thân phượng, 
Nghễnh ngãng bao thời đoạn nét loan. 
Mãi thấm đêm rèn qua kệ diệu, 
Luôn suy khắc hối bởi lời vàng.  
Duyên may đã đến vui cầu giữ (*) 
Hạnh nguyện vo tròn hướng nhật quang. 
---------------------- 
(*)Kinh rùa mù tìm bộng cây  



 
DIỆU HUYỀN (Đối họa) 
 
Mây chùng lạnh lẽo khóm Hoàng lan, 
Tiết chuyển đông về cũng mặc sang. 
Chẳng mủi so kè chi dáng phượng, 
Không sầu đối chứng thế thềm loan. 
Thay hình lặng lặng bao cành biếc, 
Đổi sắc như như cả lá vàng. 
Nhận rõ sương tan khi nắng đến, 
Tinh cần ngẫm lại nghĩa hòa quang…(*) 
 
2018 
(*) Hoà quang đồng trần. 
HỌC ĐƯỜNG 
 
Đua đòi các bạn lỡ vần ương… 
Gắng nhập tâm sơ học thú Đường. 
Lểnh kểnh luật thơ luôn đúng hướng, 
Lòng vòng niêm vận vẫn theo phương. 
Liên Hoàn, Thuận Nghịch so không vướng, 
Ô Thước, Lưỡng Đầu tránh mãi thương. 
Thấm trọn niềm vui già bớt chướng, 
Mong tình hữu hảo ngẫm càng vương. 
 
TẬP TỄNH (Đối họa) 
 
Tập tễnh chưa nhuần ý lại ương, 
Nhìn quanh hỏi bạn xướng thơ Đường. 
Gieo vần chọn nghĩa đều sai hướng, 
Đối luật suy từ rối cả phương. 
Thượng Vỹ, Phong Yêu đừng để vướng, 
Mạ Đề, Tịnh Cước  chớ mà vương. 
Ham vui tuổi hạc nay quên chướng, 
Thiện hữu gần xa hiểu cảm thương. 
 
BẠN ĐƯỜNG ƠI! (nđt- bvđâ) 
 
Bao ngày vẫn ngóng bạn Đường ơi! 



Biết nghĩa tình trao hợp nẻo đời. 
Dẫu hỏi nhiều khi rầu cứ đợi, 
Cho đành những lúc ngẩn dừng chơi. 
Ngàn năm mãi để sao rười rượi, 
Vạn kỷ hằng qua rõ sáng ngời. 
Ngẫm hiểu cùng vui tìm chúng hội, 
Thôi đừng thật dối… khoản nào vơi! 
 
2018 
KỶ NIỆM 
 
Dong tìm kỷ niệm dọc bờ sông, 
Đã lỡ thời qua khó đổi dòng. 
Náo nức ve gào bên sáng hạ, 
Bần thần nón vẫy lúc chiều đông. 
Hương Giang vẫn đó ngây ngày rỗi, 
Thiên Mụ còn đây bặt tuổi hồng. 
Dẫu hiểu chuyện xưa nào trở lại, 
Nhưng sao cứ mãi vướng tơ lòng? 
 
CHUYỆN DÒNG SÔNG (Đối họa) 
 
Bao lần nhắc lại chuyện bờ sông, 
Mái đẩy thuyền qua nhớ cuộn dòng. 
Vẫn lỡ xa rồi tình tháng hạ, 
Nhưng giờ còn đó nỗi chiều đông. 
Hương Giang nước biếc loang màu sớm, 
Thiên Mụ chùa thiêng cảm tuổi hồng.  
Thả bớt niềm xưa người đã lỗi, 
So cung mấy khúc chạnh tơ lòng. 
 
 NGÀY QUA 
 
Bên thềm nhỏ chật dưới lều tranh, 
Gió thoảng đưa hương cuộn lối mành. 
Trước ngõ chùm lan đài trống trải, 
Sau vườn dải liễu dáng mong manh. 
An nhiên đối cảnh nguyền không luống, 
Lặng lẽ tùy duyên thấu phải hành. 



Những nốt thăng trầm đời đã lửng, 
Ngoài trời lá cỏ ngát màu xanh… 
 
2018 
CUỐI  ĐÔNG  
 
Lạnh lẽo mưa phùn cảnh cuối đông, 
Co ro áo vá khắp nương đồng 
Dân nghèo một quãng mang tình thắm, 
Đất cỗi bao năm thấm dạ nồng. 
Nhớ thuở xuân về rau chẳng có, 
Thương ngày hạ đến gạo càng không. 
Nhiêu lần rộn rã nhìn quê Mẹ, 
Vẫn mãi ưu tư với tấc lòng… 
 
MÙA ĐÔNG (Đối họa) 
 
Chân trần cóng lạnh suốt mùa đông, 
Thắt thẻo thời đau khổ lội đồng. 
Quần quật  thương người  tình đủ thấm, 
Lao đao nhớ cảnh nỗi cay nồng, 
Đêm về co cụm chăn nào có,  
Ngày đến cồn cào dạ vẫn không. 
Khắc mãi muôn lần ân nghĩa ấy, 
Mênh mang một thuở nặng bên lòng. 
 
 DÂU BỂ 
“ DÂU BỂ ĐÃ BAO ĐỜI KIẾP TRẢI 
LÒNG SON MỘT TẤM MÃI TRƠ TRƠ “ (Quách Tấn) 
 
DÂU tằm chẳng hiện lấy chi tơ, 
BỂ hổng khi mô sóng lặng bờ. 
ĐÃ rõ mây trong trời sáng mát, 
BAO cầu gió lửng biển xanh lơ. 
ĐỜI ta vốn động nên lầm lẫn, 
KIẾP bạn luôn yên hết ngóng chờ. 
TRẢI nỗi thu về sao tựa đá, 
LÒNG SON MỘT TẤM MÃI TRƠ TRƠ.  
 



2018 
 
 LƯNG ĐÈO 
 
Dốc đứng lưng đèo khách vãng lai, 
Chông chênh đá cõng khổ non gầy. 
Đông tàn giá buốt hờn thân cỏ, 
Hạ đến sương chùng dỗi nhánh cây. 
Gợi nỗi lời yêu đau lối mộng, 
Khơi niềm cảnh nhớ dại tình vây. 
Chưa lần hỏi thử trời bao trượng… 
Tiết vẫn đi về chỉ bóng mây! 
 
 THIỀN MÔN  
 
Mây chùng ngõ vắng thoảng hơi sương, 
Vách đá cheo leo kẻ ngại đường. 
Tĩnh lặng trầm xông lơi cõi đắm, 
Mơ màng khói tỏa lạnh đời vương. 
Chuông chiều gọi nẻo ngân cùng núi, 
Mõ sáng khai căn vọng khắp vườn. 
Vẫn ngẫm tâm sơ còn có hạn, 
Nương về chốn Phật diêu liên hương. 
 
CÕI THIỀN (Đối họa) 
 
Mây ngàn lả lướt cuốn theo sương, 
Cốc nhỏ người đi mỏi dặm đường. 
Vẫn ghẹo trăng thanh niềm hổng cản, 
Cùng hùa nắng gắt cảnh nào vương. 
Ngày lên cắt cỏ vui thềm đạo, 
Tháng đến chăm hoa đủ góc vườn. 
Đỉnh đạc tôn nghiêm nương pháp hỷ, 
Ân nhuần thấm rõ nguyện làn hương. 
 
2019 
VÃN XUÂN 
 
Ven đồi bóng ngã vọng rền chuông, 



Gió thoảng đong đưa sợi nắng lồng. 
Vẫn thế ngày yên Thầy cuốc rẫy, 
Cùng nhau tháng rỗi chúng ra đồng. 
Già lam mở lối tâm an lạc, 
Đạo pháp cho người nẻo lặng trong. 
Thả nhẹ hồn say từng khắc chuyển, 
Mênh mang đọng lại chút vương lòng. 
 
Mênh mang đọng lại chút vương lòng, 
Động tĩnh theo thời hiểu thế đong. 
Tánh lặng nhiều đời luôn rõ sáng, 
Tâm mờ moi khắc chẳng hề trong. 
Chồn chân bước lỡ sờn điều ước, 
Mỏi gối chiều dần ngại nẻo mong. 
Phật pháp trang nghiêm đều diệu dụng, 
Kinh thâm mõ thấu quyết soi hồn. 
 
 
 ĐÔI DÒNG 
 
Sông mê bể ái sánh đôi dòng, 
Nghi hoặc dương trần cửa có không. 
Tham đắm còn nhiều hoài lận đận, 
Tìm cầu chẳng ngán mãi long đong. 
Người mơ đến tuổi càng đau dạ, 
Tóc trắng soi gương thấy nặng lòng 
Khập khểnh chân tà xa chốn cũ 
Sáu đường ngập lối những gai chông… 
 
2019 
DỖI KẺ XA (nđt)  
 
Cành vươn lộc trổ khắp sân nhà, 
Bướm lượn hương tràn dỗi kẻ xa. 
Rặng liễu bên đường soi rủ bóng, 
Mai vàng mấy chậu xỏa đơm hoa. 
Lâu rồi cái thuở đâu hờn giận, 
Vắng cả bao ngày vẫn lụy sa. 
Chẳng rõ găm hoài chi ruột xót, 



Thì thôi hãy đợi khúc xuân hòa. 
 
PHẬT KHAI (Tung hoành trục khoán) 
 
“Phật khai tinh trí tâm hồn sáng 
Đẹp đóa hoa từ ánh thiện khơi” 
 
PHẬT tánh linh huyền tỏa khắp nơi, 
KHAI dòng pháp bảo thấu tà rơi.  
TINH thần minh mẫn tươi đường thuận, 
TRÍ lực ngô nghê khó nẻo ngời, 
TÂM lặng người qui luôn mãi tiến, 
 HỒN cuồng phách lạc chẳng còn vui. 
SÁNG niềm hạnh nguyện soi phương giác, 
ĐẸP ĐÓA HOA TỪ ÁNH THIỆN KHƠI. 
 
QUANH TA 
 
Không ngừng vạn vật chuyển quanh ta, 
Thấy vậy luôn tìm, ngẫm sát-na. 
Thuận cảnh cùng vui nay việc đến, 
An lòng nỏ tiếc những phần qua. 
Mơ nhiều hổng toại dần thêm khổ, 
Mộng lắm càng mong chẳng được hòa. 
Mọi chuyện nương duyên tùy lúc khởi, 
Bao thời giữ chặt đông nào ra. 
 
2019 
THIỆN DUYÊN 
 
Phật pháp đem đường lắng thiện duyên, 
Công phu tinh tấn thoát ưu phiền. 
Quần sinh thấm hiểu cần nương giáo, 
Vạn loại soi tìm phải rõ nguyên. 
Bát Nhã rạng ngời vun trí lặng, 
Từ bi rộng mở dưỡng tâm huyền. 
Nguồn chơn liễu giải luôn hằng chiếu. 
Một tánh giữ lòng lập nguyện chuyên. 
 



LỠ XUỐNG TRẦN GIAN (Đối họa) 
 
Dương trần đã xuống phải tiền duyên, 
Chẳng hận mà vui, bớt não phiền. 
Hỏi ngõ nương về là cội pháp, 
Theo đường khỏi lạc chính căn nguyên. 
Lòng Bi quảng khoát nào tâm rỗng, 
Huệ Nhã quang huy thật trí huyền. 
Động niệm tùy thời xuôi đạo cả, 
Buông đi xả hết khắc ngày chuyên. 
 
 NHẬN RA 
  
Thời gian mỗi sát – na, 
 Động tịnh ở nơi ta.  
Náo nức mùa thu đến,  
Âm thầm tiết hạ qua.  
Suối trong nhìn rêu thẫm,  
Trăng sáng thấy trời xa.  
Xích lại gần chân tính,  
Tâm mình đã tĩnh ra. 
 
2019 
ĐẠO VÀ THƠ (Bát điệp độc vận)  
 
Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ, 
Tâm bình học ĐẠO chảy dòng THƠ. 
THƠ hay nguyện lớn, cần nương ĐẠO,  
ĐẠO cả rộng bàn, dựa ý THƠ. 
Khởi tín bày THƠ chân sáng ĐẠO, 
Sanh lòng hiểu ĐẠO chóng xuôi THƠ. 
THƠ ngời pháp ổn trau niềm ĐẠO, 
Bè báu ĐẠO vàng diễn giải THƠ. 
 
ĐẠO và THƠ (Đối họa) 
 
Hương thiền lạc ĐẠO nắn vần THƠ, 
Thấm ĐẠO bên trần lắng ý THƠ. 
Pháp trải THƠ khai cầu lý ĐẠO, 



Kinh truyền ĐẠO thấu diễn lời THƠ. 
Loạn THƠ trái nghĩa đau niềm ĐẠO, 
Lơi ĐẠO chạnh lòng chướng nẻo THƠ. 
Tâm động THƠ say hoài cách ĐẠO, 
Nương đời qui ĐẠO đẹp dòng THƠ. 
 
NGUYỆN (Tung hoành trục khoán) 
“ Mở rộng tâm lòng hòa hợp sống 
   An vui tự tại bước thênh thang “ 
 
 
MỞ vầng trí Nhã nguyện hoài mang, 
 RỘNG cả niềm tin vững pháp đàng. 
 TÂM cứ lao xao thì nghiệp trỗi, 
 LÒNG dần thanh thản để bờ sang… 
 HÒA câu khai thị, lời vàng ngọc, 
 HỢP chúng huân tu,nghĩa đạo tràng. 
SỐNG trọn bao thời cần tỉnh giác, 
AN VUI TỰ TẠI BƯỚC THÊNH THANG. 
 
2019 
CHẲNG ĐẾN ĐÂU 
 
Tham ái càng nhiều chẳng đến đâu… 
Bình yên thanh thản sẽ vơi sầu. 
Hơn thua tính toán thì đau buộc, 
Được mất so bì chỉ khổ câu. 
Chốn chốn hoài an qui tánh lặng, 
Nơi nơi mãi hỉ kết duyên đầu. 
Ngày lên cởi bỏ không thù hận, 
Vốn dĩ trần nầy cuộc bể dâu… 
 
VỀ ĐÂU (Đối họa) 
 
Duyên chùng nhịp lỡ tiến về đâu! 
Quẳng lại niềm mơ sẽ bớt sầu. 
Nẻo pháp luôn tìm tu vạn ngã, 
Hương thiền vốn giữ niệm từng câu. 
Năng cầu dạ sáng bền tâm hảo, 



Mãi ủ lòng an thuận tánh đầu. 
Rõ biết…nguồn chơn rời tủi hận, 
Xoay vòng… mỏi mệt kiếp tằm dâu… 
 
BIẾT VỀ ĐÂU (Đối họa) 
 
Dương trần giã biệt biết về đâu, 
Mãi hỏi lòng đau, lại mối sầu. 
Sợ cảnh trầm luân cầu dẫn lối, 
Mong đời giác ngộ để bày câu. 
Duyên còn gắng giữ vì lo khổ, 
Họa đã lờ đi bởi thấm đầu. 
Xả hết tìm Bi xua nỗi hận 
Nhiêu điều đủ ngẫm thấy ngàn dâu 
 
2019 
BAO ĐIỀU 
Tam ngôn 
 
Mỗi Sát – Na, 
Kéo hoài ta 
Mùa xuân đến, 
Tiết hạ qua, 
Thăm kẻ não, 
Giúp người hòa. 
Gần chân tính, 
Bớt rộn ra. 
 
Ngũ ngôn 
 
Theo dần mỗi Sát – Na, 
Cứ mãi kéo hoài ta.   
Lộc trỗi mùa xuân đến, 
Cây mừng tiết hạ qua, 
Hay tìm thăm kẻ não, 
Sẽ hộ giúp người hòa. 
Xích lại gần chân tính, 
Tâm mình bớt rộn ra. 
 



Thất ngôn 
 
Hiểu sợ theo dần mỗi Sát – Na, 
Bao điều cứ mãi kéo hoài ta.   
Nhìn quen lộc trỗi mùa xuân đến, 
Thấy rõ cây mừng tiết hạ qua, 
Vạn sự hay tìm thăm kẻ não, 
Mười phương sẽ hộ giúp người hòa. 
Mon men xích lại gần chân tính, 
Được thế tâm mình bớt rộn ra. 
 
2019 
THƠ VÀ XUÂN (Bát điệp độc vận) 
 
THƠ dóng đưa hồn ngẫn nét XUÂN, 
THƠ đầy nhựa sống bởi cùng XUÂN. 
THƠ mang nghĩa thắm xuôi nguồn cội, 
THƠ gói hương nồng vẹn cõi XUÂN. 
THƠ trẻ vun tình luôn bắt nhịp,  
THƠ già khởi sắc chẳng hờn XUÂN. 
THƠ mong khắp chốn vui đồng cảm,  
THƠ vẫy thêm niềm hạnh phúc XUÂN. 
 
NẮNG RỌI MÀNH (nđt)  
 
Đông tàn lịm buốt cũng rời nhanh, 
Bỗng đón người vui, nắng rọi mành. 
Nhớ buổi thời qua niềm đã lạnh, 
Thương ngày nẻo đến dạ nào thanh. 
Sông Hàn mấy quãng sao hồn chạnh.  
Phố Hội nhiều năm chẳng ngõ thành. 
Dẫu hiểu ai còn vương dấu mộng! 
Thì thôi nỏ hối chuyện song hành. 
 
LỐI XƯA (Tung hoành trục khoán)  
 “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” 
Bà Huyện Thanh Quan 
 



LỐI vắng men người thấm giọt sương, 
XƯA đau buổi tiễn ngẩn ven đường. 
XE đi một thuở còn theo nhớ, 
NGỰA  đến bao lần vẫn đợi thương. 
HỒN mãi vọng xuôi thời ngõ xóm. 
THU đang trông nhắc cảnh sa trường, 
THẢO non, phận lỡ nghe u khuất, 
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG. 
 
2019 
MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 
Thủ nhất thanh (nhất đồng) 
 
XUÂN về cảnh vật ánh dương ngời, 
XUÂN chúc ngày thêm sáng nụ cười. 
XUÂN vững tình thương xây nghĩa thắm, 
XUÂN giàu nghị lực mở lòng tươi. 
XUÂN đừng khắc khoải thầm đền đáp, 
XUÂN dưỡng hiền hòa thấu nợ khơi. 
XUÂN cả niềm tin nhìn cuộc sống, 
XUÂN tràn hạnh phúc khắp muôn nơi. 
             
XUÂN tràn hạnh phúc khắp muôn nơi, 
XUÂN rõ điều hay thấu với đời. 
XUÂN  nhạt u sầu vui nẻo đến, 
XUÂN giàu an lạc sáng niềm khơi. 
XUÂN thương kẻ lỡ vì tâm khổ, 
XUÂN mến trần hòa bởi nét tươi. 
XUÂN nhẹ nhàng rèn thêm hiếu đức, 
XUÂN nhân nghĩa sống vẹn tình người. 
 
         XUÂN nhân nghĩa sống vẹn tình người, 
XUÂN đến nương thiền huệ tự khơi. 
XUÂN hỉ bởi thời không rối rắm, 
XUÂN lành vì nỗi chẳng chơi vơi. 
XUÂN luôn tinh tấn vui niềm đạo, 
XUÂN mãi hanh thông thuận cảnh đời. 
XUÂN rõ tâm nầy theo hạnh nguyện, 
                 XUÂN trần huân tập tiến về nơi…  



 
2019 
CHÚC XUÂN KỶ HỢI 2019 
Thủ nhất thanh (nhất đồng) 
 
CHÚC mùa xuân thắm trải ngàn hoa, 
CHÚC cả nhân gian được thái hòa. 
CHÚC nhớ nguồn xưa, luôn rõ cội, 
CHÚC nhìn cảnh mới, mãi thương nhà.  
CHÚC người lận đận mau lùi khỏi, 
CHÚC kẻ  nhọc nhằn sớm vượt qua. 
CHÚC hiểu lòng nhau cùng hạnh phúc, 
CHÚC thêm phước lộc… gắng thôi mà. 
 
 CHÚC thêm phước lộc… gắng thôi mà. 
CHÚC lỡ  đau buồn chóng thoát ra. 
CHÚC nỗi lầm than xem tựa gió,  
CHÚC lòng thư thái sánh như hoa. 
CHÚC đừng thắc mắc khi duyên dỗi, 
CHÚC chớ ưu phiền lúc phận sa. 
CHÚC khẽ tâm từ là đạo thế, 
CHÚC luôn nghĩ tưởng sống hiền hòa. 
 
CHÚC luôn nghĩ tưởng sống hiền hòa, 
CHÚC hiểu tâm bình mỗi sát-na. 
CHÚC pháp thấm nhuần nương tiếng kệ, 
CHÚC Thầy khai hóa nhập liên hoa,. (*) 
CHÚC cho vạn loại sớm qui nẻo. 
CHÚC hướng chúng sanh chóng khỏi nhà. (**) 
CHÚC sáu đường xa dần chẳng vướng, 
CHÚC ngày lên ánh đạo trong ta.  
 
/2019 
---------------------- 
(**) Nhà lửa tam giới. 
(*) Mười danh hiệu Phật. 
 
BÌNH THƯỜNG THỊ ĐẠO 
 



BÌNH tâm đối cảnh duyên nào động? 
THƯỜNG lạc đâu cầu, tánh đã trong, 
THỊ nhộn chẳng theo,  người rõ trống. 
ĐẠO mầu  diệu dụng khuyến về không… 
 
BÌNH THƯỜNG THỊ ĐẠO (Đối họa) 
 
BÌNH lắng bao thời tâm khó động, 
THƯỜNG hằng bổn tánh rõ đà trong. 
THỊ cùng chơn pháp qui đều trống, 
ĐẠO cả quảng truyền chỉ lối không. 
 
BÌNH THƯỜNG THỊ ĐẠO (Đối họa) 
 
Tánh lặng, tâm BÌNH ngưng nghiệp động 
Thế THƯỜNG lóng ngóng bởi chưa trong 
Cõi THỊ thong dong thì mới trống 
ĐẠO mầu chỉ dạy tất đều không. 
 
VẠN PHÁP VÔ THƯỜNG 
 
VẠN  cõi đi qua nào kẻ biết! 
PHÁP bày pháp học nắn người  trong, 
VÔ tìm vô trụ xua  tình lắng 
THƯỜNG lạc đạo mầu tiến cõi không.  
 
KHAI DẠ THIỆN LÀNH 
 
KHAI thông trí huệ an phương sống 
DẠ ổn theo người sẽ bớt tham 
THIỆN hạnh gieo mầm thôi tạo nghiệp 
LÀNH thay pháp bảo sáng dương trần… 
 
2019 
VUI CÙNG THIỆN HỮU 
(Thủ vĩ ngâm) 
 
Vui cùng thiện hữu xướng tình ca, 
Ngẫm dệt đôi vần tiến nẻo qua. 



Dẫu hiểu theo trần luôn chuộng sắc, 
Tuy rằng dạo cảnh lẫn tìm hoa. 
Quần sanh lặng lặng nào tâm dữ, 
Vạn loại như như rõ tánh hòa. 
Đã thấu tùy duyên mà động niệm, 
Vui cùng thiện hữu xướng tình ca. 
 
GẶP GỠ TA CÙNG (Đối họa) 
(Thủ vĩ ngâm) 
 
Gặp gỡ ta cùng xướng họa ca, 
Cho điều não nuột chóng trôi qua. 
Xuân trần vạn thuở đều khoe sắc, 
Ong bướm bao ngày vẫn đắm hoa. 
Cứ vậy lòng an vun cõi lắng, 
Rõ ra tánh thiện sống dương hòa. 
Thênh thang chẳng ngại bên niềm tục, 
Gặp gỡ ta cùng xướng họa ca. 
 
XUÂN HỒNG (Đối họa)  
(Thủ vĩ ngâm) 
 
Thức dậy xuân hồng rộn tiếng ca 
Xin chào tạm biệt rét đông qua. 
Bên vườn lộc nõn thay màu lá, 
Trước ngõ mai vàng hé nụ hoa. 
Rạng rỡ quần sinh ngày mãi thấm, 
Xôn xao vạn vật cảnh luôn hòa. 
Hoài mong hạnh phúc tràn dâng khắp, 
Thức dậy xuân hồng rộn hót ca. 
 
2019 
TRỜI THƠ (Liên hoàn)  
 
Hàng hiên nguyệt lững ngắm trời thơ, 
Đếm lại thời gian dạ thoáng mờ. 
Kẻ ở đìu hiu ôm sợi nhớ, 
Người đi thăm thẳm rướm xuân chờ. 
Xây tình tuổi hạc, niềm xa vắng, 



Dệt mộng ngày xanh, nỗi lặng tờ. 
Ký ức hương thầm say chuyện đã, 
Đêm dài sương lạnh mãi còn mơ. 
 
Đêm dài sương lạnh mãi còn mơ,       
Cái tỉnh cái mê dáng vật vờ. 
Gió giận rì rào… mong kẻ đón, 
Mây đành vô tận… để ai chờ.  
Tìm đâu lối ngõ thời da diết,  
Ngóng cả đường quê phút thẩn thờ. 
Khung cửa liêu xiêu, cay khóe mắt, 
Sâm thương chẳng gặp, đếm sao mờ. (*) 
-----------------------------------  
(*) Sao Sâm và sao Thương, hai ngôi sao ở hai chòm khác nhau không bao giờ hiện ra 
một lúc trên vòm trời.  Tình trạng hai người ở xa cách nhau và không bao giờ gặp nhau. 
 
 
KỶ NIỆM QUAY VỀ (Đối họa) 
(Liên hoàn)  
 
Kỷ niệm quay về chạnh nỗi thơ, 
Người đi mấy thuở bóng xa bờ. 
Thương ngày quá đỗi ngây lòng nhớ, 
Giận lúc dửng dưng khổ kẻ chờ. 
Lóng ngóng duyên hời nghe khắc khoải, 
Lao xao phận bạc lịm như tờ. 
Tìm nhau chẳng đặng thôi sầu cảm, 
Gác lại bao niềm tựa giấc mơ. 
 
Gác lại bao niềm tựa giấc mơ, 
Nhiêu năm chuyện cũ xốn nhưng vờ. 
Người đau duyên nợ ràng thời ngóng, 
Kẻ chạnh lời yêu rối lúc chờ. 
 Bởi giữ hương nồng vui cõi mộng, 
Vì trông phận lắng rộn đường thơ. 
Hòa chung khúc ấy cho ngày mới, 
Nẻo khuất quên đi tiễn dạ  mờ.. 
 
 DẠ LẮNG 



 
Hiểu chuyện phai tàn… chuốc ngã chi!  
Ngày đêm dạ lắng rõ ai bì… 
Vui cùng thiện hữu mong ghìm nản, 
Thuận mãi duyên tình ước giảm suy. 
Vật chất liền qua đừng ảo lẫn, 
Niềm tin vốn đợi sẽ yên vì. 
Nương dòng thế cuộc, trần gian ngẫm, 
Quyết nẻo theo về vững bước đi. 
 
 NỔI TRÔI 
 
Vạn sự trùng trùng diễn biến mau, 
Nhưng sao lặng đứng chẳng qua cầu… 
Thong dong gạt hận thôi buồn bã, 
Rạng rỡ xây niềm bớt khổ sâu. 
Gắng mở tâm từ xua nỗi giận,  
Hoài vun trí huệ giải cơn sầu. 
Bao năm trần thế, vui thanh thản, 
Ngẫm chuyện luân hồi, lạc bước đau.  
 
2019 
 
XUÂN VỀ –VỀ XUÂN 
 (Đối xứng- Thủ vĩ ngâm) 
 
XUÂN về khắp nẻo rộn về XUÂN 
SÂN ngát hương tràn tỏa ngát SÂN 
LẮNG nghĩa triêm ân dày nghĩa LẮNG 
CHÂN tình đáp lẽ trọn tình CHÂN 
TRẢI hòa đức độ nên hòa TRẢI 
DÂNG cả tâm từ sống cả DÂNG 
RÕ hiểu cho nhau cần hiểu RÕ 
XUÂN về khắp nẻo rộn về XUÂN 
 
XUÂN ĐẾN – ĐẾN XUÂN (Đối họa) 
 (Đối xứng – Thủ vĩ ngâm) 
 
XUÂN đến muôn nơi khắp đến XUÂN 



SÂN vườn hoa nở ngát vườn SÂN 
LẮNG phiền chớ trỗi đâu phiền LẮNG  
CHÂN đủ không màng quả đủ CHÂN 
TRẢI hết từ bi thù hết TRẢI 
DÂNG tràn quảng đại ái tràn DÂNG 
RÕ niềm an dạ vui niềm RÕ 
XUÂN đến muôn nơi khắp đến XUÂN. 
 
XUÂN HỒNG (Đối họa) 
(Đối xứng – Thủ vĩ ngâm) 
 
XUÂN  hồng tỏa khắp chốn hồng XUÂN 
SÂN trải hoa vàng đẹp trải SÂN 
SÁNG mát niềm tin luôn mát SÁNG 
CHÂN huyền đạo lý chỉ huyền CHÂN  
GẮNG thêm phúc ấm ngày thêm GẮNG 
DÂNG đủ lợi đều  thỏa đủ DÂNG 
THẮM thiết duyên trần vui thiết THẮM 
XUÂN  hồng rạng rỡ khắp hồng XUÂN. 
 
2019 
MÁT HƯƠNG THIỀN 
 
Già lam lẳng lặng mát hương thiền 
Lá cỏ vươn mầm loáng thoáng nghiêng 
Học đạo bên Thầy nương ngộ tánh 
Sống thời cạnh chúng biết tùy duyên 
Bao đời lầm lạc, xa chơn pháp 
Vạn lối  chờn vờn, lánh bổn nguyên 
Rõ hiểu trần nầy thêm khởi hạnh 
Quay về cửa Phật chốn thâm huyền. 
 
ĐẤT BÁU BÌNH YÊN (Đối họa) 
 
Đất báu bình yên đọng nẻo thiền, 
Se thời lộc nẩy lá cành nghiêng. 
Trầm nhang tỏa lặng ru hồn khách, 
Mõ kệ vang đều thức cảnh duyên. 
Thúc dạ người kề bên chánh pháp, 



Đưa niềm kẻ đến cạnh chân nguyên. 
Trong xanh diệu dụng trao phương giáo, 
Buông xả tâm nhơ…  cõi Phật huyền. 
 
CHÚC 
 
Hoa tràn lộc nõn, nhớ người thân, 
Dọ hỏi lòng nhau lắm nghĩa cần. 
Những buổi chờ mai bừng dạ thấm, 
Bao mùa vẫy gió thỏa hồn ngân. 
Ai đưa nhạc trỗi tình đôi khúc, 
Kẻ giỡn đời vương bạn mấy vần. 
Hạnh phúc, niềm tin còn mãi khởi, 
Hương nồng vẫn đến cạnh nàng xuân. 
 
2019 
TRANG NHÀ MỪNG NĂM MỚI 
Xuân Kỷ Hợi - 2019 
 
Ngày thêm độc giả viếng trang nhà, 
Hữu hảo xuân vầy bạn lẫn ta. 
Vạn khúc nương câu vui xướng họa, 
Nghìn cung mến tứ rộng giao hòa. 
Tròn đăng chuyện thế rung phương lạ, 
Thuận kết y ngành đến nẻo xa. 
Tập thể ban biên xin cảm tạ, 
An bình hạnh phúc, sáng tươi hoa. 
 
NỐI NHỊP (Đối họa) 
 
Nối nhịp luôn đăng đến mọi nhà, 
Lâu dần gắn chặt nỗi lòng ta. 
Thâm giao xướng nghĩa cho tình lắng, 
Tế nhị nương câu chọn ý hòa. 
Được thế lưu hoài người xứ lạ, 
Nên cùng giữ mãi bạn nơi xa. 
Xuân về xin chúc ban biên tập, 
Sắc sảo thơ bài rạng tựa hoa. 
 



CHÚC TRANG NHÀ (Đối họa) 
 
Xuân nay tuổi mới chúc trang nhà 
Góp sức thêm niềm sáng bạn ta 
Rỗi rỗi thi nhân cùng tiếp họa 
Vui vui độc giả mãi gieo hòa 
Giao lưu chẳng kể sang hèn lạ 
Cảm tác chưa nề khá khẩm xa 
Thuận nếp toàn ban luôn xướng nhịp 
Thơ bài súc tích đẹp như hoa. 
 
2019 
CỐC NHỎ XUÂN VỀ 
 
Nắng nhẹ xuân về rạng khóm mai 
Vui bên cốc nhỏ chẳng then cài 
Bên thềm đá cảnh lờ mờ khói 
Góc ngõ tre bờ lởm chởm gai 
Mãi chúc trần gian mau bớt họa 
Luôn cầu vạn loại sớm tiêu tai 
Bà con hữu hảo đều Lành tốt 
Xả hội yên bình chẳng quấy sai 
Giảm thiểu lăng xăng an hãm mệt 
Càng xa vọng động khổ vơi dài 
Như như tánh lặng nào hoa đốm 
Rôn rôn tâm nhơ chỉ nghễnh tai 
Kệ diệu nương về an lạc mãi 
Kinh thâm ngộ tỏ thong dong hoài 
Trang nghiêm cõi Phật đâu phần lượng 
Kỷ Hợi hoa tràn chúc thái lai. 
 
XUÂN VỀ TRÊN AM (Đối họa) 
 
Xuân tràn lộc nõn ánh sương mai 
Tán lá đơn sơ chẳng khóa cài 
Thoảng nhẹ trầm hương đâu rõ khói 
Yên bình sơn động có chi gai 
Cầu an qui nẻo thường tiêu họa 
Đón tịnh về người mãi xóa tai 



Bạn đạo tâm thân mong sáng tốt 
Tình đời hạnh đức sửa mờ sai 
Thong dong thanh thản vui tan mệt 
Lận đận hơn thua khó tiến dài 
Đạo pháp dung thông nào rộn đốm 
Đường trần vướng mắc chỉ đờ tai 
Dần qua vạn sự xoay đều mãi 
Cứ thế nghìn năm ẩn hiện hoài 
Cửa Phật từ bi hằng độ lượng 
Khai nguồn phước tuệ  hỷ trùng lai. 
XUÂN (Đối họa) 
 
Gió thoảng  hương trầm quyện khóm mai 
Đời không  vướng víu khổ thôi cài 
Sau hè lặng cảnh mơ làn khói 
Phía ngõ non cành điểm bưởi gai 
Ước cả nghênh xuân đều bớt nạn 
Theo đà xả nghiệp thảy qua tai 
Ngày lên mặt rạng nhân lành tốt 
Tuổi đến tâm trong quả  thiện sai 
Lỡ ngẫm nương dâu đừng mệt lắm 
Thôi suy bãi bể sợ đau dài 
Trăng sao lấp lánh nào hoa đốm 
Kệ mõ kinh huyền chẳng  rối tai 
Thuận cảnh nương duyên thôi  lạc mãi 
An tâm  dựa pháp chiếu soi hoài 
Nguồn chơn trí Nhã hằng vô lượng 
Nguyện chốn sài am lẵng lặng vài. 
Ôm cả không gian chẳng ngại ngùng 
Trường thọ nghìn năm người thường ví 
 
 XUÂN VỀ (nđt)  
 
Xuân về cỏ lá nhẹ nhàng lay, 
Pháp bảo hằng soi cõi tịnh đầy. 
Lả lướt hoa vàng vui ngõ mộng, 
Yên bình nụ nõn sáng bồng lai. 
Kinh huyền tẩy hết tâm mờ lỡ, 
Đạo cả hoài trao trí viễn bày . 



Thuận nẻo tùy duyên cần liễu giác, 
Ra vườn thấy rõ một nhành mai… 
 
2019 
 
  XUÂN – BẠN  - THƠ 
( Nhị bát điệp, độc vận, Thủ vĩ ngâm ) 
 
XUÂN về chờ BẠN gióng vần THƠ, 
BẠN quí XUÂN tình ủ ngóng THƠ. 
Thấm tận sang XUÂN vui nghĩa BẠN, 
Quay đều đến BAN lắng XUÂN THƠ. 
XUÂN xưa BẠN mến khi ngày thắm, 
BẠN cũ XUÂN yêu lúc thuở THƠ. 
Họa xướng nghênh XUÂN cùng đón BẠN, 
XUÂN về chờ BẠN gióng vần THƠ. 
 
BẠN – XUÂN – THƠ (Đối họa) 
( Nhị bát điệp, độc vận, Thủ vĩ ngâm ) 
 
BẠN xướng XUÂN về gắng họa THƠ 
XUÂN tràn lão BẠN rạng tình THƠ 
Nghênh XUÂN  thiếu BẠN còn lòng rỗng 
Đón BẠN vui XUÂN nhớ tuổi THƠ 
BẠN quí XUÂN đời tròn nhịp điệu 
XUÂN huyền BẠN đạo lắng dòng THƠ 
Tươi xanh XUÂN BẠN ngày luôn thắm 
BẠN xướng XUÂN về gắng họa THƠ. 
 
VẠN THUỞ ĐI VỀ 
 
Vạn thuở đi về lại gặp đây,    
Nguyền sao vẹn nghĩa với tâm đầy. 
Ngược xuôi không hẹn duyên nào biết, 
Cách trở đang chờ chuyện có hay 
Kiếp sống chung cùng rồi giã biệt 
Dương trần quyến luyến cũng chia tay 
Nguồn chơn pháp báu luôn chiêm nghiệm, 
Liễu ngộ an vui trọn tháng ngày. 



 
2019 
XUÂN “Yết hậu”  
 
Xuân  
Sắc thắm hương đưa rộn nẻo trần 
Ngoài hiên óng ánh giọt sương ngân 
Quê xưa cảnh ấy men đời lắng 
Xuân 
 
MAI 
 
Gọt gió đông tan để kết đài 
Chờ người trẩy hội bạn cùng khai 
Hương tràn  lữ khách tìm về cội… 
mai 
 
TÙNG 
Bao đời chững chạc chốn đình trung 
Ôm cả không gian chẳng ngại ngùng 
Trường thọ nghìn năm người thường ví 
Tùng… 
 
TRÚC  
Thẳng đứng thong dong đời chẳng gục 
Bao thời vẫn thắm trên nền lục 
Khom đầu bạc nhược đâu quân tử? 
Trúc… 
 
XUÂN AN VUI (Yết hậu)  
 
XUÂN  
Sắc thắm hương đưa rộn nẻo trần 
Ngoài hiên lóng lánh giọt sương ngân 
Bướm đùa lộc nõn vàng sân trước 
Xuân… 
 
AN 
Mây giăng đỉnh núi cũng dần tan 



Khách lại vui chân viếng cổ am 
Kệ mõ vang vang người, cảnh lặng 
An… 
 
VUI 
Dõng dac huân tu nguyện chẳng lùi 
Ngày lên thanh thản gạn tâm thui 
Qui thiền dóng thẳng nương đều bước 
Vui… 
 
XUÂN AN VUI (Đối họa) 
 (Yết hậu) 
 
XUÂN 
 
Ngàn hoa rộn rã đón dương trần 
Lá cỏ theo về cảm lặng ngân 
Chúc phúc nhân gian đều lộc thịnh 
Xuân… 
 
AN 
 
Mõ nguyện kinh cầu vọng động tan 
Hương thiền lặng lẽ chốn thanh am 
Thời qua cứ thế không hề vướng 
An… 
 
VUI 
 
Nương duyện pháp tỏ nguyên không lùi 
Thấu rõ trầm luân vốn chột thui 
Rạng rỡ gom niềm hoan hỷ tiến 
 Vui… 
 
2019 
CUNG CHÚC TÂN XUÂN 
 
CUNG nghinh Kỷ Hợi chén men nồng 
CHÚC cả dương trần vẫy nạn xong 



TÂN phúc tùy duyên hằng thỏa dạ 
XUÂN an đối cảnh chẳng vương lòng 
VẠN điều trí sáng, vờn mây lộng  
SỰ việc tình chân, chuyển hạnh bồng 
NHƯ nguyện đau thương đều dứt bỏ 
Ý lời thuân nhĩ, lắng tâm trong. 
 
CUNG CHÚC TÂN XUÂN (Đối họa) 
 
CUNG thỉnh nàng hoa, thắm lộc nồng 
CHÚC nhiều ước nguyện thảy cùng xong 
TÂN niên hạnh phúc vui muôn dạ ,   
XUÂN mới bình yên nhẹ tấc lòng 
VẠN chuyện cho qua, tìm cõi lắng 
SỰ chi bỏ hết, thưởng hương bồng 
NHƯ như bổn tánh tròn qui nẻo 
Ý thấu xây niềm cải nghiệp trong. 
 
CHÂN TRỜI MỚI  
 
Bình minh tỏa rạng phía chân trời, 
Cảnh vật như cùng dạ thảnh thơi 
Trước ngõ nhành lan vui hạ tới, 
Trong vườn đóa thọ ngẩn xuân vơi. 
Tùy duyên với thế, nương thềm đạo 
Đón pháp cầu kinh, sống cõi đời 
Chuyện đến, ngày qua thôi chẳng bận 
Lòng an niệm chánh mãi không rời… 
 
2019 
NƯƠNG THẦY 
( Đương đối (Giao cổ đối) ) 
 
Kệ thấm nương Thầy xả nghiệp lay  
Phiền mê vạn thuở khó đong đầy 
Nguồn đau giảm, đức tin luôn ánh 
Phước báu càng dày,  cội sáng lai 
Nhắm thẳng mong cầu, mà gọt bỏ 
Lìa xa vọng tưởng, chớ lưu bày 



Tâm danh lợi, thị phi  thêm não 
Vững bước theo về mỗi sớm mai… 
 
XUÂN THẮM (Đối họa) 
 (Giao cổ đối) 
 
Gió thoảng hương tràn cánh bướm lay 
Người đi trẩy hội thắm xuân đầy 
Chênh vênh cửa phúc xin duyên đáo 
Rộn rã đường trần khấn lộc lai 
Cảnh lắng hiện, đời vui mẫn tiệp 
Kinh thâm sáng rạng, dạ an bày 
Bao nhiêu nguyện ước tùy tâm hảo 
Tiết đổi mùa về rõ nhánh mai… 
 
THĂM THẦY 
 
Sương chiều đỏng đảnh giữa  trời mây 
Núi đá đèo cao viếng cốcThầy 
Mõ gióng chiêu hồn oan thức tỉnh 
Kinh cầu dẫn chúng não thôi vây 
Bình yên một cõi xua đời rối 
Lặng lẽ bao thu kết đạo đầy   
Pháp Phật soi đường cho kiếp lỡ 
Bào mòn ái dục… chỉnh tâm ngay. 
 
2019 
NHÂN DUYÊN 
  
Muôn đời lận đận cố tìm nhau 
Rõ mối nhân duyên gắng tựa đầu 
Vạn kiếp mơ về nay đã gặp 
Bao năm hiểu được lúc cần trao  
Yêu thương giúp đỡ cho vơi khổ 
Nhẫn nhịn chung cùng để giảm đau 
Vẫn biết trần gian luôn trắc trở 
Kề vai sát cánh cũng qua cầu. 
  
THẤM NỖI TRẦM LUÂN 



  
Dương trần đã đến… lệ còn rơi 
Thấm nỗi trầm luân mãi chẳng rời 
Vạn kiếp lang thang buồn khắp nẻo 
Bao ngày khắc khoải khổ cùng nơi 
Hoài mơ… trí lẫn loanh quanh tiếp 
Vẫn giữ… thân tàn nuối tiếc khơi 
Pháp dẫn xuôi nguồn lên bến giác 
Già Lam học đạo sáng trong đời. 
  
  
PHẢI TRÁI GIẰNG CO 
  
Phải trái giằng co giữa cõi đời 
Thêm nhiều vướng bận chẳng nào lơi 
Vì nhân đợi quả mang sầu đến 
Bởi nghiệp chờ ngày để khổ khơi 
Lại ngẫm tu hoài tâm vẫn tối 
Càng suy hận mãi trí không ngời 
Nhiêu điều luẩn quẩn trong đường tắc 
Muốn sáng nương nhờ pháp Phật thôi. 
 
2018 
    NHÀ XƯA  
 Giữa muôn trùng biển khơi, 
Trên chiếc thuyền bé nhỏ, 
Trôi dạt đến nhiều nơi, 
Về đâu ta chẳng rõ… 
  
Bên góc trời gian khó, 
Chất chứa bao não phiền, 
Chẳng tìm ra lối ngõ. 
Cứ mãi sống cuồng điên. 
   
Không chịu nghĩa tất nhiên, 
Giữ tâm được lặng yên, 
Soi đời qua quán tưởng, 
Vượt bể khổ triền miên. 
  



Chìm nổi trong vô minh, 
Thì mãi chỉ thấy mình. 
Lu mờ và khuất lấp. 
Bồng bềnh chuyện tử sinh. 
  
Cố giữ tâm an tĩnh, 
Không dao động lung lay, 
Nguyện cúi đầu cung thỉnh, 
Pháp bảo gặp đời này. 
  
Chú rùa gặp bộng cây, 
Cố giữ khỏi chia tay 
Dù muôn trùng sóng gió, 
Kiếp sau còn gặp may! 
  
Nối nhau mãi trả vay 
Lênh đênh suốt tháng ngày, 
Nương Thầy về chốn cũ 
Tâm an giữa cõi này. 
 
        2018 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 
 
Đài cao rạng rỡ đón chờ ngày 
Phật Đản linh thiêng với cõi này  
Pháp đến người an rèn tánh lặng 
Kinh truyền kẻ rõ chỉnh lòng ngay 
Nương theo kệ ngọc đường mê chuyển 
Thấm được lời vàng nghiệp chướng thay 
Hạnh phúc trần gian Thầy thị hiện (*) 
Tinh cần vững tiến khổ buồn lay. 
-------------  
(*) 10 danh hiệu của Phật. 
 
NHƯ LAI   
 
Sen vàng tháp cổ quyện trầm hương 
Thị hiện Như Lai giữa nẻo thường 
Cõi mộng nhân gian Thầy xua lối (*) 



Cơ duyên chánh đạo pháp soi đường 
Triêm ân chỉ hướng nguyền xin tỏ 
Rõ lý qui nguồn xả hết vương 
Bát Nhã đèn thiền luôn sáng rạng   
Mê lầm hóa giải thoát tai ương. 
 
Tai ương hoạn nạn bởi tâm mờ   
Buộc mãi u sầu lại rối tơ 
Vạn kiếp trầm luân ai hiểu được 
Ngàn thu lưỡng lự kẻ còn chờ 
Tìm Thầy sám lỗi nương về đạo 
Rõ lý cầu chân để đến bờ… 
Cõi thế làm người đâu phải dễ 
Cơ duyên pháp dẫn… biết bao giờ! 
 
2018 
GIỮA ĐỜI THƯƠNG 
 
Thành Trà hội ngộ giữa đời thương, 
Hiểu lý bên nhau chốn mộng thường. 
Dáng liễu theo mùa vươn trước gió, 
Thân tùng bám cảnh lẫn thềm sương, 
Vun đầy rộng lượng xa trăn trở 
Sống với thanh cao nhẹ đoạn trường 
Hạnh phúc duyên trần cầu đạo cả 
Tâm trong nguyện lớn chỉ con đường… 
 
NGUYỆN 
  
Trăng rằm tỏa rạng giữa trời không  
Rọi khắp nhân gian , nguyện tấc lòng 
Cũng bởi mê mờ Thầy thị hiện,(*) 
Vì còn khốn khổ chúng hoài mong. 
Già Lam mõ kệ rèn tâm sáng 
Pháp Phật kinh thiền rõ lối trong 
Hiểu được nguồn chơn là cõi phúc 
Nương đèn Bát Nhã trí hằng thông   
----------------- 
(*)Thiên Nhân Sư, là bậc thầy của cõi người và cõi trời. 



  
TỊCH TĨNH CẢNH ĐÊM   
  
Trăng tà đỏng đảnh giữa rừng cây 
Lướt nhẹ qua thềm bóng giỡn bay 
Lững thững canh khuya chùa thật lặng 
Lờ mờ tháp cổ khách càng say 
Già Lam ngỏ đạo bày tâm chuyển  
Cửa tổ qui thiền để trí lay 
Giảng giải kinh thâm Thầy chỉ lối 
Theo về cõi Phật nguyện là đây. 
 
2018 
HẠ SEN 
  
Giọt nắng lung linh ửng đóa hồng 
Vui cùng hạ trắng giữa hồ nông 
Bùn nhơ chẳng nhiểm từ gương hạt 
Nước bẩn đâu phiền đến cánh bông 
Lặng lẽ  nhưng hoài mang ý diệu, 
Yên bình vẫn mãi thấm lòng trong 
 Mưa lay gió tạc chưa hề chuyển, 
Đứng vững muôn đời với ý thông. 
  
ĐẤT 
  
Bao la độ lượng giữa đời này 
Hiểu thấu đâu cần tính dở hay 
Rác thối không từ vui ngậm cả, 
Thây ươn chẳng ngại rộng ôm đầy. 
Vùi sâu vạn thuở  nào xao xuyến 
Chôn chặt nhiều năm hổng giải bày 
Lá cỏ hoa tươi nhờ chuyển hóa, 
Dương trần thắm nghĩa động tâm lay… 
 
CHÀO NĂM MỚI  
 
Giọt nắng lung linh tiếp rượu nồng, 
Buôn làng phố thị thảy đều thông 



Mừng xuân đối đỏ nhà quang rạng 
Đón Tết đời vui cảnh thắm hồng 
Thiện hữu muôn nơi hằng cảm nhớ 
Người thân khắp chốn vẫn hoài mong 
Duyên lành cõi thế âu là phúc 
Giữ lấy ngày thêm mãi ấm lòng… 
 
2018 
MÊNH MANG KỶ NIỆM   
 
Phượng đỏ hè về tỏa ngát hương 
Mênh mang kỷ niệm với con đường 
Lần quanh mấy bận lòng càng nhớ 
Tiếp đếm bao tình dạ mãi vương 
Chẳng rõ sao hoài ươm cõi mộng 
Đâu tìm cứ lại cảm đời thương 
Vì nhau đã lỡ từ duyên phận 
Để được san niềm buổi tóc sương. 
 
SUY MÌNH 
 
Cũng lúc suy mình thấy hổ ngươi 
Say tình cõng phận khó đời tươi 
Bao năm dệt mộng nghe lòng thấm 
Cả thuở ươm tài ngẫm lệ rơi 
Mệt mỏi nhiêu điều… ôi khổ quá 
Tai ương vạn lối… hỡi sầu ơi 
Chung quy cởi bỏ xa phiền não 
Hiểu thế nhưng mà dạ chẳng khơi. 
 
QUAY VỀ 
 
Vạn sự lâu dần cũng lảng qua 
Loanh quanh mấy chốc đến chiều tà 
Hương thiền gắng trụ may còn dịp 
Kệ mõ chăm trì thấm nỡ hoa 
Lăn lóc ba đường đời mãi khổ, 
Lòng vòng sáu cõi đạo càng xa. 
Cơ duyên tiếp dưỡng nguyền nương pháp, 



Vén bớt cuồng mê, nguyện Phật Đà. 
 
2018 
 
TỈNH THỨC 
 
Chung đời thọ pháp sống an nhiên 
Có được tâm trong bớt lụy phiền 
Tảng sáng cầu kinh trên điện Phật 
Lưng chiều thiền tọa dưới hàng hiên 
Đang còn bế tắc nương thềm đạo 
Cũng bởi sai lầm tạo phước duyên 
Tuệ giác vươn cao, vui chánh niệm, 
Chong đèn Bát Nhã rõ bình yên. 
 
YÊN BÌNH 
 
Bướm lượn đùa vui dưới nắng vàng, 
Yên bình nẻo đạo bớt đời hoang 
Xuân về tiết ấm hoa đua nở 
Hạ đến mai sầu cánh rã tan 
Chẳng bận duyên trần sao trắc trở 
Nào hờn phận phúc cứ gian nan 
Suy cùng vạn sự do mình tạo 
Nối gót người xưa tiến thẳng đàng. 
 
 
ĐỔI THAY  
 
Đã đến nơi nầy lấy nghĩa khai 
Dù bao nghịch cảnh cũng ân cài 
Vì nhau những lúc trong tình bạn 
Bởi lỡ nhiêu lần trước việc ai! 
Ngẫm thuở hàn vi ta được giúp… 
Sang hồi hưng thịnh thảy lơi xài! 
Trần đời dâu bể sao mà thấm 
Đạo thế… lòng suy chút ý sài… 
 
2018 



NƯỚC VỀ 
 
Bao ngày hạ cháy mọi người trông, 
Gió ẳm mây về mát nước sông. 
Thuận tiết cùng nơi gieo lúa hạt 
Nhiều mưa khắp nẻo thấm cây trồng 
Đường quê thoáng đãng khung trời mới 
Vạn vật  xanh tươi cảnh nắng hồng 
Chúc phúc dân lành luôn trưởng dưỡng 
Muôn đời giữ lấy nghĩa tình thông. 
 
MỘNG 
 
Gian nan gối mộng mãi chưa thành 
Xếp phận thôi bàn chuyện cái danh 
Cũng phí cơm Cha nguyền chẳng vẹn 
Hoài ơn áo Mẹ ngẫm không đành 
Long đong vạn ngã vì tiền  của 
Lận đận bao đường bởi tướng khanh 
Dẫu biết theo đời thì phải nhận 
Đêm về gác trán điểm năm canh… 
 
NGẪM 
 
Vạn sự theo thời tựa vó câu 
Loanh quanh phải trái cũng muôn màu 
Duyên đời ngúng nguẩy càng thêm nhọc 
Chuyện thế chàng ràng chỉ lún sâu 
Mãi vướng đường tình sao cập bến? 
Còn dâng sóng nghiệp khó qua cầu! 
Băn khoăn nút thắt mà chưa gỡ… 
Tiếp nối thăng trầm, tiếp khổ đau… 
 
2018 
 
CHIỀU 
 
Khóm trúc đong đưa giỡn nắng chiều 
Con đường trải lá cảnh đìu hiu 



Hờn sương gió thoảng chờ mây xuống 
Vọng tiếng trâu về gọi nghé yêu  
Ký ức dần qua sao lắm nỗi, 
Niềm thương đọng lại cũng bao điều 
Lung linh nguyệt hiện bên đồi vắng 
Thưởng chút hương ngàn đếm tịch liêu. 
 
LẠNH MƠ 
 
Đỏng đảnh xuân về chút lạnh mơ 
Xiêu lòng lữ khách với trời thơ 
Nhiêu năm cách biệt mà như ngỡ 
Bấy chặng dần qua bởi lẽ chờ 
Cũng thế còn đây thời rộn rã 
Hay là tới lúc mộng vu vơ 
Lần yêu một khoảng nghe đà thấm 
Chẳng phải vì em đã đến bờ! 
 
LẠY PHẬT NGÀN PHƯƠNG 
 
Con quì lạy Phật khắp ngàn phương 
Hiển hiện nguồn chơn nẻo đạo thường (*) 
Vạn cảnh tươi vui cùng phúc lộc 
Nhân trần sáng rạng kết tình thương 
Đừng thêm nghiệp ác…Sầu bi giữ 
Chớ để tâm cuồng …Khổ ải vương 
Trí Nhã soi đường căn bản pháp 
Quay về cõi tịnh chốn hoài nương. 
---------------------  
(*) (Aksaya (S))Thường hằng 
 
2018 
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 
 
Dương trần thoáng đến lại ra đi 
Tính thiệt soi dò rốt chẳng chi 
Nhịn nhục nhiều điều may hóa giải 
Khen chê đủ kiểu rõ đừng ghi 
Thôi thì hỷ xả chừa sân hận 



Cứ thế yên bình tránh mạn si 
Hãy lấy tâm từ mà rải khắp 
Chung cùng đoạn ngắn chớ hoen mi. 
 
TRĂNG RẰM TỎA RẠNG   
 
Trăng rằm tỏa rạng đến cùng nơi 
Cảnh vật hòa chung với đất trời 
Chiếu cả rừng hoang, vui lá thắm 
Xua dần bóng tối, sáng niềm tươi. 
Nghìn năm rải tặng vì dương thế 
Vạn ngã hiển linh bởi cõi đời 
Thật rõ diệu huyền đâu tả hết 
Muôn lần chuyển hóa vốn tâm khơi… 
 
VỚI ĐẤT TRỜI 
( Thủ Vĩ Ngâm ) 
 
Thức dậy vươn vai hưởng đất trời 
Lành thay phước báu nhận trong đời 
Êm đềm lá cỏ xinh cành nõn 
Xanh ngắt nương đồng đẹp cảnh tươi 
Chẳng phụ ân ai cho cuộc sống  
Không nề giúp kẻ thấu tình người 
Nguyền xuôi lẽ đạo khơi tâm sáng 
Thức dậy vươn vai hưởng đất trời. 
 
2018 
TÁNH LẶNG 
( Thủ Vĩ ngâm ) 
 
Nương về tánh lặng vạn đường thông, 
Đạo pháp năng cầu vốn dụng công 
Chánh quả tròn đầy hằng tỏa khắp 
Sơ tâm  rối rắm chẳng tương đồng 
Vì còn chểnh mảng nên tìm giác 
Bởi lắm hiềm nghi dọn sạch lòng 
Tinh tấn ngày đêm nguyền tỉnh mộng 
Nương về tánh lặng vạn đường thông. 



 
LỮ KHÁCH 
 
Như người lữ khách tạm dừng chân 
Cõi thế thường qua chẳng rõ lần. 
Khổ tận trăm bề… giăng khắp nẻo 
Phiền đau vạn lối… níu đường trần 
Ai hay chuyện đã từng lăn lộn 
Kẻ mãi đời luôn quá tảo tần 
Bế tắc trầm luân sao dứt sạch, 
Lang thang đắm đuối khó trong ngần! 
 
TÂM SỰ 
 
Đẹp nhánh phong lan xõa mượt mà, 
Hương ngàn mãi đọng nét kiêu sa. 
Qua thời đỏng đảnh trong rừng núi, 
Đến lúc thong dong dưới cửa nhà. 
Đón gió mùa đông bày dáng ngọc, 
Theo chiều nắng hạ ngấm hồn hoa. 
Thân tuy kiều diễm nhưng ai hiểu 
Cũng buổi rưng rưng nhớ cội già… 
 
2018 
 
 
NGẮM QUỲNH 
 
Bên tách trà thơm ngắm dáng quỳnh, 
Êm đềm giữa cảnh đất trời xinh. 
Gió đưa khóm trúc hiên xao động, 
Trăng đậu cành hoa đóa lặng thinh. 
Vội vã mây bay hùa với bóng, 
Long lanh sương đọng gợn theo hình. 
Khuya dần chén cạn bao điều ngỡ , 
Cánh rã…mà sao sợ chính mình! 
 
ÂN TÌNH 
 



Ân tình nhạc mẫu tựa trường giang 
Với cả niềm đây ngẫm muộn màng 
Nhớ chặng neo đơn… càng thổn thức 
Qua lần khổ cực… cứ miên man. 
Vì luôn hiểu thấu mà thông cảm 
Bởi mãi dung hòa chẳng thở than 
Lặng lẽ  thương yêu không quản ngại 
Xa Người giữ nếp cháu con ngoan. 
 
 
KÝ ỨC 
 
Gió chướng thu về trải cỏ hiên, 
Theo dòng ký ức chảy liên miên 
Mênh mang nhớ lại người thân thiết 
Lẳng lặng như cùng  cảnh tịch nhiên 
Lão giả chưa hề vui tuế nguyệt 
Xuân thời chẳng khoác thú điền viên 
Nhưng sao hối thúc bao niềm hiện  
Cũng gợi quê nghèo thuở bút nghiên. 
 
2018 
    DUYÊN SINH  
 
Hoa vàng nở ngoài sân, 
Chim hót tiếng trong ngần. 
Sắc âm cùng hòa nhịp. 
Bên chùa thoảng chuông ngân. 
 
Nhìn vô thường được mất, 
Cội nguồn và nguyên nhân, 
Giữa dòng đời tất bật, 
Soi sáng ngọn đèn chân. 
 
Hôm trước còn xanh lá, 
Ngày sau đã đổi màu, 
Bình minh rồi bóng ngả, 
Mất hút giữa đêm thâu. 
 



Sống theo pháp vận hành, 
Nương dòng đời đi tới, 
Trí huệ cùng tâm lành, 
An vui chào ngày mới. 
 
Vạn vật theo duyên khởi, 
Đến đi trong nhiệm mầu, 
Không chờ cũng chẳng đợi, 
Kết thúc và bắt đầu? 
 
BÌNH MINH (Thủ Vỷ Ngâm) 
 
Tiếp đón bình minh nở nụ cười 
Cây rừng rạng rỡ ánh ngời tươi 
Hoa khoe sắc mới chào đầu ngõ, 
Bướm lượn vườn xinh rộn góc trời. 
Chẳng bận chi danh mà khổ níu 
Không màng mấy lộc để buồn khơi 
An vui hiện tại cho đời thắm 
Tiếp đón bình minh nở nụ cười. 
DU XUÂN (Liên hoàn khúc) 
 
Xuân về nhẹ bước dưới hàng dương 
Ngập cả ngàn hoa rộn quãng đường 
Lá biếc xôn xao vui vẫy gọi 
Nắng vàng mát dịu tiếp hành hương. 
Nương nhờ cõi tịnh người băng suối, 
Cảm nhận chùa thiêng khách vượt rừng. 
Cửa tổ từ bi cho kẻ lỡ, 
Thương đời đắm đuối bởi tình vương. 
 
Thương đời đắm đuối bởi tình vương    
Đã đến lòng yên gạt chán chường 
Mõ nhịp hồn xiêu xuôi ngọn gió, 
Kinh truyền mộng rã thoảng hơi sương 
Trông người lặng lẽ cầu an lạc, 
Cảm kẻ lao xao khấn cát tường. 
Vạn nẻo ai hay tùy lĩnh hội 
Từ bi cửa Phật dạy vô thường 



 
Vô thường được mất diễn trong đời,   
Hiểu vậy! Quay cuồng… thấm lệ rơi! 
Những chuyện vì mê mà rối rắm, 
Bao điều bởi hận phải chơi vơi. 
Loanh quanh vạn nẻo qua trần thế, 
Luẩn quẩn nghìn năm mới kiếp người… 
Kẻ rõ còn say… tìm bến giác, 
Nương Thầy học đạo đến cùng nơi 
 
Cùng nơi khởi nguyện chỉnh tâm tà     
Ái dục buông dần khổ lánh xa 
Kệ tụng lòng an kinh pháp rõ 
Ngày thêm dạ lắng cảnh nhân hòa 
Vun niềm trẩy hết theo về cội (*) 
Lập hạnh nguyền xin thoát khỏi nhà (*) 
Vạn nẻo trầm luân giờ đã gặp 
Thâm ân chỉ lối gắng thôi mà. 
(*) Nhà lửa Tam giới (Kinh Pháp Hoa) 
(**) Chân tánh của các Pháp 
 
  BÊN HIÊN VẮNG 
 
Cuối thu bên hiên vắng, 
Chợp mắt thấy chiêm bao, 
Sao vẫn còn lo lắng? 
Tỉnh dậy thấy nao nao… 
 
Xa phố phường huyên náo, 
Đồi vắng và am tranh, 
Bàn kinh cùng kệ sách, 
Quen rồi chiếc áo manh. 
 
Gió mây cùng trăng sáng, 
Hết hạ rồi đến thu, 
Qua đi như điện chớp, 
Kiếp đời vốn phù du. 
 
Ứng hóa mãi khôn cùng, 



Duyên sinh rồi duyên hợp, 
Tùy thời mà thể  nhập. 
Kết hợp và bao dung. 
 
Pháp thân vốn thường trụ 
Không đến cũng chẳng đi. 
Thấy được điều chân lý. 
Lũy kiếp mãi khắc ghi. 
 
Không mông lung suy nghĩ, 
Thiền quán qua từng ngày. 
Bát nhã luôn soi sáng. 
Dẫn dắt và hiển bày… 
 
2018 
 
THỌ PHÁP 
 
Buông xả khoan hòa dạ thảnh thơi, 
Ân sâu thọ pháp giữ trong đời. 
Nào nương phước báu sinh lười trễ, 
Chẳng ỷ duyên lành để nghỉ ngơi. 
Tánh lặng soi đều yên vạn nẻo 
Nguồn chơn trải khắp rõ muôn lời 
Đem đường chỉ lối người lầm lạc 
Trí Nhã luôn cầu tỏ huệ khơi. 
 
BẠN HIỀN  
 
Thu về đối ẩm dưới hàng hiên, 
Rộn buổi trăng lên cạnh bạn hiền. 
Cảm nỗi hoài chung tìm nẻo đạo 
Ghìm cơn giải đãi tiếp hương thiền. 
Không lời vẫn nhận điều tao nhã, 
Chẳng luận cùng hòa cảnh lặng yên. 
Khế hợp duyên đời vươn khắp lối 
Khuya dần bóng ngã giữa  trang viên… 
 
NGUYỆN 



 
Ân thâm giáo dưỡng nguyện trong lòng, 
Rạng rỡ thêm ngày chỉnh dạ ngông. 
Pháp bảo trao đều muôn loại thấm, 
Thuyền từ trải khắp vạn người mong. 
Sơ tâm tải đạo nào chân thật! 
Huyễn tướng soi đời vốn rõ không. 
Nước lặng Tào Khê ươm trí Nhã, 
Ân thâm giáo dưỡng nguyện trong lòng. 
 
2018 
 
 
TƠ VƯƠNG 
  
Lòng như rộn rã có ai chờ… 
Cảm cảnh tơ vương những khắc giờ. 
Loáng thoáng màn sương bày giá vẽ, 
Trong lành sợi nắng nắn vần thơ. 
Từng khi rong ruổi vầng mây trắng , 
Cũng lúc xôn xao ánh nguyệt mờ. 
Thế sự ngoài kia quên lối ngõ, 
Hay vì ngẫm mãi chốn trần mơ… 
  
 
PHỐ KHUYA 
 
Phố xá đường thưa cảnh lặng dần 
Khuya trời thoảng lạnh chút nàng Bân 
Người phu rác hết ngừng đưa chổi, 
Gánh bún nồi vơi trở bước chân. 
Loạng choạng nào yên ngày hối hả, 
Tờ mờ lại rộn tiếng rao ngân. 
Dòng đời mải miết hoài xuôi chảy, 
Động tĩnh ta cùng với thế nhân. 
 
HIỂU THƯƠNG 
  
Cảm được ân đời mới hiểu thương? 



Trần gian đã đến khổ luôn chường. 
Càng thêm dục lạc thêm phiền não, 
Gắng níu tiền tài níu dỡ ương 
Chỉnh lại niềm tin đừng mất thắng, 
Lơ là nghị lực tựa không cương. 
Cúi đầu sám hối bao lầm lỗi, 
Giải thoát mê mờ bớt lệ vương. 
  
  
                               2015 
CƠN MÊ LỐI TỈNH 
 
Cơn mê lối tỉnh ngẫm chung dòng r 
Gắng gượng dương trần chuyện có không 
Tham đắm cuồng si nên lận đận, 
Tìm cầu tráo trở vẫn long đong. 
Ngày qua tóc bạc buồn lên mắt, 
Tháng lại tay xuôi thấy nặng lòng. 
Khập khểnh chân tà xa chốn cũ 
Sáu đường mãi bám những gai chông… 
  
Sáu đường ngập lối những gai chông, r 
Học pháp nương Thầy khỏi viễn vông 
Chắt lọc lòng trần cho sạch bụi, 
Vun bồi tuệ giác phải dày công. 
Già Lam giáo dưỡng tâm đời sáng, 
Sự lý mở bày cửa đạo thông. 
Lẳng lặng luôn trùm qua khắp nẻo 
Xin nguyền cõi thế với tim hồng. 
  
GẶP 
  
Vui được gặp duyên may 
Hiện ra trong cõi này 
Chắt chiu từng phước báu 
Khỏi phải chịu lung lay. 
  
Thấm thoắt qua từng ngày 
Vạn sự cần đổi thay 



Biết pháp như thật tánh 
Hướng đi hết chua cay. 
  
Xin nguyện kiếp thân này 
Cho đi chẳng giải bày 
Đúng sai không phân biệt 
Cho đến ngày chia tay. 
 
THƯƠNG VỀ 
 
Thu về lộc nõn khắp vườn cây 
Giọt nắng lung linh sáng cỏ gầy 
Rộn rã quanh nhà vui bướm lượn 
Êm đềm trước ngõ cảm hoa lay 
Làng quê lặng lẽ người chơn chất, 
Ruộng rẫy xanh tươi cảnh đủ đầy. 
Dẫu biết bao niềm còn đọng lại, 
Ân tình chốn ấy mãi ta say. 
 
THÁNG BẢY HỘI MÙA 
  
Thu về bên chiếc lá, 
Tươi xanh khóm cúc vàng, 
Rộn rã hội mùa sang. 
Cha Mẹ là tất cả. 
  
Tháng năm dài vất vả, 
Gian khổ và hy sinh, 
Khi chiều về bóng ngả, 
Vẫn mãi quên thân mình. 
  
Giữa dòng đời suy thịnh. 
Ngẫm về lý nghiệp duyên, 
Khuyên con luôn tâm tĩnh, 
Nghĩa đạo được tròn viên. 
  
Chẳng phải là ngẫu nhiên, 
Gieo nhân rồi gặt quả. 
Luôn theo gót thánh hiền, 



Tinh tấn là tất cả. 
  
Dặn dò với thiết tha, 
Giữa dòng đời phong ba, 
Con nguyện theo lời dặn, 
Suối vàng có Mẹ Cha. 
  
NGẪM 
 
Duyên trần thoáng gặp lại ra đi 
Níu kéo thêm nhiều lệ đẫm mi 
Lận đận trăm lần ai thấu đặng 
Long đong vạn lối kẻ thương vì 
Tham lam vẫn buộc u sầu réo 
Ái dục đeo hoài khó khổ ly 
Đắm đuối tìm cầu sao bám mãi! 
Duyên trần thoáng gặp lại ra đi… 
 
BÌNH YÊN 
 
Sợi nắng len vào những tán cây 
Êm đềm bướm lượn cánh hoa lay. 
Mây vờn lạc bóng thêm ngày lạnh, 
Gió quyện theo mùa lắng dạ ngây. 
Vạn vật mừng vui giai điệu trỗi, 
Tâm người cảm được cảnh quan thay. 
Ngàn năm lặng lẽ thường ban phúc 
Đọng lại bao niềm chuyện có hay. 
 
SỐNG BÌNH HOÀ 
 
Ríu rít chim chuyền dưới khóm hoa 
Triêm ân pháp thế, sống bình hoà (*) 
Bồng lai cũng đó… đời luôn thắm, 
Cõi mộng vừa đây… dạ chẳng nhòa. 
Thấu được tâm từ vui khoảng lắng, 
Nương tìm nẻo đạo sánh đường qua. 
An nhiên vạn sự bên ngày mới, 
Gắng giữ còn gì vướng bận ta… 



 
2018 
 
 
MIÊN MAN 
 
Kẻ đến người qua cảnh rộn rang, 
Chung trà, gác nhỏ phút miên man. 
Lòng đây chốn đó dài năm tháng, 
Ý ấy tình nầy trọn quãng đàng. 
Lận đận cả đời vì sướng khổ, 
Long đong suốt kiếp bởi hèn sang. 
Ngày qua chuyện thế bao điều ngẫm 
Cố chỉnh thời an bớt ngỡ ngàng… 
 
NGHIỆP 
  
Luẩn quẩn bao đời chuyện trả vay  
Làm sao chuyển hết mối tơ nầy 
Nhân duyên vạn thuở nào ai biết! 
Nghiệp quả muôn lần hỏi có hay. 
Việc đến tâm an thì long mãn 
Kinh cầu trí sáng để niềm lay 
Tìm chân… hiểu lý soi vầng tuệ, 
Thọ lãnh an nhiên… chẳng tỏ bày. 
  
 
 Thọ lãnh an nhiên chớ tỏ bày,  
Đừng than chẳng oán phận chua cay 
Mê mờ lạc nẻo cầu đường sáng 
Rạng rỡ qui Thầy thấu lẽ hay. 
Phước huệ luôn cùng vui với pháp 
Từ bi mãi dệt vẹn theo ngày. 
Trầm luân sáu cõi hoài ta ngẫm, 
Lập hạnh nguyền khai chính chốn này.  
 
2018 
 
 



 
 
HỌC ĐẠO 
( Thủ vĩ ngâm ) 
 
Gặp pháp theo thầy tỏ ánh dương , 
Gian nan học đạo nguyện kiên cường. 
Vào đời luẩn quẩn… không ra hướng! 
Nhận kiếp lang thang… chẳng rõ đường? 
Việc đến buộc ràng thêm trí rộn, 
Chuyện rồi xả bỏ tránh lòng vương. 
Song tu huệ phước ngày an lạc, 
Gặp pháp theo thầy tỏ ánh dương . 
 
QUÊ HƯƠNG 
 
Lá ngủ sau vườn trĩu giọt sương, 
Nghe dòng kỷ niệm nặng đời vương.  
Mưa bay ruộng ngập rầu cây lúa, 
Nắng đổ hè về xót rẫy nương. 
Giữ mãi lòng nay hoài quyến luyến!  
Càng thương thuở ấy sống noi gương. 
Ngày qua vạn nẻo tình thêm lắng 
Cội rễ niềm đan vững nẻo đường. 
 
BAO NIỀM 
( Thủ Vĩ ngâm) 
 
Lặng ngắm mưa phùn trước cửa sông 
Bao niềm trỗi dậy giữa đời không 
Như thuyền đợi mãi người đâu tới 
Tựa khách đi rồi bến vẫn mong  
Luẩn quẩn nhiêu điều theo cõi thế 
Loanh quanh vạn nẻo rối tơ lòng 
Thời gian dục giã cho ta ngẫm 
Lặng ngắm mưa phùn trước cửa sông… 
 
2018 
VỮNG LÒNG  



 
Nương đời thấm pháp rõ dày công 
Gặp chuyện gian truân gắng vững lòng  
Vội vã còn vương đâu phải tỏ 
Âm thầm chẳng vướng vậy mà thông 
Theo Thầy huệ phát bừng tâm diệu 
Học đạo nhân hoà để dạ trong 
Bát Nhã soi đường yên nẻo giác 
Khi vào đến chợ ắt thong dong (*) 
----- 
(*) Thập Mục Ngưu Đồ - Tranh Số 10 - Thỏng Tay Vào Chợ 
 
CHUYỆN THẾ 
 
Quay vòng chuyện thế dạ nào vơi 
Được mất hơn thua giữa cõi đời 
Vội vã bao năm cuồng trí diệu 
Lênh đênh vạn ngã bẵng lòng tươi 
Vì cùng luẩn quẩn tình thêm buộc 
Bởi lắm tham cầu đạo chẳng khơi 
Tánh lặng, tâm mê còn khoảng cách 
Trùng trùng chướng ngại khó tìm nơi… 
 
TƯA CỬA NHÌN TRĂNG 
 
Sương chiều đỏng đảnh ngóng trăng lên 
Tựa cửa nhìn vui đám cỏ mềm 
Rộn rộn chùm ngâu khoe sắc trắng 
Rầu rầu nguyệt khuyết sợ canh đêm 
Hương đưa lúa trổ nghe tình lắng 
Hạ đến mai tàn ước tuổi thêm 
Lại ngẫm theo thời chi phải đắng! 
Chuông khuya vẫn đọng ở bên thềm. 
 
2018 
 
  
 
 



QUY THẦY 
 
Như thuyền vượt sóng giữa trùng dương 
Bảy nổi ba chìm thấm lệ vương. 
Biết được cơn mê đâu hiểm hoạ 
Dò Tìm lối khổ chẳng tai ương. 
Nhiều đời tiếp nối chưa thông ngõ, 
Vạn kiếp loanh quanh vẫn tắc đường. 
Bổn tánh tròn đầy chờ hiển hiện, 
Quy Thầy gặp pháp tựa bè nương. 
 
Quy Thầy gặp pháp tựa bè nương. 
Bởi lắm mờ mê giúp chỉ đường 
Trí Nhã soi tìm vui cửa đạo 
Tay từ rộng mở sáng đời thương 
Tuỳ duyên xử thế cho phiền rã 
Hưởng phước tu tròn bớt khổ vương 
Lý Sự nghìn năm luôn gắng giữ 
Quay về tỉnh thức rõ nguồn phương… 
 
TRĂNG VỜN THÁP CỔ 
 
Bóng đậu vườn êm gợi dáng hình 
Trăng vờn tháp cổ cõi huyền linh 
Liêu xiêu khóm trúc chìm hư ảo 
Lận đận đời người ngẫm nhục vinh 
Xả bỏ tình trần câu niệm Phật 
Vơi dần nghiệp lực tiếng trì kinh 
Canh tàn, chánh điện Thầy đang tịnh 
Nguyện hết tham cầu hướng ánh minh. 
 
2017 
 
GẶP NHAU ĐÂY 
 
Vạn thuở lang thang lại gặp đây,    
Đời êm nghĩa lắng vững tâm đầy 
Ngược xuôi mãi kiếm nay đà đến… 
Cách trở không tìm lúc đã hay. 



Kiếp sống chung cùng rồi giã biệt 
Dương trần quyến luyến cũng chia tay 
Nguồn chơn đạo pháp luôn chiêm nghiệm, 
Liễu ngộ an vui trọn tháng ngày. 
 
PHÂN VÂN    
 
Vạn sự thời qua mãi chuyển vần 
Vô thường biến đổi dạ phân vân 
Lòng chưa rõ ngộ đà thêm tuổi  
Đạo vẫn xa rời cứ nuối xuân 
Nghễnh ngãng hoang mang đâu pháp thực 
Lưng chừng giải đải khó đời chân 
Trầm luân khổ luỵ theo nhiều kiếp 
Cũng sợ tìm quanh giữa cõi trần! 
 
NGÀY MỚI 
 
Như vầng nhật toả phía đằng đông, 
Gắng tựa bình minh tiếp nắng hồng. 
Phải trái xua tan đâu luẩn quẩn, 
Đúng sai gọt sạch chẳng xoay vòng. 
Công danh mấy bận đều thành huyễn, 
Phú quí bao thời cũng hóa không. 
Hãy sống tuỳ duyên là thuận đạo, 
Nương về Phật pháp vậy mà thông. 
 
2017 
 
 
    MÙA SANG 
 
Ngoài sân gió lay nhẹ, 
Nhụy xinh khóm cúc vàng. 
Đôi chim cùng thỏ thẻ, 
Vạn vật đợi mùa sang. 
 
Trên bầu trời nắng sáng, 
Nhẹ nhàng cánh én bay. 



Mới cũ xen từng ngày, 
Chóng qua cùng năm tháng. 
 
Trải qua một kiếp người, 
Đôi mươi rồi già cả, 
Xen lẫn giữa khóc cười. 
Bình minh rồi bóng ngã. 
 
Không lọc lừa dối trá, 
Chân thành và thiết tha, 
Sống vui cùng hòa nhã, 
Cuộc đời trổ đầy hoa. 
 
Tận hưởng những ngày qua, 
Nhìn vô thường được mất, 
Giữa dòng đời tất bật, 
Gắng nhận đâu là nhà… 
 
TRÁI MÙA 
 
Tháng hạ mưa dầm tựa cuối đông, 
Nhìn quanh trắng xoá khắp nương đồng. 
Hè phên ẩm ướt lem màu nhạt, 
Cánh phượng lơ thơ gượng ánh hồng. 
Ngẫm chuyện không xuôi thì kẻ bực, 
Suy tình chẳng vẹn đã ai trông. 
Như đời cứ thế hằng đi mãi,  
Thấy cảnh duyên sinh hỏi tấc lòng… 
THU VỀ 
 
Trời xanh những bóng mây, 
Gió lay nhẹ hàng cây, 
Đóa hoa vàng thức giấc, 
Thu về em có hay… 
 
Nhạn trắng đã tìm về, 
Thấp thoáng khi mờ tỏ, 
Từ phương trời xa xôi, 
Lượn quanh ngoài sân ngõ. 



 
Bao nhiêu lần em hỏi. 
Hạ thu mãi vờn nhau, 
Như chưa hề mệt mỏi, 
Tuần hoàn chuyện trước sau? 
 
Thức giấc giữa đêm thâu, 
Em vẫn lần xâu chuỗi, 
Ngăn tháng ngày rong ruổi, 
Sám hối và nguyện cầu. 
 
Vạn vật vốn đổi thay, 
Đến đi cùng sinh diệt, 
Bất an cùng khắc nghiệt, 
Diễn ra khắp cõi này. 
 
Với tia sáng nhiệm mầu, 
Em hướng về nguồn cội, 
Dù khó khăn trôi nổi, 
Nguyện qua cảnh bể dâu… 
 
2017 
 
 
 
 
THU NHỚ 
 
Nhạn trắng bay là trước cửa song, 
Vu Lan Thắng Hội lại nao lòng. 
Bàn thờ quạnh quẽ khung hình nhớ. 
Gác nhỏ lờ mờ dáng Mẹ mong. 
Chẳng quản gian lao khi nắng hạ, 
Không nề khổ cực lúc mưa đông. 
Hy sinh tất cả cho con cháu, 
Nghĩa ấy muôn đời hiểu để thông. 
 
Nghĩa ấy muôn đời hiểu để thông. 
Hiền lương đức độ ấm tình nồng 



Nguyền đem lẽ đạo còn thương giữ 
Ngẫm rõ ân Người mới tưởng mong 
Dưỡng dục ngàn năm đền chẳng đủ, 
Sinh thành vạn kiếp trả không xong. 
Soi gương cách sống mà lưu mãi 
Tiếp nối bao thời rạng tổ tông. 
 
DUYÊN TRẦN 
 
Cõi thế duyên trần lắm chuyện đây! 
Hờn chi nỗi khổ giữa đời này? 
Gieo nhân vạn kiếp đang chờ trả, 
Gặt quả bao điều chớ oán thay. 
Phiền não đeo hoài vì nẻo mộng, 
Điên cuồng bám mãi bởi cơn say. 
Luân hồi luẩn quẩn nghe mà tỉnh, 
Giải pháp đường tu ngẫm rõ hay. 
 
 
2017 
 
 
NGUYỆN  
 
Vách đá theo triền cuốn sợi mây, 
Sương mờ bóng ngả sẫm mầu vây. 
Ru êm cánh lả chim vờn gió, 
Róc rách nước reo cá gọi bầy. 
Khách vắng khe muông cùng núi cả, 
Rừng khuya mõ kệ với tâm đầy. 
Thong dong chẳng vướng thời an lạc, 
Hạnh nguyện duyên ta ở chốn này. 
 
Hạnh nguyện duyên ta ở chốn này, 
Yên bình động tĩnh cũng là đây 
Vì mê khổ não bao điều tắc 
Rõ sáng tâm trong vạn cảnh bày 
Kệ tụng đem đường theo nẻo chánh 
Kinh cầu triển lối xả đời ngây 



An vui giáo pháp xuôi nguồn đạo. 
Chỉnh sửa sai lầm bớt trả vay. 
 
CHIỀU THÁP CỔ 
 
Nghiêng nghiêng vách đá phủ rêu đầy, 
Tháp cổ lưng chiều thoảng gió mây 
Ngoài ngõ mờ sương len khói tỏa, 
Trên thờ sáng nến quyện hương bay 
Yên bình kệ tụng duyên đời thắm 
Tỏ rạng Thầy khai lý đạo mầu 
Tháng lụn ngày qua an tiếng mõ 
Về nương cảnh tĩnh chính nơi nầy 
 
2018 
 
 
 
 
XƯƠNG RỒNG 
 
Nắng cháy trưa hè vẫn trổ bông, 
Khách qua thích ngắm dáng tươi hồng. 
Xanh non tiếp lửa khoe chồi búp, 
Khắc nghiệt nhìn trời vẫy gió đông. 
Chẳng ngại mùa khô vui cát chướng, 
Không nề tiết rét rạng đồi nông. 
Mình gai xấu xí nhưng người cảm, 
Vững chải bao thu đẹp cả lòng.   
 
SINH DIỆT 
 
Thấy lá thu vàng lặng lẽ rơi, 
Sinh ra kết thúc rõ theo thời. 
Vần xoay chuyện thế nào đâu dứt 
Luẩn quẩn tình trần mãi chẳng vơi 
Cũng bởi lầm mê… say cõi mộng 
Vì đang lỡ bước… hết thân người 
Trầm luân luỷ kiếp nghe mà sợ 



Bổn tánh tròn đầy hướng để khơi 
 
CHIỀU 
 
Chiều dần vẳng lại tiếng chuông xa, 
Đứng trước hiên trông cảnh xế tà. 
Lá thắm nghiêng nghiêng mờ nắng nhạt, 
Mây chùng loáng thoáng ánh sương pha. 
Già lam khai lối bên kinh sách, 
Thiện hữu trau duyên dưới lán nhà. 
Đưa đẩy bao đời nay hội ngộ, 
Nhờ Thầy diễn giảng những ngày qua. 
 
2017 
 
  NGẪM 
 
Thu về tiết chuyển lá vàng bay, 
Vạn vật xoay vần mãi đổi thay. 
Trôi nổi bao thời trong giấc mộng, 
Dật dờ mấy thuở trước cơn say. 
Tâm mê rộn rộn như mây cuốn, 
Trí loạn cuồng cuồng tựa gió lay. 
Thấy được nguồn chơn cầu dứt niệm, 
An nhiên chẳng thối giữa đời này. 
 
BỤI BÁM 
 
Bụi bám tánh mờ nguyện pháp lau, 
Thân nầy mấy chốc rõ qua mau. 
Nhìn gương mái tóc phơ đầu bạc, 
Cảm việc trong đời rối nỗi đau. 
Lối đạo đường thênh thời chí ngại! 
Dương trần ngõ hẹp kiếp người thâu. 
Trầm luân thấy sợ cầu Tam Bảo, 
Thức tỉnh qui tâm bớt lệ sầu. 
 
LẠI GẶP ĐÂY 
  



Vạn kiếp thăng trầm lại gặp đây, 
Tình trao nghĩa vẹn rõ tâm đầy. 
Xuôi cùng thế thái lòng như đã, 
Cách trở đạo trời chuyện dẫu hay. 
Bóng dáng thân thương rồi giã biệt, 
Duyên trần vồn vã cũng chia tay. 
Càng suy để hiểu ta còn phúc, 
Cõi sống vô thường lẽ trả vay. 
 
2017 
 
 
 
 
SẮC HOA NGÀY MỚI 
 
Xin chào một ngày mới, 
Những đóa hoa tươi xinh,  
Lũ ong vờn trong gió, 
Vạn vật đón bình minh. 
 
Giữa những phút bình yên, 
Người và hoa chẳng khác, 
Cùng hòa chung điệu nhạc, 
Không vướng mắc ưu phiền. 
 
Niệm niệm xóa nỗi riêng. 
Đúng sai còn phân biệt, 
Sao đến được an nhiên, 
Loanh quanh bờ sinh diệt. 
 
Theo những bước chân thiền, 
Dẫn qua khắp mọi miền, 
Tâm an cùng niệm chánh, 
Tự tánh vốn vô biên. 
 
Gập lạy đấng hiển linh, 
Hào quang luôn chiếu rọi, 
Mặt nhật cùng tâm minh, 



Ngày ngày càng hiện rõ. 
 
Không lung lay miễn cưỡng, 
Vượt bão táp phong ba, 
Thiện căn luôn tăng trưởng, 
Trên đường nở đầy hoa. 
 
 
2017 
VÔ ĐỀ 
(Tương kiến thì nan biệt diệc nan)  
Lý Thương Ẩn 
 
“Tương kiến thì nan biệt diệc nan,  
Đông phong vô lực bách hoa tàn.  
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,  
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.  
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,  
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.  
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,  
Thanh điểu ân cần vị thám khan.” 
 
VÔ ĐỀ (Cảm hoạ) 
                
Gặp rồi chẳng dứt cảnh ly tan 
Đông đến trăm hoa rũ cánh tàn. 
Tằm tử kén lìa tơ bám víu, 
Nến vơi đèn tắt  lệ tuôn tràn. 
Gương buồn sáng rõ đầu sương trắng 
Thơ lạnh đêm ngâm nguyệt ánh vàng. 
Cố tới bồng lai qua vạn ngã, 
Chim xanh hãy trọn giúp thăm đàng. 
 
CHÙA 
  
Tịch tĩnh sân chùa bóng Nguyệt Nga, 
Canh tàn thoảng lặng ngẫm sao sa… 
Bên hiên chân rảo vui hương ngát, 
Dưới cốc chuông ngân lộng ánh ngà. 



Dẫu biết cuộc đời mong chỉ vậy, 
Nhưng suy lẽ đạo có chi là… 
An nhiên sống thật theo ngày mới, 
Thì chuyện thanh nhàn quấn lấy ta… 
 
2016 
 
 
VUI CÙNG  nđt 
  
Liễu rủ mơ màng liếc Nguyệt Nga, 
Vui cùng khoảng lặng khuất chiều sa… 
Bên thềm gió lộng đùa hương thoảng, 
Cạnh cửa màn đưa giỡn trúc ngà. 
Dẫu biết trần duyên thường chỉ vậy, 
Càng suy lẽ đạo có chi là… 
Ngày qua trải nghiệm xem đường thế, 
Lẳng lặng bao thời rõ chút ta… 
 
Khoảng lặng (Đối hoạ) nđt  
 
Khuya rồi ngắm mãi chị Hằng Nga 
Khoảng lặng ru hồn giữa ánh sa. 
Phảng phất lan rừng rung nõn nhẹ 
Bình yên thạch thảo giỡn trăng ngà. 
Thời gian cảnh sắc thì chung vậy 
Cõi tịnh thiền môn quả khác là… 
Đổi quãng trầm tư còn mấy nhịp 
Xuôi về bổn tánh rõ cùng ta. 
 
Hằng Nga (Đối hoạ) nđt 
 
Mê nhiều chẳng tới cõi Hằng Nga 
Cũng bởi mong hoài đến lệ sa! 
Rõ đẹp chiều soi ngoài biển thắm 
Ngời xinh tối rọi giữa tre ngà  
Nhà văn vạn kỷ ngây truyền thuyết 
Nhạc sĩ muôn đời ngẩn khúc ca 
Dẫu biết nhiêu lần mơ dặm hỏi 



Ngày qua vẫn ngóng tạm vui là… 
  
2021 
 
 
 
MỪNG XUÂN  nđt 
 
Xuân mừng nhạc trỗi khắp nhà vang, 
Gởi mấy vần thơ nỗi rộn ràng. 
Tách nhỏ trà thơm lìa chuyện lỡ, 
Người mơ tuổi mới cõng niềm sang. 
Làng quê một thuở sao vò võ, 
Cảnh sắc nhiều năm lại ngỡ ngàng. 
Chạnh quãng đường xưa lòng hối hả, 
Đông tàn chút lạnh cảm tình mang. 
 
HIỂU THƯƠNG 
 
Thấm được ân tình để hiểu thương, 
Gian truân mệt nhọc với trăm đường. 
Vì đâu sáu cõi còn đau bám, 
Cũng bởi tam đồ mãi khổ vương. 
Hãy trọn già lam ngăn đẫm lệ, 
Chia cùng hoạn nạn khỏi tai ương. 
Khi về nẻo mới lòng thanh thản, 
Sống đạo yên bình ngát vị hương.  
 
ÂN TÌNH 
 
Ân tình Mạ trải sánh Trường giang,   
Rõ thấu công ơn tựa đại ngàn. 
Vất vả hy sinh, luôn thổn thức 
Từ bi nhẫn nhịn, cứ miên man. 
Càng lâm cảnh nhỡ càng nhân cách, 
Chẳng ước nhà cao chẳng bạc vàng. 
Vắng lặng đài sen con khấn nguyện, 
Người về cõi tịnh sáng dương quang. (*) 
 



2020 
 
 
      NHỚ (Liên hoàn) 
 
Đàn ai lướt nhẹ dưới sương mờ 
Gợi cả bao niềm đến ngẩn ngơ 
Khúc nhạc Đường về say lối hẹn, 
Lời ca Cầu gảy đắm tình mơ. 
Mênh mang cái thuở vui duyên thắm, 
Lặng lẽ bây giờ đẹp chỉ tơ. 
Kỷ niệm xa xăm trong gió thoảng, 
Sao hoài đọng mãi với nàng thơ. 
 
Sao hoài đọng mãi với nàng thơ.  
Thoáng tựa người qua trước bóng mờ. 
Ngại cảnh ve sầu vương nỗi nhớ 
Thương bầy én  nhỏ dỗ cơn mơ. 
Bên cầu kỷ niệm mưa tầm tã 
Dưới dốc trường nay buổi lặng tờ 
Trọn kiếp duyên nầy xe tím Huế, 
Ngân nga hạnh phúc ánh dây tơ 
 
Sao hoài đọng mãi với nàng thơ.  
Thoáng tựa người qua trước bóng mờ. 
Ngại cảnh ve sầu vương nỗi nhớ 
Thương bầy én  nhỏ dỗ cơn mơ. 
Bên cầu kỷ niệm mưa tầm tã 
Dưới dốc trường nay buổi lặng tờ 
Trọn quãng duyên nầy xe tím Huế, 
Vui thầm hạnh phúc ánh dây tơ.  
 
Vui thầm hạnh phúc ánh dây tơ.  
Duyên thắm xuôi êm đến tận giờ.  
Ngẫm lúc xây gàn bao ước mộng, 
Thương cùng lướt nhẹ những niềm mơ. 
Lòng đây vun mãi luôn còn mới , 
Nghĩa ấy thêm nhiều cũng chẳng vơi. 
Lão giả bình yên ngày xế bóng, 



Xuân tình lẵng lặng đẹp lời thơ. 
Xuân tình lẵng lặng đẹp lời thơ.  
Cũng khoảnh rộn ràng chút mộng mơ. 
Gắng giữ bình yên trong cõi thế, 
Tiếp hoài rạng rỡ mối duyên tơ. 
Thời gian Nguyệt Lão nay đang đến 
Nghĩa đứcTào Khang lúc chẳng ngờ. 
Chốn tạm mênh mông đà cập bến, 
Bên nhau hạnh nguyện để xuôi bờ. 
 
NGẮM TRĂNG 
 
Trăng vàng đỏng đảnh trước thềm hiên, 
Ngắm cảnh trà đêm với bạn hiền.  
Nhắc chuyện ngày thơ lần ngõ trúc, 
Vui thay lão giả đắm hương thiền. 
Xua đi việc thế lòng bình thản, 
Dấu kỷ đường trần kiếp lặng yên. 
Găp gỡ nhau đây tìm ánh đạo, 
Canh chầy nguyệt khuyết rõ đời tiên. 
 
CHÚC TẾT 
 
Chúc Tết xuân về với ý thơ, 
Mừng nhà mới đẹp cháu con chờ. 
Năm qua thuận lợi niềm không tắc, 
Tháng đến yên vui đạo chẳng mờ. 
An ổn thiền môn tròn chánh niệm, 
Bình tâm kệ pháp vững lòng mơ 
Tự thân vén mở nương đường sáng, 
Tại tại dung thông thoát vực bờ. 
 
2015 
 
 
 
ĐƯỜNG VỀ  
 
Thấm thoắt từng ngày rảo bước qua, r 



Công phu chữa trọn ngại chiều tà. 
Bọng cây gỗ mục oằn tâm trí,(*) 
Chuông mõ kinh thâm sống nẻo Bà. (**) 
Lăn lóc ba đường đời mãi khổ, 
Chần chừ sáu cõi đạo còn xa. 
Duyên may khéo lỡ nguyền nương pháp, 
Vén bớt mây mê nguyện Phật Đà. 
 
--------------------  
(*)  Kinh rùa mù tìm bộng cây 
(**)Ta Bà 
TÂM  
 
Bụi bám lâu ngày quyết phải lau, 
Tâm mờ đã nhuốm tánh lặng thau. 
Như gương phủ bẩn năng chùi rửa, 
Đặng tuệ trong ngần vốn chuốt trau. 
Lối đạo thênh thang nào bước chậm, 
Đường đời chật hẹp chẳng đi mau. 
Trầm luân khắp chốn nương Tam Bảo, 
Phật pháp nhiệm mầu thoát khổ đau. 
 
VẲNG TIẾNG CHUÔNG XA 
 
Chiều tàn vẳng lặng tiếng chuông xa 
Ngắm cảnh mênh mang… lúc xế tà 
Nắng ngã màu phai trời trở nhạt 
Mây vờn tóc thoáng ánh dần pha 
Tháp chùa mõ vọng bên sườn núi 
Tuổi lão ngày rơi dưới bóng già . 
Hội ngộ cơ duyên từ lũy kiếp,.. 
Đâu còn lóng ngóng những gì qua. 
  
 2016   
 
VỚI THU 
 
Mây trời lãng đãng gió vi vu, 
Hạ mãn cây rừng nhuốm sắc thu. 



Thấp thoáng chim vờn xuôi cánh rã,  
Rì rào trúc lướt thấm đàn ru. 
Bao điều chuyện thế suy rồi mặc, 
Vạn cảnh trần lao chỉ ví dù. 
Tháng lụn ngày qua lòng đã lắng, 
Âm thầm lặng lẽ bước đường tu. 
 
DUYÊN TRẦN 
 
Duyên còn gặp lại nẻo trần nay, 
Hãy gắng vì nhau trọn nghĩa đầy. 
Thức dậy lòng an nhìn nắng mới, 
Chiều tàn dạ lắng với trời mây. 
Hề chi thấp thỏm đau cơn mộng, 
Cũng mặc bơ phờ mủi khúc say. 
Chuyện thế cho ta dần tỉnh ngộ, 
Khi rời cõi tạm nguyện xả cay… 
 
DƯỚI MAI HỒNG 
 
Ngàn hoa trải thắm dưới mai hồng, 
Thức dậy vươn mình thấy dạ trong. 
Vạn cõi trầm luân càng thấm hiểu, 
Bao lần khắc khoải lại hoài trông. 
Tìm nương giáo điển rèn tâm pháp, 
Gắng nhận đường thiền rõ tánh không. 
Diệu dụng soi đều như ánh nhật, 
Yên bình chẳng vướng thày dung thông. 
 
2016 
 
 
 
 
NGỠ  
 
Đôi khi dạ ngóng ngỡ ai chờ…  
Chạnh cảnh lòng vui những khắc giờ. 
Cảm lúc màn sương bày giá vẽ, 



Mê làn sợi nắng nắn vần thơ. 
Cung  trầm rong ruổi, vầng mây xám, 
Điệu lắng vươn theo, ánh nguyệt mờ. 
Thế sự ngoài kia quên lối ngõ, 
Thực hư ẩn hiện tựa như mơ.  
 
CÓ KHÔNG (liên hoàn) 
 
Sông mê bể ái vốn chung dòng, 
Nghi hoặc ra vào cửa có không. 
Bám lỡ trần gian nên lận đận, 
Cầu hoài đạo cả vẫn long đong. 
Ngày qua tóc bạc buồn lên mắt, 
Tháng lại tay xuôi thấy nặng lòng. 
Khập khểnh chân tà xa chốn cũ 
Sáu đường ngập lối những gai chông… 
 
Sáu đường ngập lối những gai chông,  
Tinh tấn ngày đêm rõ sắc không. 
Nguyện xả lòng trần cho sạch bụi, 
Vun bồi tuệ giác phải dày công. 
Từ bi nguyền trải thêm đời sáng,  
Đạo hạnh xây cùng tiếp huệ thông. 
Pháp Phật huyền quang soi vạn ngã, 
Già lam kệ diệu lắng tâm trong. 
 
 
2018 
 
 
 
 
NẮNG MỚI 
 
Sợi nắng len vào những tán cây, 
Mây mùa đỏng đảnh cánh hoa lay, 
Chim chuyền giỡn bóng trời se lạnh 
Gió quyện qua vườn lá ngủ say. 
Vạn vật chung vui giai điệu thắm, 



Nương đồng hòa nhập ánh dương thay. 
Tịnh bình rưới mát đời quang rạng. 
Lúc đã lòng an với tháng ngày. 
 
CỬA PHẬT 
 
Gió giỡn trăng đêm quyện tháp hình, 
Già lam cửa Phật rõ yên bình. 
Hồn ai bươn chải chìm hư ảo, 
Trí kẻ tham cầu đắm nhục vinh. 
Sáng dạ đức đầy chuyên tụng tánh 
An lòng đạo cả nguyện trì kinh 
Bên Thầy cạnh chúng nhờ phương tiện, 
Quẳng hết sáu đường dứt tử sinh. 
 
THẦY TRÒ 
 
Rộn rã phố xưa dưới nắng hồng, 
Thầy trò gặp lại thỏa chờ trông. 
Lẵng hoa thắm nghĩa khai mờ trí, 
Ánh mắt thầm ơn giúp sáng lòng 
Vạn lối tri ân tâm lực trọng 
Bao niềm khắc dạ đạo tình nồng 
Nhan Hồi tứ đức nương thiên cổ. 
Giáo học cho đời vốn nặng công. 
 
2018 
 
 
SINH RA KẾT THÚC 
 
Ngẫm lá thu vàng lặng lẽ rơi, 
Sinh ra kết thúc rõ theo thời. 
Xôn xao lộc trổ chào xuân mới, 
Lửng thửng đông tàn lắng tiết vơi. 
Cũng chẳng vui chi cùng thế sự, 
Nào hay đắng ấy lánh duyên đời. 
Chuyện qua việc đến còn hiện tại,  
Biết vậy lòng an sống đất trời. 



 
GẶP BẠN 
 
Bình yên cảnh đẹp ở nơi nầy, 
Gặp bạn ươm vần… cưỡi chốn mây. 
Tri kỷ Đường thi mà mãi thấm, 
Cố nhân tứ tuyệt mới càng hay. 
Chung niềm ý tỏ vườn trăng xế, 
Dạo khúc hương mơ khóm liễu gầy. 
Xướng họa thâm giao hồn mặc khách, 
Chiều về ấm lại một vòng tay. 
 
VƯỜN KHUYA 
 
Trăng huyền trải bóng ngấm tình mơ, 
Tháp cổ vườn khuya cảnh dật dờ. 
Gió giỡn lá vàng nghe hối hả, 
Mây vờn nến lặng ngắm vu vơ. 
Nương kinh Lão Tử khi đèn sách, 
Ngẫm kệ Cư Trần lúc tiếng thơ. 
Lận đận tìm cầu còn khoảng cách. 
Tiền nhân lý đạo mỏi duyên chờ. 
 
2017 
 
 
DẠ MỀM (Thủ vĩ ngâm)  
 
Lất phất mưa bay xót dạ mềm, 
Theo hồn dạo khúc lướt tàn đêm. 
Lều thưa tiết đổi lay trong gió, 
Vách trống mùa qua ngủ cạnh rèm. 
Lắng quãng tình đan còn mãi nhớ , 
Ôm từng nỗi ước chẳng nào quên . 
Vờn nhau ký ức thời hương lửa, 
Lất phất mưa bay xót dạ mềm, 
 
TRẦN GIAN 
 



Lạc giữa trần gian rõ được nhiều, 
Luôn tìm phải trái khổ ngàn chiêu. 
Công danh hết buộc đường tâm thẳng, 
Lợi lộc nương cầu đức độ xiêu. 
Quyết giữ thời an xa cõi mộng, 
Chuyên trì tánh lặng vắng bờ yêu. 
Rong hoài vật chất… mờ hư thực, 
Cứ mãi quay cuồng kiếp hẩm hiu 
 
NƯƠNG  
 
Biết tạm dương trần vẫn phải nương.  
Đời vui sống đạo sáng đêm trường… 
Ngày qua giữa thế dày ân nghĩa. 
Phước huệ tu tròn nguyện thập phương. 
 
   DUYÊN ĐẾN DUYÊN ĐI 
 
Kiếp sống con nguời nghĩ khó thay, 
Thiền môn lặng tĩnh trú quên ngày… 
Tuổi đời chồng chất nhìn mê ngộ. 
Chẳng biết còn duyên ở cõi này!!!. 
 
2018   
 
ÂN TÌNH   
 
Pháp phật theo đời cũng bởi thương,  
Từ bi giải khổ gắng am tường. 
Sinh linh đoản mạng đau tâm thức, 
Hạt gạo hàm ân rõ khúc đường. 
Thấy được trầm luân mà tỏ xét, 
Lần tìm giãi đãi lẫn nhiều vương. 
Ngàn năm luẩn quẩn vì mê muội, 
Liễu ngộ ta vui xoá đoạn trường. 
 
CÔNG PHU 
 
Lại ngẫm công phu cả một đời, 



Chiều về bóng ngã thấy chơi vơi. 
Vòng quanh nẻo lý thì không tắc, 
Lận đận đường tâm vẫn chữa ngời. 
Cửa Phật từ bi luôn tỏ lối, 
Nguồn thiền Bát Nhã mãi tìm nơi. 
Tuỳ duyên vạn sự men bờ giác, 
Nguyện gắng tròn tu huệ sáng khơi. 
 
CHIỀU ĐÔNG 
 
Chiều mưa lạnh lẽo cảnh đông tàn,  
Lại nhớ thời qua đắm mộng vàng. 
Rêu phủ tường xưa lòng thổn thức, 
Thơ buông sách cỗ dạ mênh mang. 
Hương Giang soi bóng trơ nhành liễu, 
Thế Miếu in hình lặng nén nhang. 
Ngắm chuổi lưng mây chuông vọng gió 
Ngày dài tiết đổi đợi mùa sang… 
 
2016 
 
 
 
BỀNH BỒNG (Liên hoàn) 
 
Lênh đênh chìm nổi cuốn theo dòng,  
Nhắm hướng xuôi bờ phải gắng công. 
Khổ cực đưa chèo luôn nếm trải, 
Gian nan lặn lội mãi quay vòng. 
Chiều về gió chuyển hao tâm lực, 
Đêm xuống trăng soi chạnh tấc lòng. 
Lơ lững thuyền trôi ngày đã hết, 
Qua dần chướng ngại thỏa chờ mong. 
 
 
Chờ mong chớ để cuốn theo đời  
Đắm đuối thêm nhiều chỉ lệ rơi. 
Lạc lối lang thang sầu mọi lúc, 
Sai đường luẩn quẩn khốn cùng nơi. 



Kinh vàng trì tụng nương nguồn sáng,  
Bè báu tìm cầu vượt biển khơi. (*) 
Xả bỏ phàm tình vơi nghiệp chướng, 
Vun bồi trí huệ gắng đừng lơi.. 
 
 
Vun bồi trí huệ chớ buông lơi,  
Sức nguyện ngày đêm sẽ đến thời 
Gặp cảnh nương duyên tâm chẳng nhuốm 
Sinh tình trái ý đạo không vơi. 
Nguồn chơn vững lối qua muôn ngõ 
Gốc pháp thuận đường tỏa khắp nơi 
Thấy được thị phi cùng một tướng 
Thuyền từ Bát Nhã ánh dương ngời. 
______________________ 
 
  (*)  Thiên Nhân Sư, là Bậc thầy của cõi người và cõi trời. 
 
2016   
CHÚC MỪNG NĂM MỚI  
 
Chúc cho cõi thế mãi ân tràn, 
Mừng tận non cao khắp phố làng. 
Năm đến nhà nhà đều thịnh đạt, 
Mới về chốn chốn thảy bình an. 
Vạn điều thấu hiểu lay tâm tuệ, 
Sự lẽ  đào sâu thấm đạo vàng. 
Như nguyện đường trần dày phước báu, 
Ý đồng xuân thắm mãn nhân gian.  
 
Nhân gian phúc lộc sống yên hoà,  
Giữ mãi lòng vui tốt vạn nhà. 
Mai báo vươn chồi bày dáng ngọc, 
Xuân về đón tết thấm hồn hoa. 
Thương quê rộn rã vườn ao mở, 
Nhớ phố sáng ngời ánh điện pha. 
Khấn nguyện bình an qua khắp nẻo, 
Mong đời ấm áp vị tình tha 
 



Mong đời mãi sáng đẹp vươn xa,  
Phước báu đời vui đến mọi nhà. 
Hưởng lộc tuỳ duyên hằng giữ nếp, 
Thương bần phận lỡ sẽ đi qua. 
Bao thời chớ động là an lạc, 
Vạn lối kè nhân chính thuận hòa. 
Gắng vững niềm tin ta lập hạnh, 
Xuân về tươi  thắm với ngàn hoa. 
 
Ngàn hoa sắc thắm dưới vầng dương,  
Ước cả người an thấu lẽ thường. 
Duyên nợ bao thời luôn nhận lấy, 
Nghĩa tình trọn kiếp vẫn còn nương. 
Về theo chữ nhẫn mà yêu cảm, 
Chiếu khắp tâm từ để hiểu thương. 
Vạn vật chào xuân nhà hạnh phúc, 
Đạo đời hòa nhịp bớt sầu vương. 
 
 
Đạo đời kết nhịp bớt sầu vương,  
Vạn cảnh tùy duyên khắp nẻo đường. 
Hoa nở cho người thêm sức sống, 
Xuân về với bạn lắng màu hương.  
Tri ân kệ tụng hằng gieo pháp,  
Trọn nghĩa kinhThầy rõ hiểu thương. 
Lặng lẽ đài sen xin khấn nguyện, 
Tào Khê Cam Lộ thấm muôn phương. 
 
                   Xuân Bính Thân (2016)  
 
CHIỀU ĐÔNG 
 
Chiều mưa lạnh lẽo cảnh đông tàn,  
Lại nhớ thời qua đắm mộng vàng. 
Rêu phủ tường xưa lòng thổn thức, 
Thơ buông sách cỗ dạ mênh mang. 
Hương Giang soi bóng trơ nhành liễu, 
Thế Miếu in hình lặng nén nhang. 
Ngắm chuổi lưng mây chuông vọng gió 



Ngày dài tiết đổi đợi mùa sang… 
 
  XUÂN ĐẾN 
 
Cánh én lưng trời báo dục xuân,  
Lều tranh, suối lượn nước trong ngần. 
Dịu dàng mai hé, hương vờn đợi, 
Rộn rã chim mừng, gió thoảng ngân. 
Cũng bởi tình quê lòng bối rối, 
Chăng vì cảnh ấy dạ bâng khuâng. 
Thời qua tuổi hạc vui cùng đón, 
 Hạnh phúc an bình khắp thế nhân. 
 
2016 
 
LỮ KHÁCH 
Kẻ lữ hành thoáng qua 
Dừng lại rồi đi xa 
Gập ghềnh qua vạn ngã 
Biết bao giờ nhận ra ? 
 
Lăn lộn cùng vất vả 
Mờ mịt như màn sương 
Không Thầy cùng bè bạn 
Dẫn dắt và tựa nương? 
 
Ngày qua em đứng đó, 
Hôm nay đã ra đi. 
Như giọt sương trên lá. 
Nghĩ lại chẳng còn gì? 
 
Công danh và địa vị, 
Tính toán với hơn thua, 
Da nhăn cùng đầu bạc, 
Cuối cùng trống chiêng khua! 
 
Bạc tiền với nhà cửa, 
Đồ sộ lại nguy nga, 
Thêm hoài không biết chán. 



Nằm xuống chỉ thây ma. 
 
Quay đầu mà trở lại, 
Đường dài đã đi qua, 
Sám hối và cầu nguyện 
Thanh thản bước dần qua. 
 
Pháp Phật về lại nhà, 
Nơi ấy có ngàn hoa, 
Không đi cũng chẳng đến. 
Hàng phục vạn loại ma. 
 
2016 
XUÂN 
Xuân đi xuân đến vốn vô tình. 
Cảm nhận cảnh hoa cũng chính mình, 
Nở tàn đẹp xấu  đều phân biệt. 
Nên đời cứ mãi tiễn rồi nghinh… 
 
ĐẠO 
 
Năm năm tháng tháng cứ liền kề, 
Sống đạo bình thường biết tỉnh mê.      
Chơn Tâm vốn sẵn đâu tìm kiếm. 
Giáo pháp phụng hành chớ bước lê. 
 
CẦU                               
 
Cửa không đâu phải chốn chờ mong, 
Khắp chốn tìm cầu mãi chạy rong. 
Móng niệm tâm duyên kìm chẳng được. 
Bao giờ vào chợ bước thong dong? 
 
 NGUYỆN 
 
Cửa Phật xưa nay vốn diệu huyền. 
Truyền thừa đạo tổ sáng uyên nguyên. 
Bao thời cầu qui hướng, 
Sức nguyện nương bè đến mãn viên.  



 
CHỈ RÕ ĐƯỜNG MÊ 
 
Đại từ tế độ chúng hoài mong, 
Chỉ rõ đường mê tiến ánh hồng. 
Lầm lạc nhờ Thầy khai nẻo sáng, 
Suy cùng cậy pháp lọc tâm trong. 
Trang nghiêm cõi Phật, kinh soi thấu,  
Vắng lặng am thiền, huệ tỏ thông. 
Bởi khổ bao đời, nay tỉnh thức, 
Cam lồ gội sạch, lắng thu không. 
 
 
LẬP NGUYỆN 
 
Người tu lập nguyện phải bền lòng. 
Giũ vững niềm tin dưới sắc hồng. 
Luẩn quẩn sai đường chìm ngõ tối, 
Mong cầu học đạo hiển tâm trong. 
Rõ theo giáo pháp, từ bi trọng, 
Ngộ thấu kinh thiền ,trí huệ thông. 
Đánh thức lầm mê tìm nẻo giác, 
Nương về cửa Phật cõi hư không. 
 
NGUYỀN THEO 
 
Kinh thư dẫn giải chúng an lòng, 
Vạn pháp truyền thừa xoá viễn vông. 
Vén quảng mây mù nơi ngõ tối, 
Soi vầng nhật nguyệt giữa trời trong. 
Phật tôn nghiêm, mượn lời khai mở, 
Kệ nhiệm mầu, thấu nghĩa rõ thông. 
Tịnh thủy đại bi hằng chiếu khắp, 
Đường thiền nẻo giác lắng tâm không. 
 
SỐNG ĐẠO 
 
Sống đạo luôn cần giữ giới nghiêm,  
Nguyền vơi chướng nghiệp dứt ưu phiền. 



Bao thời pháp rạng rèn tri giác, 
Vạn thuở kinh mầu thấu phước duyên. 
Sốt sắng nương Thầy ngời Bát Nhã, 
Yên bình cậy kệ lắng oan khiên. 
Cam lồ giải khổ ân cùng chốn, 
Phúc lạc nhân gian chỉ cảnh thiền. 
 
2016 
 
TÌNH QUÊ 
 
Gặp nhau rộn rã thả đôi vần, 
Hương lúa thoảng qua phút lặng trầm… 
Trọ trẹ vui chi miền đất mới, 
Ri tê  ấm lạ buổi đầu xuân. 
Đường dài rong ruổi ,chìm dâu bể,                             
Lối cũ đong đưa, thấm bụi trần.  
Thổn thức nghĩa tình răng nặng nhẹ? 
Mênh mang ký ức bát rau thuần…(*) 
 
(HĐH TS tại SG đầu xuân Đinh Dậu – 12/2/2017) 
    ________________   
  
(*) Trong Kiều còn có điển nói về rau thuần - tức là rau rút và cá vược là một loại cá dùng 
để ăn gỏi của người phương Nam đất Trung Nguyên cũng nói về thú quê, tình quê trong 
câu thơ: “Thú quê thuần vược bén mùi - Giếng vàng đã vụng một vài lá ngô”. 
        Canh rau thuần, gỏi cá vược ở đây xuất xứ từ điển ghi trong sách Tấn Thư kể 
chuyện Trương Hán đi làm quan ở Lạc Dương xa nhà. Mùa thu về ông nhớ món ăn quê 
da diết, ấy là canh rau thuần, gỏi cá vược. Ông nói đại ý: người ta ở đời cốt thoả cái thú 
sống của mình, mắc chi phải trói buộc vào vòng danh lợi, vì tước lộc mà xa thú sống ở 
quê. Trương Hán treo ấn từ quan chỉ vì cái thú quê ấy. Từ đó thuần vược cũng được 
nhắc đến như một điển tích đậm đà tình quê trong trái tim sầu xứ của con người. 
 
     CHÓNG VÁNH TUỔI XUÂN 
 
Sinh thời kết thúc chuyện thường qua, 
Chóng vánh xuân xanh tới tuổi già.  
Đắm đuối trần gian xây thịnh đạt! 
Ôm chầm danh vọng bám phù hoa. 



Nào hay kiếp tận giây tìm đến,  
Có biết thân chờ phút thở ra… 
Gắng hiểu trầm luân luôn vẫn đó! 
Vô minh rủ sạch, bản tâm ta. 
 
2016 
 
 
  MÊ NGỘ 
 
Hít vào lại thở ra... 
Đường về quá đỗi xa 
Trước mặt khoảng trời sáng, 
Sau lưng bóng chiều tà. 
 
Từng ngày mãi dần qua, 
Hoàng hôn chim về tổ. 
Lặng yên rồi chìm đắm. 
Lẩn thẩn một mình ta. 
 
Sinh ra rồi già chết, 
Luẩn quẩn một vòng đời. 
Sinh tồn cùng hoại diệt, 
Biết bao giờ được ngơi. 
 
Gốc rễ và cội nguồn.  
Vô định rồi lang thang, 
Chân xiêu cùng gối mỏi, 
Kiếp người vẫn dỡ dang. 
 
Trải qua bao hoạn nạn, 
Nhiệp chướng quá sâu dày. 
Đi qua rồi để lại, 
Cứ thế mãi vòng quay. 
 
Tâm mê theo lối cũ, 
Bám chặt đã lâu ngày. 
Gập ghềnh nhiều chướng ngại, 
Tinh tấn nguyện đổi thay. 



 
Hôm nay lại gặp đây, 
Thế gian quả là vậy, 
Tùy duyên mà động tĩnh. 
Tâm sáng sẽ hiện bày. 
 
 
Phật dạy hãy buông ra, 
Buộc tâm từng sát na. 
Nương pháp về chốn cũ, 
An lạc cõi Ta bà. 
 
Nguyện đời bớt gian nan, 
Luân hồi theo nghiệp chướng, 
Chúng sinh đều ngộ thấu, 
Lệ đẫm bớt tuôn tràn. 
 
Bát Nhã hằng tỏa chiếu, 
Pháp tánh khắp đất trời, 
Thanh tịnh cùng mầu nhiệm. 
Xóa sách những kiếp đời. 
 
2016 
 
 
HOÀNG HÔN 
 
Gió lộng đồng hoang cánh sáo diều, 
Bên đồi bóng ngã rộ chim kêu. 
Xa xa nhịp mõ mờ sương khói, 
Thoáng thoáng rừng lau ánh nắng chiều. 
Nhớ cả thời qua lần sám hối, 
Thương hoài lúc đắm rõ phiêu diêu. 
Đêm dài tựa cửa nhìn trăng sáng, 
Lửng thửng ôm đời nỗi tịch liêu… 
 
2017 
 
 



 
 
 
 
  ĐÊM 
 
Đồi hoang gió lộng ngắm trăng vàng  
Róc rách xuôi dòng trỗi khúc vang 
Thức giấc mơ mơ chờ trời sáng 
Trở mình tĩnh tĩnh đợi mùa sang. 
 
NON BỘ  
 
Bên hiên núi dựng đá và hoa 
Bóng dáng rêu xanh cảnh nhạt nhòa 
Một mối qui về chung một cõi 
Cười tươi chú tiểu lắng thu qua 
 
 TRĂNG VÀ HOA  
 
Mây vờn ẩn hiện bóng trăng mơ 
Loáng thoáng cây đưa dáng vật vờ 
Hương thoảng hồn tan theo gió lộng  
Rung rinh nụ hé gọi lời thơ 
 
  THƠ HỌA  
 
Cọ vẽ thơ đan rộn nắng chiều 
Trong phòng vắt vẻo rửa cô liêu 
Long lanh thủy mặc trời non nước 
Gom góp càn khôn chỉ bấy nhiêu 
 
    KHÁCH  
 
Nhà vắng chim vui rộn tiếng ca 
Trà ngon cạn chén trước hiên nhà 
Khách đến tần ngần xin đối ẩm 
Nhìn ra chỉ thấy cỏ và hoa 
 



2017 
 
PHIỀN NÃO   
 
Đã đến trần gian ắt phải vương r 
Biết là kiếp bạc thấm đêm trường 
Vô cầu tự tánh đâu sân hận, 
Thường niệm tâm từ rõ hiểu thương. 
Còn thẹn đường tu qua vạn ngã, 
Ôm nguyền thánh quả tới muôn phương. 
Phiền nan hóa giải ngày vui bước 
Não đoạn, bình yên khắp nẻo tường. 
 
XUÂN VỀ CỬA PHẬT 
 
Xuân về nắng trải nhẹ nhàng lay, 
Cửa Phật tôn nghiêm lẳng lặng này. 
Mấy độ đông tàn rồi cảnh mới! 
Bao lần kiếp lỡ bởi tình ngây! 
Cũng như tháng vẫn nương kinh kệ, 
Mãi vậy ngày cùng bón cỏ cây. 
Dứt sạch, an nhiên bên thế thái, 
Lâu dần ngấm rõ pháp thiền đây. 
 
THỊ ĐẠO 
 
Bình thường thị đạo có gì khơi! 
Xả hết thong dong khắp đất trời… 
Bởi sợ Sáu đường cầu thuận tiến 
Vì còn Ba cõi để sầu rơi.  
Tâm an vạn nẻo, hương nồng thắm, 
Tánh lặng muôn bề, trí diệu khôi. 
Thấy rõ quay về nương bản giác 
An nhiên chẳng vướng thế vui rồi. 
 
2019 
 
 
LẮNG TÂM 



 
Sông mê bể ái vốn chung dòng, 
Nghi hoặc ra vào cửa có không. 
Tham đắm trần gian nên lận đận, 
Tìm cầu đạo cả vẫn long đong. 
Ngày qua trí cạn buồn lên mắt, 
Tháng lại tay xuôi thấy nặng lòng. 
Khập khễnh chân tà xa chốn cũ 
Sáu đường ngập lối những gai chông… 
 
Sáu đường ngập lối những gai chông, 
Tinh tấn đêm ngày thấu sắc không. 
Xả bỏ lòng trần cho sạch bụi, 
Vun bồi tuệ giác phải dày công. 
Nơi nơi xoa dịu mong đời sáng,  
Chốn chốn mở bày được đạo thông. 
Pháp Phật nguồn chơn soi vạn ngã, 
Nương cùng kệ diệu lắng tâm trong. 
 
TỈNH MÊ  (Đối họa) 
 
Cái tỉnh cái mê rõ khác dòng 
Chuyên cần lý sự  thấy huyền không 
Kinh thâm rọi thấu còn chi ngại 
Pháp bảo hoằng truyền chẳng phải đong 
Hiểu thế ngày lên trau trí huệ 
Suy ra tháng lại gọt tơ lòng 
Thời gian chạy mãi nào ai đợi 
Cũng sợ sáu đường đã khổ chông 
 
Cũng sợ sáu đường đã khổ chông 
Kinh huyền vốn dạy uẩn đều không (*) 
Lòng nhơ rửa thấu đâu còn bụi 
Tánh lặng hòa đầy nỏ dụng công 
Chẳng bỏ vô minh, mờ tính sáng  
Luôn tìm chánh đạo, lắng tâm trong 
 
 
Nương Thầy nương pháp  qui nguồn cội (**) 



Vạn nẻo thăng trầm sẽ rõ thông. 
 
2019 
--------------------------  
(*) Ngũ Ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
(**)Thầy: (Mười danh hiệu của Phật: Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn 
 
THU VẪY 
 
Thu vẫy hoa ngàn thoảng gió khơi, 
Niềm vui mấy khúc lại chiều trời… 
Trầm luân sợ nỗi chờ duyên rụng, 
Luẩn quẩn vương tình tủi kiếp rơi! 
Vẫn hiểu tâm trong là sáng láng, 
Sao hoài dạ đục chẳng tinh khôi? 
Hương thiền đã đón nhưng chưa mở! 
Tạm tạm lòng an khó nói rồi…  
 
GIỮ CHẶT (Đối họa) 
 
Giữ chặt mơ nhiều chắc khó khơi, 
Lang thang khắp nẻo vướng tơ trời. 
Duyên may thọ hết thì duyên rụng,  
Nghiệp ác xua dần để nghiệp rơi. 
Cứ mãi rong chơi cùng đoạn kiếp, 
Càng đang quanh quẩn lỡ qua thời 
Đường xuyên mấy khúc ta thầm ngẫm 
Dở dở ương ương khổ chẳng rồi… 
 
2019 
 
 
 
 
 
CHÙM THƠ VU LAN 2019 
 



THÁNG BẢY VU LAN   
 
Tháng Bảy Vu Lan đã đến rồi 
Sương chiều mộ đá, lặng đời côi… 
Duyên trần cứ cạn đâu vần đổi! 
Nẻo phận còn nong chẳng thể bồi. 
Nhớ cảnh quê nghèo thời xót nỗi, 
Hờn tìm sữa thiếu lúc nằm nôi. 
Chưa lần báo đáp Người đi vội, 
Vạn kiếp ân sâu nghĩa khó hồi… 
 
MẸ GIỮA ĐỜI  
 
Bên thềm tiết lạnh ngấm ngâu rơi! 
Vắng vẻ phòng không… Mẹ giữa đời. 
Ước cả, con đừng tâm lắng lợi, 
Mơ thầm, cháu sống nghĩa đừng vơi. 
Từ bi giác ngộ luôn cùng khởi, 
Nhân cách soi đều chớ vội ngơi. 
Dưỡng dục ân thâm hằng rõ bởi, 
Bao thu khuất bóng vẫn đương thời… 
 
THÁNG BẢY VỀ   
 
Gió lộng mưa giăng tháng Bảy về, 
Xa rồi bóng Mẹ… những ngày thê. 
Âm thầm sinh dưỡng như trời bể 
Lặng lẽ chan hòa tựa thủy khê.  
Chịu thiệt nuôi con nào lúc kể,  
Sống hiền với xóm chẳng đường chê. 
Nhà không Người, vắng tìm đâu dễ, 
Nhận cả ân thâm, hiếu nghĩa kề. 
 
 
MẸ HIỀN   
 
Dọ quãng Me hiền buổi xế trưa, 
Mồ hôi nhễ nhại, điểm sao vừa… 
Bao ngày xót nỗi … hòa thân tựa! 



Mấy đỗi sầu cơn… chạnh cảnh lừa. 
Chẳng biết vì đâu… rầu phận vữa… 
Nào than chả rõ…  nhọc duyên thừa! 
Đêm về thổn thức Người  mô nữa, 
Dưỡng dục ân nầy, thấm nẻo xưa… 
 
MẠ  
 
Xóm nhỏ bao thời… Mạ ngóng trông, 
Người đi… khó gạt nỗi tơ lòng. 
Thương về nẻo ấy cho đời lộng, 
Mở lại duyên nầy thấu nghĩa trong… 
Mẹ đã bình yên… ngoài cánh cổng,(Trời) 
Con thầm rộn rã…  quạnh mùa đông.  
Thu đùa mấy quãng sao lòng trống, 
Biết hỏi ai chừ… thấu nghĩa hong… 
 
---------------------------- 
 
HOA NGÀN 
 
Lẳng lặng hoa ngàn khẽ thoáng ngân, 
Trầm nhang quyện gió cõi yên gần. 
Ngoài hiên lộc biếc đùa năm cũ, 
Giữa kệ thơ bồng cảm khách tân. 
Ngả mũ xin chào ngày lại đến, 
Dang tay nối giữ tuổi xiêu vần. 
Thời vui mấy buổi mà lo nhọc, 
Rạng rỡ thanh bình ngắm nẻo xuân. 
 
2019   
 
ĐƯỜNG VỀ      
 
Mây vờn cổ tự quyện làn hương, 
Lữ khách thành tâm chẳng ngại đường. 
Rứt bỏ bao niềm nơi phố thị, 
Dần quên những bậc chốn quan trường. 
Già lam tĩnh lặng xa tình đắm, 



Cửa Phật yên bình thấu kệ vươn. 
Tuệ nhật soi tìm nương pháp hỷ, 
Còn đâu cõi thế, bảo vô thường?... 
 
  YÊN BÌNH (Đối họa)        
 
Yên bình cõi Phật nguyện làn hương! 
Bởi lẽ tâm mê khó tiếp đường, 
Sợ mất duyên trần tìm cốc tĩnh, 
Lờ buông sự thế ngại đêm trường!  
Vì còn vọng động nên sầu đắm, 
Chẳng bớt thôi ràng lại khổ vươn. 
Phước báu bao đời tùy thiện nghiệp, 
Nhân gian vốn ngẫm chuyện vô thường!... 
 
LÊN ĐƯỜNG (Đối họa)      
 
Dốc thẳm mây rừng quyện khói hương 
Tìm quên phố hội lặng lên đường 
Mê cơn lận đận nương nhân thế 
Tỉnh giấc thong dong biết dặm trường 
Lý sự luôn cầu đâu mãi đắm 
Cuộc đời đã thấu chẳng còn vươn 
Loanh quanh vạn cõi nào ai rõ 
Dẫu nhận trần gian giọng điệu thường! 
 
2019 
 
 
 
ĐÓN TẾT 
 (Vần trắc) 
 
Tiết đổi hương tràn thơm đón Tết, 
Muôn nơi rộn rã còn chi mệt. 
Âm thầm trước ngõ đóa mai khai, 
Rạng rỡ trong nhà câu đối kết. 
Ước cả trau tình, nghĩa chẳng lơi, 
Mong sao trọn nỗi, niềm không chết. 



Xuân trần khách chủ thắm như hoa, 
Cũ mới qua về đâu cách biệt… 
 
VUI TẾT (Đối họa)  
 (Vần trắc) 
 
Trong nhà rộn rã vui ăn Tết 
Ngóng mãi người thân chờ nhớ mệt 
Cảnh trổ hương nồng thấm nghĩa đan 
Hoa tràn nắng nhẹ lay tình kết 
Chưa từng phúc đến có buồn ghê? 
Chẳng đặng xuân về thì nản chết? 
Sống vẹn bao ngày bớt chữ than, 
Hòa cùng thế thái nào phân biệt… 
 
THỊ ĐẠO (Đối họa) 
 
Bình thường thị đạo có gì khơi! 
Xả hết thong dong khắp đất trời… 
Bởi sợ Sáu đường cầu thuận tiến 
Vì còn Ba cõi để sầu rơi.  
Tâm an vạn nẻo, hương nồng thắm, 
Tánh lặng muôn bề, trí diệu khôi. 
Thấy rõ quay về nương bản giác 
An nhiên chẳng vướng thế vui rồi. 
 
2019 
 
VIÊN MINH 
( Chiết tự khoán thủ ) 
 
Vào xuân nắng trải xóa sương mờ, 
Im ắng non bồng cũng nắn thơ. 
Êm cả đời soi hòa kệ lặng, 
Nhọc cùng ý trỗi chạnh lòng tơ, 
Mến nơi vắng vẻ đường thiền dưỡng, 
In dấu bình yên cửa Phật chờ.                     
Nặng nợ trần gian tìm đạo sáng, 
Huân tu định huệ nguyện qui bờ. 



 
VIÊN MINH (Đối họa)  
( Chiết tự khoán thủ ) 
 
Vào chốn thiền lâm gỡ lối mờ, 
Im lời, bặt tiếng chẳng đề thơ. 
Êm hòa mõ nguyện xiêu đời lắng, 
Nhọc xả duyên ràng mỏi dạ tơ. 
Mong cửa từ bi còn độ chứa, 
In tâm Bát Nhã mãi nương chờ. 
Ngày lên gọt động vui tinh tấn, 
Hiểu thấu nguồn chơn rõ bến bờ… 
 
XUÂN YÊN 
 
Thoang thoảng hoa tràn nắng nhẹ lay, 
Hòa xuân khách chủ tận nơi này. 
Gió lành mõ nguyện vun tâm lắng, 
Duyên thuận kinh cầu xóa trí ngây. 
Rộng mở già lam an cõi thế, 
Thâm huyền nẻo đạo lặng tầng mây. 
Như như vạn pháp đều cùng khắp, 
Sợ cảnh phù trầm, chặt khổ vây… 
 
2019 
XUÂN VIẾNG CHÙA 
( Vận hồi đầu ) 
 
Mơ làn tiết mới quyện ngàn mơ, 
Chờ đến chùa thiêng khách ngóng chờ. 
Ánh đạo yên bình thêm tuệ ánh, 
Tơ lòng lắng dịu bớt tình tơ. 
Lý thông ứng biện mau hòa lý, 
Bờ giác nguyền trau sớm cập bờ. 
Cúi lạy cầu may thà chớ cúi, 
Ngờ kinh giáo pháp, khổ vì ngờ. 
 
VIẾNG CẢNH CHÙA (Đối họa) 
( Vận hồi đầu ) 



 
Mơ viếng cảnh chùa lại được mơ, 
Chờ mong tĩnh lặng vẫn luôn chờ. 
Ánh huyền đạo cả soi niềm ánh, 
Tơ lắng tâm bình xóa nỗi tơ. 
Lý sự uyên thâm bền vạn lý, 
Bờ duyên rạng rỡ đẹp muôn bờ. 
Cúi xin lợi lộc thôi đừng cúi, 
Ngờ vực lòng tin mãi mệt ngờ. 
 
NIỀM MƠ (Đối họa)  
( Vận hồi đầu ) 
 
Mơ tìm lạc cảnh vẫn hoài mơ, 
Chờ mãi niềm mong cứ gắng chờ. 
Phước quả xoay vần hay chuyện phước, 
Tơ hồng nối nhịp chỉ đời tơ. 
Chốn về sanh tử còn nơi chốn, 
Bờ đến thường chơn rõ pháp bờ,  
Thấy được trầm luân mà sợ thấy. 
Ngờ nhân kết nghiệp đúng nên ngờ. 
 
2019  
LIỄU PHÁP 
 
Pháp Phật viên dung vạn cõi hòa, 
Người trời liễu ngộ, lặng niềm ca. 
Tu chơn phá chấp qui đường rạng, 
Niệm dối ghiền tham đến nẻo tà. 
Thất thểu duyên vần xa ánh đạo, 
Mù mờ phận lụn ngại liên hoa.  
Loanh quanh cảnh khổ đà chưa dứt! 
Thử hỏi bao giờ thoát lửa gia.? (*) 
 
-------------------------  
(*) Nhà lửa tam giới 
Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Phật ví Tam giới như nhà lửa, không yên, đầy dẫy sự 
khổ, rất đáng sợ hãi 
 



CHÚC MỪNG CHÁU 
( Ông Bà nội chúc mừng cháu Nguyên Bảo )  
 
ÔNG dõi theo cùng những bước đi, 
BÀ vui kết quả gắng bao thì. 
NỘI trao nghị lực tương lai đến, 
CHÚC cả  tinh thần nhiệt huyết ghi.  
MỪNG hướng thành danh đừng ngại bởi, 
CHÁU lo học tập chớ nương vì. 
NGUYÊN do trí đức… ngàn điều hỉ, 
BẢO kiện thân bình, quyết rộng  thi. 
 
THAM CẦU 
 
Tham cầu chẳng dứt khó mà buông, 
Được mất hơn thua ngẫm dạ buồn. 
Mộng tưởng hoài đeo chầy thấy cội… 
Hư danh mãi bám rối tìm nguồn… 
Thôi lừa bởi bậu gây phiền toái, 
Chớ hỏi rằng chàng xúi bất công. 
Xả bỏ đừng vin ngày đã hết… 
Rộn ràng ái dục cỗi tâm trong. 
 
 
 
ĐẾN THU (Từ láy 4 âm tiết)  
 
VỘI VỘI VÀNG VÀNG cũng đến thu, 
ĐONG ĐƯA ĐONG ĐẨY cảnh qua vù. 
Ì À Ì ẠCH cầu vừa đủ, 
VẤT VƯỞNG VẤT VA ước chẳng bù. 
Đời DỞ DỞ ƯƠNG ƯƠNG chuộng  nghĩa, 
Kiếp NGƠ NGƠ NGẨN NGẨN thôi thù. 
LOANH QUANH LUẨN QUẨN chờ ngày mới, 
Thế thái, CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI tu. 
 
NÀNG THU (Đối họa) 
(Từ láy 4 âm tiết) 
 



RẦM RẦM RỘ RỘ đón nàng thu, 
Vạn sự NHẤP NHA NHẤP NHỔM bù… 
Dạ LỦ KHỦ LÙ KHÙ mãi nhọc! 
Tâm DỒN DỒN DẬP DẬP nào lu! 
LƠ THƠ LẨN THẨN đâu tìm ngã 
VỘI VỘI VÀNG VÀNG chẳng kiếm vu! 
Chớ THỦ THỈ THÙ THÌ cái mệt! 
TRẬM TRẦY TRẬM TRẬT chỉ tâm tu. 
 
CHỜ XUÂN (Đối họa)  
(Từ láy 4 âm tiết) 
 
RẦM RẦM RỘ RỘ đón nàng xuân, 
Vạn sự NHẤP NHA NHẤP NHỔM vần… 
Dạ LỦ KHỦ LÙ KHÙ mãi nhọc! 
Tâm DỒN DỒN DẬP DẬP nào tân! 
LƠ THƠ LẨN THẨN sao tìm tuệ! 
VỘI VỘI VÀNG VÀNG lại kiếm ân! 
Chớ THỦ THỈ THÙ THÌ cái mệt! 
TRẬM TRẦY TRẬM TRẬT chỉ tình chân. 
 
2019 
 
BUÔNG (tập danh)  
( Buông, Thôi Kệ, Cho Qua, Có Chi Mô ) 
 
Tránh bớt ưu phiền hãy gắng BUÔNG, 
THÔI tham đắm nữa kẻo thêm buồn. 
Sai lầm KỆ cả, bình tâm giữ, 
Đúng đắn CHO nhiều, hỷ xả tuôn. 
Mọi chuyện đều QUA đâu bám mãi, 
Bao điều  sẽ CÓ chẳng ôm luôn. 
Tiếc CHI cõi thế hoài dâu bể! 
MÔ Phật quay về thức tỉnh chuông… 
 
BUÔNG (Tập danh) (Đối họa)  
( Buông, Thôi kệ, Cho qua, Có chi mô ) 
 
Bao điều tuế toái hiểu lờ BUÔNG 



Trút bỏ THÔI ham… đỡ chuyện buồn 
KỆ hết thị phi, lòng chẳng bận 
CHO hòa cởi mở, trí dần tuôn  
Thời QUA cứ thế trôi trôi mãi,  
Của CÓ đâu hoài giữ giữ luôn! 
Tất cả không CHI mà nuối tiếc! 
MÔ nào tâm động lắng thiền chuông? 
 
CHƯA NGƠI 
 
Chưa tìm lối thoát, chẳng cùng ngơi, 
Bởi vậy dùng dằng lại cố bơi. 
Thấy cảnh thường tình … lòng vẫn rộn! 
Nhìn đời lắm lúc … dạ nào thơi. 
Tâm can khắc khoải lâu còn ngộ! 
Việc thế ngổn ngang khó có rồi! 
Quẳng hết thời an, lìa lận đận, 
Ngày lên thanh thản ngắm dương ngời. 
 
2019 
 
XUÂN TRÊN NON 
 
Cảnh vật xuân về gội thảm xanh, 
Hương thơm lộc trỗi khắp đầy cành. 
Vần xoay sự thể hoài không gác, 
Luẩn quẩn dòng đời  mãi chẳng canh. 
Mấy độ vui ghiền bên khóm trúc, 
Bao thời lắng đọng túp lều tranh. 
Vì chưa ngộ thấu càng xua mộng! 
Khổ lụy còn đưa dựa liếp mành… 
 
MỘT MÀU XANH (Đối họa)  
 
Cây rừng lướt thảm một màu xanh, 
Mãi hót chim say ríu rít cành. 
Tiết thuận xôn xao, cùng nhụy hé, 
Xuân ngời rộn rã, khắp vườn canh. 
An nhiên lý đạo, vui kinh pháp, 



Lặng lẽ đường trần, thấm liếp tranh. 
Chẳng hỏi bao lâu lìa cõi mộng, 
Càng thôi lóng ngóng tựa song mành. 
 
TÌM VỀ 
 
Luẩn quẩn dương trần cũng lúc buông, 
Đau thương khốn khó phải chi buồn? 
Vì hoài rong ruổi… nên rời cội, 
Bởi miết vui chơi… chạnh nhớ nguồn… 
Tham ái xa rồi… tâm chẳng giữ, 
 Suy lường đâu có… định không công. 
Thuyền từ trí Nhã luôn cùng tận, 
Thế thái nhân tình thảy mát trong… 
 
2019 
 
 
 
KHỞI HẠNH 
 
Sống tu khởi hạnh phải bền lòng. 
Tỏa sáng niềm tin dưới ánh hồng. 
Quả khổ hiu hiu chìm ngõ tối, 
Đạo huyền rạng rạng chiếu trời trong. 
Rõ theo giáo pháp, từ bi trọng, 
Ngộ thấu nguồn thiền, trí huệ thông. 
Tánh lặng hằng soi qua khắp nẻo, 
Muôn loài vạn vật vốn hư không. 
 
AN LÒNG ( Đối họa ) 
 
Kinh thư trao tặng bạn an lòng. 
Diễn dạy tuyên dương ánh sắc hồng. 
Bao phủ mây mưa chìm ngõ tối, 
Hiển bày nhật nguyệt thấy trời trong. 
Phật tôn nghiêm, mượn lời khai mở, 
Pháp nhiệm mầu, cầu nghĩa rõ thông. 
Tịnh thủy đại bi nguồn giải thoát, 



Đường thiền nẻo giác lắng tâm không. 
 
TÌNH CHÂN ( Đối họa ) 
 
Tình chân nghĩa nặng thấy an lòng, 
Ấm áp trần gian dưới nắng hồng. 
Lầm lạc nhờ Thầy đem nẻo giác, 
Quay về cậy nghĩa lọc tâm trong. 
Kệ khai đạo hạnh lời lời thấu, 
Pháp quảng niềm tin chúng chúng thông. 
Chẳng thật, chẳng quyền lay khắp chốn, 
Đường dài trí mở lắng thu không. 
 
2019 
 
 
 
QUAY VỀ  (Giao cổ đối)  
 
Nghiệp trỗi bao thời bởi tác nhân? 
Nguyên do vô thỉ đến muôn ngàn… 
Vui đường đạo cảm theo bè báu,  
Bón hết thân tình sáng nghĩa ân. 
Sống thực tâm khoan rời huyễn ảo, 
Tham nhiều ác trỗi tiếp hư chân. 
Sông mê còn đó đau thương nảy, 
Lặn lội nương cùng  giáo pháp ngân… 
 
ĐỢI CHỜ AI 
 
Răng lòng thấp thỏm đợi chờ ai? 
Chẳng rõ duyên sao trắc trở hoài! 
Trước ngõ hè tan, vương lá đổ, 
Bên thềm thu đến, lắng diều bay. 
Xôn xao tấc dạ khi chiều vắng, 
Rộn rã bao niềm lúc bóng phai. 
Ký ức đong đưa theo gió thoảng, 
Hương thầm tuổi ấy nặng tình cay. 
 



HƯƠNG MÂY (Chiết tự - khoán thủ)  
 
Hương đưa rượu ngọt, khách vui mời, 
Ươm nghĩa say niềm sáng dạ phơi. 
Ơn lộc dương trần, nương để sống, 
Nghẽn tình duyên nợ, lỡ hòa khơi. 
Giữa dòng biển khổ, vô minh họa, 
Mãi cảnh tâm mê, cõi mộng đời… 
Ân phúc bao thời do chính bậu… 
Yên bình tuệ hiển rõ là thơi… 
 
2019   
 
 
 
HỮU HẢO 
 
Hữu hảo xây niềm chẳng kể mươi, 
Kiêng men, ngán thuốc… cũng luôn cười. 
Ngày lên dạ mát như non thẳm, 
Tuổi đến… tình nồng ví biển khơi. 
Lả lướt ươm câu vui có bạn, 
Thong dong kết phú rộn theo người. 
Bồng lai cõi thế ta cùng dựng, 
Gắng giữ xuân lòng mãi mãi tươi… 
 
THIỆN HỮU ( Đối họa )  
 
Vui hoài thiện hữu kể gì mươi, 
Nỗi nhớ, đời say, mỉm miệng cười. 
Rộn khắp hương trần êm nghĩa tỏa, 
Ngây cùng cõi mộng sáng niềm khơi. 
Chan hòa nẻo khuất tìm thêm bạn, 
Nhận rõ lòng an trải với người. 
Cảm sắc tình nom thời đã dựng… 
Theo về tuổi hạc thấm càng tươi. 
 
VUI CÙNG  ( Đối họa ) 
 



Xướng họa theo cùng nỏ ngán mươi, 
Niềm thương, nghĩa kết nhoẻn môi cười. 
Quay đầu thấy biển hoài xanh thắm! 
Ngước cổ trông nguồn mãi mát khơi! 
Tuổi có bao thu, hòa nỗi bạn, 
Đời ghi mấy buổi, sống tình người. 
Nương dâu biến đổi sao càng dựng? 
Quẳng hết ưu phiền dạ sáng tươi. 
 
2019 
 
 
 
CHIỀU QUÊ (Thuận nghịch độc)  
Thuận: 
 
Sương mờ lặng cảnh chạnh mùa quê, 
Đắng nỗi còn ngây tuổi cập kề. 
Đường đẹp rõ soi thầm kẻ lá, 
Dạ buồn sao lỡ vắng bờ đê. 
Vương niềm lắm lệ rơi càng nhớ,                        
Quẩn khúc nhiêu câu tắc mãi thề. 
Tường tận vết đau hằn trải trống, 
Thương  đời ngại phận xót lòng tê. 
 
Nghịch: 
 
Tê lòng, xót phận ngại đời thương, 
Trống trải hằn đau vết tận tường. 
Thề mãi tắc câu, nhiêu khúc quẩn, 
Nhớ càng rơi lệ, lắm niềm vương. 
Đê bờ vắng lỡ sao buồn dạ, 
Lá kẻ thầm soi rõ đẹp đường. 
Kề cập tuổi ngây còn nỗi đắng! 
Quê mùa chạnh cảnh lặng mờ sương. 
 
TÌNH QUÊ  ( Đối họa )  
( Thuận Nghịch độc) 
 



Thuận: 
 
Sương thoảng nắng tràn  ấm đất quê 
Nhớ nhung  hoài cảm nghĩa thân kề 
Đường qua cạnh ngõ, cài xanh lá 
Nỗi sợ bên chiều, lặng rợp đê 
Vương  dạ  dấu thời  đau buổi ngóng 
Lắng ân theo nhịp rối câu thề 
Tường  thâm cảnh khổ đời xuôi ngược 
Thương mãi lối nầy,chặng  tái tê. 
 
Nghịch: 
 
Tê tái chặng nầy lối mãi thương 
Ngược xuôi đời khô cảnh thâm tường 
Thề câu rối nhịp theo ân lắng 
Ngóng buổi đau thời dấu dạ vương 
Đê rợp lặng chiều bên sợ nỗi 
Lá xanh cài ngõ cạnh qua đường 
Kề thân nghĩa cảm hoài nhung nhớ 
Quê đất ấm tràn nắng thoảng sương. 
 
DÁNG NGUYỆT 
 
Hương ngàn rỗi rãi ghẹo hằng nga, 
Lộ giữa thiên thanh dáng ngọc ngà. 
Hạ vãn đong đưa nhiều kẻ mộng, 
Thu sầu thấp thỏm lắm niềm sa. 
Vì thương lãng tử đùa vui vậy! 
Bởi nhận thuyền quyên rõ khổ là! 
Hỏi nhỏ bao đêm trần thế ngẫm? 
Đi về mấy nhịp bậu cùng ta… 
 
THÔN DÃ   
“Tiệt hạ - Bát âm” 
 
 
Thanh thản vườn nương cũng khổ à… 
Mì khoai êm bụng có chi mà… 



Vờn trăng rộn bóng lâu chưa đã… 
Ngắm gió say hương khoái thật là… 
Mấy buổi đời vui còn chuốc ngã… 
Bao ngày cái lặng vốn tìm ta… 
Điền viên cây cảnh dầu không lạ…  
Nhưng lỡ thênh thang lúc quá đà… 
 
2019 
 
THIẾU MẸ 
 
Thiếu Mẹ trên đời thấy cảnh thê! 
Thái dương khuất bóng… chỉ đêm về, 
Nhiều năm dưỡng bởi hơn tình kể… 
Trọn kiếp thương vì khổ nỗi lê. 
Kẽo kẹt… nuôi mầm qua dãy phố…  
Ngậm ngùi… nhắc đoạn suốt bờ đê… 
Ân thâm biển lớn con nguyền tạc, 
Nguyện sống tâm từ bớt kẻ chê… 
 
LÁ RỤNG BAO MÙA  ( Đối họa ) 
 
Được mất thường còn ngẫm sự thê! 
Mẹ ơi! Sao lặng mãi chưa về! 
Ra đi biền biệt lời không để, 
Ở lại u buồn cảnh cũng lê. 
Nghĩa lớn khuyên con nhìn góc bể… 
Ơn nhiều bảo cháu biết bờ đê… 
Dưỡng sinh trả hết thì đâu dễ, 
Chỉ nguyện với lòng sống chẳng chê… 
 
DƯỠNG DỤC  ÂN NẦY ( Đảo vận) ( Đối họa ) 
 
Dưỡng dục ân nầy nghĩa khó chê, 
Xuôi nguồn đạo hiếu, tựa hà đê… 
Bao năm khắc khoải Me  như thế! 
Vạn buổi long đong Bố chẳng hề! 
Thổn thức đàn con đau ngại kể, 
Lo âu mấy chặng bệnh theo về. 



Xin nguyền báo đáp đâu là dễ? 
Trọn vẹn nhiêu phần dẫu khổ thê… 
 
2019 
 
 
TÂM 
 ( Bát điệpTÂM– Thuận nghịch độc )  
Thuận: 
 
Nhòa nhạt  nẻo TÂM chỉ khép đời, 
Ngát hương TÂM nhật sánh xanh trời. 
Hoa tàn, cảnh mệt TÂM rầu nhớ, 
Đạo có, TÂM lành phúc khó  rơi. 
Hòa nhẫn giữ TÂM nương  trí lực,     
 Mộng đan xua tín rộn TÂM người. 
Tà đường bỏ, sáng TÂM an lạc, 
 Ngà ngọc sắc TÂM…để rạng cười. 
 
Nghịch: 
 
Cười rạng để TÂM sắc ngọc ngà, 
Lạc an TÂM sáng bỏ đường tà. 
Người TÂM rộn tín xua đan mộng, 
Lực trí nương TÂM giữ nhẫn hòa. 
Rơi khó phúc lành… TÂM có đạo, 
Nhớ rầu TÂM mệt… cảnh tàn hoa. 
Trời xanh sánh nhật, TÂM hương ngát, 
Đời khép chỉ TÂM nẻo nhạt nhòa. 
 
AN  ( Đối họa ) 
 ( Bát điệp AN – Thuận nghịch độc ) r 
Thuận: 
 
Nhòa AN sống khổ mãi trông đời, 
Sáng lặng, thêm AN trải  khắp trời. 
Hoa  thắm đẹp nào …AN cảnh rộn, 
Cõi huyền AN chẳng… lạc niềm rơi.     
Hòa cùng  thế tỉnh duyên AN pháp, 



Chứng rõ thời  AN phận nhẹ người. 
Tà kiến khó AN trao chánh niệm 
Ngà thân hiển nét rạng  AN cười  
 
 
Nghịch: 
 
Cười AN rạng nét hiển thân ngà, 
Niệm chánh trao AN khó kiến tà. 
Người nhẹ phận AN thời rõ chứng, 
Pháp AN duyên tỉnh thế cùng hòa. 
Rơi niềm lạc chẳng AN huyền cõi, 
Rộn cảnh AN nào đẹp thắm hoa. 
Trời khắp trải AN thêm lặng sáng, 
Đời trông mãi khổ sống AN nhòa. 
 
NGUYỆT DỖI (Hoán vận – nđt)  
( Vần bằng ) 
 
Trời khuya nguyệt dỗi ánh sao đầy, 
Ngõ xóm buồn giăng… lạnh cỏ cây. 
Ngóng mãi duyên chầy ươm thuở mộng, 
Trông hoài nỗi nhớ chạnh niềm vây. 
Âm thầm hẹn buổi trăng hè phố…     
Quạnh quẽ theo thời cảnh gió mây. 
Giữ lại hương nầy qua nẻo khắp, 
Đêm tàn nghĩa cảm… sánh tình ngây. 
 
( Vần trắc ) 
 
Trời khuya nguyệt dỗi… đầy sao ánh, 
Ngõ xóm buồn giăng…cây cỏ lạnh. 
Ngóng mãi duyên chầy, mộng thuở ươm, 
Trông hoài nỗi nhớ, vây niềm chạnh. 
Âm thầm hẹn buổi phố hè trăng… 
Quạnh quẽ theo thời mây gió cảnh. 
Giữ lại hương nầy khắp nẻo qua, 
Đêm tàn nghĩa cảm ngây tình sánh… 
 



2019 
 
 
NẮNG QUÊ (Hoán vận)  
(Vần bằng) 
 
Rộn rã đường quê nắng trải đầy, 
Hoa chào bướm giỡn lặng ngàn cây. 
Xuân còn ướp lạnh ươm chồi nẩy, 
Trúc mãi xiêu bồng lắng cỏ vây. 
Ngẩn ngắm ong vờn tươi bãi sậy,  
Nao cầm tóc xõa lẳng trời mây. 
Nhiêu lần cách biệt hương tình trỗi,  
Kỷ niệm ùa về đắng nỗi ngây. 
 
( Vần trắc ) 
 
Rộn rã đường quê đầy trải nắng, 
Hoa chào bướm giỡn cây ngàn lặng. 
Xuân còn ướp lạnh nẩy chồi ươm, 
Trúc mãi xiêu bồng vây cỏ lắng. 
Ngẩn ngắm ong vờn, sậy bãi tươi, 
Nao cầm tóc xõa, mây trời lẳng. 
Nhiêu lần cách biệt trỗi tình hương, 
Kỷ niệm ùa về ngây nỗi đắng… 
 
QUÊ MÌNH (Hoán vận) ( Đối họa )  
( Vần bằng ) 
 
Vườn xanh bướm lượn nhú hoa đầy, 
Rạng rỡ quê mình đủ trái cây 
Tiết đến xuân vui đời lộc trổ 
Hương vờn gió thoảng nụ cành vây 
Thanh bình, nghĩa nặng…  bao khe suối 
Ấm áp, tình nồng… phủ khói mây 
Một thoáng say niềm, non nước trải 
Hiền hòa nỗi nhớ vũ cầm ngây… 
 
 



 
( Vần trắc ) 
 
Vườn xanh bướm lượn đầy hoa nhú, 
Rạng rỡ quê mình cây trái đủ 
Tiết đến xuân vui, trổ lộc đời 
Hương vờn gió thoảng, vây cành nụ 
Thanh bình nghĩa nặng… suối khe bao 
Ấm áp, tình nồng… mây khói phủ 
Một thoáng say niềm trải nước non 
Hiền hòa nỗi nhớ ngây cầm vũ…. 
 
MÂY NGÀN (Giao cổ đối – nđt)  
 
Cảnh ấy mây ngàn lũ lượt trôi, 
Chiều sương vội vã ửng bên đồi! 
Như đường nghiệp cứ cùng đua mãi, 
Chẳng lỡ hoài theo tận góc trời. 
Đã hiểu xa rồi lâu hội tác, 
Còn nom cách biệt khổ than mời. 
Niềm riêng thử giấu nghe rầu lặng, 
Mấy quãng tình câm để gọi đời… 
 
QUÊ XƯA 
 
Rộn rã vườn quê tỏa ánh hồng, 
Hương tràn cõi thế dạ hoài mong. 
Đồng xanh thuở dại giờ đâu có, 
Phượng thắm xuân hờn khắp cả không! 
Chạnh nỗi niềm riêng tìm gốc cội, 
Đau ngày nắng mới tắm triền sông. 
Thời gian mãi đuổi người xiêu lạc, 
Đọng lại tình đây nặng tấm lòng. 
 
2019 
 
 
 
GIỠN TRĂNG VÀNG 



( Lục ngôn – Bát vĩ đồng âm ) 
 
Cứ giỡn trăng vàng nắn cõi thơ, 
Hòa chung dạ khúc cớ chi mờ! 
Loanh quanh giấc mộng nên vỡ, 
Lắng đọng canh khuya thấm chờ. 
Chẳng nhắc duyên ta sao lại lỡ, 
Hoài trông nghĩa bậu rõ cùng khờ. 
Vì răng trật nẻo mà kêu ngỡ, 
Khó biết khi mô thảy thấy bờ. 
 
NGUYỆT HÉ ( Đối họa )  
( Lục ngôn – Bát vĩ đồng âm ) 
 
Thu vàng nguyệt hé nàng thơ, 
Khách tục hồn say nghĩa tứ mờ. 
Chếnh choáng bồng lai phiền chẳng vỡ, 
Mênh mang cõi thế ngẩn nên chờ. 
Thương thầm kiếp bạc yêu cùng lỡ, 
Níu chặt trần ngây biết mãi khờ. 
Trách cứ chi ai nói ngỡ! 
Ừ thôi tuổi hạc ngẫm quay bờ… 
 
MẸ TÔI (nđt)  
 
Dọ quãng Me hiền buổi xế trưa, 
Mồ hôi nhễ nhại, điểm sao vừa… 
Bao thời xót nỗi … hòa thân tựa! 
Mấy đỗi sầu cơn… chạnh cảnh lừa. 
Chẳng biết vì đâu… rầu phận vữa… 
Nào than chả rõ…  nhọc duyên thừa! 
Đêm về thổn thức Người  mô nữa, 
 Dưỡng dục ân nầy, thấm nẻo xưa… 
 
2019 
THỜI YÊN  
Bổn pháp chân như chẳng dữ hiền, 
Xin nguyền rõ đạo biết thời yên. 
Tâm nhơ chỉ quẩn, nào an tịnh, 



Tánh lặng hằng trong, vốn diệu huyền. 
 Hiển hiện bao đường lan cõi khắp, 
Chan hòa vạn lối thấu trần nguyên. 
Nguồn chơn Bát Nhã đều cùng thấm, 
Hóa giải trầm luân đã khổ phiền… 
 
AN VUI LỐI ĐẠO ( Đối họa ) 
 
An vui lối đạo sống tâm hiền, 
Rảo bước đường trần lẳng lặng yên. 
Dạ ổn qui thiền vun trí sáng, 
Lòng sơ thọ pháp tiếp kinh huyền. 
Lang thang mấy thuở đau cùng khắp, 
Lận đận bao đời xót lỡ nguyên. 
Biết được thời qua suy rõ thấm, 
Nhân gian sao lại khổ vì phiền? 
 
NHẮN NHỦ 
( Ngũ độ thanh – Thủ vỷ ngâm ) 
(Tiễn cháu Lê Vũ Nguyên Bảo qua New Zealand nhập  học vào Học viện Hàng không 
Quốc tế (IAA) International Aviation Academy). 
 
 
Rộn buổi mai hồng tiễn cháu ngoan, 
Hòa vui, thỏa ước rõ chu toàn. 
Đường thênh thẳng bước luôn dò nhịp, 
Sải rộng xuôi nguyền cũng tính toan.  
Mãi hiểu, tình thâm cầu quý bạn… 
Nào quên, nghĩa trọng biết nương đoàn… 
Bao điều gởi trọn niềm tin giữ, 
Rộn buổi mai hồng tiễn cháu ngoan. 
 
2019 
 
 
 
LẶNG LẼ BÊN VƯỜN 
 
Lặng lẽ bên vườn cảm nguyệt nga, 



Khuya dần chạnh nỗi ánh sao sa. 
Thương đời loạng choạng như thân mỏng, 
Xót cảnh đong đưa tựa dáng ngà.  
Dẫu rõ tâm an nào có thế, 
Vì lơi trí tĩnh cũng không là. 
Mà thôi hiện cõi vui cùng thưởng, 
Ngõ vắng thanh nhàn mãi bậu ta. 
 
TÂM SỰ ( Đối họa )  
 
Đêm tàn mãn tiệc tiễn hằng nga 
Ngắm nghía theo dần… ngẫm lệ sa 
Tháng ngỡ mênh mang nghe kiếp bạc! 
Ngày lên rộn rã sợ duyên ngà. 
Ai hay phận dối vì đâu bởi, 
Kẻ rõ đời chênh dẫu chẳng là. 
Mãi hỏi thời qua còn trở lại? 
Bao niềm vẫn đọng… vội rời ta… 
 
TƠ LÒNG 
 
Xóm nhỏ xuân thời dạ mãi trông, 
Người đi khó gạt nỗi tơ lòng. 
Nương về nẻo ấy cho đời lộng, 
Mở lại duyên nầy thấu nghĩa trong. 
Mộng ngỡ bình yên cùng sánh cổng, 
Hương thầm rộn rã chỉ tìm bông.  
Thơ đùa mấy quãng xui tình hỏng, 
Biết hỏi ai thề, lỡ chuyện hong… 
 
2019 
 
 
 
DƯƠNG TRẦN 
 
Có phải dương trần tựa cõi tiên… 
Ngày lên quẳng hết dạ an ghiền. 
Soi cùng mấy thuở xem đường phận, 



Ước tận bao lần thử ngõ duyên. 
Bản giác hoài trong nào vật vã? 
Thường chơn vốn lặng chẳng ưu phiền. 
Thì sao mãi chịu trầm luân chuyển! 
Trí Nhã xua dần nẻo thụy miên. 
 
ƯỚC GÌ TIÊN ( Đối họa ) 
 
Dương trần rõ khổ ước nàng tiên, 
Cố dưỡng chòi am tịch tĩnh ghiền. 
Bởi mỏi long đong đường nhập thế. 
Vì khờ lận đận lối tùy duyên, 
Tìm hoài cõi mộng nên đời rối. 
Ngóng mãi bồng lai tạo nỗi phiền. 
Sữa thánh, cháo thiền vui đạo nghiệp, 
Bao thời chỉ quán xả trầm miên. 
 
SỐNG ĐẠO BÌNH THƯỜNG ( Đối họa ) 
 
Sống đạo bình thường sánh cõi tiên 
Đời thương chẳng bận lắng mê ghiền 
Sáng lên kệ sách nương Thầy bạn 
Chiều xuống bồ đoàn thức cảnh duyên  
Được thế an vui đừng vướng não, 
Hờn chi tuế toái phải mang phiền. 
Xuân qua hạ đến thời thay đổi, 
Hiểu rõ bao niềm giảm thụy miên.  
 
2018 
 
NHỚ THUỞ 
( Nghịch dại ) 
 
Hong trình một thuở nhớ hình trông, 
Xong nỗi dân tình ngẫm xổi nong. 
Dạ hối mây vờn niềm dối hạ, 
Giông đằng sấm cuốn nghĩa giằng đông. 
Chuốc  cùng bao bận nên chùng  cuốc, 
Mong đạt nhiêu phần thấy mạt đong. 



Bát cụi rỗng tênh thời bụi cát, (*) 
Trong lời khó tả khổ trời long… 
----------  
(*) (Cụi: Thổ ngữ) Chạn: đồ dùng bằng gỗ hoặc tre, đóng thành tủ có nhiều ngăn để đựng 
thức ăn, bát đĩa. 
 
HẠ VÀ THƠ 
( Thủ nhất thanh (nhất đồng) – Độc vận ) 
 
HẠ kề nhớ bạn nắn vần THƠ,  
HẠ trắng ru hồn gióng nẻo THƠ…  
HẠ mãi về đây từ thuở nhỏ, 
HẠ còn đứng đó bởi ngày THƠ.  
HẠ thương buổi học bên bàn sách! 
HẠ cảm đêm đàn cạnh tiếng THƠ. 
HẠ rộn lời yêu nhìn má ửng… 
HẠ tràn bao nỗi đọng niềm THƠ. 
 
HẠ VÀ THƠ ( Đối họa ) 
 
HẠ họa đôi vần… thiện hữu THƠ, 
HẠ gần gũi, ngấm bởi niềm THƠ. 
HẠ thương mấy chặng tình còn rối, 
HẠ ngẫm bao thời dạ vẫn THƠ. 
HẠ mỏi mệt, khi đà cách bạn, 
HẠ bần thần, lúc chỉ chờ THƠ. 
HẠ yêu nghĩa vẹn hoài không dứt, 
HẠ nối  phương miền kết tứ THƠ. 
 
XA RỒI CÁI THUỞ 
( Thuận nghịch độc ) 
( Thuận ) 
 
Xa rồi vắng thuở mệt hơn đau, 
Lỡ hẹn người qua… thoáng khúc sầu. 
Nhà phố đẹp vui luôn rộn cảnh, 
Ngõ sân trơn mướt chẳng phai màu. 
Hòa theo tuổi mộng bao mơ thấm, 
Ngóng mãi đường chiều những đổi mau. 



Tha thiết dấu nầy niềm lại cảm, 
Ta nhìn rõ phận thấy phiền âu. 
 
( Nghịch ) 
 
Âu phiền thấy phận rõ nhìn ta, 
Cảm lại niềm nầy dấu thiết tha. 
Mau đổi những chiều … đường mãi ngóng, 
Thấm mơ bao mộng… sắc theo hòa. 
Màu phai chẳng mướt trơn sân ngõ, 
Cảnh rộn luôn vui đẹp phố nhà. 
Sầu khúc thoáng qua người hẹn lỡ, 
Đau hơn… mệt thuở vắng xa rồi… 
 
SẦU GIĂNG ( Đối họa ) 
( Thận nghịch độc ) 
( Thuận ) 
 
Xa khoảng cách lòng cả đớn đau, 
Rõ sao thời thế vẫn giăng sầu. 
Nhà bên rạng đẹp xinh hoa cỏ, 
Lối ngõ tươi xanh sáng sắc màu. 
Hòa quyện cảnh duyên thêm chuốc lỡ, 
Vướng còn ân nghĩa trả tìm mau. 
Tha bao để hiểu càng hoài nhớ, 
Ta mãi gắng trừ khước nỗi âu… 
 
 
 
( Nghịch ) 
 
Âu nỗi khước trừ gắng mãi ta, 
Nhớ hoài càng hiểu để bao tha. 
Mau tìm trả nghĩa ân còn vướng, 
Lỡ chuốc thêm duyên cảnh quyện hòa. 
Màu cửa sáng xanh tươi ngõ lối, 
Cỏ hoa xinh đẹp rạng bên nhà. 
Sầu giăng vẫn thế thời sao rõ, 
Đau đớn cả lòng cách khoảng xa. 



 
THIỀN TRÀNG 
 
Già lam lặng tĩnh sáng thiền tràng, 
Mõ nguyện an hòa hợp chúng Tăng. 
Lập hạnh tâm nguyền xuôi thiện pháp, 
Vun từ đức ngập rạng chơn nhân. 
Thâm nghiêm Phật quả khơi dòng tuệ, 
Kính ngưỡng kệ Thầy tỏa sắc trang. 
Đại đạo quảng truyền yên vạn loại, 
Trùng tu diệu nghĩa lắng kinh vàng. 
 
KIẾT HẠ AN CƯ ( Đối họa )  
 
Giáo Phật nguyền vun rộng đạo tràng, 
Duyên trần nguyện lớn dựng đoàn tăng. 
Mong tầm đến cửa bền ân pháp, 
Thấy được qui nguồn rõ ích nhân. 
Tĩnh mặc, cùng tu hòa rạng điển, 
Yên bình, cộng trú giải huyền trang.  
Gìn tâm lập hạnh thiền môn sáng, 
Trí Nhã về theo tận Sắc vàng. 
 
2019 
 
 
DUYÊN TRẦN (Thủ nhất tự - Bát vỹ đồng âm)  
 
Vẫn hẹn hoa tràn nắng ngập sân,  
Vườn ươm hạnh phúc rộn duyên trần. 
Vòng tay ấm áp tình vô tận, 
Việc phước thanh cao nghĩa sáng ngần. 
Vả lại lòng an đâu có lẫn, 
Ví như kiếp bạc cũng không cần. 
Vào đời nhận rõ thôi nương phận, 
Vạn sự nhau cùng lấy chữ chân… 
 
NỖI NIỀM QUA ( Đối họa ) 
(Thủ nhất tự - Bát vĩ đồng âm – Ngũ độ thanh) 



 
Chưa hè phượng nở khắp vườn sân, 
Chất nỗi niềm qua lặng nẻo trần. 
Chỉ lỡ thời yêu đời xót tận, 
Còn đâu buổi dỗi dạ trong ngần. 
Công chàng mấy nhịp vay nào lẫn, 
Cảnh bậu ngàn năm ngẫm vốn cần. 
Có dẫu quay tròn xô đẩy phận, 
Chong đều lại nghĩ sống tình chân. 
 
HƯƠNG TRẦN ( Đối họa )  
(Thủ nhất tự - Bát vĩ đồng âm – Ngũ độ thanh) 
 
Lá rọi xanh đồng tỏa ngõ sân, 
Lòng vui chẳng động lắng hương trần. 
Len vào cửa tĩnh càng vô tận, 
Lóng  mở thời an sẽ lộng ngần. 
Lẳng lặng am thiền soi trí lẫn, 
Lầm than cõi thế dụng tâm cần. 
Lần ra nẻo khổ  sao buồn phận, 
Lý sự tu tròn hiểu nghĩa chân. 
 
 
 
PHƯỢNG HỒNG  ( Đối họa ) 
(Thủ nhất tự - Bát vĩ đồng âm – Ngũ độ thanh) 
 
Phượng thắm chưa về tỏa ngõ sân, 
Phần ta sợ mãi dáng vai trần. 
Phờ duyên nỗi nhớ dài không tận, 
Phải dạ tình trông rối đã ngần. 
Phớt bệnh… lùi mơ thành chả lẫn, 
Phòng đau… giảm lụy biết đang cần. 
Phù dung mấy nẻo buồn than phận, 
Phá được ngây lòng tỏ ngưỡng chân. 
 
KỶ NIỆM VỀ 
 
Ngàn dâu rẽ lối… lặng quay về, 



Kỷ niệm xuân thời trót ngõ quê. 
Ẳm lại người xưa đành nẻo mới! 
Mong tìm chốn cũ ngập niềm mê. 
Hương mùa gợi nỗi đời theo hướng, 
Gió bãi hòa âm tuổi ngại bề. 
Mộng gởi già lên càng vẫy bước, 
Ta còn nuối mãi chặng tình lê.  
 
NGÀY VỀ  ( Đối họa ) 
 
Ruộng ngát mùa lên đã trở về, 
Len từng kỷ niệm nhớ ngày quê. 
Ru hoài tuổi mộng càng thêm thấu, 
Rước mãi cơn chờ lại để mê. 
Bữa lạnh đông tàn đau khắp nẻo, 
Chiều nghiêng hạ đến não muôn bề. 
Lần qua mấy độ trau tình nở, 
Bởi nghĩa vun đầy nặng gót lê. 
 
2019 
 
 
NỖI NIỀM 
 
Gió thoảng hoa tràn đậm sắc hương, 
Tim chùng gợi khoảng nỗi niềm tương…  
Đìu hiu ngẩn nhớ thời nuôi mộng, 
Lặng lẽ thầm mơ dấu vọng trường. 
Khắp nẻo tình ươm hoài mãi rộn, 
Bao chiều dạ ngóng vẫn còn vương. 
Tang bồng ủ lại nồng men thấm, 
Ngẫm cuộc đời qua cả lối thường… 
 
CÕI TƯƠNG ( Đối họa )  
 
Quanh vườn ngập nắng trải mùi hương, 
Kỷ niệm quay về thấm cõi tương. 
Bởi tiếc thời yêu, còn dỗi mộng, 
Vì xiêu tóc xõa, mãi mơ trường. 



Ngày ru nỗi nhớ đau lòng rộn, 
Cửa khép duyên chùng nhọc chỗ vương. 
Dẫu biết đường qua nào trở lại, 
Đời sao cứ lạc ngõ vô thường… 
 
QUI NGUỒN ( Đối họa )  
 
Hoa ngàn rải khắp, rộn đầy hương, 
Chạnh nỗi qui nguồn …trải khúc tương. 
Vẫn kiếm niềm mơ rầu nẻo phận, 
Hoài trông cõi mộng khổ đêm trường. 
Vun cùng kỷ niệm ân tình lỡ, 
Trút cả dương trần đạo nghĩa vương. 
Bởi mãi cuồng ngây thành có vậy, 
Vì đang lạc lối, nghĩ vô thường! 
 
2019 
 
 
 
SỐNG NHẪN (nđt - bvđâ)  
 
Sống nhẫn bao thời lẳng lặng qua, 
Trần gian chỗ dựa gắng thương mà. 
Lờ đi cái bực tan buồn lã, 
Thấy rõ cơn phiền sợ khổ xa. 
Thấu thảy đường mê lần họa rã, 
Lơi cùng ngõ dục hổng đời sa. 
Bên Người giữ đạo niềm không quá, 
Tịch tĩnh bình yên biết để hòa. 
 
BUÔNG DẦN ( Đối họa )  
 
Buông dần đố kỵ đẩy phiền qua, 
Khắp nẻo cười vui trĩu mặn mà. 
Mở ngõ từ gieo, chờ khách lạ, 
Vun tình nghĩa tập, bước đường xa. 
Yên hàn chốn đạo phờ đau rã, 
Lặng lẽ  kinh Thầy ẩn khuất sa. 



Thiểu dục muôn đời đâu cũ quá, 
Bình minh vẫn rạng sống an hòa. 
 
TRANG NGHIÊM CỬA PHẬT 
 
Trang nghiêm cửa Phật nguyện hoài khơi, 
Tánh lặng trau đều khắp mọi nơi. 
Thật đạo Thầy đem gương hạnh sáng, 
Vô sanh Pháp thí huệ dương ngời. 
Rộng thi  Bát Nhã đau tàn lắng, 
Nhằm thấm Bồ đề khổ xả vơi. 
Kiến lập Già lam nương đức lớn, 
Cửa tu chánh niệm vẫn theo đời. 
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SÔNG QUÊ 
 
Sông thời mãi lượn uốn đường quanh, 
Nỏ giấu niềm riêng nghĩa trọn dành. 
Lặng lẽ chiều thu mờ chẳng thấu, 
Bình yên tháng hạ lửng sao đành. 
Dân tình rõ lối nương đời thuận, 
Phước lộc thừa ân để cõi lành. 
Bởi nhận lòng đây hoài nỗi nhớ, 
Đi cùng kỷ niệm khó rời nhanh. 
 
HƯƠNG XƯA ( Đối họa ) 
 
Gió thoảng hương tràn rộn nỗi quanh, 
Hồn xiêu lối nhỏ dạ thương đành! 
Nương thời lão giả… soi đầu bạc! 
Để quãng quê mùa… nợ tóc xanh. 
Dẫu hiểu đời nông, hoài trói buộc, 
Còn xui phận oải, mãi đeo hành. 
Trông về chốn cũ thầm mơ cảnh, 
Hỏi vận khi nào mới hãm phanh. 



 
BỜ MƯƠNG RUỘNG CỎ ( Đối họa ) 
 
Rộn rã bờ mương trải mát quanh, 
Mùa lên ruộng cỏ sớm vươn nhành. 
Yên bình một thuở tràn hương ngát, 
Rạng rỡ bao đời mở lối xanh. 
Lộc nõn lòng nương thời chẳng mất, 
Tình thơ nghĩa cảm dạ không đành. 
Ôm tròn kỷ niệm thì đâu nỡ, 
Sợ nỗi xuân nồng rảo bước nhanh. 
 
 
 
 
MÃI NHỚ ( Đối họa ) 
 
Hương mùa gợi mãi … để tìm quanh, 
Mấy thuở  niềm vui cũng đoạn đành. 
Nỏ dỗi duyên chùng, đau kiếp bạc, 
Đâu hờn mối lỡ, nản tình xanh. 
Trong hiền lẳng lặng… ngày sông suối… 
Sáng tỏa bình yên… lẽ ngọn ngành… 
Kỷ niệm dằng dai thành nghĩa thấm,  
Theo dòng thế sự ngẫm hoài nhanh. 
 
THỜI THƠ 
 
Ruộng cỏ thời thơ duỗi cánh bồng, 
Bao giờ trả nợ thú ngày rông? 
Theo về cái thuở hoài say mộng, 
Nuối lại hương mùa chỉ nghĩ rong. 
Bởi ngóng duyên nầy oằn dạ cỗi, 
Cho lần cảnh nọ nhớ tình trong.  
Hành trang đất Mẹ ân nào đủ, 
Nguyện cả niềm đây mãi sáng hồng. 
 
TUỔI THƠ ( Đối họa ) 
 



Lần thương cái tuổi rạ khô bồng 
Vẫn ướm niềm thơ rộn cả đồng 
Lữ khách quay về xô nẻo mộng  
Duyên trần nhớ tủi ngẫm đời rong 
Xa dần chốn nọ hương nào cỗi 
Cách trở phương nầy vị mãi trong 
Hẳn biết theo dòng sông nghĩa cuộn 
Còn ta lỗi hẹn cảnh xuân hồng. 
 
2019 
 
 
 
 
CHỚ PHIỀN AI 
 
Dương trần đã hẹn chớ phiền ai, 
Nhét đẫy lòng tham bị khổ cài. 
Lẽ sống hoài trông cuồng quả dại, 
Duyên tình cứ đuổi dễ nào phai. 
Bờ an gốc tĩnh đừng e ngại, 
Nẻo chánh đường ngay miễn luận bài. 
Ước vọng chưa dừng rong ruổi mãi, 
Nương cầu pháp thủy đợi ngày mai. 
 
LÒNG AN ( Đối họa ) 
 
Hiểu lẽ an lòng khó lụy ai, 
Đời thôi vướng bận khỏi chi cài? 
Im lời đón nhẫn đâu là dại! 
Lặng tiếng lơ chờ rõ để phai. 
Trước những gièm pha nào đủ ngại, 
Còn như  phớt tỉnh cũng không bài. 
Triền miên đố kỵ hoài đau mãi 
Xả nỗi tham cầu đặng ánh mai. 
 
SẦU AI ( Đối họa )  
 
Mong cầu chẳng ngán rõ sầu ai, 



Khóa chặt nguồn tham khổ vẫy cài. 
Mấy quãng xuôi tình xem cảm dại, 
Bao điều nghịch cảnh cố tìm phai. 
So bì thổn thức lòng còn ngại, 
Gói kỷ hiềm nghi hận sẽ bài. 
Bởi gắng mơ đùa nên chạy mãi, 
Thì sao phớt tỉnh chuyện ngày mai. 
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NGẮM CẢNH LƯNG ĐÈO (Bát láy)  
 
Thong dong ngắm cảnh đẹp lưng đèo, 
Cảm thấy nhẹ nhàng cả buổi leo. 
Suối mát long lanh vờn liếp cỏ. 
Riềm xanh nhăng nhít phủ ao bèo. 
Đong đưa kỷ niệm ngày lơi mãi… 
Lóng nhóng duyên tình kiếp hết veo. 
Gốc tích nhiêu đời ròng rã đó! 
Mơ màng đỉnh núi… cuốn niềm theo… 
 
TRÈO ĐÈO (bát láy) ( Đối họa )  
 
Lạnh lẽo chùng mây khắp đỉnh đèo, 
Nhiêu người vắt vẻo lại trườn leo. 
Chân thình thịch níu hoài mương cỏ, 
Mắt lặng lờ trông mãi dải bèo. 
Thấy dễ dàng vui chờ thỏa lạ, 
Đi ròng rã mỏi sợ đành veo. 
Nghiêng triềng dốc thẳm hồn men nhịp, 
Dóng dả bao niềm nỗi đặng theo. 
 
HƯƠNG QUÊ 
 
Mơ về  những buổi dạo chiều trong, 
Rộn rã đầy hương tỏa ngát đồng. 
Kỷ niệm xuân tràn như gió đẩy 



Tình dân nghĩa thấm tựa sương lồng. 
Nào kêu cảnh khổ nhà  xiêu vách! 
Đã biết cơn rầu chặng nổi dông. 
Bởi rứa xa rồi lòng  mãi bận, 
Ngàn thương chốn Mẹ sáng mai hồng. 
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HOÀI MƠ (Thuận nghịch độc) 
( Đọc xuôi ) 
 
Đêm về trở thấm nghĩa hoài mơ, 
Dỗi cả rầu xưa phút hẹn chờ. 
Thềm đọng nỗi đan hương gió thoảng, 
Nắng soi mùa dậy tản mây mờ. 
Êm ngày tỏ lối vui hòa nhịp, 
Rạng cõi yêu nhà rộn gióng thơ. 
Mềm ướt mắt thương tràn nẻo mộng, 
Thêm rầu buổi nhớ lặng hồn ngơ. 
 
( Đọc ngược ) 
 
Ngơ hồn lặng nhớ buổi rầu thêm, 
Mộng nẻo tràn thương mắt ướt mềm. 
Thơ gióng rộn nhà yêu cõi rạng,  
Nhịp hòa vui lối tỏ ngày êm. 
Mờ mây tản dậy mùa soi nắng, 
Thoảng gió hương đan nỗi đọng thềm. 
Chờ hẹn phút xưa rầu cả dỗi, 
Mơ hoài nghĩa thấm trở về đêm. 
 
LẠI MƠ (Thuận nghịch độc) ( Đối họa )  
 
( Đọc xuôi) 
 
Đêm vắng nẻo buồn khúc lại mơ 
Lạnh thương ngày ấy quãng ai chờ 
Thềm soi nghĩa nặng đời đau mỏi     



Bóng ngã tình thâm dạ khổ mờ 
Êm thắm để thời suy ngẫm kệ 
Lắng đều nghe bạn kết bình thơ 
Bên bờ lá dỗi hồn người khuất 
Thêm nỗi ước tìm mãi ngẩn ngơ. 
 
 
( Đọc ngược) 
 
Ngơ ngẩn mãi tìm ước nỗi thêm 
Khuất người hồn dỗi lá bờ bên 
Thơ bình kết bạn nghe đều lắng 
Kệ ngẫm suy thời để thắm êm 
Mờ khổ dạ thâm tình ngã bóng 
Mỏi đau đời nặng nghĩa soi thềm 
Chờ ai quãng ấy ngày thương lạnh 
Mơ lại khúc buồn nẻo vắng đêm. 
 
TÀN ĐÊM (Thuận nghịch độc) ( Đối họa )  
 
( Đọc xuôi) 
 
Đêm tàn thức giấc trở về mơ… 
Hiểu thấu còn mô ngõ đợi chờ!   
Thềm lặng dáng qua ai có ngỡ, 
Nợ riêng tình mỏi kẻ tan mờ. 
Êm dòng sáng phách say cùng nhịp, 
Vắng bạn xuôi ngày rối lỡ thơ. 
Thêm nhớ cảm buồn đau mãi giữ, 
Mềm lòng thấy tiếc dạ than ngơ. 
 
( Đọc ngược) 
 
Ngơ than dạ tiếc thấy lòng mềm, 
Giữ mãi đau buồn cảm nhớ thêm. 
Thơ lỡ rối ngày xuôi bạn vắng, 
Nhịp cùng say phách sáng dòng êm. 
Mờ tan kẻ mỏi tình riêng nợ, 
Ngỡ có ai qua dáng lặng thềm. 



Chờ đợi ngõ mô còn thấu hiểu? 
Mơ về trở giấc thức tàn đêm. 
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TỰ THUẬT TUỔI GIÀ 
 
Tháng ngày thấm thoát tựa chim bay, 
Ông gẫm mình ông, nghĩ cũng hay. 
Tóc bạc bao giờ không biết nhỉ! 
Răng long ngày trước hãy còn đây. 
Câu thơ được chửa? Thưa rằng được. 
Chén rượu say rồi. Nói chửa say. 
Kẻ ở trên đời lo lắng cả, 
Nghĩ ra ông sợ cái ông này. 
 
                  Nguyễn Khuyến 
 
TỰ THUẬT TUỔI GIÀ r 
 (Cảm họa thơ cụ: NGUYỄN KHUYẾN)  
 
Việc đến theo thời cũng chớp bay 
Duyên trần lỡ xuống mấy ai hay 
Căng da bấy bận đâu còn nhỉ? 
Mỏi gối từng ngày rõ biết đây. 
Ân lắm đạo trời hoài mãi được, 
Lộc nhiều cõi thế vẫn chưa say. 
Già men để ngẫm có chi lạ, 
Rộn rã cùng vui ở chốn này… 
 
ĐỔI THAY  ( Đối họa ) 
 
Thu về cúc thắm bướm vờn bay, 
Mọi chuyện theo thời chóng đổi thay. 
Gia nghiệp tham cầu quen lối ấy, 
Tình trường quyến luyến nhận nơi đây. 
Xem chừng thiên hạ song còn ngẫm, 
Hiểu thế đường trần dẫu đã say. 
Vạn thứ quay cuồng nom giống cả, 
Ai hay có biết… rõ duyên nầy. 



 
2019 
 
NHỚ HẠ QUÊ 
 
Trĩu cả niềm mơ đón hạ về, 
Theo hoài cõi mộng vắng đường quê. 
Thời xuân cảnh nhọc lòng không cỗi, 
Chốn lão tâm hòa lợi nỏ mê. 
Chẳng lỡ tình xưa đà ước hẹn, 
Còn thương xóm nhỏ mãi ôm thề. 
Nhìn mây nắng rọi thèm hương cũ! 
Nghĩa tỏ đi cùng khó dạ khê. 
 
TRÔNG VỀ 
 
Gọi nắng về thêm kẻo hạ tàn 
Ngày dài nỗi réo sợ niềm tan 
Vì đang mãi vướng quê biền biệt 
Bởi cứ năng chờ dạ ngổn ngang 
Ôm cả dòng Khê còn sóng nhớ 
Mơ cùng khe Ải ngại chiều loang 
Thương nhiều xứ Mẹ hoài nương bóng 
Nghĩa đất tình người đã trót mang. 
 
XAO LÒNG (bvđâ -thủ vĩ ngâm)  
 
Đàn ai chẳng giấu nỗi tê lòng! 
Phút tĩnh nghe hồn lặng cửa song. 
Lỡ tiếc người đâu hờn phận mỏng, 
Cùng nuôi cảnh ấy giận xuân nồng. 
Canh tàn mắt mở sao còn mộng, 
Tiếng vọng tim hòa rõ hiểu thông. 
Khổ hận nghìn năm chừng khó rỗng? 
Đàn ai chẳng giấu nỗi tê lòng… 
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TRẦU CAU 
 
Hàng ngay quả mượt mãi không già 
Thoảng ngát ven làng ngõ rộ hoa 
Tỏ nỗi mùa lên đầy khắp chợ  
Tàn hương bẹ xả khuất quanh nhà 
Xinh bày dãy kệ mơ nhà cưới 
Lặng trải linh bàn cúng lễ ma 
Đã nhận cùng quê tình nở thắm 
Trầu cau cảnh ấy đẹp thương mà… 
  
TRẦU CAU  ( Đối họa ) 
 
Lặng ngát trời xanh mãi chẳng già, 
Làng quê mướt trải đặng duyên hòa. 
Qua mùa sáng dậy thơm cùng ngõ, 
Gặp dãy chiều lên thoảng khắp nhà. 
Dịp cưới niềm trao bày nghĩa cả, 
Thời tang cỗ dọn chứng tình mà. 
Xa rồi kỷ niệm bên đời thắm,  
Vạn thuở đi về thấu nỗi ta. 
 
DÃY CAU GIÀ ( Đối họa ) 
 
Về quê nhớ lại dãy cau già… 
Đẹp ngõ hàng ngay cảnh thái hòa. 
Nỗi rộn mùa hoa lần trở gió… 
Lòng nao xác hạt buổi phơi nhà. 
Đành câu lỗi hẹn mơ rồi hết, 
Mặc thuở còn vương tiếc lỡ mà. 
Bỏ cuộc rời thương hoài nghĩa thắm, 
Bao điều nghĩ bận khúc tình ta… 
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VÔ MINH 
 
Chơn thừa kệ bảo… rõ vô minh, 
Đuốc tuệ soi đường mãi hiển linh. 
Thấm cảnh ân đời trông nghĩa đạo, 
Liền phương Pháp chủ luận duyên tình. 
Cầu mong vạn nẻo yên bờ giác, 
Nguyện ước trần gian tỉnh cõi bình. 
Huệ Nhã từ quang hằng trải chiếu, 
Đi về dắt kẻ rã lời kinh…  
 
BÁT NHÃ SOI ĐƯỜNG ( Đối họa ) 
 
Bát Nhã đem đường… tỏ nguyệt minh, 
Soi từng ngõ ngách cảm thần linh. 
Dương trần sống trọn đều nương nghĩa, 
Lý đạo bày an cũng  hiểu tình. 
Vạn nẻo qui dần theo chốn tĩnh, 
Nhiều phương dạy dỗ tiến tâm bình. 
Đây rồi cửa Phật nguyền tham chiếu, 
Ngẫm mở nguồn chơn thấu kệ kinh. 
 
SỐNG ĐẠO ( Đối họa )  
 
Nương đời ngẫm đạo sống hiền minh, 
Tĩnh lặng bao thời nhiếp cảm linh. 
Dạo hẳn dương trần vui thấy nghĩa, 
Dành ra trí huệ ổn bằng tình. 
Qui cùng khắp cõi đều tâm tịnh, 
Thấu rõ ngàn thu chỉ dạ bình. 
Việc tới lòng an đừng để lỡ,  
Đêm ngày tiếp khổ nhận huyền kinh. 
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GIỠN HOA 
 



Nhớ buổi xuân thời lại giỡn hoa, 
Ngày cho đỡ bớt tuổi đang già. 
Nhiều năm lữ khách em nào lạ?  
Vạn kiếp duyên trần kẻ vẫn xa. 
Tận hưởng tham vì nên khổ đã, 
Hoài rong bởi hận ẵm đau đà. 
Vui cùng cõi thế ân đời thỏa, 
Chẳng hối lâu dần chuyện cũng qua . 
 
HƯƠNG THẦM ( Đối họa ) 
 
Ong vờn nhụy nõn khắp vườn hoa, 
Để vọng hương thầm ngấn nỗi sa. 
Ngõ nhỏ quê người quen xóm lạ, 
Trăng mùa lúa rẫy gợi thời xa. 
Tìm về một thuở tình riêng đã, 
Ngẫm lại từng phen tóc hẳn đà. 
Cạn lối xuân nồng cho nghĩa thỏa, 
Đi cùng tuổi tác nặng đời qua. 
 
BÌNH YÊN ( Đối họa )  
 
Thấy chuyện luôn ngờ rõ chẳng yên…  
Thời gieo trí quẩn dễ ưu phiền! 
Còn say đuổi bắt hoài mang họa, 
Mãi cảm dung hòa có được duyên. 
Cửa đạo từ bi hằng gõ giác, 
Đường tâm trống trải vẫn nương thiền. 
Trầm luân vạn nẻo thành qui hướng… 
Ngẫm cả dương trần vốn lặng nhiên… 
 
 
 
 
CHẲNG VƯỚNG ( Đối họa ) 
 
Bao thời chẳng vướng gọi là yên 
Tánh lặng tròn chu hỏi ngõ phiền? 
Thả lỗi đau người, ngày rước họa, 



Câu lời mát ruột, thuở ràng duyên. 
Còn đâu ảm đạm, tu liền giác! 
Đặng lẫn huyền mơ, chứng phải thiền? 
Đã hiểu đường ngay nào chệch hướng, 
Rong buồm dạ ổn sống hồn nhiên…  
 
LỄ PHẬT 
 
Quì hương lễ Phật ngát sen ngàn 
Rộn cả  muôn trời lẫn thế gian  
Giữa chốn mê tình đem hỷ lạc 
Trong đời rõ đạo thấy bình an 
Tâm mờ hận trỗi phiền đeo bám 
Dạ lắng tai hồi  khổ rũ tan 
Ngẫm sợ trầm luân càng tỉnh sáng 
Niềm gieo chẳng thối nghiệp vơi tàn. 
 
PHẬT ĐẢN ĐÀI CAO (Đối họa) 
 
Phật Đản đài cao lắng cõi ngàn… 
Sư Thầy gội thấu khổ trần gian. (*) 
Vo tròn nẻo giác khơi nguồn lạc, 
Thấy được duyên đời rõ để an. 
Thẹn lối chưa thành, ngày đã phổng! 
Nương thiền chẳng đặng, pháp nào đan! 
Thời qua vệt chớp… sao hoài rỗi? 
Mãi tưởng hồng ân ánh đạo vàng… 
 
2019 
----------------------------- 
(*) Mười danh hiệu Phật 
 
TÌNH TA 
 
Mấy thập thời nay rõ chả già… 
Hương đời bạn kết mãi tình ta. 
Lùi luôn tuổi hạc say cùng thế, 
Gộp thảy xuân thì giỡn với hoa. 
Chẳng nợ trần gian rầu nỗi tiếc, 



Không buồn số phận não điều la. 
Ngày qua thoải mái càn khôn ngẫm,  
Vẫn dạo cung trầm sảng khúc ca. 
 
VUI CÙNG ( Đối họa ) 
 
Hòa chung thiện hữu sáng quên già 
Cứ mãi tham cầu khổ tặng ta 
Khỏi bận tình ai đành cõi thế 
Quen đùa nghĩa ấy rộn đời hoa  
Thơ đừng nghĩ tuổi… ngày đâu đợi 
Phú dỗi than thời … phận chẳng qua 
Có hội quây quần thông cảm ngẫm 
Ngây người đã hiểu đặng hoài ca… 
 
BẠN GIÀ  ( Đối họa ) 
 
Hỏi mãi từ nay có bạn già, 
Vui mừng sưởi ấm chặng đời ta. 
Ngày lên mở ngõ tìm thêm phú, 
Hạ dỗi vang trường tưởng đến hoa. 
Cõng tận niềm thương càng mến hiểu, 
Đưa cùng nỗi nhớ chỉ thầm la. 
Chiều dâng tuổi hạc đong đầy nghĩa, 
Hữu hảo xuân lòng rộn khúc ca… 
 
2019 
 
 
 
 
 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2643 (2019)  
 
Cúi đầu đảnh lễ Phật Đản Sinh 
Cho con ghi dấu phút tư tình 
Ân thâm giáo pháp con nguyền thỉnh 
Trí Nhã luôn cầu sáng tỏa vinh. 
 



Cúi đầu đảnh lễ Phật Thế Tôn 
Ta Bà giáo chủ Đấng Thường Còn 
Gió từ tuệ nhật người qui đón 
Ân điền diễn dạy vượt ngàn non. 
  
Cúi đầu đảnh lễ dưới chân đài 
Chí nguyện tâm thành chữa bước sai 
Ân sâu gia hộ qua bao nẻo 
Thoát cảnh khổ đèo trí huệ khai. 
 
Cúi đầu đảnh lễ Đấng Như Lai 
Soi khắp nhân gian tựa ánh mai 
Mê lầm trút bỏ quay đường giác 
Nhận rõ nguồn chơn tiến bản lai 
 
Cúi đầu đảnh lễ Đấng Nhân Thiên 
Lẳng lặng linh quang tự tánh thiền 
Tâm chơn diệu dụng qua thời hiển 
Theo cùng tỏa sáng lặng như nhiên 
 
Cúi đầu đảnh lễ đấng từ nghiêm 
Tam đồ bát nạn cầu khai xiển 
Sinh tử nhiêu đời năng gắng tiễn 
Thế giới tâm bình mãi mãi yên 
 
 
 
                  
                   Cúi đầu đảnh lễ đấng Nhân Sư  
Đau khổ nhân gian có đại từ 
Bao mầm ác nạn xin đều khử 
Phước báu đi cùng xóa cõi hư 
 
Cúi đầu đảnh lễ đấng Chân Như 
Lợi lạc quần sanh khổ lụy trừ 
Bức trướng vô minh từ vén mở 
Soi dần ngõ đạo xóa phiền tư 
 
Cúi đầu đảnh lễ Chánh Biến Tri 



Cảnh khổ quần sanh bởi chúng vì 
Kệ ngọc kinh vàng hằng khai sáng 
Rạng rỡ lên đàng quyết rộng thi 
 
Cúi đầu đảnh lễ Vô Thượng Sĩ 
Thấy cả nguồn chơn tỏ huệ tri 
Vô ngôn bặt tướng nào suy nghĩ  
Vén cả trận đồ thoát lưới nghi 
 
Cúi đầu đảnh lễ Thế Gian Giải 
Quần sinh phước lạc nhờ ân đãi 
Bao điều luẩn quẩn còn đang ngại 
Khai tròn nẻo giác thoát trần ai. 
 
QUÊ TÔI 
 
Mấy bận mùa lên cũng chẳng giàu 
Không buồn mọi bữa thấy toàn rau 
Nhưng niềm bĩ ấy hoài vui dựng 
Rõ dạ nao nầy cứ khổ câu 
Bụi cỏ ven đường mang nghĩa lắng 
Cây vườn trước ngõ nợ tình sâu 
Mong cùng xóm nhỏ thanh bình dưỡng 
Ước cả lòng tin mãn nguyện cầu. 
 
 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN   
Kính Mừng Phật Đản 2643 (2019) 
 
1. Ta Bà giáo chủ xuống trần gian, 
Cứu khổ đại từ trải lạc ban. 
Lộc Uyển khai nguồn luôn nẻo sáng 
LâmTỳ thị hiện mãi dương quang. 
Tinh thần bất diệt soi cùng chốn, 
Thông điệp thâm nghiêm tỏa khắp ngàn. 
Vạn hướng bình yên hằng sống tưởng…  
Ân cao hiếu đáp niệm kinh vàng… 
 
2. Ân cao hiếu đáp niệm kinh vàng, 



Tế độ muôn loài đến thế gian.  
Thức tỉnh nương nguồn yên hỷ lạc,  
Qui đầu rõ cội thấm bình an. 
Sân si vạn kiếp thôi đeo đuổi, 
Ái dục bao đời quyết gõ tan. 
Tinh tấn rèn tâm… duyên sẽ rệu! 
Già lam cửa Phật hướng lên đàng.  
 
3. Già Lam cửa Phật hướng lên đàng…  
Sợ lỡ thân người sẽ chóng tan… 
Mãi tận vơi tà xuôi tiếng mõ, 
Càng mau tỉnh họa  nhẹ tơ đàn. 
Rời xa tập khổ lơ đừng chuốc, 
Quẳng hết đeo phiền nhiễm phải mang. 
Đủ rõ thăng trầm qua vạn lối, 
Đau nhìn cõi thế vẫn còn đang… 
 
4. Đau nhìn cõi thế vẫn còn đang… 
Thấy đạo chuyên tu hết ngỡ ngàng.  
Đã cảm nghiêm qui rèn trí rạng, 
Năng lần khuôn phép tỏa dương quang. 
Khánh chuông gõ thức thời không ngại, 
Vật chất lìa đưa dạ chẳng màng. 
Lặng lẽ tâm trong dần bớt khổ, 
Nương cầu Pháp bảo biết ngày an. 
 
5. Nương cầu Pháp bảo biết ngày an, 
Ngộ thấu lòng thênh khổ nỡ ràng.  
Thiểu dục cầm chân lừa thấy giảm, 
Đa nghi kết họa kéo mơ tàn. 
Thuyền từ dắt dẫn hằng theo lối 
Kệ diệu hoài trông rõ bước đàng. 
Phật Đản mùa về trên bến giác, 
Con nguyền chẳng lỡ chuyến đò sang… 
 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2643  
  (Đối họa ) 
 
1. Nhận pháp năng cầu rõ nẻo gian… 



Muôn trùng cõi nước Phật đều ban. 
Vì thương thế khổ, Lâm Tỳ rạng, 
Tận cứu dương mờ, Lộc Uyển quang. 
Quảng diễn kinh huyền lay vạn chốn, 
Thừa khai kệ bảo đến thiên ngàn. 
Thành tâm sám lỗi nhân lành hiển, 
Ngẫm cả trầm luân níu đạo vàng… 
 
2. Ngẫm cả trầm luân níu đạo vàng… 
Thương là chịu khổ khắp trần gian. 
Rằng qui nẻo giác thời chân lạc, 
Để có tâm thành lẽ lặng an. 
Cõi mộng đâu chờ xuôi phách rửa! 
Thân người chẳng đợi rõ ngày tan! 
Theo cùng Bát Nhã khai đường tuệ, 
Liễu pháp hoài nương trải chặng đàng. 
 
3. Liễu pháp hoài nương trải chặng đàng,. 
Thân người tựa bọt thoáng rồi tan. 
Còn say nẻo ái cần Lai kệ, (*) 
Vẫn vướng đường tơ trọng Bảo Đàn.(*) 
Rỗng cảnh kinh vàng nao dạ thấm, 
Xiêu hồn trí lãng khổ tình mang. 
Trầm luân vạn kiếp đành bao ngã, 
Động tĩnh soi cùng chướng giải đang. 
----------------- 
Thập lai kệ 
Chỉ cho bài kệ gồm 10 câu nói về 10 nguyên nhân và quả báo trong 2 đời, mỗi câu đều 
kết thúc bằng 1 chữ Lai, cho nên gọi là Thập lai. 
Pháp Bảo Đàn 
 
4. Động tĩnh soi cùng chướng giải đang, 
Đời thông nẻo thoáng khổ không ngàng. 
Kinh cầu tuệ tỏ chung niềm lắng, 
Mõ nguyện duyên tròn tỏa ánh quang. 
Nặng bởi tham còn đâu cũng vướng, 
Thầm hay nợ hết chẳng chi màng. 
Ân điền đã trải nguyền xuôi bến 
Hiểu thế tinh cần sẽ  được an. 



 
5. Hiểu thế tinh cần sẽ được an. 
Nhiều thêm lợi dưỡng chuốc mơ ràng 
Xua dần dãy hận phiền đau giảm 
Gột thảy đường sân xót não tàn 
Đạo khởi duyên đầy thì vững lối 
Niềm trau kệ rõ hẳn yên đàng 
Thầy về pháp dựng thừa chân ngã 
Phật chủng vun trồng quyết giữ sang. 
 
2019 
 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN  
(Đối họa)  
1. Mang nhiều ái dục khổ trần gian… 
Hỷ lạc theo về khắp mãi ban. 
Lộc Uyển người trao từ cõi sáng  
 Lâm Tỳ chốn tặng để trời quang 
Vừa đem pháp xả dìu yên đạo 
Chẳng ngại thuyền đưa thoát não ngàn 
Phật Tổ ân nầy đâu dễ đáp 
Thì chăm hiểu tụng thấm kinh vàng. 
 
2. Thì chăm hiểu tụng thấm kinh vàng. 
Gắng tập nương Thầy rõ khổ gian 
Ngõ nhỏ phương tìm mong thấy lạc 
Tâm mờ trí cải vỗ hoài an 
Xoay vòng vạn cảnh luôn cùng biến 
Thấp thỏm nhiêu niềm  cũng đặng tan 
Phật pháp tròn tu lìa nẻo dữ 
Thường chơn cõi lặng sáng thông đàng. 
 
3. Thường chơn cõi lặng sáng thông đàng. 
Bọt bóng bên đời sẽ ảo tan. 
Ẩn hiện bao thời như cỏ bấc… 
Hòa giao mỗi lúc tựa tơ đàn. 
Còn mong nhiễm họa cho buồn nối, 
Chẳng đợi lây tà khiến não mang. 
Đạo cả đường thênh lần chốn tĩnh, 



Quay đầu liễu ngộ biết ngày đang. 
 
4. Quay đầu liễu ngộ biết ngày đang, 
Nhắm trọn nguồn chơn chẳng não ngàng. 
Mõ nguyện thời siêng rèn trí rạng 
Kinh cầu kệ bảo đến trời quang. 
Xua nhiều ái nhiễm xa sầu hận, 
Gọt hết chường mơ rỗng khổ màng. 
Nẻo giác đường mê nhìn nghiệp diễn … 
 Bình thường lặng lẽ thấy lòng an. 
 
5. Bình thường lặng lẽ thấy lòng an, 
Đã biết trầm luân bỏ buộc rang. 
Cửa Phật đường chơn, cuồng ác miễn, 
Già Lam nẻo trọn, rõ điên tàn. 
Trừ mơ vững tập Thầy đưa lối, 
Xả mộng thầm thi pháp dẫn đàng. 
 
 
 
Dạ ngấm ân nầy khai xiển huyễn, 
Con nguyền dốc mạng hiểu bờ sang. 
 
2019 
 
KHAI NGUỒN 
 
Khai nguồn độ dẫn khắp trần gian, 
Pháp lực huyền thâm trải cõi ngàn. 
Rõ hướng theo Thầy yên kệ bảo,  (*) 
Thầm ân giữ đạo thấm kinh vàng. 
Vì thương Sáu nẻo nào xuôi chịu… 
Dẫu hiểu Ba đường chớ nhọc than… 
Thật cửa luôn trì chơn Bát Nhã, 
Quần sinh phúc lạc… khổ vơi tàn. 
 
(*) Mười danh hiệu của Phật. 
 
PHƯƠNG NGÀN (Đối họa) 



 
Pháp Phật theo người chỉnh ngõ gian, 
Bình an tánh lặng rõ phương ngàn. 
Đường mê vạn kiếp cầu kinh bảo, 
Lối cỗi  mười duyên mở kệ vàng. (*) 
Ngẫm chặng trầm luân giờ nỏ chịu! 
Suy đời lẫn lộn khoảng nào than? 
Thường chơn dứt mộng tìm Lan Nhã… 
Sáng dậy nhìn hoa chẳng rã tàn… 
 
2019 
----------------------------- 
(*) Mười hai nhân duyên 
 
 
HÀN CỐC (bvđâ)  
 
Khổ lụy cuồng ngây cũng bởi tiền, 
Thanh am nương rẫy bớt đời điên. 
Lời ngay rõ nghĩa đâu cần biện, 
Của dối mù tâm mãi để ghiền. 
Sáng thức ra vườn nghe hướng tiện, 
Khuya về gõ mõ thấm phương yên. 
Chuyện chi trút bỏ thì ai khiến, 
Được rứa thời vui xả đoạn phiền. 
 
HÀN CỐC (Đối họa) 
 
Vì nương cuộc sống phải dùng tiền 
Chữ tín trao cùng bớt hận điên 
Lỡ vướng lăng xăng nên thẳng tiễn 
Phớt qua vọng động sẽ xa ghiền 
Giản đơn mong muốn cho lòng tiện 
Đạm bạc vơi cầu thấy dạ yên 
Cuốc đất ngày an buồn chẳng diễn 
Ngẫm ra cảnh ấy giãi ưu phiền… 
 
TRĂNG 
 



Bên thềm trăng liếc gạ đêm thâu, 
Chẳng rõ tình mô lắng dạ sầu. 
Chàng Nghệ mênh mang tay cánh nõ…(*) 
Chị Nga lặng lẽ khóe viền châu …(*) 
Thương bình rượu hết sao lòng lững, 
Nhớ chặng đời vơi chính phận nhàu 
Hợp Phố trùng phùng duyên có mãn?(**) 
Chữ Điền còn đó hỡi người đâu? 
---------------------  
(*)    Hậu Nghệ - Hằng Nga. 
(**)  Châu về Hợp Phố 
(***) Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 
 
CHIỀU MƯA 
( Thuận nghịch độc ) 
( Đọc xuôi ) 
 
Vai mềm thấm nhẹ lướt chiều mưa 
Nhớ lắm về em… bóng thoáng vừa 
Hoài cảm nghĩa êm,.. mơ lúc nỡ! 
Mãi còn đời lộng… tội lần chưa! 
Phai dần để dạ ngây niềm thiếu 
Khuất lẫn vì tin rõ nỗi thừa 
Cài hết, khắc ghi nào dỗi mộng 
Ai cùng hiểu tỏ chút buồn xưa. 
 
( Đọc ngược ) 
 
Xưa buồn chút tỏ hiểu cùng ai 
Mộng dỗi nào ghi, khắc hết cài 
Thừa nỗi rõ tin vì lẫn khuất 
Thiếu niềm ngây dạ để dần phai 
Chưa lần tội lộng đời còn mãi 
Nỡ lúc mơ êm nghĩa cảm hoài 
Vừa thoáng bóng em… về lắm nhớ 
Mưa chiều lướt nhẹ thấm mềm vai… 
 
HẸN THỀ (Đối họa) 
( Thuận nghịch độc ) 



 
( Thuận ) 
 
Vai sánh hẹn thề lúc nắng mưa, 
Lạnh thêm lòng biết hiểu cho vừa… 
Hoài theo não ấy người đang vẫn… 
Mãi nhận phiền nầy nỗi hết chưa? 
Phai số cõi mang càng vắng rỗng, 
Thắm duyên thời điểm đã đau thừa. 
Cài thương lắm dỗi ngày xua mộng, 
Ai ngóng tóc huyền diễm lối xưa… 
 
( Nghịch ) 
 
Xưa lối diễm huyền…Tóc ngóng ai! 
Mộng xua ngày dỗi lắm thương cài. 
Thừa đau đã điểm thời duyên thắm! 
Rỗng vắng càng mang cõi số phai… 
Chưa hết nỗi nầy phiền nhận mãi 
Vẫn đang người ấy não theo hoài 
Vừa cho hiểu biết…Lòng thêm lạnh… 
Mưa nắng lúc thề hẹn sánh vai? 
 
THỜI RONG 
( Bát láy,  bvđâ ) 
 
Sóng dạt dào đùa mãi khoảng sông… 
Niềm thơ thẩn, lặng nhớ xuân hồng! 
Mơ màng buổi dỗi ngày thêm ngóng, 
Gióng giả đêm chờ bụng lỡ trông. 
Cảnh quắt quay, hồi đan cõi mộng, 
Hồn dang dở,  lúc ẵm khoang lòng. 
Đìu hiu rượu lẻ đau tình trống, 
Hối hả qua rồi cũng dạ mong… 
 
MƠ CHÚT DẢI HỒNG(Đối họa) 
( Bát láy, bvđâ )  
 
Mây nghìn nghịt kéo rải bờ sông, 



Lại đẫn đờ mơ chút dải hồng. 
Chẳng đậm đà nhưng hồn mãi ngóng,  
Đang lờ lững bởi dạ hoài trông. 
Dù riêng rẽ chỉ xuôi thời mộng, 
Để rỡ ràng luôn nặng tấc lòng. 
Vụng hững hờ thêm đời cỗi trống, 
Sao mù mịt vẫn cứ ngày mong. 
 
2019 
HẸN THỀ (Đối họa) xxx 
( Thuận nghịch độc ) 
 
( Thuận ) 
 
Vai sánh hẹn thề lúc nắng mưa, 
Lạnh thêm lòng biết hiểu cho vừa… 
Hoài theo não ấy người đang vẫn… 
Mãi nhận phiền nầy nỗi hết chưa? 
Phai số cõi mang càng vắng rỗng, 
Thắm duyên thời điểm đã đau thừa. 
Cài thương lắm dỗi ngày xua mộng, 
Ai ngóng tóc huyền diễm lối xưa… 
 
( Nghịch ) 
 
Xưa lối diễm huyền…Tóc ngóng ai! 
Mộng xua ngày dỗi lắm thương cài. 
Thừa đau đã điểm thời duyên thắm! 
Rỗng vắng càng mang cõi số phai… 
Chưa hết nỗi nầy phiền nhận mãi 
Vẫn đang người ấy não theo hoài 
Vừa cho hiểu biết…Lòng thêm lạnh… 
Mưa nắng lúc thề hẹn sánh vai? 
 
ĐƯỜNG TƠ 
 
Bao ngày thầm nếm chuyện đường tơ, 
Ngóng khoảng tình xa mắt lệ mờ. 
Tóc nhớ đưa hương, tà áo lộng 



Liễu hờn che nắng, dáng người mơ. 
Nét thanh thuở ấy, sao quên được, 
Khách tục bây chừ, cứ giả ngơ, 
Chợt đến chợt đi hoài chẳng rõ, 
Gió lùa khe cửa lắng thời thơ… 
 
2019 
 
VƯỜN XUÂN  
 (Liên hoàn)  
 
Vườn xuân lộc hé thoảng hương đầy 
Trở lại thương thời nhớ nỗi vây. 
Hẻm vắng ngày xưa giờ đã rộng, 
Đường khuya buổi lạ lúc chưa gầy. 
Không tình lỡ hẹn cùng trăng nước, 
Chẳng nghĩa sao chờ lạnh tóc mây. 
Những khúc đời trong dầy nẻo lặng, 
Ngàn thu mãi bận khoảng mơ nầy. 
 
Ngàn thu mãi bận khoảng mơ nầy, 
Bởi chặng chung tình thấm nghĩa vây. 
Buổi rỗi êm đềm bên phượng thắm,  
Duyên chùng khắc khoải vận người ngây. 
Vang hoài hạ dỗi đau niềm nhớ, 
Vọng giữa đông hờn đắng cảnh lây. 
Lão giả thềm xuân tìm vị ấm, 
Chiều lên tuổi hạc cũng đong đầy… 
 
HÓA DUYÊN 
 
Tập khí theo hoài sẽ bất an… 
Huyền kinh hóa giải khổ tơ trần. 
Tĩnh chùa dưỡng đạo xuôi đường nghĩa,  
Vạn hạnh tu thời sáng thế ân. 
Sắc thái bao năm nguyền mãi gõ, 
Tinh thần mấy độ thấm hoài chăm. 
Vun trồng trí huệ yên bờ giác, 
Cửa Phật về nương rõ nhịp tầm… 



 
2019 
 
 
 
ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG… 
“Đã biết vô thường sao còn phiền não” 
 
ĐÃ khổ trầm luân vạn nẻo rồi! 
BIẾT đời thoáng chốc phận trùng ôi! 
VÔ tâm…  lặng lẽ điên không nổi, 
THƯỜNG tuệ… bình yên loạn chẳng trồi. 
SAO mãi chen chân vào góc tội?       
CÒN hoài đến của kiếm tình vôi… 
PHIỀN nan bớt dệt… thiền luôn thổi, 
NÃO đoạn bao lần phải  dứt thôi… 
 
ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG… (Đối họa) 
“Đã biết vô thường sao còn phiền não” 
 
ĐÃ mang nghiệp chướng, giải chưa rồi! 
BIẾT họa quay đều ngẫm hỡi ôi! 
VÔ đắm duyên trần…   xa khổ nổi, 
THƯỜNG vun đạo hạnh… rõ yên trồi. 
SAO không quẳng hết lìa nhân tội, 
CÒN mãi nương tìm kết nghĩa vôi. 
PHIỀN muộn bao đời đang chuốc đổi, 
NÃO nào hãy dứt,  buộc ràng thôi… 
 
ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG…(Đối họa) 
“Đã biết vô thường sao còn phiền não” 
 
ĐÃ nhận trần gian thấy nợ rồi! 
BIẾT là tạm bợ lắm sầu ôi! 
VÔ minh lận đận thương chìm nổi, 
THƯỜNG lạc quang huy lắng ngập trồi. 
SAO đón sân si thêm kiếp tội, 
CÒN ràng chướng ngại chọn đời vôi. 
PHIỀN như gió lộng chưa ngưng thổi, 



NÃO giảm tu thành bớt khổ thôi… 
 
2019 
 
BÊN CHIỀU 
 
Rộn rã non chiều khắp nẻo sương, 
Lần qua nắng bụi trải ven đường… 
Ôm nhiều kỷ niệm trau bờ nhớ, 
Gộp cả thời gian lỗi góc thương. 
Chợt hỏi còn mơ ngày bãi cát? 
Đau hoài cứ tưởng bóng hàng dương! 
Niềm đan thấm đọng lay tình cũ, 
Xả hết sao tìm kết nỗi vương… 
 
NGẪM 
 
Ngẫm lại ôm phiền có khổ đau, 
Thân người bọt bóng sẽ về đâu? 
Vơ đầy cũng đặng vờn sương khói, 
Nhét đẫy nhưng rồi lộn bể dâu. 
Những bận tìm phương hoài chẳng cuối, 
Nhiều năm lạc hướng mãi không đầu. 
Thì ra tất cả như là mộng, 
Tỏ nỗi duyên đời tránh vực sâu… 
 
NỢ ĐAU (Đối họa) 
 
Đời chao kiếp hẻo nợ càng đau! 
Chẳng thiết men tình nghĩ tận đâu. 
Thật thảy phù sinh nào  khác cõi, 
Cùng qua số phận cũng đều dâu. (*) 
Người thương mấy đoạn mà lo cuối, 
Kẻ nhẫn nhiều phen lại nhớ đầu.  
Lặng ngẫm ngày đêm dài cảnh mộng! 
Trầm luân vạn thuở vẫn chìm sâu. 
 
2019 
----------------------  



(*) Bể dâu 
 
TRẦN GIAN (Thủ vĩ ngâm) bvđâ 
 
Hiểu đặng trần gian thấm nỗi lòng, 
Mong gì cõi lạc, ngắm bờ sông! (*) 
Vì không ước trọn, đau đời mỏng, 
Để mãi hờn dư, lắng dạ nồng. 
Lão giả hoài ru càng xót mộng, 
Xuân thời cứ chạy chả nào thông. 
Tình thâm mấy đoạn sao niềm rỗng? 
Hiểu đặng trần gian thấm nỗi lòng… 
 
-------------- 
(*) Qua sông bỏ bè. 
CHẲNG NGẠI 
 
Chẳng ngại thân bùn cõng lấm lem, 
Nhiêu lần khách tưởng...  lộn vì em! 
Thường xinh chủ đỡ tròn ao chậu, 
Vẫn đẹp hương hòa rối cảnh đêm. 
Chốn đọng hoa còn, xin mãi thảo, 
Nơi trầm lá nổi, giữ hoài êm. 
Hờn chi những tháng ngày mưa ngập? 
Cũng lại dương tràn nở sáng lên… 
 
HOA SÚNG (Đối họa) 
 
Ao tù nước đọng chẳng tèm lem, 
Dọ hỏi bao người cũng thích em. 
Nỏ bận ngày đông lười dẫu rét, 
Không phiền nắng lửa đẹp về đêm. 
Cành vươn chỗ thấp đời hoang thảo 
Nhụy tỏa nơi  lầy sắc rỡ êm 
Vẫn mướt chồi xanh thời lụt rảo 
Sen cùng sánh bạn giỡn mùa lên… 
 
2019 
 



 
HOÀI MƠ 
 
Để mãi ru hoài chút sợi tơ! 
Ngày qua lại giữ khúc xa mờ… 
Phơi trần cái thuở, nao đời lặng, 
Chải dấu đường tâm, chạnh nỗi khờ. 
Dẫu biết thời riêng đòi chẳng đặng! 
Hay hờn nẻo vắng dỗi đành ngơ. 
Chiều rong tuổi hạc nào ai rõ? 
Bởi rứa theo cùng mộng cõi thơ… 
 
NHỚ NGÀY THƠ (Nghịch vận) (Đối họa) 
 
Theo về kỷ niệm nuối ngày thơ 
Ngõ nhỏ vương hồn… Tiếc dạ ngơ 
Ngẫm lại nhiêu điều sao nhớ lửng! 
Tìm qua những lúc để thương khờ 
Hình như xót nỗi âm thầm đợi? 
Có phải còn duyên lặng lẽ chờ 
Nghĩa ấy vun niềm nên vẹn nở, 
Quay vòng lũy kiếp vướng đường tơ. 
 
BĂN KHOĂN 
 
Buồn đau chuyện cũ chóng qua rồi! 
Khổ cực muôn vàn cũng dạ vơi… 
Lãng tử đường tình…sao lắng tục? 
Đài trang cõi mộng… chẳng xuôi đời. 
Vì đâu nỏ thoát, ma trần lụy! 
Bởi lỡ hoài ôm, chướng nghiệp bồi… 
Thổn thức ngày lên nào được rỗi! 
Bao phiền dứt trọn để lòng thơi?... 
 
2019 
 
 
 
LẶNG TÂM 



 
Chiều dâng, lặng ngắm phía lưng đồi, 
Mấy khoảng rong tìm… cũng đã vơi! 
Ngẫm bởi tham cầu, đau khổ xác! 
Suy qua xả bỏ, thuận an trời. 
Bao tình nghĩa kết, duyên thầm dưỡng… 
Vạn kiếp mầm gieo, nợ khó hồi… 
Biết vậy quay về bên nẻo giác? 
Ngày đêm tự tại, phủi xong rồi… 
 
DẦN BUÔNG (Đối họa) 
 
Dần buông thế thái, ẩn trên đồi, 
Lỡ đắm dương trần sẽ chóng vơi. 
Thức dậy ra vườn nhưng khác cõi… 
Ngồi yên tĩnh tọa vẫn riêng trời. 
Vui thay hạnh phúc ai đang hưởng, 
Đẹp lắm nhân gian kẻ thật hồi. (tâm) 
Pháp bảo linh huyền nơi nẻo lặng, 
An nhiên chẳng vướng khổ ly rồi… 
 
CHẲNG ĐỘNG (Đối họa) 
 
Lẳng lặng chuông ngân khắp cả đồi, 
Am thiền chẳng động hỷ nào vơi. 
Trong veo chốn thực đời riêng cõi, 
Yên ắng đường thênh cảnh lộng trời. 
Phước báu nhân gian tu để nhận, 
Bồng lai tuổi hạc ngẫm mà hồi. 
Hơn thua phải trái đâu còn nghĩa! 
Rõ biết từ đây đã sáng rồi… 
 
2019 
 
THU VÀNG (bvđâ) 
 
Hạ dỗi vì thu lá đủ đầy, 
Chim về, sáo lượn tỏa ngàn mây. 
Vui cùng lũ bướm êm vờn quẩy, 



Tủi khắp đường tâm nhiễu thẹn rầy. 
Mộng ngã theo chiều vin nẻo ấy, 
Hương tràn rã lối đọng niềm đây. 
Mùa lên dạ cũng cuồng trên giấy… 
Bởi lẽ còn thương chạnh dáng gầy. 
 
UỐNG RƯỢU (Khoán thủ- Thủ vĩ ngâm)  
 
Uống rượu ngày đêm ngẫm chán nhè, 
Ốm phiền nói mãi chẳng thèm nghe. 
Nghênh ngang hổng biết… chun bờ giậu, 
Gấp gáp đâu cần… lủi khóm tre. 
Rên rỉ người dưng, hình tím tái, 
Ưng tìm bạn tửu, chuyện so le. 
Ợ… nao cảnh ấy… sầu ra lẽ, 
Uống rượu ngày đêm ngẫm chán nhè. 
 
THU VỀ 
 
Thu về hạ dỗi nước đầy sân 
Vạn nẻo ngày qua rõ lắng dần… 
Huệ liễu âm thầm nay khác vẻ, 
Đằng sen lặng lẽ lúc phai thần. (*) 
Xa mùa lạc buổi hoa đều thắm, 
Lạ cảnh vơi tình bướm cũng thân. 
Ngẫm lại muôn điều luôn có thể… 
Trời xanh mãi thế đẹp trong ngần… 
 
2019 
------------------------ 
(*)  Hoa tử đằng  
 
 
THU VẮNG 
 
Ngàn thu vang vọng biết bao lời… 
Phòng vắng người đi lạnh đất trời. 
Rát cả chân trần, ngăn lệ giọt…  
Đau cùng gót nhỏ, thấu sao rơi…   



Thế gian hối hả nhòa ân nghĩa , 
Cuộc sống lênh đênh sáng lẽ đời. 
Ly hợp thường tình theo mãi chuyển! 
Muôn trùng cách biệt Mẹ Cha ơi! 
 
Mẹ Cha vất vả mẹ cha ơi! 
Gắng sức nuôi con xứng với đời! 
Chẳng kể ngày đông mưa lạnh thấm… 
Đâu nề buổi hạ giọt sầu rơi… 
Sương giăng mộ đá làn hương thoảng!  
Tiết đến tịnh đường cảnh giới ngơi… 
Gắng giữ ân nầy luôn tỏa sáng, 
Bao mùa lá rụng chớ lòng vơi… 
 
Mùa Vu lan 2019 
 
LÃO GIẢ 
 
Lão giả đây rồi chúc sáng niên… 
Loanh quanh mấy bận đã thông liền. 
Ngày xanh phúc lộc qui đều tốt 
Tuổi hạc bồng lai cảm vốn hiền. 
Rảo cả trần gian thầm rõ cõi, 
Nhìn qua thiện hữu vẹn chung miền. 
Gia đình quí quyến xin cùng hỷ… 
Nhẹ bước tiêu dao cảnh lạc viên… 
 
2019 
 
 
THÓI ĐỜI (Trần Tế Xương)  
 
Người bảo ông điên, ông chẳng điên 
Ông thương ông tiếc hoá ông phiền 
Kẻ yêu người ghét hay gì chữ 
Đứa trọng thằng khinh chỉ vị tiền 
Ở bể ngậm ngùi cơn tới lạch 
Được voi tấp tểnh lại đòi tiên 
Khi cười khi khóc khi than thở 



Muốn bỏ văn chương học võ biền! 
------------------- 
GIẢ TỈNH GIẢ ĐIÊN   
( Cảm họa thơ cụ Trần Tế Xương ) 
 
Giả tỉnh, giả cuồng chẳng phải điên 
Thênh thang cõi tục có chi phiền 
Xua dần tham dục vui cùng thế 
Dẹp bớt tranh đua nhẹ hẳn tiền 
Thức dậy ra vườn tâm rõ ổn 
Tọa thiền gõ mõ dạ yên tiên 
Không vương, hết động đâu than thở 
Thanh thản bằng an tới cảnh biền. (*) 
-------------------  
(*) biền [bình]  
“phong bình lãng tĩnh” gió yên sóng lặng. 
 
VƯỜN XƯA 
 
Gặp lại vườn xưa rộn khói chiều! 
Nhiêu lần thấy lặng cảnh hoang liêu… 
Nhìn xa mấy khúc thương bờ lúa! 
Thấu rõ bao năm chạnh cánh diều! 
Lữ khách bâng khuâng ngày cách trở, 
Tơ lòng rã rượi quãng phiêu diêu. 
Vờn hương kỷ niệm nao đời quạnh, 
Biết thế còn hoài nỗi hắt hiu… 
 
THU LẮNG (Thuận nghịch độc)  
Thuận: 
 
Mây thoảng nắng tràn ấm khắp phương, 
Cảm thời vui rộn sắc nhiều thương. 
Cây tươi, khoảng lặng người cùng bút,    
Cảnh thoáng, đời yên pháp tới đường. 
Bay não vẫy lòng đẹp phước tiến, 
Động sầu theo chủ khổ tình vương. 
Đầy oan lắm chuyện ôm mê kiếp, 
Gây phúc thỏa từ gió định hương. 



 
Nghịch: 
 
Hương định gió từ thỏa phúc gây, 
Kiếp mê, ôm chuyện lắm oan đầy. 
Vương tình khổ chủ theo sầu động, 
Tiến phước đẹp lòng vẫy não bay. 
Đường tới pháp yên đời thoáng cảnh, 
Bút cùng người lặng khoảng tươi cây. 
Thương nhiều sắc rộn vui thời cảm , 
Phương khắp ấm tràn nắng thoảng mây. 
 
GIÓ NGÀN PHƯƠNG (Thuận nghịch độc) (Đối họa) 
 
Thuận: 
 
Mây hòa tháp lộng gió ngàn phương, 
Đá núi che mờ dấu nẻo thương. 
Cây lặng vườn dài men cuối dãy, 
Ngõ chênh thềm vắng ngại trơn đường. 
Lay đời tỉnh trí an bờ giác, 
Động cảnh đau niềm xót nỗi vương. 
Đầy nợ khổ theo qua lũy kiếp, 
Gây nhiều ác chướng lụy hoài nương. 
 
 
 
Nghịch: 
 
Nương hoài lụy chướng ác nhiều gây, 
Kiếp lũy qua theo khổ nợ đầy. 
Vương nỗi, xót niềm đau cảnh động, 
Giác bờ, an trí tỉnh đời lay. 
Đường trơn ngại vắng thềm chênh ngõ, 
Dãy cuối men dài vườn lặng cây. 
Thương nẻo dấu mờ che núi đá, 
Phương ngàn gió lộng tháp hòa mây. 
 
NGƯỜI HIỀN 



 
Hơn thua phải trái chẳng bằng hiền, 
Quẳng vứt lao xao đủ hết phiền. 
Cảnh lặng thanh am thông lối giác, 
Đời xuôi rỗng dạ toát hương thiền. 
An nhiên lẽ đạo còn đâu não, 
Lạt lẽo duyên trần hổng phải điên. 
Dĩ vãng tương lai thì để đấy, 
Vui cùng thế thái biết ngày yên. 
 
THĂM NHÀ   
 
Về nơi xóm cũ ghé thăm nhà, 
Cám cảnh quê mình thấm nỗi xa. 
Thu vội chào hè mây đón gió, 
Sương chùng nhắc thuở tuổi chờ hoa. 
Chừ đây thầm nghĩ nghe đời lắng, 
Lúc nớ tạm quên sợ mộng nhòa. 
Cau nhớ trầu thương đau dạ ủ, 
Ai hay… buổi ấy ngấm tình già… 
 
2019 
 
 
HẪNG HỤT THU TRÀN LẮM CHỊ ƠI!  
( Giã biệt chị Võ Thị Thanh ) 
 
Hẫng hụt thu tràn lắm Chị ơi! 
Từ nay giã biệt mối duyên đời.  
Lòng bi Người dệt đang còn gởi, 
Nghĩa rộng tình dành chẳng thể rơi… 
Tịnh độ liên hoa tâm lắng mới, 
Dương trần con cháu dạ đừng vơi. 
Gia đình thấu rõ luôn nguyền khởi… 
Hẫng hụt thu tràn lắm Chị ơi! 
 
14/8/2019 
 
PHÁP TRẢI CÙNG NƠI 



 
Muôn vàn diệu pháp trải cùng nơi 
Khắp chúng triêm ân nhận ánh ngời 
Đạo cả thênh thang thì chẳng luận 
Nguồn chơn lặng lẽ vốn không lời 
Sơ tâm phước lạc nhờ kinh diễn 
Chánh quả an nhiên thấy kệ rời 
Sống trọn niềm tin bình cõi thế 
Theo về trí Nhã quyết  đừng rơi. 
  
TỈNH THỨC 
 
Trần gian đã đến lắm ưu sầu, 
Mãi chịu thăng trầm… khổ hỏi đâu? 
Bởi cứ tham cầu nên áo não, 
Vì còn vướng mắc trải buồn đau. 
Ai hay những họa ngàn năm trước! 
Cũng sợ bao thù vạn kiếp sau? 
Thấy rõ mê mờ nương pháp Phật, 
Ngày lên niệm chánh … tụng kinh mầu. 
 
2020   
 
NHỚ MÙA PHÂT  ĐẢN (PL. 2564 – DL 2020)  
( Liên hoàn, Thủ vĩ ngâm ) 
  
Phật Đản đài cao hiện giữa đời 
Lòng thành khấn nguyện dịch dần rơi 
Tai ương vẫn tiếp đau muôn ngã 
Hiểm họa đang chờ khổ khắp nơi 
Rõ cảm tình chân nhờ đạo sáng 
Hòa chung nghĩa cả thấu tâm ngời 
Suy cùng tập nghiêp đều luôn diễn 
Phật Đản đài cao hiện giữa đời. 
  
Giữa đời sống đạo khổ dần rơi 
Một kiếp loanh quanh cũng chóng rồi 
Mãi buộc tham cầu, nhìn sợi khói 
Chưa thành ước nguyện, hết làn hơi 



Ngàn thu bởi động, còn mơ tưởng 
Vạn lối do phiền, chẳng được ngơi 
Dich họa lan tràn thêm để thấm 
Giữa đời sống đạo khổ dần rơi. 
  
Dần rơi ái dục phúc trong đời 
Đạo hạnh tâm khoan dạ sáng ngời 
Thấy chuyện trần gian ghìm một góc 
Suy điều thế thái chốt từng nơi 
Đau buồn dịch họa còn khi hết 
Thống khổ tai ương cũng lúc rời 
Gộp mấy tham cầu đang lỡ vướng 
Dần rơi ái dục phúc trong đời. 
  
Trong đời pháp dẫn ắt phiền rơi 
Để nhớ rằng đây bổn tánh ngời 
Nẻo đạo khuyên tu duyên chẳng hết 
Nhân gian mãi đắm họa không rồi 
Bao dung, rõ thấu người tươi tỉnh 
Rộng lượng, chan hòa dạ thảnh thơi 
Được thấy nguồn chơn Thầy (1) đã dạy   
Trong đời pháp dẫn ắt phiền rơi. 
--------------------- 
(1) Mười danh hiệu Phật 
 
Phiền rơi, an trú giữa trần đời 
Tánh lặng chơn như mãi chẳng rời 
Lộc Uyển pháp trao nhân loại sáng 
Tỳ Ni thị hiện ánh dương ngời 
Trang nghiêm Đại Lễ nguyền tâm lắng 
Rạng rỡ Phật đài quyết đức khơi 
Dịch họa tai ương đều lướt hết 
Phiền rơi, an trú giữa trần đời… 
  
THEO THỜI 
 
Vạn sự theo thời cũng lúc tan, 
Trần duyên chuyển tựa nước sông làng. 
Ưu tư thế cuộc an nào giữ? 



Vọng động nhân tình khổ chẳng san. 
Dẫu biết đời đưa như sóng bể, 
Còn trông dạ lắng tận non ngàn. 
Hay chừ thử ngẫm nương kinh giáo  
Dẹp cả… qua rồi lúc tướng quan… 
 
CHẲNG BẬN   
 
Suy cùng chẳng bận chuyện còn không 
Buộc chặt mà chi để mệt lòng 
Não nuột bao thời đời chỉ lẻ 
Yên bình vạn cảnh tính chừa ngông 
Vun bồi trí Nhã xua đầu lạnh 
Dấy khởi tâm khoan kết nghĩa hồng 
Một thoáng dương gian rồi giã biệt! 
Duyên trần biến chuyển… tựa dòng sông.  
 
 
 
CHÙA LẦU 
 
Đất Quảng chùa Lầu ở huyện Xuyên 
Danh lam, cổ tự khách xuôi miền 
Yên bình một thuở an thềm đạo 
Lặng lẽ bao thời sáng mối duyên 
Kệ tiếp đưa người qua khổ não 
Thầy khai dẫn chúng thoát ưu phiền 
Thâm nghiêm cảnh trí, lòng dân lắng…  
Giải phóng niềm đau với cảnh thiền. 
 
Cảnh thiền tịch tĩnh đạo hàn huyên 
Dọn sạch tâm nhơ tiếp cõi huyền 
Khó nhọc chuyện tình nay đã gác 
An vui cửa Tổ lúc nên nguyền 
Kinh thâm vẫn tụng xuôi bờ giác 
Pháp bảo năng cầu rõ bổn nguyên 
Mãn nguyện đời ta giờ có chốn 
Đi về chẳng ngại… mới lòng yên. 
 



 
MÙA VU LAN 2020 
 
Thắng Hội Vu lan trải đất trời 
Đang mùa dịch bệnh khắp nơi nơi 
Thương nhiều đói lạnh kêu không thấu 
Xót lắm phiền đau nói chẳng rồi 
Thành thị người thưa nhà phố lẻ 
Quê làng ruộng lỡ cảnh đời côi 
Quì hương khấn lễ mong qua khỏi 
Kiếp nạn còn vương sớm dứt rời. 
 
2020 
 
 
 
CẢM TIẾT THU 
 
Nắng rọi qua mành cảm tiết thu 
Sương chiều giỡn gió thấy người mơ 
Thương nhiều cảnh ấy cùng thôi nuối 
Ngại lắm lòng nay cũng ngóng chờ 
Lão giả loanh quanh vài thiện hữu 
Xuân thời gật gưỡng mấy vần thơ 
Ôm hoài dĩ vãng thì thêm vướng 
Sống đạo vui đời rõ lãng du. 
 
NỖI NIỀM 
 
Dân tình khổ lắm nguyện ngừng thôi! 
Bão lụt miền Trung trải khắp nơi. 
Ngập thảy vườn nương, ngô thóc cạn 
Trôi luôn tài sản, xóm quê ngùi (Buồn) 
Tai ương xóa sạch mong đừng đến, 
Kiếp nạn xa dần chớ tái lai. 
Thấy cảnh! Rưng rưng lòng quặn thắt 
Bình an cuộc sống chóng qui hồi… 
 
Thu    



 
Lặng lẽ chùa thiêng dưới nắng hồng 
Hương ngàn thoảng nhẹ lướt thu phong 
Êm êm tiếng suối xuôi về biển 
Rộn rộn cây rừng mát trẩy bông 
Sáng đến chăm vườn vui cỏ nõn 
Chiều dần kệ tụng lắng niềm trong 
Bình yên cõi thế ta đều bước 
Chẳng bận chi nhiều chuyện có không. 
 
2020 
 
  
XUÂN TIÊU LỮ THỨ 
 
Tiêu tiêu bồng mấn lão phong trần, 
Ám lý thiên kinh vật hậu tân. 
Trì thảo vị lan thiên lý mộng, 
Đình mai dĩ hoán nhất niên xuân. 
Anh hùng tâm sự hoang trì sính, 
Danh lợi doanh trường luỵ tiếu tần. 
Nhân tự tiêu điều xuân tự hảo, 
Đoàn Thành thành hạ nhất triêm cân. 
 
Nguyễn Du 
 
XUÂN TIÊU LỮ THỨ 
 
Phơ phơ mái tóc phải phong trần 
Thấy sợ tiết trời cảnh hoán luân 
Cỏ mướt chưa tan nghìn dặm mộng 
Mai vàng lại đến một mùa xuân 
Anh hùng đã mỏi đâu còn dạ 
Danh lợi không nồng chẳng lụy thân 
Tiều tụy hình hài, Xuân vẫn đẹp 
Đoàn Thành đứng dưới, lệ dầm khăn. 
 
 (Phỏng dịch) 
 



THU CẢM   
 
Tháp cổ sương mờ đợi nắng lan 
Hương thu nhẹ lướt điểm hoa vàng 
Ru êm suối cỏ yên ngày đã 
Giã vội quê nhà rõ mộng đang 
Cảnh đó cảnh đây nào hổng phế 
Tình nầy tình nọ ấy luôn tàn 
Vì còn luẩn quẩn làm ta mỏi 
Ngẫm thế nương đời ấm dạ can. 
 
HOÀ CÂU KHẮC NGUYỆN 
( Thuận nghịch độc ) 
 
Đọc xuôi: 
 
Hương ngát Phật đài tượng thắm hoa 
Thấu thêm lời nguyện khắc câu hoà 
Đường quang mãi lướt… vui đời hiển 
Lối khổ đang còn… khó nẻo qua 
Thương hiểu chốn trần, duyên rõ thế! 
Cảm xao tâm phúc, đạo nương mà… 
Dương ngời chiếu rọi cùng kinh Nhã 
Vườn Pháp chỉnh đều tiến cõi xa… 
 
Đọc ngược: 
 
Xa cõi tiến đều chỉnh pháp vườn 
Nhã kinh cùng rọi chiếu ngời dương. 
Mà nương đạo, phúc tâm xao cảm 
Thế rõ duyên, trần chốn hiểu thương. 
Qua nẻo khó, còn đang khổ lối 
Hiển đời vui, lướt mãi quang đường 
Hoà câu khắc nguyện, lời thêm thấu, 
Hoa thắm tượng đài ngát Phật hương… 
 
PHÁP TRẢI CÙNG NƠI 
 
 Muôn vàn diệu pháp trải cùng nơi 



Khắp chúng triêm ân nhận ánh ngời 
Đạo cả thênh thang thì chẳng luận 
Nguồn chơn lặng lẽ vốn không lời 
Sơ tâm phước lạc nhờ kinh diễn 
Chánh quả an nhiên thấy kệ rời 
Sống trọn niềm tin bình cõi thế 
Theo về trí Nhã quyết  đừng rơi. 
  
2019  
 
CHÙA LONG TUYỀN 
  
Chùa cổ Long Tuyền sáng đẹp nghiêm 
Cao thâm tháp chiếu đạo chân huyền 
Cây hoa lẳng lặng vui kinh pháp 
Tượng khắc lung linh ánh cõi thiền 
Lấy đức Thầy khai lìa huyễn tưởng 
Nhờ ân kệ xiển bớt ưu phiền 
Quan Âm, Thất Bảo hòa chung cảnh 
Lữ khách tìm về sánh bước duyên. 
  
THĂNG LONG KỲ 1 
 
Tản lĩnh Lô giang tuế tuế đồng, 
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long. 
Thiên niên cự thất thành quan đạo, 
Nhất phiến tân thành một cố cung. 
Tương thức mỹ nhân khan bão tử, 
Ðồng du hiệp thiếu tẫn thành ông. 
Quan tâm nhất dạ khổ vô thuỵ, 
Ðoản địch thanh thanh minh nguyệt trung. 
Nguyễn Du 
----------------------  
THĂNG LONG KỲ 1 
Tản, Lô vạn thuở núi giang đồng 
Đầu bạc may nhìn  đất cổ Long 
Thành nọ nguy nga còn dãy phố 
Đường kia thoáng đảng xóa hoàng cung 
Gái quen tuổi nhỏ ngày xinh trẻ 



Bạn mến thanh xuân lúc xứng ông 
Trằn trọc năm canh thường trở giấc 
Trăng ngời sáo trúc tiếng vọng không. 
 
Phỏng dịch) 
 
2020 
GIANG ĐÌNH HỮU CẢM 
 
Ức tích ngô ông tạ lão thì, 
Phiêu phiêu bồ tứ thử giang my. 
Tiên chu kích thuỷ thần long đấu, 
Bảo cái phù không thuỵ hạc phi. 
Nhất tự y thường vô mịch xứ, 
Lưỡng đê yên thảo bất thăng bi. 
Bách niên đa thiểu thương tâm sự, 
Cận nhật Trường An đại dĩ phi. 
 
Nguyễn Du  
 
GIANG ĐÌNH HỮU CẢM 
 
Cha ta cáo lão trở về đây 
Bốn ngựa đưa xe đến bến nầy 
Rẽ sóng thuyền tiên rồng nước đấu 
Mây vờn kiệu báu hạc tàn bay 
Xiêm y một thuở không còn nữa 
Khói cỏ hai bờ cũng xót thay 
Thế cuộc trăm năm hoài biến đổi 
Tràng An chốn ấy khác từng ngày. 
 
(Phỏng dịch) 
 
TỈNH THỨC 
 
Trần gian đã đến lắm ưu sầu, 
Mãi chịu thăng trầm… khổ hỏi đâu? 
Bởi cứ tham cầu nên áo não, 
Vì còn vướng mắc trải buồn đau. 



Ai hay những họa ngàn năm trước! 
Cũng sợ bao thù vạn kiếp sau? 
Thấy rõ mê mờ nương pháp Phật, 
Ngày lên niệm chánh … tụng kinh mầu. 
 
 
CHẲNG BẬN 
 
Suy cùng chẳng bận chuyện còn không 
Buộc chặt mà chi để mệt lòng 
Não nuột bao thời đời chỉ lẻ 
Yên bình vạn cảnh tính chừa ngông 
Vun bồi trí Nhã xua đầu lạnh 
Dấy khởi tâm khoan kết nghĩa hồng 
Một thoáng dương gian rồi giã biệt! 
Duyên trần biến chuyển… tựa dòng sông.  
 
MÙA VU LAN 2020 
 
Thắng Hội Vu lan trải đất trời 
Đang mùa dịch bệnh khắp nơi nơi 
Thương nhiều đói lạnh kêu không thấu 
Xót lắm phiền đau nói chẳng rồi 
Thành thị người thưa nhà phố lẻ 
Quê làng ruộng lỡ cảnh đời côi 
Quì hương khấn lễ mong qua khỏi 
Kiếp nạn còn vương sớm dứt rời. 
 
CẢM TIẾT THU  
 
Nắng rọi qua mành cảm tiết thu 
Sương chiều giỡn gió thấy người mơ 
Thương nhiều cảnh ấy cùng thôi nuối 
Ngại lắm lòng nay cũng ngóng chờ 
Lão giả loanh quanh vài thiện hữu 
Xuân thời gật gưỡng mấy vần thơ 
Ôm hoài dĩ vãng thì thêm vướng 
Sống đạo vui đời rõ lãng du. 
 



2020 
 
 
NỖI NIỀM 
 
Dân tình khổ lắm nguyện ngừng thôi! 
Bão lụt miền Trung trải khắp nơi. 
Ngập thảy vườn nương, ngô thóc cạn 
Trôi luôn tài sản, xóm quê ngùi (Buồn) 
Tai ương xóa sạch mong đừng đến, 
Kiếp nạn xa dần chớ tái lai. 
Thấy cảnh! Rưng rưng lòng quặn thắt 
Bình an cuộc sống chóng qui hồi… 
 
NGUYỆN  
Đọc xuôi: 
 
Hương ngát Phật đài tượng thắm hoa, 
Thấu thêm lời nguyện khắc câu hoà. 
Đường quang mãi lướt… vui tâm hiển, 
Lối khổ đang còn… khó nẻo qua. 
Thương hiểu chốn trần, duyên rõ thế! 
Cảm xao từ phúc, đạo nương mà… 
Dương ngời sáng rọi soi huyền Nhã 
Vươn mãi tịnh thời… đến cõi xa… 
 
Đọc ngược: 
 
Xa cõi đến thời, tịnh mãi vươn… 
Nhã huyền soi rọi sáng ngời dương. 
Mà nương đạo, phúc từ xao cảm 
Thế rõ duyên, trần chốn hiểu thương. 
Qua nẻo khó, còn đang khổ lối! 
Hiển tâm vui, lướt mãi quang đường. 
Hoà câu khắc nguyện, lời thêm thấu, 
Hoa thắm tượng đài, Phật ngát hương… 
 
2020 
 



 
CÓ CHI VUI 
 
Ngẫm chốn dương trần cũng chẳng vui! 
Tìm nguyên dứt bớt khổ trong đời? 
Vừa khi não chuyện mà cay mắt! 
Đã thuở rầu thân đển rã người! 
Gắng thảy còn hơi không tiếng khóc 
Nguyền sao giã thế vẫn môi cười 
Đầu tiên học pháp nương mình độ 
Đến lúc tâm nhuần rõ Phật tươi. 
 
CHÚC NĂM MỚI TÂN SỬU 
 
Khắp nẻo đang chờ Tết Sửu sang, 
Làng quê ngõ phố… sống tâm nhàn. 
Buồn đau chuyện cũ… tai ương xả, 
Sáng đẹp xuân nồng… phước báu lan. 
Hiểu bởi muôn người, trau thiện hạnh 
Mừng vì vạn cảnh, cảm hồng ân 
Lành thay cõi thế cùng vui hường 
Dịch hoạ tiêu trừ, đã khoác trang… 
 
VỚI TÁCH TRÀ  
 
Sáng rạng ngày lên với tách trà 
Xuân về, hạ đến thấy gì ta! 
Tham cầu mãi chuốc lòng luôn bận, 
Giải đãi không còn hận tránh xa. 
Phú quí long lanh… sương ngọn cỏ, 
Uy quyền đỏng đảnh… bướm đài hoa. 
Thong dong chẳng vướng thì vơi khổ 
Chóng vánh duyên trần ngẫm thoát qua…   
 
2020 
 
 
TÂM BÌNH 
( Hoán vận - Đảo vĩ vận ) 



 ( Vần bằng ) 
 
Vạn chuyện suy hoài rõ chóng qua 
Tâm bình lặng lẽ tỏ đời hoa 
Sân si chẳng vướng lòng vơi khổ 
Nghi hoặc Chưa rời ngõ thoát xa  (*) 
Ảm đạm duyên nầy ôm chính bậu 
Thăng trầm phận ấy gõ cùng ta 
Tìm chơn giải nghiệp… nhờ kinh pháp 
Luẩn quẩn nào yên… khó ngụm trà. 
 
( Vần trắc ) 
 
Vạn chuyện suy hoài qua chóng rõ, 
Tâm bình lặng lẽ hoa đời tỏ. 
Sân si chẳng vướng khổ vơi lòng, 
Nghi hoặc chưa rời xa thoát ngõ. (*) 
Ảm đạm duyên nầy bậu chính ôm, 
Thăng trầm phận ấy ta cùng gõ. 
Tìm chơn giải nghiệp, pháp kinh nhờ. 
Luẩn quẩn nào yên… trà ngụm khó. 
----------------- 
(*)  “Đường đời chật hẹp người chen lấn; Ngõ Đạo thênh thang hiếm kẻ tìm”. 
 
QUA RỒI CANH TÝ 
 
Rồi năm Canh Tý… khổ muôn nhà r 
Thấm nỗi đau buồn với tiếng la 
Bởi sợ lây truyền luôn cách chúng! 
Vì mòng giúp đỡ mãi cần ta… 
Niềm tin chế phẩm… tai ương hết 
Nghị lực con người… dịch bệnh qua 
Nguyện cả bình yên cho thế giới 
Bên nhau kiếp nạn dứt ma tà… 
 
THỊ HIỆN 
(KÍNH MỪNG PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO (8-12 ÂL)  
 
Vì thương khắp chốn ứng khai thiền,  



Dắt thảy người trời đến cõi thiêng… 
Bổn pháp không sanh mà tải đạo, 
Chơn thường chẳng diệt vẫn gieo duyên.  
Yêu ma cảm phục nào đâu chướng! 
Oán tặc hàm ân rõ hết phiền. 
Hạt giống kinh thâm hằng diệu trải 
Mờ mê tỉnh giác phát tâm huyền. 
 
Tâm huyền diệu dụng khắp muôn nơi 
Cảm hoá quần sinh giữa nẻo đời. 
Bảo tạng truyền lưu người hiểu rõ, 
Tinh thần quán chiếu lý hoài khơi. 
Viên dung tự tánh đâu còn kệ! 
Sáng tỏ chân như vốn chẳng lời… 
Bát Nhã từ bi hằng phổ độ, 
Theo loài hưởng phúc, Phật ngời soi. 
 
NƯƠNG PHÁP  
 
Vạn pháp như như vốn rõ thường (*) r 
Vui cùng hiện hữu… gắng cùng tương 
Phàm phu với lý cầu thanh tĩnh 
Đại trí vì người dấy thiện lương 
Lặng lẽ thiền am, vui đạo vị 
Yên lành kệ mõ, thắm đời hương 
Ngày đêm chẳng bận bên tâm lắng 
Hạnh nguyện qui nguồn tiếp khắp phương. 
  
-------------------------------------------------  
(*) Aksaya (S)- Thường hằng 
 
2021  
 
 
CHIỀU ĐÔNG 
 
Rét phủ quanh đồi đá lạnh trơ  
Ngồi êm cốc nhỏ loáng sương mờ 
Chồi non lẳng lặng nghe xuân tới 



Cỏ dại hồn nhiên ngóng nhật chờ 
Trống trải thời qua lòng đã bẵng 
Yên bình kệ tụng tóc dần phơ 
Rèm treo giỡn gió thêm niềm vỗ 
Việc đến, người thăm… cũng chẳng ngờ 
 
NGUYỆN 
 
Lợi lộc tham cầu cũng chẳng mong 
Ngày qua sống thế nguyện theo dòng 
Hoài khai kệ diệu an tâm gõ 
Gắng nhập kinh huyền lặng tánh trông 
Phàm tục rèn soi người mãi thắm 
Ban sơ giáo dưỡng đạo luôn nồng 
Hoa đời sáng đẹp nương bờ giác 
Chỉnh hướng quay về nghĩa sắc không (*) 
------------------------------ 
(*) Nghĩa Sắc Không  
 
NGẪM 
 
Hạ đến đông về ngẫm thoát mau 
Nhìn gương thấy hổ cứ phơ đầu 
Bao điều ỷ lực nào trông hẳn! 
Những chuyện theo thời có đợi đâu! 
Lạc lối nhiều đời nay phận mỏng, 
Xa Thầy vạn thuở lúc hiềm sâu 
Duyên nầy, tỉnh thức mà quay lại…  
Dứt bỏ mờ mê nguyện pháp mầu. 
 
2021  
 
CẢM ÂN 
 
Giá rét qua dần hé nụ mai  
Cành vui lá rộn tuyết thôi cài 
Chờ xuân xóm vắng ra vườn ruộng 
Đợi tết chùa thiêng dựng cảnh đài  
Chất phác nhưng tình luôn khắc giữ 



Hiền hoà bởi nghĩa mãi nguyền khai 
Quê hương một thuở nuôi ta lớn 
Tân Sửu đang về chúc thái lai. 
 
XUÂN 
( Bát điệp Xuân ) 
 
XUÂN thời, tuổi hạc vẫn còn đây 
Nuối tiếc nàng XUÂN chẳng đủ đầy! 
Phước bạc nhìn XUÂN  tình hận dậy, 
Lòng an gặp pháp sức XUÂN xây. 
Sang XUÂN cảnh đẹp quanh điều tốt 
Tới tiết XUÂN nồng lắm dáng say. 
Vạn vật chờ XUÂN mong chóng đến, 
Bên XUÂN nguyện cả thắm duyên này. 
 
XUÂN VỀ 
 
Rộn cảnh xuân về tựa bức tranh, 
Ngàn hương gọi gió đậu đầy cành. 
Lung linh nắng trải đùa sương sớm, 
Mát dịu chim chuyền lướt sậy xanh. 
Khắp chốn bao điều như ước vọng, 
Cùng nơi thảy việc đặng hoàn thành. 
Đời vui hạnh phúc cho muôn loại, 
Giữ mãi yên bình để nét thanh.  
 
2021  
 
 
ĐÓN XUÂN 
 
Muôn loài rộn rã đón xuân sang, 
Lả lướt mai xinh hé nụ vàng. 
Hạnh phúc dương trần, hoa đẹp nở 
Niềm tin đạo quả giống phiền tan (*) 
Này đây khởi tạo nương kinh pháp 
Cảnh đó nguyền xin hướng Niết Bàn 
Bản tính không sanh cùng chẳng diệt 



Qui thiền Tuệ Nhã sáng đường tâm. 
-------------------  
Đạo là Bồ đề; Quả là Niết bàn 
 
XUÂN VUI 
 
Giá lạnh qua rồi lộc đậu cây, 
Xuân vui lúa trổ ấm lòng này. 
Thanh bình vẫn giữ, yêu thương đến, 
Mật thiết còn hoài, đạo nghĩa say. 
Đất Tổ quê nghèo luôn sống dậy, 
Tình người xóm vắng mãi thừa xây. 
Hương tràn nắng mới xinh muôn nẻo, 
Chúc cả nhân gian hưởng phúc đầy. 
 
XUÂN NHỚ MẸ 
 
Đông tàn tiết đổi Mẹ già mong! 
Cách trở bao năm vắng tuổi hồng. 
Khắp ngõ nhà vui hoa nhộn xóm 
Cùng nơi rẫy mướt lúa đầy đồng. 
Niềm tin đến thuở càng lưu luyến, 
Ký ức theo thời vẫn nhớ trông. 
Đón Tết quê người sao thấy hẫng! 
Điều chưa thực hiện …Chẳng yên lòng… 
 
2021  
 
XUÂM CẢM 
  
Nắng gọi xuân về đón ánh mai, 
Vàng xinh lá thắm điểm hoa cài. 
An nhiên dạo bước nhìn cây cảnh,   
Lặng lẽ thầm ơn nguyện Phật đài. 
Hạnh phúc muôn nơi bừng giác nở, 
Tinh thần khắp chốn rạng tâm khai. 
Triêm ân cõi thế qua bao nẻo, 
Sống đạo yên bình nghĩa chẳng phai… 
 



CHÀO TÂN SỬU 
 
Canh Tý qua rồi Tân Sửu sang, 
Vòng quay hạnh phúc thế gian nhàn. 
Tai ương loại khỏi ta chung sức 
Dịch bệnh đẩy lùi thảy thọ ân 
Dệt phước nhân trần thêm tuổi lạc, 
Nương dòng đạo pháp sống đời an. 
Tương lai sáng rạng cùng vươn tới, 
Bỏ lại ưu phiền khổ lật trang. 
 
TÂN NIÊN 
 
Tý khuất Trâu về rước lộc sang, 
Tai ương đuổi hết sống thanh nhàn. 
Thong dong phố thị vui Đường Tết  (*) 
Rảnh rổi nương vườn đẹp ngõ xuân. 
Khắp chốn mong người luôn thịnh vượng 
Muôn nhà chúc phúc mãi bình an 
Xa xôi vạn cảnh… thời sum họp, 
Gắng giữ đời yên, hướng thiện tràn. 
-------------  
(*) Đường hoa ngàt tết tại Thành phố. 
 
2021  
 
TRANG NHÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI   
MỪNG TẾT TÂN SỬU (2021) 
( nđt – bvđâ ) 
 
Tết Sửu xin mừng những bạn xa, 
Thầm yêu thiện hữu kết bao nhà… 
Nhiêu điều cảm nhận bài không rã, 
Mấy chuyện vòng quanh nẻo vẫn hoà. 
Sáng tỏ lời hay về đạo nhã, 
Trong ngần ý đẹp bởi niềm tha. 
Mong cầu hạnh phúc muôn loài cả, 
Xướng, luận, thơ,vè  mãi nở hoa. 
 



MỪNG TRANG NHÀ (Đối hoạ) 
 
Trang nhà dệt chữ thoảng hương xa 
Tập thể luôn cùng tiếp ý hoa  
Đẹp những Đường Thi ngày thấy lắng 
Vui nhiều tiểu luận lúc thêm hoà 
Nương đời mãi thấm điều ôn nhã 
Tải đạo không rời mối lợi tha  
Rộn rã xuân sang xin chúc phúc 
Tin yêu giữ trọn chặng đường qua… 
 
CHÚC TRANG NHÀ (Đối hoạ) 
 
Nắng đẹp xuân về cảm nỗi xa, 
Bài đăng dễ hiểu, chúc Trang Nhà. 
Vui cùng vạn chuyện bao niềm thấm, 
Góp nhặt từng nơi những điểm hoà 
Đạo pháp truyền chơn mừng cửa rõ 
Tâm từ giữ chặt khởi lòng tha 
Thầm mong viết thực như lời đã 
Chuẩn xác từng câu sáng tựa hoa. 
 
 
 
CHỨC MỪNG (Đối hoạ) 
( Dĩ đề vi thủ ) 
 
CHÚC Tết yên bình khắp bạn xa, 
MỪNG cho vạn nẻo trải ngàn hoa. 
TRANG, bài chất lượng người đều thích 
NHÀ, khách niềm tin kẻ mãi hoà 
THƯ hoạ đẹp, luôn tìm lối thực 
PHÁP trình rõ, đã chọn từ tha 
MINH viên tự tánh thời năng xướng  
ĐẠO nghĩa tình đời suốt chặng qua. 
 
MONG CẦU (Tung Hoành Trục Khoán) (Đối hoạ) 
 
“Mong cầu hạnh phúc muôn loài cả, 



Xướng, luận, thơ,vè  mãi nở hoa. “ 
 
MONG khắp dương trần dịch nạn qua 
CẦU choTết Sửu chóng an hoà 
HẠNH chân dấy khởi vun thấm đạo 
PHÚC thắm tròn tu tạo lấy đà 
MUÔN nẻo cùng thông đầy tánh lắng 
LOÀI người cảm được đẹp tâm tha 
CẢ thư pháp, hoạ, Trang thêm nghĩa , 
XƯỚNG, LUẬN, THƠ,VÈ  MÃI NỞ HOA. 
 
Xuân Tân Sửu 
 
TÂM KHOAN 
 
TÂM KHOAN xả bỏ  những hiềm nghi 
TÂM CHÁNH ung dung  cả mọi thì 
TÂM THÀNH nghĩa thắm  dòng suy nghĩ 
TÂM ĐỨC gieo mầm con cháu thi  
 
2021 
HẠNH NGUYỆN 
( Thuận nghịch độc ) 
 
Thuận: 
 
Già thân giữ nguyện hạnh thêm ngời 
Tuệ hiển thì buồn khổ chóng vơi  
Hoa đẹp tựa trời mây sắc thắm  
 Phúc lành như kệ pháp nguồn tươi 
Ca ngâm nhạc khúc nương tình đạo  
Hoạ xướng thơ văn biết tánh người 
Hoà cảnh lắng tâm khi thực chứng  
Nhoà mơ mộng ảo, thấy vui đời. 
 
Nghịch: 
 
Đời vui thấy ảo mộng mơ nhoà 
Chứng thực khi tâm lắng cảnh hoà  



Người tánh biết văn thơ xướng hoạ 
Đạo tình nương khúc nhạc ngâm ca 
Tươi ngưồn pháp kệ như lành phúc 
Thắm sắc mây trời tựa đẹp hoa 
Vơi chóng khổ buồn thì hiển tuệ 
Ngời thêm hạnh nguyện giữ thân già. 
 
MỪNG XUÂN TÂN SỬU 
 
Tết Sửu xuân trời mãi thắm hoa 
Bình yên lợi lạc đến muôn nhà 
Tai ương dứt hẳn đời vui tiến 
Dịch hoạ lui dần cảnh khổ qua 
Sống đạo tuỳ duyên nguyền chỉnh lối 
Nương kinh khởi hạnh thấm theo đà 
Quần sinh hưởng phúc luôn hành thiện 
Kiến tánh qui nguồn rõ chính ta… 
 
2021 
NỖI NIỀM 
 
Dịch hoạ năm rồi chớ đuổi theo 
Nhân gian hạnh phúc bớt tiêu điều 
Thương sao dãy núi trơ cành lá 
Ước khắp cung đường khuất tuyết rêu 
Rạng rỡ đời vui thôi phố vắng  
Tràn đầy cảnh đẹp hết nhà liêu 
Tai ương chóng thoát, bình an đến 
Tạo dựng chung tay, nghĩa cử nhiều. 
 
QUÊ NHÀ 
 
Đất khách nơi đây cảnh đượm buồn 
Quê nhà một thuở nhớ chiều buông 
Bình yên cuộc sống, tình làng nước 
Lặng lẽ chôn nhau, nghĩa cội nguồn (*) 
Dẫu chẳng quay về đâu có nhạt! 
Tuy từng nghĩ ngợi nỏ không suông… 
Xuân qua hạ đến nghe mà thấm 



Gợi lại niềm nầy đẫm lệ tuôn. 
 
------------------------ 
(*) Chôn nhau cắt rốn (Nơi sinh đẻ) 
  
SỐNG TU   
 
Trí Nhã soi đường thoát ảm nhiên  
Nương trần vạn sự sống tuỳ duyên                         
Vì còn chướng ngại vui cầu pháp  
Bởi có niềm tin vững toạ thiền 
Kệ diệu truyền lưu vơi nẻo ảo 
Kinh thâm chiếu quán rõ đời phiền 
Gian nan cám dỗ dày muôn kiếp… 
Gắng vượt mê mờ đến bổn nguyên… 
 
2021 
XUÂN NGUYỆN 
( Thủ vĩ ngâm ) 
 
Tiết đổi xuân tràn thắm sắc vui, 
Nhưng sao tấc dạ cảm bùi ngùi! 
Nhìn quanh ruộng cỗi đau niềm lắng, 
Thấy khắp dịch phiền khó nỗi vơi. 
Chướng ngại dần qua nhà sẽ sáng 
Dân tình thoát nạn cảnh đều tươi. 
Yên bình hạnh phúc nguyền cho cả 
Tiết đổi xuân tràn thắm sắc vui… 
 
TÂM YÊN 
 
Xuân về chúc thảy lắng tâm yên 
Tựa cảnh bồng lai khắp mọi miền 
Rạng rỡ ngày lên luôn tịnh lạc 
Âm thầm việc đến vẫn an nhiên 
Sai lời ngẫm rõ… lòng không giận 
Phật ý cười vui… pháp chẳng phiền 
Nghị lực, niềm tin khơi tánh giác 
Sống đời đạo hạnh toát hương liên. 



 
LƯƠNG Y 
 
Cứu người giúp ngặt chẳng thân vinh, 
Rắn Gậy lương y thắm nghĩa tình. (*) 
Hiểu rõ đời ân theo nghiệp chánh, 
Thương hoài kẻ bệnh lấy tâm minh. 
Lòng từ phát khởi thời đau lắng 
Hoạn nạn trừ tiêu dạ rối bình. 
Hết thảy suy tôn ngành trọng đức, 
Nhân ngày Thầy Thuốc chúc nghề tinh.  
---------------------------------  
(*) Gậy – rắn :biểu tượng cho ngành Y. (Cây gậy của Asclepius)  
2021 
 
 
XUÂN TÂN SỬU 
( Liên hoàn - Thủ vĩ ngâm ) 
  
Xuân tràn khắp nẻo vẫn phiền ê 
Dịch hoạ tai ương lại kéo về 
Tuyết trắng rơi đều da thịt buốt 
Sương dầy phủ kín cảnh đời tê 
Che đường khuất lối nhìn mà sợ 
Cúp điện chong đèn thấy mới ghê 
Phố lặng đìu hiu lòng cảm xót 
Xuân tràn khắp nẻo vẫn phiền ê. 
  
Phiền ê khắp chốn cảnh xuân về  
Ngõ, núi, vườn ôm tuyết tứ bề  
Thoáng đãng nhà xinh nay sắc xám 
Hoang tàn phố đẹp lúc lòng tê 
Sau lưng nước ngập không ra lối 
Phía trước người đi chẳng rõ lề 
Nạn khổ nhân gian nghe thấy xót  
Phiền ê khắp chốn cảnh xuân về… 
 
Xuân về nguyện ước dứt nhiêu khê 
Vực dậy niềm tin giảm chán chê 



Nắng ấm càng nhanh nhà bớt đọng 
Dân lành đỡ khổ cảnh thôi ghê  
Ra đường thoáng mát nào ngao ngán! 
Xuống phố yên bình chẳng tái tê. 
Tân Sửu sang trang buồn bực hết 
Xuân về nguyện ước dứt nhiêu khê. 
 
2021 
  
 
 
 
Phiên âm: 
 HOÀNG HẠC LÂU 
 
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, 
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu. 
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, 
Bạch vân thiên tải không du du. 
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ, 
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu. 
Nhật mộ hương quan hà xứ thị? 
Yên ba giang thượng sử nhân sầu. 
 
Thôi Hiệu 
 
HOÀNG HẠC LÂU  (Phỏng dịch) 
 
Người xưa cỡi hạc đã bay lâu 
Hoàng Hạc vắng tanh rỗng trống lầu 
Biền biệt chim vàng không trở lại 
Lững lờ mây trắng mãi còn sau 
Hán Dương lẳng lặng cây in bóng 
Anh Vũ  xanh non cỏ thấm màu 
Quê cũ chiều về nay chẳng thấy 
Trên sông khói sóng gợi thêm sầu. 
 
VỚI CÕI TRẦN 
( Bát láy, Bát vĩ đồng âm ) 



 
Rộn rã ngày đêm với cõi trần 
Duyên tình rong ruổi cũng là nhân 
Ai từng thấm thía nuôi lòng hận? 
Kẻ đã thập thò giữ dạ sân! 
Nhã nhặn thêm vui, thông cảm lấn 
Nôm na giảm sáo, hiểu thương cần 
Bên người tử tế thì đâu hẫng 
Đẹp đẽ đời nầy lắng chữ Tâm. 
  
NGUYỀN 
 
Diễn giải kinh thâm dựng Pháp tràng (*) 
Theo dòng ứng hoá vốn nghiêm trang 
Người say tỉnh thức nương bờ đạo 
Kẻ ngộ thừa ân tỏ chặng đàng  
Luẩn quẩn bao đời… bừng tuệ sáng 
Trầm luân vạn kiếp… rõ lời vàng 
Duyên nầy… nguyện học hoài năm tháng  
Lý Sự luôn cùng Trí Nhã lan… 
----------------------  
(*) Kiến pháp tràng 
 
Phiên âm: 
 THÔN DẠ 
 
Thanh thảo thôn tiền ngoạ lão ông, 
Giang nam dạ sắc thướng liêm lung. 
Mãn thiên minh nguyệt nhất trì thuỷ, 
Bán bích hàn đăng vạn thụ phong. 
Lão khứ vị tri sinh kế chuyết, 
Chướng tiêu thời giác túc tâm không. 
Niên niên kết đắc ngư tiều lữ, 
Tiếu ngạo hồ yên dã thảo trung. 
 
Nguyễn Du  
 
THÔN DẠ (PHỎNG DỊCH) 
 



Phía thôn ông lão gối kê đầu 
Bóng tối trên sông sẫm cửa vào 
Lửng vách đèn treo lay trước gió 
Lưng trời nguyệt toả lướt bờ ao 
Kế sinh rõ biết mình còn vụng 
Nghiệp chướng xua dần dạ bớt nao 
Khách bạn tiều, ngư qua những tháng 
Ngạo cười cỏ nội khói đồng cao. 
 
TÌM CHẲNG GẶP 
 
Lóng ngóng mơ tìm cũng chẳng đâu… 
Cùng suy khó gặp… bởi nương cầu! 
Mong chi vĩnh cửu từ nơi sắc! 
Hiểu thảy đăm chiêu trước cảnh màu? 
Vốn đạo huyền thâm không có cuối… 
Dầu tâm vắng lặng nỏ cho đầu… 
Thôi thì chớ giữ, đừng ôm chặt 
Hãy gắng tu tròn vẫn biết lâu!...  
 
Phiên âm 
ĐIẾU LA THÀNH CA GIẢ 
 
Nhất chi nùng diễm há Bồng Doanh, 
Xuân sắc yên nhiên động lục thành. 
Thiên hạ hà nhân liên bạc mệnh? 
Trủng trung ưng tự hối phù sinh. 
Yên chi bất tẩy sinh tiền chướng 
Phong nguyệt không lưu tử hậu danh. 
Tưởng thị nhân gian vô thức thú, 
Cửu tuyền khứ bạn Liễu Kỳ Khanh. 
 
Nguyễn Du  
 
VIẾNG CA NỮ ĐẤT LA THÀNH (Phỏng dịch) 
 
Một cành thắm đẹp rớt Bồng Doanh 
Uyển chuyển sắc xuân rộn sáu thành 
Trên thế ai thương người bạc mệnh 



Dưới mồ kẻ hối kiếp phù sanh 
Phấn son chẳng rửa khi trần chướng 
Trăng gió nào lưu thuở tiếng danh 
Chắc hẳn nhân gian đâu thấu hiểu 
Suối vàng kết bạn với Kỳ Khanh. 
 
 
PHÁP PHẬT 
 
Dần xua vọng động giữ lần tràng 
Gột sạch tâm mờ pháp Phật trang 
Vạn kiếp long đong qua khắp nẻo 
Bao thu lận đận trải muôn đàng 
Ân thâm cõi thế an kinh diệu 
Phước báu trần gian rõ kệ vàng 
Khấn nguyện duyên nầy tu mọi khắc 
Qui nguồn hướng đạo tánh chơn lan…  
 
NỖI VƯƠNG 
 
Khó tránh duyên đời ẳm nỗi vương  
Trần gian nghiệp quả rõ khôn lường 
Đa mang việc đến suy càng loạn 
Diễn biến thời qua ngẫm chẳng thường 
Mới đó người xưa xa vạn nẻo 
Còn đây chuyện cũ khuất muôn phương 
Ngày lên cứ thế hoài vơi mãi 
Ngoảnh lại soi đầu bạc trắng sương. 
 
Trắng sương tuổi hạc vẫn hoài lo 
Nối tiếp tử sanh khó cập bờ (*) 
Luỹ kiếp tơ vương đều lạc lõng 
Muôn phần đắm đuối chỉ bơ vơ 
Vì mong chẳng được lòng đau vẫy 
Bởi ước chưa xong nỗi khổ chờ 
Lặng bước đường về trong tỉnh thức… 
Đâu còn chuyến khác để mà mơ… 
 
-----------------------  



(*) Đáo bỉ ngạn.  (Đến bờ bên kia) 
 
2021 
 
 
XUÂN VỀ 
 
Xuân về nắng ấm giã từ đông 
Vạn vật theo duyên vẫn chảy dòng 
Rạng rỡ nhà treo câu đối đỏ 
Tươi vui bạn chúc nhánh đào hồng 
Quê hương mấy thuở vun niềm nhớ 
Đất khách bao thời cảm dạ trông 
Chẳng dấu! Tình nầy đành giữ lặng! 
Ân xưa nghĩa Tổ mãi bên lòng. 
 
QUÁN TÂM 
 
Mây trời lững thững tiếp đông qua 
Cánh gió xuôi ngàn giã cúc hoa 
Đồng cảm thiên nhiên từ cảnh ấy 
Nương cùng vạn vật bởi lòng ta 
Bình thường thấy chuyện vui không đắm, 
Nghễnh ngãng say đời khổ chẳng xa… 
Gắng giữ ngày đêm trong chánh pháp 
Về nơi cực lạc nguyện Di Đà. 
 
 
                         TRÌ KINH NIỆM PHÁP  
 
Trì kinh, niệm pháp giữ trong đầu 
Thúc liễm tâm bình chớ rảo đâu 
Vắng lặng thời qua yên tiếng thở 
Siêng năng kệ tụng rõ lời cầu 
Niềm tin chẳng thối tìm chơn tánh 
Nghị lực không xao tỏ đạo mầu 
Gắng xả sân si đời hết khóc 
Nương cùng Thầy Tổ hổng nề lâu… 
 



2021 
 
Phiên âm: 
ĐẠI TÁC CỬU THÚ TƯ QUY KỲ 1 
 
Quan ngoại thu phong tống địch xuy, 
Ban Siêu đầu bạch vị thành quy. 
Thập niên hứa quốc quân ân trọng, 
Thiên lý ly gia lữ mộng trì. 
Dạ tú vinh hoa thân ngoại huyễn, 
Triêu vân danh lợi nhãn tiền phi. 
Lũng thiên tuế tuế qua điền thục, 
Khổ tận cam lai thượng hữu kỳ. 
 
Nguyễn Du  
LÀM THAY NGƯỜI ĐI THÚ (Phỏng dịch) 
 
Cửa ải gió thu lộng sáo xa 
Ban Siêu tóc bạc chưa về nhà (*) 
Mười năm nợ nước nguyền ân đã 
Vạn dặm rời quê bỏ nghĩa đà 
Áo gấm vinh hoa rồi chóng lụn 
Bóng mây danh lợi lướt nhanh qua 
Ruộng dưa lần lượt bao thu chín  
“Khổ tận cam lai” ngẫm cũng là.  
--------------------------------- 
Chú thích:(*) Ban Siêu (32 – 102) nhà quân sự và cũng là nhà ngoại giao thời Đông Hán. 
 
XUÂN LÒNG 
 
Lộc nẫy hương ngàn trải khắp nơi 
Bên hiên lóng ngóng liếc xuân cười 
Tri âm mấy thuở đâu còn nữa 
Thiện hữu bao năm hẳn lỡ rồi 
Mỏi gối nhà xiêu nghe vắng vẻ 
Phai tình phận hẩm thấy xa xôi 
Nhìn gương lại ngẫm đầu sương trắng 
Gắng gượng thân nầy lắm cũng xuôi… 
 



Phiên âm: 
ĐẠI TÁC CỬU THÚ TƯ QUY KỲ 2 
 
Thiên nhận Hoành Sơn nhất đới hà, 
Bạch vân hồi thủ cách thiên nha (nhai). 
Tân thu khí hậu thôi hàn chử, 
Cố quốc quan san ký dạ già. 
Thiên địa nhất thân trung dịch hiếu, 
Phong trần vạn lý quốc vong gia. 
Nguyệt trung hoành địch thái vô lại, 
Bán dạ giang thành xuy “Lạc hoa”. 
 
Nguyễn Du  
 
LÀM THAY NGƯỜI ĐI THÚ (Phỏng dịch) 
 Lâu năm mong được về kỳ 2 
 
Núi Hoành tiếp dãy cõi sơn hà 
Mây trắng ngoái nhìn khuất tận xa 
Lành lạnh đầu thu chày tiết giục 
Bâng khuâng cố quốc tiếng tù hoà 
Một lòng trời đất trung hơn hiếu 
Vạn dặm gió sương nước nhãng nhà 
Sáo trỗi dưới trăng nghe não nuột 
Bên thành khuya thổi khúc “Rơi hoa”. 
 
KHỔ KHÔNG NỀ  
 
Trần gian vốn khổ rõ không nề 
Nghiệp chướng đeo hoài cũng bởi mê 
Thấy sợ tam đồ mà gắng tránh 
Cùng nghe bát nạn phải nên đề 
Tuy rằng học đạo thì đâu dễ  
Dẫu biết quên đời để mặc tê 
Có được duyên nầy đừng thối chí…  
Nguồn chơn pháp Phật nguyện theo về. 
 
 
 



XUÂN VÀ ĐẠO 
 
Tết đến thời qua lại mệt thân  
Đời nầy gặp đạo khó không chần 
Dù trong ngõ hẹp cùng vươn sức 
Dẫu phải đường dài cố bước chân 
Tiết mới ngày lên lưng cứ mỏi 
Kinh huyền pháp khởi trí nào trân 
Đâu vì tứ đại suy mà chán 
Vạn chuyện quay đều vẫn tiếp xuân. 
 
Tiếp xuân lộc biếc vạn người coi 
Rạng rỡ bình yên khắp đất trời 
Hạnh phúc nhân gian… nương đạo học 
Tai ương cõi thế …để thù lùi 
Ân Thầy hoá độ cao hơn núi (*) 
Pháp Phổ khai truyền diệu tựa voi (**) 
Bởi sợ trầm luân đâu dám nghỉ 
Đường về cực lạc trải niềm vui… 
 
--------------------------  
 
(*) Thầy (Một trong mười danh hiệu Phật)  
(*) Núi: Núi Tu Di chỉ là một biểu tượng, tượng trưng cho sự to lớn, vĩ đại. Cũng như 
trong kinh Phật hay dùng thuật ngữ cát sông Hằng 
(**) Con Voi trắng mà Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi là để biểu hiện lòng đại từ. Sáu ngà Voi biểu 
hiện cho “lục độ” (6 phương pháp đến bờ bên kia để giải thoát sinh tử luân hồi, gồm: bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ).  
 
 
2021 
 
 
 
 
 
PHÁP HÀNH (Liên hoàn)  
 
Chẳng ngại truân chuyên lấy Pháp hành 



Dương trần đã xuống rõ phiền quanh 
Luôn cùng thấu hiểu lòng từ phát 
Mãi gắng tu tròn huệ Nhã sinh  
Sống đạo vui đời cho phải nghĩa 
Gieo duyên an chúng tỏ bằng tình 
Trầm luân vạn kiếp đều vay trả 
Cảm được… mà lo tạo phúc lành 
 
Phúc lành thiện nghiệp rõ đây rồi 
Gọt bớt mê mờ đúng chính tôi 
Luẩn quẩn ngày đêm theo cõi thế 
Loanh quanh kiếp sống phí duyên đời  
Gian nan cứ diễn đau không dứt 
Đủng đỉnh còn hoài khổ chẳng thôi 
Thấy cả trầm luân mà gắng sức 
Nương bè chánh pháp vượt trùng khơi 
 
Trùng khơi sóng dữ chỉ riêng mình 
Tới bến bờ kia rõ đất lành 
Vững nguyện siêng tu an sẽ đến 
Lơi nguyền giải đải não càng sanh 
Bao thời gắng ngẫm theo bài sám 
Vạn khắc nương cùng với kệ kinh 
Được thế đời nầy ta đã lập (hạnh) 
Thong dong rảo bước giữa trời thanh… 
 
2021 
 
VU LAN THẮNG HỘI 
 
Rộn rã thu về trước cửa sân 
Vu lan Thắng Hội cũng đang gần 
Muôn nơi thiết lễ cầu Tam bảo 
Vạn nẻo xin nguyền báo Tứ ân 
Học hạnh Kiền Liên bền phúc ấm 
Theo lời Phật Tổ sáng lòng chân 
Luôn tròn chữ hiếu trời người cảm 
Giữ được điều nầy đạo nghĩa thăng. 
 



SỐNG ĐỜI TRỌN ĐẠO   
 
Vạn chuyện thời qua sáng lẽ gì 
Nương đời sống trọn đạo từ bi 
Kinh huyền Phật dạy rèn tâm rứa 
Pháp diệu thầy truyền lập hạnh ri 
Chấp trước mờ mê vì luận diễn 
Ôm chầm rối rắm bởi còn nghi 
Ngày lên hãy gắng tìm an lạc 
Dẫu biết đường dài cũng đến khi… 
 
Đến khi xả hết ắt không sầu 
Sống giữa đời nầy hỗ trợ nhau 
Cảnh khổ quần sinh thì thấy xót 
Tâm nghèo đạo pháp mới càng đau 
Mong tìm học Phật cần thêm sức 
Rõ biết cầu kinh phải giữ (trong) đầu 
Lại ở trần gian là nẻo phúc  
Duyên phần chẳng hẹn khó còn sau 
 (Gặp lại kiếp sau) 
 
2021 
 
 
 
 
THONG DONG CHẲNG VƯỚNG 
 
Ngắm cảnh ta ngồi vuốt bộ râu 
Thong dong chẳng vướng có chi sầu 
Đường trần dạo bước nay nhừ gối 
Nẻo thế nguyền tu lúc bạc đầu 
Thấy cái vô minh tâm hạnh trưởng 
Nương bờ diệu giác kệ kinh hầu 
An nhiên tự tại trong thời khắc 
Cõi Phật theo về bớt khổ đau. 
 
NẮNG ĐẸP CHIỀU XUÂN 
 



Nắng đẹp chiều xuân ngắm khóm đào 
Trong lành bướm lượn giỡn trời cao 
Đồng xanh trải khắp mềm như lụa 
Nguyệt khuyết lên dần ánh lẫn sao 
Vẳng vọng chuông ngân bao nẻo thức 
Nghe lần kệ tụng vạn hồn xao 
Bình yên cõi thế đời ta đã 
Lẳng lặng nhiêu ngày chẳng cái trao… 
 
ĐÓN XUÂN 
 
Tiết mới muôn chồi trải đón xuân 
Cùng như vạn loại chốn dương trần 
Bao thời cảnh ấy dần thay đổi 
Lắm quãng đời ta cũng chuyển vần 
Bởi mãi sân si cầu trợ lực 
Vì còn giải đải gắng điều thân 
Ngày qua rõ vậy tâm bình sáng 
Động tỉnh đừng nương thoát loạn trầm… 
 
2021 
 
 
XUÂN LÒNG 
 
Hương ngàn gió thoảng đắm lòng ai 
Cốc nhỏ tranh tre dáng bóng cài 
Rạng rỡ mùa lên thơm lá cỏ 
Êm đềm nắng chiếu ửng sương mai 
Bên hiên vắng vẻ thêm ngày mới 
Dưới chặng mờ mê chỉnh quãng dài 
Hiểu cả duyên nầy ta với núi 
Chim rừng suối hát tỏ tình vui. 
 
BĂN KHOĂN 
 
Tiết mới sân vườn lại đủ hoa 
Thềm xuân ngắm mãi bóng chiều tà 
Truân chuyên luỹ kiếp mà chưa ngộ 



Khắc khoải thân người bởi chóng qua 
Cảnh đẹp nào yên khi tựa cửa 
Đời mê cứ não trước hiên nhà 
Trông chừng… vẫn dậy không thời vắng! 
Ngẫm xót… răng chừ tiến cõi xa… 
 
TÔI YÊU 
 
Tôi nhớ quê mình với ruộng nương 
Yêu sao cảnh đẹp, người hiền lương 
Yêu từng gốc rạ phơi quanh xóm 
Yêu cả ao đầm trải khắp phương 
Yêu lắm đồng vàng khi lúa trổ 
Yêu hoài núi thẳm lúc chiều buông 
Yêu dân trọng nghĩa và hào phóng 
Tôi chẳng nào quên… vạn nẻo đường 
 
2021 
 
 
 
 
PHẬT HẠNH 
 
Vì thương vạn loại hiện dương trần 
Đại đạo quảng truyền rõ lẽ chân 
Kiếp thảy quần sanh tuỳ pháp độ  
Thời qua cõi thế lấy kinh lần  
Sang bờ giác ngộ là chơn đế 
Thoát cảnh luân hồi đã sạch tâm…  
Bổn tánh như như hằng diệu dụng 
Ngời soi khắp chốn tựa trăng rằm… 
 
CA DIẾP HẠNH 
 
Miệng mỉm hoa vàng tỏ bổn nguyên  
Từ đây pháp khởi nối chân truyền 
Tinh thần mãi lắng xuôi dòng đạo 
Thông điệp luôn cùng rõ thế duyên 



Linh Thứu nhìn bông mà đại ngộ 
Cà Sa giữ phẩm đặng an thiền  
Nghìn năm tiếp tục như di giáo 
Sáng rạng bao trùm khắp cõi thiên… 
 
A NAN HẠNH (Phạm đề)  
 
A Nan đạo nghiệp tỏ dày công 
Phật dạy lời thâm tạc đáy lòng 
Thị giả chuyên cần ngời chánh hạnh 
Điển kinh kết tập rạng chân tông (*) 
Xuất gia giới nữ cùng ni đợi (**) 
Nối pháp đường thiền khắp chúng mong 
Di giáo bốn điều lưu hậu thế (***) 
Hoa mầu Bồ Đề sáng viên thông… 
 
2021 
 
 
CHÙA 
  
Tịch tĩnh sân chùa bóng Nguyệt Nga, 
Canh tàn thoảng lặng ngẫm sao sa… 
Bên hiên chân rảo vui hương ngát, 
Dưới cốc chuông ngân lộng ánh ngà. 
Dẫu biết cuộc đời mong chỉ vậy, 
Nhưng suy lẽ đạo có chi là… 
An nhiên sống thật theo ngày mới, 
Thì chuyện thanh nhàn quấn lấy ta… 
  
CÕI RIÊNG (Đối Hoạ) 
 
Khuya rồi vẫn ngắm chị Hằng Nga 
Rảnh rổi sao vờn chớp ánh sa. 
Ngẫm chậu lan rừng mơn gió nhẹ 
Nhìn hoa thiên lý quyện trăng ngà. 
Không gian lẳng lặng thì chung vậy 
Cuộc sống xôn xao quả khác là… 
Chẳng trách bạn bè thông mấy nhịp 



Suy cùng lựa chọn chính nơi ta. 
 
TẬP TU 
 
Cảnh tĩnh bao thời chẳng có mê… 
Lòng chao vọng động mãi nên mờ. 
Hùa theo chuyện thế càng lơi đạo, 
Rõ thấm đường trần mới sáng cơ. (*) 
Vạn vật trong ngần đều tánh lặng, 
Con người điên loạn bởi tâm nhơ. 
Thương còn lỡ lạc mà không biết! 
Chỉ nguyện đêm ngày tỏ kệ thơ… 
 
/2021 
 
 
TRĂNG 
  
Thanh nhàn rảo bước ngẫm Hằng Nga, 
Sáng rọi muôn trùng rõ hổng sa. 
Lặng lẽ vui cùng nơi biển cả, 
Bình yên rạng khắp dãy tre ngà. 
Thời gian vạn thuở soi đều vậy, 
Sắc diện nhiều năm chiếu vẫn là. 
Cũng thế dương trần đang phước lạc, 
Suy ngàn vi diệu mãi bên ta… 
 
MƠ HẰNG NGA (Đối Hoạ)  
 
Mơ hoài chẳng đến chốn cung Nga 
Lóng ngóng chần chờ cứ lệ sa! 
Tuyệt lắm Chị về trên biển cả (*) 
Mê như Chú lướt dưới tre ngà (**) 
Nhân gian vạn kỷ ngây truyền thuyết 
Nhạc sĩ muôn đời đẹp khúc ca 
Cũng bởi tò mò xin được gặp 
Nhưng thôi cõi thế ngắm vui là… 
----------------------  
(*) Chị Hằng 



(**) Chú Cuội 
  
NGẪM QUA THÔI 
 
Suy cùng vạn chuyện ngẫm qua thôi, 
Cũng chẳng hơi đâu để bụng cười… 
Giã biệt… thân nầy rồi xuống đất, 
Hoài nghi… phứơc nọ có lên trời… 
Dương gian cố giữ duyên lành chặt… 
Tuổi hạc xin nguyền huyễn ảo lơi. 
Trải phúc thương người cầu nghiệp đảo 
Đêm nằm gác trán sẽ lòng thơi… 
 
2021 
 
ĐỐI TỬU 
Phu toạ nhàn song tuý nhãn khai, 
Lạc hoa vô số há thương đài. 
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu, 
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi? 
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ, 
Niên quang ám trục bạch đầu lai. 
Bách kỳ đãn đắc chung triêu tuý, 
Thế sự phù vân chân khả ai. 
Nguyễn Du 
 
ĐỐI TỬU (Phỏng dịch) 
 
 Xếp bằng song cửa mắt đờ say 
Trên thảm rêu xanh hoa rụng đầy 
Lúc sống chưa vơi bầu rượu ấy 
Thác về ai tưới nấm mồ đây 
Sắc xuân phai nhạt oanh mờ khuất 
Thời khắc dần qua tóc trắng bay 
Gật gưỡng trăm năm mong có thế 
Việc đời mây nổi ngẫm buồn thay 
 
Phiên âm 
 KÍNH TRUNG XUẤT HÌNH TƯỢNG 



 
Huyễn thân bản tự không tịch sinh, 
Do như kính trung xuất hình tượng. 
Hình tượng giác liễu nhất thiết không, 
Huyễn thân tu du chứng thực tướng. 
Bản Tịnh thiền sư 
 
BÓNG HIỆN TRONG GƯƠNG (Phỏng dịch) 
 
Thân nầy hư ảo vốn từ không 
Như tựa bóng hình hiện trước gương 
Vốn rõ bóng hình đều huyễn thảy 
Ảo thân thực tướng chốc rồi tường 
Phiên âm 
 
TÂM KHÔNG 
Thân như tường bích bĩ đồi thì, 
Cử thế thông thông thục bất bi? 
Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, 
“Sắc”, “không” ẩn hiện nhậm suy di. 
 
Viên Chiếu Thiền sư 
 
TÂM KHÔNG (Phỏng dịch) 
 
Thân như tường vách cũng rồi tan, 
Vội vã người đời xót mãi mang. 
Nếu biết tâm không, không tướng sắc, 
Sắc không ẩn hiện mặc thời gian. 
 
Phiên âm 
 
CẢM NGUYỆT THI 
 
Trừng trừng Bích Hán thái vân thu, 
Thiên tế vô hà nguyệt sắc phù. 
Bách niệm công nhân can phế nhiệt, 
Bất năng thanh mộng đáo Thần Châu. 
 



Lê Thánh Tông 
 
CẢM XÚC VỚI TRĂNG (Phỏng dịch) 
 
Ánh mây quang rạng suốt Ngân trong 
Chẳng gợn trời không nguyệt ánh bồng 
Trăm mối suy tư gan ruột nóng 
Thần Châu khó đến mộng sao nồng. 
 
 2021 
 
Phiên âm 
ẨM TỬU ĐẮC CHƯ HỮU GIAI TÁC TỨC PHỤC TẨU BÚT THƯ THỊ 
 
Cố hương nhan sắc thượng y nhiên, 
Nhân thế thăng trầm ngũ lục niên. 
Tôn tửu nhãn trung đồng quá khách, 
Cô phàm thiên phận tức phù yên. 
Đình đình khuyết nguyệt như tằng ước, 
Phiến phiến nguy phong chỉ tại tiền. 
Hào tiếu lão điên liệt phong cảnh, 
Do lai Ngao Tẩu thị Ngoan Tiên. 
 
Cao Bá Quát 
 
UỐNG RƯỢU ĐƯỢC TÁC PHẨM HAY CỦA CÁC BẠN LIỀN PHÓNG BÚT VIẾT ĐƯA 
HỌ (Phỏng dịch) 
 
cảnh sắc làng xưa vẫn thế thôi 
Nỗi chìm năm sáu độ thu trôi 
Vùng trời buồm lẻ vầng mây nổi 
Chén rượu ly trong Khách trọ rồi 
Trăng khuyết lững lơ như đã hẹn 
Non cao sừng sững sẵn kia rồi 
Kẻ rồ cười nói  vang vang phía 
Ương bướng tiên ngu lại thích đùa 
 
TU HỌC  
 



Phật tánh chơn thường rõ chẳng phân 
Tâm bình không trụ tiếc gì thân. 
Xa lìa vọng động đâu tình khởi? 
Dứt bỏ ngược xuôi hết sắc trần. 
Hận giải nươngThầy qui nẻo đạo, 
Pháp khai chỉnh lối lắng đường thần. 
Trầm luân luỹ kiếp thôi đừng tạo… 
Huân tập đêm ngày sáng trí nhân 
Phiên âm 
 ĐỐI KHÁCH DẠ ẨM 
 
Tử quy chi thượng dạ tam canh, 
Anh vũ bôi trung cảm khái tình. 
Nghĩa sĩ duy hoài thiên lý chí, 
Vĩnh bình bất tất lập công danh. 
 
Lê Thánh Tông 
ĐÊM UỐNG RƯỢU VỚI KHÁCH 
(Phỏng dịch) 
 
Kề nhánh đỗ quyên lúc nửa đêm, 
Bên ly anh vũ cảm tình thêm. 
Nghĩa sỹ chí ôm ngoài vạn dặm, 
Công danh khó lập lúc thời yên. 
 
TUỆ HIỂN 
Ngộ pháp hành trì tuệ hiển sau, 
Ươn hèn giải đải trầm luân đau! 
Ngày đêm chớ thối nương kinh kệ, 
Thời khắc không xao tỏ Phật mầu. 
Rõ biết, cầu tâm mê vốn mộng, 
Thường mong, nhận Trí Nhã luôn đầu. 
Tai ương khổ luỵ là sa ngã, 
Hoa giác nở bừng khắp chốn sâu… 
 
NGUYỆN TU 
 
Chân tính thường hằng vốn chẳng sanh, 
Dương trần khổ luỵ mãi phân tranh. 



Khi mê rõ hẳn tìm nương pháp, 
Lúc tỉnh nhìn ra lấy tuệ hành. 
Cực lạc đường về xuôi tánh diệu, 
Từ bi hướng đến trọn tâm lành. 
Luôn rèn Trí Nhã thì an định, 
Trút cả… thong dong nguyện đạo thành… 
 
 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN – PL. 2565 -  DL. 2021 
 
Phật Đản lại về khắp thế gian, 
Trang nghiêm tháp lộng đẹp đàn tràng. 
Tỳ Ni thị hiện thương nhân loại, 
Lộc Uyển truyền trao giữ đạo vàng. 
Thông điệp nghìn năm luôn toả sáng,  
Tinh thần vạn cõi mãi dương quang. 
Nguyền nương giáo pháp… bền tâm lực, 
Tánh lặng nguồn chơn thoát buộc ràng… 
 
Tánh lặng nguồn chơn thoát buộc ràng, 
Xin cầu thế giới hoạ thôi mang. 
Muôn người góp sức cho điều thiện, 
Vạn chốn ra đường chẳng khẩu trang. 
Hết cảnh dịch tràn, sầu khổ bám, 
Vui đời phúc trải, nhọc nhằn tan. 
Gập đầu đảnh lễ ân Tam Bảo, 
Thày thảy dân tình sống lạc quan… 
 
CHẤP MÊ 
 
Thấy được luân hồi dứt chấp mê, 
Nguyền qui pháp Phật vén tâm mờ. 
Vì theo lối nhỏ nên bền chí, 
Bởi tích duyên lành chuyển sáng cơ. 
Lập hạnh tu nhân xua mộng huyễn, 
Nương từ trì tánh xoá phiền nhơ. 
Đang còn lục đạo sầu ai biết? 
Tĩnh ngộ thường an thoát luỵ chờ. 
 



2021 
 
 
 
 
KHỔ HOÀI VƯƠNG 
 
Xoay vần lục đạo khổ hoài vương! 
Tánh lặng như như chỉ một đường. 
Đối cảnh tuỳ duyên hành quảng khoát, (*) 
Nương đời thuận pháp sống hiền lương. 
Thong dong chẳng vướng là tâm tỏ, 
Thanh tịnh không cầu để huệ vươn. 
Phúc được thân người… nên  chớ lỡ, 
Trầm luân vạn liếp rõ vô thường… 
--------- 
(*) Rộng lớn, mênh mông 
 
BỞI CƠN MÊ (Đối hoạ) 
 
Cũng bởi mê lầm mới sắc vương… 
Chơn tâm chẳng nhiễm rõ thông đường. 
Nương Thầy đúng pháp sanh hiền tướng, 
Ngộ đạo qui nguồn tỏ thiện lương. 
Vắng lặng, lòng an thì nghiệp lắng, 
Yên bình, trí sáng lấy thiền vươn. 
Trần gian chung sống ta đồng hội… 
Thật tánh xưa nay vốn đã thường. (Thường hằng) 
 
CHIỀU THU r (Giao cổ đối)  
 
Gió thoảng chiều thu quyện ánh vàng, 
Bao mùa cứ thế mãi hoài sang… 
Êm đềm chút nắng len bờ cỏ, 
Lặng lẽ chùm mây trải góc làng. 
Mõ kệ cầu, không gian tịch tĩnh, 
Tơ lòng lắng dịu, tiếng chuông vang. 
Hầu như tất cả đang trôi chậm… 
Bóng tối hùa theo cũng muộn màng.  



 
2021 
 
KHÓ LÊN TRỜI (nđt)  
 
Vì ham cảnh tục khó lên trời! 
Ngẫm cả… phù du cứ việc chơi! 
Nẻo thế nào yên… màng cõi mộng… 
Đường tu vốn lặng… cảm duyên đời. 
Tham cầu níu mãi không hề đủ, 
Ái dục nương hoài cũng chẳng vơi. 
Lẽ đạo kề bên mà tủi trí! 
Tàn hơi chữa tỉnh biết tiêu rồi… 
 
ĐẾN CÕI TRỜI (Đối hoạ) 
 
Hỏi chặng đường đi đến cõi trời! 
Xa gần chữa thấy sợ phiền ơi! 
Thành công sức mọn đâu còn nghĩa, 
Ngưỡng mộ tài cao chẳng tiếc lời. 
Dẫu biết trần gian sầu khổ nặng, 
Nhưng tìm nẻo mộng khó buồn vơi. 
Thì ra chuyện thế…  như người tưởng! 
Hãy tạo niềm tin chớ nửa vời… 
 
 
TRỜI XANH (nđt) 
 
Trời xanh phủ kín vạn thiên hà, 
Vẫn chiếu đêm ngày rộn nẻo Ta. (*) 
Hạ đến vườn lan bày ửng ngõ, 
Thu về dãy cúc trổ đầy hoa. 
Mưa dầm cỏ mục rồi tươi mướt. 
Hạn hán rừng trơ cũng thẳm ngà, 
Dẫu khó lòng vui đừng bỏ mặc, 
Bên đời mãi dạo bản tình ca. 
 
2021 
 



CÓ KHÔNG 
 
Đường tu chẳng dễ phải bền lòng, 
Trần thế còn nhiều chuyện có không! 
Dẫu hiểu cảm thương luôn khó rứt, 
Song đành chiêm nghiệm đỡ buồn trông. 
Bao đời hạnh chuyển ghìm chưa trọn, 
Cả kiếp tâm nguyền giải hổng trong. 
Tháng lụn ngày tàn sao vẫn oải, 
Phiền nan nghiệp trỗi lại mang chồng. 
 
RÕ LÀ KHÔNG (Đối hoạ) 
 
Hiểu được nguồn chơn thỏa tấm lòng, 
Nay còn mai mất rõ là không… 
Cuộc đời nếm trải luôn ray rứt, 
Sự thế vần xoay vẫn ngoái trông! 
Khêu ánh đèn thiền soi cõi lặng, 
Theo đường đạo pháp giữ tâm trong 
Trầm luân mấy độ giờ chưa dứt! 
Tập khí dần vơi khổ bớt chồng. (*) 
------------------- 
(*)Tập khí còn có những tên gọi khác như: phiền não tập, dư tập, tàn khí, chủng tử. 
 
TRẦN GIAN (Đối hoạ) 
 
Đã xuống trần gian gắng thật lòng, 
Khi về nẻo mới trắng tay không. 
Luyến lưu lỡ đậm thì vơi rứt, 
Gắn chặt càng dày chỉ khổ trông. 
Kiếp tận suy đời tâm vẫn khuất, 
Ngày chầy thấy lẽ dạ chưa trong. 
Lênh đênh cõi mộng thêm xao lãng, 
Nợ cũ đang mang lại chất chồng… 
 
2021  
 
 
KHUYẾT ĐỀ (nđt) 



 
Ngẫm cảnh đời ta mấy chặng vèo 
Qua rồi tuổi mộng trắng đầu theo 
Nhìn gương thấy nản đâu từng đẹp 
Để nghiệp hoài mang cứ mãi phèo 
Nẻo động còn vương mờ cõi trú 
Tâm bình nỏ vướng bẵng niềm đeo 
Ngày lên hiểu rứa… lòng chưa vững 
Bèo! 
 
CHỚ HẬN KHƠI 
  
Hãy lấy tâm từ khử hận khơi, 
Vì chung cõi tạm cảm thương người. 
Gôm nhiều đức độ xua thù rã, 
Nhận cả ân tình xoá nghĩa lơi. 
Luỹ kiếp trầm luân… mà tỏ đạo, 
Ngàn thu lẫn lộn …cứ nương đời! 
Cầu kinh sám cải còn chưa ngộ, 
Cửa Phật yên bình… ngẫm thế trôi… 
 
DƯỚI ÁNH MAI (nđt)  
 
Cỏ ngậm sương mờ giữa ánh mai, 
Tràn thu gió lộng chuyển lưng trời. 
Thời gian cứ hỏi phiền ta ngẫm, 
Cuộc sống quay hoài não kẻ khơi. 
Cuối nẻo hồn mơ chiều nguyệt lững, 
Tàn đêm khánh trỗi gọi dương ngời. 
Nương về cõi tịnh vui càng thấm, 
Cũng đủ ngày qua ngắm chuyện đời. 
 
 
2021 
 
 
 
TÂM 
(Thuận nghịch độc – Bát điệp TÂM ) 



 
TÂM tịnh để cùng rõ khắp phương,               
Đạo hoà TÂM cảm thấy người thương.              
Cần TÂM sáng, tuệ sinh oai tướng,            
Thấu pháp an, TÂM mở rộng đường.         
Chân lý vững,TÂM phàm tục rã,               
Hiểm TÂM ngời, nghiệp khổ sầu vương.          
Trần đời xả hết TÂM trong lắng,                   
Gần đến đích TÂM rõ lạc thường. 
 
Thường lạc rõ, TÂM đích đến gần, 
Lắng trong TÂM, hết xả đời trần. 
Vương sầu khổ, nhiệp ngời TÂM hiểm, 
Rã tục phàm, TÂM vững lý chân. 
Đường rộng mở TÂM an pháp thấu, 
Tướng oai sinh tuệ sáng TÂM cần. 
Thương người, thấy cảm TÂM hoà đạo, 
Phương khắp rõ cùng để tịnh TÂM. 
 
TÂM  (Đối hoạ) 
( Thuận nghịch độc, bát điệp TÂM ) 
 
TÂM bình vốn lặng tĩnh ngàn phương,      
Đạo sáng TÂM hiền kẻ mãi thương.     
Cần đức TÂM, an đời đẹp cảnh,              
Tỏ TÂM người, bẵng hận xuôi đường.       
Chân TÂM huệ hiển, mê tình hết,             
Ác nghiệp TÂM ràng, khổ nỗi vương.       
Trần luỵ xả TÂM trong rõ lắng,                
Gần điều giáo Phật chánh TÂM nương.     
 
 
 
 
 
Nương TÂM chánh, Phật giáo điều gần, 
Lắng rõ trong TÂM xả lụy trần. 
Vương nỗi khổ, ràng TÂM nghiệp ác, 
Hết tình mê, hiển huệ TÂM chân. 



Đường xuôi hận bẵng, người TÂM tỏ, 
Cảnh đẹp đời an, TÂM đức cần. 
Thương mãi kẻ hiền TÂM sáng đạo, 
Phương ngàn tĩnh lặng vốn bình TÂM. 
 
TƯỞNG NIỆM 
 
Kỵ Mệ năm nay lúc dịch tràn, 
Cách ly khắp nẻo cảnh hoang tàn. 
Nhà bên đóng cửa ngừa lây bệnh, 
Góc phố che tôn bít hãm đàng. 
Gặp chuyện tang gia không thể viếng, 
Thương ngày lễ giỗ khó dâng nhang. 
Tai ương vạn ngã mong liền dứt, 
Khấn nguyện Người thiêng trú đạo vàng. (*) 
 
Khấn nguyện Người thiêng trú đạo vàng, 
Phù trì con cháu sống đời an. 
Yên bình cảnh Phật vui nhà hiếu, 
Sáng rạng gia đình đẹp nghĩa vang. 
Kết quả triêm ân đà tạo phước… 
Chu toàn rõ đức hiển dương quang… 
Sầu bi khắp nẻo… không về viếng! 
Thắp nén hương lòng gởi gió lan… 
--------------  
(*) Ánh đạo vàng 
 
2021 
 
 
 
DĨ ÐỀ VI VẬN 
Xướng : 
 
Bực gì bằng gái chực phòng không 
Tơ tưởng vì chung một tấm chồng 
Trên gác rồng mây ngao ngán nhẽ ! 
Bên trời cá nước ngẫn ngơ trông 
Mua vui lắm lúc cười cười gượng 



Gỉa dại nhiều khi nói nói bông 
Mới biết có chồng như có cánh 
Giang sơn gánh vác nhẹ bằng lông  
( Nguyễn Khuyến ) 
 
DĨ ÐỀ VI VẬN (Bài hoạ)  
“ Không Chồng Trông Bông Lông “ 
 
Lặng lẽ hiên chùa thấm cửa không, r 
Tình duyên cõi thế nợ đang chồng. 
Bơ phờ tháng hẩm trần ai mộng, 
Lạc lõng canh dài nẻo phúc trông. 
Trĩu cả xuân thời như bọt bóng, 
Thương cùng tuổi hạc lẫn loài bông. 
Đêm trường cứ ngẫm sao hoài lạnh! 
Thoát khỏi ưu phiền… nhẹ vũ lông. 
 
PHÒNG KHÔNG  (Đối hoạ) (Dĩ đề vi vận) 
“Không Chồng Trông Bông Lông” 
 
Đêm về trở giấc giữa phòng không, r 
Những việc càng vương, khổ lấn chồng. 
Cảnh ngộ đau nhừ mà vẫn ngóng, 
Xuân trường quạnh quẽ cứ hoài trông. 
Vì nhau chạy đuổi như hình bóng, 
Bởi lỡ yêu hờn tựa lá bông. 
Khắc khoải canh dài thêm ngẫm lạnh, 
Hương tình rõ nhạt, chẳng xù lông… 
 
 
TA VUI  
( Liên hoàn – Nghịch thiệt ) 
 
Ta vui phú hoạ khổ tui va, 
Tha lối cho đời chớ thối la. 
Vối cạn nhâm nhi tình vạn cối, 
Trà nhăm gần gũi nghĩa trăm nhà. 
Dẫu mang thế thái còn giang mẫu, 
Mà đóng niềm tin để móng đà. 



Sống cả tâm từ như sã cống, 
Cà lăm dối trá rõ căm là. 
 
Cà lăm dối trá rõ căm là, 
Bà tủi vì đau lúc buổi tà. 
Phận hủi thường khuyên người phủi hận, 
Da xần chớ nản kiếp dần xa. 
Ụi bít cửa tham càng ít bụi, 
Chà trút đường tâm thật chút trà. 
Khả cõi trần nầy vui khỏi cả, 
Mà đang cõng nghiệp bớt mang đà. 
 
MỚI THẬT LÀ r (Đối hoạ) 
 
Ca vút sang hèn cũng cút va, 
Tra liền cứ đến vẫn triền la. 
Bó xiêu gối rã ngồi bên xó, 
Gà nhóc chân đưa đứng góc nhà. 
Ả đủ lầu cao giàu ủ đã, 
Ma đờ phận khổ gượng mơ đà. 
Ngắm đây vạn cảnh lòng ngây đắm, 
Thà lật đời đau mới thật là. 
 
Thà lật đời đau mới thật là, 
Và ta chớ để luỵ va tà, 
Tiệt lâm cảnh khổ đừng tâm liệt, 
Pha xúc chuyện buồn rõ phúc xa. 
 
Chủ hiếu nhân tình thì chiếu hủ, 
Bà trình tổ đức với bình trà. 
Thả cương bố thí đều thương cả, 
Thà đấm trần lao cố thấm đà. 
 
TIỄN ANH (nđt) 
( Thành kính nguyện cầu hương linh 
Anh Lê Văn Thái sớm tái sinh vào cõi giới an lành ) 
 
Tái ngộ lìa xa giữa nẻo nầy, 
Anh về cõi lạc ngắm đường mây. 



Dương trần mấy chặng mà thêm nản! 
Chuyện thế bao điều dẫu lả vây! 
Úc Đại nhà cao tình chẳng vãn, (*) 
Lồ Ô mái tạm nghĩa luôn đầy. (**) 
Bây giờ vạn nỗi nay đà gác, 
Rũ hết trầm luân cảnh Phật bày… 
6/8/2021 
----------------------  
(*) Úc Đại Lợi (Australia ) 
(**) Suối Lồ Ô nay xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Một thời gia đình anh cư 
ngụ).   
 
RỒI DỊCH CŨNG QUA (nđt) 
 
Rồi trông khổ dịch cũng phai tàn, 
Vạn nẻo u sầu chớ mãi lan! 
Rộn rã hè thông thầm cảnh mới, 
Bình yên ngõ thoáng ngẩn hoa vàng. 
Bao mùa nhẫn chịu nay đà thấm, 
Những chặng thương hoài lúc chả nan. 
Ước nguyện người dân…   Đời dễ thở, 
Từ quê đến tỉnh vẫy thôi ràng… 
 
2021 
 
 
 
ĐỜI TA (nđt) 
 
Sao hoài phận giỡn riết đời ta, 
Ủ mộng còn say… thấy đã già.  
Cũng ngán tình xuân buồn tuổi hạc, 
Đang lần kỷ niệm xứng thời hoa. 
Nhiều khi gắng quẳng, phiền luôn tựa, 
Vạn nỗi đeo chiều, nhớ chẳng xa. 
Hỏi khắp hiền nhân nào cõi lạc, 
Vòng vo  nẻo thế… ngẫm thương mà. 
 
 



TAI (yết hậu) (nđt) (Đối hoạ) 
 
Mong ngày dịch ổn tiếp thời lai,(*) 
Thấm nỗi đau buồn chẳng một ai. 
Những chặng lây tràn xin hết oải, 
Bao lần tản nhiễm chớ theo dài. 
Yên bình khắp nẻo phai rầu cõng, 
Khó nhọc cùng nơi bẵng khổ cài. 
Rũ cả sầu lo nhà hạnh phúc, 
Tai! 
----------------------------- 
(*)“ Thời lai đồ điếu thành công dị, “ Thuật hoài (Đặng Dung) 
 
. TAI (yết hậu) (nđt) (Đối hoạ) 
 
Xả nỗi đau buồn nhận thái lai, 
Bao lần dịch nhiễu chẳng chừa ai. 
Vì nhau trợ giúp ân tình rõ, 
Bởi bạn cùng chung nghĩa lớn dài.  
Đã trải ba mùa, thôi hoạ đến, 
Còn mong vạn lối, cảm tâm cài… 
Trầm ngâm hãy gạt vui ngày mới,  
Tai ! 
 
  
 
TAI (yết hậu) nđt (Đối hoạ) 
 
Gỡ bỏ ngăn rào dịch hết lai 
Lây tràn đã dứt chẳng phiền ai 
Bình yên trở lại mong đường ngắn 
Thoáng đãng về mau hiển chặng dài 
Bởi những niềm đau… đừng hoạ đến 
Vì bao chuyện khổ… mãi tâm cài 
Tìm nhau đối ẩm đâu còn ngại, 
Tai! 
 
TAI (yết hậu) (nđt) (Đối hoạ) 
 



Miễn dịch bao nhà cảm thái lai 
Yên bình hạnh phúc chẳng sầu ai 
Nhìn ra giữa phố người vui rộn 
Trải khắp miền quê dãy đẹp dài 
Hữu hảo khi bần, nhân đức trọng 
Buồn đau lúc ngặt, nghĩa tâm cài 
Luôn cầu xã tắc đều an hưởng. 
Tai!  
 
CHẠNH NỖI (nđt)  
 
Chạnh nỗi muôn nhà cảnh vắng heo, 
Nhiêu ngày dịch lấn cảm lòng teo. 
Cầu cho vạn nẻo sầu thôi níu, 
Ước thảy bao người nạn hãm đeo. 
Chẳng diễn đìu hiu thềm gác quạnh, 
Hoài mong rộn rã xóm quê nghèo. 
Bình an tất cả không còn ngại, 
Vững sống tâm từ cởi hoạ gieo. 
 
/2021 
 
HỮU HẢO (Thủ vĩ ngâm )  
 
Hữu hảo khai vần bạn xướng thi, 
Sao lòng ngúng nguẩy tựa xuân thì. 
Đùa vui phú hoạ đầy trang nhã, 
Ngưỡng chọn câu từ ngẩn tế vi. 
Liễu pháp hoà thơ tìm cảm ngộ, 
Men tình kết nghĩa đặng cầu tri. 
Gì hơn lão giả cùng chung lối, 
Hữu hảo khai vần bạn xướng thi. 
 
VUI CÙNG THIỆN HỮU (nđt) (Đối hoạ) 
( Thủ vĩ ngâm ) 
 
Vui cùng thiện hữu cảm Đường thi, 
Cũng chẳng già nua tới dậy thì. 
Hiểu rộng đề thơ ngời bác nhã, (*) 



Suy thầm xướng đạo tỏ huyền vi. 
Thiền môn diễn giảng bình tâm lắng, 
Pháp lực khai truyền liễu nẻo tri. 
Khế hợp bao niềm xuôi khỏi vữa, 
Vui cùng thiện hữu cảm Đường thi. 
------------------  
(*) Bác nhã  (có học thức, thông thái, uyên bác) 
 
THIỆN HỮU (nđt) (Đối hoạ) 
( Thủ vĩ ngâm) 
 
Chưa cùng thiện hữu chẳng vần thi, 
Thấy hợp càng mau cảm nỗi vì. 
Mõ kệ rèn tâm người quảng khoát, 
Kinh thầy giảng pháp đạo huyền vi. 
Vui niềm thật ngữ thì luôn lắng, 
Gởi phú chơn tình đặng mãi tri. 
Lão giả lòng an thời xướng hoạ, 
Chưa tìm thiện hữu chẳng vần thi. 
 
DỊCH (Mạ đề)  (nđt) 
(Hoán vận- Thủ vĩ ngâm) 
Vần bằng: 
 
Nghiệp cõi dương trần tích khổ vây, 
Tràn qua khắp nẻo nghịch ươm đầy. 
Quê nghèo cũng mỏi, nhà ngăn tiếp, 
Ngõ nhỏ đang sầu, dịch hướng lây. 
Rã rượi chường, thôi phiền thấy cảnh, 
Nhừ đau cởi, miễn nhích thêm ngày. 
Yên bình vạn cõi phai thời nạn, 
Nghiệp cõi dương trần tích khổ vây. 
 
Vần trắc: 
 
Nghiệp cõi dương trần vây khổ tích, 
Tràn qua khắp nẻo đầy ươm nghịch. 
Quê nghèo cũng mỏi, tiếp ngăn nhà, 
Ngõ nhỏ đang sầu, lây hướng dịch. 



Rã rượi chường, thôi cảnh thấy phiền, 
Nhừ đau cởi, miễn ngày thêm nhích. 
Yên bình vạn cõi nạn thời phai, 
Nghiệp cõi dương trần vây khổ tích.  
 
DỊCH ( Y đề)  (nđt) (Đối hoạ) 
(Hoán vận - Thủ vĩ ngâm) 
Vần bằng:  
 
Dương trần vạn nẻo tích phiền vây 
Đói lã thềm hiên nghịch cảnh đầy 
Khởi nỗi tình thâm người đến ngại 
Thương phần nghĩa lớn dịch ngừng lây 
Bao đường chặng đóng mang sầu quả 
Mọi dãy nhà than nhích khổ ngày 
Nhận thảy buồn đau thêm vững bước 
Dương trần vạn nẻo tích phiền vây 
 
 
Vần trắc: 
 
Dương trần vạn nẻo vây phiền tích 
Đói lã thềm hiên đầy cảnh nghịch 
Khởi nỗi tình thâm… ngại đến người 
Thương phần nghĩa lớn… lây ngừng dịch 
Bao đường chặng đóng quả sầu mang 
Mọi dãy nhà than ngày khổ nhích 
Nhận thảy buồn đau bước vững thêm 
Dương trần vạn nẻo vây phiền tích. 
 
LỤC BÌNH (nđt) 
 
Pha màu tím nhã nổi triền sông, 
Rộn giữa hè oi trải trắng bồng. 
Chẳng dỗi nàng sen, sầu giọt nắng! 
Không hờn gió bão, lạnh chiều giông. 
Hoài nương chỗ thấp nào xuôi biển, 
Vẫn nhủ tình chung cứ bạn đồng. 
Hãm phận thân bèo nhưng kẻ thích, 



Vui cùng cảnh thế ngẫm mà thông… 
 
LỤC BÌNH (Đối hoạ) 
 
Mãi trải ven bờ đẹp khúc sông, 
Người qua thưởng ngoạn chút phiêu bồng. 
Nhìn sen lặng lẽ buồn theo cảnh! 
Lẫn chặng đau nhừ tủi nhớ đông. 
Rõ mướt cùng ao triền cỏ ngập, 
Bình yên với lạch giữa nương đồng. 
Thân bèo phận ẩm chen đời thắm, 
Sắc dậy pha màu kẻ ngẫm thông… 
 
2021 
 
 
 
NGẪM  (nđt) 
 
Tàn canh trở giấc ngẫm cho mình… 
Hiểu rõ thân nầy lắm chuyện sinh! 
Bởi lẽ vì côi nghe xót dạ, 
Nhưng rồi để dịu lắng đau tình. 
Dày công gạt não duy lòng ổn, 
Đủ lực trì chân đã tánh bình. 
Hãy gắng ngày lên ngời tuổi hạc, 
Khi từ cõi thế cảm người thinh… 
 
CHIỀU  (nđt)  
 
Lưng đồi bóng ngã rộn chiều sang, 
Lẫn bụi quỳ hoa điểm ánh vàng.  
Nỗi nhớ tình quê nhiều kỷ niệm, 
Câu hò bãi sậy cả thời gian. 
Tàn xuân nắng lửa vườn oi nực, 
Dứt quãng trời xanh cảnh bạc hàn. (*) 
Khổ cực về theo ngày tháng cũ, 
Ôm hoài cái thuở trĩu niềm mang. 
--------------------------  



 (*) Thời tiết rét buốt cực khổ. 
 
CẢNH PHẬT YÊN BÌNH   
 
Cảnh Phật yên bình trải khắp nơi, 
Thênh thang rạng chiếu tựa dương ngời. 
Phàm phu vướng mắc đừng nên luận! 
Đại trí dung thông vốn chẳng lời. 
Đã đến duyên trần nhờ pháp dẫn, 
Còn ôm nẻo mộng để nghi rời. (*) 
Ngày đêm vật vả trong đường thế! 
Giữ lấy kinh vàng chớ thoát rơi… 
 
2021 
 
PHẬN NGƯỜI 
 
Sinh ra nẻo thế đã duyên người, 
Khổ luỵ đau buồn vẫn mãi trôi. 
Tỉnh thức cơn mê, kinh kệ chuyển, 
Phá tan trí lụn, định thiền dời. 
Bao thời hiểu vậy… mà luôn tấn, 
Vạn cảnh thôi nào… giá được lơi. 
Pháp Phật nguồn chơn là cõi tịnh, 
Niềm tin hãy giữ chớ xa rời. 
 
KIẾP NGƯỜI  (Đối hoạ) 
 
Giả huyển trần đây ví kiếp người, 
Thăng trầm vạn nẻo khó ngừng trôi. 
Không chừa cõi mộng thì sao chuyển, 
Chẳng nuối đường mê có thể dời. 
Dẫu biết gian lao nhưng cứ tấn, 
Vì hoài lận đận vẫn cùng lơi. 
Chung qui nguyện hướng theo bờ tịnh. 
Sự Lý kinh thâm chớ khác rời. 
 
HOẠI DIỆT TỒN SINH 
 



Tham cầu chẳng dứt khổ mình ông, 
Hoại diệt tồn sinh rõ vốn đồng. 
Đại trí an thiền luôn chỉ rỗng, 
Người phàm giải đãi vẫn hoài không. 
Tâm mờ định kiến càng tan lực, 
Tánh lặng nương về phải dụng công. 
Thấy biết xưa nay đều trước ngõ… 
Bao thời hiểu vậy hướng hừng đông… 
 
2021 
 
 
 
ĐỦ DUYÊN 
 
Tứ đại do duyện hội đủ thành, 
Luôn cùng thế ấy hiện vòng quanh. 
Vì mê lạc nẻo tâm càng uế, 
Bởi ngộ quay nguồn tánh nỏ tanh. 
Hãy gắng tròn tu xua cảnh khổ, 
Thường trau hạnh nguyện cõng duyên lành. 
Siêng năng xác lập nguyền qui giác, 
Cõi Phật yên bình toả sáng lanh.  
 
NGUYÊN LỰC (Đối hoạ) 
 
Phàm phu nguyện lực dốc công thành, 
Đã bước sang bờ khổ hết quanh. 
Lảy nhặt cuồng si trừ tạp uế, 
Tham cầu ái dục giữ hôi tanh. 
Trần gian thảy thảy đều đau khổ 
Phật quốc đâu đâu cũng sáng lành 
Thức tỉnh qui nguồn xuôi bến giác 
Yên bình chẳng vướng dạ long lanh. 
 
VÌ THƯƠNG 
 
Thương nhiều khắp chúng dụng tâm tha, 
Kiến giải điều ngay hiểu trẻ già. 



Rót đạo vào tai êm khúc sáo… 
Nương đời giảng pháp trọn đàn gà…  
Lòng an đối cảnh nom thì rõ, 
Kệ lắng tuỳ duyên giữ hổng sa. 
Vạn lối bày cho người lặng tỉnh  
Thong dong chẳng vướng lúc về nhà… 
 
2021 
 
 
 
SỐNG ĐẠO 
 
Vẫn mãi cuồng quay hối bởi lầm! 
Bình thường sống đạo tải lòng nhân. 
Mơ chi nẻo sướng phần tiên cảnh! 
Ước lỡ đường si chốn dục trần. 
Cũng để đau thương nhìn rõ nghiệp, 
Luôn vì khổ luỵ dứt mê tâm. 
Nương về cõi tịnh xa rời nhiễm, 
Nguyện lực không sờn đến lúc an. 
 
BỞI MÊ LẦM (Đối hoạ) 
 
Đau thương chẳng dứt bởi mê lầm, 
Pháp Phật đưa người xứng chánh nhân. 
Chỉ nguyện gieo từ trơ hiểm tục, 
Hoài xin sống đạo tốt đường trần. 
Bao thời gắng nhủ đừng nên tội, 
Vạn cảnh lơ cùng nắn giữ tâm. 
Được thế thong dong đâu ngại nhiễm, 
Yên bình hết động chính là an. 
 
NIỀM XƯA (nđt) 
Mưa phùn cảnh lặng thấy sầu hơn, 
Nhận cả niềm xưa nghĩ đến buồn! 
Những buổi ra đồng nay mất dạng… 
Bao ngày trốn học thuở còn khuôn. 
Thương hồi bé dại nom đời hẩm, 



Vẫy khoảng chiều hoang nhớ dạ cuồng. 
Kẻ nhắc… dù mong nào gặp nữa! 
Đêm dài kỷ niệm vẫn về luôn… 
 
2021 
 
 
 
 
 
HƯƠNG NGÀN THIỆN THỆ 
 
Hương ngàn Thiện Thệ vốn hằng yên, 
Tứ chúng hân hoan tỏ đạo huyền. 
Chỉ rõ đường tu nào để mộng,  
Say hoài nẻo thế cứ còn duyên! 
Kinh mầu nguyện học thơm niềm ngát, 
Pháp bảo luôn cầu lắng kệ thiêng. 
Hiểu vậy ngày đêm cùng chánh niệm, 
Thong dong chẳng vướng có chi phiền. 
 
HƯƠNG THIỀN THIỆN THỆ 
  
Thiền môn Thiện Thệ mãi lừng thơm, 
Thoảng lặng trầm hương kệ mõ vờn. 
Lấy huệ khai tình ngời ánh đạo, 
Đem từ diễn pháp rõ bình tâm.  
Sư tôn hạnh nguyện thời kinh lắng, 
Lý sự tương truyền lúc dạ an. 
Gởi gắm trần gian tràn biển nước, 
Ngày lên vẫn tiếp đẹp y vàng… 
 
THIỆN THỆ THIỀN MÔN 
 
Thiện Thệ thiền môn lắng cảnh huyền, 
Hương ngàn kệ mõ bốn thời yên. 
Nguyền theo đạo cả kề chơn pháp, 
Nguyện tụng kinh mầu cạnh phước duyên. 
Tánh lặng hằng soi thêm dạ sáng, 



Tâm bình hổng động tạc lời thiêng. 
Nương về cõi Phật luôn thời niệm, 
Gọt hết trầm luân dứt khổ phiền…  
 
2021 
 
SỐNG AN THIỀN 
 
Uyên thâm, đức hạnh sống an thiền, 
Tứ chúng nương Ngài được hoá duyên. 
Kẻ lạc… Thầm ân vui nẻo sáng, 
Người lầm… Rõ pháp rộng kinh thiêng. 
Tôn nghiêm cổ tự, khai tâm diệu, 
Lẳng lặng Tòng Lâm, toả đạo huyền. 
Phước báu trần gian nguyền đã trải, 
Nay về cõi Phật chốn hằng yên. 
 
 
SỐNG AN THIỀN (Đối hoạ) 
 
 
Đỉnh đạc tôn nghiêm rạng cửa thiền 
Thương vì tứ chúng cũng tuỳ duyên 
Trần gian diễn pháp gieo lời sáng 
Cổ tự nương đời dấy đạo thiêng 
Khắp rõ ân, Trao kinh kệ diệu 
Đều qui đức, Giữ bổn tâm huyền 
Thong dong giã biệt chào dương thế 
Nguyện mãn, quay về cõi tịch nhiên. 
 
NƯƠNG DUYÊN DẪN CHÚNG 
 
Thiện Thệ hương liên trải đạo vàng, 
Nương duyên dẫn chúng tiếp đàn tràng. 
Bao thời học hạnh nguyền qui hướng, 
Vạn lối gieo từ để toả lan. 
Tịch tĩnh đường tu nơi sáng rạng, 
Yên bình cửa Phật chốn trường an. 
Sơ tâm ích lợi, chùa in bóng, 



Phước huệ theo cùng chuyển nghiệp đang… 
 
2021 
 
 
KIẾP TRỌN ĐƯỜNG TRẦN   
 
Kiếp trọn đường trần cửa Phật gia, 
Truyền khai đạo pháp chẳng thân già. 
Từ bi trải khắp thương đời đến, 
Đức hạnh vun đầy tiếp chúng qua. 
Viện chủ lòng trong ngời kệ diệu, 
Kiều Đàm tuệ sáng đẹp tâm ngà. 
Tròn duyên cõi thế Người đà mãn, 
Tịnh Độ nơi về thắm ngập hoa… 
 
NGUYỆN THÀNH  (Đối hoạ) 
 
Nào đâu ngại khoảng tuổi thân già, 
Mãn kiếp khai truyền pháp Phật gia. 
Tĩnh lặng tâm khoan nhìn sự rõ, 
Yên bình dạ lắng ngắm thời qua. 
Kiều Đàm hiển đạo nơi trần thế, 
Viện Chủ gieo duyên giữa cõi Bà. (*) 
Cải hoá người mê tròn hạnh nguyện, 
Nay về tịnh lạc diệu liên hoa. 
--------------  
(*) Ta bà 
 
TÁNH MINH 
 
Trần gian thọ nhận giữ ân tình… 
Hiểu vậy đêm ngày hướng tánh minh. 
Pháp bảo trang nghiêm đâu nỡ lý! 
Nguồn chơn lẳng lặng vốn không hình. 
Vì đang chấp đắm nên tìm mộng, 
Bởi đã thôi cầu chẳng tái sinh… 
Hạnh phúc khi mê nương được đạo, 
Thong dong xả hết thế là bình. 



 
2021 
 
NGẪM 
 
Vạn kiếp mê lầm ngẫm có hay! 
Lênh đênh khổ luỵ tính từng ngày. 
Sao không dựa pháp đi đường thẳng, 
Thử mãi nương Thầy chỉ lối ngay. 
Bởi đắm tham cầu, đâu hết nợ, 
Như chừa luyến ái, chẳng còn vay.  
Dày công chớ ngại tâm luôn tỉnh, 
Tánh lặng yên bình rõ chính đây. 
 
LOANH QUANH (Đối hoạ) 
 
Bao lần khổ luỵ kẻ nào hay, 
Cứ thế loanh quanh bất kể ngày… 
Lập nguyện siêng tu đời đức sáng, 
Vun nguyền vững bước đạo tình ngay. 
Người mơ lắm mộng đâu cần dấu, 
Huệ hiển bình tâm rõ nỏ bày. 
Thấy chuyện trầm luân thời khắc tỉnh 
Ra vào chẳng vướng ngẫm là đây. 
 
HƯƠNG NHOÀ  
 
Gió thoảng chim vờn trên khóm hoa, 
Nàng xuân rón rén lặng hương nhoà. 
Vàng mai rộ hé chờ bên cổng, 
Nõn trúc cùng phơi diễu góc nhà. 
Chợt đến chợt đi như phúc đã, 
Còn mang còn mắc dẫu tâm đà. 
Yên bình khắp nẻo ta vui bước, 
Thả chữ nương vần rõ chuyện qua… 
 
2021 
 
 



 
MỘT THUỞ XA RỒI 
 
Niềm ươm một thuở thắm hương ngào, 
Kỷ niệm xa rồi… với ánh sao… 
Vắng vẻ vườn quê đau cảnh đợi, 
Bần thần góc phố đắng đời chao. 
Lo âu gợi lại, mong càng chặt, 
Gắng gượng ôm chầm, thấy chẳng bao! 
Ruộng cỗi đò xưa dày nỗi nhớ, 
Chừ đây tuổi hạc luyến dường nào. 
 
QUÊ HƯƠNG MỘT THUỞ (Đối hoạ) 
 
Một thuở rời quê cảnh nghẹn ngào! 
Xa Người tựa thể khuất vì sao… 
Vườn khoai nước ngập lòng ôm tiếc, 
Rẫy bắp mùa về nỗi nhớ chao. 
Thử đếm thời gian phờ tuổi lão, 
Gôm hoài kỷ niệm ấm tình bao. 
Canh thâu trở giấc thương mà nuối, 
Chốn ấy ân dầy dạ chẳng hao… 
 
NẮNG XUÂN  
 
Hương vờn tiết đổi rộ chim ca, 
Nắng ấm tìm xuân… đông lại nhoà. 
Cũng vậy người đi vui góc phố,  
Luôn cùng cảnh hội sáng đường hoa. 
Bình yên thuận nẻo khi còn sống, 
Lặng lẽ lơi trần phút thở ra… 
Đã nhận ân đời nên thảy quý, 
Không màng chẳng đắm rõ thời qua. 
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VUI NGUỒN ĐẠO 



(Ô Thước Kiều Liên Hoàn Bát Thức) 
 
Cửa Phật tôn nghiêm trải vọng đồng  
Linh huyền diệu dụng thảy dung thông 
Kinh thâm nguyện học cho đời sáng  
Đạo cả nương cầu lắng dạ trong 
Xả hết trần nay… Đau oán trả 
Xin chừa nghiệp ấy… Khiếp hiềm cung 
Duyên may chớ nản vin thuyền giác 
Đuốc rọi, rèn tâm tiến nẻo đàng 
 
Nẻo đàng khập khiễng chớ niềm tan  
Chẳng thối ngày đêm ắt sẽ gần 
Kệ pháp cho lòng yên vạn lối 
Già lam hoá chúng rạng muôn lần 
Hoài mong cảnh thế vơi tình khổ 
Đã gặp đời nay rõ phúc nhàn 
Nguyện lực không ngơi bừng tuệ sáng 
Thăng trầm luỹ kiếp sẽ qua trang.  
 
Qua trang dứt khổ tiếp nhân gian  
Chứng đạo tâm bình tất thảy an 
Bát Nhã hằng soi nguyền tuệ nhật 
Từ bi độ luợng tỏ đường trần 
Bao thời chẳng động luôn bừng hạnh 
Khắp nẻo năng tường mãi thắm ân 
Hoạ luỵ tai ương sầu vạn kiếp 
Chờ ngày cập bến lúc thênh thang. 
 
 
Thênh thang tựa suối đổ về sông  
Hết thảy qui nguồn vốn thể không 
Cũng bởi lầm mê nương diệu pháp  
Còn như mẫn tuệ tỏ thanh lòng 
Ngày đêm sống đạo vui đời thiện 
 
 
 
Sáng tối trì kinh rạng pháp hồng 



Thấy sợ trầm luân qua vạn nẻo 
Xuôi dần cõi tịnh trải đầy bông. 
 
Đầy bông lặng ngát trước dương hồng  
Đạo cả nguồn chơn nguyện hướng dòng 
Đĩnh đạc trang nghiêm an nẻo pháp 
Tâm bình mẫn nhuệ rạng đường tông 
Nương hoài thế thái chẳng sầu tan 
Xả hết trần lao đâu khổ vọng 
Niệm tĩnh trong xanh soi nhật nguyệt 
Này đây đã rõ thoát ly tròng. 
 
Ly tròng nhiếp lục thoảng ngàn hương (*)  
Đã rõ trầm luân vốn lý thường 
Bởi vậy rèn tâm càng quảng khoát 
Nhưng mà thọ pháp ắt hiền lương  
Bao thời chớ rối nguyền xuôi nẻo 
Vạn lối đừng sai nguyện sáng đường  
Xả bỏ gì còn… thôi giữ chặt 
Bình yên chẳng vướng lúc an tường. 
-------------  
(*) Lục căn 
 
An tường vạn ngã biết thông dung  
Lúc đã hoà cùng chẳng thấy vương 
Khắp cả như ta nguyền cảm mến 
Qua đều giống bậu sống hoài thương 
Ngày đêm học đạo xa muôn chướng 
Luỹ kiếp rời tâm lạc nẻo đường 
Ngộ rõ đồng chơn đâu cách biệt 
Yên bình diệu dụng trải mười phương 
 
 
 
 
Mười phương cõi Phật chẳng đo lường  
Sáng rọi chan hoà tựa ánh dương 
Tứ chúng vì thương, bày kệ pháp 
Bao đời phải học, rõ tông phong 



Tâm sơ khó lạc nay nhờ lý 
Đạo cả thầm mong lúc tỏ lòng  
Hiểu cảm ân thâm vun thiện nghiệp 
Nương cầu tịnh … phước huệ đều song. 
 
2022 
 
TRƯỚC NGÕ XUÂN (nđt)  
 
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân, r 
Trời xanh điểm chút vệt mây ngần. 
Nương làn gió thoảng thơm mùi rạ 
Rõ chặng mùa vui sáng tuổi trần 
Gỡ khúc sầu vương tình rộng mở 
Lùa cơn ước vọng nghĩa xa gần 
Quê thành hưởng phúc, đời an lạc  
Nhận quãng giàu sang thoát thuở bần.  
 
XUÂN YÊN BÌNH (nđt)  
 
Thương về một thuở mãi hoài ngân r 
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân 
Lộc trỗi vườn xanh hoà nẻo mới 
Duyên bồi phúc rạng rõ tình chân 
Qua người khổ, Giữ niềm tin thế  
Gỡ mảnh nghèo, Nương đạo đức trần 
Những chuyện buồn đau càng xả hết 
Lòng trong, dạ sáng toả vô ngần. 
 
2021 
 
 
NGÕ XUÂN 
( Lộc lư ngũ bộ - Ngũ độ thanh ) 
 
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân,  
Trời xanh điểm chút vệt mây ngần. 
Nương làn gió thoảng thơm mùi rạ 
Rõ chặng mùa vui sáng tuổi trần 



Gỡ khúc sầu vương tình rộng mở 
Lùa cơn ước vọng nghĩa xa gần 
Quê thành hưởng phúc, đời an lạc  
Nhận quãng giàu sang thoát thuở bần.  
 
Thương về một thuở mãi hoài ngân  
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân 
Lộc trỗi vườn xanh hoà nẻo mới 
Tâm bồi phúc rạng rõ tình chân 
Qua người khổ, vẫn nhìn duyên phận 
Gỡ mảnh nghèo, luôn tạo đức phần 
Những chuyện buồn đau càng xả hết 
Lòng trong chẳng vướng, nguyện vun dần. 
 
Nhạc thả vui cùng mấy dãy thân  
Cờ hoa rạng rỡ, Tết quây quần. 
Muôn loài ửng sáng bên chồi lộc 
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân 
Lại nhớ nương vườn ta đã trải 
Nhìn xem tuổi hạc chúng luôn vần  
Đường qua những chặng đời thêm thắm 
Cảm được bao điều rõ cái tân. 
 
Luôn nhìn sự sống , toả nhiều ân  
Nghĩa ấy hoài mang… cảm nợ nần  
Xử thế người vui càng mẫn nhuệ 
Thành danh đức sáng cũng tinh cần 
Quần sanh rạng rỡ bên thềm Tết 
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân 
 
Mãi vọng trời cao… Nguyền tất cả 
Đem từ rộng trải bớt lòng sân. 
 
Ngõ nhỏ quê nhà, sống cận lân 
Trầm nhang khấn nguyện tổ, linh thần 
Muôn loài thoáng đãng về bao bận 
Vạn nẻo lành trong tới mỗi lần 
Gõ cửa sang giàu, An lạc đến 
Hoà cơn phước thiện, Khổ đau chần 



Muôn nhà hạnh phúc, đời vui mở 
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân. 
 
2022 
 
TÌNH XUÂN (Đối hoạ) 
( Lộc lư ngũ bộ - Ngũ độ thanh ) 
 
Hương ngàn thoảng lặng ấm tình xuân  
Má ửng người vui rõ đẹp ngần 
Đỏ liễn mừng câu bày rộn phố 
Vàng hoa hé nụ điểm cho trần 
Thương đời khốn khổ, tai lùi tận 
Gõ cửa giàu sang, lộc đến gần  
Nẻo phúc, lòng an cầu nhận mãi  
Dù đang thiếu hụt cũng thanh bần 
 
 
Tháp cổ chuông chùa rõ vọng ngân  
Hương ngàn thoảng lặng ấm tình xuân 
Vun đầy ái ngại, rời tâm tĩnh 
Ném cả quay cuồng, giữ đạo chân 
Vẫn tủi sang giàu do phúc phận 
Hoài xem bĩ cực bởi duyên phần 
Ân đời ngẫm kỷ càng thêm lắng  
Mãi hiểu thời an, nguyện tiến dần. 
 
 
 
Mai vàng đã nở, gặp người thân  
Ngõ nhỏ nhà vui sống hợp quần 
Cỏ lá âm thầm thơm nõn lộc 
Hương ngàn thoảng lặng ấm tình xuân 
Linh huyền khắp cõi hoài ban rải 
Rạng rỡ cùng nơi vốn chuyển vần 
Nẻo thế xin nguyền luôn chọn nghĩa 
Giao hoà đề mãi sáng đời tân. 
 
 



Hiểu nhận duyên đời, xứng nghĩa ân  
Luôn nhìn những chặng cảnh phù vân 
Suy hoài vạn mối thì hay tỏ 
Biết thảy nhiều phương lại mãi cần 
Xóm nhỏ bình yên cùng thiện hữu 
Hương ngàn thoảng lặng ấm tình xuân 
Dương trần vẫn ước… đều an cả 
Chớ dẵm si cuồng để hận sân. 
 
Hoa tràn rạng rỡ khắp nhà lân  
Kệ mõ, trầm thơm cửa miếu thần 
Vẫn cảnh thời thơ ngày mấy bận 
Hoài cơn kỷ niệm dấu bao lần 
Nương dần cõi ấy bình yên chuyển 
Thấy rõ lòng đây hổ thẹn chần 
Ngõ phúc người an đời rộng mở 
Hương ngàn thoảng lặng ấm tình xuân 
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TẾT (nđt)  
 
Nhạc thả vui cùng mấy dãy thân  
Cờ hoa rạng rỡ tết đang gần 
Muôn loài sáng ửng bên chồi lộc 
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân 
Lại nhớ nương vườn ta đã trải 
Nhìn xem tuổi hạc chúng luôn vần  
Đường qua những chặng đời thêm thấm 
Cảm được bao điều rõ cái chân. 
 
TẾT VỀ (nđt)  
 



Quê nghèo dưỡng dục cảm hoài ân  
Hiểu rõ niềm xưa, Xích lại gần 
Xử thế người vui càng mẫn nhuệ 
Thành danh đức sáng cũng tinh cần 
Quần sanh rạng rỡ bên thềm Tết 
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân 
Mãi vọng trời cao… Nguyền tất cả 
Xuôi cùng vạn nẻo sống đời chân. 
 
HƯƠNG QUÊ  (nđt) 
 
Cảm nhận ngàn hương bỗng hoá gần  
Vun niềm khó diễn tựa người thân 
Muôn loài thoáng đãng về bao bận 
Vạn nẻo lành trong tới mỗi lần 
Gõ cửa tâm từ, An lạc đến 
Hoà cơn phước thiện, Khổ đau vần 
Trần gian nguyện thảy cùng vui sống  
Cảnh vật yên bình trước ngõ xuân. 
 
2022  
 
 
 
 
MỪNG XUÂN ĐÓN TẾT 
 
Rạng rỡ xuân hồng đón Tết sang 
Vườn nương, phố thị đẹp hoa ngàn 
Luôn hy vọng, vững niềm tin đến  
Mãi sống hoà, cùng nghị lực lan 
Chúc cả nhà, muôn điều thịnh vượng 
Mong nhiều chốn,vạn sự an khang 
Vui đời dụng pháp lòng nhân mở 
Tuệ hiển, gieo từ ánh đạo quang. 
 
XUÂN YÊN BÌNH 
 
Trần gian rạng rỡ nét xuân hồng 



Cảnh vật bình yên thoả tấm lòng 
Dịu mát mai khoe vui cõi lặng 
Thơm lừng nõn hé đẹp trời không 
Mây ngàn chiếu cả bên dòng nước 
Giai điệu hoà cùng trước ngã sông 
Rõ thật linh huyền đang trải khắp 
Đừng phân, chẳng biệt vốn chung đồng. 
 
CẠN SÂU 
 
Đạo pháp thâm huyền vốn thẳm sâu 
Vô minh luẩn quẩn rõ không đầu 
Trần gian chực sẵn nhiều cay đắng 
Thế thái còn đùa những khổ đau 
Mãn kiếp xuôi tay tài chẳng có! 
Qua thời nản chí phận đều đâu? 
Ngày lên cứ ngẫm mà tu tiến 
Chớ luận hay bàn việc chóng lâu. 
 
2022 
 
 
VIÊN MINH (Chiết tự khoán thủ)  
 
Vào cửa tu thiền rõ cạnh Sư 
Im lời, bất động, cảnh như như 
Êm xuôi đạo pháp nương tâm đức 
Nhọc khổ trần gian nhận hạnh từ 
Mong hết lao xao còn tánh lặng 
In cùng tịch tĩnh chẳng đời tư 
Nhờ ơn tế độ nguyền ghi dấu  
Hiểu, dứt tham cầu mới lạc cư.  
 
MỪNG TIẾT MỚI 
 
Tiết mới ngàn hoa rộn rã mừng 
Thanh bình phước lạc thảy đều ưng 
Từ quê đến phố ngày xuân ửng 
Trước rẫy qua đồng cảnh sắc dưng 



Hạnh phúc trần gian nương đạo vững 
Niềm tin cõi thế chỉnh tâm bừng 
Tình thương rộng trải, lòng nhân hứng 
Nguyện ước muôn nhà mãi thịnh hưng. 
 
NGUỒN AN LẠC 
 
Bóng ngã đồi cao lắng cảnh thiền 
Mây vờn gió thoảng lướt hàng hiên 
Êm đềm kệ sách ngày khơi thiện 
Lặng lẽ lều tranh kiếp sống hiền 
Cậy pháp niềm tin luôn tất nguyện 
Triêm ân cõi tạm chẳng chi phiền 
Thời an gọt động trau từ hiển 
Ngẫm thế lâu dần rõ đạo thiêng. 
 
2021 
 
 
AN (nđt)   
 
Cảnh lạc đêm về vẽ nét thơ 
Rừng khuya  gió thoảng quyện sương mờ 
Chăm nhìn nguyệt ửng xuyên cành lá 
Cảm được tâm bình gỡ khúc tơ 
Lặng lẽ ngày vui trần chẳng vướng 
Trầm ngâm nẻo tịnh lý không ngờ (*) 
Nào đâu chuyện thế làm ta nhỡ! 
Đạo cả huyền thâm… rõ đến bờ… 
----------------  
(*) Diệu lý : Đạo lý thâm áo, siêu tuyệt,  
 
THIỀN MÔN (nđt)  
 
Thiền môn lặng tĩnh cảnh an hoà 
Gạt thảy ưu phiền rẽ lối qua 
Rõ cả đường mê nguyền trí rạng 
Cuồng chi mộng ảo giữ tâm tà. 
Ngày lên mõ gióng yên thềm đạo 



Hạnh dưỡng kinh cầu tỉnh giác hoa. (*) 
Hãy phủi trầm luân nào tập có! (**) 
Trần duyên… Nguyện đến cõi Di Đà. 
------------ 
 (*) Hoa giác ngộ.  
 
 ĐẠO CẢ (nđt)   
 
Ngõ đạo linh huyền trải khắp nơi 
Trần gian phúc lộc hưởng ân ngời 
Không bàn, chớ ngã mà tham luận 
Chẳng ngại, đừng kiêu giá nỡ lời 
Gỡ thảy mê mờ… nương pháp độ 
Nguyền xua bấn loạn… Để tai rời 
Bao thời hãy nguyện tâm bình lắng 
Trí nhã luôn cầu… Khổ luỵ rơi. 
 
 
 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PL. 2566 – DL. 2022 
(Lộc lư ngũ bộ - Ngũ độ thanh) 
 
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi  
Mừng thay, kính lễ Phật ra đời 
Ân dầy pháp độ như rừng thẳm 
Nghĩa rộng kinh truyền ví biển khơi 
Bởi đã hằng soi nào dụng trí… 
Vì luôn mãi chiếu chẳng qua lời. 
Quần sinh hưởng phúc cầu tâm Nhã 
Ngẫm kỷ, duyên trần… chớ lại rơi…  
 
Huyền linh pháp Phật tỏ bao trời  
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi  
Đại hỷ gieo từ luôn mãi thấm 
Hoài minh độ chúng vẫn không rời 
Nhân trần hưởng lộc càng duyên thắm 
Cõi tạm nương Thầy chẳng phút ngơi (*) 
Hãy hổ thân nầy… khi cát bụi 
Đêm ngày sống trọn giữ đừng vơi. 



 
Vạn cõi nhuần ân tỏ đức ngời  
Trần gian hưởng lộc, phúc bao người 
Tưng bừng pháp diệu bày muôn nẻo 
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi  
Tưởng mãi kinh huyền, tâm ác lụn 
Nương dần trí Nhã , hạnh hiền cơi  
Từ bi rộng trải, Cam Lồ thắm  
Nguyện cả nhân quần …giữ nét tươi. 
 
Nghìn thu Pháp Phật rõ không mời  
Ngõ đạo từ bi, xót kẻ lười 
Chỉnh lại đường sân tình mãi lắng 
Càng thâu bước hiểm miệng luôn cười 
Yên bình tuệ Nhã lần muôn lối  
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi  
 
Hãy nguyện nương Thầy vui nẻo sáng (*) 
Ưu phiền chẳng vướng dạo vườn chơi. 
 
Rõ đạo nguyền tu chớ nửa vời  
Ngày đêm chẳng thối niệm bao thời 
Rèn cho huệ sáng thì sân xả 
Gắng giữ nhân hoà để hận lơi 
Lỡ sẩy kinh Thầy… đau kiếp bạc(*) 
Thường vun tuệ Nhã… vắng tâm hời 
Nay mùa Phật Đản hoài ơn thấm 
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi.  
---------------  
(*) 10 Danh hiệu của Đức Phật 
 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN (PL. 2566 – DL. 2022) 
(Lộc lư ngũ bộ - Ngũ độ thanh) (Đối hoạ) 
  
Hoa mừng cõi thế trải cùng nơi  
Phúc thảy trần gian Phật giữa đời 
Hãy gắng thời an dồi huệ hiển  
Luôn cầu kệ sáng để niềm khơi 
Khi mê hận trổi hằng nương pháp 



Lúc ngộ hiềm xua chả diễn lời 
Hiểu đúng nguyền tu gần tuệ Nhã 
Yên bình vạn cảnh, tắc dần rơi… 
 
Đại hỷ Thầy ban diễn khắp trời (*)  
Hoa mừng cõi thế Trải cùng nơi 
Từ bi cứu độ… ân nào tả 
Tĩnh lặng truyền khai… đức chẳng rời 
Thấy cả quần sinh… dùng kệ Nhã 
Trao đều pháp lực… chỉ thiền ngơi 
Linh mầu rải tận về muôn ngã 
Giữ thảy duyên nầy chớ niệm vơi. 
 
 
 
 
Trần gian hưởng phúc tựa dương ngời  
Hiểu rõ…Hàm ân… tốt phận người   
Kệ dưỡng tâm từ vươn khắp nẻo 
Hoa mừng cõi thế trải cùng nơi 
Lơi dần giải đãi kinh huyền thấm 
Rũ thảy tham cầu tánh lặng cơi 
Rạng rỡ quần sanh đều tỏ pháp 
Đường về cửa Phật sáng hồng tươi. 
 
Pháp Phật hằng gieo chẳng diễn mời  
Trần nay gặp quả… chớ chây lười (thành quả) 
Bao điều xảy đến đầu nên nghĩ 
Vạn lẽ thường suy lý để cười 
Đạo dưỡng tình thương tràn khắp nẻo 
Hoa mừng cõi thế trải cùng nơi 
Xua dần ảo mộng tìm gương sáng 
Đã có tâm bình… hẳn dạo chơi.,. 
 
Vì thương dạy pháp, chẳng xa vời  
Diễn rải huyền thâm mọi khắc thời 
Nhỡ nhuốm tình mê thường gạt xả 
Nay còn nghĩa bạc chỉ dần lơi 
Ngầm trông tỏ ngộ… Ươm niềm sáng 



Rõ biết trầm luân… Để hận hời 
Phật Đản mùa về hương Bát Nhã 
Hoa mừng cõi thế trải cùng nơi. 
 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN (PL. 2566 – DL. 2022) 
(Lộc lư ngũ bộ - Ngũ độ thanh) 
  
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi 
Mừng thay, kính lễ Phật ra đời 
Ân dầy pháp độ như rừng thẳm 
Nghĩa rộng kinh truyền ví biển khơi] 
Bởi đã hằng soi nào dụng trí… 
 
 
Vì luôn mãi chiếu chẳng qua lời. 
Quần sinh hưởng phúc cầu tâm Nhã 
Ngẫm kỷ, duyên trần… chớ lại rơi… 
                           
Huyền linh pháp Phật tỏ bao trời 
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi 
Đại hỷ gieo từ luôn mãi thấm 
Hoài minh độ chúng vẫn không rời 
Nhân trần hưởng lộc càng duyên thắm 
Cõi tạm nương Thầy chẳng phút ngơi (*) 
Hãy hổ thân nầy… khi cát bụi 
Đêm ngày sống trọn giữ đừng vơi. 
                            
Vạn cõi nhuần ân tỏ đức ngời 
Trần gian hưởng lộc, phúc bao người 
Tưng bừng pháp diệu bày muôn nẻo 
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi 
Tưởng mãi kinh huyền, tâm ác lụn 
Nương dần trí Nhã , hạnh hiền cơi 
Từ bi rộng trải, Cam Lồ thắm 
Nguyện cả nhân quần …giữ nét tươi. 
                                            
Nghìn thu Pháp Phật rõ không mời 
Ngõ đạo từ bi, xót kẻ lười 
Chỉnh lại đường sân tình mãi lắng 



Càng thâu bước hiểm miệng luôn cười 
Yên bình tuệ Nhã lần muôn lối 
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi 
Hãy nguyện nương Thầy vui nẻo sáng (*) 
Ưu phiền chẳng vướng dạo vườn chơi. 
                                   
Rõ đạo nguyền tu chớ nửa vời 
Ngày đêm chẳng thối niệm bao thời 
Rèn cho huệ sáng thì sân xả 
Gắng giữ nhân hoà để hận lơi 
 
Lỡ sẩy kinh Thầy… đau kiếp bạc(*) 
Thường vun tuệ Nhã… vắng tâm hời 
Nay mùa Phật Đản hoài ơn thấm 
Lộng lẫy hoa ngàn hiển khắp nơi. 
--------------- 
(*) 10 Danh hiệu của Đức Phật 
 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN (PL. 2566 – DL. 2022) 
(Lộc lư ngũ bộ - Ngũ độ thanh) (Đối hoạ) 
  
Hoa mừng cõi thế trải cùng nơi  
Phúc thảy trần gian Phật giữa đời 
Hãy gắng thời an dồi huệ hiển  
Luôn cầu kệ sáng để niềm khơi 
Khi mê hận trổi hằng nương pháp 
Lúc ngộ hiềm xua chả diễn lời 
Hiểu đúng nguyền tu gần tuệ Nhã 
Yên bình vạn cảnh, tắc dần rơi… 
 
Đại hỷ Thầy ban diễn khắp trời (*)  
Hoa mừng cõi thế Trải cùng nơi 
Từ bi cứu độ… ân nào tả 
Tĩnh lặng truyền khai… đức chẳng rời 
Thấy cả quần sinh… dùng kệ Nhã 
Trao đều pháp lực… chỉ thiền ngơi 
Linh mầu rải tận về muôn ngã 
Giữ thảy duyên nầy chớ niệm vơi. 
 



Trần gian hưởng phúc tựa dương ngời  
Hiểu rõ…Hàm ân… tốt phận người   
Kệ dưỡng tâm từ vươn khắp nẻo 
Hoa mừng cõi thế trải cùng nơi 
Lơi dần giải đãi kinh huyền thấm 
Rũ thảy tham cầu tánh lặng cơi 
Rạng rỡ quần sanh đều tỏ pháp 
Đường về cửa Phật sáng hồng tươi. 
 
 
Pháp Phật hằng gieo chẳng diễn mời  
Trần nay gặp quả… chớ chây lười (thành quả) 
Bao điều xảy đến đầu suy nghĩ 
Vạn cảnh  chường ra môi mỉm Cười 
Đạo dưỡng tình thương tràn khắp nẻo 
Hoa mừng cõi thế trải cùng nơi 
Xua dần ảo mộng tìm gương sáng 
Đã có tâm bình… hẳn dạo chơi.,. 
 
Vì thương dạy pháp, chẳng xa vời r 
Diễn rải huyền thâm mọi khắc thời 
Nhỡ nhuốm tình mê thường gạt xả 
Nay còn nghĩa bạc chỉ dần lơi 
Ngầm trông tỏ ngộ… Ươm niềm sáng 
Rõ biết trầm luân… Để hận hời 
Phật Đản mùa về hương Bát Nhã 
Hoa mừng cõi thế trải cùng nơi. 
 
 
VỊNH CÂY GẬY 
 
Thời qua sức giảm gậy không chày! 
Sắc diện tâm thân sẽ hiển bày… 
Thử hỏi đời ta vui mấy khúc? 
Lần xem phận ấy khổ bao ngày. 
Kinh cầu đoạn kiếp lòng đâu tỏ, 
Pháp chuyển theo dòng chuyện có hay. 
Gắng giữ Sát na đừng ý nảy, 
An nhiên tự tại chính nơi này… 



 
2022 
 
 
 
 
 
 
PHẬT 
 
Phật tánh tròn đầy ở chính ta 
Nương Thầy thọ pháp, sáng đời ra 
Học kệ trì kinh , an cảnh sống 
Hạnh nguyện quay về… sẽ trổ hoa 
 
PHÁP 
 
Pháp Phật truyền khai cải lối tà 
Ân nhuần lập hạnh sống đời tha 
Đức tỏ dồi công tìm tánh lặng 
Sáng rạng bao người tỏ lối ra 
 
TĂNG 
 
Tăng đoàn tiếp nối giống Phật Đà 
Giáo huấn bao người rõ khổ qua 
Tuyền khai vạn pháp cùng qui hướng  
Cõi thế triêm ân nguyện thoát nhà (*) 
 
GIỚI 
 
Giới luật thường nghiêm bớt niệm tà 
Kiên trì tuệ Nhã bước tu hoà 
Giác ngộ tâm thông thì niệm chánh 
Ngày đêm chẳng vướng rõ an mà 
 
ĐỊNH 
 
Định tĩnh bao thời rõ tánh ta 



Tìm đâu nhọc khó bản tâm là  
Lấy đó trầm tư chân pháp thế 
Không còn trạo cự mỉm nhìn hoa.(**) 
 
 
TUỆ 
 
Tuệ hiển tâm bình tướng đẹp ra 
Nương duyên tướng pháp rõ thời qua 
Lập hạnh thừa ân nguyền bước tiến 
Thong dong chẳng vướng nguyện Di Đà 
-----------------------  
(**) Niêm hoa vi tiếu  
(*)  Nhà lửa 
 
NHỚ HUẾ(nđt) 
 
Yên bình cảnh Huế đẹp màu xanh 
Trĩu cả bờ yêu… mát thị thành 
Dãy Ngự đồi mơ tìm lắm kẻ 
Hương dòng tóc xoả giữ nhiều anh 
Vui nhà, phúc vững … đều quang rạng 
Rộn ngõ, lòng chân … thảy tốt lành 
Vẫy khúc ân tình bao kỷ niệm 
Nương về đất tổ mãi người thanh. 
 
CHÚC XUÂN (nđt) 
 
Rũ cảnh đông thời tựa bức tranh 
Ngàn hương giỡn gió đậu đầy cành 
Hồng xinh nắng trải đùa sương lạnh, 
Rộn rã chim chuyền lướt cỏ xanh 
Khắp nẻo bình yên tròn đạo nghĩa, 
Cùng nơi thuận thảo lắm công thành 
Đời vui hạnh phúc cầu mong thảy 
Nguyện cả trần gian mãi dạ lành. 
 
 
2022 



 
 
 
  ĐÓN XUÂN (nđt)  
 
Muôn loài rộn rã đón mùa sang, 
Lả lướt nhành mai cõng nhuỵ vàng. 
Hạnh phúc dương trần, hoa vẫn nở 
Ân tình cõi thế, lộc hoài lan 
Xua dần chuyện cũ ươm ngày mới  
Vẫy cả cơn phiền biết dạ an 
Nỗi khổ năm rồi đau chớ giận  
Xin cùng sưởi ấm cuộc đời đang. 
 
NHỚ XUÂN (nđt)   
 
Khắp dãy đường quê lộc trổ đầy, 
Xuân mừng gọi nắng trải ngàn cây. 
Chan hoà vạn nẻo, thêm lòng lắng, 
Mật thiết muôn loài, cảm nghĩa say. 
Chốn cũ thương hoài luôn dạ ngẩn, 
Người xưa gạn mãi cứ niềm ngây. 
Hương mùa kỷ niệm ràng bao nỗi, 
Chúc cả bình yên Quí Mão này. 
 
SỐNG ĐẠO 
 
Trần gian sống đạo biết luôn nhường 
Bát Nhã khêu đèn, tuệ sáng gương 
Tánh lặng như như đâu phải tưởng 
Người mê rệu rệu rõ không tường 
Bao thời chẳng động lần chân tướng 
Vạn cảnh đừng xao tiến thực đường  
Nếu lỡ duyên nầy e khó gượng 
Xua dần ái dục bớt tình vương. 
 
2022 
 
 



 
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI  2022 
 
CHÚC người khắp chốn thảy bình khang  
MỪNG cả dương trần cảnh lạc an 
NĂM cũ đau thương đều sắp dứt 
MỚI niên hạnh phúc mãi không tàn 
VẠN đời sáng rạng… yên lòng đã   
SỰ nghiệp lâu bền… vững đức đang 
NHƯ nguyện muôn nhà luôn tiến bước 
Ý xuân thắm đượm toả hương ngàn. 
 
Ngàn hương phảng phất rõ vui là  
Vạn cõi bình yên thảy thái hoà 
Đẹp cảnh âm thầm mai giỡn gió 
Xanh trời mát dịu cỏ hờn hoa 
Vì xuân búp nõn đang bừng nở 
Bởi tiết trăng ngời cũng rạng ra 
Đã được duyên nầy, mong hưởng phúc 
Đời cho hãy gắng dựng muôn nhà 
 
Muôn Nhà nhạcTết trỗi mừng vang   
Ngõ nhỏ đầy hoa thắm tận làng 
Rộn rã mai vàng khoe cánh ửng 
Lành trong cỏ biếc tiễn đông hàn 
Dân tình vẫn sáng… như lòng tỏ  
Cảnh hoạ dần phai… chớ nỗi ràng 
Trụ vững niềm tin cùng thả bước 
Xuân về chúc thảy mãi bình an 
 
Bình an mạnh khoẻ chúc muôn nhà  
Những chuyện năm rồi cứ bỏ qua 
Dãy phố thân tình vui cảnh chợ 
Nơi làng thoáng đãng đẹp vườn hoa 
Nương hoài nghĩa đức mà chân thật 
Giữ lấy ân đời để vị tha 
 
Ngẫm vậy trần gian nào phải khổ 



Thềm xuân khẩn nguyện sống nhân hoà 
 
 
Nhân hoà, hạnh phúc cảnh đời đang  
Vạn nẻo phồn vinh đức nghĩa tràn 
Giữa ruộng hoa cài xen cỏ mướt 
Thềm sân bướm lượn giỡn mai vàng  
Đầy thương cảm, nhận bình yên đến 
Vững bước tin, cùng hỷ lạc sang 
Quý Mão mừng thay nhiều triển vọng 
Xuân về khắp cõi đẹp thiều quang. 
 
CŨNG Ở TA 
 
Tâm bình vắng lặng chỗ Thiền na 
Diệu dụng thường hằng cũng ở ta 
Mất được đường trần thì chẳng sá 
Còn hong cõi mộng có chi là 
Bao điều ngẫm lại càng buông xả 
Vạn chuyện suy cùng hãy bỏ qua 
Gốc pháp như như đều thấu cả 
Quay hoài lục đạo… thoát vòng ra…  
 
CHÁO LẠT  
 
Hương mùa cháo lạt ngát mùi bay 
Đạm bạc niềm vui đoạn tháng ngày 
Chuyện dưỡng thân càng suy vẫn thiết 
Tâm lần đạo mãi ngẫm đều hay 
Không màng ngọt đắng… Đâu thời lạ 
Chẳng đắm thanh bùi… Thảy vị chay 
Tín chủ cung dường…  Âu rõ nghĩ 
Ân dày cõi thế nợ nhiều thay… 
 
2022 
 
 CHÙM THƠ VU LAN 2022 
 
VU LAN NHỚ MẸ  



 
Vu Lan tháng bảy đã về rồi 
Cách trở muôn trùng dáng Mẹ tôi 
Đức hạnh Người gieo nguyền chẳng đổi 
Từ bi kẻ nhận rõ luôn bồi 
Nuôi mầm sữa ngọt kề bao nỗi 
Dạy nghĩa quê nghèo vẹn chiếc nôi 
Cháu chắt ngày sau khuyên chớ lỗi 
Không vì chuyện thế bạc tình lôi. 
 
TRÔNG CHIỀU NHỚ MẸ (nđt) 
 
Tháng bảy mưa về đẫm giọt rơi 
Trông chiều nhớ Mẹ …thể nào vơi! 
Nơi trần gộp đức…thương đời hỡi! 
Ngõ đạo răn lòng… cảm phúc ơi 
Dẫu cực vì con buồn chẳng với 
Dù đau mặc thế nản không rời 
Đâu phiền phận ấy tuỳ duyên bởi 
Lẽ sống thường gieo đúng vạn thời. 
 
THIẾU MẸ  
 
Ngàn sương đỏng đảnh đón thu về 
Thiếu Mẹ trên đời lắm cảnh thê 
Vất vả hy sinh cùng với thế 
Âm thầm dạy dỗ sống theo lề 
Dương trần ngọt đắng Người không kể  
Chướng ngại sai lầm chuyện nở chê 
Gộp đức, ân dày con cháu để 
An nhiên chẳng hận, kiếp buồn lê… 
 
 
 
MẸ (nđt) 
 
Gánh đậu lưng còng giữa buổi trưa 
Vì con chịu khổ! Nói sao vừa 
Thân bằng giống cảnh ai mà tựa 



Phận thế cùng quê kẻ chẳng lừa 
Cách trở muôn trùng đâu gặp nữa 
Xa dần vạn nẻo rõ hoài thưa 
Trần gian nguyện giữ… Như thời hứa 
Dưỡng dục ân nầy trả hết chưa?!!! 
 
CHIỀU NGHĨA TRANG (nđt) 
 
Quạnh quẽ sương chiều thả  bước chân,           
Vương buồn nhịp mõ, khánh chùa ngân. 
Vàng tươi dãy đá hoen màu bẩn, 
Cỏ biếc vườn mai rộn liễu ngần. 
Ngẫm Mẹ thời qua hoài khổ lấn,  
Về Cha kiếp lụn mãi đau vần. 
Công ơn tựa núi nào đâu lẫn 
Dẫu vạn muôn đời khó trả ân. 
 
Mùa Vu Lan 2022 
 
CẢM ĐỀ THIÊN LÝ 
 
Thơm lừng lý nở đẹp nhiều bông 
Chợt cảm câu thơ thắm nghĩa nồng  
Đạm bạc thời an rau cỏ nhớ 
Êm đềm chốn cũ thuở mùa trông 
Nào khoe dáng vẫn luôn bền thảo 
Chẳng gợi tên mà mãi lặng không 
Cảnh sắc yên bình vui thấy đủ 
Gì hơn sống vậy lọc thanh lòng. 
 
2022 
 
DƯƠNG TRẦN 
 
Dương trần đã đến chẳng gì chơi! 
Ách vận tai ương rải giữa đời 
Phước báu ngàn năm đâu có đợi 
Nhân duyên vạn kiếp mãi riêng chờ 
Trầm luân trí lụn đau cùng chốn 



Luẩn quẩn tâm hiềm hoạ khắp nơi 
Bát Nhã qui nguồn khơi định tuệ 
 Buông dần xả bớt khổ sầu vơi.  
 
NHỚ THU (nđt-bvđâ)  
 
Quanh vườn sợi nắng lững lờ trôi 
Nhạn giỡn bờ ao thoảng đến rồi 
Dãy dậu um tùm xen cả lối 
Chim bầy lặng lẽ sánh cùng đôi 
Xa hoài cái thuở tình xuân cỗi 
Tiếc mãi cung đường kỷ niệm ôi 
Bởi nhận niềm riêng mà thắt nỗi 
Bao ngày vướng bận chỉ lòng côi. 
 
VÔ ĐỀ (nđt)  
 
Theo thời cố đợi… Chẳng hề lâu 
Dẫu ngại bèo rêu cứ cản đầu 
Vẫn gởi thân nầy vui nước đục 
Chưa phiền kẻ nọ vấy cành đau 
Suy cùng cũng tựa trần gian quấy 
Cảm rõ từng như phận kiếp cầu 
Miễn luận tù ao…mà tỏ khốn 
Bao người hiểu được …  Có gì đâu… 
 
2022 
 
KHÔNG BUỒN KHÔNG BẬN 
 
Không buồn, không nản, cũng không hoa 
Hạ đến ta nào bận chính ta 
Vài luống rau xanh… vui chúng bạn… 
Mấy câu kệ diệu… thắm chung trà… 
Đời lo chuyện trái còn luôn khổ 
Đạo thấu tâm an vốn nỏ già 
Ngộ tánh như như đâu phải hỏi. 
Bao thời chẳng vướng có gì ca. 
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