
 
 



Lời ngỏ 
 

       Chào đời với cơn nắng của mùa hạ, những hài nhi tuần tự ra đời để tìm dòng suối mát 

ngọt ngào êm dịu. Trong cái khát vọng của tháng ngày triền miên bị nhốt trong thai bào 

tâm linh huyền diệu, những hài nhi quên mất cả tuổi tên, đi lạc vào rừng Thơ để tìm dòng 

suối trong lành uống vội vả âm thanh của cuộc sống rồi cất lên tiếng hát xa xăm... Dàn 

nhạc của rừng Thơ đón lấy nhịp cầu tri âm và rung lên những đường tơ tình tự. Diễn đạt 

cái thân thương của tình người, cái êm ả của thiên đường ký ức, sự vui buồn của những 

cuộc tao ngộ khói sương và tâm sự của thế hệ sau những tháng năm hành hương dài diệu 

vợi. 

       Ngôn ngữ vốn vô thường nhưng âm điệu vẫn ngát hương... từ những điệu ru bồng 

bềnh của mẹ ngày xa xưa xin được dệt thành suối Thơ bên rừng trần thế, và ngày nao gót 

phiêu bạt mỏi mòn tác giả xin dừng lại gối lên suối biếc và ngủ giấc ngàn thu, hòa với hư 

vô để đi vào đại thể... 

Thế nhưng thời gian vô thường, cõi mộng phù du…từ cái thưở ban đầu đơn sơ, chơn 

chất ấy cho đến ngày nay cũng đã 60 năm một  đời người rồi…tác giả giật mình thảng thốt 

viết: 

“Tôi về từ độ hoang sơ 

Mang thân cát bụi hồn mơ Niết Bàn 

Em từ trần mộng bước sang, 

Nhiễm cơn gió bụi bàng hoàng ái ân...” (Lạc Lối) 

Để dánh dấu tấm thân tứ đại mong manh còn tồn tại qua 60 mùa lá vàng rơi rụng…mà 

ở trong khoảnh khắc ấy, tác giả đã 20 lần ngắm cây rừng thay sắc áo nơi quê hương lữ thứ. 

Từ không rồi đến có…ban sơ THƠ không mang tựa đề, mà giờ đây cát bụi lưu dấu bên 

thềm tháng năm hóa thân thành đề TỰA… 

 

Thôn cỏ, những ngày cuối Đông 81 

         Hoài Phương - Nguyệt tử khách 

 



Lời mở đầu          

Thơ… 
Là tiếng lòng trong mỗi lúc phát xuất tự đáy lòng của những con tim biết rung động theo 

nhịp điệu của không gian và thời gian. 

Tăng sĩ không phải là thi sĩ nên những vần thơ trong đây không đề tựa. Nó hình thành bởi 

những phút cảm hứng... là một cơn mơ - là sau giờ thiền định, trên khung đồi hay tựa dòng 

sông. Là cơn gió lạnh buốt của mùa đông, hạt mưa nhè nhẹ của mùa thu... và vì thế đó sẽ 

đến với những ai đồng tâm trạng, khi cảm nhận người xem sẽ gặp một cái gì rất quen thuộc 

đó là Đề Thơ... 
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Kiếp phù sinh 
 

Ta đến rồi ta đi, 

Hai chữ “phù sinh” sao gần gủi quá 

Gặp nhau mới biết rằng không lạ... 

Vòng luân hồi đâu chỉ mới hôm qua! 

 

Ta gặp nhau bao nhiêu thu rồi nhỉ? 

Chắt lọc thời gian còn hai chữ “thâm tình” 

Không phải tự nhiên mà mây ôm đỉnh núi 

Để cuộc hẹn hò năm tháng hoài thai. 

 

Là Ta... là Em, 

Muôn triệu sanh linh bước lần vào biển nhớ 

Dệt mộng vu sơn trên cung điệu ngọt bùi 

Là trăng... là sao 

Tay trong tay, nối thời gian ngập vùi xây ký ức 

Quá khứ tương lai lẫn lộn bước thăng trầm 

Cũng là hai chữ trăm năm 

Người đi xây mộng ta nằm bơ vơ 

Cười vang vỡ nát nghi ngờ 

Mây bay vô chủ biết chờ đợi ai...? 

Rong chơi trên chốn tuyền đài, 



Ta chưa từng đến thì về nơi đâu...? 

Yêu thương nào có sắc màu 

Cho ta hai tiếng kinh cầu như như..! 

Viết tặng người đi xa... 

 

 

Từ ấy... 
Từ ấy là bao giờ đây nhỉ! 

Loại thước nào để đo được thời gian 

Người chinh phu dẫm nát nẻo quan san, 

Hay chiếc lá nhẹ rơi chiều thu gió... 

 

Giấc thiên thai lạc vườn hoang bỏ ngỏ 

Bước vào chơi cho ngày tháng tiêu tan 

Lòng ngập ngừng rồi trãi rộng thênh thang 

Là từ ấy... nghe mình sao khan khác 

 

Rồi từ ấy khi mưa rơi lác đác 

Không thấy buồn vì duyên cớ từ đâu 

Mưa cứ rơi như trời nhỏ dòng châu 

Mình cảm nhận chẳng có gì xao xuyến... 

Rồi từ ấy... mặc thế nhân nhiều chuyện 

Bỏ ngoài tai như gió thổi mây bay 

Men cuộc đời chưa uống đã dần say 

Mình sung sướng tìm ra người tri kỷ... 

Rồi từ ấy... tháng ngày thôi hoang phí 

Đã hững hờ cỏ biếc cũng hờn ghen 

Mỗi phút giây tồn tại đến vĩnh hằng 

Kết gom lại trong thiên đường kỷ niệm. 

 

Thu tuyệt vời thủy chung như hoa tím 

Vương chút buồn nhưng diễm tuyệt thanh tao 

Màu thủy chung...và mãi mãi ngọt ngào 

Cho đôi môi mãi thì thầm... Từ ấy 

 

Từ ấy bỗng nghe lòng trẻ lại 

Lăng kính hồng vạn vật cũng vui lây 

Nắng chiều vàng đượm thắm cuối chân mây 



Thiên thần ngự trong hồn mình từ ấy 

 

Từ ấy đến... âm thầm bài giao hưởng 

Phút nhập thần tan vỡ mọi âm thanh 

Thổn thức, đam mê, dồn dập an lành 

Tổng hợp lại để lắng nghe... TỪ ẤY 

 

 

Trái tim hồ mộng 
 

Bạn có biết trong những ngày đang sống 

Dệt mộng đời theo năm tháng phù vân 

Bạn đã mang ơn, chịu nợ đã bao lần 

Cho ai đó... âm thầm không thấy dáng 

 

Là thế đấy hãy suy cùng nghĩ cạn 

Trời vào đông rét buốt lạnh thê lương 

Áo ấm đâu để ngăn cản gió sương 

Ai dệt chỉ ai đan thành mảnh áo 

 

Mưa như trút ngoài kia giông bão, 

Bạn bình yên thưởng thức trà thơm 

Trong căn phòng đầy đủ mọi tiện nghi, 

Bên nệm ấm chăn êm chờ ai đó... 

 

Đi với tôi, bạn ơi ra ngoài phố 

Thấy bao người đói rách chẳng cơm ăn, 

Sống cuộc đời trong cơ cực lầm than 

Họ đâu muốn nhưng làm sao giải thoát? 

 

Vất vả cả đời tìm ra đồng bạc 

Bằng lệ nhòa pha đẫm với mồ hôi 

Để cầu toàn manh áo bát cơm vơi 

Đời là thế khổ đau là chơn lý... 

 

Không có loại máy nào mạnh hơn trái tim màu đỏ, 

Vận tuần hoàn đưa máu khắp châu thân, 

Mỗi phút giây nhịp thở đã bao lần 



Như thế đó bạn mang ơn không chứ...! 

 

Thơm nhẹ nhàng ngất ngay như hương sứ 

Ngọt mà hiền như sữa mẹ đầu môi 

Xa mà gần chỉ nghĩ đến tên thôi 

Là tràn ngập trong tim rồi đấy bạn... 

 

Kỳ diệu, êm đềm chẳng bao giờ ngao ngán 

Chuyện ngày xưa hay bất chợt hôm nay 

Một nụ cười, vần thơ nhỏ, mưa bay 

Tim vẫn chứa và ấp yêu ngày tháng 

 

Bạn không tin, đừng cho tôi quá đáng 

Ngừng vài giây máu chẳng trở về tim 

Thì trần gian vũ trụ đã ngủ yên 

Bạn hối tiếc vì còn đâu cuộc sống. 

 

Xin tặng bạn…một trái tim hồ mộng, 

Khắc ghi trong đời hai chữ yêu thương 

Kỷ vật này muôn thuở vẫn ngát hương 

Trăng mãi sáng cho mùa thu thương nhớ... 

 

Thôi nha bạn... trần gian là quán trọ 

Ngày mai nầy hai nẻo biết về đâu 

Bạn và tôi cùng lạc bước chiêm bao 

Khi chợt tỉnh chỉ còn lại trái tim yên giấc... 

 

 

Tâm ca thế hệ 
 

Từ đất Ấn với nụ cười Ca Diếp 

Nâng cành hoa ngàn thuở vẫn không lời, 

Vượt trùng khơi một chiếc hài bất diệt 

Đạt Ma cười thương cảm cánh tay rơi... 

 

Pháp an tâm làm vỡ tung Thiếu thất, 

Thần Quang về buông kiếm chẳng còn nghi 

Đạo là thế! có gì đâu bí mật, 



Phật ngữ diệu huyền tam tạng khắc ghi. 

 

Dòng suối Pháp xuôi nguồn non nước Việt, 

Điều Ngự Nhân Tôn, Thượng sĩ nhập trần 

Một Vạn Hạnh thịnh suy đời chẳng thiết, 

Trí tuệ rạng ngời, giữa thế sự phù vân... 

 

Đừng tưởng rằng, “Xuân tàn hoa rụng hết”, 

Quá khứ vinh quang hiện tại chuyển mình, 

Đây mái trường bao tâm hồn thổn thức... 

Bốn thu dài thể nhập với tâm kinh. 

 

Chủng tử Phật phải kết thành quả giác, 

Sự nghiệp Tăng sinh mang trí tuệ vào đời 

Ai dám bảo... trần gian không là đất Phật? 

Tuổi trẻ ngẩng đầu... trần cấu rơi rơi.... 

 

Vài hạt cát có gì đâu đáng nói 

Thế hệ này xác chứng bởi niềm tin 

Một đóm lửa ngời lên soi tam giới 

Tiếng hét vào đời, tỉnh giấc triền miên... 

 

Ngày mai đây đàn chim trời vỗ cánh, 

Che mát cuộc đời suối Pháp, lời kinh 

Mãi mãi nhớ ngày nào chung tổ ấm, 

Bài học vỡ lòng “Thực tính duyên sinh”... 

 

Xin góp nhặt chút tâm tình lữ thứ, 

Làm hành trang tặng pháp hữu gần xa... 

Ghi vào đâu.? Ba thời đều không có 

Tấm chân tình thơm ngát vạn hương hoa... 

Ngày ra trường, Tăng sinh T Minh Hiếu 92 

 

 

Tâm ca 
Lang thang giữa bể luân hồi 

Loạn cuồng hóa kiếp thôi rồi cuộc đau, 

Trần gian đặt gót muôn màu 

Ta nghe ý tục cuộn trào tâm tư... 



 

Vũ trụ ơi! 

Từ hành tinh nào ta chuyển kiếp 

Mà cảm nghe mặt trời đỏ thân thương, 

Có phải chăng mặt trăng buồn đổ nhịp? 

Ánh hào quang kết tụ khối phong sương... 

Giờ trừ tịch... 

Từ vô thủy thời gian đánh dấu 

Tơ trời buông dệt áo bể dâu, 

Tháng năm đưa nhịp võng sầu 

Đắng cay ơi! kiếp con tàu thế nhân 

 

Từ trái tim đỏ màu bất diệt 

Máu ngàn năm chảy theo gót phong trần 

Viết bài ca lời bi hùng tha thiết 

Về vô chung kết nốt nhạc xa xăm... 

Mặt trời lên cao 

Ta thức giấc khi nào... 

 

Bên bờ sinh tử dâng cao 

Sóng vô minh ướp ngọt ngào thân đơn 

 

Một mình ta lê bước 

Về quán trọ vô thường, 

Nghe gót mình tha thướt 

Trên lối mộ đẫm sương 

Đâu đây một tiếng chuông chùa, 

Bao nhiêu trần lụy ngàn xưa tạ từ. 

 

Rồi trái tim nối hồi chuông thoát tục, 

Tiếng đàn xưa vô tự cất lời kinh 

Từng âm thanh sáo dìu qua lá trúc 

Ca Diếp cười triệu kỷ mãi lung linh... 

 

Và tâm ca hai ngàn năm diễm tuyệt 

Về ngự rồi thơm ngát niềm thương 

Và mây hồng mang theo bao ánh tuyết 

Rực rỡ khung trời quyện tỏa khói hương 

 

Sắc tức thị không tâm chẳng động 



Ưng vô sở trụ khởi ngàn duyên, 

Bể trần tự tại lướt thuyền 

Cửa tùng đôi cánh thỏa nguyền ước mơ, 

 

Ngàn xưa in đậm nét thơ, 

Ngàn sau quảy gánh vượt bờ tử sinh. 

Nguyệt tử khách 

 

 

Biệt cố nhân 
 

Từ đâu đến có duyên gì bạn nhỉ! 

Ta về đâu... trong cát bụi cuộc đời 

Dòng tử sinh mình vạn kiếp xa chơi 

Giờ tao ngộ bên bể đời giông tố 

 

Ngàn năm trước ta còn trong hoang lộ 

Còn cưu mang bào ảnh của hư không 

Máu thi nhân ai biết đã xuôi dòng 

Kết tinh thể nở thành hoa vũ trụ 

 

Rồi từ đó bên chiếc nôi tình sử 

Mình vào đời mang nặng nợ phiêu linh 

Mẹ trần gian chưa cười trọn bình minh 

Đã lịm khóc cho hoàng hôn tình ảo 

 

Đời chào đón chúng mình trong mưa bão 

Mắt thơ ngây còn vướng lệ u buồn 

Đôi môi hồng dào dạt sóng yêu thương 

Tóc vờn gió... chứa chan tình lữ thứ 

 

Ta gặp nhau bên cung đàn tình tự 

Mà giây tơ từng phím nhịp trong hồn 

Mình nhìn nhau còn phất nụ hôn 

Của thuở ấy... thuở giao tình huyền diệu 

 

Bạn không nói mà tôi ngầm chợt hiểu 

Nhịp tim rung trong ánh mắt xa vời 

Chút nắng vàng hay chiếc lá nhẹ rơi 



Là tất cả ngôn từ đây... bạn nhỉ! 

 

Ngày xưa đó mình là hoa thế kỷ 

Thì giờ đây là trái ngọt thơm hương 

Là mây hồng về tận đỉnh mờ sương 

Là nắng nhạt vỗ về đời khổ lụy. 

 

Gót phiêu bồng mình tôn thờ chân lý 

Một tâm tư trọn vẹn hiến cho đời 

Thì tình nào cũng sương khói mà thôi 

Buông tất cả khi sen vàng yên ngự 

 

Ta gặp nhau chưa cạn dòng tâm sự 

Đời khói mây nửa cuộc áo phong trần 

Đường viễn du đáp trả nợ tha nhân 

Chiều quán trọ, chút duyên này tri ngộ 

 

Rồi mai đây... khi giã từ biển phố 

Bạn về đâu làm ấm lại cuộc đời 

Đem đạo tình tắm mát khắp muôn nơi 

Xin mãi nhớ cánh chim trời “Nguyệt Tử” 

 

 

Tạ từ 
Mai xa rồi sao...! Mình về đâu hỡi bạn, 

Không ve kêu mà xao xuyến trong hồn 

Phượng vẫn rơi, rơi từng cánh mênh mang, 

Trong ký ức ngập tràn màu kỷ niệm... 

 

Mai xa rồi sao... bốn mùa Thu mây tím 

Mình vô tư ôm cặp mĩm môi cười, 

Mặc dòng đời đuổi trôi về vô định 

Giờ bàng hoàng thời gian ngỡ ngừng trôi 

 

Mai xa rồi sao... suốt đời là chủ nhật 

Cổng trường bơ vơ hình bóng cũ đâu rồi 

Hành lang vắng lạnh lùng mong nhịp bước, 

Bàn ghế buồn, khẽ gọi... cố nhân ơi! 



 

Mai xa rồi sao... Thầy không còn trò cũ, 

Màu bảng xanh phấn trắng kẻ âm thầm 

Bụi nhớ thương rơi từng trang sách nhỏ 

Lệ nhạt nhòa bay theo gió xa xăm... 

 

Mai xa rồi sao...! Ừ thật buồn bạn nhỉ 

Nói gì đây ngôn ngữ hóa dư thừa, 

Phút giây này ước gì mình tan biến 

Để ngàn đời thôi hai tiếng - tiễn đưa 

 

Nhưng bạn thân ơi! 

Tạm chia tay thôi... trong một trường một lớp, 

Tạm xa cách thôi... trên một ghế một bàn 

Cùng lý tưởng dẫu dòng đời tan hợp... 

Phương trời nào ta cũng chẳng ly tan.! 

Viết cho ngày từ giã mái trường Phật học Vạn Hạnh, 

Sài gòn đông 92. Nguyệt Tử Khách 

 

 

Giao cảm hạ 
 

Hạ còn đó! Bao năm rồi phượng nở 

Từng cánh bay nhẹ nhẹ lạc trong hồn 

Áo học trò nghe thơm ngát nụ hôn 

Về quê ngoại dập dìu trong nắng ấm 

 

Hạ còn đó! Bao ân tình sâu đậm 

Chim ngàn phương về tổ ấm xôn xao 

Áo cà sa thương quá vẫn đẹp màu 

Hồn rộn rã tìm nhau trong ánh mắt 

 

Hạ còn đó! Chiều hành lang dìu dặt 

Giờ tan trường mỗi bước nở hoa thơm 

Đi bên nhau nghe suối chảy về nguồn 

Từng lời pháp ngọt ngào dòng sữa mẹ 

 

Hạ còn đó! Buổi nắng hồng rộn rã 

Chân nối chân vào lớp học thân quen 



Phấn trắng bảng xanh đôi mắt Thầy hiền 

Bao la quá nhưng sao gần gũi quá! 

 

Hạ còn đó! Sáng lên vì sao lạ 

Chuông chiều buông còn thấp thoáng màu y 

Hồn lặng yên chìm đắm phút tư duy 

Hoa lòng nở... hương thiền đêm tỏa ngát 

 

Hạ còn đó! Biết làm sao diễn đạt 

Tình đệ huynh gần gũi tháng năm rồi 

Tiếc thời gian như những áng mây trôi 

Giờ tạm biệt nghe lòng buồn man mác 

 

Hạ giờ đây! Cửa giảng đường khép chặt 

Ngăn nẻo vào chia cách nỗi niềm riêng 

Giã từ thôi... Thầy sáng với bạn hiền 

Mai xa cách mỗi người về phương lạ 

 

Hạ giờ đây! Chiều hành lang buồn bã 

Vắng huỳnh y tường đá cũng âm thầm 

Lá vàng rơi tiễn bước nhỏ xa xăm 

Không giữ được cánh chim trời lữ thứ 

 

Hạ còn đâu! Những đêm dài tình tự 

Bầu trời khuya vằng vặc những vì sao 

Ước hẹn nhau lý tưởng chẳng phai màu 

Tình vẫn đẹp trong màu y giải thoát 

 

Hạ còn đâu! Mỗi bình minh chấp tác 

Gió reo vui từng cánh sứ rơi rơi 

Tay trong tay từng nhịp thở không lời 

Mà nói hết những ngày chung sống ấy... 

 

Hạ còn đâu! Tình thương giờ trỗi dậy 

Phút chia ly thầm nhắn nhủ bên lòng 

Dù mai này góc bể với đầu sông 

Hạ còn đó! Thiên thu tình diễm tuyệt 

 

Hạ còn đó! Ân tình không nuối tiếc 

Ta cho nhau và thật sự cho nhau 



Dù ngàn năm thì phượng vẫn một màu 

Thắm đỏ mãi màu hoa đầy kỷ niệm. 

Viết cho ngày giã từ hạ 85 

 

 

 

Đông   
Đêm trở lạnh bao giờ 

Ngoài trời gió vu vơ 

Muôn vì sao lác đác 

Kết thành một dòng thơ 

 

Đông đã trở về rồi 

Mùa đông buồn mây trôi 

Quấn chiếc khăn kỷ niệm 

Trào dâng biết bao lời 

 

Tôi yêu màu tím buồn 

Của khung trời tơ buông 

Trãi lên màu bất hạnh 

Cho suối sầu lệ tuôn 

 

Tôi yêu màu tím buồn 

Của khung đồi hoa sim 

Và thương em gái nhỏ 

Chiều hoang ngủ im lìm 

 

Tôi yêu cả nụ cười 

Trên môi tím không tươi 

Chôn nghìn thu mối hận 

Sầu thương của kiếp người 

 

Tôi yêu chiếc khăn này 

Kết chuyện tình mây bay 

Đơn phương giàu cảm lụy 

Mang theo xuống tuyền đài 

 

Mùa đông ấy tôi đi 

Hành trang có những gì 

Ngoài chiếc khăn kỷ niệm 



Không phai màu sầu bi 

 

Hôm nay đông lại về 

Nhìn khăn lòng tái tê 

Tình xưa còn đâu nữa 

Thoảng bay chút hương thừa 

 

Và rồi đông lại sang 

Thời gian hoa héo tàn 

Người xưa còn không nhỉ 

Họ có buồn mênh mang 

 

 

Xuân  
Nụ hồng nhung thơm ngát 

Rộ nở đón xuân sang 

Chút yêu thương bàng bạc 

Thấm cỏ nội hoa ngàn 

 

Hương lòng bay theo gió 

Mang vạn lời chúc xuân 

Đôi bướm vàng bỡ ngỡ 

Nép vào nhau ngập ngừng... 

 

Thì thầm trong cát bụi 

Sỏi đá lại gần nhau 

Gót hài xuân muôn thuở 

Lướt về nghe xôn xao 

 

Biển mặn hay non cao 

Màu nắng xuân ngọt ngào 

Hôn lên từng nỗi nhớ 

Rồi biền biệt ngàn sau 

 

 

Dáng hạ 
Chiều thưa nắng mưa bay trong lối nhỏ 



Lá chưa vàng sao rụng xuống đầu hiên 

Gót em về lao xao mùa hạ đổ 

Tôi ngỡ ngàng chợt tỉnh giấc triền miên 

 

Bao năm rồi đời vẫn là mộng ảo 

Tình khói sương còn thoáng đẫm mi buồn 

Trăng thề ước để cho đời giông bão 

Và mưa buồn ngọt lịm cả niềm thương 

 

Tôi lớn lên trong bao niềm thao thức 

Từ hoang sơ ai tạo mối duyên đầu 

Rồi lỡ hẹn bên vầng trăng cổ độ 

Cho thu vàng thương mãi hạt mưa ngâu 

 

Em chợt đến... trả lời tôi tất cả 

Áo hoàng hôn tha thướt chút tơ trời 

Em không nói... âm thầm như vách đá 

Mà ngàn lời bàng bạc khắp trùng khơi 

 

Thật không em? khi sắc là không định 

Mây vô thường vân cẩu hợp nên duyên 

Tình dâu bể đầu môi đâu thật tính 

Thì hoa lòng chợt nở đóa vô biên 

 

Bên ghềnh đá đám rêu phong thầm thĩ 

Trách thời gian lợt lạt mối ân tình 

Một sát na đã là bao thế kỷ 

Ôm mối sầu ai trả nợ ba sinh 

 

Chút men đời tôi nếm vào xao xuyến 

Và em ơi! Vị ngọt có chơn thường... 

Để cho tôi đốt lên bài kinh nguyện 

Tiễn em về tận cuối nẻo mờ sương 

 

Không tự tánh... bao đời tôi lưu lạc 

Tìm bên em trong bóng sắc ảo huyền 

Đâu có ngờ trăng muôn đời vẫn bạc 

Gió thì thầm ca khúc nhạc tùy duyên 

 

Thì em đó tấm thân là cát bụi 



Rồi mai đây về sa mạc cuộc đời 

Buông trả hết còn gì trong cỏ nội 

Chút sương chiều vương vấn mảnh tình tôi 

 

Nào ai biết em đã về phương ấy 

Trong đêm qua hoa nở trước hiên nhà 

Tôi chợt hiểu dòng tái sinh là vậy 

Con thuyền xưa về bến cũ ngàn hoa 

 

Bây giờ đây dáng em là nắng Hạ 

Là lối xưa lá rụng ướp hương thiền 

Là suối biếc nở đầy hoa cỏ lạ 

Là muôn đời vẫn một đóa sen thiêng 

Hạ 84 

 

 

Chùm thơ Hạ 

Hạ lại về trong gió chiều bay 

Năm tháng dù trôi mãi nhớ ngày 

Thiên lý sơ giao bằng ánh mắt 

Của tình thu tim tím hương say 

 

Hạ về trong bóng hoàng hôn 

Huyền diệu huỳnh y ấp ủ hồn 

Đâu có quan san nào cách trở 

Cho sương chiều lịm thắm cành non 

 

Hạ lại về trong ánh bình minh 

Rực rỡ triêu dương mặn cuộc tình 

Đá vẫn còn trơ làm chứng tín 

Hoa tàn đâu dễ vỡ niềm tin 

 

Hạ lại về trong giữa hoang xưa 

Từ ấy đến nay đã mấy mùa 

Mà vẫn nghe như lần gặp gỡ 

“Ngày đầu” êm ả tiếng ru xưa 

 



Hạ lại về trong giữa biển khơi 

Sóng vỗ ngàn năm chẳng hết lời 

Yên lặng như dâng ngàn nỗi nhớ 

Về con tàu viễn xứ không vơi 

 

Hạ lại về trong những hạt mưa 

Ngọt lịm tình ân biết sao vừa 

Để thích đi dầm trong biển phố 

Nghe lòng ấm lại chút thu xưa 

 

Hạ lại về trong giữa con tim 

Máu chảy thêm thương khúc ruột mềm 

Dẫu biết vô thường đời ảo hóa 

Suối tình vẫn lịm đỏ ngày đêm 

 

Hạ lại về trong cả cơn mơ 

Mây trắng chiều bay vẫn hững hờ 

Từng phút mong chim về tổ cũ 

Cánh mềm che chở mảnh hồn thơ 

 

Hạ lại về để đón mùa thu 

Hạ đó là thu - thu tuyệt mù 

Thăm thẳm chìm sâu trong đáy mắt 

Tình thu diễm tuyệt đến thiên thu 

 

Hạ là thu đâu dễ phân hai 

Mây trắng trời xanh một hình hài 

Dù ở đầu non hay cuối bể 

Mây - trời ngàn thuở vẫn không phai 
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Hoa bằng lăng 
 

Ngày xưa còn bé tôi thương lắm 

Từng nét thơ thu dáng diễm kiều 

Và cả màu hoa tình bất hạnh 

Tím màu thu nhạt tím cô liêu 

 

Rồi những tháng năm trôi vội vàng 



Mây chiều lặng lẽ đón thu sang 

Tôi ngồi góp cánh hoa thương nhớ 

Chờ đợi vầng trăng ngập ánh vàng 

 

Tôi vẫn còn thương màu tím buồn 

Mà không ngây ngất sóng yêu thương 

Của dòng sông vỗ bờ ly biệt 

Kể chuyện tình phai lãng khói sương 

 

Tôi nhớ chiều nào cũng nắng vàng 

Lữ hành dừng lại gót lang thang 

Bên bờ dĩ vãng hoang liêu ấy 

Bỗng ngỡ ngàng quen với một người 

 

Đôi mắt sơ giao thay dáng chào 

Nụ cười như đã quá quen nhau 

Ồ! Sao người khoác màu hoa tím 

Màu của thương yêu của độ nào 

 

Màu áo thời gian vẫn tím buồn 

Bên mái Chùa tràn ngập tiếng chuông 

Tôi hiểu thời gian là quán trọ 

Lúc giã từ ngã bóng hoàng hôn 

 

Dạo ấy tôi về với gió sương 

Hồn thơ lưu lạc lại bên đường 

Người đi nhặt lấy tơ trời tím 

Dệt áo ngàn mây ngát sắc hương 

 

Tôi về quán trọ của ngày xưa 

Cốc vắng huỳnh y đã mấy mùa 

Trên áng thư còn vương nét mực 

Cánh thiệp màu hoa gió đón đưa 

 

Tôi phải làm sao để đáp tình 

Gởi người con gái đóa hoa xinh 

Gởi người đôi nét thơ vụng dại 

Gói trọn tâm tư trọn ý mình 

 

Chưa phải thi nhân uống cạn lời 



Âm thầm tha thiết của ngàn khơi 

Tôi xin nhỏ xuống trời thu tím 

Một chút tơ hương của cuộc đời 

Lái Thiêu chiều lộng gió 

 

 

Giọt sầu Thu 
 

Gió xào xạc Thu lại về rồi đó 

Lá vàng bay nghe xao xuyến trong hồn, 

Chiều bãng lãng chút nắng vàng xao xác... 

Đi về đâu bỡ ngỡ bóng hoàng hôn... 

 

Cho tôi xin được một lần ghi nhận 

Hay nhiều lần cũng một ý này thôi! 

Màu Thu tím không nhạt màu hoa phấn 

Giữa mùa Thu rực sáng mảnh sao trời 

 

Trăng lung linh những cung đàn huyền ảo 

Gọi tên nhau từng phím nhạc xa xăm... 

Tôi vẫn nghe ngọt ngào trong tiếng sáo 

Từng mùa Thu, từng chiếc lá thì thầm... 

 

Sao đi vội hỡi nàng thơ diễm tuyệt 

Phấn vàng thông còn lưu luyến gót hài, 

Nai ngơ ngác hay hồn tôi ngơ ngác 

Dẫm chân về trên những lá khô bay 

 

Ôi! Năm tháng vẫn một màu chung thủy 

Mà dư âm bàng bạc khắp không gian 

Chút khổ vui đời là cơn mộng túy 

Ta say mềm trong tình ảo mênh mang 

 

Trùng dương đó muôn đời không dứt sóng 

Cuộn dâng lên bào ảnh của thiên thần 

Mang mùa Thu về từ nơi xa vắng... 

Rồi dập dồn lên tận đỉnh thương thân 

 

Người thủy thủ bên dòng đời nhả khói 

Qua bóng mờ con tàu vẫn hiên ngang... 



Võ thép cũ từng đi trong bóng tối, 

Mà bình minh sừng sững chút hơi tàn 

 

Cho một lần buông neo về gác trọ 

Nghe Thu rơi từng giọt nhỏ trong hồn... 

Cuộc đời ơi bao lần rồi...không...có? 

Hy sinh nào còn thơm ngát nụ hôn. 

 

Cho một lần bơ vơ trong biển nhớ, 

Tìm dáng Thu cô độc chỉ riêng mình 

Gió mây ơi! Xin được làm tri ngộ 

Giữa biển trần bèo bọt kiếp linh đinh... 

 

Cho một lần...và một lần thôi nhé 

Vì muôn đời Thu vẫn mãi là thu... 

Linh hồn này xin một lần dâng hiến 

Thương mùa Thu, thương thương mãi...tuyệt mù 
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Bóng nguyệt 
 

Rừng thiền mở hội hoa đăng 

Ngàn sao vây bọc dưới trăng Lăng Già 

Ngàn năm xưa đã đi qua 

Ngàn năm sau vẫn ngọc ngà ý chơn 

 

Mây về ngự đỉnh non xanh 

Gối lên trúc biếc kết tình lưu ly 

Gọi chim viễn xứ thầm thì 

Giấc cô đơn đậu trên mi hững hờ 

 

Thầm lặng là lời thơ 

Người cho tôi bao đường tơ huyền diệu 

Giờ ngân lên tràn ngập phút chia ly 

Người vô ngôn tôi có thể nói gì... 

Ngoài nét bút xin ghi dòng tâm sự 

Người mây trắng 



Chiều về trong nắng nhạt 

Tôi chim trời vỗ cánh với bao la 

Đi về đâu sương trời ta góp nhặt 

Tình song phương nối lại nẻo quan hà 

Và ngàn năm mây trời còn tha thướt 

Cho cuộc đời những nét đẹp nên thơ 

Bên cạnh đó cánh chim trời viễn xứ 

Xin nương mây ngủ trọn giấc mong chờ 

Những ngày cuối Hạ 

 

 

Hư ảo 
 

Sao đến rồi lại đi 

Vội đi là mong đến 

Đến đi từ vô thỉ 

Kiếp con thuyền lênh đênh 

 

Người có rồi lại không 

Trong không còn thấy có 

Hữu vô như cơn mộng 

Còn mình ta bơ vơ 

 

Mộng thực như mây bay 

Sông hồ đôi tay trắng 

Thực hư giấc ngủ dài 

Giữa trời đêm sao băng 

 

Ta chẳng muốn gặp nàng 

Phù du trong thực thể 

Mỏng manh chút tơ vàng 

Dòng đời thêm lê thê 

 

Ta yêu hạt sương sa 

Lịm sâu vào tim nhỏ 

Ta thèm giọt lệ đá 

Mặn mà hiền như thơ 

 



Tình thu 
 

Trăm cánh bướm rủ nhau về đưa tiễn 

Chút phấn vàng mới rụng xuống đồi thông 

Ai đứng giữa hương mờ còn quyến luyến... 

Có thấy buồn trong đáy mắt hay không...! 

 

Về đâu nhặt chút thu xưa 

Dâng lên ánh mắt giữa mùa lá bay 

Xót xa cho cánh hạc gầy 

Ngàn năm mây bạt vẫn say hải hồ 

Tìm đâu được hạt lệ khô 

Vươn trên mắt mẹ điểm tô ngọc ngà 

Lối mòn tỏa ngát hương hoa 

Đường về quê mẹ ngập tà áo bay 

Xin cho một chút hương này 

Nối hương ngày cũ còn say mộng lành 

Gặp nhau trong đáy mắt xanh 

Tình Thu kết đọng xây thành lưu ly... 

 

 

Luyến tiếc 
Hạ tàn dệt mấy vần thơ 

Tình thu kết đọng vườn mơ ngọt ngào 

Đường trần một chút duyên trao 

Một mùa tao ngộ trăng sao tuyệt vời 

Thu về nhặt lá vàng rơi 

Rơi trong vô thủy vang lời biệt ly 

Ngàn năm ta vẫn cứ đi 

Mà sao bên gót có gì vương vương, 

Thì ra gặp gỡ khói sương 

Nghe như nửa giấc triêu hương bên lòng 

Tạ từ quảy gánh thu phong 

Về ươm vườn đạo bóng Thiền thêm hương 

Cùng nhau hái trái vô thường 

Đem gieo bể mộng nối đường như lai 

Tào khê nước vẫn miệt mài 



Đá còn hẹn ước...am mây thả hồn... 

 

 

Ngỡ ngàng 
 

Được tin mình vào đại học 

Ngày đầu xuân sao bỗng thấy bùi ngùi 

Lòng ngổn ngang không biết khổ hay vui 

Khi nghĩ đến những ngày chia xa ấy 

 

Tâm sự gì đây gởi hồn lên trang giấy 

Màu mực xanh xanh mỡ rộng tương lai 

Ngày mai đây tung cánh hải hồ bay 

Đời lữ thứ chỉ vui bằng danh dự 

 

Nhưng vì sao, nghe hành trang viễn xứ 

Mắt long lanh mằn mặn men sầu cay 

Có ai tin mình đã khóc chẳng hay 

Lệ tình sử rơi trong hồn xao xuyến 

 

Ngoài sân có vài cành lá vàng bay liệng 

Chạm vào nhau như vỡ cả tâm tư 

Nói làm sao chỉ hai tiếng tạ từ 

Đơn giản quá mà trong lòng giông tố 

 

Cát bụi ơi! Tháng năm là nấm mộ 

Bia thời gian khắc đậm dáng đơn côi 

Cho mình xin chỉ một phút nào thôi 

Trên ánh mắt rạng ngời màu bất tử... 

 

Trời đất mênh mang nhưng cõi lòng mình yên ngự 

Một hình hài chứa cùng máu mủ 

Cùng lưu dòng máu đỏ chảy qua tim 

Từ ngàn năm đất mẹ vẫn ngủ yên 

Đã nuôi dưỡng mầm non đang thao thức. 

 

Để đến lúc khi đối đầu sự thật 

Hoa ân tình chớm nở đã vời xa 

Dù lối đi trãi ngập cả ngàn hoa 



Giờ tiễn biệt buồn không sao nói được 

 

Ai đó bảo mình đi trên hạnh phúc 

Để tự hào ngẩng mặt với niềm tin 

Còn riêng mình thôi chỉ muốn lặng yên 

Để trọn vẹn hiến dâng niềm nhung nhớ 

 

Lá vàng rơi...rơi ngoài sân bỡ ngỡ 

Và âm thầm lên tiếng tạ từ nhau 

Trong lòng mình từng chiếc lá đổi màu 

Rồi rơi xuống chôn vùi bao kỷ niệm... 

Xa rời Khánh Hưng 88 

 

 

Tâm sự giữa đêm 
 

Đêm nay trời trở gió đông bay 

Trăng vẫn còn say giấc mộng dài, 

Gối lẽ phòng đơn hồn lữ khách 

Âm thầm hoài vọng cuối trời tây. 

 

Mỏi gót phiêu bồng đã mấy thu 

Đông đến rồi đi đông tạ từ 

Cứ ngỡ bèo mây đời tan hợp 

Lòng người chai đá nỗi ưu tư 

 

Quán trọ đổi thay đã mấy lần 

Một mai thuyền tách bến Phù Vân 

Lối xưa ủ kín hồn thu thảo 

Chạnh bước đường xa thoáng bâng khuâng 

 

Nào hay mấy độ gió vờn mây 

Khắc đậm trong tim những tháng ngày 

Chưa cách xa lòng nghe đăng đắng 

Ân tình mới biết đã ngà say 

 

Gió lộng bên hiên mấy khóm dừa 

Chừng như tâm sự thuở xa xưa 



Lặng yên bóng tối làm nhân chứng 

Mấp máy lời thương ánh sao đưa... 

 

Người có nhận chăng cả vạn lời 

Ngôn từ tràn ngập mãi không vơi 

Xào xạc hoa lá đêm tâm sự 

Trọn vẹn trao về chỉ người thôi... 

 

Khói cỏ ưu tư sao lạnh lùng 

Đắng lên môi nhỏ chữ yêu thương 

Nghe cay vành mắt ngày mai ấy 

Kẻ ở người đi bao vấn vương 

 

Ai muốn nói lên chữ tạ từ 

Thế nhưng mây trắng vẫn vô tư 

Đưa trăng về tận phương trời ấy 

Để lại ngàn sao nhớ thẩn thờ... 

 

Cảnh cũ còn đây chưa đổi thay 

Vẫn bóng dừa buông thả tóc mây 

Nhưng hồn đã chết bao giờ ấy 

Từ dạo người đi ai có hay... 

 

Đêm vắng canh khuya nhớ đến người 

Nhớ hình dáng ấy nụ cười tươi 

Bàng hoàng tan vỡ thiên đường mộng 

Thời gian ơi xin hãy dừng trôi... 

 

Bướm trắng vườn hoa chắc kém vui 

Còn đâu những sáng ngắm mây trôi 

Gió cười sương thắm bờ mi nhỏ, 

Tiếng ngọt lời trong e ấp môi 

 

Chưa bước chân đi đã thấy buồn 

Canh khuya ngồi ngắm sợi tơ buông 

Nhện ơi! Sao dệt màu ly biệt 

Để nỗi lòng ta ngập băng sương 

 

Hành trang chưa khoác lối mênh mang 

Kỷ niệm trào dâng thương ngút ngàn 



Chẳng biết ngày mai trời viễn xứ 

Ai về nối lại chuỗi thời gian... 

 

Gió lạnh làm chi lạnh giữa khuya 

Cho lòng trăn trở nỗi phân chia, 

Phòng đơn càng thấm tình tri kỷ 

Sẽ phải chờ mong biết mấy mùa 

 

Mình khổ bao nhiêu hiểu được người, 

Đêm dài tâm sự bao giờ vơi 

Xin đem ủ kín trong tim nhỏ 

Hình ảnh thương yêu mãi tuyệt vời... 

Đêm trở gió... 
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15. Bài thơ gởi lại 
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20. Xuân mộng 

21. Tiễn…đưa 

 

Hoài niệm 
 

Bên nấm mộ thời gian Thầy cúi mặt 

Lịm đau buồn thương xót nỗi phân ly. 

 

Chiều nay về lại bến Kiên Giang 

Được biết thuyền con vượt sóng ngàn 

Giông tố từ đâu tràn ngập xuống 

Hồn Thầy tan nát nỗi thương đau. 

 

Thế là hết bây giờ tình cách biệt 

Vắng con rồi Thầy mất nửa nguồn thương 

Ôi trùng dương ngăn cách mấy dặm đường 

Chim vỗ cánh còn nhớ chăng tổ cũ. 

 

Tháng năm rồi Thầy đợi chờ ngày đó 

Trong lo âu trong tiếc nuối, vui buồn 

Xót xa nào ngăn được biển sầu dâng 

Khi thật sự con đi tình vỡ nát.. 

 

Thầy ngồi lại nhặt mảnh buồn lạnh nhạt 

Kết thành thơ xây mộ ủ trong hồn 

Kỷ niệm nầy xin còn mãi sắc son 

Hình dáng nhỏ con đi vào nhung nhớ! 

 

Giờ còn đâu nỗi buồn ngày hạnh ngộ 

Buổi sơ giao con khóc tiễn đưa Thầy 



Lời hứa nguyền con thổn thức bên tai 

Mà con đã xa xăm trời viễn xứ. 

 

Và còn đó những lời thơ tình tự 

Thầy sẽ ngâm “Những nỗi nhớ làm sao” 

Cho ai nghe khi khắp cả tinh cầu 

Đã bàng bạc áng mây sầu ly biệt. 

 

Những cánh nhạn mang nghĩa tình tha thiết 

Cầm trong tay từng nét chữ thương yêu 

Thầy cảm nghe ngàn sóng vỗ dập dìu 

Sóng lòng vỗ trong hồn ôi, chua xót. 

 

Ngọc Sơn buồn đứng ngậm ngùi ủ dột 

Biết ngày nào mới gặp lại con thương 

Hình dáng con trong nỗi nhớ ảo huyền 

Chợt tràn ngập qua bức màn lệ nóng. 

 

Lệ thấm mặn đốt tình người cô đọng 

Chiều Kiên Giang tràn ngập dáng người đi 

Thay vẫn nghe như thiếu vắng cái gì 

Biển phố ấy ngỡ không người quen biết. 

 

Thầy đếm bước trên con đường kỷ niệm 

Gọi tên con xa biền biệt trùng dương 

Tìm dáng con khi áo đẫm hơi sương 

Đêm ngã xuống một khung buồn đen tối. 

 

Con đã hết những tháng ngày chờ đợi 

Thầy đành chôn một chiếc áo thời gian 

Giờ ngồi bên nỗi cô độc ngút ngàn 

Thầy yên lặng để tinh thần cầu nguyện. 

 

Cho vì sao đầu lòng lời đưa tiễn 

Bằng tình thương trọn vẹn của hôm nào 

Trọn cuộc đời nguồn công đức xin trao 

Thuyền vững lái đến bờ bình an nhất. 

 

Mọi ngôn ngữ đều trở về sự thật 

Và văn chương xin cúi mặt tạ từ 



Trong cõi lòng còn lại chút như như 

Nguyện tô điểm màu thương cho cuộc sống 

Viet cho Tâm Đức 

Người đệ tử bé tí đầu lòng đã vỗ cánh 

 

 

Tiễn biệt ngàn sao 
 

Thầy ngồi viết cho con vần thơ nhỏ 

Khi màu trăng ngự trị cả không gian 

Đêm mùa hạ êm đềm và gợi nhớ 

Không ve kêu mà sầu ngập trong hồn 

 

Giấy trắng trong như lòng con mơ ước 

Và ngát hương của tuổi mộng học trò 

Tình nghĩa nầy Thầy gởi trọn lời thơ 

Cho con trẻ làm hành trang viễn xứ 

 

Bé Thùy ơi cái tên nghe hiền dịu 

Vào hồn Thầy nhè nhẹ dáng con thương 

Của đêm nào khi trời đẫm hơi sương 

Mà vẫn ấm trên con tàu tình nghĩa 

 

Thầy thương lắm màu trăng xưa vằng vặc 

Tròn như con tuổi mộng bước vào đời 

Uống vội vàng giọt nước của biển khơi 

Cho đôi mắt sáng lên màu thương nhớ 

 

Rồi từ đó cái nhìn thôi bỡ ngỡ 

Và nụ cười thôi mắc cở chưa quen 

Không sương rơi trên tà áo nhẹ nhàng 

Sao thấm ướt hồn Thầy giờ tạm biệt 

 

Cho trùng dương xanh thêm màu nước biếc 

Cho không gian chẳng cách được cõi lòng 

Mỗi một lần tạm biệt lại bâng khuâng 

Nghe cay đắng ngập tràn lời từ tạ 

 

Ngày nào đó con về nơi xứ lạ 

Vắng dáng Thầy thầm lặng với đơn côi 



Bên dòng thơ không nói được một lời 

Khi nhìn thấy bỗng nghe lòng chua xót 

 

Thầy sẽ giữ nghĩa tình này cao tột 

Dù thời gian niềm nhớ có nhạt phai 

Trái tim còn hòa điệu với hình hài 

Thì ánh mắt nụ cười chưa vĩnh biệt 

 

 

Mây trắng thong dong 
 

Thầy muốn viết cho con bài thơ 

Đã lâu lắm ... những ngày đầu gặp gỡ 

Khi niềm tin đã biến thành nỗi nhớ 

Và nụ cười... sao bỗng khó mà quên 

 

Mỗi bước chân ngập ngừng biển phố 

Thầy lại về phương ấy để rồi đi 

Thoáng trên mi nét ưu buồn bỡ ngỡ 

Biết bao lời trong ánh mắt phân ly 

 

Sao Thầy vẫn chưa một lần đặt bút 

Cho nỗi niềm con bớt thấy bơ vơ 

Cho vườn đạo nở thêm nhiều hoa thắm 

Hoa tình thương muôn thuở vẫn không mờ 

 

Đừng vội trách hay buồn Thầy con nhé! 

Vì đạo tình không nói hết thành thơ 

Tình ân nào mà chẳng là kỷ niệm 

Để sầu thương ngày xa cách đôi bờ. 

 

Thầy e ngại khi niềm thương ngự trị 

Trong màu y chưa kịp ấm lòng son 

Thì hải âu đã tạ từ chốn cũ 

Còn cô đơn... ghềnh đá dấu chân buồn 

 

Giờ nhớ lại những ngày đầu sơ ngộ 

Phút tương giao sao sống mãi trong hồn 

Những cái nhìn lời nói thoáng qua thôi! 

Vẫn còn đó...và đi vào kỷ niệm. 



 

Mây vẫn bay thời gian trôi lặng lẽ 

Tình vẫn còn năm tháng kết thành châu 

Thầy cố gắng đặt trong hồn thật nhẹ. 

Dáng con về.. thôi thoáng chốc đi mau. 

 

Con có tưởng Thầy vô tình không nhỉ !? 

Đường trần gian ai đếm bước đi qua. 

Không một lần dừng.. quay đầu suy nghĩ 

Chuyện của người như gần gũi bên ta 

 

Trời mùa Hạ sao nghe lòng man mác 

Để cho hoa hé nụ buổi tương phùng 

Tháng năm rồi như để ướp chờ mong 

Giờ tỏa ngát hoa lòng thương kính ấy! 

 

Thầy gặp con ngày chưa quen thuở trước 

Hay kiếp xưa quá khứ kết duyên rồi 

Tình thầy trò đâu phải ở ngoài môi 

Mà được dệt trong chiều sâu tâm tưởng 

 

Rồi kết đọng những vần thơ biểu tượng 

Lời đơn sơ như gói trọn tình người 

Gọi là tình nên bàng bạc trùng khơi 

Chan chứa cả cho tình thương cuộc sống 

 

Dù ngày mai lá vàng rơi như mộng 

Cành có buồn trong thoáng nhớ mù xa 

Hợp rồi tan... tình nghĩa có nhạt nhòa 

Hay mãi đẹp... trong lòng đây con nhỉ! 

 

Đời hay đạo một niềm tin chung thủy 

Thì ngàn phương nào cách biệt không gian 

Kiếp phù sinh cỏ nội với mây ngàn 

Chỉ còn lại mảnh tình thanh cao ấy 

 

Viết cho con một bài thơ trên giấy 

Mà tâm tư đã khắc đậm chân tình 

Dẫu ngày mai bóng tối... với bình minh 

Xin tiếp nối đưa con về hạnh phúc 



 

Mong ước con giữ niềm tin chân thực 

Sống lạc an trong trí tuệ rạng ngời. 

Trên trùng dương thuyền Thầy vẫn dong khơi 

Để mãi gặp con hải âu trong bầu trời vô tận 

Viết cho những ngày cuối Hạ 

 

 

Tình ngày cũ 
 

Chiều nay trời trở lạnh 

Lệ cuối mùa trời nhỏ giọt đơn côi 

Bay trong không rồi thấm tận hồn người 

Từng hạt lạnh kết thành lời thương nhớ 

 

Thầy thương lắm cơn mưa về bỡ ngỡ 

Rơi ngập ngừng đông đến đã bao lâu 

Nơi thôn xa ngàn hoa lá chuyển màu 

Có trông đợi người về theo năm tháng 

 

Thầy chợt nghĩ một chiều vàng nào đó 

Không mưa bay để thấm lạnh trong hồn 

Không sương chiều bàng bạc khắp cô thôn 

Con bỗng thấy có cái gì trống vắng 

 

Mưa không rơi nhưng nghe hồn trĩu nặng 

Đường về Chùa cốc vẫn đứng buồn tênh 

Trong hoang liêu người xa vắng bao lần 

Mà vẫn thấy … mỗi lần đi là mỗi lần nhung nhớ 

 

Có nhiều lần...con muốn viết một bài thơ thật nhỏ 

Tiễn người đi và chờ đợi ngày về 

Bao nhiêu tình muốn dệt lại thành thơ 

Dòng cảm xúc dâng lên không chổ chứa 

 

Và đến lúc vần thơ không còn nữa 

Đã bao lần nàng hờn dỗi ra đi 

Bút trong tay con chẳng biết viết gì 

Dù ý nghĩ trào dâng trong tâm tưởng 

 



Trao cho Thầy một bài thơ yên lặng 

Không văn chương mà ý tứ dạt dào 

Không ngôn từ mà tình nghĩa vút bay 

Thành mưa bụi hôm nay Thầy đón nhận 

 

Đông trở lạnh mà lòng nghe sưởi ấm 

Áo phong sương thấm ướt cả mưa chiều 

Gió phương nào tràn ngập nỗi thương yêu 

Tình đạo vị ướp xông đời lữ thứ 

 

Thầy vẫn đứng trên đỉnh cao yên ngự 

Mắt nhìn xa như thấy cả quê nhà 

Bên dòng sông trầm lặng tiếng chuông xa

Chùa yên lặng đợi Thầy về đoàn tụ 

 

Tình nghĩa đó sáng hơn ngàn tinh tú 

Nên lời thơ không nói hết nỗi lòng 

Viết vào đây để nhớ một mùa đông 

Nhiều kỷ niệm nơi khung trời Bố Thảo 

Những cơn mưa cuối mùa Đông 1981 

Viết cho Mỹ Nhiên-người học trò đã đi xa… 

 

 

Màu tím chiều thu 
 

Thu gợi nhớ mùa thu nào năm ấy 

Cỏ lá buồn tiển hạ đón thu sang 

Tóc bay bay lưu luyến nắng hoe vàng 

Sương thu rụng ướt mềm đôi khóe mắt 

 

Rồi tiếp nối từng mùa xa tiếp nối 

Rồi chia ly chồng chất với chia ly 

Rồi sầu bi tràn ngập với sầu bi 

Và thương nhớ chập chùng lên xác lá. 

 

Ai có nhặt từng cánh hoa tơi tả 

Cảm thông nhiều nỗi xa vắng niềm thương 

Thầy đã xa xa khuất vạn nẻo đường 



Sao bóng dáng còn nặng lòng vương vấn 

 

Còn để lại gì? Không gian vô tận 

Mà thời gian nước chảy dưới chân cầu 

Có còn chăng tình nặng với ơn sâu ? 

Biển dù lấp, non dời... còn nhau nhé! 

 

Đám hoa trắng nhụy vàng hương thơm nhẹ 

Thầy bảo rằng tình sư đệ thiết tha 

Nắng rồi mưa ... hay sương gió nhạt nhòa 

Xin mãi mãi còn tươi màu hoa ấy... 

Kính thương về T, Hạ 

 

 

Thôi nhé!! 
 

Thôi vắng xa rồi tình ngày cũ 

Lối mòn xưa giờ ai bước đi về... 

Trong thoáng nhớ chỉ nghe hồn thấm nặng 

Một chút gì vương vấn của hôm nay... 

 

Rồi ngày mai...ngày mai 

Người đi trong nắng Hạ dài mênh mang 

Ngàn xưa đẹp bóng y vàng 

Ngàn sau tình vẫn ngút ngàn trong tim 

Ai đi mấy nẻo xa tìm... 

Biết còn giữ chút nỗi niềm nầy không? 

Trao nhau giữa trái tim hồng 

Để dòng máu chảy, ngọt dòng từ bi... 

Hoài Phương 80 

 

 

Tựa vào nỗi nhớ 
 

Gió thu lại trở về rồi 

Nỗi buồn vắng bố chợt rơi trong hồn 



Lá rơi lá trở về nguồn 

Lá rơi có thấu nỗi buồn ta chăng 

Sầu dâng phủ nửa vầng trăng 

Xôn xao muôn mảnh sao băng cuối trời 

Thu rồi thu lại đầy vơi 

Trăng thu huyền diệu sáng ngời trần gian 

Riêng ta bất hạnh ngập tràn 

Nỗi thương nỗi nhớ vương mang cõi lòng 

Vẫn đôi mắt nhỏ ngóng trông 

Bóng ai biền biệt tuổi hồng bơ vơ 

In lên trên mảnh hồn thơ 

Vết hằn năm tháng ngày mơ xa vời 

Gió thu mang lá vàng rơi 

Mang theo cả một khung trời ngày xưa... 

Bố Thảo Thu 79 

“Thương tặng ĐT Mỹ Phương” 

 

 

Những nỗi nhớ làm sao 
 

Thầy nhớ làm sao! 

Những tháng ngày khói sương trôi nhẹ 

Cỏ thu buồn vương vấn lúc sơ giao 

Từng bước nhỏ ngập ngừng trên sân vắng 

Mắt ngây thơ ngơ ngác chú nai hiền 

Chùa âm thầm thả mái trơ mây nhạt 

Mĩm môi cười đỏ mộng trái đào tươi 

Tóc lộng gió vườn thiền con nhút nhát 

Cúi đầu nghe e ấp quá đi thôi 

 

Rồi mỗi chiều 

Lá vàng bay đưa đón 

Con đường xưa in đậm dấu chân son 

Rồi đạo tình nở hoa trong cuộc sống 

Ngát hương thơm ướp nỗi nhớ mãi còn 

Thầy nhớ làm sao 

Thuở còn thơ tuổi măng non cũng vậy 

Khuôn mặt vô tư chẳng nét buồn 

Mắt nhìn đời bằng đôi mi mở rộng 

Vẫn vơ mây sầu tóc nhỏ tơ buông 



 

Rồi năm tháng gai đời hằn lên má 

Đau đớn ngày thơ vội vả qua rồi 

Chiều trơ nắng 

Nhìn đôi chân rướm máu 

Mệt mỏi thở dài... 

Nhớ quá đi thôi 

Áo trắng ngày xưa phủ đầy mơ ước 

Mồ hôi đời vẽ lại con đường me 

Che bóng mát áo học trò tha thướt 

Sân trường bơ vơ chờ đợi ai về... 

Thầy nhớ làm sao! 

Những tháng ngày xa cách 

Từng cánh thơ phá mây bạc đưa tin 

Mảnh giấy xanh nối từng dòng huyết mạch 

Ấm cả hồn như nắng sớm bình minh 

Chữ chưa phai vì niềm tin sâu đậm 

Nên đơn sơ mà chứa cả khung trời 

Lời tuy ngắn vì ý thơ mộc mạc 

Gói trọn nỗi lòng dào dạt biển khơi 

 

Thầy nhớ làm sao hôm qua 

Chùa xưa Thầy chợt trở về 

Lá hoa vội vả chuyển lời cho con 

Sương mai rơi xuống lối mòn 

Hoang liêu cốc vắng 

Hoàng hôn tạ từ 

Những giọt lệ từ đâu về bỡ ngỡ 

Con lại khóc rồi chừ lại vấn vương 

 

Thôi nín đi con cười lên hoa nở 

Biểu lộ làm gì giọt nước đau thương 

Những nỗi nhớ phải làm sao kết đọng 

Từng hạt châu ôm ấp cả tim con 

Là nỗi nhớ dáng Thầy trong cuộc sống 

Là làm sao đường thánh thiện không quên 

Thì ngàn phương dù xa xăm vạn dặm 

Thầy chẳng bao giờ quên nỗi nhớ nha con... 

 

 



Băng trinh tuổi mộng 
 

Đêm nay dưới ánh trăng huyền diệu 

Dệt những vần thơ nghe tiếng thu, 

Để lại cho con làm kỷ niệm 

Ngày Thầy xa cách bước vân du 

 

Thầy nhớ hôm nao chiều nắng nhạt, 

Chim trời mỏi cánh ghé về đây 

Từng chiếc lá vàng rơi lác đác 

Đón Thầy con đến mắt thơ ngây, 

 

E ấp hỏi Thầy tên gì nhỉ..? 

Đường trần chốn cũ ở nơi đâu 

Mĩm cười Thầy đáp người tăng sĩ, 

Như cánh chim trời, như ánh sao... 

 

Quán cỏ cầu sương kết mái nhà 

Tháng ngày tên tuổi đã phôi pha, 

Con khẽ trề môi và quả quyết; 

Tên Thầy Minh Hiếu đã lan xa... 

 

Rồi mấy ngày qua thỏa ước mong 

Tên Thầy hết lạ ngự trong lòng 

Với những chiều vui như mở hội 

Đạo tình kết nụ dưới đêm trăng 

 

Những áng mây buồn lặng lẽ trôi 

Ngày nao hội ngộ đã qua rồi 

Đại bàng vỗ cánh vào sương gió 

Quán trọ ta bà chỉ thế thôi...! 

 

Cứ ngỡ Thầy lâu lắm mới về 

Con đường hóa đạo giải nguồn mê 

Nào hay làn gió thu đưa đẩy 

Cánh nhạn Hoài Phương lại trở về... 

 

Cũng vẫn chiều vàng nắng nhạt bay 

Vẫn đôi mắt cũ dáng u hoài 

Con đến bên Thầy và khẽ nói... 



Sao mà con thấy mến Thầy ghê 

 

Những lúc vắng Thầy con nhớ mong 

Hôm nay hội ngộ thỏa hương lòng 

Ước gì con được làm đệ tử 

Cho vẹn tình người bao ước mong 

 

Thầy trả lời con bằng nụ cười 

Nụ cười trong ánh mắt xa xôi... 

Con ơi đừng mến đời sương gió... 

Như cánh buồm xa vượt sóng khơi... 

 

Nghe nói mặt con hiện nét buồn 

Như chiều thu nhạt tím mây buông 

Ước vọng lòng con đơn bạc quá... 

Mà ngọt ngào hương của suối nguồn... 

 

Con mến đời Thầy vốn gió sương 

Chẳng mong lưu vết lại bên đường 

Để con phải chịu nhiều thương nhớ 

Cánh nhạn hải hồ bay bốn phương 

 

Tuy vậy Thầy đây chẳng phụ lòng 

Tâm hồn trong trắng của con mong 

Để lại vần thơ là tất cả 

Tình Thầy dào dạt tựa Thu phong 

 

Đêm đã dần khuya Thầy dứt lời 

Trăng tròn rồi khuyết có đầy vơi 

Chúc con ở lại nhiều vui vẻ 

Tiễn gót Thầy đi chiếc lá rơi... 

 

 

Duyên sinh 
 

Chiều nay thả mái thuyền xuôi 

Trên con sông vắng nước trôi hững hờ 

Thầy ngồi chép lại vần thơ 

Gởi con theo nắng thu mơ nửa chiều 

 



Gặp nhau chi, rồi chia ly vội quá 

Biết Thầy chi, rồi kính mến thật nhiều 

Nhận con chi, rồi Thầy trò hết lạ 

Để khung trời giờ hoang vắng cô liêu 

 

Ngày ấy Thầy về đến Ngọc Sơn 

Phượng rơi từng cánh lạc trong hồn 

Màu chia ly đỏ sao mà nhớ! 

Hình ảnh trầm tư đôi mắt con 

 

Lần đầu con đến để chào thưa 

Thầy hỏi tên con dưới mái chùa 

Con khẽ cúi đầu và đáp nhỏ 

Như lời quá khứ nhắc duyên xưa 

 

Ai đặt tên con sao giống Thầy 

Để cho gió quyện với ngàn mây 

Để cho hoa khẽ cười bên lá 

To nhỏ mong con đến với Thầy 

 

Thầy vẫn lặng yên con lại buồn 

Bên hồ sen nhỏ đếm tơ buông 

Con ngồi hờn giận nghe lòng nhớ 

Mây vẫn vơ bay đáy mắt buồn 

 

Thầy đến bên con thật nhẹ nhàng 

Thôi đừng khóc nữa hỡi con ngoan 

Ngày mai Thầy sẽ vào sương gió 

Từ tạ cùng con biệt dặm ngàn 

 

Nào ngờ giọt lệ của ngày xưa 

Kết đọng thành thơ đẹp bốn mùa 

Đưa con đến với Thầy thương kính 

Bằng một ngày vui ngập nắng trưa 

 

Bên hồ sen nhỏ liễu mừng reo 

Kỷ niệm giờ đây thật diễm kiều 

Dưới bóng Từ Tôn con đảnh lễ 

Hương trầm ngào ngạt khói thương yêu 

 



Thầy lại ra đi thật vội vàng 

Hôm nao thọ lãnh lời Thầy ban 

Mà nay chùa đó Thầy xa vắng 

Con bỗng như chim lạc cuối đàn 

 

Chưa dạy cho con được mấy lời 

Thuyền Thầy đành lướt sóng ngàn khơi 

Con ơi! Duyên vốn là như thế 

Tan hiệp vầng mây ở cuối trời 

 

Đừng buồn con nhé hãy cười lên 

Đạo nghĩa trong tâm mãi vững bền 

Dù có cách xa ngàn vạn dặm 

Bóng Thầy con trẻ mãi không quên 

 

Nên chiều nay 

Khi nắng thu trãi màu trên sông vắng 

Bên hàng lau lả lướt khói lam chiều 

Thầy muốn thả hồn trôi về dĩ vãng 

Dệt cho con vần thơ nhỏ thương yêu 

Xa cách Thầy nhưng gương Thầy còn đó 

Sống vị tha không ích kỷ riêng mình 

Và con đường mỗi chiều vào Tịnh Xá 

Làm sao đừng xa cách với lời kinh 

Thầy tin tưởng con đủ đầy nghị lực 

Đủ thông minh để nhận định việc làm 

Nên cách xa Thầy cũng vẫn yên tâm 

Làm thơ gởi về con vùng biển mặn... 

 

 

Dáng thầy 
Ngỡ ngàng trời trở gió đông 

Lá thu buồn tủi xuôi dòng về đâu 

Nhớ thương vương cánh nhạn sầu 

Sương đêm trãi mộng bể dâu tạ từ 

 

Thầy về sôi nấu kinh thư 

Cách xa mấy buổi ngỡ từ tháng năm 

Thời gian đếm bước âm thầm 



Dấu chân dĩ vãng xa xăm cuối trời 

 

Tiễn Thầy lệ mặn thắm môi 

Ướt lên mi nhỏ ngàn lời đưa chân 

Lá hoa cúi mặt bao lần 

Người đi để lại đường trần đơn côi 

 

Bao nhiêu giọt lệ thay lời 

Thầy đem xông ướp cuộc đời viễn du 

Mắt con biển nhớ tuyệt mù 

Như mang trọn cả mùa thu mơ buồn 

 

Chiều nao mắt lệ mờ tuôn 

Đêm nay Thầy kết thành nguồn suối tiên 

Đưa con vào cõi diệu huyền 

Dìu con thoát chốn triền miên mộng dài 

 

Nụ cười vẫn tím môi say 

Con ơi! Hãy nhớ tháng ngày khói sương 

Dẫu rằng tình tợ tơ hương 

Kết hoa hồ điệp vô thường cõi mơ 

 

Dặm ngàn bắt nhịp cầu thơ 

Dáng Thầy ẩn hiện trên tờ hoa tiên 

Có gì ngăn được đôi miền 

Trái tim còn đập lời nguyền không phai... 

 

 

Gặp gỡ      
TT Tâm Quảng 

 

Đường trần gặp gỡ hôm nao 

Ai hay kim cổ một bầu mộng sinh 

Trao nhau nửa ý nửa tình 

Hoa xưa bỗng nở bên cành đào tơ 

Người vào đời mấy mùa thu rồi nhỉ! 

Bao lá vàng đếm bước tuổi hoa niên 

Và ngày ấy tôi còn đang say ngủ 

Trong hoang sơ bèo bọt cõi u huyền 



Tôi gặp người của một ngày xưa ấy 

Với nụ cười tắm mát trái tim non 

Tôi bâng khuâng tìm dáng cũ trong hồn 

Ôi! Mây trắng ta gặp người vạn thuở 

Người vẫn thế dù mang thân nhục thể 

Tóc cài sương chưa mất nét huy hoàng 

Bụi hồng phủ gót lang thang 

Trăng về đỉnh ngự hoa vàng trãi chân 

Lối xưa khoác áo phong trần 

Dẫm lên bóng sắc phù vân cuộc đời 

Và ngày ấy...người gặp tôi 

Cánh chim lưu lạc nửa vời sắc xuân 

Trăng lên nửa mảnh thượng tuần 

Tơ vương ngõ trúc_thi nhân ngỏ lời 

Rồi thì sao ngàn khơi... 

Ẩn trong đáy mắt ân tình là đây 

 

Thuyền xưa bỗng đổ bến nầy 

Bên bờ tao ngộ còn say mộng thiền 

Xin người để lại chút duyên 

Cho tình thắm đọng khắp miền lãng du 

Ngày nào trăng lại về ngôi 

Xin làm cỏ dại bên người ngủ yên 

Tình nào tình chẳng vô biên 

Trăng nào chẳng đẹp diệu huyền muôn thu 

Hạ 84/2528PL 

 

 

Đồi hoang 
 

Đợi con từ thuở ban đầu 

Đến nay áo trắng ngã màu thời gian 

Đồi xưa cỏ úa chiều vàng 

Thương con dốc nhỏ thiên đàng mộng mơ 

 

Chiều nay dệt vần thơ 

Nhớ ngày cũ thương màu trăng kỷ niệm 

Chùa trang nghiêm hiền dịu đứng bên đồi 

Hồn trong trắng con dâng niềm mơ ước 

Tuổi học trò thơ mộng áng mây trôi 



 

Nhớ chiều nao 

Mỗi chiều về bên dốc 

Đàn bò vàng thơ thẩn gặm chồi non 

Đôi bướm nhỏ chập chờn bay trong gió 

Đuổi nhau về tận cuối nấm mồ hoang 

 

Tan trường về ghé ngang 

Niềm vui dâng ngập lòng 

Áo con màu trắng trong 

Ngát hương tuổi mộng má hồng ngày thơ 

Nhớ thương biết mấy cho vừa 

Sáu mùa hoa nở vẫn chưa nhạt nhòa 

 

Và cuộc đời thăng hoa 

Người lữ khách trở về thăm chốn cũ 

Cỏ ưu tư đang kín gót chân buồn 

Ai còn nhớ một bóng hình lữ thứ 

Hoàng hôn về đếm từng sợi tơ buông 

 

Thôi mà buồn làm chi! 

Gió ngàn lên tiếng nói 

Về chốn cũ làm gì 

Để sầu dâng lên mi 

 

Lang thang tìm lại lối mòn 

Biết ai còn giữ sắc son một lòng 

Nhớ mùa lá rụng thu phong 

Con đi nhặt lấy tuổi hồng nở hoa 

Chồi non kết nụ ngọc ngà 

Cho hương hồ mộng gần xa đượm nồng 

Còn chăng ánh mắt hoài mong 

Xin đem thắp sáng nến hồng trong tim 

 

Đời Thầy một bóng chim 

Đôi cánh vỗ trên khung trời trãi rộng 

Bước vào đời ngủ trọn giấc vô tư 

Trong cơn mơ từ tạ cả ngôn từ 

Chỉ còn lại niềm tin đang nở mộng 

 



Màu áo trắng dù tháng ngày mưa nắng 

Thầy vẫn tin nước sẽ chảy về nguồn 

Trong gió chiều tràn ngập tiếng chuông ngân 

Đồi xưa đó còn in bờ tóc xõa 

 

Còn cô bé ngày xưa Thầy gặp gỡ 

Thì còn đây, tình nghĩa buổi tao phùng 

Và còn đây, màu hoa tím thủy chung 

Không phai nhạt mặc biển đời giông tố. 

Xin giữ trọn niềm thương không bỡ ngỡ 

Trao về con hình ảnh buổi ban đầu 

Gởi gió mây về tận đỉnh đồi cao 

Lời thơ nhỏ ngạt ngào tình lữ thứ... 

Chiều nắng lưng đồi 

 

 

Tiễn biệt Mum 
 

Được tin con sắp mất Mẹ, 

Thầy bàng hoàng như cảnh cũ ngày xưa... 

Tin Mẹ mất làm đau đớn dại khờ 

Đưa tay với vào hư không vô vọng... 

Mẹ của con như mẹ Thầy- là một… 

Dòng máu nào không luân chuyển về tim 

Lòng quặn đau tan vỡ mảnh tình riêng... 

Con của Mẹ...thêm một lần lỡ hẹn!! 

Tình sử trăm năm phải chăng là duyên phận 

Để cho con riêng chịu nỗi đau nầy... 

Mẹ biết không? nếu mà con trực diện... 

Thì tim con sẽ òa vỡ suối thâm tình... 

Thân viễn xứ - Nợ ba sinh... 

Con đang đền ơn bằng lời an ủi tạm 

Mà Mẹ ơi!! lòng quặn thắt từng hồi 

Lá đổi màu...thêm một chiếc lá rơi 

Mùa thu sầu đón Mẹ mĩm cười nơi chín suối 

Con đã từng nắm chặt tay Mẹ... 

Ngày chia ly vĩnh cửu 

Và cũng đã nhủ thầm: Mẹ sẽ mãi theo con... 

Mắt Mẹ hiền như tên Mẹ ấm êm 

Nụ cười sáng trong tâm con vạn thuở 



Con tiễn Mẹ... 

...từ xưa - bây giờ - và ngày mai nữa... 

 

Mà tay trong tay...con nguyện chẳng hề buông 

Để cho Mẹ... 

Không cô đơn hay sầu não tủi hờn...! 

Vì HIỀN đã đi vào TÂM bất diệt 

... Marryland-Virgina… Thu 2009 11:30 pm 

 

 

Bài thơ gởi lại... 
 

Sầu lên chiếc lá úa vàng 

Đời là cơn lốc lang thang vô thường 

Thầy trò tình nghĩa tơ hương 

Trăm năm biết có còn vương vấn gì.? 

Thôi thì để lại vần thi 

Bụi trần dẩu có xóa đi cũng là... 

Cửa thiền Thầy học tâm ca 

Đường trần con phải bôn ba nợ đời 

Vầng trăng cứ mãi đầy vơi 

Hoài thương chiếc lá nhẹ rơi bên đường. 

Tương lai diệu viễn mờ sương 

Tình người rồi cũng đoạn trường chia ly. 

Đời Thầy trong một chữ đi... 

Đi từ vạn kỷ... đi về vô lai... 

Ngàn năm tiều tụy hình hài 

Có không còn mất cánh mai mĩm cười. 

Hư không nửa mảnh sao rơi, 

Rơi trong vô thủy vang lời pháp âm. 

Rừng lau môi nở thì thầm... 

Mới hay muôn pháp an tâm tự mình. 

Say chi thế sự nhục vinh 

Đắm chi huyễn mộng vô minh kiếp người 

Đời như một cánh hoa tươi, 

Sáng khoe bóng sắc chiều rơi bên hồ. 

Lỡ đàn mộng cảnh hư vô 

Tình sầu chôn chặt bên mồ thời gian, 

Nửa bầu vũ trụ hành trang 

Đường về Cực lạc mênh mang bóng chiều. 



Độc hành sa mạc cô liêu. 

Đời Thầy là vậy viết nhiều cũng thôi... 

Đông 80 

 

 

Mơn man sóng vỗ 
 

Có những con tàu không trở lại 

Một lần để thấy dáng ga xưa 

Rồi mỗi hoàng hôn buồn tê tái 

Khi nhìn kỷ niệm thoáng trong mơ 

 

Tuyết rơi chỉ lạnh ngoài da ấy 

Áo ấm làm sao phủ được lòng 

Cho kẻ ly hương sầu chở ngập 

Thuyền tình nhung nhớ mảnh trăng trong 

 

Thầy đã xa xăm nửa mảnh đời 

Mơ ngày gặp gỡ mãi mơ thôi 

Nhưng xa thăm thẳm trùng dương đó 

Đành phải tiếc thương chuyện đã rồi 

 

Vẫn nhớ ngày nào dưới bóng trăng 

Dáng con gầy để nỗi băn khoăn 

Cho Thầy thương chiếc áo hồng thơ dại 

Vĩnh viễn rời xa cuối dặm ngàn 

 

Thầy vẫn tin! Tin ở tình người 

Dẫu rằng cách biệt vạn trùng khơi 

Tâm con vẫn trắng như màu tuyết 

Dù có phong ba của cuộc đời 

 

Trùng dương nào có thật xa xôi 

Khi cõi lòng con vẫn sáng ngời. 

Niềm tin là một vì tinh tú 

Và nghĩa tình muôn thuở không vơi 

 

 

Xôn xao 



Thầy về con đã ra khơi 

Đạo tình lỡ nhịp thuyền trôi về nguồn 

Làm sao ngăn được niềm thương 

Thốt lên hai tiếng vô thường, con ơi! 

Sầu dâng phủ cả khung trời 

Dáng con biền biệt bên lời ước mơ 

Màu y Thầy mãi đợi chờ 

Nhưng xa xăm quá bao giờ gặp con 

Tình thương trãi khắp lối mòn 

Phố Kiên còn đó dáng con đâu rồi 

Đắng cay lên tận đôi môi 

Nuốt sao cho cạn cho vơi nỗi buồn 

Nhện ơi! Sao cứ mãi buông 

Đường tơ ly biệt cho hồn tang thương 

Mây bay về khắp mười phương 

Tình ân xin hãy thôi vương hồn nầy 

Để ngàn năm vẫn ngát hương say 

Để ngàn năm vẫn tuyệt vời trong tim 

 

 

Vườn thiền bạt gió 
 

Thương tâm quá biển Kiên chiều sóng vỗ 

Lệ từ đâu thấm ướt cả đôi mi 

Hiền - Hạnh ơi! sao hai tiếng phân ly 

Mãi trãi xuống trên mối tình Sư Đệ. 

 

Thầy cố gắng chận ngăn dòng cảm xúc 

Khi đau thương lan thấm cả hình hài 

Khi dòng đời đã thật sự đổi thay 

Buồn năm tháng trãi màu tang ly biệt 

 

Đại dương ơi! Xanh chi màu nước biếc 

Cho thuyền xưa sống dậy kiếp phiêu bồng 

Cho bến đò sầu câm lặng chờ mong 

Hình dáng cũ với nghĩa tình sâu nặng. 

 

Lần đầu tiên Thầy thấy mình xa vắng 

Những người thân rung động cả tâm hồn 

Cảnh vật buồn như chiều xuống hoàng hôn. 



Thầy muốn khóc tâm bồ đề trốn chạy 

 

Thầy thường hiểu nhân duyên là sương khói 

Từng tư duy hội ngộ vốn vô thường 

Nhưng con ơi khi đối diện bi thương 

Thầy chao động với sóng lòng bão tố. 

 

Tình nghĩa nào cũng gây nên đau khổ 

Khi niềm tin rời bến với con tàu 

Thầy cúi đầu từ tạ những vì sao 

Đã rực sáng rồi chìm vào dĩ vãng. 

 

Đức Phật đã ban cho thầy can đảm 

Biến đau thương thành sức mạnh tâm hồn 

Biến tình người thành kỷ niệm sắc son 

Và tươi đẹp như vần thơ tuyệt tác. 

 

Mây vẫn bay bay trong hồn bàng bạc 

Tình vẫn bay bay theo gió trùng dương 

Buồm vẫn căng chứa đựng cả nguồn thương 

Đưa thuyền đến bờ bình an hạnh phúc. 

 

Nguyện cho con mãi đủ đầy nghị lực 

Trọn niềm tin ánh đạo sáng soi đường 

Còn riêng Thầy đôi gót nhỏ tha phương 

Vẫn mạnh bước trên đường tìm chân lý. 

 

Rồi khi nao màu tím buồn chung thủy 

Đã nhạt phai vì cát bụi đường trần 

Thầy khẻ cười tỉnh mộng kiếp phù vân 

Xin ngủ giấc thiên thu đời giải thoát. 

 

 

Tri âm 
Thơ này viết tặng riêng ai 

Một dòng máu ấm ta khai thơ buồn 

Bằng sương gió lạc trong hồn 

Ngàn đêm lạnh phủ ngàn phương phong trần 



Giang hồ hoa hiếm thi nhân 

Vui cùng biển rộng cười khan một mình 

Cô đơn tuyết phủ làm thinh 

Có ai nhặt mảnh tâm tình bỏ rơi 

Có đau cho một kiếp người 

Có thương cho kiếp mộng đời lãng du 

Sầu dâng tận đỉnh xa mù 

Nhớ thương thương nhớ nhạc ru điệu trầm 

Ta về uống cạn thanh âm 

Hồn lên thao thức nguyệt cầm thơ hay 

Ngàn thu cho lá hao gầy 

Ngày sau cô lữ còn khai thơ buồn 

Xin đón nhận chút tình lữ thứ 

Phước_Minh về ngự giữa tim Sư. 

  

 

Xuân mộng 
 

Hài xuân lại đặt gót về 

Dẫm lên cát bụi còn tê đông sầu 

Nắng hồng nhả ngọc phun châu 

Hoa lê điểm trắng một màu đón xuân 

Hồn thơ gợi ý thi nhân 

Tặng nàng xuân nữ đôi chân tuyệt vời 

Về từ gió lộng ngàn khơi 

Mang theo bóng ngọc một trời sắc hương 

Còn rơi lạc lại bên đường 

Hoàng hôn lịm tắt nắng vương cuối ngày 

Rượu nồng chưa thấm men say 

Hương xuân quyện gió hoa mai thì thầm: 

Thế nhân ơi! Ngày đầu năm 

Thoáng qua để lại dư âm trĩu buồn 

Nhanh tay kết đoạn tơ buông 

Dệt nàng Xuân nữ tươi hồng hân hoan 

Ngoài sân mai rộ nở vàng… 

 

 



Tiễn...đưa 
 

Chùa xưa ấy nếu mai này con đến, 

Trên lối đi viền cỏ nẻo bâng khuâng 

Con có nghe - một cái gì nhè nhẹ 

Thấm vào hồn kỷ niệm vẫn xa xăm... 

 

Buổi hội ngộ sau cùng 

Đêm chia ly lần cuối, 

Trời vẫn sầu rỉ rã giọt mưa rơi... 

Giọt thương con nhớ giữ đời 

Giọt buồn con để cho người ra đi... 

Tha thiết nhớ nha con... 

Mỗi một bước là hồn Thầy cô đọng 

Vò tâm tư trĩu nặng bước đăng trình, 

Thầy nhẩm đếm thời gian dài hội ngộ 

Mà giờ đây đành trở gót ly sinh... 

NHỚ...! 

Những buổi chiều đi vào tâm sự, 

Chuông chùa ngân hương khói trong lòng 

Hình ảnh Thầy phút giây mờ nhạt... 

Bước viễn hành nhiều nỗi long đong... 

Nhớ thương tràn ngập cõi lòng 

Tơ sầu phủ lối, cửa không lạnh lùng 

Biệt ly ai sắp lên khung 

Biệt ly ai vẽ nên tuồng đắng cay... 

 

Tất cả trở về dĩ vãng xưa, 

Bên sông trầm mặc một ngôi chùa. 

Có ai hỏi khách đâu rồi nhỉ?? 

Khách đã đi vào trong gió mưa... 

Lập Đông 1982 

 

Chủ đề Tình Người 

1. Tiễn anh 



2. Thẹn thùng 

3. Nắng nhớ 

4. Mùa thu nhớ mẹ 

5. Đường trần tỉnh mộng 

6. Giọt nắng 

7. Vĩnh biệt mẹ tôi 

8. Hoài vọng 

9. Thương quá mùa thu 

10. Xa vắng 

11. Mẹ là tất cả 

12. Nhắn nhủ 

13. Đơn côi 

14. Giọt lệ trời 

15. Dở dang 

16. Lạc lối 

17. Đi… về 

18. Tiễn một người đi 

19. Cảm thông 

20. Trăng mơ 

21. Cát bụi 

22. Khúc thụy miên 

 

Tiễn anh 
 

Nhẹ như chiếc lá vàng rơi 

Anh bay vào cõi thảnh thơi bất ngờ 



Từ đây thôi hết đợi chờ 

Gió lùa song cửa ngẩn ngơ bóng hình 

Còn đâu những buổi bình minh 

Hương trà thơm ngát đậm tình đồng hương 

Ngại gì gió, ngại gì sương 

Dáng anh vẫn đứng thân thương trong hồn 

Trăm năm rủ bóng hoàng hôn 

Ngàn năm còn mãi nỗi buồn biệt ly. 

 

 

 

Thẹn thùng 
 

Tôi có một người em bé nhỏ 

Thương thật thương, ngày tháng ân tình 

Em hiểu Tôi những gì chưa thổ lộ 

Bằng nụ cười thơm ngát mộng băng trinh. 

 

Em đến trong tôi như tình yêu bất chợt... 

Chạm nhẹ nhàng nhưng bùng vỡ tâm tư 

Tự bao giờ -- Tôi và em chưa từng nghĩ đến 

Giờ chia ly vàng úa cả trời thu... 

 

Đôi cánh bướm em bay trong vườn mộng 

Tuổi đôi mươi ngời sáng nét thiên thần, 

Ôm em vào lòng thuyền tôi dậy sóng 

Ngập tình thương và ao ước xa xăm... 

 

Đừng vội vào đời nha Em...! Cho hờn dỗi 

Mong từng giờ tay ấm giữa bàn tay, 

Đừng vội lớn nha Em...! Cho trăng sao mòn mỏi 

Nhỏ lệ trời trên mái tóc thơm bay. 

 

Tôi mãi nhớ mùi hương mỗi lần gặp gỡ 

Đôi môi non e ấp lớn từng giờ 

Em mảnh khảnh mà tâm hồn rộng mở 

Tôi tựa vào thêm một chút bơ vơ... 

 

Ngày tôi đi mắt em buồn sâu lắng 

Tôi hôn lên vị mặn thấm chân tình 



Tôi dìu em nghe trong lòng cay đắng 

Gót son hồng em dẫm vội lên tim 

 

Đừng nói gì nha em - lời tạm biệt 

Thêm xót xa cho kẻ sắp đăng trình 

Cửa sổ hồn tôi ánh lên niềm biên biếc 

Rực rỡ chân trời ngời sáng tên em... 

 

 

Nắng nhớ 
Nắng vẫn đổ trên vòm cây khóm lá 

Từng sợi dài nhung nhớ bước chân em 

Nắng ở đây...hay khung trời xa đó 

Có hôn em cho đôi má thêm màu 

 

Nắng vẫn đổ trên mái nhà đường phố 

Tóc hanh vàng tôi mãi nhớ về em 

Trên vầng trán hăng hăng mùi nắng nhớ 

Của ngày nao thơm ngát cánh môi mềm 

 

Nắng vẫn gắt tháng tư rồi đó 

Gợi cho tôi nỗi nhung nhớ vô bờ 

Sóng vẫn vỗ xạc xào bờ lau nhỏ 

Không phải là sông...mà sóng nắng bơ vơ 

 

Nắng để nhớ từng phút giây mát dịu 

Hồn xôn xao nghe nắng đuổi trên đường 

Mình gặp nhau đôi bóng…ngã dài bám víu 

Chút nắng đời cho ấm nỗi đơn côi 

Tôi tha thiết ôm trọn vùng nắng nhớ 

Gởi về em theo những gót chân mềm 

Tóc bồng bềnh nắng xoa bờ vai nhỏ 

Nắng rực màu nhưng chẳng sáng hơn Em... 

Sài gòn tháng 4 

 

 

Mùa thu nhớ mẹ 
Mùa thu đến rồi...ôi nhanh quá 



Thời gian trôi sao cứ mãi vô tình 

Mới ngày nào khi nắng sớm bình minh 

Con thảng thốt như bầu trời thay lá... 

 

Một hơi thở ra nhẹ nhàng rồi xa lạ... 

Lòng quặn đau con thổn thức từng hồi 

Lá đổi màu nghiêng cánh rơi rơi... 

Tay mẹ lỏng rồi buông con biền biệt 

 

Mẹ ơi! Con đón nhận niềm đau trong tha thiết 

Mảnh tim hồng máu chảy ngược về đâu? 

Cầu tử sinh nhìn nước chảy qua mau 

Con chơi vơi lặng chìm trong lệ nóng... 

 

Mẹ đã xa chơi. Từ đây vô vọng, 

Đàn con thơ lạc lõng giữa rừng hoang 

Rồi mai đây trong biển nghiệp ngút ngàn 

Con khẽ gọi...mẹ ơi! Còn đâu nữa 

 

Một thoáng cổ kim trăm năm nương tựa 

Giờ tang bồng mây trắng ngàn phương 

Con trở về đốt nén tâm hương 

Nhân ảnh Mẹ rạng ngời hạnh phúc... 

 

Có từng cái riêng dù cùng chung cốt nhục 

Mẹ cho con và chỉ có con thôi... 

Nên mẹ ơi, mẹ mãi mãi tuyệt vời 

Để con vẫn ngàn năm thương nhớ! 

 

Tặng cho đệ tử nhân ngày giáp năm của Mum yêu dấu... 

22/07/al 

 

 

Đường trần tỉnh mộng 
 

Được tin anh nằm xuống 

Ngơ ngác buồn tôi hỏi thật không Anh 

Trả lời tôi mây sầu xây nấm mộ, 

Chút hương tàn trên cỏ mọc chưa xanh... 

 



Sáng nay tôi đi thăm Anh...! 

Lối viền cỏ còn sương mai ướt đẫm 

Và tình người còn vương đọng đâu đây 

Trên nấm đất nhạt nhòa lệ mặn 

Một vòng hoa ủ rủ nét hao gầy... 

 

Anh đây sao...? 

Tôi tự hỏi không tin là sự thật 

Mới ngày nao còn rực rỡ huy hoàng 

Nhưng thật tế tôi nghe lòng chua xót 

Phút cuối cùng chỉ một nấm mộ hoang 

 

Bình minh mây hồng mắt biếc 

Hoàng hôn mưa thảm sầu bay... 

 

Anh nằm đây tôi không còn ngờ nữa 

31 tuổi đời chưa vẹn chí trai 

Bao tình ân giờ trở thành cát bụi 

Còn cô đơn phủ kín mảnh hình hài... 

 

Trả lại cha tháng năm dài nuôi dưỡng 

Nửa đời người chưa đáp trọn tình ân 

Trả lại mẹ ngọt ngào dòng sữa ấm 

Mảnh hình này con biết sẽ về đâu?? 

 

Bạn bè ơi! Tao phùng chưa thỏa chí 

Đời khói sương mình vỡ mộng tang bồng 

Tình thương ơi! Biết làm sao giữ được 

Mây trắng qua rồi một thoáng tay không... 

 

Tôi  khóc anh nhưng không sao khóc được, 

Mà đau thương lan thấm cả tâm hồn... 

Nhìn vòng hoa đã rủ bóng hoàng hôn 

Là Anh đó - một kiếp đời ngắn ngủi... 

 

Tôi xót xa không đưa Anh lần cuối 

Để khỏi thấy mình còn lạc lõng nơi đây... 

Để khỏi phải nhìn những vầng tang trắng 

Khỏi sầu thương khi nước mắt vơi đầy... 

 



Tôi biết rằng ngày mai mình cũng vậy 

Cũng một lần nằm xuống cạnh Anh thôi! 

Nhưng hôm nay tôi vẫn là nhân chứng, 

Tiễn anh đi vĩnh viễn thật xa rồi... 

 

Một vòng hoa cho Anh 

Đã giúp tôi tìm ra nấm mộ 

Mà nơi đây Anh gởi mảnh hình hài 

Một vần thơ cho Anh 

Đã giúp tôi luôn nhớ về sự thật... 

Đời vô thường như một áng mây bay... 

 

Thăm Anh chỉ một lần này 

Là trăm năm mộng tháng ngày phù du 

Anh nằm yên giấc thiên thu 

Tôi về lối nhỏ suy tư cuộc đời... 

Từ nay cách biệt nhau rồi 

Chút tình tri ngộ thay lời tiễn linh 

Viết cho bạn nhân ngày mở cửa mã cho Anh... 

 

 

Giọt nắng 
 

Long lanh nắng trãi tơ trời 

Cho tôi thức giấc mộng đời viễn du 

Sáng lên màu nắng thiên thu 

Cho em rực rỡ giữa mù sương bay 

Nắng lên cho má mẹ gầy 

Còn in rõ nét tháng ngày phong sương 

Nắng lên hoa cỏ còn vương 

Ân tình lỡ nhịp hạt sương bội thề 

Cánh diều say nắng mải mê... 

Tà huy thấp thoáng chiều tê tái lòng 

Lối xưa vẳng tiếng thu không 

Thuyền ai không bến xuôi dòng về đâu 

Tim hồng rạn vỡ niềm đau 

Còn thương Giọt Nắng ngậm màu thời gian... 

 

 



Vĩnh biệt mẹ tôi 
 

Mẹ nằm đó, con đứng đây 

Cách nhau chỉ bằng vài phân gỗ 

Xa nhau tưởng chừng như mấy độ, 

Và ngàn năm dáng mẹ đã tuyệt mù 

 

Mẹ nằm đó, chiếc áo vàng tròn đủ 

Thật thân thương ôi màu vải phong sương 

Nhưng giờ đây! 

Bao bọc thân gầy chỉ là chiếc áo quan thôi –                                                               

Con về đây cắn chặt đôi môi 

Để khỏi bật khóc mẹ tôi còn đâu nữa... 

 

Hình hài mẹ ngày xưa con nương tựa 

Đôi mắt nào trìu mến ngọt ngào hơn 

Đôi mắt nào mòn mỏi đợi chờ con... 

Giờ khép kín thiên thu còn tiếc nuối 

 

Đau xót lắm có ai thấu nổi 

Khi hay tin mẹ đã bỏ con rồi 

Đường trần gian từ ấy gót đơn côi 

Con gánh trọn cơn bão lòng thật sự... 

 

Con muốn hét lên mà cõi lòng tức tưởi 

Mẹ thương ơi...! Mẹ trông lắm phải không... 

Đứa con trai duy nhất xa xăm 

Ngày nhắm mắt không được nhìn lần cuối 

 

Tha thứ cho con … 

Mẹ ơi đứa con vô vàn tội lỗi 

Bắt Mẹ chờ mòn mỏi tháng ngày qua... 

Không được cầm tay và nhìn mắt Mẹ sâu xa 

Lần vĩnh biệt đường trần chia hai lối 

 

Ngày mai đây khi chiều vàng tắt vội 

Mẹ đã nằm yên nơi đất lạnh thu sầu 

 

Từ mẫu ơi! 



Tang đầu đời con nghe hồn chao đảo 

Như chồi non giữa bão tố phong ba 

Bất hạnh lớn lao con ngỡ hãy còn xa 

Đã phủ xuống cuộc đời con rồi đó 

 

Mẹ ơi, kiếp sống chỉ là hơi thở 

Thật giản đơn mà rắc rối vô cùng 

Bao năm dài đường trần thế thênh thang 

Mẹ khổ nhọc đắng cay, chỉ vì con mẹ nhỉ...? 

 

Rồi hôm nay mẹ nằm đây yên nghỉ 

Một hơi thở dài vĩnh viễn ngàn thu 

Để lại cho con sầu khổ, ưu tư, 

Không về kịp để mẹ được nhìn một lần sau cuối... 

 

Cay đắng xót xa, từng cơn đau hờn tủi 

Lệ trong lòng réo rắc chảy qua tim 

Nuốt nghẹn từng cơn, con đứng lặng yên 

Bên Di ảnh, bên quan tài... 

Và chấp nhận hôm nay mình mất Mẹ 

 

Chỉ có thế...mà trời ơi hồn con tê dại 

Thì ra trái tim này Mẹ tạo đó người ơi! 

Hình hài này, hơi thở lúc thôi nôi 

Mẹ ấp ủ, nâng niu con trưởng thành khôn lớn 

 

Rồi bất chợt Mẹ buông tay tạ từ cuộc sống 

Chưa kịp nói lời từ giã đứa con yêu... 

Mẹ, Mẹ ơi trần thế đã cô liêu 

Kể từ lúc đứa con này - không còn Mẹ nữa ... 

26/04/89 

 

 

Hoài vọng 
Mây tím chiều nay lạc ngã đường 

Mang bóng người anh bạt khói sương 

Biêng biếc niềm thương em khẽ dệt 

Vần thơ tình nghĩa nhớ tha phương 

 



Từng cánh phượng rơi hạ lại về 

Từng lời thơ nhỏ nhớ anh ghê 

Từng con đường nhỏ giờ xa vắng 

Từng cánh chim côi bạt lối về... 

 

Chùa đó người xưa đã vắng rồi 

Con đường dĩ vãng đắng lên môi 

Nhẹ nhàng em bước trong yên lặng 

Tìm lại hương xưa bóng một người 

 

Chẳng biết phương xa tận cuối trời 

Trong hồn anh kỷ niệm đầy vơi 

Còn chăng bến nước con đò cũ 

Còn bóng người em thấp thoáng thôi... 

 

Dào dạt trùng dương mặc cuộc tình 

Nở trong hồn nhỏ đóa hoa xinh 

Trần gian dù có trăm màu sắc 

Hai chữ đơn côi vẫn một mình... 

 

Đóa hoa hồng nở giữa trời mơ 

Hình ảnh tương lai mãi đợi chờ 

Ngàn dặm sắc không đời giả hợp 

Ý tình gói trọn dưới lời thơ 

 

Một lần giả biệt biết ngày nao 

Viễn xứ quê hương khác sắc màu 

Xin gởi về anh ngàn cánh phượng 

Đỏ màu ly biệt đỏ thương đau 

 

Một thoáng nhớ nhung đọng cuối trời 

Hóa thành mây tím phủ nơi nơi 

Chiều nao anh ngắm vầng mây nổi 

Sẽ thấy hồn em vượt sóng khơi... 

Tiễn biệt Sư Huynh 

 

 

Thương quá mùa thu 
 

Thu lại đến rồi sao...ôi mùa thu của Mẹ 



Nắng hoe vàng tiễn chiếc lá sang thu 

Lưu luyến chia tay trong tiếc nuối tuyệt mù 

Cành xa lá bài ca buồn diệu vợi... 

 

Thu là thế! 

Bao năm rồi chờ đợi 

Tôi vẫn yêu thương bài thơ nhỏ ngày nào 

Con nai vàng dẫm trên lá lao xao 

Rồi ngơ ngác bâng khuâng 

Đón mùa thu tình ảo 

 

Cô bé nhỏ ngập ngừng vào cửa đạo 

Mắt ngây thơ hai má đỏ hây hây 

Miệng mỉm cười nhìn đàn chim nhỏ tung bay 

Bên hàng sứ chú tiểu trầm tư nghĩ ngợi... 

 

Thu là thế ! 

Mênh mang trong bóng tối 

Lời cầu kinh thầm thỉ vẳng canh khuya 

Của mẹ già hòa theo nhịp võng đưa 

Nhìn con ngủ mà lòng nghe thương thương quá... 

 

Lối mòn nhỏ về chùa điểm trang nhiều hoa lạ 

Chuong chùa ngân dục giả khách dâng hương 

Tay trong tay theo ánh nắng chiều vương 

Em cầu nguyện mùa vu lan thắng hội 

 

Thu là thế! 

Mảnh trăng rằm chung lối 

Tôi và người vô thủy đã gặp nhau 

Dù trần gian là một giấc chiêm bao 

Ta còn lại...và trao nhau những gì cao thượng nhất 

 

Tôi vẫn thích nghĩ suy về sự thật 

Gìn giữ màu thu trong ánh mắt nụ cười 

Đơn giản hài hòa thu vẫn đẹp thu ơi 

Thương thương quá một mùa thu tao ngộ 

 

Thu là thế! Bình an 

Và mặt nước hồ thu không hề gây giông tố 



Để cho tôi trìu mến gọi tên ai 

Tặng cho Anh vần thơ nhỏ hay hay 

Cài trên áo màu hoa hồng diễm tuyệt 

 

Vui lên nhé, 

Nhưng cũng đừng quên có một màu băng tuyết 

Tôi xót xa tặng chị đóa hoa xinh 

Rồi tiễn đưa...tiễn đưa riêng lẻ một mình 

Màu hoa trắng chị đi vào cuộc sống 

 

Thu là thế! 

Như em thơ ngủ say không giấc mộng 

Môi mỉm cười đỏ ngọt lịm tình ân 

Má đào thơ còn vương mãi vị thơm 

Tôi xin được một lần - hôn lên màu môi ấy!! 

Như cánh chim non tập bay còn run rẩy 

Nhưng sung sướng dâng tràn vỗ cánh đón bao la, 

Bầu trời tự do đâu phải ở đâu xa 

Mà tất cả những gì thương thương nhất 

 

Thu là thế! Hoa thơm mật ngọt, 

Là dáng thơ là nhung nhơ ấp yêu 

Là dỗi hờn là mơ mộng cô liêu 

Là dĩ vãng 

Hôm nay 

Và ngày mai thương thương quá... 

Viết cho học trò bé tí ở Thôn Cỏ 80 

 

 

Xa vắng 
 

Xin cát bụi thời gian 

Ngừng trôi...đừng về bên ấy! 

Cho tình người còn đọng lại hôm nay 

Xin mưa nắng mây hồng 

Ngập ngừng phương ngoại 

Cho lòng buồn mắt biếc cũng u hoài... 

 

Rồi Nguyệt tử dừng chân 

Sương chiều lữ khách 



Thoáng tao phùng biền biệt áng mây bay... 

Nỗi nhớ người đi tình sầu vụng dại 

Em đã thương rồi màu áo Như lai... 

 

Hoài Phương ơi! 

Xa lắm, cho tình buồn có phải ..? 

Mộng của hôm nào vượt khỏi tầm tay... 

Anh ơi phương ấy bây giờ, 

Có còn giữ chút tình thơ trong hồn 

Mây chiều tiễn biệt hoàng hôn 

Cho thương lối nhỏ thiền môn đợi chờ... 

Em còn đếm bước bơ vơ 

Cho anh khuất nẻo sương mờ xa xăm... 

Ngàn sau tình vẫn âm thầm 

Người ơi! Nước đã về trăm phương buồn... 

1 đứa em…Hoài Khanh 

 

 

Mẹ là tất cả 
 

Mùa Vu Lan này con không còn Mẹ 

Hụt hẫng bơ vơ không một kẻ đồng hành 

Không còn ai kể lể tâm tình 

Không còn người để con thân thương gọi Mẹ 

 

Con chợt hiểu mồ côi là thế! 

Tất cả đều không đau buốt xé tâm can 

Nhớ ngày nao! Nóng quá Mẹ ơi 

Rồi lạnh quá cũng than 

Rồi buồn ngủ rồi Mẹ ơi con đói 

 

Ai sẽ đến bao nhiêu lần mong đợi 

Như lá rừng cây Mẹ đáp ứng không ngừng 

Bao lần vượt cạn Mẹ vẫn ung dung 

Mấy bận thăng trầm chưa từng than thở 

 

Mẹ ơi! Mẹ là bao dung tất cả 

Mẹ ơi! Mẹ là hóa giải mọi ngôn từ 

Mẹ ơi! Mẹ là siêu tuyệt cả thánh thư 

Mẹ ơi! Là biết rằng mình có Mẹ 



 

Con có Mẹ là con còn tất cả 

Nên Mẹ ơi! Tất cả vẫn là đây 

Hoa màu hồng con thấy tóc mẹ bay 

Hoa màu trắng Mẹ mỉm cười nhân ái 

 

Nhân ảnh Mẹ vĩnh hằng tồn tại 

Trong tim con và trong cả đất trời 

Vô lượng hằng sa tình Mẹ thắm muôn nơi 

Cho hoa cỏ xinh tươi, và cho đàn con rạng ngời khôn lớn 

 

Không vì làm ơn Mẹ thương vô bờ bến 

Không đợi đáp ơn Mẹ dâng hiến cả cuộc đời 

Phận làm con nguyện nhớ mãi Mẹ ơi 

Dòng sữa Mẹ con uống từ ngàn thuở trước 

 

Xin kính nguyện trọn đời bao duyên phước 

Con đắp xây thành công đức an lành 

Cầu song thân vào biển giác cao thanh 

Hưởng giải thoát vô ưu miền tịnh thổ 

 

 

Nhắn nhủ 

Thế mình sắp ra đi rồi nhỉ...? 

Chuyện cuộc đời vẫn điệp khúc là đây 

Niềm vui nào dù trọn vẹn mê say 

Cũng kết thúc bằng nỗi buồn vương vấn 

 

Mai mình đi đường quan san lẻ bóng 

Nhưng ân tình mãi rực sáng trong tim 

Tháng ngày qua xin giữ mãi không quên 

Để an ủi tâm hồn mình... người nhé! 

 

Lối mòn xưa bao giờ người trở lại 

Nhớ âm thầm nhẹ bước để tìm tôi 

Không phải là một hình ảnh xa xôi 

Mà hiện hữu khi trong lòng nhung nhớ 



 

Đường sỏi đá xin người đừng bỡ ngỡ 

Lối mòn này tôi đã mãi lại qua 

Hãy đến gần và thử hỏi lá hoa... 

Còn nắm giữ dư hương mình ngày đó. 

 

Mai mình đi! con đường xuyên qua phố 

Sẽ nhạt nhòa dáng xao xuyến ngẩn ngơ 

Kể từ đây thôi vắng một nàng thơ 

Từng tô điểm cho phố phường diễm lệ... 

 

Mai mình đi...! biết ai người thay thế 

Những sáng chiều bỗng thoáng chốc... phù du 

Rồi bao giờ trời trở gió vào Thu 

Lá vàng rụng chắc người buồn lắm nhỉ...? 

 

Mình chưa dám gọi là người tri kỷ 

Đến bao giờ mới gọi tiếng tri âm 

Bao ân tình đã khắc đậm tháng năm 

Thành kỷ vật trong hồn mình tuyệt đối 

 

Mai mình đi! đường xưa thôi chung lối 

Cổng hững hờ thôi đón khách tha phương 

Dáng dấp xưa nếu còn mãi vấn vương 

Thì hãy nhớ_nhìn lên cười thân ái... 

 

Tôi đón nhận và giữ gìn mãi mãi 

Trái tim ngày nào ngời sáng tin yêu 

Dáng hình nào của năm tháng chắt chiu 

Thành biểu tượng của tháng ngày xa vắng 

 

Biết nói gì đây...ân tình sâu nặng, 

Nên dệt vài lời nhắn nhủ thiết tha 

Mai mình đi!... không phải mãi mãi xa 

Còn trở lại... 

Một ngày_ngày mai_đừng quên nhé 

 

 

Đơn côi 



Gió hỡi phương nào về nẻo sống 

Mang niềm tin và mang cả hồn ai 

Mây đó cuốn theo chiều ước vọng 

Cho vô tư tràn ngập nét phương đài 

 

Biển cả giờ đây sống dậy rồi 

Ngút ngàn sóng bạc lịm dòng khơi 

Đau thương vùi lấp hồn trong trắng 

Máu lệ chan hòa mặn thắm môi... 

 

Ai lại tìm tôi có hỏi tôi... 

Vì sao triệu kỷ cách xa rồi 

Viễn ly cát bụi bay theo gió 

Vùn vụt thời gian cứ mãi trôi... 

 

Đường phố buồn tênh quán lạnh lùng 

Bụi mù đùa cợt cuốn bay tung… 

Phượng sầu trơ gốc giờ thay lá 

Chiếc áo học trò gợi nhớ nhung. 

 

Một cánh lá rơi tận đáy lòng 

Nỗi buồn man mác lẫn từng không 

Dáng ai thấp thoáng đi trong mộng 

Chợt ngẩn ngơ sầu dõi mắt trông... 

 

Vắt trong không khí chút dư hương, 

Thấm tận trong lòng nỗi vấn vương 

Đắng lên môi nhạt niềm u uất, 

Bóng cũ xa vời hút trong sương... 

 

Vạn kiếp qua rồi tôi đã đi 

Bụi đường ôm ấp chí nam nhi 

Còn gì đây nhỉ, làm chi nhỉ...? 

Ngoài giấc kê vàng nặng trĩu mi... 

 

Nước chảy ngàn năm đá sỏi mòn 

Vết hằn dĩ vãng đậm hồn son, 

Ai đâu xóa nhạt trong tiềm thức 

Để giấc mơ đời bớt héo hon 

 



Thực tại giờ đây quá phủ phàng 

Đám mây mộng ảo hết linh đan 

Bàng hoàng thôi lỡ rồi con tạo, 

Bến cũ thuyền xưa đã sang ngang 

 

Chùa đó rêu phong đá phủ mờ, 

Tượng buồn hoang lạnh lá lơ thơ 

Hạ ơi! Nung cháy ngàn cây cỏ... 

Sơn thủy điêu tàn cảnh xác xơ... 

 

Cốc vắng huỳnh y lá đổ dồn, 

Độc hành lê bước giữa cô thôn 

Nhện giăng mấy lối tơ sầu muộn 

Gió vọng thì thầm đâu tiếng chuông? 

 

Dòng tâm sự giờ đây khô cạn quá, 

Nguồn khí sinh về cuối bãi tha ma 

Tìm mảnh đất chôn vùi bao nấm mộ 

Kỷ niệm phai tàn năm tháng lần qua... 

 

Tôi ra đi theo vì sao triệu kỷ 

Gió tiễn tôi như tiễn kẻ vu quy... 

Về bến khổ mang nỗi niềm bất lực, 

Thế hệ mình hổ mặt đấng tu mi... 

Núi nhỏ hải đăng, Vũng tàu... 

 

 

Giọt lệ trời 
 

Lấm tấm bay như tơ trời rủ xuống 

Che nắng hồng e ấp dưới vầng mây 

Em đã đến... chồi non reo sung sướng 

Ve vuốt tàng cây, làm mát lạnh da người 

 

Đợi chờ em mấy mùa trăng vằng vặc 

Từng sợi tơ xa vắng tận chân trời 

Trong thật trong... em bay như màu mắt 

Buồn thật buồn... em đến bởi từ đâu...? 

 



Mỗi bước em về nghiêng nghiêng ngõ trúc 

Gió xôn xao buồn nhớ đến long lanh, 

Em thờ ơ nhẹ nhàng như hờn trách... 

Rồi buông mình trên biển cả xanh xanh 

 

Thật kỳ diệu đất vô tư thổn thức 

Đón em về ngọt lịm ở đầu môi 

Không một lời - mà những gì em cho là rất thật 

Như tình yêu muôn thuở không vơi… 

 

Khác với em trần gian sao lắm chuyện, 

Để em buồn thỉnh thoảng lại đi xa, 

Tìm hiểu về Em, như hỏi về linh hồn sỏi đá 

Lời thì thầm em vội vả rơi rơi 

Trên cát bụi còn ghi lời em nói: 

“Tôi chỉ là hạt lệ của trời thôi…” 

 

 

Dỡ dang 
 

Chiếc nôi vũ trụ dệt rồi, 

Tôi_em đón nhận tuổi đời thương đau... 

Trên đồi vắng chiều nào... 

Tôi gặp em chưa một lần quen biết, 

Lại thân thương sau buổi tao phùng 

 

Tôi mở mắt chào đời 

Trước em mấy mùa thu lá rụng 

Vẫn chiếc nôi đời không dứt tiếng ru xưa 

Và em ơi! Mấy mùa mưa cách biệt 

Giọt nước nào đã kết đọng nên em. ? 

Mà... 

Sáng long lanh từng ánh sao trong ánh mắt 

Môi ngọt ngào trong hương vị thương yêu, 

Tôi tiếc nuối sao hoa mình nở sớm 

Chẳng cùng em trong nhịp thở thăng trằm, 

Chẳng cùng em đắm mình trong ánh mắt 

Tìm lại con đường khi hai đứa chưa quen... 

Rồi tôi ra đi 

Và em ở lại… 



Một chút gì trong gót nhỏ vương vương 

Một tâm tư dù chưa trao trọn vẹn... 

Mà hành trang sao nặng trĩu trong hồn 

Nên em ơi! 

Tôi chợt hiểu--- đường ngàn năm ta đã gặp nhau rồi 

 

Tuổi hai mươi chợt trở về lén lút 

Và em tôi bỗng vỗ cánh thiên thần 

Bờ mộng sinh dáng em thành cao vút 

Bỏ lại ngôn từ...vỡ lớp thi nhân... 

Sóng tràn dâng 

Trong chiếc nôi chưa phai màu năm tháng, 

Thuyền bấp bênh em đổ bến mơ nào? 

Tôi tìm em không nhìn qua sắc áo 

Chỉ dừng nghe dòng sông nhỏ thì thào... 

Và em ơi! 

Mấy mùa mưa nước đục 

Sao vẫn ngọt ngào hương vị hôm nao 

 

Tôi trong mơ...em cũng trong mơ 

Tôi say mộng điệp em mờ dáng thơ 

Vị lai em có trông chờ? 

Hôm nay nhỏ lại bên bờ chút duyên 

Rồi mai xa cách đôi miền, 

Dáng em trong mắt nối liền tình yêu... 

Thương tặng Sadi M Phước, 

người em trong lối mộng 20 đã vỗ cánh... 

Đồi nắng cháy, Lái thiêu vào Hạ 78 Nguyệt tử 

 

 

Lạc lối 
 

Tôi về từ độ hoang sơ 

Mang thân tứ đại hồn mơ Niết bàn, 

Em từ trần mộng bước sang 

Nhiễm cơn gió huyễn vội vàng ái ân... 

Ngẩn ngơ bày cuộc phong trần, 

Hoa vàng núi biếc thiên thần bơ vơ.! 

Để rồi em lại ngu ngơ, 

Trong vô minh bỗng lờ mờ ánh trăng... 



Sao trời mà ngỡ tôi chăng...? 

Thương, nhân ngã vỡ cung Hằng biệt ly 

Tôi đau tận chốn A tỳ 

Mong em sáng ngọn lưu ly lối về 

Đường trần lặn ngụp cơn mê... 

Hoang mang hai nẻo, vụng về kiếp tu 

Ai lên tận đỉnh sa mù... 

Cho tôi lịm chết thiên thu bóng Người... 

Bình minh trên đỉnh Hương vân, Lập đông 2012 

Nguyệt tử khách 

 

 

Đi...về 
 

Bao giờ em đi tôi nhớ 

Lần này em nhớ tôi đi... 

Đến đi cùng là nhung nhớ 

Chẳng qua 2 mặt cuộc đời 

 

Bầu trời sao đêm biển lặng 

Ai hay gợn sóng trong lòng 

Bên ngoài xa xăm trăng sáng 

Lẻ loi thơ thẩn một mình... 

 

Chim khuya bay qua biển nhớ 

Thầm nghe xao xác cuộc tình 

Mênh mang tìm em bỡ ngỡ... 

Về đâu cuối nẻo nhân sinh... 

 

Tôi đi bao lần rồi nhỉ? 

Bỏ em như chửa tao phùng... 

Thời gian ta làm tri kỷ 

Đẹp hoài 2 chữ nhớ nhung... 

 

Đi...về trần gian vạn nẻo 

Mà sao gặp chỉ một đường 

Vào ra con đường sinh tử 

Vằn lên một lối yêu thương... 

 

Giờ nầy em đang thao thức 



Thì tôi trăn trở canh thâu, 

Gặp nhau giữa dòng hư thực 

Thời gian nào có sắc màu 

 

Nhìn nhau để rồi ngoảnh mặt 

Khi gần lúc lại như xa... 

Cái gì còn vương lâu nhất... 

Em ơi! Nuối tiếc...khôn cùng... 

Viết giữa bầu trời đầy trăng sao và nỗi nhớ... 

NT - 14/11/13 

 

 

Tiễn một người đi 
 

Sáng nay em đưa tôi đi 

Gót chân còn vướng chút gì không em 

Mưa không rơi sao nghe lòng thấm nặng 

Chẳng phải sương rơi mà ướt đẫm tình người. 

 

Trên đồi vắng chiều nao 

Tôi về thăm con đường kỷ niệm 

Thăm lại người em muôn thuở vẫn buồn 

Đêm mùa Đông mình nằm nghe sương rụng 

Nhưng bên em tôi ấm cả con người... 

 

Đời vẫn thế tiếng em thầm tâm sự 

Tôi nghe cay vị đắng của cuộc đời 

Thương em nhiều sao nói được em ơi 

Chỉ yên lặng nghe nỗi buồn nhỏ giọt 

 

Tôi người anh, 

Áo phong sương đã dạn dày cay đắng 

Nhưng con tim và giọt máu vẫn hồng 

Vẫn nghẹn ngào trong ánh mắt chờ mong 

Tim nức nở nhìn dáng em quay về lối nhỏ 

 

Con đường nầy tôi đã bao lần lại qua ngày đó 

Nhưng hôm nay bỗng yên lặng cúi đầu, 

Và bầu trời cũng tiễn biệt trăng sao 

Thay vào đó tình em giờ rực sáng... 



 

Đi bên em tôi thương về dĩ vãng 

Lần gặp em tôi hiểu được tình người 

Hiểu thêm rằng lời hứa ở đôi môi 

Không thật sự đưa em vào mơ ước 

 

Rồi đến lúc phải nói lời ly biệt 

Em nhìn tôi với đôi mắt ngập tràn 

Trôi thuyền tôi về tận đỉnh mênh mang... 

Không bến đậu tình sầu xây chất ngất... 

 

Mẹ đưa tôi vào biển đời đau khổ 

Ngát hương tình mẫu tử tiếng ru xưa 

Thầy đưa tôi vượt sóng đời giông bão 

Của màu y thương quá nói sao vừa... 

Và bạn bè đưa tôi vào biển phố 

Bao mắt yêu thương chở nặng ân tình 

 

Nhưng ! 

 

Sáng nay trời chưa bình minh 

Em đưa tôi với mối tình viễn phương 

Cần gì nói đến yêu thương 

Tình em như ánh triêu dương giữa hồn 

Để rồi mỗi độ hoàng hôn 

Tôi mơ thấy dáng em buồn đứng bên 

Ước chi tôi được bắt đền 

Đưa em trở lại với niềm bình an 

Đường xưa rộ nở hoa ngàn 

Vô tư mà vẫn ngập tràn nghĩa nhân 

Ngàn năm sầu ngất chuyện trần 

Em cho tôi được một lần bên nhau 

Viết cho Sa di Minh Phước 

 

 

Cảm thông 
 

Gà gáy canh khuya xao xác buồn 

Tròn đêm thức trắng đếm tơ buông 

Chạnh lòng thương cảm người phương ấy 



Nỗi vắng niềm đơn_biết ai hơn! 

 

Mưa nhỏ bay bay lạnh tim buồn 

Gió ơi! xin gởi trọn nhớ mong 

Hãy đem xông ướp hồn cô lữ, 

Để thấm càng thêm thấm đọng lòng... 

 

Gió buốt bên trong có nghĩa gì... 

Từ lâu ta ướt đẫm đôi mi 

Tận trong tiềm thức mà xa vắng 

Ai hiểu cho ta tiếng thầm thì... 

 

Chỉ có màn đêm, chỉ bóng đêm 

Cảm thông chuyên chở những êm đềm 

Đưa ta đến với thiên đường mộng 

Bằng ý, bằng tim ấp ủ riêng... 

 

Canh vắng lòng nghe vẫn rộn ràng 

Hiểu người qua những lúc canh sang 

Một, hai rồi bốn bao lâu nữa...? 

Vằng vặc thời gian ngút dặm ngàn... 

 

Chừng ấy là thôi... chừng ấy thôi!! 

Đã nghe hiểu hết cả nhau rồi 

Cung đàn lạc nhịp âm thanh vỡ... 

Thương cảm trào dâng thấm mặn môi. 

 

Thức trắng một đêm cảm thông nhiều 

Để trong thương nhớ biết bao nhiêu... 

Không gian bàng bạc xin hòa nhập 

Lặng lẽ nguyện trao hết mọi điều. 

 

Chỉ hiểu nhau thôi... là cuộc đời 

Trở nên đầy đủ chẳng hề vơi 

Tận trong sâu thẳm... còn ai đó...! 

Thì nỗi đơn côi đã hết rồi. 

 

Hãy sống sao cho trọn chữ tình, 

Để nuôi dưỡng mãi điểm anh linh 

Sáng lên màu mắt trong tim nhỏ 



Giữ được cho ai... chính giữ mình...? 

 

 

Trăng mơ 
 

Trăng về ngự đỉnh non xưa 

Ta về chép lại vần thơ gối đầu 

Vô thường dời gót qua mau 

Nét thơ nào dễ nhạt màu thời gian 

Mang lên tận động hoa vàng 

Đem khoe nét thắm với ngàn cỏ hoa 

Dễ thương sao nét ngọc ngà 

Ngát hương tri ngộ âm ba vẫn còn 

 

Vào mùa thu chiều hoang hôm nọ 

Lá vàng rơi về gốc nhớ thương 

Ta đi góp lá bên đường 

Nghe hồn rơi lạc niềm vương vấn sầu 

 

Kết thành ngọc châu 

Hội ngộ hôm nào 

Nhớ quá khứ còn quen nét thắm 

Nên hôm nay chợt cảm thông_cười... 

Hay tương lai… 

Những lối mòn trơ nắng 

Cháy cả không gian còn lại tình người 

Và chiều hiện tại hôm nay 

Bên bờ trần mộng ta say 

Tập thơ ấp gối tháng ngày khói sương 

 

Nắng đọng bên vườn 

Cánh hoa hồ điệp 

Non tùng xanh biếc 

Nửa áng mây vương 

 

Đường chiều quảy gánh đi nhanh 

Phù sinh một kiếp trọn dành cho ta 

Sau lưng một mảnh trăng ngà 



Mây thương gió nhớ bài ca tự tình 

Chập chờn trong giấc vô minh 

Lời ru diễm tuyệt giật mình bơ vơ 

 

Trần gian muôn lối 

Cõi mộng trần duyên 

Thế rồi 

Người về hoa lại nét thơ 

Điểm tô nét thắm bên bờ mộng sinh 

Hữu duyên trao lại chút tình 

Ta nghe hương đọng lời kinh nhiệm mầu 

Ngày nào tỉnh giấc chiêm bao 

Vẫn nghe quá khứ ngạt ngào niềm thương  

Sài Gòn 

 

 

Cát bụi 
 

Thoạt nghe tin báo bàng hoàng 

Tâm tư vỡ nát muôn ngàn niềm đau 

Đại Đức hỡi..! 

Mới hôm nào đệ huynh còn hội ngộ 

Mà hôm nay sao đã vội xa rồi 

Cõi hồng trần Sư để lại đơn côi 

Cho huynh đệ tìm đâu hình dáng cũ! 

 

Một áng sao băng 

Đã mất đi vô vàn ánh sáng 

Một vần mây nổi 

Đóa hồng liên đã kết nụ huy hoàng 

Bao năm rồi trần thế gót lang thang 

Giờ rủ sạch bụi hồng về Cõi Tịnh 

 

Than ôi! 

Tiếng mỏ lời kinh 

Nghe đau xót lòng người phật tử 

Giờ phân ly ai chẳng bùi ngùi 

Phật dạy rằng: sinh tử buồn vui 

Là ảo hóa Tâm Chơn thường chẳng động 

 



Nhưng Đại Đức ơi! 

Tâm chúng sanh còn trong vòng mê vọng 

Thì làm sao một lúc dứt tình người 

Tiếc cho cùng hoa cũng phải tàn rơi 

Vẫn đau xót: cho một lần vĩnh biệt 

 

Giờ đây trước kim quan 

Đại Đức ơi có biết 

Lệ ngàn năm lệ mặn đã rơi rồi 

Gió ngàn phương buồn thảm khắp trùng khơi 

Lời niệm tưởng tiễn người về nẻo giác 

 

Nhớ hôm nào... 

Đệ huynh cùng bàn bạc 

Xin an cư tu học để trau mình 

Thế mà rồi trời chưa đổi bình minh 

Thì Sư đã xa chơi miền dị lộ 

 

Không mưa rơi mà cõi lòng giông tố 

Không sầu thương mà ấm ức trong hồn 

Nghe tin buồn như đón cả hoàng hôn 

Trời bỗng tối...xa thật rồi Sư nhỉ! 

 

Một thoáng cổ kim chớp mắt 

Ngàn năm dâu bể trao tay 

Thế là hết đường trần Sư yên nghỉ 

Nhưng nghìn thu hình ảnh chẳng mờ phai 

Sư ra đi để lại mảnh hình hài 

Và để lại niềm tiếc thương nhung nhớ 

 

Đại Đức đã ra đi ..! 

Nhưng Đại Đức đã hẹn ngày tao ngộ 

Nơi quê hương nơi cõi lạc an nhàn 

Và giờ nầy trước lúc di quan 

Xin thay mặt Đệ Huynh đồng kính tiễn 

Hồng trần cõi tạm nơi đây giả 

Tịnh Độ nhàn vui chốn ấy về 

Tứ đại trở về cho cát bụi 

Tâm Chơn hườn đáo lại Chơn Tâm 

Điếu văn: Đ Đ Minh Hải 



 

Khúc thụy miên 
 

Chiều thưa nắng mưa bay trong lối nhỏ 

Lá chưa vàng sao rụng xuống đầu hiên 

Gót em về lao xao mùa Hạ đổ 

Tôi ngỡ ngàng chợt tỉnh giấc triền miên 

 

Bao năm rồi đời vẫn là mộng ảo, 

Tình khói sương còn thoáng đẫm mi buồn 

Trăng thề ước để cho trời giông bão 

Và mưa nguồn ngọt lịm cả niềm thương 

 

Tôi lớn lên trong bao niềm thao thức 

Từ hoang sơ ai tạo mối duyên đầu 

Rồi lỡ hẹn bên vầng trăng cỗ độ 

Cho thu vàng thương mãi hạt mưa Ngâu 

 

Em chợt đến...trả lời tôi tất cả 

Áo hoàng hôn tha thướt chút tơ trời 

Em không nói...âm thầm như vách đá 

Mà ngàn lời bàng bạc khắp trùng khơi 

 

Thật không em khi sắc là không định 

Mây vô thường vân cẩu hợp nên duyên 

Tình dâu bể đầu môi đâu thật tính 

Thì hoa lòng chợt nở đóa vô biên 

 

Bên ghềnh đá đám rêu phong thầm thỉ 

Trách thời gian lợt lạt mối ân tình 

Một sát na đã là bao thế kỷ 

Ôm mối sầu ai trả nợ ba sinh 

 

Chút men đời tôi nếm vào xao xuyến 

Và em ơi! Vị ngọt có chơn thường... 

Để cho tôi đốt lên bài kinh nguyện 

Tiễn em về tận cuối nẻo mờ sương 

 

Không tự tánh...bao đời tôi lưu lạc 

Tìm tên em trong bóng sắc ảo huyền 



Đâu có ngờ trăng muôn đời vẫn bạc 

Gió thì thầm ca khúc nhạc tùy duyên 

 

Thì em đó tấm thân là cát bụi 

Rồi mai đây về sa mạc cuộc đời 

Buông trả hết còn gì trong cỏ nội 

Chút sương chiều vương vấn mảnh tình tôi 

 

Nào ai biết em đã về phương ấy 

Trong đêm qua hoa nở trước hiên nhà 

Tôi chợt hiểu dòng tái sinh là vậy... 

Con thuyền xưa về bến cũ ngàn hoa 

 

Bây giờ đây dáng em là nắng Hạ 

Là lối xưa lá rụng ướp hương thiền 

Là suối biếc nở đầy hoa cỏ lạ 

Là muôn đời vẫn một đóa sen thiêng. 

Hạ 84 
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