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Ai Hay ! 
Ấm Áp Là Khi 

An Bình 
An Nhiên 

Ẩn Trong Nhau 
Ánh Hồng Dương 

Ánh Trăng Tan 
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Bài Học Nửa Đời 

Bản Lai Vẹn Tuyền 
Bận lòng chi nữa 

Bao Nhiêu ... 
Bây Giờ Hoặc Không Bao Giờ 

Bên Đời Con Có Phật 
Bên Đời Mưa Nắng 

Biết Mình 
Bỏ Lại Bên Đời 

Bởi Mẹ Là Lẽ Sống Của Đời Con 
Bóng Thời Gian 
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Cà Sa Mộng 
Cái Tôi 
Cảm ơn 

Chỉ Là Mộng Thôi 
Chỉ Vì Quên 

Chi Rồi Cũng Qua 
Chiếc Ô Thiền 

Chiều bên sông Ni-Liên 
Chiều Tịch Liêu 

Cho Bỏ Lúc Trăm Năm 
Chờ Con 



Chữ Tâm 
Chưa... 

Chưa Hề Có "Tôi" 
Chuyện Nhỏ, To 

Có hề chi! 
Cõi Không Mây 

Cõi Mộng Biết Chăng Là 
Cõi Trăm Năm 

Cũng Chỉ Vì Thương 
Cùng Một Chuyến Đi 
Cùng Một Kiếp Mây 

Cùng Vị Mặn 
Cứ ngỡ... 
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Đ 
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Đành Quên Sao 
Đạo Tỉnh Thức 

Đất Mẹ Bao Tình 
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Đôi Khi 
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Đột Nhiên 
Dù Chỉ Một Lần 

Dưới Chân Từ Phụ 
Đường Xưa 

Đường về Linh Thứu 
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Em Xin " Vừa Đủ" 
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Hồ Như 
Hoa Bình Minh 

''Hoa đốm'', nào thấy ai ! 
Hóa Thân 

Hoa Vàng Tháng Giêng 
Hơi Thở Cho Con!!! 
Hương Bình Minh 
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Khép Trần Duyên 
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Khóc & Cười 
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Khúc Tâm Khai 
Kiếp Hư Vân 
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Mười Thương Vu Lan 
 

N 
 

Nét Xuân Khai 
Nếu Ai Hỏi 
Nếu Có Lúc 
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Nếu Mất Đi 
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Ở Chốn Không Lời 
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Pháp Kiều 
Phật Chất 

Phút Trải Lòng 
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Qua Ngõ Phù Vân 
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R 

Rồi Có Một Chiều 
Rót Cho Nhau 
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Sau Bức Màn Mây 

SAYONARA (Xoay Vô Na Ra) 
Soi Gương 
Soi Lòng 
Sơn Cư 

Sống An Vui 
Sống Chậm 

Sống Để Yêu Thương 
Sống Đời Ý Nghĩa 
Sống Nhẹ Nhàng 

Sống Như Là.. 
Sống Trọn Niềm Thương. 

Sóng Và Giọt Lệ 
Sống Với Nhau 

T 
Ta Về 

Tắm Bụt Từng Ngày 
Tâm Hương Mùa Phật Đản 

Tâm Ngôn 
Tâm Thiên Nhiên 

Tâm Tình Gửi Huế 
Tâm Xuân 
Tàn Mộng 

Thầm Nhận 



Tháp cổ trăng ngà 
Thắp nến hoàng hôn 

Thắp Sáng Tâm Đăng 
Thật Nghĩa Tu Hành 
Theo Dấu Như Lai 

Thiên thu đẹp mãi nụ cười 
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Thở Và Cười 
Thoảng Hương Xuân 

Thoáng Mây Tan 
Thoáng Trầm Tư 

Thôi Kệ 
Thôi Kiếp Đi Hoang 

Thời Gian Nào Có Đợi Ai! 
Thói Thường 

Thư Gửi Quê Hương 
Thử Sống Cho Nhau 

Thuận Pháp 
Thức Giấc Hoa Phai 

Tiếng Chuông 
Tiếng Ru Ngàn Đời 

Tĩnh Lặng 
Tĩnh Lặng Giữa Đôi Bờ 

Tỉnh Ngôn 
Tình Nguyện. 

Tĩnh Tại 
Tơ Sầu 

Tôi Chỉ Là 
Tôi Là Mộng Mị 
Tôi Thấy Phật 
Trả nợ quên về 

Trả Nốt Cho Duyên 
Trầm Tỉnh Sống 

Trần Gian In Bóng Phật Ngồi 
Trăng sáng đầy cõi Tâm 

Trên Sóng 
Trở Về Với Tâm 

Trọn Vẹn Với Hôm Nay 



Trong Khoảnh Khắc Này 
Trong Tầm Tay 

Trước Khi... 
Từ Bi Nguyện 
Tự Biết Mình 

Tự Độ 
Tu Hạnh Cây Chổi 

Tự Lực 
Tự Nguyện 

Tự Tình Xuân 
Tự Tri 

Tu Từ Trong Ruột Tu Ra 
Từng Giọt Thanh Lương 

Từng Ngày Nhớ Phật 
Tưởng như Huế trong lòng 

Tuy Gần Mà Xa... 
Túy Sinh 

Tỷ Phú Thời Gian 
V 

Vài Dòng Thơ Lớp 1 
Vân Du 

Vẫn Trong Nhau 
Vào Chùa 

Về dưới bóng mẹ hiền 
Về dưới bóng Từ Bi 
Về Lại Nguồn Chân 
Về Trong Tỉnh Thức 
Vô Lượng Ân Tình 

Vô ngại 
Vô ưu 

Vội 
Vọng bình yên 

Vọng Mãi Lời Ru 
Vọng tiếng kinh xưa 

Vừa 
Vườn xưa 

X 
Xin Sống Lại Một Lần 



Xuân Bên Cội Bồ Đề 
Xuân bên Đại Tháp nguyện cầu 

Xuân Thường Tại 
Xuân trên xứ Phật 

Xuân về trong cõi mộng 
Xuân Viễn Xứ 

U 
Uống Trà Với Phật 

 
*** 

Ai Hay ! 
 

Ai hay trong một tách trà 
Có hồ sen ngát mượt mà dâng hương 

Ai hay trong gió ngàn phương 
Đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời 

 
Tay em cầm mảnh giấy rời 

Nhìn sâu... chiếc lá trên đồi nằm im . 
Ai hay trong một cánh chim 

Chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. 
 

Hữu thân giữa chốn Ta Bà 
Là vương bóng dáng hằng sa luân hồi 

Ngửa bàn tay dưới mặt trời 
Lặng nhìn, hội ngộ bao đời xa xôi... 

 
Nên người nào có xa tôi! 

Tôi và thế giới chẳng rời xa nhau . 
Khi người mang vết thương sâu 

Hồn tôi lân mẫn nguyện đau vì người 
 

Khi người nở một nụ cười 
Bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng . 

Ai hay một trái tim nồng 
Mở ra ôm được muôn lòng thế gian! 

 
ẤM ÁP LÀ KHI... 

 
Ấm áp không phải là khi 
Ngồi cận kề bên bếp lửa, 



Mà là lúc ta ngồi giữa 
Một bầu không khí thương yêu?! 

Ấm áp đâu phải mặc nhiều 
Một lần hai, ba chiếc áo. 
Là khi giữa trời mưa bão  

Đằng sau.. choàng áo cho mình. 
Ấm áp là.. sống hữu tình 

Biết trao ánh nhìn thông cảm, 
Một que diêm bừng lửa sáng 
Đẩy lùi ảm đạm mùa Đông. 
Nào phải mũ len, áo bông 
Mới nghe đời thêm ấm áp! 
Là khi gặp được bạn lòng 

Bên tách trà nồng, hương ngát. 
Đâu phải thật nhiều quà cáp 
Mới thấy dào dạt niềm vui, 

Ấm áp những khi.. ngậm ngùi  
Có một bờ vai tin cậy. 

Không phải xoa bàn tay lại 
Cơn lạnh mùa Đông qua đi. 

Là đường đời lúc gian nguy.. 
Chợt ai đến chìa tay nắm. 

Thà khi '' lạnh ngoài, trong ấm '' 
Đời vui, dù sống cảnh nghèo 

Hơn là '' ấm ngoài, trong lạnh '' 
Sang giàu vẫn cứ cô liêu... 

Thích Tánh Tuệ 
Bodhgaya - India - Noel 2014 

 
An Bình 

 
Nghìn thu đời vẫn ngược xuôi 
Ta về chốn cũ mà vui với mình 
Tìm gì giữa cuộc nhân sinh ? 

Thưa, tìm hai chữ An Bình, vậy thôi ! 
 

An Nhiên 
 

 Chiều hôm núi hỏi dòng sông 
Sao trôi đi mãi mà không thấy về 

Sông bèn róc rách, tỉ tê 



Nghìn thu nước đã nguyện thề cùng mây. 
Rồi mai, mưa xuống đất này 

Ấy thì ta lại sum vầy, thế thôi! 
Chớ buồn cho cuộc chia phôi 

Ngày sau trùng ngộ môi cười đẹp hơn. 
 

Vô thường ấp ủ chân thường 
Cõi Uyên, cõi tạm chưa từng vắng nhau. 

Núi ơi! Nắng đã phai màu 
Dòng thời gian chảy qua cầu vạn niên. 

Trùng trùng trong cõi nhân duyên 
Hẹn nhau dưới cội Chân Nguyên phút này. 

Ơ kìa, nước đã thành mây! 
Mưa rơi trên lá ... chiều nay núi cười. 

 
Đến, đi, sinh, diệt trò chơi! 

'' 'Bừng con mắt mộng''  thảnh thơi sống nhàn... 
Như Nhiên- Thich Tánh Tuệ 

 
ẨN TRONG NHAU 

 
Này em, trong chữ BELIEVE 

Chữ LIE chen giữa nằm ì , thấy không? 
Chớ tin vội chuyện viễn vông 

Sa vào bóng tối mênh mông, mịt mờ.  
 

Em ơi, trong chữ '' Lớp vờ '' ( LOVER ) 
Nó '' nhưn '' cái chữ ô vờ (OVER) đó em! 

Tình phai, dù mãi gọi tên 
Người ta vẫn bước qua thềm, lãng quên.  

 
Bạn ơi! trong một chữ FRIEND. 

Ba mẫu tự cuối vần '' END '' phũ phàng. 
Khi trong nghịch cảnh, tai nàn 

Mới hay ai thật '' đá vàng '' với ai.  
 

Anh ơi! có thấy chữ WIFE 
Ở giữa là '' IF '', nếu mai vẫn là... 

Vợ anh, chẳng của người ta 
Vậy mà một chút hở ra, mất liền! 

 
Trong chữ nghĩa đựng nỗi niềm. 

Vô thường thẩm thấu, bình yên tâm hồn.  



Mời em nhìn lại chữ '' MOM '' 
Vắng '' M..'', Mẹ vẫn cứ... ôm em hoài, 

 
Dù tha hương, sống bên ngoài 

Tình thương Mẹ vẫn trải dài phía em...  
Tình nao mới thật tình bền? 

'' Ba tình '' trên đó gập ghềnh, lắt lay.  
 

Em ơi, thức tỉnh, chớ say! 
Vòng tay của mẹ tháng ngày cho em. 

 
Ánh Hồng Dương 

 
Tặng ai một ánh hồng dương 

Cho hồn mở ngõ yêu thương đến cùng 
Một ngày trong cõi tạm dung 

Vạn điều độ lượng sống chung trọn lành 
Vì mình trong cả chúng sanh 

Thì vui với sự viên thành của nhau 
 

Tay sen chắp nụ nhiệm mầu 
Chân thành chúc một năm đầu vạn an 

 
ÁNH TRĂNG TAN 

 
Xưa có bầy khỉ nọ 

Lội xuống hồ vớt trăng 
Vớt mãi hoài chẳng được 

Nên mặt mày.. nhăn nhăn.  
 

Lắm khi mình giống khỉ 
Tìm hạnh phúc trần gian, 

Đôi tay vừa chạm tới 
Ơ..  mộng vàng vỡ tan!. 

 
Trăng nghìn thu vẫn đẹp 

Vì không thuộc về ai, 
Hồn khát khao chiếm hữu  

Trăm năm nỗi đau dài. 
 

.. Ta một đời ngây dại 
Chạy đua với mặt trời. 



Vừa thấy bờ hạnh phúc 
Hoàng hôn phủ xuống đời. 

 
Danh, lợi, tình mộng mị 
Tợ đáy nước trăng ngà, 
Lặn chìm trong mê hoặc 

Nên ngàn đời xót xa. 
 

U mê..  thành kiếp khỉ 
Chúi xuống dòng đảo điên. 

Ai giật mình, ngước mặt 
'' Vầng trăng xưa '' hiện tiền. 

 
Bài Học Nửa Đời 

 
Nửa đời người tôi hiểu được 

Vô thường - ấy lẽ thường nhiên 
Và ta chỉ là chiếc lá 

Trong rừng nhân loại vô biên.. 
 

Nếu có một điều vĩnh cữu 
Thì đó chính là đổi thay 

Đổi thay - chẳng hề thay đổi 
Đành hanh.. tại thế gian này! 

 
- Điều ta cho là Hạnh phúc 

Nào phải cứ là bên nhau 
Dẫu hai phương trời cách biệt 

Vẫn vui ý hợp tâm đầu! 
 

- Không phụ thuộc vào năm tháng 
Mà đo Sống ít hay nhiều. 

Chính là cách mình đã Sống 
Mỗi ngày Tỉnh thức bao nhiêu.. 

 
Nửa đời trầm tư hiểu được 
Bản chất kiếp người lẻ loi 
Đã biết nhân sinh hữu hạn 

Lấp đầy - vẫn thiếu mà thôi! 
 

- Con sóng phủ thềm năm tháng 
Xóa nhòa, cuốn nỗi niềm trôi 

Chỉ cần nhận ra, trầm tĩnh 



Đớn đau nào cũng phai phôi. 
 

Nửa đời người tôi học được 
Tan hợp, thăng trầm.. bởi duyên 

Lúc muôn sự về chốn cũ 
Nhẹ nhàng, đâu bận niềm riêng. 

 
Nửa đời người khi tỏ ngộ 

Phân trần đen, trắng mà chi! 
Thế gian mĩm cười đối diện 

Sống với cõi lòng vô vi. 
 

_Thích Tánh Tuệ_ 
 

BẢN LAI VẸN TUYỀN 
 

Phật là tim, Phật là tay 
Nên tình thương ấy tràn đầy, mênh mông.. 

Phật là Bát Nhã trí thông 
Chiếc ngai Phật ngự cõi lòng chúng ta  

 
Quên thì ta, Phật cách xa 

Nhớ, tâm tỉnh thức, một nhà Như Lai 
Ta- Người tuy một mà hai 

Tuy hai mà một, bản lai vẹn tuyền . 
 

Ai ơi.. đừng lỡ nhân duyên! 
 

BẬN LÒNG CHI NỮA.. 
 

Dù đã gặp qua lắm cụ già 
Ai hay mai đó cụ là ta ? 

Vẫn lo xuôi ngược đời cơm áo 
Linh hồn hoang phế cõi tha ma.. 
Dù đã thấy nhiều những nạn tai 

''Chuyện ấy.. đời ta sẽ đứng ngoài..'' 
Say sưa tạo ác quên hành thiện 
Bất chợt tai ương đến thở dài.. 

Dù biết chung quanh lắm khổ, buồn  
Ái tình, danh, lợi mãi tơ vương.. 

Bôn ba, tất bật quên nhìn lại 
Những kẻ về không ở cuối đường. 



Dù thấy bao nhiêu kẻ chết rồi 
'' Mình không như thế, chuyện.. xa xôi !! '' 

Chẳng một ai tin mình sẽ chết 
Bất chợt vô thường sóng cuốn trôi. 

- Ai đã Thấy, Nghe, Biết cả rồi 
Thì về, kẻo muộn bóng chiều rơi 
Mồ hoang lắm kẻ còn xanh tóc 
Bận lòng chi nữa.. Dã tràng ơi ! 

Thích Tánh Tuệ 
 

BAO NHIÊU ... 
 

Bao nhiêu mưa đổ bên trời 
Để hồn sa mạc xanh ngời cỏ cây 

Bao nhiêu là những áng mây 
Cho đời bóng mát giữa ngày Hạ sang 

 
Bao nhiêu là giọt nắng vàng 

Thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui. 
Bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi 

Để ta khôn lớn, hiểu đời biển dâu? 
 

Bao nhiêu là những đêm thâu 
Để người quên một mối sầu tơ vương. 

Bao lâu sống biết yêu thương 
Để bù lấp nỗi vô thường bỗng nhiên. 

 
Bao nhiêu câu nói, lời khuyên 

Để môi nở nụ cười hiền, thứ tha. 
Bao nhiêu ngày tháng cách xa 

Để mình trân trọng món quà hôm nay. 
 

Bao nhiêu chua xót, đổi thay 
Để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương. 

Bao nhiêu sớm nắng chiều sương 
Theo đời cơm áo.. mà thương Mẹ già.. 

 
Bao nhiêu là bóng chiều tà 

Để ân cần một tách trà hiếu nhi. 
Bao nhiêu ngày tháng qua đi 

Mở lòng.. hay khép bờ mi hững hờ ? 



Bao nhiêu.. câu hỏi xa mờ.. 
Đều trông chờ tại bến bờ.. tự tâm. 

 
BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ 

( Now or Never ) 
 

..Những lúc sống xa gia đình 
Chợt thấy lòng nghìn nỗi nhớ 
Mà không hiểu sao duyên cớ 

Khi gần chẳng muốn chào nhau. 
 

Hôm nao nhuốm bịnh nằm đau 
Mới biết một điều giá trị, 

Vậy mà trước đây nào nghĩ 
Bình an, thật quí hơn vàng! 

 
- Hạ về nắng lửa chói chan 

Thương tưởng ngày Xuân ấm áp 
Bao đêm Đông dài bão táp 
Tiếc trời mấy độ vào Thu. 

 
- Lỡ sa chân chốn ngục tù 

Nhìn mảnh tường rêu xám ngắt 
Ngó xuyên qua từng song sắt 

Quay quắt nhớ thời tự do. 
 

Những ngày đói khổ nằm co 
Thấm thía tình đời ấm lạnh.  
Xưa, vinh hiển chẳng hề cho 

Chừ, ai thương mình cô quạnh ? 
 

Cuộc sống lâm vào bất hạnh 
Chạnh thương cảnh ngộ như mình, 

Nhận chân, thầm niệm cái Tình 
Biết ơn.. ánh nhìn thông cảm. 

 
Hạnh phúc vốn là đơn giản 

Nho nhỏ những điều quanh ta 
Hạnh phúc hiện hữu đang là 
Tỉnh thức sâu xa.. cảm nhận. 

 
Biết Sống thì nào ân hận 
Khi mọi thứ.. rời sân ga. 



Lặng nghe hơi thở vào, ra 
Để thấy chan hòa tỉnh thức. 

 
Ngày mai vốn là không thực 

'' Bây giờ hoặc.. chẳng bao giờ.'' 
Bên kia đồi cỏ, viễn mơ! 

Dưới chân bến bờ hạnh phúc. 
 

Bên Đời Con Có Phật 

 

Lạy đức Phật, Người dạy con biết Sống 
Biết quay về lắng đọng những nguồn cơn.. 

Bên dòng đời còn mãi miết thua, hơn 
Biết nhìn lại tâm hồn cùng hơi thở. 

Nhờ Phật dạy, con biết tu là sửa 
Niệm tâm từ rộng mở đến vô biên 

Và mỉm cười trước nghịch cảnh, chướng duyên 
Biết chấp nhận.. rồi bỏ buông tất cả.. 

Với nhân thế sống Từ, Bi, Hỷ, Xả 
Với tâm mình là Chánh Niệm, bao dung. 
Ngó lỗi người lòng con bị đóng khung 
Đời con khổ trong ánh nhìn hạn hẹp. 

- Lạy đức Phật, con nhủ lòng Sống đẹp 
Đời ngắn dài, khép mở một làn hơi! 
Thì cớ gì con chẳng phút thảnh thơi.. 

Mà không sống giữa khung trời thực tại?. 

Quá khứ đã chết trong miền hoang dại 
Và tương lai.. gạo sống chửa thành cơm.  

Hiện tại này con trân quý, cảm ơn 
Lòng thanh thản.. đời hoa thơm, trái ngọt. 

Nghìn xây đắp.. cũng về nơi bèo bọt 
Nên nguyện lòng không trói cột gì thêm. 

Nhẹ bước về nơi tỉnh thức gọi tên 
Sống thất niệm sẽ.. dài đêm lắm mộng. 

Tạ ơn Phật, con nguyền buông khát vọng 
Để hồn con lồng lộng lối yêu thương.  

Giữa trần gian vững chãi một con đường 
Đường hạnh phúc chân thường in bóng Phật! 

- Dù mai đó vô thường con mất tất 
Vẫn rất giàu, có Phật giữa đời con.. 



 
Bên Đời Mưa Nắng 

 
Thương thì rác bỗng thành hoa 

Ghét dù hoa đẹp.. chỉ là rác thôi! 
Thương thì vật hóa ra người 

Ghét, người xem chẳng khác loài vật kia 
Thương, xa cách mấy cũng kề 

Ghét, bên cạnh vẫn sơn khê ngàn trùng 
- Bởi thương, bởi ghét vô cùng 

Nên nghìn duyên nghiệp mịt mùng nối nhau.. 
 

Vui thì hoa héo tươi màu 
Buồn, dù rộn tiếng cười.. sau vẫn buồn 

Vui, đời bỗng đẹp lạ thường! 
Buồn, ngồi trên đỉnh đế vương lạnh lùng! 

Vui ngồi hát giữa vô thường 
Buồn nhìn quanh những tấn tuồng.., thở ra! 

Vui nghe chửi giống bài ca 
Buồn bao tán thán xuýt xoa.. vẫn buồn 

Nắng, mưa còn có ngọn nguồn 
Buồn vui nhân thế tâm hồn biết đâu? 

 
Vạn duyên theo nước qua cầu 

Vui buồn, thương ghét, khổ đau tại mình. 
Ai không lục dục, thất tình? 

Đời yên vui bởi cái nhìn trạm nhiên.. 
Vẫn là sống giữa trần duyên 

Vẫn lòng sen ngát giữa miền trược ô.. 
Vui, buồn.. muôn kiếp sóng xô 

Đưa vào hết cõi hư vô. Mĩm cười.. 
Như Nhiên - (Th Tanh Tue) 

 
Biết Mình 

 
Quay về, tôi kiếm lỗi tôi 

Quán sâu mới thấy.. lôi thôi đủ điều 
Tham lam, sân hận, mạn kiêu 

Chê bai, xét nét.. Nói nhiều hơn tu 
Bấy lâu nay bị cầm tù 

Trong bao cám dỗ, mịt mù lợi, danh 
Một lời nói cũng hơn tranh 



Tham ái, chấp ngã quẩn quanh giữa đời. 
Loay hoay tóc đã bạc rồi 

Sống trong phiền lụy một đời đa mang!.. 
 

Chiều nay thắp một nén nhang 
Chí thành trước Phật ăn năn tội tình 

- Con vì bóng tối vô minh 
Trần duyên phủ áng Tâm kinh bụi mờ 

Việc tu lần lữa, chần chờ 
Việc đời tham vọng chưa giờ lãng xao. 

 
Phước duyên tỉnh thức, hồi đầu 

Nguyện theo chân Phật qua cầu tử sanh 
Từ nay xin trọn ý lành 

'' Phản quan tự kỷ '' tịnh thanh nghiệp trần 
Ngày đêm tu tập tinh cần 

Bước qua thất niệm để gần Đạo tâm. 
 

Nguyện không gây tạo lỗi lầm 
Nguyện nhìn nhân thế với tầm mắt thương.. 

Từ bi, khiêm hạ, nhịn nhường 
Cõi lòng an tịnh giữa buồn, lúc vui.. 

 
Con xin dưới bóng Phật ngồi 

Đường Tu vững tiến không lùi từ đây. 
- Hương hoa chẳng ngược gió bay 

Hương người đức hạnh.. Biết '' quay trở về ''.. 
Như Nhiên 

                     (T Tánh Tuệ) 
Bỏ Lại Bên Đời 

 
Chẳng phải chuyện ta, chuyện của đời 

Giàu, sang, xấu, đẹp .... Khắp muôn nơi... 
Dở, hay, phải, trái trong thiên hạ 

Vướng mắc ,,, Bao giờ tâm thảnh thơi. 
 

Lấy, bỏ, ghét, thương ... Chuyện của người 
Chung tình hay sống bạc như vôi 

Kẻ theo chân Chúa, người theo Phật 
Xem lại ... Không là chuyện của tôi! 

 



Ngẫm trăm năm trước ta chưa có 
Vẫn nhấp nhô đời .... Sống khổ, vui 
Trần gian tám gió không ngừng thổi 

Bản chất nhân hoàn mãi thế thôi! 
 

Chuyện của tương lai, chuyện đất trời 
Âu sầu, lo nghĩ... sống không vui... 

Đường đời vốn dĩ không bằng phẳng 
Chấp nhận vô thường .... Sống nhẹ lơi! 

 
Chẳng phải chuyện ta, khéo biết lờ! 

Sự đời sai, đúng .... rối vò tơ 
Lắm khi càng gỡ càng thêm rối 

Sinh tử, về lo một ván cờ! 
 

- Thôi nhé, vẫy chào những được, thua... 
Lao xao trần mộng đã bao mùa 

"Bốn nơi quán niệm" nay nhìn lại 
Để biết tâm này... đã sáng chưa? 

 
Như Nhiên 

 
Bởi Mẹ Là Lẽ Sống Của Đời Con! 

 
Con mài miệt theo dòng đời cơm áo 

Bấy lâu rồi sống lỗi đạo làm con 
Có thì giờ cho bè bạn, tình son.. 

Mà quên mất mẹ cũng cần san sẻ. 
 

Ngày hai buổi vẫn đi, về bên mẹ 
Nào thấy đâu màu tóc mẹ dần phai 

Lá thu rơi.. lòng mẹ có u hoài? 
Khi con sống vô tình như chiếc bóng.. 

 
Vì dõi mắt hướng tiền tài, danh vọng 

Dệt giấc mơ đời diễm mộng ở tương lai 
Con ơ thờ không nhận diện hôm nay 
Còn có mẹ giữa đời là hạnh phúc! 

 
Mẹ vẫn sống âm thầm như mọi lúc 

Sáng chiều quanh bếp núc với vườn rau. 
Nhà quạnh hiu mẹ đứng cạnh giàn bầu.. 

Con dăm đứa vì đâu... giờ xa vắng! 



 
Ngày tháng vẫn cứ trôi đi thầm lặng 
Con quen dần sống ích kỷ, nhỏ nhen 

Hững hờ quên câu hiếu đạo thánh hiền 
Quên hạnh phúc thiêng liêng còn có Mẹ! 

 
- Đời vạn nẻo nhiều lần con vấp té 

Khó khăn tìm nhân thế một bàn tay! 
Khi đường trần nhiều thua thiệt, đắng cay 

Con bừng ngộ, may mắn thay còn Mẹ!! 
 

Ôi! Có mẹ, mọi điều đều còn có thể.. 
Một tình thương trời bể của đời con 
Nguyện từ nay không để mẹ mỏi mòn 

Mẹ yêu kính, con ngàn lần tạ lỗi! 
 

Nay đã đến mùa Vu Lan thắng hội 
Con quay về bên nguồn cội yêu thương 

Cầu xin cho Cha Mẹ mãi thọ trường 
Ai còn mẹ trong mười phương hạnh phúc. 

 
Hoa hồng đỏ nâng niu cài lên ngực 
Tạ ơn Người - lẽ sống của đời con!.. 

 
Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ 

Mùa Hiếu Hạnh 2016 
 

Bóng Thời Gian 
 

Không hình, không tuổi, không tên 
Chảy ngang trần thế dệt nên tháng ngày 

Không màu, không sắc hiển bày 
Xuân thì thuở nọ chiều nay bạc đầu.. 

Thời gian, hai chữ nhiệm mầu 
Là phương thuốc để quên sầu thế gian.. 

Thời gian, hai tiếng gian nan 
Nhọc nhằn nhân loại, vội vàng đến, đi. 

 
- Thời gian thực sự là gì ? 

Thủy chung, bạc bẽo cũng vì thời gian . 
Những ngày hội ngộ hân hoan.. 

Chén mừng chưa trọn đã tàn cuộc vui.. 
Thời gian chờ đợi, ngậm ngùi 



Tháng ngày như thể thụt lùi đứng yên.. 
Khi tâm tư nặng ưu phiền 

Phút giây nghe cứ dài thêm, mỏi mòn.. 
 

- Thời gian trôi cuốn, dập dồn.. 
Hỏi người... ai biết mất còn về đâu! 

Thở vào, sống với lo âu.. 
Thở ra, nghiệp quấn theo sau kiếp đời.. 

Quyền uy, nhan sắc một thời 
Thời gian thầm lặng đổi dời, phôi pha.. 

Chợt nghe bóng xế chiều tà.. 
Hư không vọng đến lời ca vô thường.. 

 
Thời gian vốn chẳng vui, buồn 

Nỗi niềm riêng dệt ngàn muôn sắc màu.. 
 

- Có người ẩn sỹ rừng sâu 
Cõi lòng vô niệm qua cầu thời gian.. 

Như mây như gió thênh thang 
Thân trong trần thế, hồn tan luân hồi.. 

Đời mưa, nắng.. Mặc tình trôi ! 
Thiên thu về ngự chỗ ngồi thiên thu.. 

 
CÀ SA MỘNG 

 
Tôi ngược xuôi cuộc thế 

Sư ở chốn Già lam  
Cùng là thân cát bụi 

Giữa hồng trần mênh mang 
 

Sư sớm chiều tụng niệm  
Quét chùa rồi.. quét tâm 
Tôi theo dòng cơm áo 

Nhịp đời bao thăng trầm  
 

Sư nhẹ nhàng, an tịnh 
Với núi rừng, thiên nhiên 
Tôi tháng ngày bịn rịn.. 
Ôm lòng đêm ưu phiền. 

 
Chuông chiều ngân thoát tục  

Sao tôi hồn đa mang! 
Biết khi nao là lúc 



Bước cùng Sư nhịp nhàng?  
 

Thơ tôi sầu chan chứa 
Thơ thiền Sư tiêu dao. 
Sư cười hoa nở, rụng 

Tôi buồn Tình hư hao.. 
 

Tôi cùng Sư một tuổi 
Sinh trước sau một ngày 

Ai chia đời hai lối 
Một chân thường, đổi thay.  

 
Tối qua tôi nằm mộng 
Khoát lên thân y vàng 

Cùng theo Sư khất thực 
Gót du hành thênh thang. 

 
Bước chưa đầy dăm bước 

Bỗng tiếng người khóc vang. 
Giật mình choàng tỉnh giấc 

Nhìn con thơ, bẽ bàng... 
 

Cái Tôi 
 

Cái Tôi là cái chi chi 
Mà hoài quanh quẩn chưa khi nào rời 

Thuở còn bé dại nằm nôi 
Đã cao giọng khóc cho... đời biết tên. 

Điều gì cũng dễ lãng quên 
Cái tôi - sâu đậm nhớ bền chẳng phai. 

 
- Sớm mai đã ngắm hình hài 

Thế gian kia hỏi mấy ai hơn mình. 
Điểm tô, trau chuốt dáng hình 

Thèm thuồng thiên hạ cái nhìn, xuýt xoa! 
 

Cái tôi theo tháng ngày qua 
Măng non thành cụm tre già dặn hơn. 

Trong nhà, cuối xóm, đầu thôn 
Tôi là số một, tôi “ngon" hơn người. 

Tôi khóc, không muốn ai cười 
Thấy ai thành đạt tôi thời chẳng vui 

Tôi nói ngược, chớ nói xuôi 



Một khi tôi muốn có Trời mới can! 
 

Tôi thành cái rốn không gian 
Bên ngoài nảy nở, bất an trong lòng. 

Truy tìm hai chữ thành công 
Nên đường Danh, Lợi đèo bồng ngược xuôi. 

Chiều cao chỉ một mét thôi 
Nhưng muốn đời phải ngước đôi mắt nhìn, 

Muốn nhân tâm hướng về mình 
Dành bao thiện cảm, tâm tình cho tôi. 

Tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi 
Là trung tâm điểm cho người ước mơ... 

 
- Chiều nay, bỗng thật tình cờ 

Vào chùa Sư cụ ngó lơ, tôi buồn! 
Sư rằng: “Vạn sự vô thường, 

Thân, tâm chiếc bóng trên tường, huyễn hư! 
Con người khổ bởi khư khư 

Ôm cái huyễn ngã, Chân như đoạn lìa.” 
 

Ôi! Thanh âm chốn Bồ Đề 
Nghe như vụn vỡ u mê nghìn đời. 

- Còn “tôi”, còn nặng luân hồi 
Buông tôi - nghe nhẹ đất trời thênh thang. 

- Có “tôi”, trăm mối lo toan 
Vắng “tôi”, đời sống bình an mọi bề. 

Lời Sư, trăng rọi lối về 
Xưa nay nằm mộng, chưa hề có tôi! 

Ngước hư không, bẽn lẽn cười 
Thương “cái tôi” của một thời trẻ con! 

 
Cảm Ơn 

 
Cảm ơn những tháng mùa đông 

Biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai 
Cảm ơn thất bại, đắng cay 

Để cười mãn nguyện hôm nay công thành 
Cảm ơn ... từ chối, đoạn đành 

Để ta dấn bước thực hành, trải qua 
Cảm ơn lời lẽ xót xa 

Từ nay biết sẽ thốt ra những gì 
 



Cảm ơn "tiếng bấc, tiếng chì" 
Hiểu lòng nhân thế, chẳng vì bận tâm 

Cảm ơn ngày đó lạc lầm 
Mà nay tránh khỏi hố hầm đọa sa. 

Cảm ơn hạnh phúc nở hoa 
Hiểu thời gian khó bao là chắt chiu... 

Cảm ơn đau khổ, cô liêu 
Khiến ta lắng lại học nhiều điều hay 

 
Cảm ơn cuộc sống cuồng quay 

Để trân quý một phút giây yên bình 
Cảm ơn ai đã vô tình 

Ngộ ra cảm giác khi mình vong ân 
Cảm ơn kẻ oán, người thân 

Cho ta thành tựu chữ Nhân, chữ Hòa. 
 

Cảm ơn đạo lý Phật đà 
Giữa đời thuận nghịch vẫn là thong dong 

Cảm ơn trời đất mênh mông 
Ôi! Sao nói trọn tiếng lòng "cảm ơn". 

 
Chỉ Là Mộng Thôi 

 
Hôm kia nằm mộng thấy 

Đời tột đỉnh giàu sang 
Bước lên ngôi quyền lực 
Hạnh phúc và vinh quang 
Niềm vui chưa hưởng trọn 
Bỗng ... tiếng gà gáy vang 
Giật mình, choàng tỉnh dậy 

Ta nhìn ta, ngỡ ngàng! 
 

Đêm qua nằm mộng thấy 
Mang phận nghèo gian truân 

Tai ương cùng bịnh hoạn 
Đến bủa vây không ngừng 

Bèn ra sông tự vẫn 
- Chợt nắng soi...giật mình. 

Thì ra là cơn mộng! 
Mở mắt chào bình minh. 

 
- Đời giàu sang, nghèo khó 

Hai nét mặt buồn, vui 



Trong mắt người Tỉnh, ngộ 
Mộng cứ là... mộng thôi! 

 
Chỉ Vì Quên 

 
Hỏi tâm tâm tĩnh lặng chưa? 

Hỏi lòng đã mặc nắng, mưa chuyện đời? 
Hỏi trăng, hỏi gió, hỏi trời 

Hỏi mây phiêu lãng, hỏi đời phù du ... 
Bước đi trong cõi sương mù,  

Hỏi đầu gậy trúc, thiên thu quê nhà 
Hỏi trời, hỏi đất bao la 

Sao cho tâm tịnh, sao qua Niết Bàn? 
 

- Cần gì phải hỏi mênh mang, 
Bình an Phật tính thênh thang xưa giờ! 

Chỉ ta không biết, không ngờ. 
Ngày đêm chung sống, hững hờ, cách xa! 

 
Vô minh là lỗi tại ta! 

Tuệ tri, buông bỏ, "quê nhà" tại đây! 
Như Nhiên 

 
Chi Rồi Cũng Qua 

 
Rồi cũng qua đi những nhọc nhằn 

Đường đời mấy độ bước trầm, thăng 
Niềm vui, nỗi khổ tìm mây khói 
Còn lại yên bình mỗi bước chân. 

Rồi cũng nhòa trôi những nụ cười. 
Tiệc tùng, hoa lệ hẹn.. phai phôi 
Ai người thấu hiểu đời như mộng 

Chẳng tiếc ngày qua, chẳng ngậm ngùi. 
Đôi lúc.. nghe lòng như khói sương! 

Cõi tình hư thực giữa vô thường 
Trăm năm bóng nguyệt dòng lưu thủy 
Mong vớt làm chi chuốt đoạn trường. 

Rồi cũng qua dần bao giấc mơ 
Trả ta về lại thuở hoang sơ.  

Hỏi người thiên cổ từng xây mộng 
Đã toại nơi lòng hay vẫn chưa? 



Rồi cũng xuôi dòng trôi tháng năm 
Bồng bềnh danh, lợi cuốn xa xăm. 

Đã quá nửa đời nay mới hiểu 
Cội nguồn gia bảo vốn nơi tâm. 

Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày 
Khác là Tỉnh Thức giữa cuồng say 
Xưa tìm hạnh phúc nơi phiền muộn 

Giờ Sống bây chừ, Sống tại đây. 
 

( Bồ Đề Đạo Tràng mùa chớm lạnh -Nov -2015 ) 
 

Chiếc Ô Thiền 
 

Con về trời đổ mưa to 
Thầy trao con một chiếc Ô che đầu 

Con không cần trả lại đâu! 
Giữ mà che lúc dãi dầu nắng sương.. 

Ô này tên gọi Tình Thương 
Che con trước những nhiễu nhương cuộc đời 

Trước bao thuận nghịch, đổi dời 
Hàng ngày đối diện vẫn cười an nhiên. 

 
- Không nghe, không nói, không nhìn 
Thật ra chỉ được bình yên nhất thời ! 

Khéo tu, con bỏ .. ''cái Tôi'' 
Là Ô che mát.. mọi nơi an nhàn.. 

 
Thị phi, phải trái ngoài đàng 

Vẫn nghe như gió.. qua màn lưới giăng 
Lòng mình vẫn sáng như trăng 

Vì buông thành kiến, biệt phân mọi điều.. 
 

Mưa và nắng cách bao nhiêu ? 
Buồn và vui bởi .. ghét, yêu chập chùng.. 

Tình đời giông tố, bão bùng 
Chiếc Ô Hỷ Xả .. con dùng để che.. 

 
Đi về, vững bước con nghe! 

Ô là.. bóng mát Bồ Đề tặng con .. 
 

Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ 
 



Chiều bên sông Ni-Liên 
 

Chiều tàn chiếc quạ bay về núi 
Bỏ lại hư vô tiếng gọi bầy, 

Ngọn lá khô vàng rơi trên lối 
Ngơ ngẩn hồn ai mộng giữa ngày. 

 
Những cánh hoa chờ đêm khép lại 
Cho đời ong bướm lỡ cuộc say . 
Chuông chùa xa vẳng lời vô ngại 

Quyện với hương rừng lên đỉnh mây... 
 

Xác ai vừa đốt vùng tro bụi 
Vội vàng theo gió cuốn xa xăm. 

Dòng sông nhân chứng nghìn đưa tiễn 
Hát những lời kinh nốt lặng trầm . 

 
Buổi chiều ngồi cạnh dòng lưu thủy 

Lòng chợt bình yên đến lạ lùng !  
Nổi sầu sinh tử còn dư vị 

Đã thành sương khói giữa mông lung… 
 

Chiếc Bát ngược dòng lên giác ngạn  
Cho đời khô rụng nhánh si mê . 

Lữ khách ngỡ lòng muôn cánh hạc 
Tự tại trăm năm cõi đến , về… 

 
Chiều tà bóng quạ bay về núi 

Chở ngập hoàng hôn trên cánh nhung . 
Quẳng chiếc bồ đoàn theo sông suối 

Ta về .. mây gót nhẹ ung dung…. 
 

Chiều Tịch Liêu 
 

Chiều về bước chân chầm chậm. 
Bóng ngã dài trên con đường 

Trước mặt khoảng trời xanh thẳm 
Sau lưng đỏ mọng tà dương. 

 
Một ngày đã không còn nữa 

Bóng đêm đổ xuống cuộc đời 
Bầy chim rủ nhau về tổ 



Còn ta đứng lại bên trời. 
 

Hít vào một hơi thở nhẹ 
Đi về trong cõi tịch liêu 

Hư không muôn đời lặng lẽ 
Cùng ta hò hẹn trong chiều ... 

 
Vũ trụ này bao la thế  

Phận người nhỏ bé liêu xiêu 
Mà sao nghe đời nhỏ lệ 

Trăm năm... vui ít , khổ nhiều !,  
 

Thương ai ra đi từ độ 
Lưu vong bao kiếp gặp ghềnh 

Chẳng biết đâu là quang lộ 
Kiến bò miệng chén buồn tênh. 

 
Chiều nay cũng như thường nhật. 

Biết, một ngày nữa qua rồi . 
Lên đồi đốt hương lễ Phật 

Nguyện lòng ... Thương khắp nơi nơi ... 
 

Namgyal Monastery - 5, 2009 
 

CHO BỎ LÚC TRĂM NĂM 
 

Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ 
Nói làm chi lời chia cách vực sâu, 

Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ 
Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu! 

 
Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống 

Sao ta hoài ước muốn chuyện.. sương tan, 
Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc 
Còn Bây Giờ, để phai úa thời gian? 

 
Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại 
Sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao. 

Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại 
Kiếp huy hoàng, lộng lẫy.. cũng chiêm bao. 

 



Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói? 
Ngại ngần chi, người đang rủ nhau đi. 

Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa 
Bởi niềm thương dấu nhẹm lúc đương thì... 

 
Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ 

Bận lòng chi bao oán hận bâng quơ.. 
- Ta cười bóng trong gương cười trở lại 
Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. 

Himalaya Mùa An Cư 2014 
 

Chờ Con 
 

Dường như trời đã chớm thu 
Thoảng nghe gió nhắn mùa Vu Lan về 

Rưng rưng lá rụng bên hè 
Nghiệp trần lưu chuyển người về nơi nao .. 

Con đi từ độ thu nào 
Mẹ hiền đôi mắt dạt dào nhớ thương.. 

Con như nước chảy quên nguồn 
Mẹ ngồi tựa cửa.. tuyết sương mái đầu. 

 
Nắng chiều vàng ngọn cây cau 

Đốt hương rồi Mẹ bấm đầu ngón tay.. 
Con chừ tựa cánh chim bay 

Sau lưng mắt Mẹ tháng ngày dõi theo.. 
Bờ lau in bóng liêu xiêu 

Đường trần con hỡi lãng phiêu chốn nào! 
 

.. Chiều quê hương lúa ngạt ngào 
Chỗ nằm con, mẹ vẫn vào viếng thăm. 

Ba mươi, mùng một, ngày rằm 
Từng đêm khấn nguyện âm thầm cho con  

Đường công danh được vẹn toàn 
'' Đá mền chân cứng '' vuông tròn ước mơ.. 

 
 

- Mẹ xưa đi chợ con chờ 
Chừ khôn lớn.. Mẹ từng giờ đợi con 

Mây trời xuống ngủ đầu non 
Ầu ơ.. tiếng Mẹ ai còn nhớ chăng.. 



Những lời khuyên bảo, dạy răn 
Còn theo con vạn bước trần gieo neo? 

Con ơi tuổi Mẹ đã chiều 
Vẳng nghe trời đất nhủ điều trăm năm 

Đôi khi dừng bước thăng trầm 
Con về cho Mẹ được cầm đôi tay! 

Một mai mẹ hóa thành mây 
Muộn màng.. con ngắm một cây nhang buồn.. 

 
Vu Lan.. thoảng lại hồi chuông  

Giật mình, ngỡ tiếng vô thường vọng sang 
Ai xuôi ngược.. buổi chiều tàn 

Về mau, kẻo Mẹ hôn hoàng nắng thu.. 
Như Nhiên 

T T Tuệ 
 

CHỮ TÂM 
 

Từ Tâm, Phúc được vun bồi 
Từ Tâm, Đức độ lần hồi tạo nên, 

Do Tâm, thiên hạ đảo điên 
Bởi Tâm, gây họa ngữa nghiêng giữa đời. 

 
Từ Tâm, dung sắc tuyệt vời 

Tại Tâm, Người ngỡ như loài.. Dạ xoa. 
Từ Tâm, Phật ngự liên tòa 

Nhờ Tâm, đức hạnh nở hoa Ưu đàm. 
 

Từ Tâm, Tứ Thánh, Lục Phàm (*) 
Ngay Tâm, Địa ngục - Niết bàn mở khai. 

Từ Tâm, giải thoát hiện bày 
Bởi Tâm, người tự xe dây buộc mình. 

 
Từ Tâm, khoáng đạt cái nhìn 

Do Tâm hạn lượng, tánh tình nhỏ nhen 
Từ Tâm, trời đất rộng thênh 

Bởi Tâm, ngõ hẹp bon chen kiếp, đời. 
 

Từ Tâm, môi nở nụ cười 
Do Tâm, '' chín bỏ làm mười '' một khi.. 



Từ Tâm, mắt tỏ đường đi 
Vì Tâm, hi hiến quảng chi nhọc nhằn. 

 
Từ Tâm, xa lạ hóa gần 

Vì Tâm, đối diện muôn phần phân ly 
Từ Tâm, ''không hóa'' thị phi 

Nhờ Tâm, liễu đạo huyền vi một ngày. 
 

Từ Tâm, tác Tổ, nên Thầy 
Nhờ Tâm, ân đức cao dày chẳng quên. 

Từ Tâm, chí nguyện vững bền 
Do Tâm mà cận kề bên Phật đà. 

 
Tâm là chủ của ngôi nhà 

Thân là công cụ để mà khiến sai. 
Mấy dòng xin ngõ cùng ai 

Ngẫm đời muôn sự không ngoài Chữ Tâm! 
 

Thích Tánh Tuệ 
Bồ Đề Đạo Tràng 12. 2013 

(*) Tứ Thánh = Thanh Văn , Duyên Giác, Bồ tát , Phật 
Lục Phàm = Trời, Người, Atula, Ngạ quỷ, Súc sinh, Địa ngục. 

 
Chưa... 

 
Chưa đi thì chẳng có về 

Chưa đến thì cũng chẳng hề ở đây. 
Chưa vui vì cuộc sum vầy 

Thì đâu buồn.. sẽ một ngày chia xa? 
 

Chưa lại, thì đâu có qua 
Chưa bình minh.. chẳng bóng tà huy phai . 

Chưa thức, đâu biết đêm dài 
Chưa chờ, đâu thấy tháng ngày lê thê.. 

 
Chưa yêu, ai biết não nề 

Lạy dài '' ba chữ '' ê chề nhân sinh. 
Chưa cô độc kiếp một mình 

Thì đâu đoái những tâm tình tái tê. 
 



Chưa lạnh lẽo lúc Đông về 
Nào thương .. cơ nhỡ bên hè phố đêm. 

Chưa một lần biết lặng im 
Sao ta nghe được nhịp tim mọi người! 

 
Chưa hề khóc, chẳng biết cười 

Chưa cho.. sao tận lòng ngời nỗi vui. 
Chưa nhìn xuống.. để ngậm ngùi.. 

Thì chưa biết '' Tạ ơn đời '' một phen. 
 

Chưa tha thứ được nhỏ nhen 
Làm răng.. xóa bỏ thói quen giận hờn!. 

Chưa hay kiếp sống chập chờn 
Nhọc nhằn thương, ghét, thua, hơn.. còn dài.. 

 
Chưa lần đến trước Phật đài 

Rầu rầu sáu nẻo gọi hoài ... chạy quanh.. 
Chưa lặng thầm ngắm mộ xanh 
Bôn ba, tất bật... để thành hư vô. 

 
Và chưa biết tiếng '' Nam Mô..'' 

Tình trần chưa cạn, chưa khô nặng nề... 
Chưa Đi thì chẳng có Về 

Chưa Sinh thì Tử chẳng hề gọi tên 
 

Sau mưa, trời vẫn nắng lên 
Cửa Vô Sinh vẫn rộng thênh đợi người.. 

Thiên thu có dáng Phật cười 
Còn ta, thấp thoáng bên đời này thôi !!! 

 
Chiều hạ vàng xứ Cà ri. 

 
Chưa hề có '' Tôi '' 

 
Cái Tôi là cái chi chi 

Mà hoài quanh quẩn chưa khi nào rời 
Thuở còn bé dại nằm nôi 

Đã cao giọng khóc cho đời biết tên. 
Điều gì cũng dễ lãng quên 

Cái tôi, sâu đậm nhớ bền chẳng phai. 



- Sớm ra đã ngắm hình hài 
Thế gian kia hỏi mấy ai hơn mình. 

Điểm tô, trau chuốt dáng hình 
Thèm thuồng thiên hạ cái nhìn, xuýt xoa.. 

Cái tôi theo tháng ngày qua 
Măng non thành cụm tre già dặn hơn.  

Trong nhà, cuối xóm, đầu thôn 
Tôi là số một, tôi '' ngon '' hơn người. 

Tôi khóc, không muốn ai cười 
Ai thành đạt thấy tôi thời chẳng vui, 

Tôi nói ngược, chớ nói xuôi 
Một khi tôi muốn có trời mới can! 

Tôi thành cái rốn không gian 
Bên ngoài nảy nở, bất an trong lòng. 

Truy tìm hai chữ thành công 
Nên đường Danh, Lợi cõi hồng ngược xuôi. 

Chiều cao chỉ một mét thôi 
Nhưng muốn đời phải ngước đôi mắt nhìn, 

Muốn nhân tâm hướng về mình 
Dành bao thiện cảm, tâm tình cho tôi. 

Tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi 
Là trung tâm điểm cho người ước mơ... 

- Chiều nay, bỗng thật tình cờ 
Vào chùa Sư cụ ngó lơ, tôi buồn! 

Sư rằng: '' Vạn sự vô thường, 
Thân, tâm chiếc bóng trên tường, huyễn hư! 

Con người khổ bởi khư khư 
Ôm cái giả ngã, Chân như đoạn lìa..'' 

Ôi! thanh âm chốn Bồ Đề 
Nghe như tan vỡ u mê nghìn đời. 

- Còn ''tôi'', còn nặng luân hồi 
Buông tôi, nghe nhẹ đất trời thênh thang. 

- Từ tôi, trăm mối lo toan 
Vắng ''tôi'', đời sống bình an mọi bề. 

Lời Sư, trăng rọi lối về 
Xưa nay nằm mộng, chưa hề có tôi! 

- Ngước hư không, bẽn lẽn cười 
Thương '' cái tôi '' của một thời trẻ con.. 

Th Tánh Tuệ 
 

Chuyện Nhỏ, To 
 



Trong ngôi chùa to to 
Có tượng Phật nhỏ nhỏ 

Chùa bằng bạc, bằng vàng 
Tượng Phật bằng đất đỏ 
Một hôm trời mưa gió.. 

Phật đất liền rã tan 
Người đầu thôn, cuối làng 
Ngó nhau buồn, than thở.. 
- Trong ngôi chùa nho nhỏ 

Có tượng Phật to to 
Chùa bằng cây, bằng cỏ 

Phật chiên đàn thơm tho.  
Qua bao mùa mưa nắng 

Sống đạm cùng tương chao 
Phật chưa từng đi vắng 

Vì người thương mến nhau.. 
- Trong căn nhà nho nhỏ 
Biết quan hoài, biết cho. 

Biết nhịn nhường, buông bỏ 
Nên tiếng cười thật to. 

Trong căn nhà to to 
Hai tâm hồn.. không nhỏ 

Hay cằn nhằn, chỉ chỏ 
Nỗi buồn phiền cứ to.. 

Trong thế giới to to 
Có loài người nho nhỏ 
Sống chan hòa, gắn bó 
Đời thanh bình, ấm no. 
Nơi thân phàm nho nhỏ 

Có ông Phật thât to 
Thân này chừng mét rưỡi.. 

" Ông Phật " ngoài thước đo. 
To to hay nhỏ nhỏ 

Vấn đề chẳng là đây ! 
BIẾT SỐNG dù to, nhỏ 

Hạnh phúc vẫn đong đầy... 
Như Nhiên 

 
Có hề chi! 

 



Hề chi một chiếc lá rơi . 
Mùa thu vẫn cứ đẹp ngời nhân gian.  

Gió lay giàn mướp hoa vàng, 
Lời ru mẹ vẫn nồng nàn, mênh mông... 

 
Hề chi một đóa xuân hồng 

Bình minh nở thắm, chiều trông phai tàn. 
Trong vườn còn huệ, còn lan 

Người ta đâu chỉ ngó ngàng hồng thôi ? 
 

Hề chi một ánh sao rơi 
Bầu trời đêm vẫn tuyệt vời ngàn sao. 

Ánh sao lịm tắt phương nào 
Con đóm đóm nhỏ tự hào sáng hơn!  

 
Hề chi, vắng mợ chợ buồn 

Người ta vẫn cứ bán buôn rộn ràng. 
Đầu thôn, cuối xóm, giữa làng 

Ai vì mợ vắng vội vàng hỏi thăm ? 
 

Hề chi thiếu một thẻ trầm 
Mà bàn thờ Bụt lặng thầm khói hương. 

Sư đi hóa độ hoằng dương 
Điệu ra tiếp khách thập phương thế thầy. 

 
Hề chi con sáo xa bầy 

Mà đàn sáo nọ từ rày lặng im. 
Có con nào nhọc bay tìm 

Còn chăng giọng hót trong tim bạn bè . 
 

Hề chi trên lối khuya về 
Đèn đường vụt tắt, nặng nề bước ai . 

Nắng khuya vằng vặc canh dài 
Không đèn còn ánh trăng cài ngõ đêm. 

 
Hề chi một phận đời riêng 

Buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời. 
Thiếu ta, đời cũng vậy thôi! 

Ta là hạt bụi giữa đời bao la... 
 

Bodhgaya mùa lạnh 12. 2011 
 

Cõi Không Mây 



 
Sáng nay mây đi lạc 

Vào thung lũng núi này 
Giật mình dăm con hạc 
Vỗ cánh ngà vụt bay . 

 
Mây mỏi mê lười biếng 
Ngủ vùi trên rừng cây 

Bỗng chuông chùa vọng đến 
Chao động khóm mây đầy .. 

 
Ngôi chùa bên kia núi 

Có một vị sư thầy 
Vừa thỉnh hồi chuông sớm  
Cõi lòng không mây bay.. 

 
CÕI MỘNG BIẾT CHĂNG LÀ! 

 
Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết? 
Bao lo toan, chẳng một chuyện ra hồn! 

Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn 
Nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm? 

 
Chiều qua phố, lặng người khua bước chậm 

Ta về đâu đời dạt cuối chân trời? 
Loay hoay cùng nhịp trái đất... mù khơi 
Dường hoang phí đời ta trong mờ mịt. 

 
Đời sắp tối mà bàn chân chưa biết 
Nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. 

Ôi! Dã tràng một kiếp đã hoài công 
Mình cô phụ chính mình bao kiếp nữa? 

 
Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa, 
Biển mặn đày cơn khát chẳng hề nguôi! 

Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời 
Mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt? 

 
Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt 

Còn chút này… sực tỉnh thắp bình minh. 
Xoay mặt vào trong, thôi ''bắt bóng đuổi hình''  

Cho vạn kiếp lênh đênh chừ khép lại . 



 
Đôi mắt nhắm, thương chuỗi ngày ngây dại 

Nhân gian ơi... cõi mộng biết chăng là! 
 

Cõi Trăm Năm 
 

Cái cõi trăm năm thảy bước về 
Triệu người chưa một lắc đầu chê 

Sống say mù mịt đời cơm áo 
Bết bỏ vợ con, bỏ bạn bè. 
Đã biết chốn ni là quán trọ 

Hơn, thua, hờn, oán .... để mà chi! 
Thử ra ngồi xuống bên phần mộ 

Hỏi họ mang theo được những gì ... 
 

Chốn ấy trăm năm ngỡ tít mờ 
Đâu ngờ ập đến tựa cơn mơ 

- Sống Thương và Hiểu từng giây phút 
Ngay kiếp mong manh gặp bến bờ... 

 
CŨNG CHỈ VÌ THƯƠNG. 

 
Khước từ mà vẫn yêu thương  

Yêu thương mà dặn lòng luôn khước từ .. 
Khước từ, vẫn cứ tâm Từ  

Yêu thương đời, vẫn vô tư với đời. 
 

Khước từ cám dỗ, gọi mời.. 
Để hồn lân mẫn nghe lời thở than . 

Dang tay ôm cả trần gian  
Mà lòng gió thoảng thênh thang mây trời. 

 
Xa mà gần, tựa mắt môi 

Gần mà xa, thể chung đôi lạ lòng, 
- Thế gian đẹp những đóa Hồng 

Vì gai sinh tử, ngại dòng máu tuôn. 
 

Khước từ, lòng vẫn trùng dương 
Bởi thương, mà dặn lòng luôn khước từ. 

 
Nguyện về trong cõi Chân Như  

Mây lành kết đóa Vô ưu tặng Người  



Bốn mùa tâm lượng đất trời 
Mãi mong đời đẹp nụ cười an nhiên. 

 
Cùng Một Chuyến Đi 

 
Mình chỉ đi chung một chuyến đò 

Nhọc gì hơn thiệt với đôi co.. 
Chốc lát tôi, người chia mỗi ngã 

Một chỗ ngồi, nhường không đắn đo. 
 

Chẳng hẹn mà lên một chuyến tàu 
Dăm điều nghịch ý.. có sao đâu! 

Hành trình muôn dặm, đời muôn lối 
Người xuống ga kề, biết gặp nhau ? 

 
Sương khói mà thôi một lộ trình 

Vui, buồn, thương, ghét.. cuộc ba sinh. 
Nhẹ nhàng chân bước qua đời mộng 

Lưu giữ chi, phiền muộn trái tim! 
 

- Đâu ai thấu được chuyện ngày mai 
Kẻ đến, người đi giữa chốn này? 

Chắc gì về được sân ga cuối 
Khoan thứ khi đời chưa đổi thay. 

 
Ngắn ngủi cùng đi một đoạn đường 
Tuổi chiều tóc bạc ngắm tà dương. 

Mỉm cười, hai kẻ nhìn nhau gật: 
'' Ừ! chẳng chi ngoài Sống để Thương ''. 

 
              Như Nhiên (Thích Tánh Tuệ) 

 
CÙNG MỘT KIẾP MÂY 

 
Sư ơi, xin Sư dừng lại 

Cho.. em bộc bạch đôi điều 
Từ lâu.. em đà trót dại 

Yêu Người, kẻ chẳng nên yêu.. 
 

Sư nhoẻn miệng cười trở gót 
Yêu gì ? tui chỉ là Mây 

Đậu bên hiên đời một lát 



Sao cô dệt mộng sum vầy ? 
 

- Nếu ai kia là mây trắng 
Thì em vẫn cứ là.. thương. 
Từ nay nguyện làm cơn gió 

Theo mây.. cho hết cơn buồn. 
 

Nhà Sư lắc đầu, cười khẻ 
Đưa tay về phía chân trời 
Này, cô hãy nhìn kỹ nhé 

Mây kia thoáng thấy, tan rồi. 
 

Cô gái cúi đầu trầm mặc 
Về nhà sư và áng mây.. 

Bỗng dưng mắt ngời tia sáng 
'' Mình cũng chỉ là.. mây bay !'' 

 
Nhà Sư xá chào nhẹ bước 

Nhòa thân trong ánh nắng chiều 
Cô gái vào chùa lễ Phật 

Tình trần nhẹ nhõm, phiêu diêu... 
 

Cùng Vị Mặn 
 

Một lần kia, giọt nước mắt hỏi thầm ngọn sóng 
Bạn và tôi cùng vị mặn giống nhau.. 

Bạn hạnh phúc vỗ về trên bãi cát 
Kiếp đời tôi nhỏ xuống.., cõi lòng đau? 

 
- Vì là sóng, tôi xóa nhòa tất cả 

Bao đau thương cùng trăn trở, muộn phiền 
Bạn rơi rớt bên ngoài - trong giữ lại... 
Nên Xuân về hồn vẫn cứ Đông miên.. 

 
Tuy chúng ta có cùng nhau vị mặn 

Song cách mình đón nhận.. chuyện khác nhau !.. 
Đời bể khổ, ta có quyền không khổ 

Biết bỏ , buông, tôi vượt thoát u sầu.. 
 

Vì hi vọng đã nhuốm màu tuyệt vọng 
Vì sum vầy đã ẩn dấu chia xa 

Vì thần tượng nên.. một ngày vỡ mộng 
Vì mãi tìm.. nên hạnh phúc chẳng nhìn ra. 



 
Đời lắm lúc không như mình mong đợi 

Ước mơ nhiều, hiện thực được bao nhiêu! 
Bạn cứ mãi xây lâu đài trên cát 

Rồi rưng rưng..  những mất mát trong chiều.. 
 

- Giọt nước mắt thân hình tuy rất nhỏ 
Nhưng nỗi niềm có thể ví trùng dương 

Và đợt sóng mang thân hình vĩ đại 
Mối đau đời nhỏ bé tợ như sương.. 

 
Như Nhiên- Th Tánh Tuệ 

 
Cứ ngỡ... 

 
Cứ ngỡ nhà tu không biết yêu? 

Sống không tình cảm, sống cô liêu 
Tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ 

Chôn đời trong nếp sống quạnh hiu. 
 

Vỡ lẽ... nhà tu cũng biết yêu! 
Mà không yêu một, lại yêu nhiều. 
Sang, hèn, đẹp, xấu.. đều yêu cả  

Tim này không biết rộng bao nhiêu!  
 

Cứ tưởng nhà tu chẳng biết buồn 
Ai dè có lúc... lệ thầm tuôn, 

Thương đời thống khổ hoài mê đắm 
Chẳng biết phương nao hướng cội nguồn...  

 
- Đã thế, còn không thương mến nhau! 

Lại gây chồng chất những cơn đau. 
'' Đường đời chật chội hoài chen lấn ''  

Cửa đạo thênh thang.. mãi lắc đầu!  
 

Cứ tưởng nhà tu chẳng biết cười  
Ngờ đâu.. ''hàm tiếu'' rạng trên môi . 

Du hành bất chợt dừng chân lại 
Vui thấy người kia giúp đỡ người... 

 
Cứ ngỡ nhà tu chẳng có Tình  

Ai ngờ... tình rộng tới muôn sinh. 



Cỏ, cây, sông, núi.. đều ôm trọn 
Mà vắng bên lòng những sắc, thinh... 

 
.. Vẫn yêu như gió qua màn lưới 

Chẳng vướng vào đâu, trút cạn tình 
Nắm tay bằng hữu cùng đi tới 

Lồng lộng niềm thương trong tiếng Kinh. 
 

Cứ nghĩ nhà tu sống lạ lùng 
Đâu dè... tâm đẹp, ý bao dung.  

Sông Hằng bao nước tình bao lượng  
Có sống gần ai mới tận cùng . 

 
Xứ Ấn trước thềm '' Hoa Ưu Đàm nở '' 

 
Cửa Thiền Chúc Xuân 

 
Ngày Xuân gặp bạn lên chùa 

Chúc nhau gì nhỉ, cho vừa lòng nhau! 
Tay sen kết nụ xuân đầu 

Dâng hương trước Phật, nguyện cầu muôn sinh.. 
 

- Chúc cho em vững niềm tin 
Để xua thất vọng nếu.. nhìn chung quanh.. 

- Chúc cho anh đủ nhiệt thành 
Tàn đông, Mai vẫn đầy cành Xuân sang. 

- Chúc cho trăm họ bình an 
'' Đá mền chân cứng '' lúc gian nan đời. 

- Chúc cho chị đẹp nụ cười 
Dù người thi thoảng những lời buồn tênh. 

- Chúc cho nhau biết bỏ, quên 
Tính toan, hiềm hận.. lòng bền với nhau. 

 
- Chúc mình biết '' sống trước, sau '' 

Nhẹ nhàng vật chất, vẹn câu nghĩa tình. 
- Chúc ta biết đến hy sinh 

Cái tôi biến, hiện qua hình Trái tim  
- Chúc cho nhau ít muộn phiền 

Hiểu và trân quí Bình Yên mới là.. 
- Chúc cho đời, đạo thăng hoa 

Giữa vô thường vẫn hoan ca ngọt ngào. 
- Chúc người trong cõi chiêm bao 

Lắng nhìn Tỉnh thức nhiệm mầu trổ hoa... 



 
- Xuân này hơn hẳn Xuân qua 

Mấy lời tâm chúc.. thay quà Tân niên 
Hoa yêu thương nở trước thềm 

Mơ Xuân hạnh phúc khắp miền nhân gian.. 
 

Thích Tánh Tuệ 
Xuân Ất Mùi-2015 

 
ĐẢN SANH 

 
Lum Bi Ni thư thới tâm hồn 

Dạo gót mây tay với long hoa 
Tinh linh trời đất hiện ra 

Ngôi sao vô tỷ Sĩ Đạt Ta giáng phàm 
Tứ thiên vương quan tâm hầu hạ 

Đại long vương phún nhả mưa sương 
Chư tiên hoa rắc cúng dường 

Ba cõi rúng động thanh dương chói lòa 
 

Bảy bước đi liên tòa kết nụ 
Chỉ đất trời thượng hạ tuyên ngôn 

"Như Lai vô thượng chí tôn 
Thân này kiếp chót vĩnh tồn vô sanh" 

Khắp ba cõi chúng sinh hoan lạc 
Chín tầng không thiên nhạc reo vang 

Mở ra trang sử huy hoàng 
Ngàn năm in nét bước chân vào đời. 

 
ĐÀNH QUÊN SAO ? 

 
Trong ta có một ngôi đền 

Thiêng liêng, thánh khiết người quên sao đành! 
Trong ta có.. Bụt sẽ thành 

Từ Bi, Trí Tuệ sao đành mà quên.. 
 

Thời gian vun vút như tên 
Lỡ đò một chuyến lênh đênh mút mùa.. 

Trong ta có một ngôi chùa 
Chỉ cần ngó lại.. Bụt vừa Đản sinh. 

 



Quên thì 6 nẻo nổi chìm 
Nhớ, trong một niệm thấy hình dáng xưa.. 

 
Đạo Tỉnh Thức 

 
Đạo Phật không phải cầu xin 

Là Đạo- '' trở lại chính mình '' mà thôi. 
Đạo không lý thuyết đầu môi 

Nói ra, cốt để đi đôi thực hành. 
Giữ thân, miệng, ý trọn lành. 

Khi tâm thanh tịnh, tịnh thanh cõi đời. 
 

Đạo Phật không chạy theo thời 
''Tùy duyên bất biến'', rạng ngời lẽ chân. 

Như hoa sen giữa hồng trần 
Tỏa hương ngào ngạt dù gần bùn nhơ. 

 
Đạo Phật là một bài thơ 

Ngàn xưa đã tuyệt bây giờ càng hay 
Giữa bao suy, thịnh, đổi thay 

Càng làm Diệu pháp hiển bày thậm thâm. 
 

Đạo Phật là Đạo của tâm 
Tuệ Đăng khai phá ngăn năm mê mờ. 

Đạo Phật '' thiết thực, bây giờ '' 
Quay đầu, trực diện bến bờ là đây 

Với Thương, với Hiểu trọn đầy 
Lời kinh chuyển hóa từng ngày an vui. 

 
Đạo Phật, đạo của mọi người 

Gặp nhau trong một nét cười Từ Bi, 
An bình trong mỗi bước đi 

Sống theo lời Phật đời ni Niết Bàn. 
 

Đất Mẹ Bao Tình 
 

Có những sớm từng bước chân nhè nhẹ 
Ta chợt nghe đất thở dưới chân mình. 

Nghe cây lá ngạt ngào từ đất Mẹ 
Dâng hương đời , thương mến mọi hàm linh. 

 
Ta quỳ xuống thật gần ôm hôn đất  



Như trọn đời mặt đất chở chuyên ta. 
Được truyền trao bài học sâu xa nhất  

Lòng bao dung , chấp nhận rất nhu hòa. 
 

Đời lắm lúc cho ta nhiều biến động  
Đất ân cần hiến tặng những mầm xanh. 

Người mấy độ cho nhau niềm tuyệt vọng 
Đất yêu thương dâng trái ngọt , cây lành. 

 
Rồi mai đây ta trở về với đất 

Nằm nghe chân thiên hạ bước âm vang , 
Bước yên bình như vỗ về mặt đất 

Bước không hồn , vội vã , bước hoang mang... 
 

Yêu những sớm bước chân đi chầm chậm 
Ta nghe đời mở rộng đến vô biên. 

Hạnh của đất , chẳng khi nao hờn dỗi 
Dù chân ai ... có lúc nặng ưu phiền... 

 
Vía Địa Tạng 7. 2010 

 
Dễ - Khó trong đời 

 
DỄ là nói chẳng nghĩ suy 

KHÓ là cẩn trọng những gì nói ra. 
 

DỄ làm đau đớn người ta 
KHÓ sao hàn gắn bao là vết thương! 

 
DỄ là biết được Vô thường 

KHÓ, lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần, 
 

DỄ là độ lượng bản thân 
KHÓ sao dung thứ tha nhân lỗi lầm! 

 
DỄ là vong phụ ân thâm 

KHÓ, câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài.. 
 

DỄ là phạm những điều sai 
KHÓ, tâm học hỏi những ai hơn mình, 

 
DỄ cho kẻ khác niềm tin 

KHÓ là luôn giữ chính mình thẳng ngay. 



 
DỄ là nói những điều hay 

KHÓ thay Sống tựa trình bày ngữ ngôn. 
 

DỄ là suy tính thiệt, hơn.. 
KHÓ lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau. 

 
DỄ là sống vội, sống mau 

KHÓ dừng chân lại thở sâu, biết là... 
 

DỄ là hứa hẹn, ba hoa.. 
KHÓ lời tín nghĩa thiệt thà một khi. 

 
DỄ là gieo rắc thị phi 

KHÓ là nội quán, tự tri lại mình 
 

DỄ là chiến thắng, quang vinh 
KHÓ lòng khiêm hạ, thấy mình nhỏ nhoi. 

 
DỄ xin địa chỉ mọi người 

KHÓ mà tìm được chỗ ngồi trong tim. 
 

DỂ biết nói, khó biết im 
KHÓ cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm. 

 
DỄ vụng chân ngã xuống thềm 

KHÓ vùng đứng dậy vượt lên chính mình 
 

DỄ biết trời đất rộng thênh 
KHÓ là biết được '' ngôi đền tự tâm '' 

 
DỄ vui sáu nẻo thăng, trầm 

KHÓ lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương. 
 

DỂ khi mất cảm thấy buồn 
KHÓ, trong hữu Phúc biết thương, giữ gìn. 

 
DỄ là vun quén quanh mình 

KHÓ, tình trải rộng ánh nhìn vị tha. 
 

DỄ cho ngày tháng đi qua 
KHÓ là tỉnh thức trong ta vài giờ.. 

 



DỄ Sinh, dễ Tử mơ hồ.. 
KHÓ khi đối diện nấm mồ Tuệ tri!.. 

 
DỄ là viết những lời thi 

KHÓ rằng mơ ước đời ni vẹn toàn. 
 

Thôi, chừ tìm cái bồ đoàn 
Dễ là ngồi xuống, Khó hàng phục tâm. 

Dầu sao cũng quyết một lần 
Bằng không khó, dễ.. lần khân nối dài...  

 
(Kỉ niệm ngày Phật Đại Niết Bàn. 

                   Bodhgaya- 3-2014) 
 

Đêm con thức cùng Người 
 

Đêm nay con thức cùng Người 
Nghìn mắt sao trời cũng thức , 
Chắp đôi bàn tay trước ngực 

Lặng nhìn Đại Tháp thiêng liêng ... 
 

'' Thế Tôn !'', con thầm gọi tên 
Cõi lòng tràn dâng khát ngưỡng . 

Trong thế hoa sen tọa thiền 
Con tìm Người trong tâm tưởng . 

 
Gió khuya , sương mù buốt lạnh 

Muỗi vo ve.. loài ong đêm . 
Người ơi ! tháng ngày khổ hạnh 

của Người , ai dễ làm nên . 
 

Bóng đêm phủ trùm vạn vật 
Muôn loài chìm giấc mộng say 

Người đã mang về Sự Thật 
Rạng ngời đuốc Tuệ trên tay . 

 
Nhân loại nghìn đời quy ngưỡng 

Muôn sinh từ độ nương nhờ . 
Người đến khơi nguồn chân phúc 



Cuộc đời đẹp tựa bài thơ . 
 

Nghìn thu.. dẫu khô dòng mực 
Cũng không cùng tận ơn Người . 

Đêm nay con về thức trọn 
Dâng niềm Tôn Kính đầy vơi .... 

 
( Bồ Đề Đạo Tràng-Đêm giao thừa Xuân Mậu Tý 2008 ) 

 
Điều Chi Xui Khiến 

 
Cho dù ghét đắng ghét cay 

Vẫn xui khiến nọ ở ngay cạnh mình 
Cho dù cách biệt dặm nghìn 

Nửa vòng trái đất vẫn tìm được nhau 
Để rồi hạnh phúc, khổ đau  

Để rồi cười trước, khóc sau, … để rồi 
Cho dù đánh đập tơi bời 

Chưa thanh toán được khó rời, khó buông 
Vương thì nặng, bỏ thì thương 

Chân đi xa, dạ vẫn luôn cạnh người 
Cho dù nọ chẳng tiếc lời 

Đắng cay dành chịu chẳng dời bước đi 
Cho dù bịnh hoạn lâm ly 

Chưa trả hết sạch dễ gì thoát thân 
Trong khi trả nợ hồng trần 

U mê, lại kết nợ nần chồng thêm 
Vòng vay trả rộng nhân lên 

Cõi luân hồi lại xiết trên phận người 
 

Bao giờ dứt nợ người ơi ! 
Bao giờ mới được thảnh thơi một ngày 

Vui gì cái cuộc trả vay 
Một vòng khép kín đọa đày nhân sinh 

Đầu dây mối nhợ ... do mình 
Ai người dứt nợ, ngắm nhìn bao la 

 
Đóa Tâm Khai 

 
Người ơi! mở cánh cửa lòng 

Để cho trời đất mênh mông hiện vào 
Mỗi bình minh đến ngọt ngào 



An lành trên mỗi tế bào thân, tâm. 
 

Ai ơi! tỉnh thức lặng thầm 
Phút giây, hơn cả nghìn năm mê mờ. 

Nhìn đời ánh mắt trẻ thơ 
Lòng không biên giới.. chạm bờ yêu thương . 

- Hay chăng, đời đó hạt sương 
Được, thua chi cũng.. vô thường cuốn trôi! 

Buông đi, một lúc riêng ngồi 
Ngắm vầng hồng rạng bên trời hạo nhiên 

Trăm năm rộn rã ưu phiền.. 
Biết chân hạnh phúc- bình yên tại lòng ? 

 
- Ai về gạn đục khơi trong 

Sẽ nghe từ ái bên lòng nở hoa.. 
Sẽ thương yêu cõi ta bà 

Vòng tay ôm trọn hằng sa hữu tình 
Vì rằng muôn vạn hàm linh 

Chung cùng bản thể, giống mình khác chi! 
Khi hồn mê muội vỡ đi 

Nghìn năm giọt nước trở về đại dương.. 
 

- Ai hay giữa chốn vô thường 
Một cành sen nở miên trường thảnh thơi 

Dừng chân xuôi ngược giữa đời 
Lặng nghe.. tâm lượng- đất trời chẳng hai.. 

Khi đời một đóa tâm khai 
Càn khôn là giấc mộng dài chẳng qua! 

Ân cần chắp lại tay hoa 
Ca cùng sinh tử bài ca Chân thường.. 

Như Nhiên 
Thích Tánh Tuệ 

 
Đôi Bàn Tay Yêu Thương 

 
Bất chợt chiều nay nhìn lại 
Bàn tay mẹ hái hoa hường 
Đôi tay một thời nhẫn nại 

Bây chừ.., ngón đã trơ xương . 
 

Từ lâu đôi bàn tay ấy 
Tôi quên cầm lấy một lần 



Ôi bàn tay...thương biết mấy 
Dịu dàng, độ lượng, từ tâm . 

 
Bàn tay thuở ngồi khâu vá 

Đèn khuya bóng mẹ âm thầm 
Nâng niu, vỗ về thơ ấu 

'' Canh chầy thức đủ vừa năm ..'' 
 

Bàn tay dắt dìu tuổi nhỏ 
Ngày xua chẳng chịu đến trường 

Buổi mai đưa vào lớp học 
Dặn dò : '' con gắng Mẹ thương !'' 

 
Mo cau đựng đầy hạt dẻo 

Thương con Mẹ bới ra đồng 
Rồi tay cấy từng luống mạ 
Thu nào lúa đã đầy bông 

 
Một thời tay là sen búp 

Từng đêm chắp lại nguyện cầu 
Thương Cha miệt mài chinh chiến 

không về . Mẹ sống lo âu . 
 

Bàn tay dạn dầy sương nắng 
Đời con một sớm xuân hồng 

Vì con tận tình lo lắng 
Nên người, ấy Mẹ chờ mong 

 
Thương sao đôi bàn tay Mẹ ! 
Nghìn năm vẫn cứ mặn mà 
Ngàn lời thơ con muốn kể 

Đâu bằng Mẹ tháng ngày qua ... 
 

Xin hôn đôi bàn tay Mẹ 
Bàn tay đẹp đẽ lạ thường 

Sức sống vươn lên mầu nhiệm 
Đong đầy tất cả yêu thương. 

 
ĐÔI BỜ TỬ SINH. 

 
Tử sinh, sinh tử đôi bờ 

Vì chưng sợi tóc hững hờ.. gió đưa! 
Ngàn sau cho tới ngàn xưa 



Khi con mắt đói, dây dưa cảnh trần 
 

Để lòng lạc lối phong vân 
Tàn tro, ngỡ kiếp giai nhân mặn mà! 

Tử sinh sóng vỗ ta bà 
Hồn giăng kín những âm ba bổng trầm 

 
Đường về mỗi lúc xa xăm 

Cõi uyên thuở nọ biệt tăm dấu hài. 
Tử sinh, sinh tử miệt mài 

Lao xao mưa nắng bên ngoài.., bỏ quên.. 
 

Thăng trầm mấy độ xuống lên 
Hồn phong sương đợi bình yên một ngày ? 

Tử sinh, sinh tử vần xoay 
Đời chưa mỏi gối còn xây mộng bền,  

 
Sắc thinh.. cuồn cuộn thác ghềnh 
Nào ai nhớ cõi không tên trở về. 

Bên ni hạnh ngộ bên tê 
Ngờ đâu, một niệm Giác, mê chuyển dời 

 
Tử sinh, sinh tử mù khơi. 

Trần tâm khép cửa, một trời Như Lai. 
 

Đôi Khi... 
 

Đôi khi cần biết dại khờ 
Để lòng thanh thản một giờ bình an, 

Đôi khi cần bỏ tính toan 
Để bờ môi đó thênh thang nụ cười. 

Đôi khi..'' chín bỏ làm mười '' 
Để thôi câm nín, một lời trao nhau. 

Đôi khi thấu hiểu niềm đau 
Để thôi phán xét những câu tuyệt tình. 

 
Đôi khi biết giở trang Kinh 

Để tìm thấy lại an bình nội tâm. 
Đôi khi biết sống lặng thầm 

Để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa.. 
Đôi khi cần biết lỗi ta 

Để lòng độ lượng, thứ tha lỗi người. 



Đôi khi.. ngước mắt nhìn trời 
Để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân. 

 
Đôi khi cần biết dửng dưng 

Trước bao cám dỗ trói chân, khổ đời! 
Đôi khi cần biết buông lơi.. 

Để nghe hơi thở là nơi dịu dàng 
Đôi khi nhặt, đôi khi khoan 

Để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. 
Đôi khi nhớ lúc ban đầu 

Để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ.. 
 

- Đôi khi tỉnh giữa đời mơ 
Để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư.. 

Đôi khi biết rãi lòng từ 
Để cho nghĩa sống bây chừ lên ngôi. 

Đôi khi biết lặng cái tôi 
Để đây với đó xa xôi lại gần.. 
Đôi khi đạm bạc, thanh bần 

Đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh.. 
Đôi khi chuông mõ tu hành 

Biết đời hơn thiệt, đua tranh.. mãi đời!. 
 

- Đôi khi ngồi giống Phật ngồi.. 
Như như bất động nụ cười thiên thu.. 

Để ngày nao.. dứt phàm phu 
Mở toang cánh cửa Chân Như bước về.. 

 
Đời Ta 

 
Đời ta chiếc lá Bồ Đề 

Thăng trầm muôn nỗi rồi về cội xưa 
Đời ta là tiếng chuông chùa 

Ngân nga theo gió bốn mùa nhân gian 
Đời ta là một nén nhang 

Tỏa làn hương nguyện bình an khắp cùng 
Thu tàn, Đông đến, sang Xuân 

Thì ta vẫn thế, sống trong hiện tiền. 
 

- Đời ta, bỏ lại niềm riêng 
Trồng hoa Bi Trí trên miền bể dâu 



Dòng sanh tử lắm thương đau 
Dang tay bắt một nhịp cầu Đạo tâm 

Đời ta sương đọng đêm thâm 
Bình minh thức dậy, mê lầm thoát thai 

 
Đời ta, về với Như Lai 

Ngắm nhìn vạn loại nào ai khác mình. 
Tim ta son sắt hữu tình 

Riêng ngồi một chỗ dáng hình khắp nơi 
Mênh mang hòa điệu đất trời 

Ngàn sông trăng hiện tuyệt lời nói năng 
 

Đời ta, hạt bụi dưới chân 
Của người tỉnh thức một lần ghé qua 

Như Nhiên-Thích Tánh Tuệ 
 

ĐỘT NHIÊN 
 

Lui hui nơi cõi ta bà  
Giật mình ngó sực đã già không hay! 

Nhác trông đã quá một ngày 
Năm qua tháng lại hết ngay một đời. 

 
Chỉ toàn lo việc.. trời ơi 

Chỉ xây đắp chuyện nước trôi qua cầu. 
Thình lình nhận được thơ sầu 

Nội ngày mai có lệnh chầu Diêm La. 
 

- Ông ơi, nán lại cho mà! 
Con còn vài việc thiết tha chưa làm. 

Tử thần lạnh lẽo, hất hàm 
- Theo ta, ngươi chớ càm ràm uổng công! 

 
Biết không xong, đứng khóc ròng 

Trách mình đã sống lông bông một đời. 
 

Thế là.. nhắm mắt chân xuôi 
Rứa là bị Nghiệp dắt lôi 6 đường 

Chỉ vì lúc sống xem thường 
Thời gian.. lưỡi búa có nhường nhịn ai. 



 
Sống nay rồi lại chết mai 

Đời phù du vẫn miệt mài muốn, tham. 
Chết rồi thành bụi, thành than 

Hồn trầm luẩn quẩn trần gian kiếp, đời.. 
 

Ai còn mặc '' chiếc áo người '' 
Việc gì quan trọng tức thời ưu tiên. 

Diêm Dzương hổng nhận '' đút tiền '' 
Muốn tránh mặt ổng hãy liền Tỉnh, Tu . 

 
Dù Chỉ Một Lần 

 
Xin một lần lặng nghe tiếng thời gian 
Rơi tí tách như ngoài hiên mưa nhỏ 
Trong lắng sâu ánh sao đêm mờ tỏ 

Đời mênh mông.. về lại với riêng mình.. 
 

Xin một lần thức dậy với bình minh 
Nghe gió hát lời Tâm kinh huyền diệu 

Chợt nhận ra đời ta chưa từng thiếu 
Ngoảnh nghìn xưa.. mòn mỏi bước chân tìm.. 

 
Xin một lần trò chuyện với con tim 

Nghe lồng ngực niệm ân tình sự sống. 
Bởi trí óc chưa từng nguôi dục vọng 

Đày con tim mấy độ sắp toi đời!! 
 

Xin một lần ra biển lúc chiều rơi 
Uống nước biển để .. tâm tình thôi khát?.. 
Hạnh phúc truy cầu nắm tay cùng ảo giác 

Loài người say hoài, đâu phải rượu trần gian.. 
 

Thử một ngày dừng lại bước gian nan 
Nhìn đức Phật mắt Ngài ngân ngấn lệ. 
'' Sao con lấy khổ làm vui mãi thế? '' 
Con Phú hào cam phận kiếp hèn nô? 

 
Trăm năm rồi.. lá rụng xuống hư vô 

Lao lung kiếp dã tràng chi thêm nữa..? 
- Ai Tỉnh thức nhìn hoa Chân Lý nở 



Dù chỉ một lần, khoảnh khắc hóa thiên thu.. 
 

Dưới Chân Từ Phụ 
 

Con đã về đây với Thế Tôn  
Buồn , vui xen lẫn ở trong hồn 
Như từ lâu lắm không về gặp 

Giây phút làm sao…vơi ý ngôn!... 
 

Du Tử xa nhà bỗng nhớ quê 
Nhân duyên đưa đẩy bước chân về 

Con quỳ bên gốc Bồ đề thọ 
Nghe hồn sực tỉnh giấc hôn mê 

 
Con đã về đây, thôi vấn vương… 
Hòa vui với lẽ đạo chân thường 

Cha lành, Tam Bảo nguyền nương tựa 
Ngàn đời nguyện sống nếp yêu thương 

 
Tha phương…ai có nhớ quê hương? 

Xin hãy về mau với Đạo trường! 
Quê của tâm linh niềm an lạc 

Để tắm đời mình trong ánh dương… 
 

Về đây, chợt thấy đời như mộng 
Mới biết rằng con đã lạc lầm 

Bấy lâu nhận khổ làm chân phúc 
Lạy Phật chân thành dâng Tín tâm. 

 
Con chắp tay quy ngưỡng Thế Tôn 

Đời còn chi để thiết tha hơn ! 
Cầu cho sanh chúng còn xa Phật 

Thấu rõ nhân sinh… biết cội nguồn. 
 

Ơ ! Lá Bồ Đề rơi xuống chân 
Chao ơi, chiếc lá đẹp vô ngần 
Đôi dòng lệ nóng tràn lên má 

Nhưng hồn con hạnh phúc lâng lâng… 
 

Bồ Đề Đạo Tràng - Mùa Thu 2008 

Đường Xưa.. 



Đầu tròn y nhuộm sắc vàng 
Chư Tăng thong thả nghiêm trang thoát trần 

Thiền hành sen nở dưới chân 
Sương mai còn đọng ngại ngần chim ca. 

Chuông ngân vang vọng chùa xa 
Ngõ mai nhịp tiếng kinh hòa trong không 

Bên hồ sen nở sắc hồng 
Cõi tu an lạc, tâm không não phiền. 

Về đây bạn với thiên nhiên 
Thân tâm thanh tịnh qua miền phù vân 

Đường xưa rũ sạch phong trần 
Thong dong nhẹ bước đến gần chân như.. 

 
Đường về Linh Thứu 

 
Thời gian vỗ cánh làm sao níu 

Giữ bước chân tôi giữa núi này ! 
Lưu luyến làm sao rời Linh Thứu 

Hương tòa Phật ngự chớm mây bay .. 
 

Biết đến bao giờ tôi trở lại 
Thắp nén trầm hương ý trọn đầy. 
Ngày sau, ai biết ngày sau nữa 
Tôi về tâm thức đã đổi thay. 

 
Một chuyến hành hương về xứ Phật 

Tái tạo đời con xác lẫn hồn . 
'' Tạ ơn '' , lời suối nguồn chân thật 
Ngẫng đầu con khẽ gọi '' Từ Tôn !'' 

 
Hôm nay tứ chúng hàng đệ tử 

Từ khắp muôn phương nhóm tụ về 
Cùng một tâm tình con viễn xứ 

Thương về đất Phật giống thương quê . 
 

Mấy vòng Thánh địa đôi chân mõi 
Thương Phật ngày xưa luống nhọc nhằn. 

Vì đời khổ lụy Ngài đi tới 
Ngại gì núi cản với sông ngăn . 



 
Chúng con đồng chắp tay cầu nguyện 

Phật pháp ngàn sau mãi sáng ngời 
Vang tiếng kinh cầu, hương khói quyện 

Là cầu sanh chúng hết chơi vơi... 
 

Hành hương xứ Phật đầy rung cảm 
Chiêm ngưỡng Từ Tôn, ngó lại lòng . 

Những đóa sen hồng vừa kết nụ 
Như thầm... vươn đến tận hư không... 

 
EM XIN '' VỪA ĐỦ ''. 

 
Em xin.. vừa đủ muộn phiền 

Để môi còn biết làm duyên nụ cười. 
Em xin vừa đủ niềm vui 

Để em biết sống ngọt bùi sẻ chia  
 

Em xin vừa đủ bạn bè 
Khi đời mưa gió.. vỗ về, ủi an. 

Em xin vừa đủ trái ngang 
Để thương thêm cảnh lầm than kiếp người. 

 
Em xin vừa đủ ơn đời 

Đề hồn chan chứa một trời yêu thương.. 
Em xin biết sống khiêm nhường 

Dù thành công chẳng xem thường một ai, 
 

Em xin vừa đủ chông gai 
Đường đời thất bại không thay đổi lòng. 

Em xin vừa đủ ước mong 
Nhưng không hoang tưởng, đèo bồng vẩn vơ.. 

 
Em xin biết đợi, biết chờ 

Để tin vui đến bất ngờ hân hoan. 
Em xin có đủ hành trang 

Từ Bi, Trí Tuệ bình an bước đời 
 

Em xin biết sống thảnh thơi 
Biết tri túc giữa gọi mời muốn, tham. 



Và xin tư tưởng, nói, làm 
Vun bồi đức hạnh Ưu Đàm tỏa hương 

 
Em xin thấu hiểu vô thường 

Để em tìm đến cội nguồn Chân Như.  
Tay em biết mở Kinh thư 

Trần duyên lắng đọng, huyễn hư đoạn lìa. 
 

Em xin phát nguyện Bồ Đề 
Phương trời giải thoát..em về tinh khôi... 

 
Em xin.. ngần ấy mà thôi! 

 
GẬP GHỀNH SÔNG MÊ 

 
Có người đứng giữa đôi bờ 

Bao lần tự hỏi… biết giờ về đâu? 
Quay qua ngó lại, bạc đầu 

Ngập ngừng, bịn rịn, chìm sâu giữa đời. 
 

Đôi dòng kẻ ngược, người xuôi 
Đôi bờ lận đận, tới lui muộn phiền. 

Tay này muốn vịn cửa Thiền 
Tay kia dệt mộng trần duyên sa đà. 

 
Lên rừng, nhớ tưởng phồn hoa 

Ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. 
Lắm khi gối mỏi chân mòn 

Mà hồn chưa mỏi, đời còn mê say. 
Mắt vừa hướng tới nẻo mây  

Vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. 
Dùng dằng trong chốn tử sinh 

Khi ni, lúc nọ... Hỏi mình về mô? 
 

Dưới lòng nôi một nấm mồ 
Biết rồi sao vẫn lửng lơ nẻo về? 

Cây Si với Cội Bồ Đề 
Nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. 

 
Chợt Vô thường đến gọi tên 

Chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn. 



Xưa kia nếu chẳng dùng dằng 
Biết đâu thanh thản nhọc nhằn Tử, sinh!  

 
Trầm luân vì nợ Thế tình 

Mong manh hồn nhỏ gập ghềnh sông mê... 
 

Giấc Thu 
 

Mùa thu rong bước trên ngàn 
Đừng theo chân nhé, trần gian muộn phiền! 

Võng đong đưa một giấc thiền 
Xua mây xuống đậu ngoài hiên ta bà. 

 
Bóng tùng thấp thoáng xa xa 

Nghe trong thinh lặng ngân nga chuông chùa 
Vàng thu chiếc lá sang mùa 

Theo sầu vạn cổ cũng vừa rụng rơi. 
 

Nghiêng nghiêng nắng lụa trên đồi 
Chiều qua chầm chậm bóng thời gian phai. 

À ơi, cát bụi miệt mài 
Ngủ đi, tâm niệm trần ai phiêu bồng !.. 

 
Như ngày thơ dại giấc nồng 

Bên đời có ngọn từ phong vỗ về. 
Nhân gian nay khép hẹn thề 

Sớm mai thức giấc Bồ đề nở hoa, 
 

Trần tâm sương khói nhạt nhòa 
Vén màn sinh tử, bước qua ngậm ngùi. 

Mùa thu dỗ giấc trên đồi 
Lay ta tỉnh mộng, một lời Tâm kinh 

 
Thiên thu trôi xuống phận mình 

Ơ hay.. muôn kiếp gập ghềnh, là mơ! 
Trái si mê rụng ơ hờ 

Nụ cười lan tận bến bờ.. hạo nhiên! 
 

Gọi tâm về 
 

'' Chỉ có pháp hiện tai. Tuệ quán chính ở đây '' ( * ) 



 
Lòng em xa mãi nơi nào 

Em đâu hay những ngọt ngào quanh đây, 
Lòng em gửi... chín tầng mây 

Em đâu có biết quanh đây ngọt ngào. 
 

Ngày , em '' mở mắt chiêm bao '' 
Đêm đêm tâm tưởng xuôi vào nẻo mơ . 

Lui về quá khứ xa mờ 
Hồn hoang viễn mộng bến bờ tương lai. 

 
'' Lòng em như chiếc lá khoai '' 

Phút giây hiện tại rơi ngoài tâm tư. 
Gọi em về lại , mệt nhừ 

Em ơi có mặt bây chừ đi em ! 
 

Về đây gió mát hồ sen 
Nhìn nhau diện mục thân quen thuở nào . 

Sống trong hơi thở nhiệm mầu 
Có nhau như thuở ban đầu tinh khôi. 

 
Em vừa về cạnh ta ngồi 

Giác hoa nở đẹp bên đời bỗng nhiên . 
 

( * ) Kinh Nhất Dạ Hiền Giả 
 

Gửi con một chút niềm thương 
 

Con ơi! hoàn cảnh lỡ nghèo! 
Ngày sau khôn lớn nhớ gieo nhân lành.. 

Dù đời sống dưới lều tranh 
Biết tu, bố thí, biết sanh lòng từ 

Dần dần lạc nghiệp an cư 
Sẽ qua cảnh khổ bây chừ nghe con! 

- Áo thầy một mảnh nâu non 
Màu da con cũng.. không hơn áo thầy.. 

Mùa Đông lạnh lẽo như vầy.. 
''Áo da'' con mặc nhìn đầy xót xa! 

Cũng là một kiếp người ta 



Trẻ thơ ở nước Cờ Hoa sướng nhiều.. 
Tiện nghi, vật chất đủ điều 

Con thì nhà đất, bầu leo thế này.. 
Ôi, thầy nhỏ bé bàn tay 

Làm sao xóa được hao gầy thế gian.. 
Đông dài rét buốt miên man.. 

Thầy xin đốt ngọn nến bằng Từ tâm.. 
Chắp tay niệm đức Quan Âm 

Cho đời con thoát luân trầm khổ đau. 
Biết nơi Tam Bảo hồi đầu 

Biết tin nhân quả, biết câu tu hành.. 
Nghèo tiền, nghèo bạc đã đành 

Đừng nghèo đạo đức, chân thành, thiện lương! 
Gửi con một chút niềm thương 

Con vào nhà kẻo chiều sương lạnh rồi! 
Sáng mai thầy lại đây chơi 

Sẽ mang áo ấm, sẽ ngồi với con! 
Nắng chiếu đã khuất đầu non 

Thầy về ánh mắt con còn dõi theo 
Tuổi thơ thầy cũng rất nghèo 

Nhưng đời có Phật eo xèo.. vẫn vui.. 
- Con ơi, nghèo vẫn biết cười 

Vẫn giàu có giữa đất trời rộng thênh.. 

Như Nhiên 

Gương xưa (*) 
 

... Trên hoang mạc tử sinh 
Bước lữ hành cô độc  

Chênh vênh một bóng hình 
Đổ dài bên triền dốc. 

 
Lần qua vùng khó nhọc 
Không một bóng cây già 

Bụi mù cùng gió lốc 
Nắng quái bỏng làn da. 

 
Người , lòng vẫn thiết tha 
Miệt mài theo định hướng 

Trực chỉ chốn Phật đà 
Cầu pháp mầu vô thượng. 



 
Sắc son cùng lý tưởng 

Thà gục chết giữa đường 
Còn hơn quay đầu lại  

Sống giữa lòng quê hương. 
 

Ôi ! chí nguyện siêu phương 
Nghìn năm còn lưu dấu  

Vì Phật pháp miên trường 
Sáng soi đời mai hậu. 

 
Ngài là sao bắc đẩu 

Giữa sa mạc muôn trùng 
Gương xưa hoài chiếu diệu 
Một tấm lòng kiên trung ... 

 
(* ) Cảm tác về Ngài Đường Huyền Trang khi học Duy Thức 

 
Hai giọt lệ nhiệm màu (*) 

 
Chuyện kể rằng... 

 
Đêm xưa...Mẹ Hiền bật khóc 
Nhỏ hai giọt lệ thương đời . 
Một giọt rơi trên rừng núi  

Giọt rớt vào lòng biển khơi. 
 

Lệ thiêng mang hồn cây cỏ 
Hóa thành Bồ tát áo xanh 
Bốn mùa trải lòng che chở 

Thương đời khổ lụy, mong manh. 
 

Giọt lệ không màu thuở nọ 
Khoát mình áo trắng ngàn mây 

Biển trần trầm luân mấy độ 
Nhành dương, nước tịnh trên tay. 

 
Một mùa nắng nồng oi ả 

Lòng người hạn hán tình thương 
Lệ xanh thành cơn mưa hạ 

Thấm nhuần, mát mẻ, thanh lương.. 



 
Đêm nao cõi đời u tối 

Bạch lệ hóa thành vầng trăng 
Soi người lầm đường lạc lối  
Đưa thuyền tách bến mê tân. 

 
Thiêng liêng giũa nghìn giọt lệ 

Là hai giọt nước Từ Bi 
Lung linh xuống đời dâu bể 
Bằng tâm hạnh bất tư nghì ! 

 
Chiều nay ngoài trời mưa đổ 

Phải chăng, giọt lệ nhiệm mầu 
Chắp tay con quì trước Mẹ 

Nghe lòng gội xóa niềm đau... 
 

Dharamsala.Tháng 7-2009 
 

(*) Cảm tác về truyền thuyết hai đấng White Tara và Green Tara của truyền 
thống Phật giáo mật tông Tây Tạng 

 
HAI GIỌT MỰC 

 
Giọt mực rơi vào ly nước 

Nước kia liền biến đổi màu 
Những con mắt nhìn e ngại 

Chắc là không uống được đâu! 
Giọt mực rơi vào đại dương 
Vẫn một màu xanh bất biến  

Chẳng vì chút nhỏ khác thường 
Mà đổi thay, mà bất tiện! 
Hai giọt rơi- cùng sự kiện 
Nội hàm Ý nghĩa khác xa 

- Bởi lượng nước nhiều, nước ít 
Khổ, Vui xuất hiện đây là.. 

Sống giữa nhân hoàn tâm địa 
Khó lòng dung thứ, bỏ qua.. 

Ta thành nước hoen màu mực 
Làm sao có thể .. pha trà ! 

Hạnh phúc do mình biết cách 
Chuyện lớn biến thành nhỏ nhoi 



Chuyện nhỏ nhìn như mây khói 
Lòng ta - biển rộng bên đời.. 

Như Nhiên 
                           T T Tuệ 

 
Hai Kiểu Im Lặng 

 
Tráng Sỹ: 

 
- Im lặng không phải là câm 

Im lặng là để ngấm ngầm ra tay! 
 

- Im lặng không phải là cay ( cay cú) 
Im lặng là để phơn bày trắng đen 

 
- Im lặng không phải là hèn 

Im lặng là để chờ phen trả thù. 
 

- Im lặng không phải là ngu 
Im lặng là để đánh đu với đời. 

 
Thầy Tu: 

 
- Im lặng không phải là câm 

Im lặng là để quán tâm của minh 
 

- Im lặng không phải bất bình 
Im lặng để khỏi sự sinh trùng trùng. 

 
- Im lặng để sống đại hùng 

Thắng mình hơn thắng ba quân bên ngoài. 
 

- Im lặng, chẳng hơn thua ai 
Im lặng là để tâm này thênh thang. 

 
Hai mặt 

 
SỰ THẬT có 6 chữ 



GIẢ DỐI cũng 6 luôn 
Mặt trái và mặt phải 

Trắng đen ôi khó lường! 
 

TÌNH YÊU có 7 chữ 
PHẢN BỘI cũng thế thôi 
Chúng là hình với bóng 
Rất dễ dàng đổi ngôi. 

 
Chữ YÊU là 3 chữ 

HẬN là ba, giống nhau. 
Người say men Hạnh phúc 

Kẻ thành Lý Mạc Sầu. 
 

BẠN BÈ có 5 chữ 
KẺ THÙ đếm cũng năm 
Hôm nao lời ngọt mật 

Hôm nay chìa.. dao găm. 
 

Từ VUI có 3 chữ 
Tiếng SẦU cũng đồng như. 

Quá vui thường mất trí, 
Mất trí đời đổ hư. 

 
Chữ KHÓC có 4 chữ 

CƯỜI cũng vậy, giống in 
Ai '' giòn cười, tươi khóc '' 

Ấy cảm thọ nhận chìm. 
 

Chữ ĐẠO gồm 3 chữ 
ĐỜI cũng rứa, là ba 

ĐỜI thường hay ôm giữ 
ĐẠO buông xả, cười xòa. 

 
Cuộc sống là hai mặt 

Giới tuyến một đường tơ . 
Chấp nhận mà không vướng 

Nhẹ bước qua hai bờ . 
Thích Tánh Tuệ 

 
HAI NGỌN SÓNG 



 
Con Sóng nhỏ nghìn năm ôm buồn tủi.. 
Sao đời mình bé bỏng chẳng bằng ai! 
Nên thầm lặng sóng đi, về thui thủi  

'' Kiếp đời ta.. có lẽ.. đã an bài? '' 
Một sớm nao sóng mơn man tìm đến 

Miền khơi xa trò chuyện với trùng dương 
Sao lạ thế, thân anh không bờ bến 

Phận tôi hoài trong nhỏ nhắn, thê lương? 
Con sóng lớn xoa đầu cười sóng nhỏ 

Này, phải chăng vì nghĩ thế em buồn? 
Em nhìn lại thân chúng mình sẽ rõ  

Ta và em, hai giọt nước chung nguồn. 
Trong bản thể mình nào đâu to, nhỏ 

Không thấp, cao, không giàu, khó, chia phân 
Em thấy khác vì nhìn.. trên cái vỏ  

Rồi buồn, vui, rồi biên giới, cách ngăn! 
Em nhìn kỹ, trong em là ta đó 

Và trong ta, có cả cuộc đời em. 
Mình vốn dĩ trong nhau từ muôn thuở  

Cách xa vì xây đố kỵ, hờn ghen.. 
Con sóng nhỏ cúi đầu cười bẽn lẽn.. 

Bao nỗi niềm sương khói tận trùng khơi . 
Rồi bất chợt vỡ tan hòa trong biển 
Hai Sóng từ hôm đó một tên thôi.. 

Như Nhiên 
(Thích Tánh Tuệ) 

Thiền biển-  
California tháng 4.2015 

 
Hành hương Xứ Phật 

 
Đoàn hành hương đến Bodh-gaya . 
Đêm Hoa Đăng nến đẹp chan hòa. 
Bên Cội Bồ Đề hương khói quyện 
Lòng vui.. sao mắt lệ nhạt nhòa.!. 

 
Con trở về quê thỏa ước mơ 

Từ lâu ấp ủ đến bây giờ. 
Kiếp bèo trôi dạt từ vô thủy 
Nay đời ấm cúng hết bơ vơ. 



 
Con trở về đây dưới bóng Từ  
Như vừa thức giấc cõi phù hư . 

Trăm năm sương khói trần gian mộng 
Sao bằng một bước hướng Chân Như.... 

Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân 

Đầu Xuân gieo bước hành hương 
Cùng nhau theo dấu Từ Vương trọn lành.. 

Tay sen kết nụ tâm thành 
Nguyện Thân, Miệng, Ý tịnh thanh nghiệp trần 

Xuân lòng mới thật là Xuân 
Bước chân tỉnh thức trầm luân đoạn lìa 

Có khi Đi chính là Về 
Về nơi cố quận Bồ Đề ngát hương... 

 
Hạnh Phúc là khi.. 

 
Hạnh phúc là khi biết trở về 

Từ hun hút mộng nẻo sơn khê 
Từ trong tăm tối bao mờ mịt 

Chợt ánh dương bừng soi bến mê . 
 

Hạnh phúc là khi biết được Người 
Đôi bàn tay đã biết buông lơi 

Những ngọn gió trần.. thôi vướng bận 
Mặc nắng, mưa qua.. giữa cuộc đời.. 

 
- Xưa là hạnh phúc bên kia núi 

Là..'' cỏ bên đồi ngan ngát xanh '' 
Ngày nay chưa sống, mơ ngày tới 
Thực tại vùi quên rất đoạn đành.. 

 
Hạnh phúc giờ đây buổi sớm mai 
Mỉm cười nhận diện lá hoa phai 
Mùa thu đã đến trong thầm lặng 
Bên những dòng xe nối miệt mài.. 

 
Thanh thản là khi tóc đổi màu 
Hiểu ngày sắp tới sẽ về đâu.. 

Biết trăm năm hẹn cùng sương khói 
Vạn sự trôi về nơi bể dâu.. 



 
Hạnh phúc là khi giữa đổi thay 

Lắng yên - trọn vẹn phút giây này.. 
Ngắm bình minh đến, hoàng hôn lại 

Thả hết ưu phiền.. theo gió bay.. 
 

Như Nhiên-  (Thích Tánh Tuệ) 
 

Hạnh Phúc Thật Gần 
 

Này em ! 
 

Có phải khi mình mất đi hạnh phúc 
Thì mới hay... hạnh phúc có trong đời. 

Có phải khi mình mất đi người mẹ 
Mới thật lòng gọi hai tiếng : '' Mẹ ơi ! '' 

 
… Có những mai nụ hồng ngoài hiên nở 

Chân em qua , không buồn ngắm một lần , 
Chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ 

Nhìn phai tàn , rồi cúi xuống bâng khuâng .. 
 

Có một người trải qua lần hoạn nạn 
Mãi về sau khép lại '' cửa tâm hồn ''. 

Từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạn 
Ngọc châu và đôi mắt, quý nào hơn? 

 
Ai cũng sống bằng con tim , nhịp thở 
Mà quên đi hơi thở vốn nhiệm mầu 

Cơn đau đến, muộn màng lòng chợt hiểu 
Trút hơi tàn... đời sống sẽ còn đâu ! 

 
Có phải khi bên đời xa vắng mẹ 

Mình mới hay , Mẹ .. tất cả trong đời. 
Có phải khi cha tạ từ dương thế 

Cuộc chia lìa mới thấm nổi đơn côi ? 
 

Em tôi hỡi ! Hãy về hôn lấy mẹ 
Ôm lấy cha , thảo hiếu với huyên đường . 



Là đôi mắt, là hoa , hơi thở nhẹ 
Hãy ân cần gìn giữ lấy mà thương ... 

 
Chớ để khi mình mất đi hạnh phúc 
Biết , vòng tay yêu dấu đã xa rồi , 

Em có biết tôi mơ hoài bé dại 
Được Mẹ bồng .. ru giấc ngủ à ơi ?.. 

 
Bên thềm VuLan 2010 

 
Happy Thanksgiving 

 
Tạ ơn nước cho làn da sáng lạn 

Giọt cam lồ mầu nhiệm đức Quan Âm 
Giả dụ nước bỗng một ngày khô cạn 

Sự sống này ai tính chuyện trăm năm? 
 

Tạ ơn Hoa đã vì đời tươi nở, 
Ơn con đường rạng rỡ ánh dương soi. 

Tạ ơn chim hót bên hè phố chợ 
Giữa bôn ba cơm áo...chợt môi cười. 

 
Ôi vô lượng! Ôi ơn đời vô lượng! 
Một lần thôi sao nói hết "Tạ ơn!" 

Bao hạnh phúc... chỉ cần ta nhận diện 
Hạt bụi này ơn vũ trụ, giang sơn... 

 
-Xin lặng lẽ dập đầu chân Đức Phật 

Nén nghẹn ngào dâng một chút tâm hương 
Tạ ơn Phật đã mang về Chân lý 

Đưa nhân sinh qua bóng tối đêm trường. 
 

Tạ ơn Đạo, Tạ ơn Đời, tất cả... 
Ơn vạn loài chan chứa một Tình thương 

 
Thích Tánh Tuệ 

 
HỒ NHƯ 



 
Có đôi lúc ngỡ mình như ngọn núi 
Trên thân đầy cây cỏ với ngàn hoa. 

Một sáng nao chợt biến thành con suối 
Cùng chim rừng hòa âm điệu. hoan ca. 

 
Có đôi khi ta ngỡ mình như đá 

Nằm im lìm mặc rêu phủ thời gian 
Một lần kia, thấy phận mình như bụi 

Bay trong chiều...hồn sa mạc khô khan. 
 

Và có khi chợt hóa làm hạt nắng 
Giữa tim người cổ mộ đóng nghìn năm 

Rồi thi thoảng phiêu du là cơn gió 
Hương Từ bi đây đó quyện xa xăm. 

 
Một lần nọ ta thấy mình như biển 
Hát ru đời ca khúc Hải Triều Âm 

Rồi lẳng lặng xin làm con sóng nhỏ 
Hòa đại dương...thôi chuyển biến, thăng trầm. 

 
Bao la đời ....thôi dấu vết, vọng âm. 

 
Hoa Bình Minh 

 
Hãy bắt đầu ngày mới 

Hồn nhiên một nụ cười! 
Nụ cười thành hoa nắng 
Gửi đất trời.. Muôn nơi.. 
- Đừng ước mơ thay đổi 
Cả thế giới quanh mình 

Đó chỉ là ảo tưởng 
Hãy đổi thay cách nhìn. 

 
- Nếu đời quăng trái chanh 

Nhớ làm ly giải khát 
Nhỡ gặp người tệ, ác 

Biến rác thành bông hoa! 
Đừng quan trọng thái quá 

Mọi việc nơi trần gian 



Chuyện chi rồi cũng vậy 
Rủ nhau cùng.. mây tan! 

 
Mấy mươi năm mở mắt 

Rồi ngủ vùi đất sâu.. 
Sống một ngày Tỉnh Thức 

Ấy - đã là thiên thâu. 
Niềm an vui vốn dĩ 

Từ nội tâm yên bình 
Khi lòng đầy hoan hỉ 

Thế giới này đẹp xinh. 
 

Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ 
 

''Hoa đốm'', nào thấy ai ! 
 

Nếu Khổ kia là Thật  
Thì không dứt được đâu! 

"Khổ" sẽ theo ta mãi 
Muôn đời... sống chung sầu. 

 
Nếu Vui kia là Thật 

Thì vui mãi không buồn.  
Sáng qua cười hỉ hạ 

Chiều ni, Lạ ! sầu tuôn? 
 

Nếu Buồn kia có thật 
Sau.. chia ly lại cười ? 
Giọt lệ nào nhỏ xuống 
Cho cây đời nụ tươi . 

 
Nếu Mây kia là thật 

Làm sao hóa thành mưa . 
Còn mưa kia nếu thật 

Màu nắng.. là trong mơ. 
 

Em xưa là Bạch Tuyết 
Cuộc đời nhìn ngẩn ngơ... 
Tóc chiều nay lau trắng 
Chừ biết tìm.. em mô? 

 
- Nếu Bịnh, Già có thật  



Làm sao thoát được đây ? 
Có Người ngàn xưa đó 
Đã bước qua lối này. 

 
..Tất cả là mộng mị. 

Ai nắm được làn hương. 
Vạn sự tuồng ảo hóa. 

Chấp đắm làm đau thương.. 
 

Nỗi khổ kia nào có 
Một khi tỉnh mộng dài . 

''Cái Ta'' tìm đâu đó 
''Hoa đốm'', nào thấy ai!.  

 
Bodhgaya Chớm thu Nov. 2011 

 
HÓA THÂN 

 
Ta về trên đỉnh bình yên 

Hóa nghìn mây trắng che miền nhân gian. 
Giữa mùa nắng hạ miên man 

Đời vui bóng mát che ngang một lần. 
 

Ta là một đóa phù vân 
Chiều nay đã nguyện hóa thân Cam Lồ 

Mưa rơi khắp cõi cằn khô  
Hoa Tình thương nở đôi bờ tử sinh. 

 
Hoa Vàng Tháng Giêng 

 
Tháng giêng hoa vàng nở 
Xứ Ấn ngát lừng hương 
Chiều qua đồng hoa cỏ 

Nghe nhạc khúc vô thường. 
 

Hoa vì đời tô điểm 
Mà không nói một lời. 
Ta cứ làm việc thiện 

Rồi quên, rồi rong chơi.. 
 



Mùa xuân chân bước nhẹ 
Lượng đất trời bao la. 
Nụ Tâm xuân bừng hé 
Cùng vũ trụ chan hòa.. 

 
Khi lòng không sầu muộn 

Hoa nở nhịp bàn chân. 
Bước vỗ về mặt đất 

Làm nụ hôn trong ngần. 
 

Nhân gian là Tịnh Độ 
Mơ gì trăm năm sau!. 
Thân và tâm hội ngộ 

Xuân xanh mãi một màu.. 
 

Mời bạn về xứ Ấn 
Thăm tháng giêng hoa vàng. 
Đời nghèo, không vướng bận 

Để tâm hồn thênh thang... 
 

Cảm tác bên ruộng hoa mù tạc làng Ganga. 
Bodhgaya India . 

 
Hơi thở cho Con!!! 

 
Bé thơ ơi! 

Nhìn con mắt ta nhòa lệ 
Thở đi con ơi 

Lệ đời đang xót xa rơi.. 
Tạ ơn đức Phật 

Con đã được cứu rồi! 
Con là ngọn cỏ non xanh vừa mới đâm chồi.. 

Đâu ai nở nhìn con trong vùi dập. 
Thở đi con! 

Thở cho những người còn vùi sâu, đớn đau trong lòng đất.. 
Ta biết rằng, trong lúc này đây không khí quý vô biên!! 

Thở đi con! 
Thầy cũng đang ngồi thở dùm con, 

và thở dùm người dân Nepal đang kinh hoàng, hốt hoảng. 



Xin từng hơi thở nhỏ nhoi trong yên bình.. 
Ước mơ thật nhiều những Tấm lòng nhân ái 
Những bàn tay rộng mở hướng đến NEPAL.. 

Nam Mô LUMBINI viên Vô ưu thọ hạ thị hiện 
Đản Sanh Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Thích Tánh Tuệ 
 

Hương Bình Minh 
 

Chào buổi sáng, mỉm môi cười thanh thản 
Những ưu phiền … khuất dạng với đêm qua 

Chào nắng sớm chiếu soi, hồn xán lạn 
Kìa ... bình minh ưu ái lại trao quà 

 
Chào lũ bướm múa theo lời chim hót 

Khóm Tường Vi khoe lộc biếc hồi sinh 
Vẳng trong gió tiếng chuông chùa thanh thoát 

Gửi vào đời ấm áp một câu Kinh 
 

Chào ngày mới, nguyện ngày hôm nay mới 
Cõi lòng vui thế giới đẹp dường bao 
Khi trí tuệ, tình thương … là lẽ sống 

Từng phút giây hạnh phúc đến ngọt ngào 
 

Hương Sen Đầu Hạ 
 

Mùa xuân chưa qua 
Hạ vàng đã tới, 

Nghe trong gió mới 
Thoang thoảng hương nồng.. 

 
Thì ra ngoài sông 
Sen hè nhau nở 
Sắc mầu rạng rỡ 

Một hồn thanh tân. 
 

Buổi sáng trong ngần 
Đời vui chi lạ! 

Giọt sương trên lá 
Chuyển mình bay lên.. 



 
Xin một cành sen 

Cúng dường chư Phật 
Sen trắng, sen hồng 

Tâm hương phảng phất. 
 

Nguyện cùng ai đó 
Phát lòng Bồ Đề 
Gửi về trong gió 

Di Đà hương quê. 
 

Khép Trần Duyên 
 

Nhắm mắt thôi theo mây trời phiêu lãng... 
Nghe nhịp tim thanh thản đập yên bình 
Cho ưu phiền, khổ lụy kiếp nhân sinh 

Dần tan biến, vọng tình ngưng khuấy động. 
 

Nhắm mắt lại để thấy: Tâm Là Vọng! 
Rồi không còn mơ mộng sống lênh đênh 

Cuộc đời kia làn mây nổi bồng bềnh.. 
Danh, sắc đó, loài yêu tinh giả mỵ! 

 
Nhắm mắt lại để thấy mình thật kỹ 
Ta là ai? ngày khép lại , về đâu? 

Hãy trầm tư và quán chiếu thật sâu. 
Trong vạn pháp có đạo mầu thâm viễn.. 

 
Nhắm mắt lại nhìn cái tâm bám luyến 

Biết sự đời hư huyễn vẫn lòng đau! 
Vì Hành- Tri còn cách một nhịp cầu 
Biết và Ngộ vẫn hai đầu cách biệt. 

 
Ôm Phật ngủ mà khổ hoài da diết 

Phải chăng vì chưa thiết nẻo hồi hương? 
Ta vẫn hay đời sinh diệt, vô thường 

Song yếu đuối vấn vương từng giọt mật. 
 

Nhắm mắt lại để thôi làm hành khất 
Đi van xin hạnh phúc giữa màn đêm. 

Khoảng trống trong hồn cố lấp vẫn rộng tênh 
Vì hy vọng đã ước thề tuyệt vọng. 



 
Nhắm mắt lại, Biết tâm nào thực, mộng 

Tĩnh tại nhìn hoa, rác nổi đầy sông 
Và nhận ra Sinh Tử gốc tại lòng 

Kể từ đó bụi hồng thôi vướng nhiễm.. 
 

Nhắm mắt lại Xả Buông và Chánh Niệm 
Mở mắt nhìn tâm rỗng sáng thường minh. 

Thì nơi này đích thực '' ngộ vô sinh '' 
Thấy Cực Lạc vốn không lìa tự tánh. 

- Dù sống giữa trần duyên và ngoại cảnh 
Vẫn quay về, mở mắt sáng Tâm Linh. 

Như Nhiên - Th Tanh Tue 
(Mâu Ni Thất mừng Phật đản) 

Khép trần tâm 
 

Chiều lên núi ngắm mây trời bát ngát 
Bóng thiên thu thoáng hiện giữamuôn trùng. 

Lòng đạo sỹ ngỡ như nghìn cánh hạc 
Bay qua đời...tan loãng giữa không trung . 

 
Chiều lên núi áo sương mù vai phủ 

Đốt trầm hương ta nhớ đến Người xưa . 
Gót chân hoang của kiếp đời lam lũ 

Đã chìm sâu... khi tâm tưởng sang mùa . 
 

Chiều lên núi nằm im trên mõm đá 
Nghe chim ngàn réo gọi vết tiền thân 

Văng vẳng tiếng lâm tuyền trong gió lại... 
Ta là ai, lạc lối giữa dương trần? 

 
Ngày lên núi ta nguôi dòng hệ lụy 

Nỗi buồn xưa thành hương nhụy vô ưu . 
Bên quán trọ một ngày nao cuồng sỹ 
Gửi vui, buồn về mặc áo Chân như . 

 
Quy hướng núi làm thú hoang tĩnh mịch 

Cọng lau gầy nghiêng dáng nhỏ mông lung, 
Dăm úa lárơi về miền cô tịch 

Khép trần tâm, ta đối diện vô cùng... 
 

Dharamshala, India 6-2009 



 
Khi Đời Chưa Khép Lại 

 
Khi ngày chưa khép lại 
Sống-ai tin tưởng mình 

Chớ nên lừa dối họ 
Hãy thật thà, phân mình. 

 
Khi bước đời chênh vênh 

Ai chìa tay giúp đỡ 
Đừng vội quên, hãy nhớ... 

Thuở cơ hàn, xót xa... 
 

Kẻ hết lòng thương ta 
Đừng cũ vong, mới chuộng 

Lợi, danh rồi gió cuốn 
Tấm chân tình vĩnh miên... 

 
Biển sóng, đời ngữa nghiêng 

Về ngồi yên tĩnh lặng 
Hết mưa rồi lại nắng 

Hận sầu thành an nhiên 
 

Chớ buộc ràng chi thêm! 
Khi biết trần quán trọ 

Sống giữa lòng mưa, gió 
Để thắm đời biển dâu... 

 
Khi tháng ngày qua mau 

Đừng dệt nhiều giấc mộng 
Ngưng "thả mồi bắt bóng" 

Cốt vẹn toàn hôm nay 
 

Thế sự mãi vần xoay 
Bốn mùa thay sắc áo 

Mộng trùng trùng mộng ảo 
Mời Tỉnh thức đong đầy 

 
- Khi đời chưa khép lại 
Hãy sống đúng bây giờ 

Đừng muộn màng sực tỉnh 
Lúc đời vào cơn mơ! 



Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ 
 

Khi Trời Chớm Thu 
 

Dặn em thôi những vội vàng 
Ngước nhìn mấy cụm mây ngàn giữa thu 

Bôn ba chi cõi sương mù 
Trăm năm ngó lại cũng như.. khóc chào! 

Dặn em ngày tháng hư hao 
Hãy thôi mở mắt chiêm bao, dật dờ 

- Dù đời đó một cơn mơ 
Cũng xin dệt nốt bài thơ thiện lành. 

Dặn em học để mà hành 
Phải đâu mỗi chút hơn tranh với người, 

Ai chen đua, ấy chuyện đời! 
Nguyện làm sen trắng bên trời tỏa hương.. 

Dặn em sống Hiểu và Thương 
Vì Tâm, cảnh ấy vô thường cả hai  

Nhân gian tô vẽ hình hài 
Em ngồi, soi lại một đài gương tâm. 

Dặn em quên những thăng, trầm 
Đừng ôm dĩ vãng - âm thầm viễn mơ..  

- Về đây, thôi sống hững hờ 
Xưa, sau là mộng. Bây giờ trạm nhiên. 

Dặn em, lắng giọt ưu phiền 
Nhìn thu trải nắng trên miền cỏ hoa  

Chi rồi cũng sẽ phôi pha 
Trăm năm đó chẳng qua là một hơi! 

- Dặn em quên lối ngược, xuôi 
Ngồi yên, thở nhẹ, biết trời chớm Thu.. 

Như Nhiên 
             Thích Tánh Tuệ 

 
KHỈ VỚT TRĂNG  

 
Xưa có bầy khỉ nọ 

Lội xuống hồ vớt trăng 
Vớt mãi hoài không được 

Nên mặt mày... nhăn nhăn.  
 

Lắm khi mình giống khỉ 



Tìm hạnh phúc trần gian, 
Đôi tay vừa chạm tới 

Ơ.. mộng vàng vỡ tan!. 
 

Trăng nghìn thu vẫn đẹp 
Vì không thuộc về ai, 

Hồn khát khao chiếm hữu  
Trăm năm nỗi đau dài. 

 
... Ta một đời ngây dại 
Chạy đua với mặt trời. 

Chưa thấy bờ hạnh phúc 
Hoàng hôn phủ xuống đời. 

 
Danh, lợi, tình mộng mị 
Tợ đáy nước trăng ngà 

Lặn chìm trong mê hoặc 
Nên ngàn đời xót xa. 

 
U mê.. thành kiếp khỉ 

Chúi xuống dòng đảo điên. 
Ai giật mình, ngước mặt 

'' Vầng trăng xưa'' hiện tiền. 
 

KHOẢNG CÁCH 
 

Mình giống nhau đôi mắt 
Mà khác nhau cách nhìn 
Bức tranh đời thơ mộng 
Anh thích, em phê bình. 

 
Mình giống nhau đôi tai 

Cách nghe không đồng điệu 
Em thích nhạc u hoài 

Anh chê buồn, không chịu. 
 

Mình giống nhau đôi môi 
Mà không cùng cách nói 

Em chân thật từng lời 
Sao anh thường gian dối ! 

 



Mình giống nhau trái tim  
Nhưng không cùng nhịp đập. 

Em tìm kẻ chung tình 
Anh ưa nhìn dáng dấp . 

 
Mình giống nhau khối óc 

Suy nghĩ hoài khác xa 
Những điều làm em khóc 

Anh lại cười ha ha.. 
 

Phải chăng vì như vậy 
Vui, buồn riêng biết thôi 
Vẫn chưa lần Hiểu lấy 
Vẫn gần mà xa xôi.. 

 
- Chủ Nhật em đi lễ 

Anh đến quán cà phê 
Cùng đi trên lối nhỏ 

Cuối con đường rẻ chia . 
 

Khoảnh Khắc Thiên Thu 
 

Khoảng cách là bao giữa có, không ? 
Sống, chết xưa sau một thể đồng 

Trăng sáng đêm này, trăng thiên cổ 
Hiện bóng nghìn thu trên bến sông. 

 
Xuân nay hoa nở màu xuân trước 

Khoảnh khắc tương phùng với vạn niên, 
Ai nhọc mái chèo trôi ngược nước 

Đâu biết '' bờ kia '' ở tại tiền. 
 

Một thoáng chớp mi trời đất rộng 
Giáp mặt muôn trùng nơi phút giây 

Áo ai qua núi bay lồng lộng 
Buông tiếng cười khan thoát mộng ngày. 

 
Ngăn cách là bao giữa khóc, cười 

Bến bờ sinh, tử thực trò chơi! 
'' Ma ha Bát Nhã ba la mật '' 

Hạt cát mà.. thiên thu, khắp nơi.. 



Thích Tánh Tuệ 
                  Himachal-India Fall 2012 

 
Khóc & Cười 

 
Có ai đó đã nói rằng Hạnh phúc 

Dấu đằng sau giọt nước mắt không lời . 
Và định nghĩa hạnh phúc cuộc đời 

Sự thay thế chuỗi khóc, cười vô tận... 
 

Ta hãy khóc với niềm vui chiến thắng  
và cười trong giọt nước mắt thiệt thua. 
Nhưng từ tâm thì chẳng thể cười đùa 

Trên nỗi khổ, niềm đau kẻ khác . 
 

Khóc là khi bước chân ta lầm lạc 
Những lần ta vấp ngã giữa đường đời. 
Cười là khi đau khổ ngước trông trời 

Và đứng dậy hiên ngang cười vượt khó. 
 

Khóc là khi oan ức, buồn... giải tỏa . 
Lệ thành mây rồi vỗ cánh bay đi. 

Cười là khi biết khóc chẳng ích gì. 
Biết sự việc vốn là không thể khác. 

 
Khi chấp nhận, thì đau thương vẫn hát 

Ấy là khi lệ hạt nẩy mầm xanh. 
Nỗi niềm kia cùng năm tháng qua nhanh 

Không ai vui và ai buồn mãi mãi.. 
 

Khóc là khi thấy đời nhiều khổ ải 
Cười là khi nhìn thế thái yên vui. 

Nên gian nan, chân không bước thụt lùi 
Và thành tựu, không mĩm cười ngạo nghễ. 

 
Một chuỗi khóc, cười, đã làm nên cuộc thế 

Nên cứ cười cho bé lại những niềm đau. 
Và khóc khi cần thiết để nguôi sầu. 

Cười với khóc đúng nơi là hạnh phúc. 
 

Khóc với Cười, chẳng qua là cảm xúc 
Sương tan theo ngày nắng vội vàng lên . 



Thôi quay về, bỏ lại '' hai bên '' 
Bừng mở cửa uyên nguyên Chân Hạnh Phúc.  

 
Hai khuôn mặt, chẳng nơi nao là thật! 

Một ngày mưa, ngày nắng, khóc, cười, trôi....  
 

Dharamsala India _Hạ 2012 
 

Khúc Nguyệt Quỳnh 
 

Đêm nghiêng một đóa Quỳnh hương nở 
Ngan ngát ru hồn ai lãng quên. 
Thùy miên trong cõi đời sinh tử 

Sực tỉnh, trăng tàn, quá nửa đêm.. 
 

Khuya nao thiền khách chờ hoa nở 
Chén trà chưa nguội đã chiêm bao. 
Nắng đêm loang loáng cài song cửa 

Thức giấc hoa phai tự lúc nào! 
 

Nghìn xưa hoa với đời như mộng 
Nở đóa vô thường trong cõi mê . 

Chỉ thoáng trần tâm vừa giao động 
Khuất lấp trăm năm một nẻo về . 

 
Đêm lắng, hoa vời thiên thu lại 
Ai cười vỡ nát mộng hằng sa. 

Xưa mê ôm cõi đời si dại 
Đâu ngờ ...muôn kiếp vốn không hoa!.. 

 
Trăng lên soi rạng hồn nhân thế 

Bụt ngồi bóng đỗ xuống dòng sông. 
Hiên chùa một nụ Quỳnh Hương hé 
Ai vừa... hội ngộ khắp mênh mông... 

 
Bodhgaya mùa trăng thượng tuần tháng 2. 

 
Khúc Tâm Khai 

 



Ai ơi! mở cánh cửa lòng 
Để cho trời đất mênh mông hiện vào 

Đón bình minh rất ngọt ngào 
An lành trên mỗi tế bào thân, tâm. 

 
Ai ơi! tỉnh thức lặng thầm 

Phút giây, hơn cả nghìn năm mê mờ. 
Nhìn đời ánh mắt trẻ thơ 

Lòng không biên giới .... chạm bờ yêu thương! 
 

Ai ơi! đời đó hạt sương 
Được, thua chi cũng ... vô thường cuốn trôi 

Buông đi, một lúc riêng ngồi 
Ngắm vầng hồng rụng bên trời hạo nhiên! 

Trăm năm rộn rã ưu phiền 
Biết chân hạnh phúc - bình yên tại lòng. 

 
- Ai về gạn đục khơi trong 

Sẽ nghe từ ái bên lòng nở hoa. 
Sẽ thương yêu cõi ta bà 

Vòng tay ôm trọn hằng sa hữu tình. 
Vì rằng muôn vạn hàm linh 

Chung cùng bản thể, giống mình khác chi! 
Khi hồn mê muội vỡ đi 

Nghìn năm giọt nước tức thì đại dương ... 
 

- Ai hay giữa chốn vô thường 
Một cành sen nở miên trường thảnh thơi. 

Dừng chân xuôi ngược giữa đời! 
Lặng nghe ... tâm lượng - đất trời chẳng hai... 

Khi đời một đóa tâm khai 
Càn khôn là giấc mộng dài chẳng qua! 

Ân cần chắp lại tay hoa 
Ca cùng sanh tử bài ca Chân thường ... 

Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ 
 

Kiếp Hư Vân 
 

Mới đó đà sang đến tháng Mười 
Thời gian cứ thế lẹ làng trôi 

Ngày đi đêm tới không dừng nghỉ 
Lưu dấu tàn phai trên mắt, môi. 



 
Mới đó màu hoa đã úa rồi! 

Tiếng cười tao ngộ.. chợt xa xôi. 
Hân hoan, phiền muộn.. vời theo gió 

Quyện áng mây thu dạt cuối trời. 
 

Ta đến nơi đây ắt vạn lần? 
Mộng gì rồi cũng hóa.. hư vân  
Nằm mơ quán trọ thành quê cũ 

Nên trót vương mang lắm nợ nần. 
 

- Sáng nay sờ sững nghe tin bạn 
Đi vội, chưa chào giả biệt nhau  
Hôm qua mới gặp lời chưa cạn 

Tháng Mười.. ray rứt giọt mưa ngâu! 
 

Mới đó người đi, giấc mộng tàn 
Vô thường hoài gõ nhịp nhân gian.. 

Bôn ba, tất bật rồi.. sương khói 
Vạn sự vùi quên dưới mộ vàng. 

 
Mới đó, nhìn gương tóc đã phai 

Thôi chừ buông xuống.. nhẹ hai vai 
Ta về kẻo chậm hoàng hôn xuống 

Lỡ chuyến đò ngang khóc hận hoài.. 
Thích Tánh Tuệ 

 
Là Ai? 

 
Bạch thầy, con là ai ? 

 
- Con là một đứa con lai 

Nửa lai đức Phật, nửa lai Ta bà. 
Con là nửa trái me già 

Nửa kia còn lại thì là.. chôm chôm.  
 

Cuộc đời con thích ôm đồm 
Hăm tám ngày mặn, hai hôm muối mè. 

Bửa thì mặt áo hoa hòe 
Đến ngày vía Bụt.. ấp e Lam hiền. 

 



Nửa mê cái cảnh chùa chiền 
Nửa mê đi shop, mê tiền, mê yêu.. 

Con là thập cẩm, đủ điều 
Nữa thương đức Phật, nửa.. thương nhiều ''người ta'' 

 
Thế thầy là ai ? 

 
Thầy đây là cái chổi chà 

Quét chùa cho sạch, quét ra ngoài đường 
Quét chợ rồi quét phố phường 

Quét cả vui, buồn mới rụng sáng nay 
 

Quét lòng thế nhiễm đắm say 
Quét cho tàn cuộc mộng này mới ngưng! 

Quán đời, thầy chỉ người dưng 
Chỉ là hạt bụi đường trần rong chơi. 

 
Chừng nào con được thảnh thơi 

Thầy trao nghề quét.. cho đời nó thong dong. 
 

LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC. 
 

Hướng Dương đẹp tựa mặt trời 
Trên đời hạnh phúc là người biết tu. 

Cuộc trần thì mãi '' lu bu ''.. 
Biết đời như huyễn buông thư nhẹ nhàng.... 

 
Mùa thu đẹp nhất lá vàng 

Bước chân an tịnh giữa ngàn biến thiên. 
Như Nai bên suối thật hiền 

Như như lòng chẳng phan duyên, buộc ràng.. 
 

Thu về trên khắp nhân gian 
Mĩm cười... tâm nguyện bình an cho đời. 

Trong hồ sen đẹp tuyệt vời 
Người hạnh phúc nhất chính người khéo tu. 

 
Là Thế Chuyện Đời 

 
Cuộc đời chẳng lợi thì danh 

Không danh thì lợi - Chẳng tranh mới nhường 
Lòng người không ghét thì thương 



Không thương thì ghét, không buồn thì vui. 
Đường đời không tới thì lui 

Không thăng thì giáng, không lùi thì lên. 
Ân tình không nhớ thì quên 

Không thân, không thế - Không tiền, không yêu. 
 

Tình đời nắng sớm mưa chiều 
Mang lòng Thị Nở, Thúy Kiều ngoài da. 

Tâm hồn không Phật thì Ma 
Vòng vo trăm kiểu nào qua Tình, Tiền 
Trường đời không chức, không quyền 

Không trên thiên hạ, không yên trong lòng. 
Sự đời mới chuộng cũ vong 

Không thương, ai giận, ai mong, ai chờ? 
 

Sang giàu không hết bơ vơ 
Nghèo xơ xác, vẫn biết Cho, không nghèo 

Nhân tình thế thái eo xèo 
Tấm thân tứ đại bọt bèo sắc, không. 

 
- Thiên thu vẫn thế lòng vòng 

Nghêu ngao điệp khúc bềnh bồng, đổi thay 
Mênh mang hư thực kiếp này 

Hai bờ buông xuống, là đây lối về. 
Sắc, thinh.. bỏ lại bên lề 

Ngồi yên lặng lẽ tràn trề thái hư. 
 

Người về trong cõi Như Như 
Thương người ôm mộng khư khư.., cũng đành! 

 
Làm sao giữ lại.. 

 
Làm sao giữ lại điều không thể.. 

Cát biển tuôn dần qua kẽ tay, 
Làm sao miên viễn... đời dâu bể 

Bảo gió trên ngàn thôi cuốn mây! 
 

Làm sao níu áo thời gian lại 
Ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. 
Làm sao tìm thấy dòng sông cũ 
Lạ lẫm chiều nay bến lỡ, bồi. 



 
Làm sao giữ được tình ban sớm 
Chưa kịp hoàng hôn đã úa màu. 
Ta trách sao người thay đổi vội 
Chắc gì.. ta chẳng đổi thay đâu! 

 
Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa 
Hào phú.. vang danh của một thời. 

Phút chốc một chiều bao '' cái của..'' 
Đồng tình đội nón chạy xa xôi. 

 
Soi gương thấy nụ cười năm đó 
Chẳng biết vì đâu.. méo mó rồi! 

Làm sao giữ được điều không thể... 
Cầm bằng như... nước cuốn hoa trôi. 

 
-Vốc nước lòng tay khôn giữ được 
Mọi vật trên đời cũng.. rứa thôi! 

 
Lẫn Trong Nhau 

 
Khổ đau là bạn an vui 

An vui đích thực không rời khổ đau 
Thong dong ngay giữa cõi sầu 

Niết Bàn chung một nhịp cầu thế gian. 
Trong mưa có giọt nắng vàng 

Nơi bùn thoang thoảng.. mơ màng hương sen 
Giữa ngày nghiêng bóng màn đêm 

Canh khuya chợp mắt, nắng lên ngập hồn. 
Sau niềm vui có nỗi buồn 

Trong tù ngục thấy con đường thoát ly . 
Nơi dung nhan tuổi xuân thì 

Có đôi mắt Mẹ xếp li buổi chiều. 
Ghét người, bởi chính vì Yêu  

Yêu bao nhiêu Hận bấy nhiêu cũng là.. 
Trong chùa có cả ta bà 

Trong ta bà ẩn một toà Như Lai. 
Nơi điều '' nghịch ý trái tai '' 

Lặng mà nghe - tỏ một bài Pháp âm. 
À ơi, dưới võng con nằm 



Cũng là giấc ngủ ngàn năm đi về... 
Trong phiền não có Bồ đề 

Dạt dào sóng gợn.. bốn bề đại dương. 
Ngay tim ta có tình thương 

Thương như lưới cá - tơ vương.. nhọc mình! 
Trong sinh tử gặp Vô sinh 

Bên đời huyên náo lặng thinh Phật ngồi. 
Trong ta có cả vạn đời 

Lặng yên.. tràn ngập đất trời xưa, sau.. 
 

Lặng Nhìn 
 

Đôi khi trời ngập nắng 
Bỗng nghe lòng đổ mưa. 
Một chiều mưa nhạt nhòa 
Hồn lung linh bóng nắng. 

 
Có khi trong bình lặng 
Gờn gợn niềm xôn xao. 

Giữa hạnh phúc ngọt ngào 
Thoảng nghe mùi cay đắng. 

 
Lắm khi trong sầu hận 

Vẫn nồng nàn thương yêu. 
Nơi khóe mắt trời chiều 
Phía sau vàng rực lửa . 

 
Nhìn sâu trong lời hứa 

Đã nhuốm màu phôi pha. 
Đôi môi nào thật thà 

Chợt quên mình, gian dối.. 
 

Bước chân ngày lễ hội 
Đã vang lời quạnh hiu. 

Biển bình yên buổi chiều 
Vỗ sóng ngầm khao khát. 

 
Trong tương phùng khúc nhạc 

Sóng sánh màu ly bôi . 



Về đối diện đơn côi 
Lặng , nghe niềm hạnh phúc. 

 
Chiêm bao, mà rất thực 
Mở mắt lại say nồng.. 
Đời là một dòng sông 

Chảy xuôi cùng mộng mị. 
 

Cuộc đời, ừm... lạ nhỉ! 
Sóng vỗ bờ nhị nguyên 
Thôi, ta về cõi Thiền 

Lặng hai miền mỏi mệt. 
Vui nào hơn Tịch diệt. 

 
Lặng Nhìn Hư Tâm 

 
Như mây trời phiêu lãng 

Cảm xúc đến rồi đi 
Em không là cảm xúc 
Cớ sao lòng lâm ly?.. 

 
Khi buồn như giọt nắng 

Mong manh rơi cuối chiều 
Buồn đến đi rất vội 

Sao mang hồn cô liêu!.. 
 

Như suối ngàn trôi chảy 
Dòng tư duy miệt mài 
Anh không là suy nghĩ 
Ai vui, buồn, đổi thay? 

 
Chiều nao mưa qua phố 

Vì đâu thê thiết hồn! 
Lắng nghe làn hơi thở 

Mưa, chỉ là mưa tuôn... 
 

- Ta không là cảm xúc 
Ta chẳng là suy tư, 

Cũng không là hình bóng 
Sống mãi hoài thiên thu.. 

 



Khổ đau hay hạnh phúc 
Từng đợt sóng xô bờ 
Có khi nao dừng lại 

Mà ôm ghì, đuổi xua.. 
 

Như gió ngàn năm vẫn 
Phiêu du qua trần gian 
Vén loài mây tâm tưởng 

Ánh Như bừng, thênh thang... 
 

Như Nhiên 
(Thích Tánh Tuệ) 

 
Lặng Ngắm Phù Hư 

 
Cái Tôi thường thấy tổn thương 

Khi đời chê bai, xúc phạm 
Mặc kệ, cứ để nó buồn! 

Đừng trốn chạy, đừng đeo bám.. 
Những khi được người tán thán 
Cái tôi sung sướng ngẩng đầu. 

Biết- vui nào rồi cũng cạn 
Bao làn sóng cả chìm sâu.. 

- Tổn thương hay niềm hạnh phúc.. 
Từng đợt sóng vùng biển dâu 

Đến đi giữa miền tâm thức 
Rồi mây theo nước qua cầu.. 

Hãy trả sóng về cho biển 
Trả buồn lại bởi niềm vui. 

Lặng ngắm dòng sông tĩnh tại 
Mặc tình hoa rác nỗi trôi.. 

Đâu có cái '' Tôi giải thoát '' 
Giải thoát chính : '' lìa cái tôi '' 
Nhìn sâu vào lòng sinh, diệt... 
Gặp lại bình yên muôn đời.. 

Như Nhiên 
                       T T Tuệ 

 
Lặng Nghe Tim Mình Lên Tiếng ! 

 
Mỗi người chỉ một trái tim, 
Nhưng có hai Tâm nhĩ thất. 



Một tâm chứa đựng niềm vui, 
Một tâm muộn phiền dấu cất. 

 
Khi vui, nếu cười lớn tiếng 
Sẽ đánh thức buồn bên kia. 
Lúc buồn, nếu tràn mưa lệ 

Niềm vui nghẽn lối không về! 
 

Mỗi người chỉ một trái tim 
Nửa mỏi mệt đời cơm, áo.. 

Nửa nặng chấp nê.. phiền não.. 
Khiến tim tiều tụy tháng ngày. 

 
Sống hiểu điều chi là Nặng 

Thì mới biết.. Nhẹ nhàng buông! 
Sống hiểu nguồn tâm bình lặng 
Tim gầy mới thoát đau thương.. 

 
Đừng tưởng cuộc đời vĩnh viễn 
Thật ra ngắn đến.. không ngờ 

Đoái nhìn con tim bé bỏng 
Làm việc suốt 24 giờ !!. 

 
- Hãy sống như hoa mùa Hạ 

Lìa đời tựa lá mùa Thu 
Nhân sinh.. thoảng làn gió vội! 
Đừng nhốt tim trong ngục tù... 

 
                        Như Nhiên 

Thích Tánh Tuệ 

Lắng Tâm Nhìn Lại 

Tôi chỉ là một nhà Sư 
Tâm hồn, thể xác cũng như mọi người 

Lặng thầm tôi sống giữa đời 
Chẳng hề ôm mộng thành người hữu danh, 

Chỉ mong nhìn lại chính mình 
Soi lòng trên mỗi tâm tình diễn ra.. 

Cuộc đời quá đổi bao la 
Điều tôi muốn hiểu chính là... tự tâm. 

 
Khi đi, lúc đứng, ngồi, nằm... 



Ra vào tiếp xúc âm thầm liễu tri. 
Nói nhiều, ngẫm có ích chi! 

"Đa ngôn, đa quá" thị phi càng nhiều. 
Tháng ngày còn lại bao nhiêu 

Quay về suy gẫm những điều Phật răn 
Lòng này có Phật, Pháp, Tăng 

Thì xin nguyện dứt ngã nhân, muộn phiền 
Một giờ an trú tâm thiền 

Hơn nghìn năm sống đảo điên mê mờ... 
 

Xưa kia hướng ngoại hằng giờ 
"Trong nhà có báu" lại thờ ơ quên, 

Nên đời tôi mãi chông chênh 
Nên sầu với khổ không tên buộc mình! 

 
Hiểu người, ấy gọi thông minh 

Hiểu mình, ấy biết tự mình vượt qua. 
Vui đời ẩn dấu phong ba 

Bình yên nội tại mới là phúc chân 
Nhân gian vui, khổ xoay vần 

Bôn ba chi cũng... phù vân cuối trời! 
 

Bây chừ gác lại chuyện đời 
Chắp tay sen với một lời "Tạ ơn" 

Tạ từ, đốt nén trầm hương 
Tôi về, xin gửi tình thương khắp cùng... 

 
Lặng Về 

 
Khi lặng thầm cảm nhận 

Những khoảnh khắc yên bình 
Giữa dòng đời huyên náo 
Giữa mịt mù sắc, thinh 

 
Là khi lòng chợt hiểu 
Giá trị thật kiếp người 

Những phù du đeo đuổi... 
Giờ mĩm cười, hổ ngươi! 

 
Vài phút giây tĩnh lặng 

Dù nhỏ bé mà thôi 



Vẫn rất là quý giá 
Trong hư huyễn cuộc đời 

 
Lễ Phật Bảo 

 
Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh 

Thắng thiên ma, vạn chướng trùng trùng 
Con xin lạy đấng Đại Hùng 

Rọi Vô Biên Trí tận cùng thế gian 
Từ quá khứ vô vàn Phật hiện 

ở đương lai vô lượng Thế Tôn 
Đời nay Chư Phật độ sanh 

Con xin kính lễ, tâm minh nguyện cầu 
Mười Phật hiệu: Ứng Cúng mầu nhiệm 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh hồng danh 

Ân đức Thiện Thệ cao dày, 
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm 
Vô Thượng Sĩ pháp thân tịnh diệu 

Bậc Trượng Phu Điều Ngự chúng sanh 
Nhân Thiên Cha Lành ba cõi 

Phật, Thế Tôn hiển uy linh độ đời 
Phật là nơi nương nhờ tối thượng 
Cho chúng con vô lượng an lành 

Tự quy Giác tánh bất sanh 
Bồ Đề Tâm nguyện viên thành từ đây 

Gieo năm vóc vi trần sám tội 
Những lỗi lầm: tham, giận, mê si 

Cúi xin Phật Bảo chứng tri 
Con nguyện tinh tấn, viễn ly não phiền. 

Namo Buddhaya 
 

Bodhgaya--India Jan 18 2017 
 

LỜI CỦA CÁ 
 

Tôi là con cá dưới sông 
Có cha, có mẹ, có chồng có con 
Trông con trông mỏi trông mòn 

Trông khi họp mặt coi còn đủ không 
 

Ngày ngày dong ruổi chạy rong 



Kiếm ăn đây đó đỡ lòng mới thôi 
Bữa kia nghe tiếng con tôi 

” Mẹ ơi, con đã mắc mồi rồi me ” 
 

Lạy Trời lạy Phật chở che 
Cho cha, cho mẹ, cho bè con thơ 

Thành người tôi sẽ ước mơ 
Kiếp sau sẽ chẳng bao giờ đi câu.  

 
Biết đâu lũ cá chẳng vừa bơi vừa nguyện ước : 

“Xin cho chúng tôi đừng gặp loài người” ? 
 

Lời Kinh hát trên sông 
 

Kiếp này xin ước nguyện 
Được làm ông lái đò 

Trên dòng sông sinh tử 
Lời kinh làm câu hò. 

 
Áo nâu vờn sóng bạc 

Khua mái chèo sông sâu . 
Chờ nhân gian rũ mộng 

Cùng qua bến giang đầu . 
 

Khách đi rồi khách đến 
Dòng sông lờ lững trôi 
Chở bao người qua bến 
Thù lao.. một nụ cười. 

 
Kiếp này chỉ mong được 

Làm ông lái đò thôi . 
Chở những lời kinh ngọc 

Vào sâu thẳm lòng người.. 
 

Lời kinh đưa khách tục 
Như mây qua dòng sông 

Chập chờn bờ lau sậy 
Nghìn thu soi tấm lòng ... 

 



Một sớm bình minh Sông Hằng ( 10-2010 ) 
 

LỐI VỀ THÊNH THANG.. 
 

Đi tu chẳng phải trốn đời 
Đi tu cốt để chuyển dời tánh, tâm. 

Đi tu chẳng mộ tiếng tăm 
Đi tu chỉ để âm thầm Độ, Tha (*) 

 
Đi tu thức giấc Nam Kha 

Đi tu để thoát Ái hà mênh mông . 
Đi tu không muốn thần thông 

Đi tu chẳng để cậy trông người đời . 
 

Đi tu không phải theo thời 
Đi tu không để mọi người tôn vinh. 

Đi tu chỉ một niềm tin  
Đến bờ Giải Thoát, vô minh đoạn lìa . 

 
Đi tu tìm môt lối về 

Nghìn năm mây trắng bốn bề thênh thang... 
'' âm thầm Độ, Tha '' (*) = tự độ và độ tha 

 
Mai Nở Hiên Trăng  

 
Nửa đêm gió thoảng hiên chùa 

Hồ như trời đất gọi mùa xuân sang  
Nhà sư bước khỏi thiền sàng 

Lặng nhìn mấy giọt trăng vàng nhẹ buông. 
 

Tỉ tê giọng dế đêm trường 
Ru đời say mộng, phố phường ngủ yên. 

Một cành mai nở bên hiên 
Chừng như tận cõi vô biên giật mình. 

 
Mênh mang đây chốn hữu tình 

Xuân lai, xuân khứ giữa nghìn chiêm bao… 
Nửa đêm nhè nhẹ xuân vào 

Hiên chùa mai nở ngọt ngào dưới trăng 
 

Nhà sư cười nụ lâng lâng 
Hồn tan vỡ mộng bao lần viễn du 



Trong khoảnh khắc, trọn thiên thu 
Hạc bay qua lớp sương mù lãng quên. 

 
Thênh thang cõi ấy không tên 

Bỗng về giữa cánh mai bên hiên chùa  
Mai cười hội ngộ trăng xưa 

Sư vừa thoát lũy kiếp mơ, Xuân về! 
 

MẤY ĐỘ NHÂN GIAN  
 

Gạn hỏi lòng mình thực tỉnh chưa 
Hay hoài dan díu với dây dưa ? 

Nụ cười Linh Thứu nghìn năm vẫn.. 
Chỉ tại trần tâm cứ.. lững lờ. 

 
Gạn hỏi mùa Thu mấy tuổi rồi 
Lá vàng mấy độ lặng thầm rơi 

Ai đi hun hút phương trời mộng 
Sáu nẻo trầm luân có rã rời ? 

 
Gạn hỏi dòng sông chạnh nhớ nguồn 

Với mây hiền hậu ngủ đầu non  
Nghìn trùng lưu thủy sông còn nhớ 
Hay cách xa lòng.. quên sắt son ?. 

 
Gạn hỏi con đường chạy mãi đâu 
Có nhớ nguyên lai thuở bắt đầu ? 
Gót chân phiêu lãng mờ nhân ảnh 
Cố quán xa, chìm trong bể dâu. 

 
Gạn hỏi hoa Tường Vi trước sân 

Nở, tàn.. sao dạ khách bâng khuâng! 
Có gã thi nhân lòng mê muội 
Lưu lạc thiên thu với lục trần. 

 
Gạn hỏi từ nay chuyện tử sinh 

Thắp hồn say mộng.. một câu Kinh 
Hay là vẫn thói đời du tử 

Ưa thú đau thương, kiếp gập ghềnh ?  
 

Thôi, đừng gạn hỏi thêm chi nữa 
Ai về, ai ở, chẳng ai trông! 



Nhân gian như thị từ muôn thuở 
Kìa, mảnh thuyền trôi giữa sắc, không. 

 
Mây Trắng Ngoài Song 

 
Cho dù mạnh mẽ đến đâu 
Cũng có khi ta mềm yếu 

Một lời lân mẫn trao nhau.. 
Vực dậy niềm tin kỳ diệu. 

 
Sẽ có lúc hồn vắng thiếu 

Dù ngồi trên đỉnh thành công 
Hạnh phúc là Thương, là Hiểu 
Nên cần chia sẻ, cảm thông.. 

 
- Hôm nao sống ngày nhung lụa 

Khối kẻ một chiều trắng tay 
Chẳng thiết ôm ghì cái của.. 
Đâu tiếc khi đời đổi thay! 

 
Phút trước, cười vui hỉ hạ 
Giờ sau, lả chả giọt hồng 

Chuyện bình thường, đâu có lạ! 
Thành, bại đó là.. hư không.. 

 
Điệu sống thăng trầm muôn thuở 

Bên đời những phút lặng yên 
Mắt từ hòa- Tâm rộng mở 

Một ngày cũng đã vô biên... 
 

- Sáng nay bình minh nắng đẹp 
Vừa qua một cơn bão lòng. 

Khi buồn đừng nên khép cửa 
Ơ kìa! mây trắng ngoài song.. 

Như Nhiên - T Tánh Tuệ 
 

Miệng thoảng hương sen 
 

Ít nói cho lòng được tịnh thanh 
Cho tâm hoa nở đóa sen lành. 

Nhiều lời, lắm lỗi, đa phiền não 
Bao nhiêu rối rắm mãi vây quanh. 



 
Ít nói quay về với tự tâm 

Nương theo hơi thở niệm Phật thầm. 
Sáu cửa cài then, phòng hộ ý 

Tỉnh thức từng giây, dứt lỗi lầm. 
 

Ít nói cho đời bớt nhiễu nhương... 
Chỉ cần im lặng trải tình thương, 

Gìn Thân, Miệng, Ý như gìn ngọc 
Hoa Từ, trái Huệ tự thơm hương. 

 
Ít nói, không là câm nín đâu! 

Cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. 
Một lời đem lại nhiều an lạc 

Hơn cả ngàn muôn.. rộn ý sầu. 
 

Ít nói tâm rền tiếng Phật âm 
Lắng nghe an tịnh thoát mê lầm. 

Con nguyện vuông tròn câu Chánh Ngữ 
Thắp đèn Tuệ Giác rạng trong tâm. 

 
MƠ HOANG... 

 
Không ai sống mãi trăm năm 

Thế mà tính chuyện xa xăm ngàn đời 
Không ai biết được tuổi trời 

Mà ôm mộng tưởng đổi dời thế gian,  
 

Không ai đẹp mãi dung nhan 
Hoài mong hoa thắm chẳng tàn chiều hôm. 

Nào ai vui mãi không buồn 
Dùng dằng, dan díu.. cuối đường chia xa.. 

 
Thở vào.. có lúc thở ra 

Giữa hai hơi thở.. đời ta lắm điều? 
Không ai dám bỏ tình yêu 

Dù tình ẩn chứa bao nhiêu lụy sầu 
 

Có ai tóc chẳng bạc màu 
Mà hoài dệt mộng bên cầu tử sinh. 

Ít ai hạnh phúc một mình 



Nên đành đánh đổi.. mong tìm chút vui. 
 

Không ai ưng bước trở lui 
Nên đường thiên lý ngậm ngùi ruổi dong. 

Mấy ai về lại với lòng 
Thú đau thương.. nhận chìm trong vô thường. 

 
Không ai sống mãi miên trường 

Thì xin nhớ lẽ Chân thường tự Tâm. 
 

Thích Tánh Tuệ 
Himachal Jun 2014 

 
Mở Mắt, Nhắm Mắt 

 
Có khi mở tròn xoe mắt 

Mà trong Tâm tối mịt mùng. 
Có khi ngồi yên nhắm mắt 
Mà đèn tâm vụt sáng trưng. 

 
Nhiều khi đôi mi khép lại 
Còn Tâm đi chợ ngoài tê. 
Mở to mắt nhìn thực tại 

Đẹp thay, chiếc lá Bồ Đề! 
 

- Đôi khi ta cần nhắm mắt 
Trước bao cám dỗ cuộc đời. 
Sau lưng đóa hồng tươi thắm 
Một bầy gai nhọn người ơi!.. 

 
- Đôi khi cần nên mở mắt 

Rỡ ràng nhịp bước bàn chân. 
'' Cửa sổ tâm hồn '' trải rộng 

Rồi thương nỗi khổ tha nhân.. 
 

Mỗi ngày ta nên nhắm mắt 
Nhìn lại một ngày đã qua. 
Mình thở nhịp đời sâu sắc 
Hay là sống vội, qua loa... 



 
Từng ngày ta nên '' mở mắt '' 

Nhìn cho rõ mặt người thương. 
Mẹ ơi, tóc chiều đã bạc 

Biết đâu.. mai nhỡ vô thường.. 
 

Đêm sâu vào miền tĩnh lặng 
Nhắm mắt làm cuộc hội thần. 

Để mai xuôi đời cơm áo 
Hiểu rằng mọi thứ... phù vân... 

 
Lắm khi hằng nên mở mắt 
Để thấm thía đời bể dâu. 
Đằng sau còn gì để lại 

Hay là...'' sỏi đá.. cần nhau.'' ? 
 

'' Mở mắt '' để rồi '' nhắm mắt '' 
Có gì thực '' của Ta '' đâu! 

Kìa, bóng chiều rơi khuất núi 
Nghìn năm.. bụi cũng qua cầu... 

 
Bodhgaya rằm thượng nguyên 2013 

 
Mộng cứ là.. mộng thôi!! 

 

Hôm kia nằm mộng thấy 
Đời tột đỉnh giàu sang 

Bước lên ngôi quyền lực 
Hạnh phúc và vinh quang, 
Niềm vui chưa hưởng trọn 
Bỗng.. tiếng gà gáy vang 

Giật mình, choàng tỉnh dậy 
Ta nhìn ta, ngỡ ngàng! 

- Đêm qua nằm mộng thấy 
Mang phận nghèo gian truân 

Tai ương cùng bịnh hoạn 
Đến bủa vây không ngừng. 

Bèn ra sông tự vẫn, 
- Chợt nắng soi.., giật mình. 



Thì ra là cơn mộng! 
Mở mắt chào bình minh. 

- Đời giàu sang, nghèo khó 
Hai nét mặt buồn, vui 

Trong mắt người Tỉnh ngộ 
Mộng cứ là.. mộng thôi! 

 

Một Cái Nhìn 
 

Đừng gục đầu ôm gối 
Đừng phận mình gian truân 

Rộng tầm nhìn muôn lối 
Đời còn bao nhọc nhằn 

 
Rồi một ngày không nắng 
Đừng nỗi buồn không tên 
Đời nhiều người mơ ước 

Muốn như mình ngước lên 
 

Đừng buồn người gian dối 
Lòng mỉm cười cho qua 

Đời ai không lỗi lầm 
An bình khi thứ tha 

 
Rồi một ngày giông tố 

Ngồi một mình trần tâm 
Nhẹ nhàng từ hơi thở 
U sầu vào lãng quên 

 
Đời nhiều ngày hạnh phúc 

Rồi có ngày chia xa 
Còn tùy vào suy nghĩ 
Mở khép từ con tim 

 
Một chữ ''Duyên'' 

 
Từng đối mặt ngàn ngày sao không nhớ 

Chỉ một lần gặp gỡ khó mà quên ? 
- Tình cảm con người chính là một chữ '' Duyên '' 

Biển đời rộng, riêng một người ta thấy? 
 



Nỗi khổ, niềm vui dẫn nhau sang từ đấy 
Từ độ mắt nhìn mà sóng dậy hồn ai.  

Giọng nói câu cười.. nếu phớt bỏ ngoài tai. 
Lòng trong vắt.. giọt mưa trôi trên lá. 

 
Đâu ai bắt trói ta vào kẻ lạ ? 

Đường thênh thang sao chọn ngã nhiêu khê! 
Khó mà quên, vì trót lỡ '' mang về '' 

Một chữ Nhớ quyện đời vào duyên nghiệp. 
 

Vòng luẩn quẩn.. từ khi chàng có thiếp 
Đợt sóng lan dần, viên sỏi chạm hồ thu. 

Ôi trần tâm khởi động cuốn xa mù 
Duyên và Nghiệp một đồng xu hai mặt. 

 
Nhớ rồi Tưởng bởi cái nhìn, con mắt  

''Sắc cứ là hình sắc'', có hề chi? 
Mưa đâu làm trói buột bước chân đi 

Thì gặp gỡ, thì chia ly, ai khổ? 
 

Trong chữ Duyên vốn tiềm tàng chữ Nợ 
Chữ sum vầy chôn nức nở chia xa. 
Nhớ tìm quên, quên tìm nhớ, sa đà.. 
Đành xuôi ngược cõi Ta bà vô tận. 

 
- Nào ai biết trở về làm mây trắng 

Kiếp nhàn vân xa vắng nẻo vòng quanh... 
 

Một Chút Thôi 
 

Một chút của những bước chân 
Cố hương ngàn dặm cũng gần một khi .. 

Một vài đá sỏi li ti 
Hẹn nhau thành núi Tu Di có ngày. 

 
Một chút tình thương mở bày 

Người vui, mình cũng đong đầy niềm vui. 
Một chút nhường nhịn, bước lui 

Nghe hồn thanh thản biển trời bao la  
 



Một chút tha thứ, bỏ qua 
Ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh 

Một chút cử chỉ chân tình 
Khổ đau.. gửi lại ánh nhìn Tạ ơn. 

 
Một chút xoa dịu nỗi buồn 

Khô khan dòng lệ tủi hờn bấy lâu. 
Một chút lời hỏi han nhau 

Lòng biên giới bỗng.. nhịp cầu bắt sang. 
 

Một chút thôi, giọt nắng vàng 
Cũng làm ấm buổi Đông sang lạnh lùng  

Một chút nến giữa gian phòng 
Bóng đêm muôn thuở bàng hoàng, lặng thinh.. 

 
Một chút tiếng Kệ, lời Kinh 

Chiều nao rơi vỡ tâm tình u mê. 
Một chút gieo hạt Bồ Đề 

Vị lai hoa Giác xum xuê đầy cành. 
 

Một chút là ý niệm lành 
Đâu ngờ.. giọt nước viên thành cơn mưa.. 

Một chút ni chớ hững hờ 
Đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. 

 
Một chút này chẳng bỏ quên 

Con đường hạnh phúc bước thênh thang đời. 
T Tánh Tuệ 

 
Một Kiếp Người 

 
Ta đã cưu mang một kiếp người 
Một đời gom nhặt chẳng hề ngơi 

Trót quên, chớp mắt trần gian mộng 
Mà sống mê man cuộc khóc, cười ... 

 
MỘT MIỀN VÔ ƯU  

 
Tìm ta một cội nghỉ chân 

Giữa chan chát nắng, giữa tầm tã mưa 
Ngược dòng sinh tử xô đưa 



Tìm ta một cội để vừa đủ che. 
 

Lối quen khấp khiễng đi về 
Gót chân đã mỏi, đam mê đã chùng 

Ta từ vô thỉ mịt mùng  
Bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên 

 
Tìm ta một cội chân nguyên  

Vào nương bỗng mất... nhập miền vô ưu 
 

Một Nắng Hai Sương 
 

Chiều ra bên bờ sông vắng 
Thẩn thơ theo bờ cát dài 
Con tìm dấu chân của mẹ 

Tìm hoài không thấy.., chiều phai... 
 

Sớm mai Mẹ đi gánh nước 
Mẹ gánh hai thùng sương đầy 

Khi mặt trời còn yên giấc 
Bờ lau sậy còn ngủ say. 

 
Buổi trưa Mẹ đi gánh nước 

Mẹ gánh hai thùng nắng vàng , 
Nghiêng nghiêng con nhìn trong ấy 

Thấy cả mây trời mênh mang... 
 

Buổi chiều Mẹ đi gánh nước 
Mẹ gánh hai thùng mưa đầy 
Mưa lên nhạc mềm nón lá 
Mẹ về ướt áo không hay !. 

 
Rồi đêm..lại đi gánh nước 

Mẹ gánh hai thùng sao trời . 
Có hôm con nhìn rất lạ 

Trong thùng có cả trăng trôi. 
 

Một đời Mẹ đi gánh nước 
Gánh theo sương nắng bao mùa 

Gánh cả đời con nằng nặng 
Tình thương Mẹ nói sao vừa . 

 



Một chiều Mẹ lìa đôi gánh 
Bốn mùa thuơng nhớ gọi tên 
Con nhìn hai thùng nước nhỏ 
Chờ trông bóng Mẹ hiện lên . 

 
Chiều trên bến ngồi quạnh quẽ 

Còn nghe kĩu kịt trong hồn . 
Tay ôm cây đòn gánh Mẹ 

Mắt buồn .. dõi bóng hoàng hôn... 
 

TV Phước Hoa-Long Thành 7.1989 
 

Mười Thương Vu Lan 
 

Một thương chín tháng cưu mang. 
Hai thương chuyển dạ gian nan bội phần. 

Ba thương xuôi ngược đường trần. 
Bốn thương hôm sớm tảo tần nuôi con 

Năm thương Tình Mẹ vuông tròn. 
Sáu thương Hiền Phụ dạy con mọi điều. 

Bảy thương lo lắng trăm chiều 
Mong đàn con sống biết điều, thiện tâm. 

Tám thương con phạm lỗi lầm. 
Tấm lòng Cha Mẹ trăng rằm sáng soi 

Chín thương công đức biển trời. 
Ngàn muôn khó nhọc trên đời xa'chi ! 

Mười thương hai đấng Từ Bi. 
Ghi lòng tạc dạ Hiếu Nhi trọn đời.. 

Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ 
 

NÉT XUÂN KHAI 
 

Thầm lặng Xuân về lúc nửa đêm 
Lay giọt sương khuya đọng trước thềm 

Đánh thức cội mai già hé nụ 
Khẻ khàng xuân bước nhẹ êm êm.. 

Lành lạnh xuân về giữa kiếp mơ 
Hồn ai mây nước lặng như tờ 

Cũng nghe gờn gợn niềm rung cảm 
Có phải Xuân lòng nở đóa thơ !? 
Nhè nhẹ Xuân về theo gió Đông. 

Về trong ánh ánh mắt Mẹ mênh mông.. 



Đốt làn hương nguyện cùng sông núi 
Xuân đến bình an khắp đại đồng. 
Dìu dịu Xuân về trong nắng mai 

Qua rồi tăm tối những bi ai.. 
Xuân sang tô thắm màu hoa cũ 

Rạng nét môi cười giữa đổi thay. 
Trầm lặng Xuân về theo tiếng chuông 
Hòa theo tiếng mõ quyện làn hương 
Có người tỉnh giấc Xuân trần mộng 

Rũ áo phong sương .. thấu Cội Nguồn.. 
 

Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ 
( Đêm Trừ Tịch Xuân Đinh Dậu 2017-  
                  Bồ Đề Đạo Tràng- India.) 

 
Nếu Ai Hỏi 

 
Nếu ai hỏi tôi sợ điều chi nhất? 

Tôi sợ nhiều .... bóng tối cõi lòng tôi. 
Danh lợi mất, tôi xem rằng chưa mất 

Mất lương tri là mất đã nhiều rồi! 
 

Nếu ai hỏi tôi ghét điều chi nhất? 
Ghét chính là đánh mất sự bình yên 

Nếu không thương - tôi không ghét, không phiền 
Có thương, ghét ... cứ hồn nhiên trẻ nhỏ. 

 
Nếu ai hỏi về tình yêu chân thật? 

- Biết nhịn nhường, sống chấp nhận lẫn nhau! 
yêu trói buộc làm người kia chật vật 

Hạnh phúc song hành chiếc bóng khổ đau. 
 

Nếu ai hỏi tôi biết ơn gì nhất? 
Thưa chính là những trở ngại, chướng duyên. 

Đời sóng gió giúp buông lòng kiêu ngạo 
Sớm quay về nẽo Đạo, biết nhu khiêm. 

 
Nếu ai hỏi điều làm tôi thất vọng? 
Đó chính là mơ mộng đổi thay đời. 

Nếu tôi biết đồi chính mình quan trọng 
Thai cái nhìn, thế giới đẹp tinh khôi! 

 



 
Nếu ai hỏi điều gì tôi hy vọng ? 

- Ước mong mình mở rộng cõi lòng hơn !. 
Cái tôi lớn đất trời thu nhỏ lại 

Tôi bé đi, đời bát ngát yêu thương... 
Như Nhiên-Thích Tánh Tuệ 

 
Nếu Có Lúc 

 
Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải 

Nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên! 
Tay chân còn có khi sao thừa thải 

Vũ trụ còn ...bao khoảng trống vô biên. 
 

Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng 
Lệ u hoài sau một cuộc chia phôi. 

Hãy vui lên vì sau đó cuộc đời 
Sẽ lật sách sang trang ...hồn giấy mới. 

 
Nếu bạn cứ quay cuồng, quen sống vội 

Theo dòng đời hối hả bước chông chênh. 
Sẽ yêu sao sáng chủ nhật trong lành 

Mở khung cửa ....ngắm bình minh tỏa nắng. 
 

Khi bản chất dòng đời không phẳng lặng 
Thì bao điều cay đắng hãy cho qua. 

Và nhận ra hiện tại ( present ) chính là quà 
Ngồi thanh thản hiên nhà nghe chim hót. 

 
Nếu Em Nhớ.. 

 
Em dẫu biết Thu sang rừng thay lá 

Sao mãi ngồi tiếc nhớ những mùa Xuân 
Em vẫn biết Xuân qua trời sang Hạ.. 

Sao Đông về.. khóe mắt lại rưng rưng? 
Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ 
Một sớm nào trở gót bước đi xa 

Em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở 
Như bình minh trải nắng đẹp chan hòa.. 



Em nếu nhớ ngày vui qua rất vội 
Tắt nụ cười đêm tối chợt vây quanh. 
Sẽ nhìn lại, thôi sống đời nông nỗi  

Vén mây mù, ngước mặt phía trời xanh.. 
- Trôi năm tháng, tàn canh đời trắng mộng 

Lợi, Danh, Tình.. lơ lững một làn hơi 
Là thế đấy, đâu có gì quan trọng!? 

Sống cho đi, ý nghĩa kiếp con người. 
Nếu em nhớ, trần duyên tìm cát bụi 

Sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư..  
Trong thầm lặng nguyện làm thân đá cuội 
Lót chân người quy hướng nẻo Chân Như. 

Nếu em nhớ, đời ngược xuôi, tất bật 
Dòng miên man... còn chảy đến vô cùng 

Dừng chân lại, quay về trong Lẽ Thật 
Đốt hương trầm, Tỉnh thức sống ung dung.. 

Như Nhiên 
                                 (Thích Tánh Tuệ) 

 
Nếu Không Còn Ngày Mai 

 
Giả dụ ngày mai.. tôi bỏ tôi 

Dù bao mộng ước vẫn đầy vơi.. 
Tôi sẽ đi trong niềm thanh thản 

Hay ngoảnh nhìn sau.. lệ tiếc đời! 
 

Giả dụ ngày mai phải tạ từ 
Một đời gom góp những riêng tư.. 
Tôi mang theo tất, hay nhường lại 
Dẫu tận đáy lòng bao luyến lưu! 

 
Giả dụ ngày mai.. tôi bỏ mình 

Yên bình, phúc lạc với lời kinh. 
Hay ra đi giữa nghìn thương, hận. 
Giữa những dằng co mé tử, sinh ? 

 
Tôi biết ngày mai nếu vắng tôi 

Vầng hồng vẫn mọc, vẫn mây trôi. 
Vẫn tiếng trẻ thơ cười trong trẻo.. 
Tôi, nghĩa gì đâu giữa cuộc đời! 

 
Nếu thật ngày mai sẽ.. ngủ say 



Thì nay tôi sống thế nào đây 
Lời thương xin nói thay thù hận 

Hay mãi ngập lòng chuyện đắng cay ? 
 

Tôi biết trần gian một giấc mơ 
Mà vẫn tranh giành đến xác xơ. 

Cố vớt trăng vàng trên bến mộng 
Mấy độ trầm luân.. tiếp dại khờ. 

 
Ví dụ ngày mai tôi bước xa 

Bàn tay quen nắm có buông ra 
- Còn hơn thiên hạ từng câu nói. 
Bao nỗi căm hờn quên , thứ tha ? 

 
- Nếu thật ngày mai tôi bỏ đời 

Chiều nay ngồi nhẹ ngắm mây trôi, 
Niềm thương xin gửi cùng đây đó.. 

Nguyện chỉ mang theo những nụ cười. 
 

Tôi như đã đến, chưa từng đến 
Thì đời đâu rớt lệ chia phôi . 

Hôm nao gặp gỡ .. chưa từng hẹn 
Đi, chẳng ai chờ , có thế thôi! 

 
Bồ Đề Đạo Tràng India 2014 

 
Nếu Mất Đi 

 
Nếu đánh mất đi Nhiệt Tâm 
Con người trở nên lạnh nhạt 
Năm tháng đi trôi âm thầm 

Một ngày, một đời không khác. 
 

Nếu đánh mất đi Trọng Tâm 
Bước chân con người nghiêng ngã 

Sống trong cõi đời thăng trầm 
Thiếu chỗ tựa nương, buồn bả. 

 
Nếu đánh mất đi Thành Tâm 
Con người dễ cùng giả dối , 

Đằng sau dáng vẻ ân cần 



Thường đã ươm mầm phản bội. 
 

Nếu đánh mất đi Nhân Tâm 
Con người sát bên tàn nhẫn 

Từ đồng loại đến hạ cầm 
Ra tay.. chẳng hề ân hận. 

 
Nếu đánh mất đi Lương Tâm 

Con người vô cùng nguy hiểm. 
Đạp trên lẽ phải mà đi 

Bỏ mặc lương tri, hạnh kiểm. 
 

Nếu đánh mất đi Từ Tâm 
Con người biến thành vô cảm 
Niềm đau, nỗi khổ tha nhân.. 
Một tia mắt nhìn lãnh đạm. 

 
Nếu đánh mất đi Tín Tâm 

Con người hoài nghi, thất vọng 
Đóng cửa, sống trong âm thầm 

Cho thế nhân toàn hư, hỏng. 
 

Nếu đánh mất đi Chuyên Tâm 
Con người sống không mục đích 

Khi thế này, lúc thế kia 
Khó thể là người hữu ích. 

 
Nếu đánh mất đi Quyết Tâm 

Con người sống trong dã dượi 
Cứ lưỡng lự rồi phân vân 

Không bước chân làm sao tới. 
 

Nếu đánh mất đi Chân Tâm 
Con người u mê, điên đảo 

Tự mình xây ngục giam cầm 
Không biết đâu là lẽ đạo. 

 
Mất tâm, đời liền chao đảo 



Thiếu tâm, phiền não trùng vây 
Biết tâm, trở về sống với 

Bao nhiêu mầu nhiệm hiển bày.. 
 

NẾU YÊU LÀ NGHĨA SỐNG 
 

Hãy cứ yêu, nếu yêu là lẽ sống 
Nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu, 

- Mây rủ gió bay qua trời cao rộng 
Chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều.. 

 
Nếu biết yêu trái tim bừng lửa sáng 

Xót thương người trong khổ nạn, gầy hao 
Vì lắm lúc đời như dòng sông cạn 
Có tình yêu, lai láng giọt mưa trào. 

 
- Em hãy đến bên tôi đừng e ngại 
Đóa sen hồng này ưu ái gửi trao,  

Đời du sỹ tôi chân trần, áo vải 
Túi đong đầy nhật, nguyệt với trăng sao.. 

 
Em có biết, tình yêu mầu nhiệm lắm! 
Nếu bàn tay quen nắm, biết buông ra 

Cứ thầm lặng, yêu đâu cần vội vã 
Giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta.. 

 
Đừng đuổi bắt những cuộc tình dâu bể 

Bao kiếp rồi suối lệ đã trùng dương 
Ngồi yên nhé, cùng phát lời hải thệ 

Thắp đèn tâm cho rạng nẻo vô thường.. 
 

Hãy cứ sống, yêu với lòng biển rộng 
Nắng mai ngời.. bừng giấc mộng, thênh thang.. 

Thích Tánh Tuệ 
Mumbai - South India Oct 2014 

 
Ngắm Lại Người Trong Gương 

 
Phải chăng chê ai lầm lỗi 
Làm tăng giá trị mình lên 



Phải đâu làm người khác khổ 
Mà đời ta hạnh phúc thêm? 
Phải đâu chê người khác dại 

Bỗng ta tài trí hơn người! 
Phải chăng lời qua tiếng lại 
Mà lòng an lạc, thảnh thơi? 

- Trước khi chê người khác xấu 
Ta nhớ mượn đời tấm gương 

Nếu '' người trong gương '' không đẹp 
Chê người, chê chính mình luôn! 

Đem lòng xét soi trần thế 
Quay về thẩm phán nội tâm  

Đem tâm dễ dãi với mình 
Trải ra đong đầy cõi sống. 

Ở đời, ít ai toàn vẹn 
Từ bi, độ lượng giữ lòng 

Cách sống để mình không thẹn 
Là sống chan hòa, cảm thông.. 

 

NGÁT HƯƠNG XUÂN 
 

Mùa Xuân ta lên núi 
Giọt nắng vàng trôi theo 

Ngập ngừng dừng trên lối 
Nghe chuông vang lưng đèo. 

Mỏi chân ngồi thở nhẹ 
Ơ, núi rừng thở theo! 
Kìa nụ mai vàng hé 

Soi xuống dòng trong veo. 
- Xuân dâng cành lộc biếc 

Lá tàn đông rụng vùi 
Đời sinh sinh, diệt diệt 

Có thế thì mới vui! 
Mùa Xuân ta lên núi 

Hái một cụm mây ngàn 
Tặng người trong cõi bụi 
Tất bật ngày Xuân sang.. 
Mùa Xuân như nhiên đến 
Sảng khoái đời tiêu dao 
Núi rừng vang oanh, yến 

Đón Xuân tươi, ngọt ngào. 



Ngày đầu Xuân Di Lặc 
Ươm trồng hạt Từ Bi 

Nguyện cầu cùng khắp chốn 
Thoát khổ nàn, lâm ly.. 

Mùa Xuân ta lên núi 
Đốt một nén hương trầm 

Hương xông cùng Pháp giới 
Thơm ngát đầy cõi tâm . 

Như Nhiên 
                 Thích Tánh Tuệ 

 

Nghe Tiếng Giang Hà 
 

Chiều nay về giữa Bhutan 
Ngồi yên khoảnh khắc đã tràn thái hư 

Bên dòng sông bỏ tâm tư 
Nghe lời kinh cõi Chân Như vọng về. 

Ai cười lắng cả sơn khê 
Tràn tâm rụng vỡ, Bồ Đề nở hoa. 

Nhấp nhô ngọn sóng giang hà 
Hát rằng quán trọ cũng là ... cố hương 

Lững lờ ngọn cỏ giọt sương 
Chuyển mình hóa sợi mây vương cuối chiều. 

 
- ta về ngồi giữa tịch liêu 

Trải lòng khắp chốn thương yêu cõi đời. 
Gửi trần gian chút thảnh thơi 

Bình an nhất niệm đất trời vĩnh an. 
Như Nhiên 

 
Nghêu Ngao 

 
Ngồi trong bóng mát quê hương 

Nghe giun dế với ễnh ương hát hò 
Nhìn con chim nhảy cò cò 

Ngắm con quạ ngủ lưng bò tỉnh queo 
 

Đời nghèo nhưng Đạo không nghèo 
Nên thôi làm Khỉ ... với trèo cây cao 

Trưa ni rau luộc chấm chao 
Ăn xong vỗ bụng nghêu ngao một mình 

 



Hát rằng: “Trời đất rộng thênh 
Cội nguồn hạnh phúc, an bình tại tâm …” 

Bôn ba ... rồi bạn đất nằm 
Thôi ngồi yên giữa thăng trầm mà ... trọn vui 

 
NGHĨ CỔ  

Lý Bạch 
 

Sanh giả vi quá khách 
Tử giả vi quy nhân 

Thiên địa nhất nghịch lữ 
Đồng bi vạn cổ trần, 

Nguyệt thố không đảo dược 
Phù tang dĩ thành tân 
Bạch cốt tịch vô ngôn 

Thanh tùng khởi tri xuân 
Tiền hậu cánh than túc 

Phù vinh hà túc trần 
 

Tạm dịch: THEO DẤU CHÂN XƯA ( Thich Tanh Tue ) 
 

Sống là như khách qua đường, 
Chết là trở lại quê hương của mình 

Đât trời quán trọ mông mênh 
Nghìn năm cát bụi tâm tình đớn đau 

 
Thời gian có đợi ai đâu! 

Dâu xanh hôm trước nay màu củi khô 
Ngổn ngang xương trắng ngẩn ngơ  

Hàng tùng xanh thẩm đâu ngờ xuân sang 
 

Trước sau là tiếng thở than 
Cuộc đời hư huyễn giàu sang làm gì ? 

 
( Gởi anh T bài thơ vừa dịch. Chưa gặp lại anh để nghe ý kiến, thế mà anh đã 

không còn nữa. Nhưng biết đâu, việc dang dở này là cái cớ để anh thêm lần nữa: 
“Ngã hữu thốn tâm vô dự ngữ...”.) 

 
Ngón út 

 
Những ngón tay lao xao 

Tranh giành từng cấp bậc . 



Ngón tay Giữa cao đầu 
Bảo rằng: "Tôi lớn nhất!" 

 
" Thôi đi anh, trật lất! " 

Ngón tay Trỏ cất lời 
- Tôi mới là quan trọng 

Sai xử mọi việc đời. 
 

- Chẳng phải đâu ông ơi! 
Tôi mới là chủ yếu 

Ngón đeo Nhẫn đời người 
Thiếu tôi, ai lo liệu? 

 
Ngón tay Cái không chịu 

"Tất cả nói sai rồi" . 
Tôi mới là số một 

Sức mạnh về tôi thôi !... 
 

Từng ngón tay cứ thế 
Chẳng ai chịu nhường ai 

Chỉ ngón Út lặng lẽ 
Nhìn các anh thở dài… 

 
Khi bàn tay chắp lại 

Trang nghiêm trước Phật Đài . 
Ngón Út đứng trước cả 
Đối diện cùng Như Lai. 

 
Người Tàn Mộng 

 
Khi nằm mộng ai biết mình đang mộng 

Tỉnh giấc rồi mới biết đã từng mơ?. 
Người tu Đạo, hỏi bao giờ hết mộng 
Thưa, là khi Khai ngộ, thoát mê mờ. 

 
- Này hành giả, con đường nào khai ngộ 
Cuốn kinh nào mở ngỏ chốn Vô sanh? 

Rừng Phật Pháp.. nơi nao bày quang lộ 
Chữ nghĩa đầy.. con kiến mãi bò quanh. 



 
- Khi học Phật nên vén màn ngôn ngữ! 
Đạt ý rồi ngay đó hãy vong ngôn.. (*) 
Giới, Định, Tuệ ba khóa vàng nên giữ 

Chánh Niệm trên Thân, Ngữ với Tâm hồn.. 
 

Có đôi lúc mãi lo tìm chìa khóa 
Trong túi chìa vẫn đó lại không hay! 

Hãy ngồi xuống Lặng Yên và Nhận Biết 
Mặt trời hằng sau lớp lớp mây bay.. 

 
- Lúc thất vọng, hồn chìm trong quá khứ 

Khi âu lo là sống ở tương lai . 
An trú Xả, Tuệ tri cùng thực tại 

Mộng mê đời.. thôi dứt kể từ đây! 
 

Như Nhiên Thích Tanh Tue 
(*)  Y nghĩa bất y ngữ . 

 

Người Về 
 

Người về, khép lại biển dâu 
Quẳng manh áo đã bạt màu phong sương,  

Tình tan dưới cội vô thường 
Soi gương.. bỗng hiện một vầng trăng xưa. 

 
Nhận Biết Khổ-Vui 

 
Bởi cái vui ta thường hay ôm giữ 

Trong vòng tay, thế giới của riêng mình 
Niềm vui đó đâu thể nào lan tỏa 

Đến chân trời ... đến khắp cả muôn sinh 
 

Bởi cái khổ ta vẫn thường xua đuổi 
Đuổi không đi, khổ dội lại nơi lòng 

Khổ dồn nén ... tháng ngày ta cằn cỗi 
Ta trách đời sao thiếu vắng cảm thông 

 
Buồn san sẻ ... hồn nguôi cơn giông bão 
Vui sớt chia, vui vỗ cánh ngàn phương 

Lòng thêm khổ vì ta nuôi phiền não 
Đời yên bình khi sống biết yêu thương 



 
Niềm vui đó vốn bao la trời đất 

Nỗi buồn kia dường bể cả, trùng khơi 
Hãy đón nhận niềm vui, không bám víu 

Và buồn kia hiện hữu ... mặc ... rong chơi 
 

Đời có cả mật ngọt và mật đắng 
Có những ngày mưa nắng hẹn hò nhau 
Hồn như núi soi xuống dòng tĩnh lặng 

Trong an nhiên thuyền lướt giữa vui, sầu 
 

Nhận Biết Như Là 
 

..Bởi cái vui ta thường hay ôm giữ 
Trong vòng tay, thế giới của riêng mình, 

Niềm vui đó đâu thể nào lan tỏa 
Đến chân trời.. đến khắp cả muôn sinh ?.. 

 
Bởi cái khổ ta vẫn thường xua đuổi 
Đuổi không đi, khổ dội lại nơi lòng 

Khổ dồn nén.. tháng ngày ta cằn cỗi.. 
Ta trách đời sao thiếu vắng cảm thông!! 

 
Buồn san sẻ..  hồn nguôi cơn giông bão 
Vui sớt chia, vui vỗ cánh ngàn phương. 

Lòng thêm khổ vì ta nuôi phiền não 
Đời yên bình khi sống biết yêu thương. 

 
- Niềm vui đó vốn bao la trời đất 

Nỗi buồn kia dường bể cả, trùng khơi.. 
Hãy đón nhận niềm vui - không bám víu 
Và buồn kia hiện hữu.., mặc , rong chơi! 

 
Đời có cả mật ngọt và mật đắng 

Có những ngày mưa nắng hên hò nhau, 
Hồn như núi soi xuống dòng tĩnh lặng 

Trong an nhiên thuyền lướt giữa vui, sầu.. 
Như Nhiên 

Thích Tánh Tuệ 
 

Nhân Quả Luân Hồi 
 



Có những nơi chưa đến 
Có những người chưa quen 
Nhưng sao lòng vương vấn 

Dạ bồn chồn, nôn nao 
 

Tưởng như rằng chốn ấy 
Thân thương tự thuở nào 

Tưởng như rằng “Ta - Ấy” 
Như người xưa gặp nhau 

 
Đó chính là ký ức 

Của một đời trong ta 
Đó chính là kỷ niệm 
Như gần, mà như xa 

 
Kiếp xưa gieo, nay nhận 
Kiếp này gieo, tương lai 

Ta sẽ còn gặp lại 
Trong vòng xoay luân hồi 

 
Đừng phụ rẫy nghĩa ơn 

Đừng phụ người chân thật 
Kiếp lai sinh tương ngộ 

Đau khổ lại về ta 
 

Nhẹ bước về thảnh thơi! 
 

Nhiều người làm không nói 
Lắm kẻ nói không làm. 

- Tu là thường quán chiếu 
Cẩn ngôn lúc nhàn đàm.. 

 
Thật giàu thì không khoe 
Khoe vì.. che nghèo khó 

Chân nhân thường bất lộ.. 
Lộ - thường có vấn đề! 

 
Lời thật thường mất lòng 

Được lòng, chưa chắc thật 
Ai không vì được, mất 
Ắt nói lời trung ngôn.. 

 
- Làm trăm nghìn việc tốt 



Đời chưa nhớ một lần 
Một chút ta lầm lỗi.. 

Đà trở thành tội nhân. 
 

Vui đời, vui trong khổ 
Khổ đạo, khổ thành vui. 
- Hết mơ màng vui, khổ. 
Nhẹ bước về thảnh thơi! 

Như Nhiên 
Thích Tánh Tuệ 

 
Nhìn Lại Một Năm Qua 

 
Một năm qua, tựa ngày hôm qua vậy! 

Vẫn loay hoay giữa thương, ghét, giận hờn.. 
Ngày luôn mới sao hồn mình vẫn cũ ? 
Khi tóc chiều đã nhuộm ánh tà dương. 

 
Một năm qua vẫn đến chùa lễ Phật 
Vẫn trông đời bằng nét mặt kiêu sa, 

Biết đạo lý Phật đà là lẽ thật 
Bước chân còn chưa hướng đến vị tha.. 

 
- Một năm qua vẫn thường hằng tắm gội 

Nước rơi ngoài chưa xóa bụi trần tâm 
Dù vẫn biết.. cuộc đời như gió vội 

Hồn băn khoăn.. chưa chọn lối trăng rằm. 
 

Một năm qua, đếm bao ngày Tỉnh thức, 
Với bao lần sống thực Hiểu và Thương ? 

Ngồi lặng lẽ mà nghe nơi lồng ngực 
Sống hay đang tồn tại.. sống qua đường! 

 
Một năm qua ta vẫn hoài quét dọn 

Khu vườn tâm cỏ dệt lối hoang vu ? 
Mười hơi thở mấy hơi cùng Chánh Niệm 

Thắp đèn lên soi sáng cõi sương mù.. 
 

- Tàn Đông giá Xuân về trong ấm áp 
Mở tâm hồn cho nắng rọi vào tim! 



Từng giọt nắng thanh lương là giọt Pháp 
Xuân mới về , xin đổi mới, quang minh... 

Như Nhiên 
 

NHIỀU TRONG MỘT 
 

Đôi khi tui... rất dễ thương 
Đôi khi dở dở, ương ương, khùng khùng.. 

Có khi tui sống bao dung 
Đôi khi xét nét không ưng mọi người. 

 
Đôi khi tui cũng hay cười 

Có khi vẻ mặt như trời mùa đông. 
Nhiều khi tui cũng có lòng 

Mà nhiều khi tiếc.. một đồng chẳng chi, 
 

Lắm khi cũng rất sân si 
Song cũng lắm lúc.. '' Từ bi bất ngờ! '' 

Đôi khi tui rất dại khờ 
Bất chợt, có bửa cao cơ hơn người, 

 
Nhiều lần tui thiệt ''dở hơi '' 

Lắm khi tui cũng một trời nết na, 
Đôi lúc tui mặc Cà sa 

Không lâu tui ở với ma một phòng 
 

Nhiều khi ước muốn, đèo bồng 
Đôi lúc chỉ thích lông bông một mình, 

Sớm nào thi thoảng kệ kinh 
Chiều nào.. la hét thất kinh, động trời! 

 
Hôm qua chẳng nói một lời 

Bửa nay thì suốt cả thời huyên thuyên. 
Ít khi tui được bình yên 

Nhiều khi bất ổn, trăm niềm âu lo. 
 

Có đêm nằm ngáy pho pho 
Có khuya trằn trọc, tính so mọi điều.. 



Đôi khi sâu sắc, đăm chiêu 
Đôi lần nông cạn, tự kiêu vẫy vùng 

 
Ánh nhìn xa lạ, dửng dưng 

Vòng tay thông cảm như từng thương yêu.. 
Lòng tui con nước thủy triều 

Vô thường sóng vỗ bao chiều lênh đênh 
 

Tui là hạt bụi không tên 
Mà hồn chứa đủ tâm tình thế gian.. 

 
Bodhgaya 31.12.13 

 

NHƯ LÒNG BỤT THƯƠNG 
 

Thân thiết quá dễ trở nên nhàm chán 
Dễ buông lời.. ngao ngán cõi lòng nhau! 

Nếu trân kính như buổi vừa kết bạn 
Dù xa xôi.. vẫn đẹp thuở ban đầu! 

 
Quan tâm quá dễ trở nên ràng buộc 

Rồi xây thành giam nhốt kẻ mình thương. 
Khi ta Hiểu người ta thương cùng tột 

Đâu trói người chết ngột bởi tơ vương? 
 

Yêu thương quá có khi lòng đau đớn 
Bởi tình đời như nắng sớm sương tan, 
Trong hội ngộ đã ươm sầu chia biệt 

Nọ người dưng, sao lệ nhỏ hai hàng? 
 

Sâu đậm quá rồi có khi nhòa nhạt 
Kẻ khóc nhiều đôi lúc lại mau quên! 

Không gắn bó, không trách đời đen bạc  
Xót xa này ai trót dệt thành tên? 

 
Nên hãy sống mở lòng thương như Bụt 
Trí và Bi như lượng nước sông Hằng 

Tình hạn lượng dắt ta vào ngõ cụt 
Với Tâm Từ, vui giải thoát lâng lâng... 

 



Thích Tánh Tuệ 
Oklahoma 22/8/14 

 
Như Mây Qua Trời 

 
Em hay nhìn lại đằng sau 

Nên sống ... âu sầu cô quạnh 
Nhiều khi chẳng vẹn mong cầu 

Về sau lại là hữu hạnh. 
 

Trái tim người không có cánh 
Nhưng rất dễ dàng vụt bay. 
Thói quen ôm ghì, nắm giữ 
Mất mát, hẳn lòng đắng cay. 

 
Những thứ thuộc về tan vỡ 
Cứ hay tìm nhặt trong đời 

Khi đôi tay đầy thương tích 
Nỗi niềm ...."Ai thấu dùm tôi?" 

 
- Có cái trên đời mất đi 

Đáng để cho mình tiếc hối 
Song có những thứ xa rồi 

Bàn chân nhẹ nhàng muôn lối. 
 

- Nếu ưa nhìn người thấy lỗi 
Lòng chẳng bao giờ bình yên. 
Chỉ việc chính mình thay đổi 

Bụi bay trước mặt không phiền. 
 

Khổ đau bạn cùng Hạnh phúc 
Là "cặp bài trùng' sánh đôi. 

Chắp nhận thôi, đừng ôm giữ 
Sống nhẹ như mây qua trời. 

 
NHƯ NHIÊN 

 
Chiều hôm núi hỏi dòng sông 

Sao trôi đi mãi mà không thấy về 
Sông bèn róc rách, tỉ tê 

Nghìn thu nước đã nguyện thề cùng mây. 
 



Rồi mai, mưa xuống đất này 
Ấy thì ta lại sum vầy, thế thôi! 
Chớ buồn cho cuộc chia phôi 

Ngày sau trùng ngộ môi cười đẹp hơn. 
 

Vô thường ấp ủ chân thường 
Cõi Uyên thuở nọ chưa từng vắng nhau. 

Núi ơi! Nắng đã phai màu 
Dòng thời gian chảy qua cầu vạn niên. 

 
Trùng trùng trong cõi nhân duyên 

Hẹn nhau dưới cội Chân Nguyên một ngày. 
 

Ơ kìa, nước đã thành mây 
Mưa rơi trên lá ... chiều nay núi cười. 

 
Đến, đi, sinh, diệt trò chơi! 
'' 'Bừng con mắt mộng ''  
thảnh thơi sống nhàn... 

 
Như Phật 

Em hãy NHÌN như Phật 
Ánh mắt Từ mênh mông 
Nhìn người và nhìn vật 

Với chan hòa, cảm thông. 

Em hãy NGHE như Phật 
Nghe với tình bao la 

Khi lòng không biên giới 
Hiểu, thương đời sâu xa.. 

Em hãy CƯỜI như Phật 
Nét bao dung, hiền hòa. 

Nụ cười Chân, Thiện, Mỹ 
Làm đau thương.. xóa nhòa.. 

Ta hãy NGỒI như Phật 
Trầm hùng tựa núi cao. 
An nhiên và bất động 

Giữa cuộc trần lao xao.. 

Rồi ta ĐI như Phật 
Bước an lành, thảnh thơi. 

Muôn lối bừng hoa nở 
Làm đẹp thêm cuộc đời. 



Và ta.. THỞ như Phật 
Thở chậm và thở sâu. 

Để nghe từng mạch sống 
Có bình an, nhiệm mầu. 

Mình là con của Phật 
Nhiều, ít nên giống Người? 

Nơi nào ta có mặt 
Có Niết Bàn, an vu 

Như Nhiên 
 

Như Tâm 
 

Tâm như sông và sông như tâm 
Lúc sóng xôn xao, lúc lặng thầm 

Vui, buồn, sướng, khổ ... rồi xuôi chảy 
Một người nhìn sông trôi quanh năm... 

 
Mây như tâm và tâm như mây 

Chợt đến, chợt đi giữa tháng ngày 
Mây bay du thủ hay thường tại .... 

Xanh ngắt trời xanh không đổi thay. 
 

Hoa như tâm và tâm như hoa 
Hương sắc bao phen để nhạt nhòa. 
Một đào sen lòng tươi thắm mãi 
Ướm hỏi nhân hoàn ai biết qua? 

 
Tâm như gió và gió như tâm 

Trầm bỗng, vi vu khúc nguyệt cầm. 
Nỗi niềm thả gió ngàn phiêu bạt 

U uẩn vì tâm bao thế âm ... 
 

Mưa như tâm và tâm như mưa 
Rơi trên trần mộng đã bao mùa 
Mưa chẳng ươm sầu, sao mắt lệ 
Đâu lá sen còn giọt nước xưa? 

 
Tâm như đất và đất như tâm 

Gửi rác, tung hoa vẫn lặng câm, 
Nằm nghe đất thở từng tâm niệm 

Nghịch, thuận, hề.. vô quái ngại tâm! 
 



Thiên nhiên tâm, này tâm thiên nhiên 
Lẽ Đạo hàm dung khắp mọi miền. 

- Chiều lên núi thả thơ theo gió 
Trải chút tâm tình với vạn niên 

 
Như Thế Cuộc Đời 

 
Đau thương, mới gọi là tình 

Khổ ưu, mới gọi nhân sinh kiếp người 
Đổi thay, mới gọi cuộc đời 

Khóc cười, mới gọi luân hồi nhục vinh, 
Thăng trầm, mới gọi điêu linh 

Mệt nhoài, mới gọi ba sinh nỗi chìm. 
Tự tri, mới gọi biết mình 

Vong nguyên, mới gọi hữu tình đắm say.. 
Trót mang lấy mảnh hình hài 

Đời là rứa đó đắng cay làm gì.. 
Buồn nhiều, sự chẳng khác chi.. 

Lo nhiều, đánh mất lưu ly hiện tiền.. 
 

- Đảo điên, mới gọi là tiền 
Mê lầm, mới gọi truân chuyên cõi Tình.. 

Chỉ vì là phận chúng sinh 
Còn ôm giấc mộng vô minh ngủ dài.. 

Nhọc nhằn, mới gọi trần ai 
Thú đau thương hẹn lai rai với sầu. 

- Không ưng, phủi áo qua cầu 
Chưa cam, thì khổ chớ hầu bỏ tha! 

Hiểu chăng, đây là cõi ta bà 
Khổ đau, Hạnh phúc, vốn là bạn thân ? 

Ngày nao về lại nguồn Chân 
Mới mong giả biệt gian truân cuộc đời. 

Thì thôi, chấp nhận mỉm cười 
Bao dung tâm lượng cho đời rộng thêm.. 

 
Ngồi yên giữa cuộc lênh đênh 

Biết đâu vượt thoát hai bên vui, buồn 
Để lòng ngát một làn hương 

Từ miền cố quận Chân thường thoảng qua... 
 

NHƯ THẾ LÀ TÔI 
 

Tôi xin sống đời của nắng 



Nắng hong khô mọi não phiền 
Để nghe tâm hồn phẳng lặng 

Giữa đời giông bão triền miên.. 
 

Tôi xin sống đời của mưa 
Mưa qua bao vùng đất rộng  
Một giọt cuối còn đong đưa 

Cũng tan.. cho mềm cõi sống. 
 

Tôi xin làm cơn gió lộng 
Xua tan nóng bức trưa hè 

Hương cau thoảng kề giấc mộng, 
Tóc vờn bay mát chiều quê.. 

 
Tôi mơ thành dòng sông nhỏ 
Thả những nỗi niềm trôi đi 

Vẳng nghe đôi bờ lá cỏ 
Vui, buồn.. giữ lại làm chi! 

 
Và tôi nguyện làm mặt đất 
Chấp nhận này rác, này hoa 
Hận thù hay lời ngọt mật.. 
Cũng thấy đâu gì khác xa! 

 
- Tôi chỉ là áng mây qua 

Giữa trần gian nằm mộng mị 
Mây chẳng có nơi làm nhà 
Để vấn vương hồn vạn kỷ. 

 
Phiêu du...tôi vào cõi Ý 

Rồi trở về trong phút giây 
Cái Biết sáng ngời muôn thuở  

Dù đời lúc tỉnh, khi say... 
 

Thích Tánh Tuệ 
 

Như thị nhân gian 
 

Gạn hỏi lòng mình thực tỉnh chưa 
Hay hoài dan díu níu .. dây dưa ? 

Nụ cười Linh Thứu nghìn năm vẫn.. 
Chỉ tại trần tâm cứ lững lờ. 

 



Gạn hỏi mùa Thu mấy tuổi rồi 
Lá vàng mấy độ lặng thầm rơi 

Ai đi hun hút phương trời mộng 
Sáu nẻo trầm luân có rã rời ? 

 
Gạn hỏi dòng sông, chạnh nhớ nguồn 

Với mây hiền hậu ngủ đầu non 
Nghìn trùng lưu thủy sông còn nhớ 
Hay cách xa, lòng quên sắt son ? 

 
Gạn hỏi con đường chạy mãi đâu 
Có nhớ nguyên lai thuở bắt đầu ? 
Gót chân phiêu lãng mờ nhân ảnh 
Cố quán nay chìm trong bể dâu. 

 
Gạn hỏi hoa Tường Vi trước sân 

Nở, tàn sao dạ khách bâng khuâng! 
Có gã thi nhân lòng mê muội 
Lưu lạc thiên thu với lục trần. 

 
Gạn hỏi từ đây chuyện tử sinh 

Thắp hồn say mộng.. một câu Kinh 
Hay là vẫn thói đời du tử 

Ưa thú đau thương, kiếp gập ghềnh ? 
 

- Thôi, đừng gạn hỏi thêm chi nữa 
Ai về, ai ở, chẳng ai trông! 

Nhân gian như thị từ muôn thuở 
Kìa, mảnh thuyền trôi giữa sắc, không. 

 
Như Nhiên 

(Thích Tánh Tuệ) 
 

Những Bình Minh Hạnh Phúc 
 

Nếu buổi sáng nay thức dậy 
Thấy còn khỏe mạnh, bình an 

Giữa cuộc đời đầy bịnh tật 
Phước hơn nhiều người thế gian. 

 
Nếu buổi sáng nay thức dậy 

Đất trời quanh đãng, tịnh thanh 
Chắp tay niệm tình cuộc sống 



Vì thanh bình không chiến tranh. 
 

Nếu buổi sáng nay thức dậy 
Mở mắt chậm nhìn chung quanh 

Cha mẹ, anh em… còn đó. 
Đời ta may mắn, Phước lành. 

 
Nếu buổi sáng nay thức dậy 
Hè phố bao người nằm co 

Lặng gửi tình thương đến họ 
Tạ Ơn đời, ta ấm no! 

 
Nếu buổi sáng nay thức dậy 

Dòng người vội vã, ngược xuôi 
Ta sống nhẹ nhàng, an tịnh 
Biết đủ nên nghèo vẫn vui. 

 
Nếu buổi sáng nay thức dậy 
Quên hết hận sầu - thứ tha 

Soi gương thấy Ngài Di Lặc 
Nơi nụ cười ta đang là.  

 
Nếu buổi sáng nay thức dậy 

Nghe người khuất núi, lìa xa. 
Cảm ơn mình còn hơi thở 

Sống đẹp hơn ngày hôm qua... 
 

Những cõi mù trong ta 
 

Khi cưu mang lòng ích kỷ 
Là lúc mắt ta mù lòa 

Không thấy nhu cầu, quyền lợi 
Bao người trên dưới, gần xa… 

Khi mang một hồn vô cảm 
Ta mù giữa lúc bình minh, 

Làm tổn thương người và vật 
Thờ ơ, chắng chút giật mình. 

 
Lúc ta ôm niềm tự phụ 
Mù trước đức độ, tài ba 
Ảo tưởng “ta là vũ trụ '' 



Người trí trông mà xót xa. 
 

Bẩm sinh mắt lòng ta sáng 
Hôm nao kiêu mạn hóa mù 

Khuyết điểm đời mình đâu thấy 
Chuyện người rõ suốt thiên thu.. 

 
Ta lạc giữa rừng thành kiến 

Chẳng biết đâu là lối ra 
Vì con mắt mù, phiến diện 
Trước Sự Thật vẫn đang là. 

 
Đôi khi chỉ vì nông cạn 

Ta hay lên án mọi người. 
Từ đó không ai bầu bạn 

Ta quờ quạng... giữa đơn côi. 
 

Lắm khi nhịp đời hối hả 
Ta mù vẻ đẹp chung quanh. 
Kiếp đời xoay xoay con vụ 

Cô phụ nắng vàng, biển xanh... 
 

Xuôi dòng văn minh, vật chất 
Trôi theo nhịp sống mịt mờ 

Tâm linh, điều thiêng liêng thế 
Ta đành bỏ trống hoang sơ. 

 
Lũy kiếp tù trong Ngũ Ấm 
Chứng mù ta đã trầm kha. 

Nhờ Phật soi đèn Chánh Kiến 
Họa chăng biết ngõ về nhà. 

 
Nếu Không Còn Ngày Mai 
Giả dụ ngày mai.. tôi bỏ tôi 

Dù bao mộng ước vẫn đầy vơi.. 
Tôi sẽ đi trong niềm thanh thản 

 
Hay ngoảnh nhìn sau.. lệ tiếc đời! 



Giả dụ ngày mai phải tạ từ 
Một đời gom góp những riêng tư.. 
Tôi mang theo tất, hay nhường lại 

 
Dẫu tận đáy lòng bao luyến lưu! 
Giả dụ ngày mai.. tôi bỏ mình 

Yên bình, phúc lạc với lời kinh. 
Hay ra đi giữa nghìn thương, hận. 

 
Giữa những dằng co mé tử, sinh ? 

Tôi biết ngày mai nếu vắng tôi 
Vầng hồng vẫn mọc, vẫn mây trôi. 
Vẫn tiếng trẻ thơ cười trong trẻo.. 

 
Tôi, nghĩa gì đâu giữa cuộc đời! 
Nếu thật ngày mai sẽ.. ngủ say 
Thì nay tôi sống thế nào đây 

Lời thương xin nói thay thù hận 
 

Hay mãi ngập lòng chuyện đắng cay ? 
Tôi biết trần gian một giấc mơ 
Mà vẫn tranh giành đến xác xơ. 

Cố vớt trăng vàng trên bến mộng 
Mấy độ trầm luân.. tiếp dại khờ. 

 
Những Hạt Mầm An Vui... 

 
Cần gửi chút yêu thương 

Để tình người ấm lại 
Cần đôi phút khờ dại 
Để lòng mình vô ưu. 

 
Cần trải chút tâm từ 

Để chan hòa cuộc sống 
Cần lặng dừng xao động 
Để cảm nhận bình yên.. 

 
Cần về với thiên nhiên 
Để nghe hồn tươi mát 
Cần sống đời mộc mạc 



Để tâm tình thanh cao.. 
 

Cần biết tặng, biết trao 
Để đời không vô vị 
Cần đối xử tế nhị 

Để ta, người thăng hoa. 
 

Cần dung thứ, bỏ qua 
Để mai kia còn gặp... 
Cấn biết sống tự lập 

Để trưởng thành, vươn lên. 
 

Cần chân cứng đá mềm 
Để bước cùng gian khó.. 

Cần đôi khi bày tỏ 
Để thôi niềm cách ngăn.. 

 
Cần biết Phật, Pháp, Tăng 

Để tâm đăng tỏ rạng 
Cần lấy thiện làm bạn.. 

Để lối về an vui.. 
 

Cần biết tiến, biết lùi 
Trên con đường danh, lợi 

Cần biết luôn làm mới 
Tháng ngày hạnh phúc hơn.. 

 
Cần biết sống tri ơn 

Để vẹn câu tình nghĩa. 
Cần nếm mùi dâu bể 
Để quay về Giác tâm. 

 
- Tâm ta như thế nào 
Đời mình là thế ấy 

Vậy cần nên gieo cấy 
Những hạt mầm an vui... 

 
Những Mảnh Giấy Cuộc Đời 

 
Một tờ Giấy khai sinh  

Đời bắt đầu từ đó  
Khổ, vui.. rình lấp ló  



Theo gót ta vào đời.  
 

Rồi suốt bao năm trời 
Miệt mài cùng sách vở  
Phấn đấu cả một thời  

Được mảnh bằng, ná thở!  
 

Kế, nên chồng nên vợ  
Một tờ giấy kết hôn  
Từ đó xác lẫn hồn  

Trói trăn vào ngục thất.  
 

Xuôi dòng đời tất bật  
Tranh đấu cùng bon chen,  
Nhọc nhằn biết bao phen  

Một tờ tiền '' xỏ mũi ''  
 

Phải ra lòn, vào cúi  
Mới được tờ '' thăng quan ''  
Muốn ngó dọc, nhìn ngang  

Phải bao lần khúm núm.  
 

Bằng khen, ôi hí hửng  
Danh dự được là bao!  

Chút hư vinh sóng trào  
Ai vỗ tay hoài mãi.  

 
Tuổi chiều đời bải hoải 

Đến phòng mạch mới hay. 
Cầm giấy bịnh trên tay 
Thở dài, từ nay khổ.. 

 
Một ngày buồn, nghỉ thở 

Xuất hiện tờ điếu văn 
Mấy mươi năm cõi trần 

Giấy vàng.. bay đầy phố. 
 

- Mấy ai bừng tỉnh ngộ  
Buông những tờ giấy trên  

Giá trị đời đặt lên 
Khiến ta thành nô lệ. 

 
Mắc gì mà phải thế! 



Gót chân mòn ngược xuôi.  
Thôi đuổi bóng tìm mồi 
Liền thảnh thơi cười nụ. 

 
Hãy sống đời lạc trú 
Với hiện tại đang là. 

Từng ngày từng ngày qua 
Hồn thăng hoa, tỉnh thức. 

 
Mảnh giấy nào là thực 
Khi hơi thở.. chê rồi?  

Tất cả là trò chơi 
Bởi loài người sáng tạo 

 
Tương đối và hư ảo  

Trên kiếp đời mong manh. 
Ai buông giấy không đành 
Còn chạy quanh mù mịt... 

 
Nửa Đời 

 
Nửa đời trầm tư hiểu được 
Bản chất kiếp người lẻ loi 
Đã biết nhân sinh hữu hạn 

Lấp đầy - vẫn thiếu mà thôi! 
 

Nửa đời người tôi hiểu được 
Vô thường - ấy lẽ thường nhiên 

Và ta chỉ là chiếc lá... 
Trong rừng nhân loại vô biên... 

 
Nếu có một điều vĩnh cữu 
Thì đó chính là đổi thay 

Đổi thay - chẳng hề thay đổi 
Đành hanh... tại thế gian này! 

 
Điều ta cho là Hạnh phúc 
Nào phải cứ là bên nhau 

Dẫu hai phương trời cách biệt 
Vẫn vui ý hợp tâm đầu! 

 
Không phụ thuộc vào năm tháng 

Mà đo Sống ít hay nhiều. 



Chính là cách mình đã Sống 
Mỗi ngày Thức tỉnh bao nhiêu... 

 
Nửa đời trầm tư hiểu được 
Bản chất kiếp người lẻ loi 
Đã biết nhân sinh hữu hạn 

Lấp đầy - vẫn thiếu mà thôi! 
 

Con sóng phủ thềm năm tháng 
Xóa nhòa, cuốn nỗi niềm trôi 

Chỉ cần nhận ra, trầm tĩnh 
Đớn đau nào cũng phai phôi... 

 
Nửa đời người tôi học được 

Tan hợp, thăng trầm bởi duyên 
Đến lúc mây về chốn cũ 

Nhẹ nhàng, đâu bận niềm riêng... 
 

Nửa đời người khi tỏ ngộ 
Phân trần đen, trắng mà chi! 
Thế gian mỉm cười đối diện 

Sống với cõi lòng vô vi. 
 

Ở Chốn Không Lời 
 

Nghìn thu đá ngủ say mèm 
Chiều nay thức giấc bỗng thèm nghe Kinh 

Xót xa nhỏ lệ thương mình 
Thùy miên lũy kiếp vô minh, mịt mù. 

 
Đá lên tiếng hỏi nhà sư 

Nặng nề kiếp đá, răng chừ thoát thai? 
- Hỏi mình, này chớ hỏi ai 

Đừng ôm núi ngủ, đừng say giấc đời! 
Thiên thu dưới ánh mặt trời 

Hồn đầy bóng tối chưa dời một phen 
Trong lòng Đá có hoa sen 

Sao hoài xa lạ, chưa quen một lần? 
 

Trông kìa, mấy cụm nhàn vân! 
Trôi về phương nớ hồng trần nhẹ tênh, 

Cuộc đời vốn dĩ mông mênh 
Chôn chân từ độ lãng quên, buộc ràng.. 



Đá nghe vỡ mộng, bàng hoàng 
Thở dài một điệu mang mang đất trời.. 

 
Rồi Sư cùng Đá bật cười 

Cả hai ở chốn không lời gặp nhau. 
 

PHÁP KIỀU 
 

Chiếc cầu Giáo Pháp đã sẵn 
Việc tu như bước qua cầu 

Bên ni, bên tê gần lắm 
Không bước, gần mà xa nhau. 
Không bước thì vẫn khổ đau 

Tóc phai.. từng chiều phiền muộn. 
Bước đi sẽ thấy nhiệm mầu 
Lòng trần hư vô gió cuốn. 

Hạnh phúc là thôi tham muốn. 
Vô minh tựa vách núi ngăn 
Sự Thật gần trong gang tấc 
Chỉ vì ta mãi lăng xăng... 

GATE GATE, PARAGATE... 
Bodhgaya 3/7/2013 

Thích Tánh Tuệ 
 

PHẬT CHẤT. 
 

Em hãy NHÌN NHƯ PHẬT 
Ánh mắt Từ mênh mông 
Nhìn người và nhìn vật 

Với chan hòa, cảm thông. 
 

Em hãy NGHE NHƯ PHẬT 
Nghe với tình bao la 

Khi lòng không biên giới 
Hiểu, thương đời sâu xa.. 

 
Em hãy CƯỜI NHƯ PHẬT 

Nét bao dung, hiền hòa. 
Nụ cười Chân, Thiện, Mỹ 
Làm buồn đau.. xóa nhòa.. 

 



Ta hãy NGỒI NHƯ PHẬT 
Trầm hùng tựa núi cao. 
An nhiên và bất động 

Giữa cuộc trần lao xao.. 
 

Rồi ta ĐI NHƯ PHẬT 
Bước an lành, thảnh thơi. 

Muôn lối bừng hoa nở 
Làm đẹp thêm cuộc đời. 

 
Và ta.. THỞ NHƯ PHẬT 

Thở chậm và thở sâu. 
Để nghe từng nhịp sống 
Có bình an, nhiệm mầu. 

 
Mình là con của Phật 

Nhiều, ít nên giống Người? 
Nơi nào ta có mặt 

Có Niết Bàn, an vui.. 
 

Phút Trải Lòng 
 

Này em cứ trải lòng mình 
Dẫu từng khóc tủi với nghìn đau thương! 

Niềm đau, nỗi khổ là sương 
Sẽ tan tựa sóng trùng dương vỗ bờ.. 

Này em, chớ sống hững hờ 
Ơn người mở lượng tóc tơ một lần  

Giữa đời có bốn cái Ân 
Dầu khôn đáp tạ, tình trần nhớ ghi.. 

Này em, vạn nẻo đường đi 
Nếu từng gục ngã, kiên trì, đứng lên 

Đạo, đời hai lối chông chênh 
Công thành không kể, kể bền lòng ta.. 

Này em, Đạo lý xưa xa 
Thứ tha lầm lỗi, chính ta nhẹ lòng! 

Biển đời lúc đục, lúc trong .. 
Nhân hoàn mấy kẻ từng không lỗi lầm? 

Cùng tôi, em hãy mở tâm.. 
Về xoa dịu những vết bầm, tổn thương.. 



Đời ai vui mãi không buồn? 
Cõi tâm khoáng đạt vì nhường nhịn nhau. 

Thế thường khóc trước, cười sau 
Kẻ giòn cười lại.. cứ sầu quanh năm  

Thế gian vốn dĩ thăng, trầm 
Dại, khôn.. thua một nét tâm thật thà.. 

Mong manh là cõi ta bà 
Này em, hãy sống '' đang là '', hôm nay! 

Ngày mai ai biết, ai hay 
Bàn tay con tạo lá lay đổi dời.. 

Khi danh, khi lợi.. qua rồi 
Cuối đường lưu dạ nét cười.. trẻ thơ. 

Cuộc đời thấp thoáng cơn mơ 
Thế nên, hãy sống như chưa sống từng.. 

Này em đôi lúc biết dừng 
Thản nhìn mây nước ung dung qua cầu.. 

Vài lời thương mến cho nhau 
Thôi, mình Sống lại từ đầu, nghe em! 

Như Nhiên 
                   (Thích Tánh Tuệ) 

 
Quá Cảnh Trần Gian 

 
Quá cảnh trần gian lạc bến tình 

Tình vui phơi phới buổi bình minh 
Thuyền lòng thả nổi không người lái 

Đâu ngờ, trôi dạt chốn điêu linh.. 
 

Ghé cảnh giàu sang mượn tiếng cười 
Vẳng sau cánh cửa lắm than ôi, 
Nghe nơi hạnh phúc đôi dòng lệ 
Người sống bên người vẫn lẻ loi! 

 
Đến chốn kịch trường mua chút vui 

Mơ chút danh thơm sống ở đời 
Gặp bao ''con mắt hình viên đạn'' 
Đố kỵ, hờn ghen.. khiến rã rời.. 

 
- Chiều ngang qua phố trút nỗi buồn 

Ly đầy, ly cạn.. lại buồn hơn! 
Ai biết trần gian là quán trọ 

Ai lấp cho đầy nỗi.. trống trơn? 



 
Quá cảnh nhân gian mượn áo người 

Mặc vào ngộ nhận áo là tôi, 
''Áo vũ cơ hàn'' hay gấm lụa 
Hẳn mốt mai về, trả lại thôi! 

 
Quá cảnh trần gian mỏi gót chân 

Khóc, cười, vinh, nhục điệu xoay vần. 
Thôi về, giả biệt đời sân khấu 

Mỉm cười bước nhẹ dưới hiên trăng.. 
 

QUA NGÕ PHÙ VÂN 
 

Người về qua ngõ tàn phai 
Mang hồn du tử trần ai chập chùng..  

Đất trời sương phủ mông lung 
Nghiêng vai trút sạch tận cùng đảo điên . 

 
Một đời qua, ngập ưu phiền 

Tháng năm đầu đội bao miền âu lo.. 
Từ đâu, ai đã buộc cho 

Khư khư rồi lại .. bo bo nghiệp trần ? 
 

Người về qua ngõ phù vân 
Cõi tình phai dấu nhịp chân vô thường. 

Không ưng vui, có đâu buồn 
Phong trần bỏ dưới cội nguồn Chân Như . 

 
Ngày về mặc áo Không hư 

Gọi người trong mộng giả từ kiếp mơ. 
Và từ đó hết làm thơ 

Mây trong cõi ý mịt mờ, loãng tan.. 
 

Quán Âm Tình Vô Lượng 
 

Mẹ về với những yêu thương 
Dịu dàng trên sóng trùng dương Mẹ về 

Mắt buồn xót cõi đời mê 
Dáng Từ phủ khắp sơn khê .. Mẹ ngồi 

Con tim Mẹ chứa cõi đời 
Lắng sâu như lượng trùng khơi dạt dào 

Tình Người vời vợi trăng sao 



Đường trần bóng Mẹ ngọt ngào chở che..  
 

Mẹ từ Tịnh Độ hương quê 
Đoái thương thị hiện cận kề chúng con 

Thời gian vạn sự hao mòn 
Nhưng lòng của Mẹ vẫn còn vĩnh miên.. 

Mẹ là Phật, Mẹ thiêng liêng 
Một dòng nước tịnh trần duyên lặng sầu 

Cõi đời khổ lụy, đớn đau 
Bóng người đổ xuống vá khâu nỗi buồn,  

Mẹ là Mẹ của Tình thương 
Mẹ chung nhân loại ngỡ dường của con. 

 
Mẹ là trăng mát đầu non 

Nhẹ nhàng mở cánh Phổ Môn con vào 
Dòng Kinh lay động tâm bào 

Nghe chừng rớt rụng chiêm bao mấy mùa..  
Tình thương Mẹ nói sao vừa! 

Đá mòn sông cạn tưởng chưa hết lời 
Mẹ răn con sống vì người 

Từ trong tay Mẹ có đời của con.  
 

- Khi lòng nhân loại héo hon 
Nhìn đôi tay Mẹ cho tròn Trí, Bi. 

Xuôi theo dấu Mẹ mà đi 
Xót xa con chịu, sống vì chữ Thương 

Nhân gian lắm nỗi đoạn trường  
Nguyền noi gót Mẹ vô thường dấn thân,  

 
Con tin khi sống hiến dâng 

Là con gặp Mẹ trong từng Sát na. 
Ma ha Bát Nhã ba la 

Một tà áo trắng hằng sa nhiệm mầu! 
Chắp tay con thắp nguyện cầu 

Cho đời dứt cuộc dãi dầu tử sinh 
Tìm về trên những dòng Kinh 

Lắng hồn bên Mẹ thấy mình thuở xưa . 
 

Chiều nay Sen nở thành thơ 
Mẹ về bóng rợp.. bến bờ thiên thu.. 

 
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ma ha tát 

 



Rồi Có Một Chiều 
 

Rồi có một chiều khi nắng phai 
Vui, buồn, thương, ghét.. những bi ai.. 

Ta cười thả gió nghìn tâm sự  
Luẩn quẩn niềm riêng.. sống mệt nhoài! 

 
Rồi bỗng một ngày ta liễu tri 

Niềm chân hạnh phúc, biết cho đi. 
Ngày mai nhỡ tiếng vô thường gọi 
Ta có mang theo được những gì ? 

 
Rồi chợt một lần ta nhận ra 

Trên đời mọi thứ sẽ phôi pha, 
Không chi chắc thật và miên viễn 

Và dĩ nhiên ta.. cũng đã già! 
 

- Ta trả mây trời bao viễn mơ 
Của ngày tuổi trẻ đã xa mờ. 

Của đêm quen sống trong hoài niệm. 
Bỏ hiện tại gầy hao, xác xơ.. 

 
Ta đã cưu mang một kiếp người 
Một đời gom nhặt chẳng hề ngơi 

Trót quên, chớp mắt trần gian mộng! 
Mà sống mê man cuộc khóc, cười. 

 
Rồi bỗng một ngày ta hiểu ra 

Thân này đâu phải của riêng ta, 
Mảnh Tâm cuồng vọng làm đau khổ 

Có nghĩa gì đâu để mặn mà . 
 

.. Rồi buổi sớm nào trên bến sông 
Tâm hồn ta chợt thấy mênh mông.. 
Lặng nghe trong cõi đời sâu thẳm 
Chẳng có chi ngoài lẽ Sắc, Không. 

 
Rót Cho Nhau 

 
Rót tặng đêm dài một ánh trăng 
Cho người lạc lối hết băn khoăn. 
Tay sen xin chắp dâng lời nguyện 



Hạnh phúc, an bình cho thế nhân.. 
 

Rót xuống bờ môi những nụ cười 
Cho hồn sa mạc chợt xanh tươi. 
- Em cười, thế giới cười trao lại 

Nhưng khóc, riêng mình em khóc thôi! 
 

Xin rót cho Lời tiếng dễ thương 
Vỗ về, xoa dịu những đau buồn.. 

Một câu, xa lạ thành tri kỷ 
Một lời, vực thẳm cách hai phương. 

 
Rót tặng trong chiều những tiếng Kinh 

Để dừng chân bước giữa phiêu linh, 
Để bừng mắt thấy trần gian mộng 
Mà khổ vì đâu ? mấy chữ tình... 

 
Xin thắp vào tim một ngọn đèn 
Xua lòng u tối đã nhiều phen, 

Xua tan tâm niệm hoài nghi kỵ 
Thói cũ đi, về.. trong nhỏ nhen..  

 
Xin rót vào tai những tiếng chuông 
Vườn tâm hoa nở Hiểu và Thương. 

Nghe chuông.. thông thấu nguồn chân thật 
Thôi kiếp đi hoang, kiếp đoạn trường. 

 
- Tà dương, lại nối tà dương mộng 
Về vén sương mù, tỉnh giấc say. 

Rót tách trà sen mời bạn lữ 
Ngồi trong thực tại ngắm mây bay.. 

 
Sau Bức Màn Mây 

 
Thả mây bay về núi đồi 

Thênh thang vùng trời Vô Niệm 
Còn nguyên đó dáng ai ngồi 

Nhìn hoa môi cười chúm chím 
 

Mây qua, trăng ngà hiển hiện 
Sông xưa khờ khạo vớt tìm 

Phút chốc quay đầu, trực diện 
Đường về trong cánh đôi chim. 



 
Ngờ đâu chìm trong ba cõi 
Vì chưng một áng mây mờ 

Có người vừa nghe tiếng gọi 
Quay đầu, tàn một cơn mơ! 

 
Mây bay qua hồn vạn kỷ 

Buồn, vui.. rồi cũng phai tàn . 
Đằng sau bức rèm mộng mị 
Một người bất tử thời gian. 
                  Thích Tánh Tuệ 

 
SAYONARA (Xoay Vô Na Ra) 

 
Người đời '' xoay ra na vô '' 

Tiền bạc, cửa nhà, ô tô.. 
Bốn mùa Thu, Đông, Xuân, Hạ. 

Ai sai mà chạy có cờ!? 
Ngày ngày.. '' xoay ra na vô '' 
Giàu đấy, nhưng lòng cạn khô 
Lặng theo Thạch Sùng bén gót 

Ôm Lợi, Tình, Danh xuống mồ.. 
- Tu là.. '' xoay vô na ra '' 

Thấy rõ ''tam độc'' trầm kha! 
Biết đủ tâm tư thường lạc 

Đời.. chẳng chi là '' của ta ''! 
Từng ngày '' xoay vô na ra '' 
Thân trong trần, tâm xuất gia 
Khi hay đời là phương tiện 

Sang sông nhẹ bước khỏi phà.. 
Nếu còn.. '' xoay ra na vô '' 

Nhớ mang vô tiếng Nam Mô, 
Dăm phút quay về Tĩnh Lặng 

Để biết là đâu bến bờ. 
Hành pháp '' xoay vô na ra '' 
Tỉnh thức trong từng sát na 

Mở mắt to rời ảo mộng 
Khoáng đạt, sống cùng bao la.. 

Cảm tác từ bài Pháp của 
Ni Sư Hạnh Huệ-Thiền viện VC. 

Như Nhiên  (T T Tuệ) 



 
SOI GƯƠNG 

 
Thế gian như một tấm gương 

Nếu mặt mày ta nhăn nhó 
Bóng hình trong gương cau có 

Lỗi đó, đâu phải là gương? 
 

Cuộc đời là một tấm gương 
Cười, bóng trong gương cười lại, 

Vì thế chớ nên ngần ngại 
Nhìn ai...gửi nụ cười hiền. 

 
- Thế gian lắm nỗi muộn phiền 
Nếu lau gương lòng cho sáng 

Sẽ thấy đời luôn tỏ rạng 
Dù ngoài kia vẫn mù sương.. 

 
Mọi người là một tấm gương 

Bài học hằng luôn phản chiếu. 
Nếu lòng có Thương và Hiểu 
Đời vi diệu ngát hương hoa... 

 
Namo Buddhaya 
Thích Tánh Tuệ 

 
SOI LÒNG 

 
Có đôi lúc ta cần nên thận trọng 

Ngồi lắng nghe dư luận nói về mình.  
Khộng lệ thuộc trước những lời hư vọng, 
Chẳng coi thường bao góp ý công minh.. 

 
Vì..'' không lửa thì làm sao có khói! '' 

Nên lắng lòng xem xét lẽ thực, hư. 
Và cười nhẹ, khi biết mình không lỗi 

Hiểu thêm rằng.. dư luận vốn luận dư.. 
 

Khi cầm mảnh gương soi vào tâm khảm 
Ta biết mình đẹp, xấu, đục hay trong? 



Vườn tâm địa vương vấn nhiều cỏ dại 
Mà cũng không thiếu vắng những hoa hồng. 

 
- Thánh nhân nào mà không mang quá khứ 

Tội nhân nào chẳng thể có tương lai . 
Chính vì vậy, nhủ lòng luôn khoan thứ 
Kiếp con người ai thoát khỏi lầm sai ? 

 
Sau mưa gió bên kia trời ửng nắng 

Sau lỗi lầm, cay đắng, trưởng thành hơn. 
Điều quan trọng là tự tri, vượt thắng. 

Những đam mê, giới hạn của tâm hồn. 
 

Thường soi bóng bên dòng sông tâm niệm 
Nếu ta cười.. ảnh hiện nụ cười ta 

Cùng thế ấy, luôn sống đời hướng thiện 
Vững tin mai Hạnh phúc lại trao quà. 

 
Có đôi lúc ta hãy nên nhìn ngắm 

Thế gian này bằng đôi mắt trẻ thơ. 
Để nghe tiếng Thương yêu từ sâu thẳm 

Chỉ cái nhìn nhân thế hết bơ vơ.. 
 

Thích Tánh Tuệ 
Himachal mùa An Cư 2014 

 
SƠN CƯ 

 
Phương trời đó mây hiền hòa trôi chảy 
Có tùng xanh vờn nắng gió bên ngàn. 

Đời ẩn sỹ với hồn thơ tiêu sái 
Lá hoa về thiền tọa khắp không gian. 

 
Một lần đến phai dấu sầu vạn cổ 

Tháng năm chừng khuất dạng dưới hư vô. 
Chiều nhẹ bước qua bên dòng suối nhỏ 

Chợt trần duyên.. vỗ cánh tít xa mờ. 
 

Ngồi vô sự chung núi rừng nhịp thở 
Ngắm trăng vàng nằm mộng dưới sương khuya. 



Hoàng hôn úa rồi bình minh lại nở  
Bốn mùa như nhiên đến, mặc nhiên về. 

 
Chuyện còn, mất rụng bên lề sinh tử 
Nỗi buồn, vui hoa nắng rớt trên vai. 

Một hơi thở có dài chi cuộc lữ 
Mà hơi đâu vướng bận.. sống u hoài! 

 
Ngày tháng vẫn mưa chuyện trò với nắng 
Dế giun cùng tấu nhạc khắp chim muông. 

Thân áo vải ngồi yên hòa tĩnh lặng 
Hoa tình thương nở ngát tận tâm hồn. 

 
Thích Tánh Tuệ 

Himalaya India Hạ 2013 
 

Sống An Vui 
 

Cuộc đời ni ngắn lắm 
Đừng bận lời thị phi 
Thấy điều chi có ích 
Lặng lẽ làm, rồi đi ! 
Ai gieo mầm san sẻ 

Gặt hái về yêu thương 
Người gieo nhân ích kỷ 
Quả chín, buồn cô đơn. 

Cứ ôm hoài sầu hận 
Chỉ khiến mình ta đau, 
Người vẫn cười hể hả 
Còn ta tóc bạc màu. 
Lá thời gian rớt vội 

Tháng ngày như bóng mây 
Trách chi ai lầm lỗi 

Phiền chi, đời đổi thay! 
Cuộc đời ni buồn lắm 

Đừng tiết kiệm nụ cười! 
Sống từ hòa, cởi mở 

Đón thanh bình muôn nơi. 
Cuộc đời này đẹp lắm! 
Tiếc chi ngày đã qua 



Hiện tại luôn tươi thắm 
Với cõi lòng bao la.. 

Thích Tánh Tuệ  
            Như Nhiên 

 
Sống An Vui 

 
Ai càng hướng đến vị tha 

Càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. 
Ai càng vị kỷ, đèo bồng 

Bất an phiền não lòng vòng khổ đau. 
 

Lắng lòng mà nhận thức sâu 
Chính Ta không có lấy đâu "của mình"! 

Ngó quanh khắp chốn hữu tình 
Hiểu rồi thương gửi ánh nhìn cảm thông. 

 
Bốn bề Nam, Bắc, Tây, Đông 
Là bà con cả, đời không kẻ thù 

 
Bodhgada Rằm Thượng Nguyên Giáp Ngọ. 

 
Sống Chậm 

 
Ta là tỷ phú.. thời gian 

Bước chân thư thả đi ngang cuộc đời . 
Một dòng tất bật ngược xuôi 

Ta riêng ngồi lại với hơi thở mình. 
 

Một dòng nhộn nhịp sắc thinh 
Ta xin lắng đọng.. hòa mình thiên nhiên... 

Sáng ra, ngắm nụ hoa hiền 
Chuyện trò cây lá bình yên sau vườn, 

 
Hỏi thầm khe khẻ giọt sương 

Này em có biết vô thường sắc, không ? 
Chiều về, bát ngát mênh mông 

Trầm hương một nén , trải lòng nơi nơi... 



 
Trăng non một mảnh lưng trời 

Kinh đêm ta tụng là lời yêu thương.. 
Trăm năm giấc mộng huỳnh lương 
Rộn ràng chi lắm cố hương xa vời . 

 
Có ai tỉnh thức giữa đời 

Về đây ta sẽ chia đôi gia tài 
Cuộc đời đó, vốn không dài 

Hãy cho hồn được thoát thai mây ngàn !. 
 

Ta là '' tỷ phú thời gian '' 
Vì, không nô lệ lòng tham chính mình . 

 
Sống Để Yêu Thương 

 
Mở tâm ra trọn với đời 

Cho tình thương nở đẹp ngời đóa sen 
Mở lòng với lạ cùng quen 

Cơn mưa Từ ái nhẹ len vào hồn. 
 

Bình minh rồi lại hoàng hôn 
Sống chan hòa chớ để buồn một ai. 

Cho, cho đến tuổi đời phai 
Mỉm cười đã sống không hoài kiếp ni. 

 
Giữ lòng Hỷ Xả, Từ Bi 

Đường về cố quận cùng đi dập dìu. 
Sẽ không buồn những buổi chiều 

Khi mình đã sống rất nhiều ban mai. 
 

Sống Đời Ý Nghĩa 
 

Hãy giúp đỡ đi nếu có thể  
đừng nề hà cân nhắc thiệt hơn 
cũng đừng mong ai đó trả ơn 

đời ý nghĩa khi làm thiện nguyện 
 

Hãy cứ cho đi đừng tiếc rẻ 



mai ta về chẳng thể mang theo 
thế gian biết bao kẻ khó nghèo ... 

đời ý nghĩa là khi cống hiến 
 

Hãy cứ thương đi dù ai ghét  
dù ai ganh bôi bác thị phi 

thói đời vẫn vậy chấp mà chi 
đời ý nghĩa là khi tha thứ 

 
Hãy chia nhau những gì mình biết  

Đừng khư khư ích kỷ giữ riêng 
Mai chết đi sẽ bị thất truyền 
Đời ý nghĩa là khi chia sẻ ... 

 
Sống Nhẹ Nhàng 

 
Sống giản đơn bình dị 

Cho cuộc đời thảnh thơi 
Sống vô cầu, an vui 

Để tâm hồn nhẹ nhỏm. 
 

Sống lo âu thấp thỏm 
Tóc bạc trước khi già 

Sống nhẹ nhàng, cho qua 
Biết buông là hạnh phúc. 

 
Sống biết điều đôi chút 
Đi khuất, người nhớ tên 

Sống lẽ đẹp nhìn lên 
Để biết cần phấn đấu. 

 
Sống ''yêu'' mà không ''dấu'' 

Lồng ngực tròn trái tim 
Sống đôi lúc lặng im 

Trọn ngắm nhìn sự thật. 
 

Sống không cần tất bật 
Vì đất gọi, về không 

Chỉ vun xới, ươm trồng 
Một loài hoa Bi Trí. 

 
Sống nụ cười hoan hỉ 
Trân quý còn có nhau 



Sống như thuở ban đầu 
Mãi về sau Hạnh phúc. 

 
Sống giữa nghìn trong đục 

Tinh khiết đời đóa sen 
Mở lòng đến vô biên 

Là sống Thiền, giải thoát. 
 

Thích Tánh Tuệ 
 

Sống Như Là.. 
 

Đời chật chội khiến lòng ta .. sống hẹp,  
Đường quanh co nên nhân thế quanh co? 

Ngày nắng hạ biến ta thành sa mạc 
Ngó đau thương.. hồn vô cảm, ơ thờ..  

 
- Tôi không đợi mong anh bao hoàn hảo 

Vì chính mình đã toàn vẹn gì đâu! 
Chỉ xin thắp trong trái tim hoài bảo 

Sống trên đời ý nghĩa.. biết thương nhau. 
 

Sẽ sai xót nếu nghĩ mình luôn đúng 
Và mọi người ai nấy cũng đều sai.  

Người biết sống, sống giữa nghìn khác biệt 
Vẫn nhìn nhau, thông cảm, biết quan hoài. 

 
Trong bóng tối ta vẫn nhiều cố tật 

Chớm buông lời.. liền nghĩ đến tự thân 
Ai cũng có những niềm riêng, bí mật 

Để cho yên, thì khoảng cách thêm gần. 
 

- Lòng như nắng trải đều, không một phía 
Hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương  

Tình như gió, gió tỏa về muôn hướng 
Sống như là.. không cố chấp. Yêu thương... 

 
Sống Trọn Niềm Thương 

 
Cứ sống và thương trọn một giờ 

Vì đời.. thoáng chốc đã hư vô 
Âu lo, toan tính.. lòng thêm nặng 



Lặng ngắm Thu vàng bao lá thơ .. 
 

Cứ sống và thương trọn một ngày 
Ánh nhìn độ lượng khắp quanh đây 
- Những điều to tát chưa làm được 
Việc nhỏ hết lòng cũng quí thay! 

 
- Gặp gỡ trong đời một chữ duyên 
Trân trọng bên nhau phút hiện tiền 

Người đến, ân cần cho hết dạ 
Người về, thôi vướng bận niềm riêng. 

 
Hãy sống sao không thẹn với lòng 
Dẫu người cô phụ bước sang sông 

Dù hoa kia chẳng vì ta nở.. 
Chờ mong chi.. suối chảy ngược dòng! 

 
Hãy sống cho.. tròn vẹn kiếp người 
Vui buồn, thành bại.. cũng qua thôi! 

Xuân xôn xao lá chờ Thu rụng 
Sống đề thương cùng - sống thảnh thơi! 

 
Như Nhiên 

Thích Tánh Tuệ 
 

Sóng Và Giọt Lệ 
 

Một lần kia … 
 

Giọt nước mắt hỏi thầm ngọn sóng 
Bạn và tôi cùng vị mặn giống nhau 
Bạn hạnh phúc vỗ về trên bãi cát 

Kiếp đời tôi … nhỏ xuống ... cõi lòng đau 
 

Vì là sóng, tôi xóa nhòa tất cả 
Bao đau thương cùng trăn trở muộn phiền 

Bạn rơi rớt bên ngoài, trong giữ lại 
Nên xuân về hồn vẫn cứ đông miên 

 
Tuy chúng ta có cùng nhau vị mặn 

Song, cách mình đón nhận chuyện khác nhau 
Đời bể khổ ta có quyền không khổ 

Biết bỏ, buông, ... tôi vượt thoát u sầu 



 
Vì hi vọng đã nhuốm màu tuyệt vọng 

Vì sum vầy đã ẩn dấu chia xa 
Vì thần tượng nên một ngày vỡ mộng 

Vì mãi tìm nên hạnh phúc chẳng nhìn ra 
 

Đời lắm lúc không như mình mong đợi 
Ước mơ nhiều, hiện thực được bao nhiêu 

Bạn cứ mãi xây lâu đài trên cát 
Rồi rưng rưng những mất mát trong chiều 

 
Giọt nước mắt thân hình tuy rất nhỏ 

Nhưng nỗi niềm có thể ví trùng dương 
Và đợt sóng, thân hình tuy vĩ đại 
Mối đau đời nhỏ bé tợ như sương 

 
Sống Với Nhau 

 
Lần nọ một người hỏi đất 

Đất sống với nhau thế nào? 
- Chúng tôi bao hàm, chấp nhận 

Tô bồi, xây đắp cho nhau. 
 

Lần kia người hỏi rừng cây 
Cây sống làm sao với bạn? 

- Chúng tôi vui mọc sum vầy 
Chở che nhau, cùng hoạn nạn.. 

 
Người hỏi mây trời phiêu lãng 
Thế nào bay lượn cùng nhau? 

- Chúng tôi lòng không giới hạn 
Tan vào nhau thuở ban đầu! 

 
Rồi người hỏi thầm lá cỏ 

Chung sống bạn bè ra sao? 
_ Mặt đất đan xen, nương tựa 

Chia từng sương nắng.. gửi, trao. 
 

Hỏi dòng sông xuôi năm tháng 
Thế nào nước nhịp nhàng trôi? 



- Chúng tôi quyện hòa nhau chảy 
Dù khi sóng dập gió dồi.. 

 
Rồi người gạn hỏi từng người 

Với nhau, thế nào ta sống? 
Không ai một tiếng trả lời 

Những pho tượng cười..,di động. 
 

- Đời còn dẫm nhau mà sống 
Người còn nặng những niềm riêng.. 

Vì ngỡ kiếp đời miên viễn 
Tình Người, đạo đức xô nghiêng.. 

 
Người về thương người nhỏ lệ 
Cúi mình lạy khắp thiên nhiên.. 

Như Nhiên  
                        (phóng tác) 

 
Ta Về 

 
Ta về bỏ lại đằng sau 

Chữ danh, chữ lợi biển dâu chữ tình 
Ta về sống với chính mình 

Trút đi cái vỏ hư vinh một thời. 
 

Ta về vui với đất trời 
Gom mây làm áo rong chơi cõi hồng. 

Ta về lắng đục khơi trong 
Bon chen chi cũng lòng vòng được, thua. 

 
Ta về vui với bốn mùa 

Trăng sao làm bạn, chuông chùa kết thân. 
Ta về quên chuyện ngã nhân 
Hư tình giả ý cõi trần đãi bôi. 

 
Ta về tìm một chỗ ngồi 

Mặc đời xuôi ngược miếng mồi đỉnh chung .. 
Đời kia có nói không cùng 

Tới lui vui khổ.. lạ lùng chẳng qua! 



 
Ta về rũ bỏ kiêu xa 

Quên nhà máy lạnh, hoan ca, tiệc tùng.. 
Nhân gian cười, bảo ta khùng 

Làm duyên một nụ, '' thôi đừng phân bua! '' 
 

Sáng nay nhẹ bước vào chùa 
Ơ, cành Sen trắng cũng vừa mãn khai! 

Chợt ta bắt gặp hình hài 
Ngày chưa rời bỏ Liên đài mộng du... 

 
Tắm Bụt Từng Ngày 

 
Đâu phải mùa Đản Sinh 

Ta mới về tắm Phật 
Người khéo tu mỗi ngày 
Thân Tâm đều tươm tất. 

 
- Dội gáo nước đầu tiên 
Tẩy sạch lòng THAM ái 
- Dội gáo nước thứ nhì 
Trôi SÂN tâm não hại. 

 
- Gáo thứ ba còn lại 

Cuốn sạch nghìn SI mê 
Mời Chánh Niệm trở về 
Với ta từng giây phút. 

 
- Đâu phải mùa Phật Đản 
Mới bố thí, cúng dường 

Mở tâm từ vô lượng 
Sống chan hòa, yêu thương.. 

 
Phải đâu ngày Phật đản 
Mới tắm Phật bên ngoài 

Bát Chánh dòng tịnh thủy 
Tắm tâm này không lơi! 

 
Như Nhiên - TTT 

 
Tâm hương mùa Phật Đản 



 
Người đã đến, vầng hồng dương rạng rỡ 

Bước nhiệm huyền bừng nở những đài sen, 
Ưu Đàm hoa còn lưu hương muôn thuở 
Cõi trầm luân còn nhắc nhớ bao phen.. 

 
Người đã đến xua tan màn u tối 

Vòng tay dang rộng mở lối yêu thương  
Mưa pháp vũ cho muôn loài tắm gội 

Trí và Bi từ đó được khơi nguồn.. 
 

Ngày Phật Đản lòng hân hoan, mở hội 
Cỏ cây cười, thế giới lặng niềm đau!  

Đà bao kiếp đời vướng sâu lầm lỗi 
Nhờ chuông vang, hồn tỉnh thức, quay đầu. 

 
Người đã đến cho con niềm chân phúc 

Biết quay về và gạn đục khơi trong  
Thắp Chánh Niệm giữa đời từng giây, phút 

Sống an bình, tri túc chẳng chờ mong. 
 

Người đã đến rồi lên ngôi bất diệt 
Giữa tim con và giữa biết bao người.  

Nguồn Chân Lý sáng soi cùng nhật nguyệt 
Suốt ba thời.. siêu việt chẳng phai phôi. 

 
- Xin đốt nén tâm hương mùa Phật Đản 
Hướng về Người dâng hết vạn niềm tin 
Giới, Định, Tuệ nguyện đời đời kết bạn 
Pháp thực hành là tối thượng tôn vinh... 

 
Ngày Phật Đản mắt vui mà ngấn lệ 

Hạnh phúc làm con Phật, biết là bao!! 
Cảnh, tâm đó dù nghìn năm dâu bể 

Còn Như Lai, còn bóng mát ngọt ngào.. 

Thích Tánh Tuệ 
 

Tâm Ngôn 
 

Trước Khi...  
 



Trước khi định nói điều gì 
Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe, 

Trước khi chỉ trích, cười chê 
Ta nên nhìn lại tự phê phán mình. 

 
Trước khi nổi giận, bất bình  

Ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm. 
Trước khi cầu nguyện. Âm thầm 

nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha nhân! 
 

Trước khi giọt nước mắt lăn 
Biết dừng chân, kẻo ăn năn muộn màng. 

Trước khi tính chuyện đá vàng 
Thử mua dây.. tự buộc ràng xem sao!  

 
Trước khi nói chuyện trời cao 

Xem đi dưới đất bước nào chông chênh. 
Trước khi ước vọng nhìn lên 

Môt lần ngó xuống có thêm thương đời . 
 

Trước khi mua sắm, vẽ vời 
Phải chăng.. cám dỗ gọi mời rủ rê ? 

Trước khi hẹn ước, nguyện thề 
Vấn lòng xem có vẹn bề trước, sau. 

 
Trước khi muốn bỏ cuộc mau 

Nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân. 
Trước khi từ biệt dương trần 

Sống Cho đi, thể tri ân cuộc đời. 
 

Trước khi muốn thấy ai cười 
Đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào. 

Trước khi muốn nếm ngọt ngào 
Tình thương dâng hiến, gửi trao thật thà 

 
Trước khi muốn thoát Ta bà 

Nhớ chân thành niệm Di Đà nhất tâm. 
 

Tâm Thiên Nhiên 
 

Tâm như sông và sông như tâm 
Lúc sóng xôn xao lúc lặng thầm 



Vui, buồn, sướng, khổ.. rồi xuôi chảy 
Một người nhìn sông trôi quanh năm.. 

 
Mây như tâm và tâm như mây 

Chợt đến, chợt đi giữa tháng ngày 
Loài mây du thủ hay thường tại.. 

Xanh ngắt trời xanh không đổi thay. 
 

Hoa như tâm và tâm như hoa  
Hương sắc bao phen để nhạt nhòa, 

Một đóa sen lòng tươi thắm mãi 
Ướm hỏi nhân hoàn ai biết qua ?.. 

 
Tâm như gió và gió như tâm 

Trầm bỗng, vi vu khúc nguyệt cầm 
Nỗi niềm thả gió ngàn phiêu bạt 

U uẩn vì... tâm bao thế âm.. 
 

Mưa như tâm và tâm như mưa 
Rơi trên trần mộng đã bao mùa 
Mưa chẳng ươm sầu, sao mắt lệ 
Đâu lá sen còn giọt nước xưa? 

 
Tâm như đất và đất như tâm 

Gửi rác, tung hoa vẫn lặng câm, 
Nằm nghe đất thở từng tâm niệm 

Nghịch, thuận hề!..'' vô quái ngại tâm ''. 
 

Thiên nhiên tâm, này tâm thiên nhiên 
Lẽ Đạo hàm dung khắp mọi miền..  

- Chiều lên núi thả thơ theo gió 
Trải chút tâm tình với vạn niên. 

Như Nhiên  
                                 (T Tánh Tuệ) 

 
TÂM TÌNH GỬI HUẾ 

(Gửi Huế mùa lụt năm ni) 
 

Chao ơi. Nhớ Huế ri hè ! 
Nhớ Ôn, nhớ Mệ nhớ... chè hột sen 

Nhớ bún Huế, tách trà sen  
Nhớ quán Mụ Rớt thân quen đầu đường. 

 



Nhớ hò mái đẩy Sông Hương 
Nhớ chùa Linh Mụ tiếng chuông ban chiều.. 

Ai về xứ Huế thương yêu 
Cho tui gửi nhớ .. thiệt nhiều về quê  

 
Để lâu trong bụng nặng nề 

Bên ni mà vẫn.. bên tê dạ hoài. 
Ai về, gửi ánh trăng soi 

Bên dòng Hương đó một lời hỏi thăm, 
 

Ngày mô lên viếng Từ Đàm 
Thì cho tui gửi nén nhang khấn nguyền. 

Nếu về dạo gót Ngự Viên 
Ngồi chơi dùm dưới mái hiên thư nhàn. 

 
Huế ơi, xa biệt ngút ngàn 

Mần răng nối lại cung đàn tri âm? 
Nì, có ghé Hồ Tịnh Tâm 

Nhớ ngồi niệm Phật âm thầm hộ tui!. 
 

Và xin.. gửi giọt ngậm ngùi. 
(Tui đang '' ốt dột '' đừng cười tui nghe!) 

Huế ơi, tui sẽ trở về 
Đời xa xôi lắm hồn quê vẫn gần. 

 
Nghe Huế lụt, biết mần răng 

Ước chi có thể '' đằng vân '' bay về. 
Ui chao, vọng tưởng tràn trề 

Thôi, tui lại gốc Bồ Đề... Huế ơi! 
 

Tâm Xuân 
 

Người qua một giấc Đông miên 
Trở mình tỉnh thức.. ngoài hiên Xuân về 

Gió xuân lay nhánh Bồ đề 
Chắp tay sen, chợt bốn bề ngát hương ! 

 
Xuân về xin gửi tình thương 

Chan hòa tựa ánh triêu dương rạng ngời 
Xuân thiêng liêng giữa đất trời 

Ước nguyền đây đó, muôn người lạc an. 



 
Chuông chùa huyền diệu ngân vang 

Lay cành Mai dậy nở vàng trước hiên. 
Chúa Xuân trong cõi Trạm Nhiên 

Khoan thai nhẹ bước.. bình yên vào đời, 
 

Thắp mùa xuân giữa môi cười 
Thắp Tâm Xuân để lòng người mãi xuân. 

 
Tàn mộng 

 
Khi nằm mộng ai biết mình đang mộng 

Tỉnh giấc rồi mới biết đã từng mơ 
Người tu Đạo, hỏi bao giờ hết mộng 
Thưa, là khi Khai ngộ, thoát mê mờ. 

 
- Này hành giả, con đường nào khai ngộ 
Cuốn kinh nào mở ngỏ chốn Vô sanh? 

Rừng Phật Pháp... nơi nao bày quang lộ 
Chữ nghĩa đầy... con kiến mãi bò quanh. 

 
- Khi học Phật nên vén màn ngôn ngữ! 
Đạt ý rồi ngay đó hãy vong ngôn...(*) 
Giới, Định, Tuệ ba khóa vàng nên giữ 

Chánh Niệm trên Thân, Ngữ với Tâm hồn. 
 

Có đôi lúc mãi lo tìm chìa khóa 
Trong túi chìa vẫn đó lại không hay! 

Hãy ngồi xuống Lặng Yên và Nhận Biết 
Mặt trời hằng sau lớp lớp mây bay... 

 
Lúc thất vọng, hồn chìm trong quá khứ 

Khi âu lo là sống ở tương lai. 
An trú Xả, Tuệ tri cùng thực tại 

Mộng mê đời... thôi dứt kể từ đây! 
 

(*)  Y nghĩa bất y ngữ 
 

THẦM NHẬN  
 

Bỗng nhiên ta gặp lại mình  
Giữa dòng hư thực bồng bềnh nhân gian. 



Như bình minh gặp hôn hoàng 
Như hoàng hôn chợt .. ngỡ ngàng bình minh! 

 
Trải qua mấy độ phiêu linh 

Mỏi mòn ta đuổi cái hình bóng ta  
Bây chừ, dừng lại, hiểu ra.. 

Phật âm trong tiếng Sơn ca trước chùa. 
 

Nực cười dạo ấy a dua 
Nhón chân cao để hơn thua sự đời. 

Đâu hay, kiếp sống tuyệt vời 
Vi vu tiếng sáo bên trời, mặc nhiên. 

 
Chiều nay về lại non thiêng 

Kết mây ngàn đóa Bạch Liên tặng người.. 
 

Tháp cổ trăng ngà 
 

Trăng lên bên Tháp Cồ 
Huyền hoặc ánh trăng ngà 

Loài chim đêm cánh vỗ 
Về phương trời xa xa .. 

 
Cội Bồ Đề lặng lẽ 

Dưới nắng khuya âm thầm 
Mùi trầm hương nhè nhẹ , 

Tiếng côn trùng vọng âm ... 
 

Đêm sâu về quá khứ 
Dáng một người ngồi đây 

Sương khuya mềm vai phủ .. 
Vầng Giác ngộ hiển bày . 

 
Một mình trong cuộc mộng 

Tỉnh thức giữa đời say 
Rồi tay Người mở rộng 
Ôm trần gian vơi đầy . 

 
Trăng nay là nhân chứng 

Soi bóng Người nghìn xưa , 



Cội Bồ Đề vẫn đứng 
Lá rơi vàng lưa thưa ... 

 
Trăng về thăm Tháp Cổ 

Đến , đi chẳng ngại ngần . 
Người xa xăm từ độ 

Con về ... tìm trong tâm . 
 

Thắp nến hoàng hôn 
 

Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết? 
Bao lo toan.. chẳng một chuyện ra hồn! 

Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn 
Nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm.. 

 
Chiều qua phố, lặng người khua bước chậm 

Ta về đâu đời dạt cuối chân trời ? 
Loay hoay cùng nhịp trái đất.. mù khơi 
Dường hoang phí đời ta trong mờ mịt . 

 
Ngày tắt nắng nhịp bàn chân chưa biết 

Nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. 
Ôi! Dã tràng một kiếp đã hoài công 
Ta cô phụ chính mình bao kiếp nữa! 

 
Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa, 
Biển mặn đày cơn khát chẳng hề nguôi! 

Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời 
Mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt ? 

 
Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt 
Còn chút này.. sực tỉnh thắp bình minh. 

Xoay mặt vào trong, thôi '' bắt bóng đuổi hình '' 
Cho vạn kiếp lênh đênh chừ khép lại . 

 
Đôi mắt nhắm, thương chuỗi ngày ngây dại 

Nhân gian ơi.. cõi mộng biết chăng là! 
 



Thắp Sáng Tâm Đăng 
 

Hãy thắp sáng tâm mình 
Một ngọn đèn Tỉnh Thức 
Ngàn bóng tối vô minh 

Cũng cúi đầu, phủ phục. 
 

Hãy vượt qua Tham dục 
Bằng Chánh niệm, Tuệ tri 

Ấy là từng bước đi 
Có sen vàng đỡ gót. 

 
Thời gian trôi thấm thoát 

Hãy tinh tấn hôm nay, 
Đời vô thường đổi thay 
Nên sống đầy Tuệ Giác. 

 
Biết ai còn luân lạc 

Xin gửi một niềm thương 
Dìu dắt đến con đường 

Phật quang ngời soi sáng. 
 

Cùng nhau về Giác ngạn 
Sen nở ngát trời quê 

'' Ga tê.. và Ga tê...'' (*) 
Bồ đề tâm bất thối  

 
Gặp nhau nơi nguồn cội 

Cười đẹp nụ chân thường 
Một niệm thấu mười phương 

Khắp trời Như Lai hiện. 
 

Hãy cùng nhau thệ nguyện 
Trở về từng phút giây 

Chánh Niệm, rời mộng say! 
Đạo là đây bất biến. 

(*) Gate, Gate paragate parasamgate bodhi svaha! 
(Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, đến bờ Giác ngộ) 

 
Thật Nghĩa Tu Hành 

 
Chắp tay đâu chỉ khép hờ 



Mà còn thể hiện vô bờ kính tin. 
Lễ lạy, khúm núm, cầu xin 

Đâu bằng bỏ thói ngông nghênh với đời. 
Lâm râm niệm Phật đầu môi 

Thị phi.. không dứt, ấy thời uổng công. 
Bố thí chẳng với Tấm Lòng 

Kể công kể trạng, Đức không còn gì! 
Học nhiều nuôi lớn thức tri 

Sớm chiều hơn thiệt, sân si.., cũng thừa! 
Tu theo ''hiện tượng'', theo mùa 

Quẩn quanh trước ngõ.. còn chưa lối vào. 
 

- Vui mừng không phải xôn xao 
Mà tâm an lạc khác nào lưu ly 
Miệng dầu '' Mô Phật, Từ bi..'' 

Sao bằng lặng lẽ sống vì tha nhân. 
Vàng y pháp phục ly trần 

Nếu không buông bỏ.. vô phần Giác tâm. 
 

Trong khi đi, đứng, ngồi, nằm 
Tâm luôn có mặt với thân, tức Thiền 

Dẫu còn sống giữa trần duyên 
Tham, Sân.. chẳng khởi ấy miền Lạc bang 

Dù không thắp một nén nhang 
Vẹn toàn giới hạnh.. cúng dàng Thích Ca.. 

 
Tu từ trong ruột tu ra 

Chớ tu vì.. mắt người ta ngó mình, 
Mong manh cái kiếp hữu tình 

Vướng chi mấy chuyện linh tinh.. hết giờ! 
 

Mấy dòng thô thiển, đơn sơ 
Tu là trở lại bến bờ tự tâm 

Ngày đêm quán niệm âm thầm 
Mây tan ló diện trăng rằm Tuệ quang... 

 
Như Nhiên 

 
Theo Dấu Như Lai 

 
Con trở về đây... theo dấu xưa  
Ôi ! bao tha thiết nói sao vừa . 



Lòng như mở hội ngày quê cũ  
Nghe niềm hạnh phúc thoảng hương đưa.. 

 
Con trở về quê gặp lại Cha 
Thôi làm du tử kiếp xa nhà. 

Ưu Đàm thuở trước vừa tươi nở 
Nơi lòng con trỗi khúc hoan ca. 

 
Đây Vườn Lộc Uyển đạo hoằng khai 

Tiếng gầm Sư Tử Hống Như Lai . 
Ba nghìn thế giới còn rung chuyển 

Ánh Sáng Đông Phương cứu vạn loài. 
 

Bước đến Kỳ Viên một sớm mai 
Sương đêm còn đọng lối hoa nhài. 

Quỳ bên Hương thất dâng lời nguyện 
Thôi bước trầm luân, tỉnh mộng say.  

 
Lần lên Núi Thứu sớm tinh sương  
Đất trời thanh khiết đến lạ thường ! 

Sau lưng rơi rớt bao phiền muộn 
Vui nào hơn, cất bước siêu phương . 

 
Văng vẳng bên trời Kinh Pháp Hoa 

Quyện cùng chuông mõ sớm ngân nga. 
Không gian phút ấy như ngừng đọng 

Cho lòng con rộng mở, bao la... 
 

Đoàn hành hương đến Bodh-gaya . 
Hoa Đăng thắp nến đẹp chan hòa. 
Bên Cội Bồ Đề hương khói quyện 
Lòng vui.. sao mắt lệ nhạt nhòa.!. 

 
Con trở về quê thỏa ước mơ 

Từ lâu ấp ủ đến bây giờ. 
Kiếp bèo trôi dạt từ vô thủy 
Nay đời ấm cúng hết bơ vơ. 

 
Con trở về đây dưới bóng Từ  
Như vừa thức giấc cõi phù hư . 

Trăm năm sương khói trần gian mộng 
Sao bằng một bước hướng Chân Như.... 



 
Hành hương Xứ Phật OCT 16-2011 

 
Thiên thu đẹp mãi nụ cười 

 
Có một nụ cười 

Mãi rạng ngời không tắt . 
Khi chiều về hoàng hôn rơi tím ngắt , 

Hay lúc trời rực rỡ sắc ban mai . 
 

Nụ cười mãn khai 
Mãi hoài cùng năm tháng . 

Mới hôm qua đời bỗng buồn vô hạn 
Chiêm ngưỡng nụ cười. Lòng quang rạng sầu tư! 

 
Ôi! Nụ cười Chân Như 

Bóng dáng Đại Từ vô lượng . 
Xin cất lấy nụ cười vào sâu trong tâm tưởng 
Để thấy lòng ta luôn độ lượng quanh đời.... 

 
Khi nhân loại biếng cười 

Vì nhiều khổ đau trầm thống . 
Xin nguyện làm nụ cười nở trên môi đời sống 

Biên giới phai mờ. Lòng rộng mở niềm Thương… 
Bodhgaya, 2-2009 

 
Thiền Trà 

 
Núi là núi, sông là sông 

Thiền là một tách trà nồng trên tay 
Nước là nước, mây là mây 

Thiền là hiện hữu phút giây đang là. 
Tây phương vốn giữa ta bà 

Khác nhau một niệm Phật ma đổi dời. 
Đạo là đạo, đời là đời 

Nhịp nhàng song vận không rời khỏi nhau 
Nơi hạnh phúc ẩn niềm đau 

Bên dòng lệ khổ có câu kinh huyền. 
 

Động là động, thiền là thiền 



Cái nhìn Như Thị thôi phiền nắng, mưa. 
Thực tại trôi giữa đời mơ 

Một dòng sương khói đôi bờ nhị nguyên 
Trăng rơi xuống tách trà thiền 

Ai cười vỡ mộng nơi miền tử, sinh.. 
 

Như Nhiên - Th Tánh Tuệ 
(Bhutan Sept 2017) 

 
THỞ & CƯỜI 

 
“ Trăm năm trong cõi người ta ” 
Ai ai cũng phải thở ra, hít vào. 

Trăm năm trong kiếp người nào 
Ai thì cũng phải hít vào, thở ra. 

 
Văn minh như U S A 

Người ta cũng phải thở ra, hít vào. 
Lạc hậu như nước Miên, Lào 

Ừ .. thì cũng phải hít vào ... thở ra. 
 

Nói chung trong cõi người ta 
Ai ai cũng phải thở ra, hít vào (*__*) 

Vậy mà có BIẾT (mình đang thở) đâu nào 
Tới khi hơi cuối thở phào ... mới hay ! 

 
Có khi trút hơi thở rồi con người ta mới “ NGỘ ” ra mình đã từng sống, bạn có 

tin không? 
Vì thế khi chúng ta thở từng hơi thở có ý thức là BIẾT rõ mình đang SỐNG, 

nếu không ý thức được mình trong từng nhịp thở, thì đó chỉ là sự tồn tại mà thôi 
!... 

 
Bodhgaya 26/04/2013 

 
Thoảng Hương Xuân 

 
Chào ngày mới, chào giọt sương phơi nắng 
Chào chim muông về rộn hót sau vườn... 

Bên Tháp cổ nhà sư ngồi tĩnh lặng 
Nghe Xuân về ngan ngát mấy làn hương. 

 



Ngày vẫn thế sao nghe hồn rất lạ! 
Như tâm tư trải rộng đến vô cùng 
Nhìn Di Lặc miệng cười vui hỉ hạ 

Bao ưu phiền thoáng chốc đã tiêu dung.. 
 

Chào Xuân đến, lòng tinh khôi giấy mới 
Quên nhọc nhằn cơm áo.. những ngày qua 
Thầm cảm niệm tình Xuân vừa mang tới 
Trao nhân gian bao thắm đẹp chan hòa. 

 
Chào Xuân mới với tâm tình thư thái 

Chúc muôn người vui hái được niềm mơ!  
Đời khúc khuỷu vững đôi tay lèo lái 

Qua gian nan, thành đạt những mong chờ.. 
 

Xuân cõi thế dù Xuân không thường tại 
Chúc cho đời tươi thắm mãi lòng Xuân. 

Với Hỷ Xả, Từ Bi cùng muôn loại 
Giữa vô thường luôn Sống đẹp, ung dung... 

Như Nhiên 
Thích Tánh Tuệ 

 
THOÁNG MÂY TAN 

 
Nắng bỏ đường xa, nắng bỏ ngày 

Về thiếm thiếp ngủ dưới chân mây 
Mây bỏ phố phường, mây bỏ núi 
Quyện gió giang hồ đi đó đây... 

 
Sông bỏ nguồn xưa sông mãi trôi 

Tình kia, tay cũng bỏ tay rồi! 
Mộng đời say đắm, tim ghì chặt 
Thì cũng một chiều ... tôi bỏ tôi. 

 
Muôn sự trần gian hẹn khói mây 
Không biết ai ngoài kia có hay! 
Quán chiều giả biệt ta về núi! 

Mây đã tan trên giấc mộng ngày... 
 

       Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ 
 

Thoáng Trầm Tư.. 



 
Ngồi ngắm trần gian thấy cũng vui! 
Một chân bước tới.. một chân lui, 

Lắm khi hạnh phúc mà rơi lệ, 
Giữa tiếng cười in bóng ngậm ngùi. 

 
Nhiều lúc cõi ni thấy cũng buồn 
Mà sao không muốn bỏ đi luôn? 
Mải mê.. đời kiến bò quanh quẩn 

Để nắng mưa phong kín cội nguồn.. 
 

Có dạo nằm nghiêng.. ngỡ chết rồi 
Ai dè chưa dứt nợ lôi thôi! 

Đường trần lại cuốn theo dòng chảy 
Cơm áo, vui đùa.. nhưng lẻ loi.. 

 
Vài kiếp sau còn trở lại đây 

Rong rêu đời sống.. có chi hay! 
Khóc, cười, được, mất vờn như mộng  

Trả tiếp niềm vui giá đọa đày . 
 

Ngồi đếm trăm năm thấy cũng dài 
Thế rồi.. không quá một tầm tay! 
Nghìn thu gói trọn trong vài phút 
Thoảng đến rồi đi như gió bay … 

Như Nhiên 
(T Tánh Tuệ) 

 
THÔI KỆ!! 

 
Thôi kệ, buồn chi những tiếng đời 

Chỉ là âm điệu thoảng đầu môi 
Khi khen càng thích, chê càng khổ 
Thế sự muôn trùng.. vẫn cứ trôi.. 

Thôi kệ, sầu chi chuyện được thua 
Tuồng đời thăng giáng lúc tôi, vua 

Ai khôn mà chẳng dăm lần dại 
Rồi cũng phù vân.. ngọn gió đùa! 

Muôn sự trên đời do Nghiệp Duyên  
Hiểu ra, thanh thoát mọi ưu phiền 



Trong mơ, ai biết đời hư ảo 
Thả mồi bắt bóng.. tự truân chuyên.. 

Thôi kệ, thôi đừng trách thế nhân 
Đừng nhìn lỗi họ để.. bâng khuâng! 

Nhân tình thế thái xưa nay vậy 
Thánh thiện thì ai ở dưới trần? 

Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua 
Giận, hờn, than, oán, nặng riêng ta 

Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ 
Mắt nhặm trông đời vạn đốm hoa.. 

Sống giữa nhân hoàn mấy chục năm 
Nói năng thì dễ, khó là câm! 
- Đời trôi, ta nhọc vì ôm giữ 

Vui, buồn, sướng, khổ tại nơi tâm. 
Như Nhiên 

(Thích Tánh Tuệ) 
 

Thôi Kiếp Đi Hoang 
 

Một mảnh hồn nho nhỏ 
Như mây hoài lang thang 
Chẳng khi nao dừng lại 

Sống lạc loài, hoang mang.. 
 

Hồn âu lo, thấp thỏm 
Trên vạn nẻo đường đời 
Niềm vui nằm phía trước 

Cỏ xanh bên kia đồi.. 
 

Hoa từng ngày tươi nở  
Nhưng đời không nụ cười 

Mỗi ngày hoài trăn trở 
Hạnh phúc nào xa xôi.. 

 
- Một hôm hồn an tịnh 
Quay trở về với thân 

Thở vào, ra, dừng lặng 
Nghe đời vui.. trong ngần. 

 
Thì ra chân hạnh phúc 

Nằm ngay trong cõi lòng 
Bình yên và sâu lắng 



Chan hòa cùng mênh mông. 
 

Một mảnh hồn du thủ 
Vừa tìm thấy quê nhà 

Tại nơi này đã đủ 
Dứt thăng trầm, xót xa... 

 
THỜI GIAN NÀO CÓ ĐỢI AI ! 

 
- 60 đang.. tuổi ăn chơi;  

Sáng, trưa, chiều, tối; hết ngồi lại đi. 
- 60 là..'' tuổi dậy thì '' 

Rất mê bác sĩ, thuốc gì cũng nghe. 
 

- 60 thích gặp bạn bè; 
Liền anh liền chị, dưa lê .. buôn dài 

- 60 là tuổi thành tài. 
Được con bổ nhiệm trông vài nhân viên. 

 
- 60 là tuổi thần tiên. 

Một mình lo liệu chẳng phiền cháu con. 
- 60 là tuổi trăng tròn. 

Thoái hóa xương khớp mạch còn vữa xơ. 
 

- 60 là tuổi mộng mơ. 
Đêm đêm thao thức nằm chờ bình minh. 

 
- 70 sang ... tuổi si tình; 

Mắt nhìn đắm đuối một hình hóa hai . 
- 70 như giọt sương mai;  

Chăm chỉ luyện tập kéo dài tuổi xuân. 
 

- 70 chưa muốn dừng chân; 
Vẫn ham tranh luận chuyện gần chuyện xa. 

- 70 tuổi vẫn chưa già; 
Nếp nhăn trên trán, ấy là sợi yêu 

 
Tô hồng khóe mắt hơi nhiều; 

Mắt đỏ chứng tỏ tình yêu mặn mà. 
Mai đây về với ông bà; 

Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân. 
 



Chẳng ai sống mãi cõi trần;  
Góp vui một chút tình thân gọi là. 

Mấy vần thơ thẩn nôm na; 
Mừng bà móm mém thành hoa hậu rồi. 

 
Gặp nhau thì hãy cứ vui. 

Mấy câu để chúc mọi người an khang! 
 

_ Thời gian nào có đợi ai ! 
Sao không lo niệm Như Lai mà zề !!! 

 
                                (*__*) 

THÓI THƯỜNG .. 
 

Vắng rồi, mới thấy lòng đau 
Lúc còn bên cạnh nhìn nhau hững hờ 

Khuất rồi, quay quắt, thẩn thờ 
Khi gần chẳng thiết một giờ cho nhau. 

Tháng ngày lạnh lẽo lướt mau 
Câu thương chưa nói, lời đau đã nhiều! 

- Biệt rồi, mới biết là yêu 
Hỏi thời gian có ngược chiều được chăng? 

Xa rồi, mới thấy ăn năn 
Chưa lời tha thứ lòng băn khoăn hoài! 

Giận rồi, mới hiểu mình sai 
Người đi thôi hết còn ai tự tình. 

Mất rồi, mới biết đoái nhìn 
Còn đây chỉ một tấm hình lặng im. 

- Hết rồi, nhịp đập trái tim 
Mới hay một kiếp vô minh sống cùng 

Đông rồi, tiếc những ngày Xuân 
Thả mồi bắt bóng.. hư không cuối đời. 

Mưa rồi, nhớ sực áo phơi 
Khóc rồi, tiếc hận bao lời đã buông. 

Mẹ Cha thuận thế vô thường 
Ngàn muôn hiếu hạnh, nhớ thương cũng hoài! 

Chiều tàn, mới biết mĩm cười 
Toan cười.. thì đã ngập trời bóng đêm. 

Đi rồi, mới nhớ gọi tên 
Người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ.. 

- Tỉnh rồi, mới ngộ rằng mơ! 
Thế nên Sống trọn từng giờ hôm nay.. 



Người không hết dạ lúc này 
Đời mang hối tiếc đong đầy vị lai... 

Như Nhiên 
                    Thích Tánh Tuệ 

 
THƯ GỬI QUÊ HƯƠNG 

 
Ta lỗi hẹn rồi với Huế xưa 

Với chiều phai nắng, với cơn mưa. 
Với đường hoa sứ hương thoang thoảng 

Có lẽ hồn quê vẫn đợi chờ ? 
 

Ta lỗi hẹn rồi ơi Cố Đô 
Xuân đi xuân đến đã bao mùa. 
Mây về đỉnh Ngự hay xa vắng 
Cho nhắn một lời thăm xứ thơ! 

 
Ta lỗi hẹn về thăm cố hương 

Mùa Đông ngoài nớ vẫn mù sương. 
Tiếng hò trên bến còn vang vọng 
Lay cõi lòng ai gợn sóng buồn? 

 
- Mấy mùa viễn xứ xuân hoài niệm 

Bảo Quốc, Thiên Minh những mài chùa. 
Trầm bổng lời kinh hương khói quyện 

Cố quận... bây chừ trong giấc mơ 
 

Ta lỡ hẹn về thăm bến sông 
Một dòng nắng đục với mưa trong. 
Thần Kinh nhịp sống trôi thầm lặng 
Răng khiến người xa xứ nặng lòng ? 

 
- Người ta bảo Huế "đi mà nhớ" 
Nào phải là nơi " ở để thương". 

Chắc quê hương đó còn duyên nợ 
Mấy đô ly hương nặng nhớ nguồn... 

 
Xuân lỗi hẹn về thăm chốn xưa 



Biết là còn hẹn đến bao giờ? 
Trăng tàn nguyệt tận còn đây Huế 

Một mảnh tình quê...chẳng bến bờ ... 
 

Thử Sống Cho Nhau 
 

Cứ thử gieo ai những muộn phiền 
Chân về nghiêng bước, dạ không yên.. 

Xốn xang như mắt vừa vương bụi 
Biết nỗi buồn kia ta nhận riêng! 

 
Hãy thử trao ai chút dịu dàng 
Hạ nồng sao ngỡ lúc thu sang! 
Mắt Từ đưa khắp trong trần thế 
Ấm áp thay nghìn tiếng hỏi han.. 

 
- Nhắm mắt một lần, để lắng nghe! 
Nghe niềm đau.. trải khắp sơn khê.. 
Nhiệm mầu giọt lệ thành mây khói 

Đời đẹp từ khi sống vỗ về.. 
 

Cứ thử ngồi gần bên cạnh nhau 
Cùng khâu vá lại những cơn đau 

- Có khi, xa cách vì câm lặng 
Lắm lúc ngôn lời chia hố sâu.. 

 
Hãy thử cho nhau những nụ cười 
Đất trời như mở lượng đầy vơi 

Khi Thương và Hiểu tràn muôn lối 
Cõi sống địa đàng, vui khắp nơi. 

 
         Như Nhiên (Thích Tánh Tuệ) 

 
Thuận Pháp 

 
Vô chùa gặp Phật muốn tu 

Về nhà bận bịu công phu lỡ làng. 
Thế nên hãy đến Đạo Tràng 

“Đức Chúng Như Hải” nhịp nhàng tiến tu. 
Đời người như lá mùa thu 

Sống theo Phật pháp, buông thư nhẹ nhàng. 
Một ngày tỉnh thức nhân gian 



Hơn nghìn năm sống mơ màng mộng say. 
Xoay mình, chấp lại đôi tay 

Vạn duyên buông xuống, từ nay đã VỀ. 
 

THỨC GIẤC HOA PHAI  
 

Đêm nghiêng một đóa Quỳnh hương nở 
Ngan ngát ru hồn ai lãng quên. 

Thùy miên... trong cõi đời sinh tử 
Sực tỉnh, trăng tàn, quá nửa đêm.. 

 
Khuya nao thiền khách chờ hoa nở 
Chén trà chưa nguội đã chiêm bao. 
Nắng đêm loang loáng cài song cửa 

Thức giấc hoa phai tự lúc nào!. 
 

Nghìn xưa hoa với đời như mộng 
Nở đóa vô thường trong cõi mê . 

Chỉ thoáng trần tâm vừa giao động 
Khuất lấp trăm năm một nẻo về . 

 
Đêm lắng, hoa vời thiên thu lại 
Ai cười vỡ nát mộng hằng sa. 

Xưa mê ôm cõi đời si dại 
Đâu ngờ ...vạn cổ kiếp không hoa!.. 

 
Trăng lên soi rạng hồn nhân thế 

Núi ngồi bóng đỗ ngắm dòng sông. 
Hiên chùa một nụ Quỳnh Hương hé 
Ai vừa... hội ngộ khắp mênh mông... 

 
Dharamsala India Hạ 2008 

 
Tiếng Chuông 

 
Tiếng chuông như lời Phật 

Gọi hồn con trở về 
Giữa dòng đời tất bật 
Giữa muôn ngàn u mê 

 
Tiếng chuông lời Bồ Tát 

Suối mát ngọt tình thương 



Tiếng dịu dàng thanh thoát 
Đồng vọng chốn thiên đường 

 
Chuông ngân dài buổi sáng 

Ấm áp cả núi đồi 
Băng qua nghìn sông suối 

Chuông gọi đời xa xôi 
 

Ngân nga lời nhắc nhở 
Tâm tưởng hoài phiêu linh 

Nhẹ nhàng tìm hơi thở  
Quay về lại chính mình 

 
Tiếng chuông như tình Mẹ 

Ôm ấp con vỗ về 
Con ơi! đừng rong duỗi 

Nỗi đau đời lê thê... 
 

Chuông từ còn vang mãi 
Giữa trần thế sương mù 
Lay gọi người say mộng 

Thức giấc đời âm u ... 
 

Tiếng Ru Ngàn Đời 
 

'' Gió mùa thu mẹ ru con ngủ 
Năm canh chày thức đủ trọn năm.'' 
Lời Mẹ ru dìu dặt tựa dương cầm 

Đưa con trẻ âm thầm vào giấc ngủ … 
 

Mẹ ru con… cho cúc vàng chớm nụ 
Cho đêm sang nhắn nhủ gió thu về. 
Mẹ ru tình chan chứa một vùng quê 
Từng đêm ánh trăng về soi bóng mẹ. 

 
Mẹ ru con trong chuỗi ngày thơ bé 

Võng đong đưa theo tiếng mẹ ru hời . 
Khi bên trời lác đác giọt sương rơi 

Mẹ vẫn thức ngồi ru con đêm vắng . 
 

Ôi bóng mẹ như tượng thần lẳng lặng 
Nhìn con thơ trong giấc ngủ say nồng . 



Đêm muôn trùng tình mẹ ngát mênh mông 
Trăng thổn thức soi tấm lòng của mẹ . 

 
Mắt mẹ hiền dấu chân chim đã kẽ 
Thời gian trôi tóc mẹ đã phai màu 
Bàn tay gầy hằn những vết lo âu 

Vì đời mẹ dãi dầu bao khuya sớm . 
 

Dòng sữa mẹ nuôi đời con khôn lớn 
Thương con thơ lòng chẳng gợn ưu phiền . 

Ôi ngọt ngào dòng sữa mẹ thiêng liêng ! 
Cho con uống đượm khắp miền thân thể . 

 
Ân tình mẹ rộng sâu như trời bể 

Ngàn lời thơ chẳng kể hết ơn Người 
Mượn cung đàn muôn điệu, tiếng thơ khơi 

Tạ ơn mẹ, tạ ơn Người sinh trưởng . 
 

Mang ơn mẹ, mang ơn nhiều vô lượng 
Lời ru xưa âm hưởng chẳng phai tàn . 
Thu lại về….vàng lá rụng ngoài sân 

Con viễn xứ chạnh lòng thương nhớ mẹ . 
 

Hoàng hôn xuống chuông chùa ngân nhè nhẹ 
Kinh Vu Lan trầm ấm vọng vang lời 

Dù mai nay đời chia rẻ đôi nơi 
Con vẫn nhớ tiếng ru hời của mẹ 

 
Ai xuôi ngược trong cuộc đời dâu bể 

Vu Lan về... lòng nhớ Mẹ chăng ai ?… 
 

Tĩnh Lặng 
 

Lặng yên giây phút này 
Ngồi xuống cùng cỏ cây. 

Nhìn nắng reo trên lá 
Ngủ trên đầu ngón tay. 

 
Lặng yên từng phút giây 
Nghe tim mình gõ nhịp 
Ba vạn sáu ngàn ngày 



Biết khi nào mỏi mệt!? 
 

Lặng yên và nhận biết . 
Hoa kia cũng là người 

Chẳng vì ai tươi nở 
Mà hoa vẫn mĩm cười. 

 
Lặng yên nghe mưa nhỏ 
Tí tách ngoài mái hiên 

Mưa nghìn năm vẫn thế 
Vui, buồn... cảm nhận riêng. 

 
Lặng yên nghe gió thoảng 

Mang theo hương trần gian. 
Đến, đi không hò hẹn 

Cánh gió đời thênh thang.. 
 

Lặng yên và thư thái 
Nhìn mây bay cuối trời 
Buông cái tôi nằng nặng 

Thấy mình là.. muôn nơi... 
 

Tĩnh Lặng Giữa Đôi Bờ 
 

Có Được thì có Mất 
Có Buồn ắt có Vui 

Cả hai đều chẳng thật 
Không hân hoan, ngậm ngùi. 

 
Dứt Mưa thì tới Nắng 

Hết Trắng rồi đến Đen.. 
Dáng ai ngồi lẳng lặng 
Nhìn mây trôi êm đềm. 

 
- Hôm nao vừa hội ngộ 

Sáng nay chia đôi đường 
Thoảng gặp rồi ly biệt 

Xót xa vì tơ vương 
 

Có Yêu thì có Phụ 



Nốt Thăng bạn nốt Trầm 
Bấp bênh, đời '' như thị '' 
Trách ai - mình khổ tâm.. 

 
Hôm nay rồi cũng sẽ 

Trở thành ngày hôm qua, 
Và ngày mai cũng thế 

Lùi quá khứ nhạt nhòa.. 
 

Biết hai từ: Chấp Nhận 
Là biết sống Tùy Duyên 
Kiếp nhân hoàn lận đận 
Chấp mê làm đảo điên.. 

 
Qua phố lòng Tĩnh lặng 

Ngắm dòng đời biến thiên 
Biết trăm năm là mộng 

Chuốc chi thêm ưu phiền!.. 
Như Nhiên 

Thích Tánh Tuệ 
 

Tỉnh Ngôn 
 

Người đời học nói. Con học làm thinh 
Người đời học văn minh. Con học đạo đức 

Người đời theo kiến thức. Con học đạo huyền vi. 
Người đời mê si. Con học tỉnh thức. 

 
Người đời học nhớ. Con tập cách quên 
Người đời ngó lên. Con tập nhìn xuống 
Người đời ham muốn... Con tập xả ly 

Người đời sân si. Con tập hòa ái. 
 

Người đời tự đại. Con tập khiêm từ. 
Người đời khư khư. Con hành đại xả . 

Người đời muôn ngã. Con một con đường 
Người đời vô thường. Con về nẻo Giác. 

 
Sen mọc từ bùn mà sen thơm ngát. 

Con đường giải thoát thẳng lối con đi! 



 
(Thầy gửi tặng mấy đứa trong ''Xóm Nhà Lá''.CA) 

 
Tình Nguyện 

 
Chờ đợi em về lá đã khô 

Chừ em luân lạc ở nơi mô? 
Ta đứng bên đời sang sảng gọi 

Giật mình chiếc lá rụng, đâu ngờ! 
 

Ta đã cầu siêu chiếc lá vàng 
Vì em bạc mệnh cõi nhân gian. 

Em đi hun hút từ vô thỉ 
Nắng dứt, mưa sang.. mộng chửa tàn. 

 
Chờ đợi em buồn... lá đã rơi  

Đi đâu... cho xóa hết đơn côi ? 
Quê nhà lạc dấu hồn ngơ ngác  
Ta nguyện tìm em, ở lại đời.. 

 
Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhhi Svahaaaaa..... 

 
TĨNH TẠI 

 
Có đôi khi niềm hạnh phúc 

Giữ cho mình được dịu dàng 
Và lắm khi lòng nhẫn nhục 

Giữ đời ta được bình an. 
Có khi gặp nhiều nhịch cảnh 
Giúp ta mạnh mẻ, kiên cường 
Đối diện muộn phiền, bất hạnh 

Khiến lòng thêm lớn Hiểu -Thương 
Có khi công thành, hiển đạt 

Giúp mình hưng phấn, tự tin. 
Đôi khi bị đời phụ bạc 

Thương người lẻ bóng, chênh vênh.. 
Lắm khi đường đời thất bại 

Giữ mình nhẫn nại, khiêm cung 
Bao lần thương đau nếm trải 

Để lòng.. độ lượng không cùng... 



- Hãy cảm ơn những mùa Đông 
Thấu hiểu tình người ấm lạnh 

Tạ ơn giữa lúc Hạ nồng 
Có hạt mưa về lấp lánh . 

Thuận, nghịch vốn nơi trần cảnh 
Chớ để lòng bị '' đóng khung '' 
- Giữa vô thường ngồi tĩnh tại 

Nụ cười trải đến vô chung.. (*___*) 
Như Nhiên-  

T T Tuệ 
 

TƠ SẦU 
 

Đêm qua chiếc lá lìa đời 
Có con chim nhỏ đứng ngồi không yên. 

Sáng ra dưới gốc sầu riêng 
Xác chim nằm đó, hồn thiên thu rồi! 

 
Trong vô tận cuộc luân hồi 

Chim và chiếc lá đôi người bạn thân. 
Ngờ đâu, một chút tình trần 

Lao đao.. 
lận đận bao lần vì nhau. 
Hôm nao lá chợt úa màu 

Chim thôi giọng hót, hư hao, võ vàng... 
 

... Chữ Tình trói buộc nhân gian. 
Thoát ly nào có dễ dàng mấy ai ! 

Kiếp ni, rồi lại kiếp mai 
Gặp nhau dệt mộng tàn phai '' lục trầm''.. 

 
- Hồn chim thác xuống cõi âm 

Ngờ đâu lá cuốn xa xăm đỉnh trời. 
Lá và chim ở hai nơi, 

Chim rơi lệ khổ không lời nói năng... 
 

Chữ Tình dựng vách núi ngăn 
Bờ ni, bến nọ thành A tăng kỳ... 

Chữ Tình là cái chi chi 
Nghìn đời chưa cạn...'' khổ như ri hè ! ''  

 



                                   Tặng H N Viên. 
                                   Bodhagaya 13/3/13 

Tôi chỉ là... 
 

Tôi chỉ là tờ giấy 
Mà uy lực vô song 

Trước tôi, người run rẩy 
Đổi giọng, đổi cả lòng.. 

 
Tôi chỉ là tờ giấy 

Mà khiến đời long đong 
Ngược xuôi hai dòng chảy 
Mãi kiếm tìm, chờ trông... 

 
Đời đen, tôi tẩy trắng, 

Trắng- tôi nhuộm thành đen 
Đường cong tôi bẻ thẳng 
Lạ biến thành thân quen. 

 
Tôi là một mảnh giấy 

Người cao thượng.. bỗng hèn, 
Kẻ hèn thành.. '' thượng đế '' 

Dù tâm hồn lấm lem.. 
 

Ai cho tôi giá trị, 
Ai cho tôi quyền năng, 
Ai cho tôi tiếng nói,  
Ai vì tôi nhọc nhằn ? 

 
Tôi chỉ là mảnh giấy 
Thiện, Ác cũng là tôi, 
Dù chà tôi dưới đất 

Thoáng chốc trèo lên ngôi. 
 

Hỏi trên đời mấy kẻ 
Thoát được bàn tay tôi ? 

Tôi xua Đời lẫn Đạo 
Chạy vào trong luân hồi.. 

 
Tôi là một tờ giấy 

Đời vui, buồn mênh mông... 
Chỉ ai Luôn Tỉnh Thức. 
Hết bị tôi quay mòng! 



 
Thích Tánh Tuệ 

 
''Tôi'' là mộng mị 

 
Cái Tôi là cái chi chi.. 

Mà hoài quanh quẩn chưa khi nào rời 
Thuở còn bé dại nằm nôi 

Đã cao giọng khóc cho.. đời biết tên. 
Điều gì cũng dễ lãng quên 

Cái tôi - sâu đậm nhớ bền chẳng phai. 
 

- Sớm mai đã ngắm hình hài 
Thế gian kia hỏi mấy ai hơn mình. 

Điểm tô, trau chuốt dáng hình 
Thèm thuồng thiên hạ cái nhìn, xuýt xoa.. 

 
Cái tôi theo tháng ngày qua 

Măng non thành cụm tre già dặn hơn. 
Trong nhà, cuối xóm, đầu thôn 

Tôi là số một, tôi '' ngon '' hơn người. 
Tôi khóc, không muốn ai cười 

Thấy ai thành đạt tôi thời chẳng vui, 
Tôi nói ngược, chớ nói xuôi 

Một khi tôi muốn có trời mới can! 
 

Tôi thành cái rốn không gian 
Bên ngoài nảy nở, bất an trong lòng. 

Truy tìm hai chữ thành công 
Nên đường Danh, Lợi đèo bồng ngược xuôi. 

Chiều cao chỉ một mét thôi 
Nhưng muốn đời phải ngước đôi mắt nhìn, 

Muốn nhân tâm hướng về mình 
Dành bao thiện cảm, tâm tình cho tôi. 

Tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi 
Là trung tâm điểm cho người ước mơ... 

 
- Chiều nay, bỗng thật tình cờ 

Vào chùa Sư cụ ngó lơ, tôi buồn! 
Sư rằng: '' Vạn sự vô thường, 

Thân, tâm chiếc bóng trên tường, huyễn hư! 
Con người khổ bởi khư khư 

Ôm cái huyễn ngã, Chân như đoạn lìa..'' 



 
- Ôi! thanh âm chốn Bồ Đề 

Nghe như vụn vỡ u mê nghìn đời. 
- Còn ''tôi'', còn nặng luân hồi 

Buông tôi - nghe nhẹ đất trời thênh thang. 
- Có ''tôi'', trăm mối lo toan 

Vắng ''tôi'', đời sống bình an mọi bề. 
 

Lời Sư, trăng rọi lối về 
Xưa nay nằm mộng, chưa hề có tôi! 

- Ngước hư không, bẽn lẽn cười 
Thương '' cái tôi '' của một thời trẻ con.. 

 
Như Nhiên (Th Tánh Tuệ) 

 
Tôi Thấy Phật 

 
Tôi thấy Phật ngự trong từng tia nắng 
Khi vườn tâm yên ắng những buồn lo 

Ai có biết Phật chưa từng đi vắng 
Vì u mê, đường đến Phật quanh co.. 

 
Tôi thấy Phật trong tôi từng hơi thở 

Khi tâm hồn rộng mở lối yêu thương, 
- Dừng lặng nhé, bình yên, không xáo động 

Cọng cỏ khô cũng thấy đẹp như thường! 
 

Tiếng của Phật dấu nơi lời chim hót 
Giọt Cam Lồ thánh thót giữa sương mai, 

Đừng kiếm Phật ở chín tầng cao vót 
Bước chân ta Tỉnh thức hiện liên đài. 

 
Tôi thấy Phật ngự trong làn gió mát 

Mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên 
Khi sực tỉnh buông ưu phiền, oán giận 
Tôi gặp Người nơi lẽ sống tùy duyên. 

 
Tôi thấy Phật qua nụ cười em bé 

Nơi bàn tay, trong đôi mắt Mẹ già. 
Tôi biết Phật trú giữa lòng nhân thế 
Lúc tim này độ lượng, sống bao la.. 

 
Trả nợ quên về 



 
Trời còn nợ đất cơn mưa 

Mưa như trút nước đất chưa thỏa lòng. 
Vợ còn nặng nợ với chồng 

Bữa cơm, trà rượu, bạc lòng chờ khuya. 
 

Chồng còn vướng nợ hiền thê 
Nhọc thân đá cuội mân mê gót hài. 

Đời người nợ những bi ai.. 
Trở mình đêm vắng thở dài nỗi riêng.. 

 
Nợ nhau vì một câu nguyền 

Bạc đầu mưa nắng đôi miền đợi trông, 
Vầng trăng kia nợ dòng sông 

Nghìn năm soi bóng giữa dòng nước xuôi. 
 

Môi còn mắc nợ tiếng cười 
Cười khôn khuây nỗi đơn côi lại buồn. 

Chân còn nợ vạn nẻo đường 
Trầm luân chưa mỏi vẫn thường ngao du. 

 
Mùa xuân nợ lá mùa thu 

Mẹ còn nợ mãi lời ru suối ngàn. 
Nợ nần trong cõi nhân gian 

Trả vay hoài, chốn địa đàng lãng quên. 
 

Nghìn thu trả nợ, ưu phiền.. 
Dã Tràng... quên nỗi bình yên thuở nào. 

 
India- May 2012 

 
TRẢ NỐT CHO DUYÊN... 

 
Trả ai cái Kiếp luân hồi 

Về nơi cố quận mà ngồi thong dong 
Trả luôn mấy bận lưng còng 

Gá thân, rồi tự đèo bồng nghiệp duyên 
Trả bao tâm thức đảo điên 

Theo con sóng biển tan miền đại dương 



Trả tình mấy bận tơ vương 
Dùng dằng lũy kiếp mù sương, gập ghềnh. 

..Liêu xiêu bóng trúc qua thềm 
Sông thời gian vẫn bồng bềnh lặng trôi 

Còn gì sót lại trong tôi 
Thả theo mây trắng bên trời loãng tan.. 

Trả ai cơn mộng trần gian 
Nghìn năm mở mắt.. mơ màng lối xưa! 

Bàn chân nhịp điệu mơ hồ 
Giữa thiên thu lại đứng chờ thiên thu,  

Trả trời, đất thuở âm u 
Trả luôn nhịp võng lời ru mẹ hiền. 

Tấm thân sinh tử, ưu phiền 
Kiếp tằm mấy độ oan khiên tự ràng. 

Trả rừng thu ngọn lá vàng 
Trả thơ cho bút, trả đàn cho dây. 

Tôi về ''mặt mũi xưa, nay'' 
Vạn duyên, hoàn lại chốn này vạn duyên.. 

Như Nhiên 
                                   Thích Tánh Tuệ 

Himachal India - Hạ 2012 
Trầm Tĩnh Sống 

 
Niềm vui dù quá lớn 
Sẽ dần dần trôi qua, 
Và nỗi đau cùng cực 

Rồi cũng tìm phôi pha.. 
 

Biết thế đừng tự phụ 
Vì thành công hôm nay 
Cũng không sầu ủ rũ 

Lúc gặp điều không may!.. 
 

- Sao trẻ con hay khóc 
Mà hiếm khi chúng buồn ? 
Người lớn năng cười cợt 
Giữa tiếng lòng lệ tuôn! 

 
Trẻ thơ hôm nay giận 

Ngày mai ngồi với nhau 
Người lớn '' biết tha thứ '' 

Lại nhắc hoài mãi sau. 



 
- Thật hiếm khi tìm gặp 
Bình an ở bên ngoài . 

An bình chỉ có thể 
Gặp trong lòng ta thôi! 

 
Ngày qua, ngày mới đến 

Người đi, kẻ khác về 
Chỉ có tình thương mến 
Đọng lại cùng sơn khê.. 

Như Nhiên 
Thích Tánh Tuệ 

 
Trần Gian In Bóng Phật Ngồi 

 
Phật ngồi bóng đổ nghìn năm 

Ta ... "vui cái khổ" luân trầm vạn niên. 
Phật ngồi siêu thoát, trạm nhiên 

Ta đi ... du lịch sáu miền khổ đau. 
 

Phật ngồi in bóng thiên thâu 
Ta ngồi mắc kẹt trên cầu tử sinh. 
Phật ngồi không nói lặng thinh 

Ta mê sảng thuyết .... mà tim mịt mùng. 
 

Phật ngồi dáng đẹp lạ lùng! 
Uy hùng ... mà lại vô cùng đơn sơ. 

Ta ngồi bộ dạng bơ phờ 
Vì chưng sóng cuốn đôi bờ .... tả tơi. 

 
Thôi, nay bắt chước Phật ngồi 

Vỡ Tam giới mộng cho đời tự do. 
- Vô Sinh nở đóa thơm tho 

Ý a .... cõi Phật nơi mô cũng là... 
Như Nhiên 

 
Trăng sáng đầy cõi Tâm 

 
Trăng ơi từ đâu đến 

Có phải cánh rừng xưa? 
Đêm nay trăng bất chợt 
Ghé lại mái hiên chùa . 



 
Trăng ơi từ đâu đến 
Có phải từ biển xa . 

Chiều nao thuyền ghé bến 
Chở đầy ánh trăng ngà. 

 
Trăng treo đầu ngọn sóng 

Trăng vời lên núi cao 
Lững lơ đầu ngọn cỏ 

Rồi về trong chiêm bao. 
 

Khuya nao ta thức dậy 
Trăng rụng sau hiên chùa , 

Áo cà sa vớt vội 
Trăng thoát hình đong đưa. 

 
Trăng về bên Núi Thứu 

Thăm pháp hội nghìn năm, 
Hẹn ta ngày trở lại 

Trăng sáng.. đầy cõi tâm. 
 

Trên Sóng 
 

Khi vui tự nhủ lòng rằng 
Niềm vui này chẳng thường hằng bền lâu. 

Vốn xưa Vui bạn với Sầu 
Như tia nắng đã in màu hạt mưa. 

 
Lúc buồn, chẳng thiết đuổi xua 

Buồn ni rồi cũng đong đưa, vô thường, 
Nhìn cho thấu rõ, tận tường 

Vui, buồn tan dưới cội nguồn Chân Như... 
 

Con Tâm này vốn huyễn hư 
Cưỡi trên sóng bạc lắc lư.. ta về! (*____*) 

Thích Tánh Tuệ 
(Nepal đầu Hạ 2014.) 

 



TRỞ VỀ VỚI TÂM 
 

Nếu đánh mất đi Nhiệt-Tâm  
Con người trở nên lạnh nhạt  
Năm tháng trôi qua âm thầm  

Một ngày, một đời không khác.  
 

Nếu đánh mất đi Trọng-Tâm 
Bước chân con người nghiêng ngã  

Sống trong cõi đời thăng trầm 
Thiếu chỗ tựa nương, buồn bả.  

 
Nếu đánh mất đi Thành-Tâm  
Con người dễ cùng giả dối  
Đằng sau dáng vẻ ân cần 

Thường đã ươm mầm phản bội.  
 

Nếu đánh mất đi Nhân-Tâm  
Con người sát bên tàn nhẫn  

Từ đồng loại đến hạ cầm 
Ra tay.. chẳng hề ân hận.  

 
Nếu đánh mất đi Lương-Tâm  
Con người vô cùng nguy hiểm 

Đạp trên lẽ phải mà đi  
Bỏ mặc lương tri, hạnh kiểm.  

 
Nếu đánh mất đi Từ-Tâm  

Con người biến thành vô cảm  
Niềm đau, nỗi khổ tha nhân..  
Một tia mắt nhìn lãnh đạm.  

 
Nếu đánh mất đi Tín-Tâm  

Con người hoài nghi, thất vọng  
Đóng cửa, sống trong âm thầm  

Cho thế nhân toàn hư, hỏng.  
 

Nếu đánh mất đi Chuyên-Tâm  
Con người sống không mục đích  

Khi thế này, lúc thế kia  
Khó thể là người hữu ích.  

 
Nếu đánh mất đi Quyết-Tâm  



Con người sống trong rũ rượi 
Cứ lưỡng lự rồi phân vân  

Không bước chân làm sao tới.  
 

Nếu đánh mất đi Chân-Tâm  
Con người u mê, điên đảo  

Tự mình xây ngục giam cầm  
Không biết đâu là lẽ đạo.  

 
Mất tâm, đời liền chao đảo 

Thiếu tâm, phiền não trùng vây  
Biết tâm, trở về sống với  

Bao nhiêu mầu nhiệm hiển bày .. 
 

TRỌN VẸN VỚI HÔM NAY 
 

Bạn hỏi mình: “Có kiếp trước hay không ?” 
Sao mỗi con người sanh ra lại khác nhau đến thế ? 

Có kẻ đẹp kẻ xấu 
Có người khôn người ngu 
Có đứa sang đứa hèn ... 

Nhưng bạn ơi, xấu - đẹp, khôn - ngu, sang - hèn ... là do bạn nhìn nó như vậy 
Chứ bản thân mỗi người đều là mỗi tuyệt tác đấy thôi 

Máu ai cũng đỏ 
Nước mắt ai cũng trong 

Trái tim ai cũng đập 
Sự phân biệt đến do bạn nhìn như vậy 

Bạn lại hỏi mình: “Có kiếp sau hay không ?” 
Mình mới hỏi lại: “Bạn cần kiếp sau để làm gì ?” 

Để thấy người sống thiện được đền đáp 
Người tội lỗi bị dầu sôi, người tu đạo được giải thoát 

Nhưng bạn ơi, đâu cần tới kiếp sau 
Nhân quả nhãn tiền 

Chỉ do bạn không thấy 
Bạn có bao giờ nhìn sâu vào cuộc sống 

Người có lòng Từ, khuôn mặt sẽ dịu nhẹ bao dung 
Vòng tay sẽ ân cần rộng mở 

Kẻ thủ ác, trong tim chứa đầy lửa dữ 
Tự đốt mình, đâu cần địa ngục xa xôi 

Đôi mắt láo liên, hằn những đường gân máu 
Luôn cau mày, luôn nhức nhối thân tâm 



Ai xức nước hoa, người sẽ thoang thoảng hương thơm 
Trái tim ai đẹp sẽ lung linh như vầng trăng ấy 

Và bạn ơi, phút giây này hạnh phúc 
Được mỉm cười, được chiêm ngắm đổi thay 

Tìm cầu chi nữa quá khứ vị lai 
Chẳng nơi nào đẹp như bây giờ hiện tại 

Cành sen trắng đang rung rinh trong nắng 
Bụt mỉm cười lấp lánh đoá Vô Ưu. 

Như Nhiên 
 

TRONG KHOẢNH KHẮC NÀY. 
 

Trong phút giây này em có hay! 
Vạn vật quanh mình đang chuyển xoay 

Có mầm non hé, hoa cười nụ, 
Chiếc lá xa cành theo gió bay. 

 
Trong khoảnh khắc này em biết chăng! 

Có người hạnh phúc, kẻ băn khoăn 
Bên tê nghèo đói, đời cô quạnh 

Chỗ nớ ngày chưa hết nhọc nhằn. 
 

Cũng trong tíc tắc, từng hơi thở 
Vô vàn đi, đến, diệt và sinh 
Mắt ai vừa khép, ai vừa mở 

Kẻ reo vui, người khóc một mình. 
 

Trong thoáng giây này em biết không!  
Buồn, vui nhân thế rất mênh mông.. 
Nơi chìm mưa bão, nơi chinh chiến 
Thiện, ác vần xoay mãi một dòng. 

 
Lúc nao tỉnh thức em ngồi lại 

Nhìn ra thế giới, nghĩ về mình. 
Có chăng một thứ chi thường tại ? 

Chập chờn mộng, thực kiếp nhân sinh. 
 

- Trong sát na này ta biết đâu 
Có người bừng giấc mộng thiên thâu. 

Từ miền tịch lặng vô biên ấy 
Thầm gửi niềm Thương khắp địa cầu.. 



 
Trong Tầm Tay 

 
Có đâu miền giải thoát 

Ở phía bên kia đời. 
Bây chừ không an lạc 

Chắc gì mai thảnh thơi ? 
 

Đâu có đời an vui 
Khi vùi trong tham muốn 
Trong vui chứa ngậm ngùi 
Hiểu ra, chừng đã muộn! 

 
Sống một ngày không rộn 

Nếm.. giá trị một ngày 
Khi lòng không xáo trộn 
Là Sống từng phút, giây. 

 
Sống hiền như cỏ cây 

Buông ưu phiền, oán hận 
Thoáng chốc thành mây bay 
Rong chơi ngoài vướng bận. 

 
- Người Trí xin kề cận 
Mồi thắp ngọn đèn tâm 
Trăng tàn rồi nguyệt tận 
Bước về quê âm thầm. 

 
Sống trả màu cho sắc 

Trả tiếng về âm thanh.. 
Trả muôn điều, vạn sự 

Cho các Pháp vận hành. 
 

Cứ mở to đôi mắt 
Lòng tĩnh lặng hồ thu 

Tâm vẫn ngồi với cảnh 
Như ngồi nơi không hư.. 

 
Sống an vui, Tỉnh thức 
Trọn vẹn với hôm nay 



Là sống đời ý nghĩa 
Hạnh phúc trong tầm tay. 

Thích Tánh Tuệ 
                Bodhgaya INDIA - 2 2012 

 
TRƯỚC KHI... 

 
Trước khi định nói điều gì 

Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe, 
Trước khi chỉ trích, cười chê 

Ta nên nhìn lại tự phê phán mình. 
 

Trước khi nổi giận, bất bình  
Ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm. 

Trước khi cầu nguyện âm thầm 
Nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha nhân! 

 
Trước khi giọt nước mắt lăn 

Biết dừng chân, kẻo ăn năn muộn màng. 
Trước khi tính chuyện đá vàng 

Mua dây về.. tự buộc ràng xem sao!  
 

Trước khi nói chuyện trời cao 
Xem đi dưới đất bước nào chông chênh. 

Trước khi ước vọng nhìn lên 
Môt lần ngó xuống có thêm thương đời . 

 
Trước khi mua sắm, đua đòi .. 

Phải chăng.. cám dỗ gọi mời rủ rê? 
Trước khi hẹn ước, nguyện thề 

Vấn lòng xem có vẹn bề trước, sau. 
 

Trước khi muốn bỏ cuộc mau 
Nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân. 

 
Trước khi từ biệt dương trần 

Sống cho đi, thể tri ân cuộc đời. 
Trước khi muốn thấy ai cười 

Đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào. 
 

Trước khi muốn nếm ngọt ngào 
Tình thương dâng hiến, gửi trao thật thà. 



- Trước khi muốn thoát Ta bà 
Phải chân thành niệm Di Đà nhất tâm. 

 
Từ Bi Nguyện 

 
Nguyện cầu tám hướng mười phương 

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui 
Dứt trừ oan trái nhiều đời 

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan 
Hại nhau chỉ chuốc lầm than 
Mê si điên đảo vô vàn lệ châu 
Chúng sanh vô bệnh sống lâu 

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dầy 
Nguyện cho an lạc từ nay 

Dứt trừ thống khổ, oán hờn đắng cay 
Dứt trừ kinh sợ, tai ương 

Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly 
Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri 

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. 
 

Tự Biết Mình 
 

Quay về, tôi kiếm lỗi tôi 
Quán sâu mới thấy.. lôi thôi đủ điều 

Tham lam, sân hận, mạn kiêu 
Chê bai, xét nét.. Nói nhiều hơn tu 

Bấy lâu nay bị cầm tù 
Trong bao cám dỗ, mịt mù lợi, danh 

Một lời nói cũng hơn tranh 
Tham ái, chấp ngã quẩn quanh giữa đời. 

Loay hoay tóc đã bạc rồi 
Sống trong phiền lụy một đời đa mang!.. 

 
Chiều nay thắp một nén nhang 

Chí thành trước Phật ăn năn tội tình 
- Con vì bóng tối vô minh 

Trần duyên phủ áng Tâm kinh bụi mờ 
Việc tu lần lữa, chần chờ 

Việc đời tham vọng chưa giờ lãng xao. 
 

Phước duyên tỉnh thức, hồi đầu 
Nguyện theo chân Phật qua cầu tử sanh 



Từ nay xin trọn ý lành 
'' Phản quan tự kỷ '' tịnh thanh nghiệp trần 

Ngày đêm tu tập tinh cần 
Bước qua thất niệm để gần Đạo tâm. 

Nguyện không gây tạo lỗi lầm 
Nguyện nhìn nhân thế với tầm mắt thương.. 

Từ bi, khiêm hạ, nhịn nhường 
Cõi lòng an tịnh giữa buồn, lúc vui.. 

Con xin dưới bóng Phật ngồi 
Đường Tu vững tiến không lùi từ đây. 

- Hương hoa chẳng ngược gió bay 
Hương người đức hạnh.. Biết ''quay trở về ''.. 

Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ 
 

Tự Độ 
 

Ưm Mani Pád Mệ Hùm 
Đâu ai có thể tu dùm cho ai! 

Nam Mô Di Đà Như Lai 
Nào ai có thể dùm ai niệm dùm? 

Cheng cheng, cốc cốc, bùm bùm ... 
Chỉ là phương tiện thoát vùng trói trăng. 

Tâm thức nếu hoài lăng xăng 
Ngược xuôi cầu khẩn ... Cũng ngần ấy thôi. 

 
Buông tôi, buông cái của tôi 

Tự dưng mấy chuyện lôi thôi .... dọn nhà. 
Thở phào, lại niệm Di Đà 

Ta bà đã thấy cõi hoa ngập lòng. 
Thích Tánh Tuệ 

 
Tu '' hạnh cây chổi '' 

 
Ai siêng quét rác ngoài đường 

Tui lười, tui quét sân vườn nhà tui. 
Khi ngoài trong sạch sẽ rồi 

Dư giờ.. họa sẽ vì người quét cho. 
Nhà tui còn một cái kho 

Ổ chuột, mạng nhện ''đóng đô'' lâu đời 



Chao ôi ..ô nhiễm quá trời! 
Đâu tham vọng quét rác đời sạch trơn? 

Ngày nao mặt dính lọ, rơm 
Tui nhìn thiên hạ mà ôm miệng cười. 

Một phen soi lại gương đời 
Cười người một phút, cười tôi một giờ. 

Sân mình vừa quét lại dơ 
Khi mô sạch rác.. thì tui mới quơ ra đường! (*___*) 

Như Nhiên 
                                          ( Thich Tanh Tue ) 

 
Tự Lực 

 
Đôi khi đường đời chắn lối 
Tự mình phải biết vượt qua 

Đời chụp vào ta bóng tối 
Hãy tự thắp đèn bước ra. 

 
Lắm lúc hồn ta nhỏ lệ 

Trời.. còn sớm nắng chiều mưa! 
Hãy tự lau khô phiền muộn 

Tàn Đông, Xuân lại sang mùa 
 

Có những ngày vui đã mất 
Luyến lưu, tìm được chăng là ? 

Hãy tự đối đầu hiện thực 
Dù hiện thực đầy xót xa.. 

 
- Thất bại chưa làm ta khổ 

Khổ vì đuổi bóng thành công. 
Mất mát không làm siêu đổ 

Đổ vì.. tư tưởng chưa thông!. 
 

Thành công, ấy là phương tiện 
Mở ra hạnh phúc cho đời. 

Hạnh phúc chính là chìa khóa 
Sống giữa thăng, trầm.. vẫn vui. 

 
Có những nụ cười đã tắt 

Tự mình thắp lại bình minh 
Thế gian nghĩa tình lạnh ngắt 
Tự lòng độ lượng nhân sinh.. 



 
- Có nhiều điều trong cuộc sống 

Khôn ai giúp được cho mình. 
Người biết tự mình đứng dậy 

Bước về nẻo sáng quang minh.. 
Như Nhiên 

Thích Tánh Tuệ 
 

Tự Nguyện 
 

Xin nguyện sống thênh thang đời của gió 
Cuộn xa vời.. không giữ một làn hương. 

- Thôi trói buộc, ai làm mình đau khổ 
Chẳng tơ vương, thì cách trở ai buồn ? 

 
Xin nguyện sống như con đường lặng lẽ 

Khi chân đời dẫm nát cõi lòng ta. 
Vẫn độ lượng, bao dung như Tình mẹ 
Trong âm thầm hy hiến, chẳng kiêu sa. 

 
Xin nguyện sống như dòng sông trôi chảy 

Nỗi niềm riêng khôn nói được ai cùng 
Bao phiền muộn, lo âu và sợ hãi.. 

Thả theo dòng.. xuôi hết thảy lao lung.. 
 

- Đêm trầm mặc soi bóng mình trên vách 
Nghe thị phi gõ cửa mặc nhiên chào. 

Lòng tự nhủ chẳng '' quên mình theo khách ''. 
Chỗ nào vui, nơi đó có niềm đau. 

 
Xin nguyện sống một cuộc đời an tịnh 
Giữa muôn ngàn mời gọi của trần gian. 
Và làm bạn với khiêm hòa, nhẫn nhịn 
Biết thở cười.. dù lúc dạ xốn xang... 

 
Xin nhóm lửa thắp ngời đêm tăm tối 

Mời Tình thương, Trí tuệ ngự lòng ta, 
Đường Bát Chánh, Bụt ngàn xưa mở lối 
Nguyện bước theo một quyết trở về nhà. 

 
Tự Tình Xuân 

 



Xuân nào.. mây trắng thong dong 
Bất Giác khởi niệm.. xuống dòng tử sinh, 

Lạc trong sắc, pháp, hương, thinh.. 
Mở to mắt, chẳng nhớ mình là ai. 

 
Quên rồi '' Diện mục bổn lai '' 

Nụ cười xa dấu thiên thai nhạt nhòa 
Giật mình, cõi thế không hoa! 

Cũng vừa lúc bóng chiều tà đầu non. 
 

Xuân đi, xuân đến dập dồn 
Còn xa cố quận hồn còn vắng xuân, 

Dù bao kiếp nửa đường trần 
Xuân trong cõi mộng đẹp lòng chút thôi! 

 
Bao giờ Tuệ giác lên ngôi 

Hoa Từ bi nở.. đất trời Vĩnh Xuân. 
 

Tự Tri 
 

Nhiều lắm Phù Du sống một ngày 
Đời mình cũng rứa, có ai hay, 

Diễm mộng đêm qua thành triệu phú 
Thức giấc, bật cười.. vẫn trắng tay! 

 
Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường 

Bạc vàng chất chứa ngập trong rương 
Một cơn gió ác thành thiên cổ 

Thần thức ngục tù trong vấn vương. 
 

Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ 
Mấy kẻ quan hoài cho.. nén hương? 

Tơ tình bao mối thành xa lạ 
Mình lẻ loi đi, Nghiệp dẫn đường. 

 
Vô thường một sớm làm cây chổi 

Quét lá mùa thu, quét mạng người. 
Nếu hay vạn sự là mây nổi 



Thì giờ nắm níu hoặc buông lơi? 
 

Nhiều lắm trăm năm một kiếp người 
Đến rồi ai cũng phải Đi thôi. 

Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa 
Để buổi xuôi tay miệng mĩm cười.. 

 
Tu Từ Trong Ruột Tu Ra 

 
Chắp tay đâu chỉ khép hờ 

Mà còn thể hiện vô bờ kính tin 
Lễ lạy, khúm núm, cầu xin 

Đâu bằng bỏ thói ngông nghênh với đời. 
Lâm râm niệm Phật đầu môi 

Thị phi.. không dứt, ấy thời uổng công. 
Bố thí chẳng với Tấm Lòng 

Kể công kể trạng, Đức không còn gì! 
Học nhiều nuôi lớn thức tri 

Sớm chiều hơn thiệt, sân si.., cũng thừa! 
Tu theo ''hiện tượng'', theo mùa 

Quẩn quanh trước ngõ.. còn chưa lối vào. 
 

- Vui mừng không phải xôn xao 
Mà tâm an lạc khác nào lưu ly 
Miệng dầu ''Mô Phật, Từ bi'' 

Sao bằng lặng lẽ sống vì tha nhân. 
Vàng Y Pháp phục ly trần 

Nếu không buông bỏ.. vô phần Giác tâm. 
 

Trong khi đi, đứng, ngồi, nằm 
Tâm luôn có mặt với thân, tức Thiền 

Dẫu còn sống giữa trần duyên 
Tham, Sân.. chẳng khởi ấy miền Lạc bang 

Dù không thắp một nén nhang 
Vẹn toàn giới hạnh.. cúng dàng Thích Ca.. 

 
Tu từ trong ruột tu ra 

Chớ tu vì.. mắt người ta ngó mình, 
Mong manh cái kiếp hữu tình 

Vướng chi mấy chuyện linh tinh.. hết giờ! 
 

Mấy dòng thô thiển, đơn sơ 



Tu là trở lại bến bờ tự tâm 
Ngày đêm quán niệm âm thầm 

Mây tan ló diện trăng rằm Tuệ quang... 
Như Nhiên 

Thich Tanh Tue 
 

TỪNG GIỌT THANH LƯƠNG 
 

Xin như là giọt nước 
Ngủ trên lá sen mềm 
Mặt trời lên thức dậy 

Rong chơi cùng gió êm. 
Xin như là giọt mưa 
Rơi ướt hồn đá sỏi, 

Mầm yêu thương ngủ vùi 
Vươn vai trong ngày mới. 

Xin như là giọt nắng 
Thắp trong đôi mắt buồn 
Sáng lên niềm hi vọng 

Sau tháng ngày đau thương.. 
Xin hóa thành giọt sương 
Thăm đóa Quỳnh mới nở 
Chúng ta đều Vô thường 
Thương đời nhau tạm bợ! 
Xin nguyện làm giọt nhớ 
Lạc trong trái tim người 

Nhắc ai đời mộng mị 
Về đi, về đi thôi! 

- Xin là giọt thanh lương  
Trên nhành dương của Mẹ 

Một giọt.. khắp mười phương 
Xoa dịu lòng nhân thế. 

Nguyện cho nghìn giọt lệ 
Trôi xuôi vạn nỗi niềm. 
Mắt trong nhìn dâu bể 

Vẫn rạng ngời, an nhiên.. 
Thích Tánh Tuệ 

 
Từng Ngày Nhớ Phật 

 



Mùa Xuân ngồi niệm Phật 
Lượng đất trời rộng thênh 

Thấy Xuân về rót mật 
Với yêu thương, thanh bình. 

Mùa Hạ ngồi niệm Phật 
Nắng trải vàng tâm tư 

Cõi đời dù oi bức 
Vẫn thanh lương, khoan từ. 
Mùa Thu ngồi niệm Phật 

Lá u sầu nhẹ buông 
Nghe muộn phiền nhân thế 
Thoáng mây về xa phương.. 
Mùa Đông ngồi niệm Phật 

Niệm dần vào lắng sâu 
Thân và tâm hợp nhất 

Đau thương hóa nhiệm mầu. 
- Bốn mùa con niệm Phật 
Mời Phật vào trong tâm 

Rải lòng từ khắp cả.. 
Tây Phương nào xa xăm. 
Từng ngày con nhớ Phật 
Gỗ mục thành phong lan. 
Cùng con ong, cái kiến.. 
Sẽ thành Phật xếp hàng. 
Từng giờ con nhớ Phật 

Đời bao dung, dịu dàng! 
Chợt hiểu tâm là Phật 

Phật không rời thế gian. 
Namo Buddhaya 

 
Tưởng như Huế trong lòng 

 
Lâu lắm rồi không trở về thăm Huế 

Cố Đô xưa trầm mặc những Hoàng thành. 
Mấy thu qua sống xa rời quê Mẹ 

Hương Giang ơi, còn chảy một dòng xanh! 
 

Ta hoài nhớ chuỗi ngày còn thơ ấu 
Mẹ ru ta bằng điệu hát, câu hò. 

Huế tặng ta với muôn ngàn yêu dấu 



Đẹp như là những chiếc nón bài thơ... 
 

Hôm nay sống giữa trời Tây xa lắc 
Chợt nghe thèm ngọn gió mát sông Hương. 

Nhớ trưa nao nước xuôi dòng trong vắt 
Dáng thư sinh in bóng độ tan trường. 

 
Răng nhớ lạ những ngày đông xứ Huế 
Tách trà thơm nghi ngút khói hôm nào. 
Ngày Đông lạnh, cơn mưa sao dài thế 
Mưa ngút ngàn, ôi... mưa đổ trên cao.. 

 
.. Nghe văng vẳng tiếng chuông chùa Thiên Mụ 

Hoài ngân nga trong những sớm yên lành. 
Và lặng lẽ cô lái đò bến Ngự 

Trong chiều vàng ngồi gảy khúc đàn tranh. 
 

Ta ao ước một lần về thắm Huế 
Thăm quê xưa, nhà cũ, với con đò. 

Thăm vầng trăng đêm nào nghiêng nghiêng xế 
Nhịp chèo buông động vỡ ánh trăng thơ. 

 
Lâu lắm rồi không trở về thăm Huế 

Chiều tha hương hồn tím thẩm mây trời. 
Có ai về nhắn hộ niềm mong nhớ. 
Huế ơi còn.. như thưở đó xa xôi?... 

 
(Gửi Huế mùa lụt năm ni) 

 
TUY GẦN MÀ XA.. 

 
Có khi người ta xa nhau 

Đâu vì không gian cách trở 
Vẫn sống gần trong hơi thở 

Mỗi người, một cõi đời riêng. 
 

Có khi vì một chữ duyên 
Khiến con người quây quần lại 

Những tưởng duyên kia còn mãi 



Lạnh lùng.. sỏi đá kề nhau. 
 

Một ngày đời đổi thay mau 
Lời thương chưa lần đã nói, 
Chia xa chợt lòng đau nhói 

Đành ôm hối tiếc muộn màng! 
 

Khi còn cách trở quan san 
Ta mơ giấc mơ đoàn tụ, 
Mà sao lắm lần cô phụ 

Tình nhau lúc cận kề bên nhau... 
 

Hỏi xa nhau bởi vì đâu..? 
 

TÚY SINH 
 

Lang thang sáu nẽo luân trầm 
Cỏ cây thấy cũng lặng thầm xót thương. 

Niềm vui chưa trọn đã buồn 
Nụ cười chưa tắt, lệ tuôn ướt đời. 

 
Nắng, mưa...tóc đã bạc rồi 

Vẫn chênh vênh, vẫn chơ vơ dạ sầu. 
Đâu nhìn ra thuở ban đầu 

Đâu tìm ra mối chỉ nào vướng chân. 
 

Ngày qua tháng lại phong trần 
Theo dòng thinh sắc... ân cần hủ hê... 

Dùng dằng... một cảnh hai quê 
Nửa lên yên ngựa, nửa mê cung đàn. 

 
Mở to mắt, vẫn mơ màng 

Từng chiều nót chén tiễn hoàng hôn say. 
Mảnh hồn lớp lớp mây bay 

Mộng trung đâu biết mặt mày thuở nao. 
 

Vấn vương vị ngọt chiêm bao 
Mà đành cam chịu giam vào tử sinh. 

Vui qua, khổ tới lênh đênh 



Đường xưa ai nhớ bước thênh thang về. 
 

- Vẫn chờ ai, cội Bồ Đề 
Nghìn năm bóng đổ bên lề nhân gian. 

 
Thích Tánh Tuệ. 

 
Tỷ Phú Thời Gian 

 
Ta là tỷ phú thời gian 

Bước chân thong thả đi ngang cuộc đời 
Một dòng tất bật ngược xuôi 

Ta riêng ngồi lại với hơi thở mình. 
 

Một dòng nhộn nhịp sắc thinh 
Ta xin lắng đọng hòa mình thiên nhiên. 

Sáng ra nhìn nụ hoa hiền 
Chuyện cùng cây lá bình yên sau vườn 

 
Hỏi thầm khe khẽ giọt sương 

Này, em có biết vô thường sắc-không! 
Chiều về bát ngát mênh mông 

Trầm hương đốt nén, trải lòng nơi nơi. 
 

Trăng non một mảnh ngang trời 
Kinh đêm ta tụng là lời yêu thương. 
- Trăm năm giấc mộng huỳnh lương 
Rộn ràng chi lắm cố hương xa vời. 

 
Có ai tỉnh thức giữa đời 

Về đây ta sẽ chia đôi gia tài. 
Cuộc đời đó, vốn không dài 

Hãy cho hồn được… thoát thai mây ngàn 
 

Ta là tỷ phú thời gian 
Vì không nô lệ lòng tham chính mình. 

 
VÀI DÒNG THƠ LỚP 1... 



 
Xin một vé xuôi về miền thơ ấu 

Thăm khoảng trời yêu dấu những thơ ngây (*__*) 
"Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió 
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay 

 
Tiếng lích chích chim sâu trong lá 

Con chìa vôi vừa hót vừa bay. 
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện 

Sẽ được nhìn thấy các bà Tiên 
 

Thấy chú bé đi hài bảy dặm 
Quả Thị thơm, cô Tấm rất hiền. 
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ 

Đã nuôi em khôn lớn từng ngày 
 

Tay bồng bế sớm khuya vất vả 
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay." 

Ôi vô lượng, ôi ơn đời vô lượng! 
Mà một lần sao nói hết '' Tạ ơn!'' 

 
Bao hạnh phúc.. chỉ cần ta nhận diện 

Hạt bụi này ơn vũ trụ, giang sơn.. 
- Xin lặng lẽ dập đầu chân đức Phật 

Nén nghẹn ngào dâng một chút tâm hương 
 

Tạ ơn Phật đã mang về Chân lý 
Đưa nhân sinh qua bóng tối đêm trường. 

Tạ ơn Đạo, Tạ ơn Đời, tất cả.. 
Ơn vạn loài chan chứa một Tình thương. 

Thích Tánh Tuệ 
 

Vân Du 
 

Ta về bên đỉnh gió 
Làm bạn với mây ngàn 
Nghe đất trời mở ngõ 

Hiện giữa lòng thênh thang. 
Ta cùng mây du thủ.. 

Sau một ngày rong chơi 



Kết mây làm gối ngủ 
Buồn, vui.. bỏ bên đời.. 

Như Nhiên 
Bhutan Sept 2015 

 
VẪN TRONG NHAU 

 
Khổ đau là bạn an vui 

An vui đích thực không rời khổ đau 
Thong dong ngay giữa cõi sầu 

Niết Bàn vẫn một nhịp cầu thế gian. 
 

Trong mưa có giọt nắng vàng 
Nơi bùn thoang thoảng mơ màng hương sen 

Giữa ngày nghiêng bóng màn đêm 
Canh khuya chợp mắt nắng lên ngập hồn. 

 
Sau niềm vui có nỗi buồn 

Trong tù ngục thấy con đường thoát ly. 
Nơi dung nhan tuổi xuân thì 

Có đôi mắt Mẹ xếp li buổi chiều. 
 

Ghét người, chính bởi vì Yêu 
Yêu bao nhiêu Hận bấy nhiêu cũng là.. 

Trong chùa có cả ta bà 
Trong ta bà ẩn một toà Như Lai. 

 
Nơi điều '' nghịch ý trái tai '' 

Lặng mà nghe - tỏ một bài Pháp âm. 
À ơi, dưới võng con nằm 

Cũng là giấc ngủ ngàn năm đi về... 
 

Trong phiền não có Bồ đề 
Dạt dào sóng gợn .. bốn bề đại dương. 

Ngay tim ta có tình thương 
Thương như lưới cá, tơ vương nhọc mình! 

 
Trong sinh tử gặp Vô sinh 

Bên đời huyên náo lặng thinh Phật ngồi. 
Trong ta có cả vạn đời 

Lặng yên.. tràn ngập đất trời xưa, sau.. 



TG: Như Nhiên 
                          (Thích Tánh Tuệ) 

 
Vào Chùa 

 
Vào chùa để biết yêu thương 

Vào chùa để biết con đường quy chân 
Vào chùa gội rửa tham, sân 

Chắp tay nhìn Phật buông dần chấp mê 
 

Vào chùa là để trở về 
Biết tâm và Phật không hề cách xa 

Vào chùa để sống bao la 
Ta và sanh chúng một nhà Như Lai 

 
Quay về sống giữa trần ai 

Ba nghiệp thanh tịnh chùa ngay tại lòng 
Đi chùa tập sống thong dong 

Về đời phiền não hóa không nhẹ nhàng 
 

Tâm an vạn sự đều an 
A Di Đà Phật - Lạc bang đây là ! 

 
Về dưới bóng mẹ hiền 

 
Con về đây quỳ dưới chân của Mẹ 

Ngày Quan Âm Lễ Hội. ngát hương Từ. 
Chắp bàn tay , nhìn tôn nhan lặng lẽ  

Con dần nghe hồn vơi nhẹ sầu tư. 
 

Con về đây với Mẹ Hiền yêu dấu 
Như trẻ thơ vắng Mẹ đã lâu rồi... 

Đường trần đó nhiều phen chân rướm máu 
Biết bao lần con khóc gọi Mẹ ơi ! 

 
Con về đây cảm nghe lòng ấm lại 

Quên thời gian hiu quạnh sống bên đời . 
Ngày xa ấy , một lần ôi trót dại ! 

Buông bàn tay lạc Mẹ giữa trùng khơi... 
 

Rồi sóng gió của cuộc đời xô cuốn 
Cuốn xô con qua ghềnh thác mịt mù 



Bao chìm nỗi khúc sông dài sinh tử  
Tả tơi rồi... chiếc áo thuở Chân như..! 

 
Nay về đây cùng mẹ ngồi khâu vá  

Áo xưa lành , hồn cũng đặng bình yên. 
Bụi đời có vương tháng ngày xuân hạ... 

Xin nhành dương nước tịnh xóa ưu phiền. 
 

Con quỳ xuống cất cao lời tha thiết 
Tiếng kinh này tâm huyết tự lòng con , 

Xin xưng tán Mẹ từ bi bất diệt 
Nương từ quang con hát khúc khải hoàn . 

 
Hôm nay đây vách đá bừng sen nở 

Hội Quan Âm rạng rỡ đẹp tên Người. 
Bầy con trẻ tìm về noi giác ngộ 

Nắm tay cùng cất giọng : '' Mẹ hiền ơi !..'' 
 

Con về đây xin kính thành lạy Mẹ 
Cầu muôn sinh... dòng lệ ấy khô dần... 

 
Về dưới bóng Từ Bi 

 
Con về dưới bóng Từ Bi 

Nghe miền tâm thức viễn ly não phiền  
Cõi lòng nở đóa bình yên 

Giọt sương tan giữa chân nguyên cội nguồn. 
 

Biết đời vui ẩn dấu buồn 
Biết hân hoan đã vô thường một bên. 

Nguyện từ nay dứt lãng quên 
Sống đời tỉnh thức thắp đèn Tuệ tri.  

 
Con về rũ áo mê si 

Nhìn con ánh mắt lưu ly Phật cười. 
 

VỀ LẠI NGUỒN CHÂN 
 

Sẽ chẳng bao giờ nguôi khát khao  
Nếu lòng ta mãi cứ lao xao.. 

Đi tìm nước biển hòng vơi khát 
Hạnh phúc đã ngầm ôm đớn đau! 



 
Sẽ chẳng khi nào thỏa ước mong 
Bao người đã đến trở về không. 

Hoa đời vui ngắm từ nguyên vẹn 
Vội ngắt làm tay nhỏ máu hồng. 

 
Ta mãi trông đồi kia cỏ xanh 

Ngựa lòng chưa mỏi vó phi nhanh,  
Tà dương vội khuất trên đầu núi 

Mộng ước đầy vơi cũng đoạn đành.. 
 

- Khi dừng chân lại, thôi tìm kiếm 
Chợt thấy hoa cười trên lối đi. 
Khi nỗi khát khao.. vừa tắt lịm 

Cõi lòng tươi nở đóa lưu ly. 
 

Sẽ thật bình yên khi nhận ra 
Suối nguồn phúc lạc vốn trong ta.  

Những '' viên ngọc nước '' hoài tan vỡ.. 
Hạnh phúc trần.. mang mang xót xa. 

 
Như người lưu lạc kiếp tha phương 
Diễm phúc một ngày quy cố hương. 

Tử sinh trầm thống.. thôi hò hẹn 
Đời vui bên khúc nhạc Chân thường.. 

Thích Tánh Tuệ 
 

Về Trong Tỉnh Thức 
 

Em đừng mãi loay hoay tìm chỗ đứng 
Cần hỏi mình rằng : '' phải Sống làm sao? '' 
Vẫn có đấy, những người trong thầm lặng 
Cúi xuống tận cùng mà hồn lại thanh cao!. 

Đời lắm lúc vui cũng làm ta khóc, 
Mà buồn tênh.. vẫn khiến rộn môi cười? 

Hạnh phúc đến từ những điều bình dị 
Trong chập chùng mưa nắng, giữa buồn, vui.. 

Đời đau khổ vì biến thành nô lệ 
Cho '' hồn ma bóng quế '', những phù hư.. 
- Người nghèo khó dẫu tiền rừng bạc bể 

Còn ta giàu dù.. túi chẳng một xu. 



Em đừng mãi đi xa tìm hạnh phúc 
Hãy yên ngồi nhận diện ở chung quanh.. 

Có đôi lúc thiên đường và địa ngục 
Chỉ cách nhau bằng một sợi tơ mành.. 
Đời bể khổ - ta có quyền không khổ 

Thân buộc ràng, ai nhốt được hồn mây? 
Lòng thanh thản niềm vui tìm bến đổ 

Khổ vì ưa ước hẹn kiếp lưu đày. 
Thôi đừng mãi băn khoăn tìm lẽ sống 

Lý tưởng là... tưởng có lý thôi em! 
Sống Tỉnh Thức giữa chập chùng ảo mộng 

Hạnh phúc theo hơi thở đến bên thềm... 
Như Nhiên  

                          Thich Tanh Tue 
 

Vô Lượng Ân Tình 
 

Tạ ơn Mẹ cho còn dòng sữa ngọt 
Tình bao la như lượng của đất trời.. 

Dạy con sống cho đi hơn là nhận 
Biết thương người còn bất hạnh, đơn côi. 

 
Tạ ơn Cha đã cho con cuộc sống 

Lúc vỗ về, khi giáo huấn nghiêm minh 
Tình Cha đó, tựa sơn hà cao rộng 

Con trưởng thành trong đức độ, hy sinh. 
 

Tạ ơn Anh,'' đời trai vì sông núi '' 
Quên gian lao cho Tổ quốc thanh bình 
Cho quê hương lúa hai mùa phơi phới 
Và làng thôn yên giấc, sống an ninh. 

 
Tạ ơn Em đã sớm chiều bên Mẹ 

Lo cho Cha chân yếu buổi hao gầy 
Vừa may vá, chăm một bầy thơ trẻ 

Chuyện trong ngoài quán xuyến một bàn tay. 
 

Tạ ơn Trời đã cho bầu dưỡng khí 
Cho muôn sinh hơi thở sống trong lành. 



Cho mưa nắng mùa màng thêm đẹp ý, 
Bừng trăng sao đêm vũ trụ long lanh. 

 
Tạ ơn Đất cho muôn loài cư ngụ 

Cho rừng xanh, sông suối, lá hoa ngàn.. 
Như tình mẹ ấp ôm từng trái, nụ 

Có bao giờ mong đáp trả, hỏi han. 
 

Tạ ơn Nước cho làn da sán lạn 
Giọt cam lồ mầu nhiệm đức Quan Âm 
Giả dụ nước bỗng một ngày khô cạn 

Sự sống này ai tính chuyện trăm năm? 
 

Tạ ơn Hoa đã vì đời tươi nở, 
Ơn con đường rạng rỡ ánh dương soi, 

Tạ ơn chim hót bên hè phố chợ 
Giữa bôn ba cơm áo.. chợt môi cười. 

 
Ôi vô lượng, ôi ơn đời vô lượng! 

Một lần thôi sao nói hết '' Tạ ơn! '' 
Bao hạnh phúc.. chỉ cần ta nhận diện 

Hạt bụi này ơn vũ trụ, giang sơn... 
 

- Xin lặng lẽ dập đầu chân đức Phật 
Nén nghẹn ngào dâng một chút tâm hương 

Tạ ơn Phật đã mang về Chân lý 
Đưa nhân sinh qua bóng tối đêm trường. 

 
Tạ ơn Đạo, Tạ ơn Đời, tất cả... 

Ơn vạn loài chan chứa một Tình thương. 
 

Mùa lễ Tạ Ơn - Thanks Giving 2013 
 

VÔ NGẠI 
 

Chiều mây bay qua núi 
Mỏi cánh ngà rụng rơi 

Nước mây chưa từng hẹn 
Ấy thế.. nhịp nhàng xuôi.. 



Mặc tình trôi.. 
 

*** 
Mặt trời vừa tự vẫn 

Buông xuống dòng thác mơ 
Này ai, ai có thấy! 

Vầng Nhật trôi.. xa mờ. 
Không bến bờ.. 

 
*** 

Hàng mù u bên suối 
Lá còn chưa úa vàng 

Gió vô thường quyến rũ 
Cuốn theo dòng.. thời gian.. 

Thôi cưu mang. 
 

*** 
Lũ Chim chiều về tổ 

Tiếng hót rơi xuống đời 
Hòa âm cùng giọng suối 

Rủ nhau tìm ra khơi.. 
Đi rong chơi!. 

 
***  

Người ngồi nơi cõi thế 
Đời cho giọt lệ buồn. 

Lệ ngược vào tâm khảm 
Giam hảm.. hồn đau thương. 

Đành, không buông. 
 

*** 
Một người nghe tiếng chuông 

Từ thiên thu vọng lại, 
Lặng im cùng đất trời 

Hòa tan chung vạn loại.. 
Lòng vô ngại. 

 
*** 

Mặc thời gian khiêu vũ 
Điệu vô thường vần xoay 



Người qua năm ngọn núi 
Thả tình.. cho mây bay.. 

Qua cơn say. 
 

Himachal- India Hạ 13 
 

VÔ ƯU 
 

Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp 
Cuộc sống này thư thái, nhẹ nhàng hơn, 
Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản 

Hồn thơ ngây, nào nhuốm chuyện đau buồn. 
Mưa rồi nắng, nắng mưa.., đời vẫn vậy 

Tại lòng mình sóng dậy mới đau thương 
Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy 

Kìa! Vô Ưu vẫn đẹp giữa vô thường. (*____*) 
 

Vội 
 

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa 
Vội vàng sum họp vội chia xa. 

Vội ăn, vội nói rồi vội thở 
Vội hưởng thụ mau để vội già. 

 
Vội sinh, vội tử, vội một đời  

Vội cười, vội khóc vội buông lơi. 
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ! 

Vội vã tìm nhau, vội rã rời... 
 

Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội 
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. 
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở 
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua. 

 
Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội 

Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. 
'' Đáy nước tìm trăng'' mà vẫn lội 

Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà... 
 

Vội quên, vội nhớ vội đi, về 
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê! 



Có ai Giác lộ bàn chân vội 
'' Hỏa trạch'' bước ra, dứt não nề... 

 
Bodhgaya mùa Tipitaka 2012 

 
Vọng bình yên 

 
Ta chờ ròng rã một ngày 

Đến đêm yên bình ngơi nghỉ 
Xác thân dường đã hao gầy 

Nỗi chờ dài như vạn kỷ. 
 

Ta chờ mòn mỏi cả tuần 
Mong sao tới ngày Chủ Nhật 

Cuối tuần đã đến bao lần 
Đời ta vẫn hoài tất bật. 

 
Thôi thì chờ đến... cuối năm 
Xa xăm.. nhưng lòng cố đợi. 
Tết đến, xuân qua âm thầm 

Bình yên còn xa vời vợi. 
 

Đành hẹn lòng sang năm mới 
Mọi điều chắc sẽ tốt hơn! 
Hạnh phúc trốn xa tầm với 
Ta chờ, chờ đến héo mòn… 

 
Mắt sâu thẩn thờ, ngơ ngác 
Bao giờ mới gặp bình yên? 
Ơ hay, tóc chiều nay bạc! 

Một đời… chờ trong ưu phiền. 
 

Thôi thế kiếp này đã lỡ 
Bình yên, Hạnh phúc đời sau! 
Rồi hẹn cùng nghìn sau nữa 

Ta hóa đá chờ… thiên thâu… 
 

VỌNG MÃI LỜI RU  
 

À ơi con ngủ cho tròn 
Mẹ ru.. bể cạn non mòn vẫn ru  

Ơi à.. giấc ngủ mùa thu 



Mẹ đưa qua những sương mù tháng năm. 
 

Bàn tay lót chỗ con nằm 
Dịu dàng ấp ủ, âm thầm sớm khuya  

Lời ru thắm đượm tình quê 
Ầu ơ.. lặng cả tiếng ve muộn phiền. 

 
Ơi lời ru mẹ dịu hiền 

Cho ngày thơ dại thần tiên ngọt ngào, 
Bàn tay mang phép nhiệm mầu 

Chắt chiu, mưa nắng dãi dầu vì con  
À ơi.. con ngủ cho ngon.. 

Một vầng trăng khuyết đã tròn giữa đêm. 
 

Lời ru gieo hạt bình yên 
Mây trời rủ xuống ngoài hiên ngủ vùi  

Mẹ ru ấm chỗ Ngoại ngồi 
Cho phai thương nhớ ngậm ngùi tử sinh. 

 
Ru con, mẹ cũng ru mình 

Ru niềm đau thủa bóng hình cách xa 
Ru cho vẹn cả tình cha 

Quan san vạn lý thiết tha giống nòi.. 
 

- Lớn khôn cách biệt mẹ rồi 
Lời ru theo vạn bước đời của con.. 

Ru Đời, ru Đạo vuông tròn  
Thiên thu tiếng mẹ hóa hồn núi sông.. 

 
Viết cho Ngày Của Mẹ (HAPPY MOTHER,S DAY) 

 
Vọng Tiếng Kinh Xưa 

 
Ta ngỡ hồn ta những miếu đền 
Từ trong vạn cổ kiếp không tên 

Vẳng nghe như tiếng ngàn xưa gọi 
Tâm thức trở mình sau lãng quên. 

 
Chung bước ta về nơi cõi Tâm 

Giữa vùng Thạch động chốn nghiêm thâm 
Dập đầu phủ phục bàn chân Phật 
Mà nghe rơi rụng những mê lầm. 



 
.. Dòng thời gian chảy ngang trần thế 
Muôn sự chìm trong lẽ Sắc, Không 

Tiền nhân nay biết tìm đâu nữa 
Bài Kinh vách đá đã rêu phong. 

 
Ta trở về thăm chốn tịch liêu 

Ôi đời thanh thản biết bao nhiêu! 
Bôn ba vạn kiếp nơi trần mộng 

Sao bằng khoảnh khắc sống tiêu diêu... 
 

Ta ngỡ hồn ta những mái chùa 
Sau làn sương phủ kiếp hoang sơ, 
Ta về gióng lại hồi chuông sớm 

Một thoáng Thiền tâm.. chạm bến bờ. 
 

Thích Tánh Tuệ (Ajanta India 0ct 2014) 
 

VỪA 
 

Vừa sâu đậm, vừa mỏng manh 
Đó là tình cảm nhân sanh ở đời 

Vừa rộng rãi, vừa hẹp hòi 
Là con tim của bao người, của ta. 

 
Trông gần rồi cũng nhìn xa 

Là đôi mắt lúc mặn mà, dửng dưng 
Vừa nhỏ nhiệm, vừa bao dung 

Bởi nơi ý niệm riêng, chung đổi dời, 
 

Khi nằng nặng, lúc nhẹ hời 
Ấy là thái độ giữa người với nhau. 

Vừa đẹp đẽ, vừa..'' xấu đau '' 
Chỗ lòng hoan hỉ, nơi câu tỵ hiềm 

 
Vừa mạnh mẽ, vừa êm đềm 

Khi lời ai nhuốm nỗi niềm giận, thương. 
Vừa trân quí, vừa xem thường 

Là câu nhân nghĩa thuở buồn, lúc vui. 
 



Vừa hạnh phúc, vừa ngậm ngùi 
Là tình yêu đó muôn đời biến thiên .. 

Khi hữu hạnh, lúc vô duyên 
Là chân vừa đến cửa Thiền, trở lui. 

 
Thế tình là thế mà thôi 

Cũng vừa, nói mãi không rồi.. cõi ni! (*___*) 
 

Vườn xưa 
 

Con về thăm lại Vườn xưa 
Mảnh vườn Ưu Bát hương đưa thuở nào. 

Về đây lòng thấy nao nao 
Vườn xưa còn đấy tìm đâu dáng Người. 

 
Vàng son một thuở vào đời 

Sen hồng bảy bước nhạc trời hân hoan 
Trần gian ngập ánh hào quang 

Bước tinh khôi đã xua tan đêm trường... 
 

Con về thăm lại yêu thương 
Cảnh xưa hoang phế', vô thường tháng năm . 

Bên hồ soi bóng lặng thầm 
Những mong dư ảnh nghìn năm hiện về 

 
Chân quanh dươi' cội Bồ Đề 

Chạnh lòng tủi phận xa quê lạc loài . 
Đường trần mấy độ u hoài 

Bao mùa đếm những tàn phai , ngậm ngùi... 
Về đây, về với Phật rồi 

Dù vườn xưa vắng bóng Người, mỗi con 
Lumbini thuở huy hoàng 

Ngày con về đến tưởng còn vọng âm . 
 

Ôi Ưu Đàm đóa nghìn năm! 
Mà con xưa đã biệt tăm chẳng về. 

Chiều nay đốt nén nguyện thề 
Dừng chân, thôi bước sơn khê lạc lầm. 

 



Để mùa Phật Đản hằng năm 
Con còn thấy Phật bước thầm trong con... 

 
Xin Sống Lại Một Lần 

 
Nếu tôi được sống thêm lần nữa 

Sẽ về ngồi lắng đọng giữa chiều quê 
Bên sông nhỏ trôi qua làng tĩnh lặng 
Soi bóng mình, nghe lúa hát ven đê. 

 
Nếu tôi được sống thêm lần nữa  

Với bạn hiền cùng dạo phố sau mưa, 
Tìm một chỗ bên dòng đời vội vã 

Ngắm chiều rơi.. đồng vọng tiếng chuông chùa.. 
 

Nếu có thể xin thuyền đời trôi ngược 
Chở tôi về thắm lại buổi hoa niên. 

Sống hiện tại thong dong không ràng buộc 
Không '' thả mồi bắt bóng '' để truân chuyên. 

 
Giá như được sống thêm lần nữa 

Sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau riêng 
Lưng cúi xuống bên những đời bất hạnh 
Mắt tình thương mong xóa dịu ưu phiền.. 

 
Nếu có thể, xin bắt đầu Sống lại 

Thôi tháng ngày rồ dại.. chuốt ăn năn  
- Dẫu biết kiếp nhân sinh là hữu hạn 

Lòng tôi còn chan chứa tận nghìn năm! 
 

Xin sự sống cho tôi lần cơ hội 
Để tâm tình mở lối, biết khoan dung 
Nhìn nhận thế không vội vàng kết tội 

Hiểu và Thương mong trải đến vô cùng... 
Thích Tánh Tuệ 

(Viết thay cho tâm trạng của một người đang cận tử bởi Cancer ) 
 

Xuân Bên Cội Bồ Đề 
 

Sáng nay có con chim nhỏ 



Dậy sớm hót vang đất trời 
Báo tin xuân về đây đó 

Hương xuân lan tỏa ngàn nơi. 
 

Vạn vật dường thay áo mới 
Sau giấc ngủ dài đông miên. 

Bên Cội Bồ Đề tĩnh lặng 
Nhà sư vẫn thế ngồi yên. 

 
Đông phương ánh dương bừng rạng 

Một vầng tỉnh thức, hạo nhiên. 
Bước chân kinh hành nhè nhẹ 

Đời vui ngan ngát hương thiền. 
 

Xuân về bên ngôi Tháp Cổ 
Bụt mĩm miệng cười như nhiên. 
Xuôi dòng thời gian xuân vắng 

Môi ai vẫn nụ cười hiền. 
 

Bốn mùa nhịp nhàng luân vũ 
Kiếp người theo đó loay hoay. 

Vững thân bên Bồ Đề thụ 
Ơ ! Tâm Xuân tại nơi này. 

 
Xuân gióng hồi chuông tỉnh thức 
Nguyện cầu :'' hải yến hà thanh ''. 

Hương Bồ Đề Tâm sực nức 
Lan xa... đây đó yên lành. 

 
Ngày xuân tay tròn sen búp 

Dâng hương hoa ngát cõi đời. 
Cúi xin Như Lai về ngự 

Trong lòng nhân thế nơi nơi.. 
Bồ Đề Đạo Tràng trước thềm Xuân mới 2013 . 

 
Xuân bên Đại Tháp nguyện cầu 

 



Sớm mai dậy nâng chén trà tỉnh thức 
Ngắm bình minh thắp nắng đẹp trong vườn 

Chim tung cánh hót vang lời hanh phúc 
Mừng Xuân về rộn rã tiếng yêu thương . 

 
Trời se lạnh xoa bàn tay thật ấm 

Niệm Từ tâm con đốt nén trầm thơm . 
Bên Đại Tháp dâng lên lời khấn nguyện 

Xin hương lòng theo gió quyện muôn phương ... 
 

Xuân đã đến nguyện cầu cho thế giới 
Một mùa xuân an lạc với thanh bình, 
Niềm hạnh phúc theo nhau về trên lối 

Người thương người, tươi đẹp kiếp nhân sinh . 
 

Xuân đã đến nguyện cầu cho Đạo Pháp 
Mãi rạng ngời , bất diệt giữa trần gian , 

Đạo kiên cố như Bồ Đề Đại Tháp 
Mặc phong ba, biến đổi... cõi nhân hoàn . 

 
Mùa xuân đến rồi xuân qua thầm lặng 

Nguyện muôn loài, nhân thế mãi lòng xuân . 
Xin còn có quả tim này dâng tặng 

Cho đời kia mà chẳng chút bâng khuâng . 
 

Ngày xuân mới, gióng hồi chuông thức tỉnh 
Kinh Từ Bi xin hát tặng muôn người. 
Trên Pháp tọa Thế Tôn vừa xuất định 

Ồ! hào quang bừng chiếu, rạng muôn nơi ... 
 

Bodhgaya-Xuân Tân Mão 2011 
 

Xuân Thường Tại 
 

Có người ra đầu ngõ 
Níu áo ngày xuân qua 

Tô lại màu Mai nở 
Ước mơ xuân không già 

 
Nhưng xuân còn lúc đến 
Hẳn theo dòng ... xuân đi 

Đâu phải đời yêu mến 
Mà xuân ở lại vì ... 



 
Có người ra ngoài phố 
Hỏi xuân vừa đi đâu 

Con sông nào trôi ngược 
Cho đẹp mãi ngàn sau 

 
- Ngôi chùa trên núi nọ 

Cội Mai nở bốn mùa 
Biết Xuân về ở trọ 

Không đón thì không đưa 
 

Xuân trên xứ Phật 
 

Xuân trên xứ Phật không Mai nở 
Đâu biết mùa xuân nửa lại về. 

Sáng nay.. ngồi đếm từng hơi thở 
Nghe lòng gờn gợn.. chút xuân quê. 

 
Thoáng đã năm năm trên đất Phật 
Nào thấy mai, đào khoe sắc xuân! 
Mùa đông buốt lạnh còn say giấc 

Nên ngỡ ngày xuân vẫn mịt mùng. 
 

Khuya 30 Tết không nghe pháo 
Nửa đêm đồng vọng tiếng chuông chùa. 

Ngoài kia làng mạc mờ hư ảo 
Ôi đời... chìm đắm mãi trong mơ !... 

 
Thuở còn thơ dại chờ xuân đến 

Bấm đốt bàn tay tính mỗi ngày… 
Nay quá nửa đời, thôi ngóng đợi. 

Mà từng xuân đến vội, không hay! 
 

Dòng đời vẫn mệt mài trôi mãi 
Xua buổi xuân thì đi rất xa . 
Đưa tay níu áo thời gian lại 

Quay mặt, người ơi… một tuổi già!. 
 

Xuân về, xuân cứ khoe hoa thắm 



Cửa thiền yên lặng ngắm xuân sang. 
Hương xuân nhân loại hồn say đắm 

Nên nẻo hoàn nguyên bước lỡ làng … 
 

Đầu năm, pha một chung trà nhạt 
Đốt nén trầm hương cúng Phật đà. 

Dâng chút '' lòng thành '' tuy '' lễ bạc '' 
Cùng Người, con tiễn một năm qua. 

 
Dẫu biết Xuân về trong cõi mộng 

Vẫn nguyện đời an lạc, thái bình… 
Vén rèm Xuân thấy đời hư vọng 

Quay về Tỉnh Thức, dứt phiêu linh. 
 

Bodhgaya- INDIA Xuân 2012. 
 

Xuân về trong cõi mộng 
 

Xuân đi Xuân đến đã bao lần 
Mang lại vui, buồn bao thế nhân 

Hoa Xuân nở rộ chờ rơi rụng 
Đây người tống cựu, đó nghinh tân . 

 
Ai người thấy được ánh hào quang 

Ẩn lớp sương mù của thế gian? 
Giao thừa pháo nổ hay tim vỡ 

Tỉnh giấc đông miên qua' ngỡ ngàng… 
 

Vui Xuân chưa thỏa bỗng Xuân tàn 
Dòng đời như nước cuộn mênh mang 

Hoa cười chưa thắm hoa tàn tạ 
Chưa kịp mừng Xuân…dạ ngổn ngang 

 
Xuân về thay áo vạn vật tươi 

Riêng Xuân không mới được con người 
Đưa tay níu lại mùa Xuân trước 

Để ngắm xưa hồng những nét môi . 
 

Mỗi độ Xuân sang mỗi độ già 
Bước lần đến mộ cõi đời xa. 
Củi khô tứ đại thêm tàn hoại 



rước lửa vô thường đốt chẳng tha. 
 

Xuân trong cõi thế, Xuân hằng mộng 
Thôi hãy về…cho dạ bớt sầu ! 

Xuân-Tâm, ấy mới xuân lồng lộng 
Tươi cánh mai ... hoài chốn biển dâu.... 

 
Xuân Viễn Xứ 

 
Ta lỗi hẹn rồi với Huế xưa 

Với chiều phai nắng, với cơn mưa 
Với đường hoa xứ hương thoang thoảng... 

Có lẽ.. hồn quê vẫn đợi chờ ? 
 

Ta lỗi hẹn rồi ơi Cố Đô 
Xuân đi, xuân đến đã bao mùa. 
Mây về đỉnh Ngự hay xa vắng 

Cho nhắn một lời thăm xứ thơ ! 
 

Ta lỗi hẹn về thăm cố hương 
Mùa Đông ngoài nớ vẫn mù sương.. 

Tiếng hò trên bến còn vang vọng 
Lay cõi lòng ai gợn sóng buồn ? 

 
- Mấy mùa viễn xứ xuân hoài niệm 

Bảo Quốc, Thiên Minh.. những mái chùa. 
Trầm bỗng lời kinh hương khói quyện 

Cố quận.. bây chừ trong giấc mơ.. 
 

Ta lỡ hẹn về thăm bến sông 
Một dòng nắng đục với mưa trong 
Thần Kinh nhịp sống trôi trầm lặng 

Răng khiến người xa xứ nặng lòng ?.. 
 

- Người ta bảo Huế '' đi mà nhớ ''  
Nào phải là nơi '' ở để thương! '' 

Chắc quê hương đó còn duyên nợ 
Mấy độ ly hương.. lặng nhớ nguồn.. 

 
Xuân lỗi hẹn về thăm chốn xưa 
Biết ta còn hẹn đến bao giờ ? 

Trăng tàn nguyệt tận còn đây Huế 



Một mảnh tình quê .. chẳng bến bờ..... 
 

Sáng ra ngắm nụ hoa hiền 
Chuyện trò cây lá bình yên sau vườn 

Hỏi thầm khe khẽ giọt sương 
Này em có biết vô thường sắc, không?" 

( Thích Tánh Tuệ) 
 

Uống Trà Với Phật 
 

Phật ở nơi đâu? - Ở mắt nhìn 
Ánh nhìn bi mẫn khắp hàm linh  

Muôn loài hiện hữu trong trời đất  
Một dòng máu đỏ với con tim. 

 
Phật ở nơi nào? Nơi thế gian  

Giữa nghìn biến động vẫn khinh an  
Nhân sinh mở mắt - thường say mộng  

Phật khép làn mi - biết rõ ràng. 
 

Tìm Phật nơi nào? Nơi cõi mê  
Trăng lòng chưa rạng bởi mây che  
Chỉ trong Giác niệm xoay nhìn lại  

Thoáng chốc đài liên đã cận kề. 
 

Phật ngự nơi nào? Nơi đổi thay  
Mà thương, mà Hiểu vẫn đong đầy.  
Mở lòng phụng sự cùng nhân loại  
Đâu ngờ.. Phật hiện giữa đôi tay! 

 
Ai biết tận tường lẽ sắc, không  

Không còn kiếm Phật khắp Tây, Đông  
Bỏ buông chấp thủ , đời vô ngã.  
Trọn chén trà vui với Phật lòng... 

 
               Như Nhiên Thích Tánh Tuệ  

         NPĐ Cực Lạc- Houston TX 08-2017 
--------------------------- 

 
Tôi xin nắm lấy bàn tay 

Để nghe xa xót thương thay phận người 
''Ai mua trăng'' bán cho đời 



Bán niềm đau đớn, chơi vơi tháng ngày.. 
Thương vì tiền kiếp lỡ gây.. 

Âm thầm chấp nhận đắng cay, tủi sầu 
Ơn đời, vẫn mến thương nhau.. 

Nghe nghìn bất hạnh nhiệm mầu biến tan.. 
--------------------- 

- Xin là giọt thanh lương  
Trên nhành dương của Mẹ 

Một giọt.. khắp mười phương 
Xoa dịu lòng nhân thế. 

Nguyện cho nghìn giọt lệ 
Trôi xuôi vạn nỗi niềm. 
Mắt trong nhìn dâu bể 

Vẫn rạng ngời, an nhiên.. 
 

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát 
--------------- 

Tặng người một ánh hồng dương 
Cho hồn mở ngõ yêu thương đến cùng 

Một ngày trong cõi tạm dung 
Vạn điều độ lượng sống chung trọn lành .  

Vì mình trong cả chúng sanh 
Thì vui với sự viên thành của nhau .. 

Tay sen chắp nụ nhiệm mầu 
 

Chân thành chúc một năm đầu Vạn An. __(())__ 
Như Nhiên 

--------------- 
Ai ăn Cà.. không ? 

Ai về xứ Phật chiều nay 
Xin dừng chân ghé quán đây ăn Cà.. 

Cà này ngon nhất Ta bà 
Vừa bùi, vừa béo gọi là Cà Ry.. 

Quán Cà gần Cội Bodhi 
Ăn cà với Chạt Pati, tuyệt vời! 

Đặc biệt tu sỹ thì mời 
Cúng dường 2 bát kiếm lời.. Phước ân . 

Người nấu đích thực bần tăng 
Ngon thì khen thưởng, dở.. nhăn răng cười! 

Trời lạnh thêm trái ớt tươi 
Cắn vô một nhát, ấm đời giêng hai.. 

Ai về xứ Ấn chiều nay 
Sau khi lạy Phật, ghé đây ngồi dùm.. Hihi (*__*) 



 
Thầy Càry.. chay. 

Mô Bụt 
------------------ 

Tăng là bậc từ hòa, nghiêm tịnh 
Dứt trần lao, Đạo quả viên thành 

Lục căn vắng lặng vô sanh 
Ứng Cúng Cao Thượng: nhân lành thế gian. 

 
Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng 

Ở đương lai vô lượng Thánh, Hiền 
Ơn sâu Tăng Bảo hiện tiền 

Con xin kính lễ, gieo duyên Niết-Bàn. 
 

Namo Sakya Muni Buddha 
--------------- 

Ngại gì gió lạnh mùa đông 
Chỉ ngại Lòng mình khép cửa mà thôi 

 
- Xin làm ngọn nến lẻ loi 

Thắp lên rạng rỡ niềm vui một lần.. 
Dù không sáng trọn đường trần 

Cũng xin hết dạ ân cần một phen.. 
 

Namo Buddahya 
------------------ 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 
 

Mẹ về ấm áp lắm thay 
Sửa kia với lại bình này cho con 

Chở tam thiên một bình tròn.. 
Ơi, nguồn tịnh thủy cho non nước đầy... 

Mẹ về áo trắng màu mây... 
-------------- 

Tặng người một ánh hồng dương 
Cho hồn mở ngõ yêu thương đến cùng 

Một ngày trong cõi tạm dung 
Vạn điều độ lượng sống chung trọn lành.  

Vì mình trong cả chúng sanh 
Thì vui với sự viên thành của nhau.. 

Tay sen chắp nụ nhiệm mầu 
Chân thành chúc một năm đầu Vạn An. 

Namo Buddhaya __(())__ 



------------------------ 

Lửa Tam muội tự nhiên hóa hiện 
Xá Lợi châu miên viễn ngàn sau 

Hằng bao thiên kỷ tôn xưng 
Pháp thân bất diệt thâm sâu rạng ngời 

Ngài ra đời tự thân giáo hạnh 
Đức Thượng Tôn hiển thánh ai bì 

Vầng trăng viên mãn trí bi 
Xuất phàm một thuở sử ghi bối vàng 

Pháp và Luật bốn ngàn tám vạn 
Lời Thế Tôn ba tạng bảo lưu 
Trải bao tuế nguyệt xuân thu 

Cõi đời còn khổ chuông từ còn ngân 

Chúng con nay bốn hàng hữu học 
Nén tâm hương xưng tán Tôn Sư 

Lời xưa vọng đến hôm nay 
Nguyện noi theo gót Như Lai trọn lành 

--------------- 
Vào chùa gội rửa tham, sân 

Chấp tay nhìn Phật buông dần chấp, mê.. 
Vào chùa là để trở về  

Biết tâm và Phật không hề cách xa. 
Vào chùa để sống bao la  

Ta và sanh chúng một nhà Như Lai.. 
Quay về sống giữa trần ai 

Ba nghiệp thanh tịnh chùa ngay tại lòng.. 
Nhẹ nhàng sống Đạo thong dong 

Nương thuyền Chánh Pháp vượt dòng tử sinh.. 
 

 



Trang tác phẩm của 
 Thích Tánh Tuệ 

 

https://quangduc.com/author/post/12/1/thich-tanh-tue 

 
Sưu tầm: Phật tử Viên Hướng 
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