
                      TÁNH THIỆN  

              TậpThơ                                                                                                                                                                                                                                   
MỘT CÕI THONG DONG 
 

              

           

           

           

 

 

Văn Học Phật Việt                                          

 2016 



                                    

                                Tánh Thiện  

 

                Tập Thơ 

 

 

             MỘT CÕI  

     THONG DONG 

 

 

 

 

                           Văn Học Phật Việt 

                                                     2016 



 

                            Mục Lục 

 

Đôi Lời Giới Thiệu…………………………………………..trang 7 

Lời Tâm Tình…………………………………………………trang 17 

Một Cõi Thong Dong…………………………………… trang 18 

Sanh Tử Vô Can……………………………………………trang 19 

Nhìn Đâu Cũng Đẹp………………………………………trang 21 

Tôi Muốn………………………………………………………trang 23 

Tạ Ơn Đời………………………………………………………trang 25 

Tìm Về……………………………………………………………trang 26 

Xuân Mãi Còn Đây…………………………………………trang 28 

Cảm Giao………………………………………………………trang 30 

Tâm ………………………………………………………………trang 31 

Hạt Bụi……………………………………………………………trang 32 

Đêm Qua…………………………………………………………trang 34 

Chú Tiểu…………………………………………………………trang 36 

 



 

Viễn Ly……………………………………………………………trang 37 

Một Kiếp Người………………………………………………trang 38 

Tôi Yêu……………………………………………………………trang 39 

Nhắc Nhở Chính Mình…………………………………….trang 40 

Nhẹ Tựa Đường Tơ…………………………………………trang 41 

Sương Mai………………………………………………………trang 43 

Rồi Cũng Qua Đi………………………………………………trang 45 

Hoa Đốm…………………………………………………………trang 47 

Tu Chơi……………………………………………………………trang 49 

Tỏ Tường…………………………………………………………trang 50 

Mẹ Đi……………………………………………………………….trang 51 

Sắc Son…………………………………………………………….trang 52 

Hạ Mình…………………………………………………………..trang 53 

Ra Đi………………………………………………………………..trang 55 

Cực Lạc Nơi Ta…………………………………………………trang 56 

Mẹ Là Cả Bài Kinh……………………………………………trang 58 

 



 

Tắm Phật…………………………………………………………trang 60 

Tự Cảm……………………………………………………………trang 61 

Biển…………………………………………………………………trang 63 

Cát Bụi…………………………………………………………….trang 64 

Đố Ai……………………………………………………………….trang 65 

Hương Lòng…………………………………………………….trang 66 

Chơi…………………………………………………………………trang 67 

Đừng Nương Tựa Ai…………………………………………trang 68 

Tan Hòa Với Pháp Thân…………………………………….trang 70 

Mẹ……………………………………………………………………trang 72 

Hương Xuân…………………………………………………….trang 73 

Bài Thơ Cuối Năm……………………………………………trang 74 

Đói Ăn Xin Tự Tại…………………………………………….trang 75 

Nẽo Về Cực Lạc……………………………………………….trang 77 

Phật Vẫn Ngồi Yên……………………………………………rang 78 

Ảo Ảnh……………………………………………………………trang 79 

 



 

Liễu Tri……………………………………………………………trang 81 

Chết Cũng Vui…………………………………………………trang 83 

Một Nắng Hai Sương………………………………………trang 85 

Mùa Xuân Bất Tận…………………………………………..trang 87 

Tôi Vẫn Muốn………………………………………………….trang 89 

Tình Già……………………………………………………………trang 90 

Thắp Đuốc………………………………………………………..trang 91 

Nhìn Giọt Sương Tan………………………………………..trang 93 

Sám Hối…………………………………………………………….trang 94 

Như Làn Gió Thoảng………………………………………….trang 95 

Lặng Khóc………………………………………………………….trang 96 

Máu Đã Lan Tràn……………………………………………….trang 98 

Hư Huyễn…………………………………………………………trang 100 

Một Thoáng Qua Rồi…………………………………………trang 101 

Yêu Em………………………………………………………………trang 103 

Về Với Chính Ta………………………………………………….trang 105 

 



 

Uyên Nguyên……………………………………………………trang 107 

Canh Bạc Cuối Đời……………………………………………trang 108 

Như Một Vỡ Tuồng……………………………………………trang 110 

Đầu Năm Mơ Ước………………………………………………trang 111 

Một Thoáng Vu Lan……………………………………………trang 113 

Ung Dung…………………………………………………………..trang 115 

Mây Trắng Thong Dong……………………………………..trang 117 

Vẫn Đẹp Tình Xuân…………………………………………….trang 118 

Một Cành Mai…………………………………………………...trang 119 

Chuyển Hóa…………………………………………………….…trang 121 

Ta Còn Gì Để Mất……………………………………………….trang 122 

Mây Trắng Đường Xưa……………………………………….trang 124 

Thiền Khách…………………………………………………………trang 126 

Đức Phật Ngồi Yên………………………………………………trang 128 

 

 

 



                                      Đôi lời giới thiệu 

 

“Ta đến từ nơi cõi sắc không 

Ngày về chẳng hẹn chẳng chờ mong 

Như mây thoáng hiện rồi tan biến 

Để lại trời xanh đẹp mát lòng.” 

 

Tôi có duyên quen biết với nhà thơ Tánh Thiện khi tôi mới vừa 

đặt chân lên miền đất hứa, Thầy là người đón tôi từ phi trường 

Lax, để đưa về chùa Việt Nam ở Los. Thấm thoát đã mấy mươi 

năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ tâm trạng vui mừng của 

tôi lúc bấy giờ. Đến một nơi chốn mới toanh, lạ người lạ cảnh 

không kẻ thân sơ, mà có người đón mình thì thật là hạnh phúc 

biết bao.  

 

Càng vui mừng hơn, khi được hân hạnh đọc tập thơ của tác giả 

và viết những dòng giới thiệu nầy, trong tôi cái cảm giác vui 

mừng năm xưa như có dịp sống dậy. Từng lời thơ từng con chữ 

cứ thế vây quanh bám cứng, quyện chặt vào hồn thấm vào tấc                                                           
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dạ, trãi dài miên man theo từng lối đi về đọng lại cảm xúc. Nó 

bùng lên soi sáng cuộc lữ, từng lời thơ chắp cánh tung bay trên 

từng nỗi thao thức. Cảm xúc sâu lắng thong thả từ tốn của nhà 

thơ từng bước đơm hoa hé nụ. Lời thơ, đâu đó dẫn ta rong chơi 

đến những chân trời mới lạ đẹp vô ngần, cứ thế tô điểm sắc 

màu trên từng nẽo đi chốn về, cõi xa xăm muôn thuở được kéo 

lại cận kề một bên trong từng nỗi lòng tấc dạ. Cái yên ấm an 

lành trong từng lời thơ cứ thế dạt dào thắm đượm tấm lòng tri 

ngộ của những tháng ngày trao ra gởi nhận, những ân tình sâu 

lắng cứ vậy thi nhau san sẻ sớt chia, nỗi lòng cảnh sống tràn 

ngập lý tưởng cao đẹp đạo đời.  

 

Từng cảm xúc từng lời thơ từng nỗi niềm chung riêng, ôm trọn 

vào lòng tỏa lên sức sống diệu kỳ trong mỗi tâm thức, vang 

vọng điệp khúc bình sanh sánh bước thong dong lên đường tiến 

thẳng về phía trước, vượt chướng duyên nghịch cảnh, mở rộng 

tấm lòng phơi bày tỏ rõ nguồn cơn. Hùng khí ngất cao, hiên 

ngang trực diện với muôn ngàn biến động nổi trôi, bình thản an 

nhiên ngút trời ngập lối một thời hy sinh vì và cho lý tưởng giải 

thoát.  Tâm đó người đó thơ đó, lúc nào và bao giờ vẫn thong 

dong dạo quanh cõi tử sinh huyễn mộng, mĩm cười với gió 

trăng, chốn đi nẽo về thênh thang lộng gió. Ở đó, nơi chốn ấy  
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dư âm đó, vẫn đêm ngày tỏa sắc đọng hương trong lòng mỗi 

chúng ta.  

 

Thơ Tánh Thiện đã từng góp mặt ở báo Phật Giáo Việt Nam, 

một tờ báo có từ lâu đời ở nơi hải ngoại những thập niên trước. 

Những bài thơ trong tuyển tập nầy, hầu hết cũng đã được tuần 

báo Bút Việt News vùng Dallas, tiểu bang Texas phổ biến, nay 

gom lại thành tuyển tập thơ để gởi đến bạn đọc như một “cách 

chơi” đẹp, lời tạ ơn tri ngộ. 

 

Thơ Tánh Thiện thể hiện tấm chân tình dễ thương khiêm cung 

giản dị, hiện rõ trong từng cảm xúc từng lời từng chữ, một sự 

bình dị mộc mạc, đến độ như dốc hết nỗi lòng kể hết tấc dạ 

trao gởi cho nhau, to nhỏ với nhau cùng nói cho nhau nghe. Đôi 

khi, còn là lời nhắn nhủ thân thương chứa đầy cảm xúc tươi                            

đẹp đạo đời, mà ít ra trong cuộc sống đầy dẫy bận rộn lo toan 

giành giật nầy, chúng ta cần một lời khuyên chơn chất, một lời 

nói thật một lời ngay thẳng, chứa đượm tấm chân tình hiên 

ngang rõ ràng.  
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“Ta ước gì nhẹ thoáng 

Như mây trắng đường xưa 

Thiền phòng đêm trăng chiếu 

Rõ biết chẳng thiếu thừa.” 

 

Điều đặc biệt ở nhà thơ, là khi cảm xúc trổi dậy ra sao như thế 

nào, thì hồn thơ cũng y như thế ấy, một sự trân trọng nâng niu 

không chèn ép thúc đẩy o bế ngữ ngôn. Cảm xúc và cái thấy của 

nhà thơ, nơi cảnh nơi người nơi tâm thức, như được hòa nhập 

cùng một khối quyện chặt với nhau, nguyên vẹn thuần khiết 

không méo mó biến dạng, không trau chuốc nhào nén, nên thơ 

của Tánh Thiện trong sáng lồng lộng, thong dong trong từng 

câu chữ ý tưởng. Từng lời từng chữ từng câu là cả một tấm lòng 

thủy chung gởi gấm trong ấy, dâng trọn cho đời cho đạo cho 

người và cho tất cả. Tấm lòng ấy tấc dạ đó, vẫn miệt mài đêm 

ngày phụng hiến cho lý tưởng cao cả, nỗ lực khắc ghi lời nguyền 

son sắc cho cuộc đăng trình tìm về sống với tánh Phật sẵn có 

trong mỗi chúng ta.  

 

“Phật ở nơi nào Phật ở đâu 

Bao năm tìm đến bạc mái đầu 
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Giờ đây nhìn lại lòng thấu hiểu 

Phật ở tâm người tỉnh lặng sâu.” 

 

Giữa chốn ba đào biến động trôi nỗi đó đây, của cảnh của 

người tâm thức, thì sự dừng lại để tư duy chiêm nghiệm, nhìn 

thẳng vào nội tâm gạn lọc chính mình, trở thành một sự tối cần 

cho cuộc sống vốn đã lung lay tả tơi tơi tả, âu đó cũng là điều 

thiết thực và cấp bách. Chiêm nghiệm và quán chiếu, để thấy 

mọi sắc màu có không nơi cõi đời tạm dung, không còn là nỗi 

ám ảnh lo sợ mất mát, mà là điều tự nhiên vốn dĩ như thế, 

thường tại như thế đến đi như thế, có gì để phải buồn vui được 

mất lo toan, bình thản hít thở cho đúng nhịp thì cõi lòng nhẹ 

tênh, có gì khác biệt ở đây ở đó ở đâu bao giờ?                                     

 

“Ta có gì khác biệt  

Nơi cõi đời tạm nương 

Trăm năm một tia chớp 

Liễu tri giấc mộng thường.” 
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Mấy câu cuối của bài thơ “Như Một Vỡ Tuồng” nhà thơ còn cho 

ta một khái niệm hết sức rõ ràng vào chính cái tâm cảnh mà ta 

đang đêm ngày đối diện lo lắng. Khi ta khổ đau buồn chán, cũng 

là lúc ta trôi nổi theo cảnh theo người, là khi ta chưa nhận biết 

được tâm của ta như thế nào và ra làm sao. Nó lăng xăng dao 

động hay bình thản ung dung, ta có làm chủ được nó hay để nó 

mãi đi hoang không hẹn ngày về, mãi quên mãi chìm mãi trôi 

dạt nơi sông mê bể khổ. Khi đối diện với bao biến động, ta có 

đủ dũng khí để vượt qua bình tâm để tồn tại, biết cách bỏ 

buông những nhọc nhằn lụy phiền, hay cam lòng mặc nhiên 

gánh trọn niềm đau nỗi khổ trên vai. Còn đó những trăn trở 

canh cánh chôn sâu trong lòng, cũng đến lúc phải buông xuống, 

và đây cái cách nhà thơ gợi ý cho ta. 

 

“Ta về học lấy chữ Tâm 

Càng đau càng phải tự mình bỏ buông 

Cuộc đời như một vỡ tuồng 

Tử sanh là gió vui buồn là mây.” 
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Trong bài thơ Hoa Đốm, nhà thơ Tánh Thiện còn dẫn lối cho 

chúng ta, bằng cách nào để tìm thấy Phật sống với Phật. Khi ta 

nhận biết nguyên lý của các pháp thường biến hóa không thật, 

luôn bị vô thường chi phối tác động. Một khi nhận biết rõ ràng, 

thì Phật ở ngay trước mặt ở tại đây không ở đâu xa, ở ngay 

trong tâm của mỗi chúng ta, không cần phải tìm cầu lung tung 

hướng vọng chạy đuổi theo bên ngoài. 

 

“Phật ở trong ta khỏi phải tìm 

Tìm mãi lâu ngày cũng phát điên 

Nhìn xem vạn pháp như hoa đốm 

Là thấy Phật ngay trước mặt liền.” 

 

Và ở đoạn khác nhà thơ còn nhắn gởi, cái cung cách ta thường 

lạy lục van vái xin xỏ vốn không mang lại kết quả, bởi không hề 

có đấng tối cao nào đủ thẩm quyền để ban bố ân phước cho ta 

cả. Đức Phật cũng không ngoại lệ, Ngài chỉ là bậc đạo sư chỉ cho 

ta con đường chân thiện mỹ, đi hay không là quyền của mỗi 

chúng ta. Mọi tương tác đều do định luật nhân quả tác động,  
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đây là nguyên lý công bình và sòng phẳng, ta tạo gì làm gì thì 

nhân đó quả đó, ai tạo nấy mang, tạo gì gánh nấy, rõ ràng là 

như vậy. 

                                            

“Phật chẳng giúp gì nguyện với xin 

Vườn thiền lá rụng đẹp nguyên trinh 

Mãi mê tham vọng bao giờ hết 

Nhân quả theo ta bóng với hình.” 

 

Mẹ là tất cả là Phật hóa thân, là suối nguồn vi diệu, là lời thơ  

cao đẹp bất tận chảy mãi trong lòng, là bóng mát cây cao che 

chở giông tố cho ta trong cuộc đời nầy. Trên thế gian nầy có 

một thứ tình không gì có thể thay thế đổi thay được, đó là tình 

mẹ. Mẹ như vầng trăng sáng lồng lộng trên cao, soi đường ôm 

ấp vỗ về, dõi mắt theo từng bước ta đi, trông ngóng ngày ta trở 

về. Lòng mẹ còn là bến nước con thuyền đưa ta đến chốn bình 

yên, còn là biển cả bao dung độ lượng, âm thầm dưỡng nuôi, 

nhận vào tất cả mà không hề đắn đo than vãn, cầu mong cho ta 

vượt sông mê bể khổ. Tiếng mẹ vọng về như lời kinh nhắc nhở 

ta vững bước trên đường đời. 
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“Mẹ như bến nước con thuyền 

Đưa ta đến chốn bình yên nắng vàng 

Dù bao khốn khổ nguy nan 

Mẹ mong ta vững bước sang biển trần 

Lắng nghe tiếng hải triều âm 

Như là tiếng mẹ âm thầm gởi trao.” 

 

Ở đời, mỗi chúng ta còn có những ân tình khắt cốt ghi tâm, 

những ơn nghĩa không dễ gì đáp trả hay phai nhạt lãng quên. 

Những tháng ngày tương ngộ, những mong chờ cho và nhận, 

cảnh và người, ta và bạn trở thành nỗi niềm ray rức khôn nguôi. 

Tạ ơn đời ơn người ơn chúng sinh, tình người tình đạo, tấm 

chân tình đó, âu cũng là cái ơn cái nghĩa lớn rồi vậy, trong muôn 

vàn làm sao cho trọn cho phải, trả sao cho hết kể sao cho xiết. 

Sống cho thật đẹp thật tốt và có ý nghĩa, cũng là phần nào đáp 

đền trong muôn một.  

 

“Kiếp sau xin lại làm người 

Đừng xin làm tắt tiếng cười bên nhau 
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Lòng ta còn nhớ hôm nào 

Tương chao cùng nếm, pháp mầu cùng chia.” 

   

Trong chổ tình riêng và lòng chung với chừng đó, người viết xin 

được tạm dừng với hai câu “Giang tay ta đón bình minh, 

nguyện xin đền đáp chúng sinh khắp trời.” và trân trọng giới 

thiệu tập thơ Một Cõi Thong Dong đến với bạn đọc bốn 

phương.  

 

Như Hùng 

Mùa Xuân năm Bính Thân 2016 
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                                           Lời Tâm Tình 

 

Tôi thường tâm niệm rằng cuộc đời nầy là một cuộc chơi. Tập 

thơ nầy ra đời cũng là một cách chơi, nhưng tôi vẫn thích cách 

chơi của người có tâm hồn đạo vị. Hơn là những cách chơi mà 

nó không đem lại cho lòng mình an lạc và giải thoát. Xin hãy đọc 

tập thơ nầy và xem nó như một đám mây, như một cơn gió 

thổi, chẳng có gì quan trọng. Có quan trọng chăng là ta lặng yên 

trong vài phút tư duy, tỉnh lự để thấy rõ hiện tượng vạn pháp là 

không để ta có thể sống bình yên trước cơn mưa bão của cuộc 

đời. Đó cũng là cách chơi của tôi khi cho ra đời tập thơ nầy. 

Kính cẩn 

Xuân Bính Thân 2016 

Tánh Thiện 
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MỘT CÕI THONG DONG                                     

                                                   

Ta đi cho vững bước mình 

Ta đi để thấy sắc hình là không 

Cuối đời học mãi chưa xong 

Duyên sanh diệu hữu pháp không nhiệm mầu 

Ta về nhớ Phật ân sâu 

Ta về quán chiếu từng câu thấm vào 

Dù cho sóng gió ba đào 

Xem như điện chớp thoáng vào hư không 

Đi về một cõi thong dong 

Bên kia đồi núi nắng hồng tỏa xinh 

Giang tay ta đón bình minh 

Nguyện xin đền đáp chúng sinh khắp trời. 

 

22-11-2015 
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SANH TỬ VÔ CAN 

    

Sáng nay thức dậy 

Nghe tiếng chim hót 

Lòng khởi niềm vui 

Mặt trời chiếu tỏa 

       

Sáng nay thức dậy 

Tâm hồn thảnh thơi 

Trước bình trà nhỏ 

Vạn vật đổi dời 

 

Sáng nay thức dậy 

Em vẫn còn đó 

Tôi vẫn còn đây 

Phút giây thiền tọa 

 

                                                   19                           



 
 

 Sáng nay thức dậy 

 Chẳng nói gì thêm 

 Ngắm nhìn sương trắng 

 Gió nhẹ bên thềm 

 

Một ngày đi qua 

Niềm tin bừng sáng 

Đêm về tĩnh lặng 

Sanh tử vô can. 

25-11-2015 
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Nh ìn đâu cũng đẹp 

 
Phật ở nơi nào Phật ở đâu 

Bao năm tìm đến bạc mái đầu 

Giờ đây nhìn lại lòng thấu hiểu 

Phật ở tâm người tỉnh lặng sâu 

 

 Phật chẳng mong gì ở chùa to 

 Sống lành thiện ý dứt xin cho 

 Phước duyên là cả vầng trăng sáng 

 Cùng nước mây trôi đẹp bến bờ 
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Tự tánh vốn không ở cảnh chùa 

Nguyện cầu sao hết chuyện hơn thua 

Vô thường sáng tỏ đường chân lý 

Còn lại những gì giữa cuộc đua? 

 

 Thế gian muôn mặt của người ta 

 Nhìn đâu cũng đẹp cảnh ta bà 

 Tử sanh dù trãi qua bao kiếp 

 Phật vẫn trong lòng mãi với ta. 

                          Sep-04-2012 
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                  TÔI MUỐN 

                                          Tôi muốn là giọt nước 

                                          Giữa biển trời bao la 

                                          Và muốn như làn gió 

                                          Mát dịu tình phương xa 

 

                                         Tôi muốn dâng một đoá 

                                         Hồng toả ngát thêm hương 

                                         Về mẹ hiền yêu dấu 

                                         Cao đẹp tình yêu thương 

 

                                         Tôi muốn cùng em hát 

                                         Lên nhạc khúc thiền ca 

                                         Vang âm lời của ý 

                                         Mây nhắn gởi người qua 
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                                       Tôi muốn đi từng bước 

                                       Vào tận cánh đồng xanh 

                                        Lắng nghe từ tiếng gọi 

                                        Bao ước nguyện an lành 

 

                                       Dù trăm năm tôi vẫn 

                                       Muốn là khách trần gian 

                                      Mong ngày về trở lại 

                                      Quét lá rụng chùa hoang. 

                                                     7-2009 

 

 

 

 

 

 

                                      24 

 



       Tạ Ơn Trời 

Biết nói gì đây chữ tạ ơn 

Thu về lá rụng suốt từng cơn 

Gió hiu hiu lạnh trong chiều vắng 

Xin tạ ơn trời cảnh diệu chơn. 

         Tạ Ơn Đời 

Ta đã sinh ra giữa cõi này 

Nguyện cùng san sẻ tháng năm dài 

Cho tình yêu đẹp như mây trắng 

Xin tạ ơn đời dẫu trắng tay. 

          Cám Ơn Em 

Xin cảm ơn em cả cuộc đời 

Bao canh sưởi ấm những đêm về 

Em như làn gió thơm diệu mát 

Xuyên suốt khuê phòng giấc ngũ mê. 
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         TÌM VỀ 

 

Từ thuở tha hương vắng bóng đò 

Thuyền đời trôi nổi gió mưa to 

Quê nhà thăm thẵm mù sương khói 

Mong ước mọi người được ấm no 

 

Tôi nhớ đường mương cảnh ruộng đồng 

Chim chiều bay lượn khắp bên sông 

Đẹp thay! cô lái đò đưa khách 

Lòng nhẹ như mây nước bềnh bồng 
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Ao giếng tình quê thật dễ thương 

Chùa làng tỉnh lặng đẹp trong sương 

Khói hương bay tỏa hòa quang chiếu 

Lặng lẽ tìm về cõi tự nương 

 

Ta về nương tựa chính TÂM ta 

Thắp đuốc mà đi khắp mọi nhà 

An bình chẳng phải cầu mà được 

Lòng êm sóng lặng gió mây qua. 

                02-02-04 
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 Xuân mãi còn đây 

 

  Xuân đến rồi đi giữa đất trời 

 Hoa nở rồi tàn cũng thế thôi 

 Nghiệm suy vạn pháp sanh rồi diệt 

 Giải thoát đường trần nhẹ cái tôi 

 

Xuân mãi còn đây với chính ta 

Yêu thương rộng mở cõi ta bà 

Nhớ lời Phật dạy trong từng phút 

Giác ngộ cuộc đời mỗi bước qua 
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   Xuân lòng tràn ngập tiếng cười vang 

   Đạo tình tri ngộ phút sẻ san 

   Chuông chùa vang vọng đêm canh vắng 

   Xuất nhập yên bình chốn lạc an 

 

Tâm Xuân về lại tánh chân nguyên 

Siêu phương ngày tháng đẹp nguồn duyên 

Muôn vật vô thường luôn biến đổi 

Còn Xuân còn mãi nét hương thiền. 

                  Xuân 2016 
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Cảm Giao 

 

Mây trắng âm thầm bay lững lơ 

Đời ta trôi dạt giữa hai bờ 

Trùng dương hội ngộ miền viễn xứ 

Gió núi mây ngàn đẹp ý thơ 

 

Rừng thông chim hót bước ta đi 

Tháng ngày xem nhẹ cảnh phồn suy 

Thiên nhiên chào đón lòng rộng mở 

Trăng sáng êm đềm thoảng bóng ghi 

 

Âm thầm thủ đạo sống điềm nhiên 

Xa lìa thiền tướng giả trang nghiêm 

Một thoáng cảm giao đời tự tại 

Đừng nói chi thêm diệu ý thiền. 

           22/08/2015 
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                         TÂM 
                                 Tâm chơn thường là đạo 

                                             Tâm hung bạo là ma 

                                Tâm trăng hoa là khổ 

                                            Tâm giác ngộ là thiền 

                                Tâm nhu hiền là phước 

                                            Tâm chấp trước là si 

                                  Tâm từ bi là thánh 

                                            Tâm niệm chánh là vương 

                                 Tâm kim cương là Phật 

                                            Tâm phóng dật là mê. 

 

                                          Mùa Phật Đản 2015 
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 Hạt Bụi 
Ta chỉ là hạt bụi 

Giữa sa mạc trần gian 

Bay theo ngày tháng vội 

Cùng gió cuốn thênh thang 

 

Ta có gì mất trắng 

Qua giấc mộng phù hư 

Tựa như làn tia chớp 

Còn đâu nữa chối từ 

 

Ta đến từ duyên hợp 

Do tứ đại mà ra 

Một mai về trở lại 

Vẫn còn tiếng chim ca 
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Ta âm thầm suy nghiệm 

Cuộc sống nhiều vấn vương 

Lòng người dù thay đổi 

Đó là lẽ vô thường 

 

Ta cầu xin gì được 

Trước Đức Phật từ bi 

Vái van đều vô nghĩa 

Hãy hướng thiện hồi quy. 

      25/12/2013 
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                  Đêm qua 

 

                   Sống đi trong cõi tạm 

                  Chết từng bước trở về 

                  Đường mây chiều hoang vắng 

                  Bên nấm mộ miền quê 

 

Sáu mươi năm giấc mộng 

Ta còn lại gì không 

Bao thăng trầm thế sự 

Nước vẫn chảy về sông 
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                Đêm qua trời mưa bão 

                Thấm tận đáy lòng mình 

               Cuốn trôi dòng sanh tử 

              Tìm đâu một bóng hình 

 

Ngày mai trời lại sáng 

Cho nắng ấm về đây 

Nhìn hoa vàng đua nở 

Đời vẫn đẹp từng giây. 

      June 03-04 
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Chú tiểu 

 

     Nắng chiều đã ngã về Tây 

                Ngoài sân chú tiểu nhìn mây mĩn cười 

                           Cổng chùa bao bước chân người 

                                Đêm về ai đếm sao trời mà chơi? 

                                   Thiền phòng một cánh hoa rơi 

                                       Phút giây chợt nhớ cuộc đời huyễn không 

                                    Người đi cùng với dòng sông 

                               Chú về quét lá thong dong tháng ngày 

                     Chân tâm còn lại bước này 

            Chuông chùa im lặng đêm dài bóng soi. 

                                            Jan-2004 
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   VIỄN LY 
Sáng nay thức dậy tham thiền 

Ta ngồi rũ bỏ não phiền từ nay 

Ta vui sống trọn kiếp này 

Viễn ly hình tướng tháng ngày hóa trang 

Đêm về ta bước thênh thang 

Dưới trăng bóng tỏ bên hàng cây xanh 

Chuông chùa vang vọng từng canh 

Gợi cho ta nhớ ngọn ngành tâm linh 

Ta luôn nhắc nhở chính mình 

Sống đời vui đạo chân tình đẹp duyên 

Mong người dứt bỏ oan khiên 

Lòng không tham chấp tiếng hiền bay xa 

Ngày ngày cỡi ngựa xem hoa 

Tư duy vạn pháp vốn là giai không. 

            June 07-2013 
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Một Kiếp Người 

Đắng cay cũng một kiếp người 

Cũng thương cũng ghét khóc cười như nhau 

Máu thì cũng đỏ một màu 

Nước mắt cùng mặn có nào khác đâu 

Do vì chẳng biết cảm sâu 

Gây bao thù oán khổ sầu hại thân 

Cuộc đời là cả hồng ân 

Đừng gieo ác nghiệp kiếp nầy tả tơi 

Gió mây là chuyện của trời 

Thứ tha là chuyện của người đại nhân. 

            Sept 29-2015 
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Tôi yêu 

Tôi yêu Phật khắp trời mây 

Như yêu trăng sáng tràn đầy đêm nay 

Phật là giác giả cùng ai? 

Rõ nguồn chân lý tháng ngày trôi qua 

Bao nhiêu nghiệp chướng đời ta 

Là bấy nhiêu tội gây ra chính mình 

Cho tôi một chút lặng thinh 

Để nhìn tự tánh bình minh tỏ bày 

Mai nầy nhắm mắt xuôi tay 

Cũng không nuối tiếc đường dài đã qua 

Sá chi Phật ngọc gần xa 

Đẹp thay Phật tánh trong ta sáng ngần. 

Đêm trăng tròn cuối năm Dương Lịch 2013 
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Nhắc Nhở Chính Mình 
 

Không sát sanh cho lòng thanh thản 

Không than vãn cho nhẹ cuộc đời 

Không nói lời dối trá điêu ngoa 

Không trăng hoa đi đêm về tối 

Không bê bối rượu chè quá hạn 

Không kết bạn những kẻ thọc đâm 

Không tà dâm gia đình đổ nát 

Không đá bát tình nghĩa thâm ân 

Không tham sân trộm đồ vô lý 

Không chí khí sao thành kẻ trượng phu. 

            May 26-2014 
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Nhẹ Tựa Đường Tơ 

 

Xuân về trăm hoa đua nở 

Ngoài trời nắng đẹp chim ca 

Muôn loài bên nhau ấm áp 

Chan hòa chia sẻ lòng ta 

 

Đêm nay sao trời chiếu sáng 

Rạng ngời ánh mắt người thương 

Thăng trầm tử sanh chẳng bám 

Vui chơi khắp chốn vô thường 

 

 

 

 

 

 

                                                    41 



Bao năm vật lộn trần thế 

Đến ngày thất thế sa cơ 

Nay xin sống đời buông bỏ 

Cho lòng nhẹ tợ đường tơ 

                                               

Cuộc đời vẫn luôn là vậy 

Vui buồn mừng giận ghét thương 

Cuối cùng bay theo mây nước 

Phủ mờ chiếc áo phong sương. 

         March 22-2014 
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           Sương Mai                                                                                                                                                                              

 

                                        Đời người như hơi thở 

                                        Ra vào từng phút giây 

                                        Ngày về trong lòng đất 

                                         Xanh cỏ đẹp trời mây 

 

                                       Yêu thương đời rộng mở 

                                       Muộn phiền chẳng vấn vương 

                                       Sương mai nằm đọng lại 

                                      Cho cuộc đời dễ thương 

 

                                       Núi sông bao thầm lặng 

                                       Chảy về ngập biển khơi 

                                       Hương hoa thơm ngát nhẹ 

                                       Thoang thoáng giữa đất trời 
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                                       Thời gian trôi trôi mãi 

                                       Không gian nở cánh hồng 

                                       Chim trời bay lơ lững 

                                       Tìm đâu một tấm lòng? 

 

                                      Chuông chùa vang vọng lại 

                                       Tan vào cõi vô thường 

                                      Tử sanh là huyễn mộng 

                                       Giữa sóng vỗ trùng dương. 

                                                      2-2003 
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Rồi cũng qua đi 

(Họa theo bài thơ Một Thời Đã Qua 

 của thi sĩ H.S.) 

 

Đừng đỡ tôi nằm xuống 

Dù tôi vẫn còn đau 

Bởi một lần vấp ngã 

Mới tỉnh giấc chiêm bao 

 

Đừng đỡ tôi ngồi dậy 

Dẫu còn yếu đôi chân 

Hãy để tôi tự bước 

Trước gió bụi đường trần 
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Đừng đỡ tôi đứng lên 

Tôi cũng rõ vô thường 

Trăng tròn rồi lại khuyết 

Càng cảm nhận tình thương 

 

Hãy cho tôi ra phố 

Dù tôi chẳng còn chi 

Nhớ nụ cười Di Lặc 

Khinh thường chuyện thị phi 

 

Hãy để tôi ngồi xuống 

Giữa đất rộng trời cao 

Ví mình như hạt bụi 

Từ muôn vạn kiếp nào. 

        Oct-17-2014 
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       HOA ĐỐM 

 

Phật ở trong ta khỏi phải tìm 

Tìm mãi lâu ngày cũng phát điên 

Nhìn xem vạn pháp như hoa đốm 

Là thấy Phật ngay trước mặt liền 

 

Phật chẳng giúp gì nguyện với xin 

Vườn thiền lá rụng đẹp nguyên trinh 

Mãi mê tham vọng bao giờ hết 

Nhân quả theo ta bóng với hình 
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Phật mãi trong lòng ở tự tâm 

Sắc duyên giả hợp chốn gian trần 

Khẩu thường tụng niệm tâm quên hẳn 

Hình tướng ngoài ta Phật chẳng cần 

 

Vững lòng tin Phật chính là ta 

Đừng mỏi mong chi tượng tháp ngà 

Cực lạc chẳng tìm mà vẫn có 

Thấu nhìn sinh tử tợ không hoa. 

          Phật Đản 2013 
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   TU CHƠI 

Xưa kia lên núi tu thiền 

Bây giờ xuống phố chẳng phiền một ai 

Lái xe đưa đón tháng ngày 

Mong người thoát khỏi nạn tai cuộc đời 

Mỗi người là mỗi cảnh riêng 

Đừng nên phê phán chẳng yên lòng mình 

Nghiệp ai nấy trả phân minh 

Duyên ai nấy gặp trọn tình yêu thương 

Ai tu nấy thấy vô thường 

Hồn ai nấy giữ mọi đường đẹp duyên 

Người đi lên núi tu thiền 

Ta về rũ bỏ não phiền tu chơi. 

           July 06-2015 
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       Tỏ Tường 

(Kính tặng tất cả người cha 

Mang dòng máu Việt Nam) 

 

Cha già như suối nước cao 

Âm thầm lặng lẽ chảy vào thân con 

Nuôi con từ thuở còn non 

Công lao khó nhọc hao mòn sắc thân 

Thương cha con nguyện trả ân 

Sống đời hành thiện chuyên cần nhớ cho 

Đời cha là dãy núi to 

Tình cha là cả bến đò yêu thương 

Giờ đây con đã tỏ tường 

Nhớ lời cha dặn phải thường chánh tâm 

Đừng quên thực nghiệm tứ ân 

Đó là báo đáp công ân dưỡng từ. 

           June 10-2014 
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    MẸ ĐI 

Vu lan tưởng nhớ mẹ hiền 

Nghìn trùng xa cách nối liền đại dương 

Mẹ là nguồn suối yêu thương 

Là vùng đất ấm trên đường ai đi? 

Cuối đời mẹ chẳng cần chi 

Chỉ mong con giữ đạo ghi khắc lòng 

Dù cho nước chảy ngược dòng 

Mẹ nhìn vẫn đẹp núi hồng chiếu qua 

Đời ta còn có mẹ cha 

Là còn tất cả mái nhà mến yêu 

Nay đây tóc mẹ bạc nhiều 

Như cây lá rụng nắng chiều mẹ đi. 

           Aug 09-2011 
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         SẮC SON 

 

Hương tình ghi đậm từ lâu 

Nghĩa ân còn mãi khắc sâu thuở nào 

Cảm giao nhịp sống dâng trào 

Mắt trong hơi thở ra vào lắng yên 

 

Tôi đi dưới ánh đạo thiền 

Cuối trời mây trắng dịu hiền ngó trông 

Đêm nay sáng tỏ tình trong 

Cho yêu thương mãi trọn lòng sắc son 

 

Sá chi sự việc mất còn  

Giữ tâm thanh thản vẹn toàn phút giây. 

            07-07-07 
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  Hạ Mình 

(Tưởng nhớ những sinh mạng 

Trên chuyến bay MH370) 

 

Ta tan vào vũ trụ 

Trở về với cõi không 

Bao người thân ở lại 

Quặn thắt nỗi đau lòng 

 

Ta chẳng lời từ biệt 

Trước giờ phút ra đi 

Như một tia điện chớp 

Còn chi nhắn nhủ gì 
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Ta gởi thân tứ đại 

Tận lòng đáy biển sâu 

Chơi vơi cùng sóng nước 

Trăng buồn tỏ canh thâu 

 

Tôi xin hạ mình xuống 

Mong người bỏ thanh đao 

Cho bình yên sự sống 

Đừng gây nghiệp ác vào. 

    March 20-2014 
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                   RA ĐI 
 

                               Từ ngày rời bỏ chùa xưa 

                               Sống đời lặng lẽ bốn mùa qua mau 

                               May thay chủng tử hôm nào 

                              Vẫn còn đọng lại một màu sắc hương 

                              Dù khi đối diện đau thương 

                              Tôi xin thắp đuốc tự nương chính mình 

                             Cuộc đời là bước hành trình 

                              Là trong hơi thở đẹp tình pháp duyên 

                             Ra đi vững bước chân nguyên 

                            Chùa xưa bỏ lại đạo thiền xin mang. 

                                       March 15-2014 
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Cực Lạc Nơi Ta 

 

Phật tâm tươi mát tựa mây bay 

Giải tỏa não phiền nhẹ gánh vai 

Thân kiến bởi do thường chấp ngã 

Hoang tưởng ngày đêm đậm tháng ngày 

 

Phật vẫn còn đây mãi với ta 

Tà kiến hoang đường khó gỡ ra 

Mong tìm đến cảnh tây phương giới 

Quên đường tịnh độ chẳng hề xa 
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Tự giác đời mình vui sướng thôi 

Rong chơi rừng núi ngắm trăng soi 

Tùy duyên đi đến vô chướng ngại 

Biên kiến từ đây thoáng nhẹ rồi 

 

Nhớ Phật chẳng cầu được cứu tha 

Mong rằng kiến thủ kiến vượt qua 

Cực lạc nơi ta liền hiện hữu 

Hòa vui cùng với cõi ta bà. 

        Feb 22-2014 
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Mẹ Là Cả Bài Kinh 

 

Vu Lan mùa báo hiếu 

Tôi xin có đôi lời 

Gởi người con xa xứ 

Lưu lạc khắp cùng nơi 

                        Bôn ba ngày tháng rộng 

                        Mãi ham hám lợi danh 

                        Quên đi nguồn sữa mẹ 

                       Cho ta được trưởng thành 

Tóc nay giờ đã bạc 

Qua bao cuộc hành trình 

Tư duy ngồi nghiệm lại 

Mẹ là cả bài kinh 
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                        Bông hồng hay bông trắng 

                        Nhẹ cài lên áo ta 

                        Ta vẫn còn có mẹ 

                        Để mãi còn hát ca 

Vô thường dù có đến 

Mẹ già rồi sẽ đi 

Ta làm sao quên được 

Hình bóng mẹ từ bi. 

     Aug 09-2012 
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     Tắm Phật 

 

Ta về tắm Phật trong ta 

Hương thơm thoảng mát Di Đà hiện ra 

Phật không phải ở gần xa 

Phật trong cùng khắp ta bà khổ đau 

Khi nào còn mãi thương nhau 

Là còn có Phật đón chào hân hoan 

Khi nào còn có mưu toan 

Là còn phải chịu gánh đòn tang thương 

Cúng dường lễ bái tứ phương 

Tu hoài mà chẳng rõ đường thực hư 

Đời này thiếu vắng minh sư 

Nay ta về lại trầm tư một mình. 

           May 01-2014 
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       Tự Cảm 
 

Khổ hải vô biên sóng ngập trời 

Thuyền tình xuôi ngược nẻo chơi vơi 

Lướt qua sanh tử trong tia chớp 

Quán chiếu tư duy một cõi về 

 

Ý tưởng ngàn trùng mãi cuốn lôi 

Cuộc đời như gió thổi mây trôi 

Chuông lòng từng gọi nơi tâm thức 

Mây trắng chiều nay phủ núi đồi 
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Ta nguyện mang nguồn gió thổi đi 

Thanh lương rãi khắp chốn sầu bi 

Mong em nhẹ gót lòng thanh thản 

Dưới bóng trăng vàng đẹp bước đi 

 

Hạnh phúc trong ta bước khởi đầu 

Hướng cầu Phật ngọc mãi còn lâu 

Phật không giáng họa hay ban phước 

Nóng lạnh tỏ rồi tự cảm sâu. 

        Feb 10-2014 
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           BIỂN 

 

Biển ơi có nhớ ta không? 

Sao ta nhớ biển mênh mông tháng ngày 

Quê hương chữ S trãi dài 

Bao nhiêu kỷ niệm trâu cày lúa  thơm 

Ta mong gạo trắng ngon cơm 

Cho dân lành ấm mỗi hôm sáng chiều 

Chẳng cầu phước đức thật nhiều 

Tùy tâm hành thiện tránh điều ác gian 

Than ôi! những vị an bang 

Cõi lòng thâm độc trái oan với người 

Ngàn năm biển chẳng một lời 

Mà như ôm cả đất trời Việt Nam. 

          01-08-2015 
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      CÁT BỤI 
 

Cuộc đời sáu bó thoáng qua 

Tình ta còn mãi thiết tha với người 

Nhớ ngày như gió ta mang 

Hành trang là cuốn kinh vàng khắc ghi 

Ta xin lìa chốn thị phi 

Nhìn chim tung cánh bay đi cuối trời 

Mây chiều lúc hiện lúc vơi 

Cho ta thiền quán kiếp người huyễn hư 

Đêm về tĩnh tự suy tư 

Ngoài trời trăng vẫn từ từ hiện ra 

Ta như cát bụi hằng sa 

Bay theo tiếng hót chim ca trở về. 

         Feb 15-2014 
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       Đố Ai 

 

Đố ai tỉnh giấc chiêm bao 

Để cho cuộc sống lao xao lắng dần 

Đố ai biết được thế trần 

Là như cơn gió mỗi lần thổi qua 

Đố ai hiểu thấu tình ta 

Để cho còn mãi đậm đà yêu thương 

Đố ai cảm nhận vô thường 

Là trong mỗi bước đường trường đã qua 

Mai này nhìn lại tâm ta 

Gió yên sống lặng trăng ngà sáng trong 

Đêm qua sương lạnh tình nồng 

Đố ai hiểu rõ nỗi lòng ai mang. 

          April 28-2014 
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HƯƠNG LÒNG 
(Aylan, một thiên thần đánh động lương tâm nhân loại) 

 

Aylan hãy ngủ đi con 

Ngủ cho ngon giấc trăng tròn chơi vơi 

Biển đời quá ác con ơi! 

Như con sóng dữ ngoài khơi tấp vào 

Nhìn con nước mắt tuôn trào 

Cõi lòng tan nát ruột cào cháy gan 

Mong rằng các nước cưu mang 

Giúp người tỵ nạn bình an đến bờ 

Hương lòng nén thắp đơn sơ 

Cho con ấm áp bên bờ biển xanh. 

          Sept 19-2015 
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       CHƠI 

 

Ta chơi giữa tiếng khóc cười 

Chơi cho đẹp mặt lòng người trần gian 

Ta chơi một cách hiên ngang 

Chẳng lo chẳng sợ chẳng màng khen chê 

Dù cho cuộc sống nhiêu khê 

Hận thù tham vọng không hề tha ai 

Thì ta mở rộng đôi tay 

Bằng bi bằng trí nối dài biển khơi 

Ta tu bằng một chữ chơi 

Chơi trong từng bước đi vào hư vô 

Chẳng cần sắc tướng điểm tô 

Chỉ mong đồi núi sông hồ hiểu ta. 

           Nov 13-2013 
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Đừng Nương Tựa Ai 
 

Nhớ xưa con còn bé 

Mẹ đưa con đến trường 

Chăm lo từng giấc mực 

Với tất cả tình thương 

 

Canh dài mẹ thức giấc 

Dưới trăng sáng vườn tranh 

Nghe chuông chùa vọng lại 

Nhìn con an giấc lành 

 

Bây giờ con khôn lớn 

Từng cất bước siêu phương 

Tóc mẹ giờ đã bạc 

Theo ngày tháng vô thường 
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Cuộc đời bao biến đổi 

Đó là pháp hữu vi 

Nên nghe lời mẹ dạy 

Nhớ sống đạo từ bi 

 

Một mai mẹ nằm xuống 

Nhắn nhủ con thế này 

Mẹ mong con vững bước 

Đừng nương tựa nơi ai. 

   Mùa Vu Lan 2014 
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Tan Hòa với Pháp Thân 

 

Đời sống không là bao 

Có gì đâu nhức nhói 

Đừng dựa vào ai nói 

Mà bán rẽ tâm linh 

 

           Ý tưởng mong cầu xin 

           Chẳng nhớ về nẽo thiện 

           Mãi rồi luôn ngụy biện 

           Tháng ngày vẫn tối tăm 
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Bao năm dài hung hăng 

Đôi vai càng trĩu nặng 

Nghiệp duyên chưa muốn lặng 

Khổ sầu mãi bám theo 

 

               Đường đời còn cheo leo 

               Ta chẳng là gì hết 

               Mai nầy rồi cũng chết 

               Tan hòa với pháp thân. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    71 



 

 

     MẸ 

 

Mẹ là vũ trụ bao la 

Là vầng trăng sáng chiếu qua cuộc đời 

Mẹ là cả một bầu trời 

Là nguồn sáng tạo tuyệt vời đẹp duyên 

Mẹ như bến nước con thuyền 

Đưa ta đến chốn bình yên nắng vàng 

Dù bao khốn khổ nguy nan 

Mẹ mong ta vững bước sang biển trần 

Lắng nghe tiếng hải triều âm 

Như là tiếng mẹ âm thầm gởi trao. 

         04-21-2015 
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   HƯƠNG XUÂN 
 

Xuân về nắng ấm mai vàng 

Chúc cho hạnh phúc dâng tràn tình quê 

Yêu thương cởi mở chẳng nề 

Sống hòa ái thuận duyên thề gởi trao 

Hương xuân hoa nở đón chào 

Đua nhau khoe sắc đẹp màu thời gian 

Đường xưa mây trắng bay ngang 

Chim trời cá nước tình càng đẹp duyên 

Quên bao thế cuộc đảo điên 

Ta vui cùng bước bình yên với người 

Quanh ta còn mãi tiếng cười 

Quanh ta còn có cuộc đời dễ thương. 

         Xuân 2016 
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Bài Thơ Cuối Năm 

 

Nên duyên cũng nghĩa vợ chồng 

Hết duyên cũng chẳng bận lòng làm chi 

Duyên lành cùng bước đường đi 

Ác duyên cũng khổ lắm khi đọa đày 

Phước dầy luôn gặp người may 

Khéo theo nhân tốt đời này nhẹ tênh 

Chẳng cầu may rủi xui hên 

Tự mình soi sáng mà nên cửa nhà 

Cuộc đời tạm nói vậy mà 

Buồn vui thương ghét cũng là trò chơi 

Chơi sao cho đẹp thì thôi 

Quả nhân còn đó luân hồi còn đây. 

   Những ngày cuối năm 2014 
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ĐÓI ĂN XIN TỰ TẠI 

 

Điều ác không làm theo 

Thì có chi lo lắng 

Việc thiện luôn sốt sắng 

Mọi việc sẽ an vui 

 

Chuyên cần bỏ cái tui 

Thì còn gì phải sợ 

Đói ăn xin tự tại 

Chẳng dại cũng chẳng khôn 
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Tháng ngày mãi bôn chôn 

Sao không dừng nghĩ lại 

Cuộc đời như nước chảy 

Nào có nghĩa gì đâu 

 

Tuổi thọ càng sống lâu 

Chưa chắc gì đã sướng 

Đường đi mất phương hướng 

Chân lý mãi còn xa. 

    Oct 09-2014 
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NẼO VỀ CỰC LẠC 

 

Buông dao thành Phật dễ như chơi 

Tu tâm tích thiện có Phật trời 

Hướng ngoại tìm cầu van vái lạy 

Bao giờ ta mới tỏ nguồn ngơi 

 

Phật là giác giả ở trong ta 

Sống đời mê muội chẳng hiểu ra 

Càng đi càng thấy càng lạc hướng 

Bây giờ mới rõ bước đường qua 

 

Nẽo về cực lạc chẳng ở đâu 

Chỉ ở tâm ta bước khởi đầu 

Chẳng mong mà gặp cầu chi mệt 

Thong thả vui chơi chẳng khổ sầu. 

         Nov 16-2014 
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PHẬT VẪN NGỒI YÊN 

 

Tháng tư Phật Đản trăng rằm 

Muôn người con Phật âm thầm nhớ ghi 

Sống trong ánh đạo từ bi 

Khai thông từng bước đường đi lối về 

Thăng trầm thế sự nhiêu khê 

Buồn vui như gió bay về phương xa 

Tử sanh là cõi người ta 

Am mây là cảnh thướt tha nắng hồng 

Suối nguồn Phật Pháp mênh mông 

Chảy vào tâm thức lắng trong cửa Thiền 

Sen vàng thơm ngát rừng thiêng 

Lành thay Phật vẫn ngồi yên một mình. 

          April 13-2012 
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Ảo Ảnh 
(Nhớ Thầy Thích Nguyên Hạnh từ bước đầu học Phật ở chùa 

Việt Nam, TP Los Angeles) 

Tôi vẫn còn xem cảnh hí trường 

Sắc tài danh thực mãi vấn vương 

Bây giờ đứng lặng nhìn nấm mộ 

Cõi vắng đêm tàn chẳng nén hương 

 

Tôi vẫn còn đi giữa nắng chiều 

Bên dòng suối mát gió hiu hiu 

Tư duy cảm nghiệm từng giây phút 

Lãng đãng mơ về chốn tịch liêu 

 

 

 

 

 

                                                  79 



 

Tôi vẫn còn chơi với cuộc đời 

Như đùa trên sóng vỗ ngoài khơi 

Nhịp nhàng lướt nhẹ qua làn gió 

Ôi! đẹp cùng mây lẫn biển trời 

 

Tôi vẫn còn đây dưới ánh trăng 

Hiểu rằng vạn pháp diệt rồi sanh 

Đến đi thấy biết không gì thật 

Ảo ảnh phù hư đã rõ rành. 

         June 01-2014 
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LIỄU TRI 

 

Ta nói gì cho trúng 

Từ chót lưỡi đầu môi 

Bên kia mồ xanh cỏ 

Đẹp thay cảnh núi đồi 

 

Ta làm gì hiểu được 

Chỉ vài phút công phu 

Tháng ngày qua gió thổi 

Trong kiếp sống mây mù 

 

Ta nghĩ gì để thấy 

Sanh diệt từng phút qua 

Đổi thay luôn biến chuyển 

Từng hạt nắng mưa sa 
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Ta ước gì nhẹ thoáng 

Như mây trắng đường xưa 

Thiền phòng đêm trăng chiếu 

Rõ biết chẳng thiếu thừa 

 

Ta có gì khác biệt 

Nơi cõi đời tạm nương 

Trăm năm một tia chớp 

Liễu tri giấc mộng thường. 

       July 26-2013 
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Chết Cũng Vui 

 

Ta đến từ nơi cõi sắc không 

Ngày về chẳng hẹn chẳng chờ mong 

Như mây thoáng hiện rồi tan biến 

Để lại trời xanh đẹp mát lòng 

 

Đông đi rồi lại đến Xuân sang 

Đời người lo tính chuyện mưu toan 

Tâm sầu bạch phát càng thêm lớn 

Lo cả mồ yên ở suối vàng 

 

 

 

 

 

 

                                                   83 



Có ai mà hiểu nỗi lòng ai 

Để cùng cạn chén đạo tình say 

Chơi vơi sầu khổ ngày năm tháng 

Giữa chốn trần gian giấc mộng dài 

 

Xin cảm ơn đời chẳng thể quên 

Cuối cùng rồi cũng một mình ên 

Một mình mình tạo ra chướng nghiệp 

Chuyển hóa cả rồi chết cũng vui. 

(Những ngày cuối đông Feb 08-2014) 
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MỘT NẮNG HAI SƯƠNG 

             (Điệu Lý Chiều Chiều) 

Kính cúng dường các bà mẹ nhân dịp Vu lan 2013 

 

Chiều chiều ra đứng bên bờ ao 

Nơi vườn rau 

Nhớ thương mẹ hiền xa vắng 

Hỏi ai ai biết bây giờ 

Bao tháng năm ngóng chờ 

Mong ngày về với mẹ ta 

Mẹ ta thương quá đi mà 
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Đường về quê cũ không hề xa 

Bao ngày qua 

Nắng mưa hai mùa mưa nắng 

Đổi thay mây trắng trên trời 

Thương nhớ thương một đời 

Mẹ già một nắng hai sương 

Quanh năm buôn gánh bên đường. 

          July 22-2013 
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MÙA XUÂN BẤT TẬN 

(Điệu Lưu Thủy Hành Vân) 

 

Ôi! nắng đẹp ngày Xuân hát ca 

Cùng chúc nhau thái hòa 

Vui Xuân xin hãy bên nhau trọn đời yêu thương 

Tay nắm tay bước trọn con đường 

 

Ôi! Nét đẹp tình Xuân gởi trao 

Lời thiết tha ngọt ngào 

Yêu Xuân nay hãy thứ tha lỗi lầm cho nhau 

Bên mắt thương thoáng đẹp hôm nào 
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Ôi! bất tận mùa Xuân chính ta 

Niềm vui mãi chan hòa 

Tâm Xuân không đến không đi giữa trời thênh thang 

Tham đắm chi khát vọng muôn vàn. 

              Xuân 2013 
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TÔI VẪN MUỐN 

 

Khi tôi chết xin đừng đưa đừng tiễn 

Cũng xin đừng cúng tụng phí thời gian 

Cứ để tôi tùy nghiệp báo đã mang 

Tôi xin chịu những gì mình trước tạo. 

 

Đối với tôi trần gian hay Phật đạo 

Chẳng có gì khác biệt với nhau đâu 

Tôi sinh ra từ giây phút lọt lòng 

Rồi khi chết hòa tan cùng mây khói. 

  

Tôi vẫn muốn nhìn mây trời mở lối 

Cho đời nầy thoáng đẹp giữa màu xanh 

Để yêu người cùng muôn vật xung quanh 

Dù nhắm mắt ra đi về phố núi. 

           Aug 31-2015 

                                                        89 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÌNH GIÀ 

 

Tình già nghĩa nặng ân sâu 

Bên nhau thấm thía ban đầu gặp nhau 

Thời gian biến đổi sắc màu 

Tình không thay đổi lòng nào nhạt phai 

Mai này dù có chia tay 

Người đi để lại nắng mai cuối đời 

Hình xưa in bóng giữa trời 

Hòa tan vũ trụ trở về chân không 

Ngoài kia đồi núi nắng trong 

Chim bay lẵng lặng mây hồng lướt qua 

Tình già chẳng muộn đôi ta 

Cùng nhau đi trọn hằng sa kiếp người. 

            Nov 08-2015 
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          Thắp Đuốc 

 

Hãy nghĩ rằng mai nầy mình sẽ chết 

Để cuộc đời thanh thản mãi hôm nay 

Để cho bao vương vấn chẳng đong đầy 

Rồi tự thấy kiếp người mong manh lắm 

 

Hãy hiểu rằng chẳng có gì mất trắng 

Tử rồi sanh, sanh rồi tử triền miên 

Lòng dặn lòng hãy sống thật bình yên 

Cho tâm hồn phai đi niềm đau khổ 
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Hãy bảo mình từ nay luôn khiêm tốn 

Với mọi người cùng cả núi sông kia 

Dù xương tan thịt nát xác thân lìa 

Không ân hận không trách hờn điên đảo 

 

Hãy biết rằng nghiệp nầy do ta tạo 

Đừng than trời lẫn đất nữa chi thêm 

Chẳng nên buồn thương tiếc khóc sầu vơi 

Nguyện thắp đuốc vươn lên mà đi tới. 

             06-01-2015 
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NHÌN GIỌT SƯƠNG TAN 

 

Buồn vui như gió qua cầu 

Nay ta tỏ ngộ chẳng sầu làm chi 

Cuộc đời sanh ký tử quy 

Sống thì tạm gởi chết thì hòa tan 

Vui thay! nhìn giọt sương tan 

Về cùng mây trắng lang thang khắp trời 

Kiếp sau xin lại làm người 

Đừng xin làm tắt tiếng cười bên nhau 

Lòng ta còn nhớ hôm nào 

Tương chao cùng nếm, pháp mầu cùng chia. 

           05-13-2015 
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       SÁM HỐI 

 

Súng đạn lan tràn khắp mọi nơi 

Vô minh tội ác vẫn muôn đời 

Nhân quả tư duy thường vắng bóng 

Chân lý cội nguồn chẳng thể vơi 

             Ngày ngày sám hối nhẹ lòng ra 

            Nghĩ về phúc họa chính do ta 

           Chẳng ai ban thưởng hay xử phạt 

           Nóng lạnh tự mình phải nếm qua 

Nghiệp đã tạo rồi trốn được sao 

Rừng cao núi thẳm lẫn non cao? 

Bao giờ dứt khỏi hình với bóng 

Giấc ngũ an lành đẹp biết bao. 

           Oct 12-2015 
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Như Làn Gió Thoảng 
 

Nam Kha giấc mộng bóng câu 

Sáu mươi năm chẳn mái đầu điểm sương 

Từ ngày rời bỏ quê hương 

Sống đời lưu lạc tha phương xứ người 

Bao nhiêu mộng ước đổi dời 

Vào chùa học đạo một thời đã qua 

Ra đời mở rộng tầm xa 

Làm thơ xưng tán thiền ca tặng người 

Niềm vui chút ít trong đời 

Như làn gió thoảng trở về hư vô. 

            06-16-2015 
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  Lặng Khóc 

 

Bốn mươi năm trời xa xứ 

Biết bao biến chuyển đổi dời 

Mây trôi âm thầm nhìn lại 

Dạt dào một chiếc thuyền vơi 

 

Ba mươi tháng tư ruột thắt 

Gan bầm bỏ lại quê hương 

Cuốn phim quay về khoảnh khắc 

Ôi thôi! những cảnh đoạn trường 

 

Núi sông gắn liền bờ cõi 

Chảy vào tận chốn lòng ai? 

Ngoài trời mưa tuôn ẩm ướt 

Em ngồi lặng khóc chiều nay 
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Việt Nam muôn ngàn nỗi nhớ 

Ngày về muôn dặm đường xa 

Thời gian phủ mờ mái tóc 

Còn thương ruộng lúa sau nhà 

 

Trầm hương xin dâng một nén 

Hướng về hồn nước thiêng liêng 

Tỏ thơm bờ cây bụi chuối 

Một lòng nhớ mãi nguồn nguyên. 

           03-10-2015 
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MÁU ĐÃ LAN TRÀN 
(Nghĩ về các lễ hội vừa qua tại Việt Nam) 

 

Thánh phàm chẳng phải khắp đâu xa 

Thiền tông chỉ rõ ở tâm ta 

Vái lạy van cầu xin ấn chứng 

Mê lầm hoang tưởng khó lòng qua 

 

Ngồi nhà thầm quán chiếu tư duy 

Hành trình sáng tỏ mỗi bước đi 

Tượng tháp đền đài kinh doanh lớn 

Vọng tâm tạp niệm chẳng ích gì 
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Nhìn thấy mà đau rát cả lòng 

Trục lợi tâm linh thiếu cảm thông 

Máu đã lan tràn trên đất mẹ 

Chảy khắp sơn hà xót tổ tông. 

         03-17-2015 
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HƯ HUYỄN 

 

Quá khứ qua rồi nhớ mãi chi 

Tiếc nuối vinh quang có được gì 

Thế gian thành bại trò hư huyễn 

Nhìn cảnh hí trường chẳng đáng ghi 

Hiện tại bây giờ mỗi phút giây 

Học hạnh từ bi đẹp kiếp nầy 

Vui buồn mừng giận thương yêu ghét 

Tựa lá bên đường gió thổi bay 

Tương lai chưa đến đáy biển mò 

Lòng người ham thích chuyện nhỏ to 

Phúc họa do ta tâm ta tạo 

Niết bàn cực lạc chẳng ai cho. 

          Aug 27-2013 
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Một Thoáng Qua Rồi 
(Kính tặng Thầy Giải Ngộ, Thầy Giải Đức) 

 

Phật tánh muôn đời vốn lặng trong 

Cầu xin Phật ngọc mãi hoài công 

Phật là tánh giác luôn sẵn có 

Tìm kiếm đâu xa một cõi lòng 

 

Thế sự thăng trầm các cuộc chơi 

Nắng mưa còn đó giữa chợ đời 

Ai đi nhớ lại mùi hương tỏa 

Áo cũ nâu sòng gió bạt phơi 

 

 

 

 

 

                                                        101 



Bao giờ ta mới hiểu được ta 

Núi sông trời biển rộng bao la 

Đêm về tiếng gọi từng hơi thở 

Trăng sáng đường xưa cảnh đậm đà 

 

Danh vọng tìm cầu nặng gánh vai 

Mãi luôn phiền muộn suốt đêm ngày 

Thế gian huyễn ảo đâu là thực 

Một thoáng qua rồi tay trắng tay. 

              01-19-2013 
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     YÊU EM 

 

Giọt nước chảy về biển cả 

Lòng ta còn đó thiết tha 

Bao nhiêu thị phi nhân ngã 

Giống như giấc mộng ta bà 

 

Giờ đây một mình một bước 

Âm thầm lặng lẽ trong sương 

Qua  rồi khổ đau vưong vấn 

Từ nay còn lại mến thương 
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Lòng người mãi luôn thay đổi 

Ta về học chữ chân như 

Yêu em lầm đường lạc lối 

Bình minh tỏ sáng tâm tư 

 

Vô thường cho ta sự sống 

Sanh diệt chân lý là đây 

Đời ta do ta sáng tạo 

Bên kia đồi núi lấp đầy. 

        May 27-2013 
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VỀ VỚI CHÍNH TA 

 

Phật ngọc đi về chốn lặng yên 

Bao năm di chuyển khắp mọi miền 

Đón đưa tiếp rước linh đình đám 

Khấn vái van cầu dứt nghiệp duyên 

 

Học Phật tham thiền khỏi khấn chi 

Tự mình thắp đuốc sáng mà đi 

Đi trong hiểu biết thương yêu mãi 

Bái lạy cầu xin chẳng được gì 
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Đúc tượng cúng tiền gắn tuổi tên 

Mơ tưởng phước ơn Phật đáp đền 

Mãi mê sắc tướng xa đường đạo 

Tà kiến sai lầm khó thể quên 

 

Vững chải niềm tin Phật thiết tha 

Tin mà không hiểu chánh tà ma 

Minh sư khó gặp đời này lắm 

Về với chính ta đẹp nhất mà. 

           09-29-2013 
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UYÊN NGUYÊN 

 

Rừng cây xanh lá nhiệm mầu 

Núi cao thăm thẳm giữa bầu trời xanh 

Nhìn xem dòng nước uốn quanh 

Uyên nguyên vũ trụ tinh anh đất trời 

Tâm người quấy động tả tơi 

Chim kêu cũng sợ lòng người chẳng hay 

Thông minh tài trí hiểm cay 

Tình yêu mờ nhạt tàn phai mất dần 

Thiên nhiên đẹp biết bao phần 

Nghiệp ta đã lấy vạn lần phải mang 

Đêm dài ray rức tâm can. 

      Aug 05-2014 
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CANH BẠC CUỐI ĐỜI 

 

Hoa đăng vùng sa mạc 

Sáng ngời suốt canh thâu 

Buồn vui trong canh bạc 

Trước cảnh đẹp trời âu 

 

Biết bao lần thắng bại 

Ngày về vẫn trống không 

Đất trời như khép kín 

Tìm đâu một cánh hồng 

 

Mãi mê đời đen đỏ 

Thắng thua chốn bạc tiền 

Bốn mùa sang chẳng thấy 

Mây trắng vỗ rừng thiền 
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Được mất qua làn gió 

Nhẹ thoáng cõi trời trong 

Lòng ai thường vắng lặng 

Nhìn thế sự trôi dòng 

 

Có bao giờ ta hiểu 

Canh bạc cuộc đời ta 

Là nhục vinh bọt sóng 

Tựa hồ cảnh không hoa. 

2-22-2013 
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NHƯ MỘT VỠ TUỒNG 

 

Thu về trăm lá thi đua 

Đổi màu hương sắc vui đùa bên nhau 

Gợi cho tình mãi thanh cao 

Trải dài muôn lối đường vào tánh nguyên 

Nếu chưa giảm bớt nợ duyên 

Cũng đừng than muộn than phiền khổ thân 

Ta về học lấy chữ Tâm 

Càng đau càng phải tự mình bỏ buông 

Cuộc đời như một vỡ tuồng 

Tử sanh là gió vui buồn là mây. 

      Oct 26-2014 

 

 

 

                                                  110 



ĐẦU NĂM MƠ ƯỚC 

 

Ước gì thế giới được ổn yên 

Lòng người vui sống phút hồn nhiên 

Trẻ thơ đùa giỡn trên sân cỏ 

Hoa lá cùng vui khắp mọi miền 

 

Ước gì tâm trí thật thảnh thơi 

Bọt bèo mây nước sóng chuyển dời 

Vạn pháp duyên sanh đều giả hợp 

Phút giây nhớ lại dứt sầu vơi 

 

 

 

 

 

 

                                                        111 



Ước gì trời đất bớt thiên tai 

Để em còn dựa gối đầu vai 

Bên anh tình ấm nhiều chia sẻ 

Khắp chốn không gian đẹp tháng ngày 

 

Ước gì người mãi mãi dễ thương 

Cùng nhau tha thứ mỗi bước đường 

Cùng nhau chung sống lòng cởi mở 

Biển rộng mây trời thoảng sắc hương. 

         Đầu năm 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   112 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MỘT THOÁNG VU LAN 

 

Mùa Vu Lan lại đến 

Cùng nắng hè chói chang 

Nhớ tình yêu của mẹ 

Lòng mát cả không gian 

 

Mẹ là ngọn đèn sáng 

Tỏ khắp cả niềm vui 

Mẹ như ngàn sức mạnh 

Lắng yên giữa núi đồi 
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Hãy cười lên thật lớn 

Cho chuyển động đất trời 

Dù mẹ còn hay mất 

Hình bóng vẫn sáng ngời 

 

Đừng chấp vào nghi thức 

Do người trước bày ra 

Dẫu bông hồng hay trắng 

Chỉ là sắc không hoa. 

    10-08-2015 

 

 

 

 

 

 

 

                114 



UNG DUNG 

(Kính tặng tất cả bà mẹ Việt Nam) 

 

Hôm nay ngày của mẹ 

Trên bến bờ đại dương 

Xin hướng về quê cũ  

Tha thiết tình nhớ thương 

 

Qua bao mùa mưa nắng 

Biết mấy lần đắng cay 

Thương mẹ nhiều kham nhẫn 

Ung dung giữa thế trần 

 

Dù cuộc đời thay đổi 

Mẹ vẫn còn trong con 

Con mãi luôn bên mẹ 

Như cảnh đẹp trăng tròn 
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Mai này mẹ yên nghĩ 

Nắng chiều con có đi 

Nơi phương trời viễn mộng 

Dấu vết chẳng còn chi 

 

Bên hiên chùa mái cũ 

Mẹ hướng về Hư Không 

Nhìn hoàng hôn tỏa nhẹ 

Qua nét đẹp ửng hồng. 

      May 07-2012 
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Mây Trắng Thong Dong 
(Thành kính tưởng nhớ Ôn Mãn Giác tức thi sĩ Huyền Không) 

 

Thầy đã từng đi giữa cuộc đời 

Trong cơn bảo táp ngập đầy vơi 

Y vàng bay phủ đường hư huyễn 

Tâm thoáng hiện từ bỏ cuộc chơi 

Một sớm mai về giữa cõi không 

Trăng sao còn đẹp cảnh Huyền Không 

Núi sông giao cảm hồn thi sĩ 

Để lại cho người nỗi nhớ mong 

Mây trắng thong dong tiễn bước Thầy 

Nhẹ nhàng an tịch phút này đây 

Tử sanh nào dấu niềm thanh thản 

Nét mặt từ bi hiển hiện đầy. 

        Oct 16-2006 
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VẪN ĐẸP TÌNH XUÂN 

 

Xuân đến lòng ai ngập tiếng cười 

Giữa mùa hoa nở ngát xanh tươi 

Chim bay gió thoảng hồn thanh thản 

Hơi ấm tình người khắp mọi nơi 

 

Tà áo tung bay tỏa phố phường 

Xuân lòng thấm cả nét yêu thương 

Tay trong tay ấm tình mong nhớ 

Chân bước lòng yêu vạn nẽo đường 

 

Một nén hương lòng giữa cõi không 

Xuân về lại nhớ nước non sông 

Quê hương còn mãi trong tâm tưởng 

Mong ước ngày về đượm nhớ mong. 
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MỘT CÀNH MAI 

(Thân tặng anh Mai Văn Đức) 

 

Ngày dài năm tháng tợ thoi đưa 

Phút chốc bạc đầu giấc ngũ trưa 

Công danh sự nghiệp mờ tâm trí 

Phú quý vinh hoa bọt sóng thừa 

 

Trăm năm trần thế mãi vấn vương 

Nghiệp duyên còn nặng mỗi đoạn đường 

Tiền tài sắc dục mồi cám dỗ 

Âm thầm làm hại ý trung lương 
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Liễu ngộ hướng nhìn ở tự thân 

Sống đời lương thiện báo Phật ân 

Ân cha ân mẹ ân non nước 

Thắm đẹp tình yêu giữa bụi trần 

 

Xuân về nhớ lại một cành mai 

Giải thoát trong ta tại chốn này 

An nhiên tự tại từ tâm niệm 

Mĩm cười nhìn nhận cánh hoa khai. 

          Jan 06-2014 
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CHUYỂN HÓA 
 

Ất Mùi đáo tuế vận niên 

Vòng quanh con giáp nối liền thời gian 

Đời ta nay đã sang trang 

Nhìn xem thế sự như làn khói mây 

Ngày về cùng với cỏ cây 

Không màng mong đợi cõi này cõi kia 

Cuộc đời nào biết phân chia 

Đêm nay trăng sáng rừng khuya hợp hòa 

Tình thương chuyển hóa ta bà 

Tỏ thêm hương sắc thiết tha tấm lòng 

Ô kìa! biển rộng mây hồng 

Cho ta cảm nhận một dòng thời gian. 

               Dec 29-2014 
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TA CÒN GÌ ĐỂ MẤT 

 

Người về đi lặng lẽ 

Giữa cõi đời bôn ba 

Mây trời luôn đưa lối 

Mỗi bước đường trong ta 

 

Hoàng hôn đứng yên lại 

Trước muộn phiền bao la 

Quán thân như hạt cạt 

Trăng cảm nhận người qua 

 

Đêm nay nằm quán chiếu 

Từ lòng đất nở hoa 

Mai này cùng cát bụi 

Còn đâu biết gần xa 
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Một mình ngồi tưởng nhớ 

Trong mộng huyễn ta bà 

Ta còn gì để mất 

Từ giữa bãi tha ma 

 

Muôn đời trong ngàn kiếp 

Chẳng bằng một sát na 

Ta nương cùng hơi thở 

Để về với chính ta. 

        08-2005 
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MÂY TRẮNG ĐƯỜNG XƯA 

 

Mặt nước hồ Tâm lẵng lặng đầy 

Ngày dài thương nhớ vẫn còn đây 

Bao nhiêu sóng gió đều vô nghĩa 

Tìm lại cho mình mỗi phút giây 

 

Chuông vẵng trong thanh khắp mọi miền 

Hư vô bao phủ cánh rừng thiêng 

Buồn vui thoáng hiện cùng năm tháng 

Nghĩa đạo tình đời chốn đảo điên 
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Bốn (mươi) chín mùa xuân đã trôi qua 

Bước ai còn mãi bụi đường xa? 

Người đi giữa cánh đồng xanh ngát 

Mây trắng đường xưa nỗi nhớ nhà 

 

Biết đến bao giờ hết tử sanh 

Trần gian vẫn đẹp lúc tàn canh 

Em ơi đừng hỏi vầng mây trắng 

Im lặng tìm về giữa biển xanh. 

               05-2003 
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THIỀN KHÁCH 

 

Dấu chân đời thiền khách 

Từng dạo khắp ngàn phương 

Bóng dài trùm sa mạc 

Gió lấp vùi luyến thương 

 

Mây bay không lưu dấu 

Giữa đất trời mênh mang 

Gót chân nào in lại 

Rừng thông với hoa vàng 

 

Hoàng hôn về phơi phới 

Nhẹ phủ cả cánh đồng 

Lòng ai đang hé nở 

Với từng bước Chân Không 

 

                                                   126 



Bình minh đầy sức sống 

Muộn phiền nào cưu mang 

Thị phi đâu màng tới 

Bao tâm hồn bình an 

 

Hành trang là trí tuệ 

Nuôi dưỡng tình yêu thương 

Thăng trầm không chướng ngại 

Tỉnh thức khách lên đường. 
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ĐỨC PHẬT NGỒI YÊN 
 

Xuân Hạ Thu Đông đủ bốn mùa 

Cuộc thế xoay vần chẳng thiệt thua 

Duy chỉ lòng người hơn thua mãi 

Cuối đời nhìn lại tóc bạc thưa 

 

Năm tháng lợi danh bao cay đắng 

Tìm đâu hình ảnh ánh trăng đầy 

Xuôi tay nhắm mắt còn nuối tiếc 

Sắc đẹp, tiền tài bỏ lại đây 
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Phật Đản năm nay quán trở về 

Con đường Thiền Tịnh ở trong ta 

Lặng tâm xóa bỏ bờ chia cách 

Biển rộng mây trời mở lối ra 

 

Hoan hỷ Phật ngồi yên thế thôi 

Mà sao đoạn dứt nghiệp luân hồi 

Tín tâm tán thán công đức Phật 

Hình bóng an lành rạng chiếu soi. 

             May 2007 
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                           “Dấu chân đời thiền khách 

                             Từng dạo khắp ngàn phương 

                             Bóng dài trùm sa mạc 

                             Gió lấp vùi luyến thương 

 

                             Mây bay không lưu dấu 

                             Giữa đất trời mênh mang 
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