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LỜI NÓI ĐẦU

Từ ngày cùng các bạn thành lập Nội san Hương 
Sen đến nay đã gần mười năm. Trong khoảng thời 
gian đó, Kim Tâm đã ghi những tâm tư, cảm nghĩ 
của mình lại thành những vần thơ. Một số đã được 
tập hợp thành tập thơ nhỏ MỘT TRỜI XUÂN. 
Nay hội đủ duyên lành, Kim Tâm tập hợp số còn 
lại thành tập thơ MƯA HÈ này

“Mùa hè đầy nóng bức
Cơn mưa mát mọi nhà
Tươi cây tùng, cây bá
Cây phượng vĩ đằng xa...”

Không có ước mơ gì khác, MƯA HÈ chỉ muốn là 
cơn mưa nho nhỏ để làm thư thái tâm hồn chư vị 
trong giây phút thưởng lãm. 
Xin chân thành tri ân chư Tôn đức, các thi văn 
hữu, quí độc giả đã dành cho MƯA HÈ những 
ưu ái cũng như những cảm tình đặc biệt. Chân 
thành cảm ơn thi hữu Doãn Lê đã có bài viết giới 
thiệu, anh Quách Giao đã có những bài bình thơ 
của Kim Tâm. Xin phép và cảm ơn các thi hữu có 
thơ được trích đăng trong phần phụ lục. 

Kính chúc Chư Tôn đức, liệt quí vị vô 
lượng an lạc, vô lượng cát tường.
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Giới thiệu 
ĐỌC  MƯA HÈ

Sau tác phẩm Một Trời Xuân đem đến cho 
người đọc một ngọn gió mát làm thư thái lòng 
người, Mưa Hè lại đến với chúng ta, xoa dịu đi 
cái nắng hạn khô hanh cả ngoài đời lẫn trong từng 
nếp tư duy về cuộc sống.

Là một vị chân tu, hơn ai hết Hòa Thượng 
Kim Tâm đã biết thể nhập Phật Pháp vào với cuộc 
đời, hòa nhập vào những sinh hoạt bình nhật của 
chúng sanh. Chính nhờ vốn sống phong phú ấy, 
Hòa Thượng đã nhìn thật sâu vào thực tại linh 
động qua những biến hiện của tâm thức, và được 
thể hiện qua những bài thơ đậm chất nhân văn 
trong cái muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Các 
câu chữ cứ tự tâm mà ra, như những phân tử nước 
cứ theo theo dòng mà chảy, không cầu kì, trau 
chuốt, không đánh đố, bí hiểm – Tất cả đều tự tại, 
vô ngại. Và vì thế toàn tập thơ không đóng khung 
trong một chủ đề nào, và những tầng nghĩa của 
ngôn ngữ sẽ khai mở tùy theo góc nhìn của từng 
người đọc. Ngoài các bài Kỉ Niệm những ngày 
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Đại Lễ, cúng dường Chư Phật và Bồ Tát, một số 
bài mang nhiều tính triết lí sâu sắc, chiêm nghiệm 
về cuộc sống như bài Tìm Người qua cái nhìn của  
nhà văn Quách Giao: “Đây là bài thơ tình mang 
chất đạo…Tình là vì bài thơ rung cảm người đọc. 
Đạo là bài thơ mang tính triết học, nhân bản và 
nhất là hòa suy nghiệm cùng với hiện hữu…”. 
Và cũng từ đó, ta có thể thấy được tính lãng mạn 
trong cái dòng chảy rất hồn nhiên ấy, vài nơi thấp 
thoáng một dáng hồng trong tứ thơ cứ lãng đãng 
như một màn sương nhẹ:

“Sáng nay ngồi uống trà
Trước sân người đi qua
Tay cầm chiếc ô nhỏ
Trời mưa, trời mưa hoa” 
                     (Mưa Hè)

Một nét độc đáo khác có thể bắt gặp rất nhiều 
trong thơ Hòa Thượng là cái cười nhẹ nhàng, hóm 
hỉnh, có chiều sâu trong nhận thức về sự tác động 
của hiện tượng thiên nhiên trên đời sống văn hóa 
của con người: 

“ Thiên nhiên hóm hỉnh còn như thế
Chả trách trần gian lắm kẻ chơi” 
(Vịnh thằng Cu động Phong Nha)

Hay trong những chuyện bình thường của 

cuộc sống như việc nhờ nha sĩ làm lại răng mới, 
chuyện nghe bạn nhận nhiều bì đám cưới, và các 
bài chung vui xướng họa với các thi văn hữu. Tất 
cả đều mang tính lạc quan, yêu đời, xây dựng 
một thế giới quan tích cực cho con người. Phải 
chăng đó chính là cái triết lí nhất quán trong toàn 
bộ tập thơ.

Chúng ta đọc Mưa Hè hãy như cánh bướm 
bay vào vườn hoa tìm mật. Cứ thong dong qua 
từng cánh mỏng dù đó là hồng, cúc, hay dủ dẻ…
Tất cả đều đang tỏa hương thanh khiết cho đời….

Doãn Lê 
Hè 2013
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Mỗi tối đi chùa
Tặng Phật tử đi chùa thời Tịnh Độ.

Cứ mỗi tối con đến chùa lễ Phật
Là thấy mình gần gũi với Phật hơn
Tiếng niệm kinh êm nhẹ tựa cung đờn
Dẫn hồn tục nhập vào chơn cảnh giới.

Cứ mỗi tối con đến chùa sám hối
Để mong tiêu bao nghiệp chướng oan khiên
Mà cõi đời đầy trần lụy đảo điên
Không tránh khỏi những sai lầm, ngu tệ.

Cứ mỗi tối con đến chùa niệm kệ
Để nhắc mình dừng, dứt những đam mê
Để nhắc mình hãy mau chóng quay về
Trần hư ảo đeo đẳng càng sa đoạ

Cứ mỗi tối con đến chùa tịnh tọa
Xoay tinh quang nhìn lại chính người con
Để biết rằng con hiện diện trần gian
Và chiếu kiến sắc thân là huyễn hóa.

Và cứ tối, sau mỗi thời công khóa
Lại cùng nhau ngồi dưới cội bồ đề
Kể cho nhau những sung sướng, nhiêu khê,
Những kinh nghiệm trần gian mình trải quá.
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Cơn gió thoảng dưới trăng thanh ngày hạ
Tấm đạo tình chung trải buổi chiều thu
Ngày qua ngày như nước giọt vào lu
Năm tháng trải chum nước đầy không khó.

Tích lũy chút phước duyên dù nho nhỏ
Cũng nguyền xin hồi hướng đại bồ đề
Nguyện chung cùng pháp lữ một mai tê
Đồng mãn túc viên thành vô thượng đạo./.

Mưa hè

Sáng nay ngồi uống trà
Trước sân người đi qua
Tay cầm chiếc ô nhỏ
Trời mưa, trời mưa hoa

Trong hiên tôi nhìn ra
Cây xanh nhiều, ít hoa
Giọt mưa rơi nhè nhẹ
Trên cành trúc là đà

Hè năm nay nóng bức
Cơn mưa mát mọi nhà
Tươi cây tùng, cây bá
Cây phượng vĩ đằng xa

Lòng an nhiên thư thái
Tiêu sái mấy chung trà
Thời kinh mai đều, nhẹ

Tiếng chuông hòa ngân nga
17.7.2010

(Nhà phê bình Quách Giao (Nha Trang) có bài: Bình thơ 
Kim Tâm (Xem phụ lục  trang 156)
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Ba mươi năm, một 
chặng đường

Kỷ niệm 30 năm ngày
                      thành lập Giáo Hội PGVN

 
Sau ngày đất nước được thanh bình
Dân tộc hoà chung một tấm tình
Nòi giống Tiên Rồng vui nhất thống
Hiền Lương - Bến Hải xoá phân ranh

Phật giáo từ khi đến Việt Nam
Hoà cùng đất nước – dải đồng tâm!
Khi hưng, chung hưởng thời khương thái
Lúc khốn, đồng cam nỗi khổ tân

Quê hương Nam Bắc liền sông núi
Phật giáo một lòng thống nhất cao
Đại Hội đầu tiên, năm tám mốt (1981)
Đưa người con Phật đến gần nhau

Ba chục năm, qua sáu Đại Hội
Mỗi ngày Phật Giáo một xương minh
Bắc Nam huynh đệ thêm bền chặt 
Trong mối thâm giao pháp lữ tình

Tăng Ni chất lượng đều tăng trưởng
Trường dạy Tăng Ni khắp tỉnh thành
Đại học ba miền đều có cả
Giúp bao lớp trẻ được nên danh

Chùa chiền tôn tạo thảy trang nghiêm
Cảnh sắc thanh tân khắp mọi miền
Thảnh thoát chuông ngân cùng xứ xứ
Gọi người hướng thiện, rõ nhân duyên

Các ban, ngành, viện ... lo công tác
Đều đạt thành công, kết quả cao
Văn Hoá, ấn in Đại Tạng Việt
Kinh Tài, Từ Thiện,...đẹp làm sao!

Hiến chương, điều lệ nêu cương kỷ
Đường lối hành thi định rõ ràng
Đạo pháp song hành cùng xã hội
Trong lòng dân tộc – Việt giang san

Ba chục năm qua, một chặng đường
Tuy nhiều gian khó, lắm thân thương
Nhờ chư tôn đức lòng bi mẫn
Với ánh từ quang Phật dẫn đường
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Ba chục năm qua, một chặng đường
Cho nền đạo thống được minh xương
Cho người con Phật thêm gần lại
Hỷ xả, từ bi, chẳng lạc đường!

Ba chục năm qua, một chặng đường
Vững bền Phật giáo với quê hương
Tinh thần đạo pháp cùng dân tộc
Mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương!

Bách niên hạc thọ
Kính mừng Sư phụ- Sư Ông 
HT. thượng Như hạ Huệ
Nhân lễ Khánh thọ Bát tuần

Hán tự:

百年鶴壽
廣播法音開正理
權傳佛道到南天
今朝八十恭禧慶
望拜尊師壽百年
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Bách niên hạc thọ
Kính mừng Sư phụ- Sư Ông 
HT. thượng Như hạ Huệ
Nhân lễ Khánh thọ Bát tuần

Quảng bá pháp âm khai chánh lý
Quyền truyền Phật đạo đáo nam thiên
Kim triêu bát thập cung hi khánh
Vọng bái Tôn sư thọ bách niên

Pháp tự Thích Hạnh Niệm
Tự tôn Thích Viên Tịnh

Ban bố pháp âm đến Úc châu
Cho đời nhuần thấm lý uyên mầu
Tám mươi khánh thọ - Ngày vui lớn
Tuổi hạc trăm năm kính cẩn cầu

Pháp tự: Thích Hạnh Niệm
Tự tôn Thích Viên Tịnh

Biết cùng ai
Tặng Doãn Lê

Mấy độ trước 
Anh thường lên chùa
Cùng ngồi uống li cà phê buổi sáng
Khi mình anh
Khi chung các bạn
Ta cùng ngồi tản mạn chuyện đông tây
Thời gian gần đây 
Sao bỗng đổi thay
Anh biến mất
Theo bông hồng nào không biết
Chừ để mình tôi
Bên li trà nhạt
Biết cùng ai và biết nói gì đây?
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Tìm người

Tôi đi tìm người
Một người thân – thân lạ
Trải mấy xuân,
Qua bao mùa hạ
Tôi mãi tìm mà như vẫn ngàn xa!
Cây đa đã bao lần thay lá
Và cúc, hồng... đã mấy độ đơm hoa
Tôi đi cùng non nước sơn hà
Khắp muôn nẻo những nơi tôi có thể
Cho đến giờ đây
Tuổi đã suy già
Tôi đứng lại bên cầu soi bóng nước
Hình dáng đó trải bao thu xuôi ngược
Đổi thay nhiều, vẫn nhận được là tôi
Nhưng một ngày mai,
trăng lặn sao rơi!
Ai bảo giúp
đâu người tôi mãi kiếm ?!!!
(Xin  xem bài bình của Quách Giao 
          phần phụ lục trang 159)

Bốn mùa thong dong
Tặng mừng sinh nhật
HT. Thích Giác Tràng
08.8. Nhâm Thìn.

Người đi qua nhân gian
Mùa xuân vui rực rỡ
Đó đây mai vàng nở
Trải gấm khắp xóm làng

Người đi qua cõi đời
Cho mùa hạ sáng ngời
Xanh cây tùng cây bá
Cây phượng vĩ hoa tươi

Người đi qua miền đạo
Trăng thu chiếu lung linh
Đều tiếng mõ nhịp kinh
Lời lời chân bát nhã

Người đi qua muôn ngả
Mùa đông đủ chăn nồng
Gia đình vui đoàn tụ
Tình người thêm mênh mông.
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Bảy mươi hai thu đông
Bảy hai mùa xuân hạ
Người là cây bóng cả
Che mát vạn tâm hồn.

Nay nhân ngày sinh nhật
Thơ mừng viết mấy dòng
Chúc Người đầy an lạc
Năm tháng mãi thong dong.

Cảm niệm Đản Sanh PL. 2554

Ngày Đản Sanh, con cúi đầu kính lễ
Đấng Như Lai - Thiện Thệ - Đại từ bi
Trên hai ngàn năm trang sử vẫn sáng ghi
Ngày xuất thế uy nghi đi bảy bước
Chỉ trời đất, nhìn dưới trên sau trước
Tuyên bố với đời “Duy ngã độc tôn”
Giữa vô thường, huyễn ảo, mất còn
Chỉ chân tánh - Như Lai - là bất diệt
Giữa có không, dị đồng, sanh diệt
Như Lai thường nhiên trong giây phút đang là
Ngài đến cõi đời ngay vào giữa mùa hoa
Sen nở rộ - biểu trưng tâm bất nhiễm
Sen lại nở - Lòng thành dâng tưởng niệm
Ngày Như Lai thị hiện đến trần gian
Lòng bên lòng, tất cả thảy hân hoan
Vui chào đón ngày pháp thân hiển thị 
Thành kính ngưỡng đức Thế Tôn kỳ vĩ
Chỉ cho con đường bất diệt vô vi
Trong cõi đời, trong tất cả hành thi
Từng bước tiến - Như Lai là quy hướng./.



Mưa hè     Kim Tâm  22   23

Cảm niệm Đản Sanh PL. 2555

Ngày Khánh đản đã về trên cõi thế
Nén hương lòng con thắp trước kim đài
Hướng tâm tư về chân thể Như Lai
Con kính cẩn dâng mấy vần tưởng niệm
Ở trần gian qua những gì trải nghiệm
Như thật tri tâm cảnh chuyển vô thường
Bao sinh già đau chết, bấy tang thương
Mà chân thể vẫn y nhiên thường trú
Mặt sinh diệt biến thiên như bão lũ
Mặt chân như bao kiếp vốn không già...
Khi xuân sang vũ trụ đẹp ngàn hoa
Đông tàn tạ _ Xuân sau hoa lại thắm
Trong sinh diệt, khổ vui không luyến đắm
Hồi quang soi thật ngộ thể chân thường
Rằm tháng tư con thắp nén tâm hương
Mừng bất diệt đi qua dòng sinh diệt./.

Cảm niệm Đản Sanh PL. 2556

Sen lại nở
Rằm tháng tư- ngày Phật Đản cận kề
Con tâm thành vụng dại mấy lời quê
Dâng tưởng niệm đấng cha lành muôn loại
Do si mê tạo oan khiên nghiệp trái
Bị trôi lăn sanh tử đã bao đời
Nhờ phước duyên nay sinh được làm người
Gặp Phật pháp, biết rõ ràng nhân quả
Biết phước báo, biết oan khiên vay trả
Đều do nhân lành dữ của chính ta
Cửa thiên đường hay địa ngục vào ra
Đều kết quả những gì ta tạo tác
Đã biết rồi không gây thêm nhân ác
Gắng làm lành để hưởng phước về sau
Và mai chiều con cố gắng giồi trau
Vun tâm đức cho đời thêm tươi sáng
Gìn giới định để trí quang huệ lãng
Mong ngày về thanh thản bước vô ưu./.
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Cảm niệm Đản Sanh

Lại một mùa sen nở
Đã vào mùa kỷ niệm đức Bổn Sư
Vì từ tâm thúc giục
Thị hiện đến trần gian
Dù sinh trong nhung lụa, cung vàng
Ngài vứt bỏ như vứt đôi dép rách
Không quản ngại núi sông ngăn cách
Lê chân trần đi tìm đạo khắp nơi
Những đạo sư danh tiếng thuở đương thời
Đều tìm đến ân cần cầu học hỏi
A La Lam
Rồi Uất Đầu Lam Phất
Chẳng bao lâu
Ngài chứng đắc những gì các đạo sư thuở ấy
Đã khổ công rèn luyện cả đời người
Nhưng ánh đạo vẫn diệu vời
Ngài lại ra đi
Bỏ lại sau lưng
Bao thế danh đạo vị
Quyết chí tìm phương giải thoát muôn loài

Rừng khổ hạnh trên sáu năm tu tập
Thân khô gầy, đạo vẫn mù tăm
Dưới gốc bồ đề thiền tọa với quyết tâm
Không rời bỏ dù xương tan thịt nát
Trải bốn chín ngày đêm
Quán chiếu tinh nghiêm
Sao Mai mọc, tâm bỗng nhiên khai khoát
Vô lượng trần lao nhất thời thoát lạc
Như sương tan dưới ánh sáng ban mai
Ngài viên thành Phật quả
Đấng Từ Bi Trí Giác không hai
Hôm nay,
Quỳ trước liên đài
Hương hoa quả, dâng lên mừng kỉ niệm
Trong ánh đạo, trên bước đường trải nghiệm
Cho lòng con được kiên định như Ngài
Chốn trần gian dù muôn vạn chông gai
Con nguyện sẽ quyết tâm đi đến đích.
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Cảm niệm
ngày Thích Tôn thành đạo

Ngày kỷ niệm đức Thích Tôn thành đạo
Dốc lòng thành con dâng nén tâm hương
Mong kết thành đài báu đến mười phương
Nơi có đấng Như Lai đang hóa độ
Con lưu lãng trong vòng sinh tử khổ
Thay đổi lại qua nào biết bao lần
Nhờ phước duyên nay sinh tại nhân luân
Được tu học trong Như Lai chánh pháp
Quay nhìn lại thức tâm nhiều hỗn tạp
Nên trông về giác ngạn vẫn mông lung
Nhưng dù sao con thâm cảm khôn cùng
Khi ánh đạo soi đường con tiến bước
Khi cuộc sống chúng sanh đời ác trược
Đầy tham lam sân hận với si mê
Muôn loài đang giữa sinh tử ê chề
Mạnh hiếp yếu –cảnh tương tàn tương sát
Giữa vô vàn những mưu mô, lường gạt
Hướng đi nào sinh chúng thoát đau thương?
Giữa vô biên những lập thuyết chủ trương 
Đâu là ánh bình minh cho cõi thế?

Được nẻo chánh, trên đường về chân thể
Là nương nơi ân đức của Như Lai
Một đời tu thâm cảm đức sâu dày
Con kính cẩn viết mấy vần tưởng niệm
Trong cuộc sống qua những gì trải nghiệm
Nên tin sâu nơi chân lý nhiệm mầu
Đường dẫu xa, con nguyện mãi nghìn sau
Theo chân đức Như Lai về giác ngạn./.
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Cho đời mãi xuân
Tặng gđ Nhuận Quang & 
Nhuận Hiện

NHUẬN sắc xuân viên mãn
QUANG minh toả sáng ngời
NHUẬN ân tiên tổ đức
HIỆN thế tâm hoa khai
NHUẬN phước duyên tiền kiếp
TỪ hàng độ khắp nơi
NHUẬN huân tu giới định
HẢI nguyện thuận an bài
Tam Bảo gieo nhân thiện
Cảm nên quả tốt tươi
Quả do nhân phát khởi
Tinh tấn mãi xuân đời./.

Chùa không có người nấu ăn

Chùa không có người phụ trách nấu ăn
Nên mỗi sáng phải lo người đi chợ
Lần từng bữa trong vô thường tạm bợ
Được mừng vui khi có mợ phát tâm
Không có người, quý chú phải tự làm (bếp)
Cơm sống chín, canh nhiều khi mặn lạt
(Thế nhưng, thầy trò)
Cùng hoan hỷ qua ngày chay đạm bạc
Cốt làm sao kinh kệ được chuyên cần
Giữ hoà vui trong nếp sống tăng thân
Để đạo nghiệp mỗi ngày thêm thắng tấn
Vững niềm tin trong tinh chuyên cần mẫn
Cảm long thiên, hộ pháp, chúng thiện thần
Khiến bà con Phật tử kẻ xa gần
Phát dõng mãnh bồ đề tâm giúp đỡ
Để chùa được tịnh an phần nội trợ
Để thầy tâm thanh thản đẹp vần thơ./.
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Chùa đã có người nội trợ

Chùa nay đã có người lo nội trợ
Thảnh thơi rồi tôi lại viết vần thơ
Bao niềm tin, bao ngóng đợi mong chờ
Đã hiện thực nên tâm thành cảm tạ
Đem công đức xin hồi nhân hướng quả
Lên mười phương Tam Bảo nguyện diêu tri
Gia hộ người thành tựu những tâm kỳ (cầu)
Việc ăn mặc tự nhiên luôn có đủ
Đường gia đạo được bình an vô sự
Tâm thư nhiên, thân tứ đại điều hòa
Cuộc đời tươi và vui đẹp như hoa
Hơn cả những ông hoàng trên cõi thế
Có người lo cảm thấy mừng vô kể
Nên thầy trò đều hết dạ ân cần
Lo cho cô nội trợ tợ bản thân
Chỗ ăn ở gối mền chăn quạt… đủ
Bàn phía trước nước trà cùng các cụ
Với ti vi giải trí lúc nhàn thư
Còn thuốc trầu lúc nào cũng có dư
Cái di động ? – Thứ cần, không thể thiếu.
Để đôi lúc chùa gấp cần nhu yếu
“A lô…” Người đem đến có dùng ngay.
Người phát tâm- đâu dễ thế gian này
Nên mấy vận tán dương ghi để lại./.

Chùa em
Phổ nhạc hát dâng hoa

Ở nơi thành phố cổ
Chùa em có dáng xưa
Mái cong và ngói đỏ
Tiếng kinh cầu ngân đưa

Chùa em tên Pháp Bảo
Tôn hiệu Tổ khai tông
Dòng thiền Minh, Thiệt, Pháp
Ấn Chơn Như Thị Đồng

Tên xưa chùa Phật Học
Rồi Tỉnh Hội Quảng Nam
Mỗi tên mang dấu ấn
Một lịch sử sang trang

Nhưng rồi chùa xuống cấp
Thầy kiệt lực lo toan
Cùng thập phương góp sức
Chùa trùng tu đã xong
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Hôm nay ngày khánh hạ
Chư Tôn đức quang lâm
Thập phương cùng câu hội
Đẹp mùa xuân ước mong!

Mừng vui cùng kính ngưỡng
Hoa xuân quyện hoa lòng
Dâng mừng thành kính chúc
Ngày khánh hạ thành công./.

Bốn mùa xuân
                           Tặng mừng đám cưới Đức & Muống

Trăm năm đã hẹn cùng non nước
Khéo giữ cho tròn đạo thuỷ chung
Đá nát vàng phai, tình mãi đẹp
Nhẫn hoà, gia thất bốn mùa xuân

Chùa Trúc Lâm, Chicago 2009
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Chúc an vui, hạnh phúc
  Mừng ngày thành hôn của 
     Như Châu & Thu Hà
 21.6. Canh Dần (01.8.2010)

Hôm nay ngày hai con thành hôn lễ
Để chúc mừng, ta viết mấy vần thơ
Chúc hai con thành tựu những niềm mơ
Đã hoài bão cùng nhau từ bao độ
Trong cuộc sống gia đình dù sướng khổ
Tình thương yêu là chất liệu keo sơn
Đã vợ chồng đừng tính thiệt so hơn
Mà phải biết nhịn nhường cùng kiên nhẫn
Biển Đông rộng - vợ chồng hòa, tát cạn
Việc khó khăn, chung sức cũng thành công
Chúc hai con muôn việc thảy hanh thông
Bề gia thất an vui và hạnh phúc./.

    Cùng anh
ngày sinh nhật
Đồng cảm cùng Doãn Lê

Dòng đời trôi lặng lẽ
Già chết đến cận kề
Vui chi mừng sinh nhật?
Lo tìm rõ lối về

Trên đầu hai thứ tóc
Đường đời chẳng sẻ suôn
Buồn vui đều trải khắp
Vẫn chưa biết cội nguồn!

Đời người đâu được mấy
Trăm năm chỉ phút giây
Còn thở ra - linh hoạt!
Không hít vào - tử thây!

Già nua cùng đau ốm
Luôn theo đuổi bủa vây
Chờ mắt mờ, tai điếc ?
Đâu Cực lạc phương Tây?
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Chừ ta còn chút sức
Gắng phấn đấu từng ngày
Kệ kinh, thiền,... tu tập
Tư lương lúc buông tay

Để mai ngày xả báo
Ngồi tòa sen trời Tây
Thong dong ngoài năm tháng
Niềm vui nào sánh tày ?!!!

Hẹn ngày vui tái ngộ

Tôi chỉ sẽ ra đi trong ít tháng
Rồi trở về với quê mẹ thân thương
Tiệc tiễn đưa – thông lộ - lúc lên đường
Thành tâm chúc người ở nhà sức khoẻ

Chiều hôm nay cùng chung nhau vui vẻ
Ngày mai đà kẻ ở với người đi
Dù chia tay nhưng cũng chẳng buồn chi
Vì cùng ở trần gian còn gặp lại

Thế giới bây giờ văn minh hiện đại
Dù cách xa vạn dặm vẫn lưu thông
Khi ở đôi nơi ai có nhớ mong
Nhấc điện thoại “A lô”! Thôi thoả thích

Mùa chuyển đông trời có mưa rả rích
Tháng mười rồi chưa lạnh giá đã may
Ít năm nào miền Trung đẹp (như) năm nay
Thiên nhiên hẳn ưu tiên cho xứ Quảng
Ra đi chỉ trong thời gian ngắn hạn
Tiệc chia tay đông đảo đã vui rồi
Chờ ngày mai khi xong việc quy hồi
Vui tái ngộ - Vui xuân thêm rộn rã./.

Ngày chia tay 
      6.11.11
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Khóc cha

Người đã đi về cõi tĩnh không
Ngàn thu cách biệt lệ tuôn dòng
Bơ vơ con trẻ nơi trần thế
Réo gọi “cha ơi” nát cả lòng

Mãi mãi từ nay đành cách biệt
Người đà an giấc ngủ thiên thu
Ơn cha con biết làm sao trả
Núi Hỗ trông lên khói tỏa mù./.

Lại tiễn người đi

Ngày con đi, tiễn đưa thầy đã viết
Bài thơ dài khuyên nhủ, dặn dò
Giờ về thăm và trở lại xứ xa
Thầy lại viết mấy vần thơ đưa tiễn
Đời là cuộc hành trình miên viễn
Cõi trần gian, chốn lưu trú nhất thời
Chuẩn bị cho một chuyến tiếp ra khơi
Cố chèo chống để cuối cùng đến đích
Đời không phải luôn luôn tùy sở thích
Nên biết xoay nghịch cảnh trở thuận duyên
Không mong chờ sông nước mãi lặng yên
Chỉ cầu nguyện cho mình đầy đủ sức
Cho tâm chí luôn luôn sung nghị lực
Để vượt qua những giông tố, phong ba
Để một ngày và chắc hẳn không xa
Thuyền nhẹ mái xuôi về sông bến cũ./.
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Mẹ tôi

Mẹ tôi
Như hình ảnh những bà mẹ quê đất Việt
Sống một đời vất vả gian nan
Mẹ nhọc nhằn trên đồng sâu, ruộng cạn
Sớm mò cua, trưa nhặt củi quanh làng
Lo miếng cơm manh áo, đẹp chồng con
Còn riêng mình
Áo vai đụp, 
lưng sứt chỉ, sờn màu nào đâu sá
Mưa đông, nắng hạ, mẹ đều bươn bả
Nuôi dạy đàn con một gái năm trai
Gia cảnh nghèo đâu dám sánh cùng ai
Nhưng tất cả được cơm no, áo đủ
Quãng vắng thân cò, một đời lam lũ
Tuyết sương dầu dãi, suốt kiếp lao đao
Ân đức mẹ hiền - biển rộng, trời cao!
***

Hồi tưởng lại khi tôi còn đi học
Một lớp Năm, xã nhà chưa mở được
Đến học trường xa, đường bộ khoảng mười cây
Ba giờ sáng tôi trở dậy học bài
Thì mẹ đã lo nồi cơm nắm muối
Phần ăn ngay, phần mẹ đơm vào lá chuối
Bọc mo cau để tiện việc mang theo
Con đường làng quanh co
Từng bước nhỏ eo sèo
Nhóm bảy đứa chúng tôi lê bước bộ
Một niên học, một năm trường gian khổ
Không thiếu bữa nào, mẹ vất vả lo cho
Từ sáng tinh mơ mãi tận tối mờ
Mẹ tất bật không một giờ ngơi nghỉ
Đôi phút rảnh, mẹ vội cầm kim chỉ
Tay mẹ quê, ôi, sao đẹp - dịu dàng!
Âm dương giờ con mẹ đã đôi đàng
Mỗi hồi tưởng, khôn ngăn dòng lệ nhỏ
Vu Lan sang, nương hồi chuông nhịp mõ
Tiếng kinh cầu đưa mẹ vãng Tây phương./.
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Mừng Khánh Lễ
Mừng lễ Khánh thành Tứ Ân tháp
 và Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 
Quảng Đức tu viện

Kể từ ngày người cất bước ra đi
Phước đức đẩy đưa để đến chốn này
Thành phố Melbourne - trời Úc quốc
Do nhân duyên và cũng do năng lực
Ngôi chùa xinh, xinh bản sắc Việt Nam
Thời gian trôi thấm thoát hai mươi năm
Cơ sở vươn lên “chở che hồn dân tộc”
Tưởng như mơ, nhưng không, đây sự thực
Bằng con tim, bằng khối óc dựng xây
Đã hai lần tôi có dịp qua đây
Đứng chiêm ngưỡng với tâm thành thán phục

Cùng ra đi có bao người ngã gục
Giữa vô cùng sóng gió của đại dương
Đến nơi đây được bảo bọc, yêu thương
Của đất nước nhân từ, đa văn hóa

Được yên vui sống chung cùng tất cả
Không biệt phân chủng tộc, sắc màu da
Cảm nghĩa tình - không ngại tuổi về già
Xây dựng tháp Tứ Ân hằng tưởng nhớ

xxx

Công xây tháp - Hai mươi năm nặng nợ
Lễ Lạc thành dâng hiến khắp mười phương
Từ xa xôi, miền Trung Việt quê hương
Tôi viết mấy dòng, tâm thành tán ngưỡng./.
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Mừng nhà mới
Tặng Phật tử Phạm Thị Ý

Ngôi nhà vật chất đã xây xong
Mái ấm trần gian thoả tấm lòng
Cần phải ra công xây dựng tiếp
Ngôi nhà tâm thức để thong dong

***
Ngôi nhà tâm thức, không vô tướng
Sẽ mãi trường tồn, chẳng biến suy
Cho dẫu trần gian vào kiếp hoại
Y nhiên bất động, tịnh vô vi.

26.7.Tân Mão

Mừng nhà mới
Tặng Doãn Lê

Nhà mới làm xong đẹp đẽ
Mừng tặng một chiếc đồng hồ
KÍNH CHÚC TÂN GIA ĐẠI KIẾT
Nhìn xem để hẹn đúng giờ
Mong rằng không còn tí xíu
Không còn chút nữa ... bâng quơ

Ngày về thăm lại
Kỷ niệm ngày

Sư phụ về thăm lại quê hương

Tám mươi tuổi đời
Bôn ba đây đó
Nay trở về quê
Tóc nhuốm màu sương
Sáng thức dậy
Bên ly trà nóng
Thả tâm tư theo dòng chảy thời gian
Tưởng như mơ 
Mà sự thật rõ ràng
Đây quê mẹ - Nơi chôn nhau cắt rốn
Nơi đã trải những buồn vui lẫn lộn
In đáy lòng bao kỷ niệm mến thương
Để thời gian trên bước sống tha hương
Luôn cháy bỏng một ngày về thăm lại
Đây chùa Cầu bên sông Thu mãi mãi
Nước êm đềm xuôi về với đại dương
Đây tổ đình Chúc Thánh, chốn thân thương
Nơi ấp ủ quãng đời thời niên thiếu
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Đây …và đây…
Những chùa, đình, vũ, miếu
Vẫn uy nghi, sừng sững tự bao giờ
Những con đường xưa…, quả thật như mơ
Vẫn nguyên vẹn như tâm tư hằng ấp ủ!
Tôi tìm về ghé thăm hàng pháp lữ.
Bạn bè xưa nhiều vị đã ra đi
Chuyển biến thời gian, sinh diệt thạnh suy!
Vẫn còn đó cây da kèn xanh lá …
Vẫn còn đó…quê hương, còn tất cả …
Ôi! Đẹp lòng mong ước chuyến hồi quy !

Quà sinh nhật Tú Yên

Hôm qua nghe nói rồi quên
Đêm nằm sực nhớ đã trên mười giờ
Dẫu trễ chẳng nỡ làm ngơ
Gởi anh kèm với bài thơ ...chút quà!

(vui thôi mà!)
01.01.2011
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Niệm Phật chào

Nam mô A Di Đà Phật
Tay tôi cung kính chấp
Chào vị Phật tương lai
Trong chân như bình đẳng
Chúng sanh – Phật không hai.

Nên mỗi khi gặp ai
Đều kính thành chấp tay
Học “Bất Khinh Bồ Tát:
“Không dám khinh các ngài”

Người là Phật ngày mai
Tuy nay còn trái sai
Mặt trời chân trí hiện
Liên hoa túc hạ khai1

Nên mỗi khi gặp ai
Tôi cung kính chấp tay
Tâm thành niệm đầy đủ:
“Nam mô … A … Di …
                Đà …(Phật)

1 Hoa sen nở dưới chân, đức Phật khi bước đi dưới chân Ngài có hoa 
sen nở. Ý ở đây khi trí tuệ vô lậu phát sinh thì lập tức thành Phật.

Sách tấn an cư
Kỷ niệm mùa an cư kiết hạ

PL. 2554 - 2010

Mỗi năm mùa kiết hạ an cư
Viết mấy vần thơ sách tấn tu
Khí tiết uất nồng bao, có dẫu ...
Chùa chiền bận bịu mấy, cho dù ...
Vẫn tuân thánh chế, vui hòa kính
Vẫn giữ thiền quy, đoạn hữu dư
Cho đạo trường lưu cùng hậu thế
Cho đời thường nở đóa vô ưu./.
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Sư già quét sân

Chùa không có tiểu điệu
Sư già đi quét sân
Cơm mai nhờ tín hữu
Không kể người sơ thân

Sư lom khom lưng mỏi
Đứng nhìn trời bâng khuâng
Mây trời trôi lãng đãng
Đám xa đuổi đám gần

Tình đời như mây nổi
Bềnh bồng điều giả chân
Người đời năm tháng đuổi
Nào ai dễ lần khân.

Sương mai đầu ngọn cỏ
Thoáng chốc sát na thân
Hư huyễn trần gian mộng
Điểm điểm thảy tuỳ nhân.

Một sáng 
ngày đông Nhâm Thìn

Mừng Lễ An Vị Phật
Chùa Bảo Minh, Clarinda, Vic, Aus.

Tặng Đại đức Thích Viên Tịnh

Vượt mấy trùng dương đến xứ người
Xây nền Phật pháp được xinh tươi
Để cho đạo thọ xanh trời Úc
Cho ánh từ quang toả rạng ngời

08.01.2012

PHẬT 
SỰ 
VIÊN 
THÀNH
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Thăm huyện mới

Sáng nay đi Phật sự
Ở tận vùng núi xa
Đường gian truân khúc khuỷu
Đèo gập ghềnh trải qua
Cheo leo ven vách núi
Cây đông xanh, chửa hoa
Chăn đàn bò, ông lão
Ngước nhìn trời bao la
Không ham mùi phú quý
Thanh thản thú yên hà:
-“Trần gian nào dễ mấy
Ai người bạn cùng ta”
Bên đường ruộng đang vỡ
Nông dân vội vào ra
Cuộc đời quen lam lũ
Mưa gió vẫn xông pha

Cuối trời về phía nội
Chiếc cò phô lông ngà
Trên lưng trâu ngất ngưởng
Chú mục đồng vui ca
Đường về mưa tầm tã
Vẫn thấy đời nở hoa
Buổi tiếp tân vui vẻ
Quên mệt quãng đường xa

                  18.11.2008
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Thánh Đản nguyện cầu
Kỷ niệm Thánh Đản 
Bồ Tát Quán Thế Âm 
19.2 Nhâm Thìn - 2012

Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Mười chín tháng hai, mừng ngày Thánh Đản
Con tâm thành kính cẩn viết vần thơ
Cõi trần gian con đắm đuối dại khờ
Nên tác tạo bao oan khiên nghiệp chướng
Giết hại, tà dâm, tham sân vô lượng
Cướp đoạt, vọng ngôn, xảo trá đủ điều
Cả một đời oán kết đã quá nhiều
Như biển cả, như núi cao vời vợi
Trong cuộc sống chỉ cốt sao mình lợi
Còn hại người – Ai sống chết mặc ai!
Quả từ nhân, nay con biết không sai
Theo nhân quả, chắc tam đồ chịu khổ
Ở nhân gian, nào đói cơm thiếu áo
Nào ốm đau, ác tật, bị điên cuồng…
Những mong cầu không xứng toại luôn luôn
Đều kết quả của bao nhân xấu ác

Nay con thành tâm hướng về Bồ Tát
Nguyện nương nhờ Từ lực được tiêu ma
Cho tâm con không còn hướng nẻo tà
Đường giải thoát từ nay luôn rộng mở
Những ác nghiệp, ác nhân nguyền dứt bỏ
Cùng mọi người biết hướng thiện tu chân
Để trần gian đau khổ được vơi dần

Hoa từ ái nở trong lòng nhân thế./.
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Thành toàn Phật sự
Tặng con Thích Thông Thắng

Ngày chính thức con đảm đương Phật sự
Rất hân hoan, Thầy viết mấy vần thơ
Chúc cho con được thành tựu ước mơ
Làm trưởng tử - thừa hành Như Lai sứ
Lo công tác hoằng dương nơi Phật tự
Độ chúng sanh giác ngộ rõ đường về
Dù vinh quang nhưng chẳng ít nhiêu khê
Phải sáng suốt kiêm vận hành bi trí
Trước từ mẫn với chúng sanh – huệ thí
Sau tùy duyên đem giáo pháp truyền ban
Để muôn nơi nhuần thấm ánh đạo vàng
Hạnh vô ngã, vị tha không thể thiếu
Với Phật đạo, tâm hành là chủ yếu
Nói và làm phải tương ứng cùng nhau
Luôn y vào tịnh giới sống thanh cao
Thì Phật sự viên thành không khó mấy.

Tháng Giêng năm Nhâm Thìn

Tiếng Việt tôi

Người hẹn tôi đến chừ
Ngồi trông ngóng mắt đừ
Với tay quyển từ điển
Tìm chữ “chừ” tra xem

Lật ngay đến vần cờ (c)
Cờ a, cờ ô, ... ơ 
Cờ hờ ... ư lần tới (ch...ư)
Chừ đây nghĩa sờ sờ:
Ngay đây, ngay bây giờ
Thế mà tôi đã chờ
Ít ra ba mấy phút
Tiếng Việt hay vô bờ

                        01.7.2010
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  Tưởng nhớ mẹ 
nhân ngày huý kỵ

Trở về quê kỷ niệm ngày mẹ mất
Trên bàn thờ di ảnh khói hương lan
Dáng mẹ hiền tay cầm chuỗi lần tràng
Mẹ tôi đó, người mẹ quê chân chất
Cả một đời mãi gió sương, tất bật 
Không một ngày thư thả, đã vì con
Chịu gian nan, cực khổ vẫn không sờn
Mẹ bươn chải lo cho con ăn học
Thời chinh chiến chịu vô vàn khổ nhọc
Vẫn an nhiên vui bước với gian truân
Không tài ba, không lỗi lạc, kinh luân
Nhưng đã mở cho tôi trời cao rộng
Dạy tôi biết thế nào là cuộc sống
Biết yêu thương, đùm bọc giữa nhân quần
Ngày Vu Lan – Thành kính nén hương trầm
Con cầu nguyện mẹ an nhiên cõi Phật./.

Vào xuân

Vào xuân muôn vật chuyển tươi xinh
Đây đó hân hoan thỏa tấm tình
Kiều diễm mai vàng phô sắc thắm
Kiêu sa cúc trắng tỏa hương trinh
Cụ già vui thấy nhà tươm tất
Em bé mừng khoe áo mới tinh
Từng bước quê ta lên sức sống
Quê hương vang khúc nhạc thanh bình

Vịnh thằng cu động Phong Nha

Hình một thằng cu thấy rõ mười
Mặt mày không có, dáng xinh tươi
Đầu chui vào núi lòng như thẹn
Đít nhón ra không ý tựa mời
Khách đến tham quan tay thích vuốt
Người qua trông thấy miệng toe cười
Thiên nhiên hóm hỉnh còn như thế
Chả trách trần gian lắm kẻ chơi ./.

5/8/ Đinh Hợi



Mưa hè     Kim Tâm  60   61

Thăm lại thằng Cu
động Phong Nha

Tôi về thăm lại chú Cu con
Giữa chốn rừng sâu của núi non
Lạc mẹ thân nương chui rúc đá
Thấy người vía hoảng  để phơi mông
Năm qua mà mãi hình không lớn
Tháng trải giờ đây trí có khôn ?
Vóc dáng nhờ nơi tay tạo hóa
Địa linh sông núi thổi nên hồn

Thăm lại động Phong Nha

Trên đường thăm viếng động thiên nhiên
Bát ngát bao la một cảnh tiên
Ngược nước con thuyền trôi lịch kịch
Xuôi dòng tầm mắt ngắm triền miên
Non cao chất ngất tươi hồn núi
Động đẹp lung linh đượm phước duyên
Đi mãi sao lòng còn luyến nhớ
Bởi tình mặc bút, bởi miền thiêng?!!

Kỷ niệm chuyến đi dự lễ kỳ siêu 
anh linh anh hùng liệt sĩ Trường Sơn.

Vua Trần Nhân Tông

Cai trị lê dân sáng đức hiền
Hai lần thống soái thắng Mông Nguyên
Làm vua, trí dũng vinh non nước
Làm Phật, từ bi rạng pháp thiền
Chẳng nại phong trần đi tứ xứ
Để gieo ánh đạo đến muôn miền
Lợi danh quyền thế xem như rác
Nối thạnh tâm tông - Đại Giác viên



Mưa hè     Kim Tâm  62   63

Về lại chùa xưa
Kỷ niệm húy nhật
 HT. Sư bá Thích Trí Giác
26.8.Nhâm Thìn (11.10.2012)

Hai năm tròn con không về chốn cũ
Để được quỳ trước di ảnh uy nghi
Để được nhìn khói hương nhẹ lan đi
Mang chuyển giúp tâm con về sư bá
Con, công việc trần gian bề bộn quá
Hai năm qua không trở lại chùa xưa
Dòng thời gian trải quá mấy kỳ mưa
Có thêm lớp rêu phong trên mái ngói !
Với bao độ hè về, cơn nắng xói
Có hằn thêm vết nứt trước hiên chùa !
Nay thoáng nhìn màu lá đổ lưa thưa
Trung thu cũng vơi dần hồi trống giục
Nhịp tim con như có gì đôn thúc
Để bây giờ con quỳ trước kim đài
Của Tôn sư nơi danh thắng Tam Thai.
Thỏa tâm nguyện dâng vần thơ kính lễ./.

Về thăm lại
Kỷ niệm chuyến Hương Sen thăm lại 
chùa Minh Thiện, Diên Khánh, KH.

Đã lâu lắm chưa về thăm chùa cũ
Thăm lại bạn bè, văn thi hữu phương xa
Đường trần gian lưu lãng mãi bôn ba
Mỗi một bước lại càng xa cố lý
Tìm đâu được những tri âm, tri kỷ
Để cùng nhau dìu bước trở quê xưa
Nhờ duyên may mấy bận đến thăm chùa
Gặp bạn cũ như “giải châu bâu áo”
Bao lần lại qua, keo sơn tình đạo
Đậm tình đời thêm mấy chuyến giao lưu
Dòng thời gian lờ lững cứ êm trôi
Thấm thoát đã mấy năm chưa trở lại
Đường tuy xa nhưng đi về không ngại
Chỉ do vì duyên sự quá đa đoan
Việc đạo, việc đời công tác đảm đang
Nên chưa rảnh để về thăm chùa cũ
Bạn bè xưa nay vẫn còn đầy đủ ?
Khỏe mạnh thường, gia đạo thảy an vui ?
Chuyến đi này mong gặp gỡ mọi người
Để thăm hỏi, hàn huyên cho mãn nguyện./. 
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Vu Lan nhớ mẹ

Cứ mỗi năm nắng vàng phai cuối phố
Là lòng con đã cảm thấy nao nao
Vu Lan về con nhớ mẹ dạt dào
Ân dưỡng dục sinh thành chưa đáp trả
Trong chiến tranh lúc bom rơi đạn nả
Đôi tay gầy mẹ tất tả bao che
Chiến trường xa ba biền biệt không về
Ngôi nhà nhỏ miệt quê không còn nữa
Với sức tàn mẹ kiếm ăn từng bữa
Miễn con no, dạ mẹ đói nhiều khi
Tuổi thơ ngây con nào có biết chi
Đã nhiều lúc vô tình làm mẹ khổ
Con nào biết mẹ tảo tần gian khó
Để cho con không thua sút bạn bè
Con ngạnh ương, lời mẹ dạy không nghe
Còn hờn dỗi – cho mắt người ngấn lệ

Con lớn khôn hiểu được ân trời bể 
Thì mẹ già đã Lạc quốc rong chơi
Bây giờ mẹ không còn nữa trên đời
Mong báo bổ, lệ rơi nhìn phong thọ1

Chiều Vu Lan, hòa tiếng kinh nhịp mõ
Con ngưỡng cầu hồn mẹ được tiêu dao
Trên liên đài, sen chín phẩm thanh cao
Mãi siêu thoát ngoài vòng sinh tử khổ.
 
1 Phong thọ: Tích ngài Tử Lộ, học trò đức Khổng Tử, lúc 
nhỏ nhà nghèo, đội gạo đi bán để nuôi mẹ, lòng thường 
vui vẻ. Sau này ông làm quan lớn sống trong cảnh giàu 
sang nhưng mẹ không còn. Ông thường nói: “Mộc dục 
tịnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tại” 
(Cây muốn lặng nhưng gió không ngừng, con muốn nuôi 
cha mẹ, nhưng cha mẹ không còn ở đời).
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Xuân như ý

Mùa xuân mới đang về cùng vũ trụ
Đem tươi vui hoà quyện khắp muôn nơi
Tâm thư nhiên theo vận chuyển đất trời
Thơ đôi vận đón chào niềm hoan hỉ

Xuân hội tụ cả muôn điều hoa mỹ
Xuân khơi nguồn cho ý thiện, tình chân
Xuân xua đi bao giá rét đông tàn
Xuân ấp ủ ấm nồng ngày sum họp

Nàng xuân đến cùng mang về hương Tết
Khi mai vàng phá tuyết điểm đầu bông
Và muôn hoa khoe sắc thắm tươi hồng
Muôn chim cũng dưới trời xanh chuốt giọng

Khi hạo khí đất trời xuân chuyển động
Thì muôn người cùng chung  một tấm lòng
Hoà xuân tình, trải xuân cảm, đôi dòng
Chúc dân tộc một mùa XUÂN NHƯ Ý.

                                                       Xuân Quý Tỵ - 2013

Xuân từ thiện

Xuân về cảnh vật xinh tươi
Em về mang cả nụ cười về theo
Những khuyết tật, những gieo neo
Nhờ đôi tay nhỏ cảnh nghèo ấm êm
Mong xuân ngày một xinh thêm
Mong đời vơi bớt nỗi niềm thương đau!

                                                     Xuân Tân Mão

Nhuận tươi
                                     Tặng Ptử Nhuận Quang &
                                                                     Nhuận Hiện

Nhuận tươi trong ánh đạo
Quang sáng toả muôn phương
Nhuận trạch tâm từ ái
Hiện đời thọ phước tường
Bên nhau hành thiện pháp
Bố thí gieo tình thương
Thiền định, tu chân tuệ
Học theo đấng pháp vương.
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Thơ dịch:

三月安居
年年三月夏安居
繫著鞭繩莫緩舒
奔馬善持令正順
狂牛能養使調柔
散昏兩極離情識
覺靜中和合本如
好把念頭成一片
一歸何處進追思

Tam nguyệt an cư

Niên niên tam nguyệt hạ an cư
Hệ trước tiên thằng mạc hoãn thư
Bôn mã thiện trì linh chánh thuận
Cuồng ngưu năng dưỡng sử điều nhu
Tán hôn lưỡng cực ly tình thức
Giác tĩnh trung hòa hợp bổn như
Hảo bả niệm đầu thành nhất phiến
Nhất quy hà xứ tấn truy tư

Ba tháng an cư
Hằng năm ba tháng hạ an cư
Cầm giữ roi, dây1 chớ hoãn thư
Ngựa ruổi hay gìn cho chánh thuận
Trâu cuồng khéo dạy khiến điều nhu
Tán hôn2 xua đuổi xa tình thức
Tĩnh giác3 trung hòa hợp bổn như
Gom chặt niệm đầu thành một khối
Một về đâu nữa, gắng suy tư

1 roi và dây xỏ mũi trâu, dụng cụ để chăn trâu
2  Tán loạn và hôn trầm, là hai trạng thái tâm lý thường mắc 
phải khi tham thiền
3 Tĩnh là yên tịnh, là chỉ, thuộc định; quán: là giác chiếu, là soi 
xét, thuộc huệ. Định huệ cân bằng tu tập, không thiên lệch.
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Trí chứng không sinh:

Trí Châu Như Thủy Nguyệt 
Chứng Nhập Pháp Chân Thường 

Vô Khứ Lai Tự Tại 
Sanh Sanh Ngộ Pháp Vương 
Hiền Tài năng quán chúng. 

Đăng Địa Nhậm Thừa Đương 
Tịnh Trì Cương Giới Hạnh 
Cảnh Phật Độ Gia Hương
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc 

Phương Trượng Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, New 
South Wealth, Australia, viếng Giác linh Hoà thượng 
Thích Trí Hiền, viên tịch tại Mỹ. Kim Tâm dịch thơ Việt 

ngữ theo yêu cầu của TT. Thích Nguyên Tạng)

智珠如水月
証入法真常
無去來自在
生生悟法王
賢才能觀眾
登地任承當
淨持剛戒行
境佛度家鄉

Dịch:
Trí xem việc thế dường trăng nước1

Chứng đắc chân như thể diệu thường
Không đến không đi, không uế tịnh
Sinh đâu thảy gặp pháp trung vương2

Hiền tài dẫn dắt muôn loài thoát
Đăng nhập vào hàng thánh thập phương
Tịnh độ từ nay Ngài tự tại
Cảnh tâm không khác- đáo gia hương

Thích Hạnh Niệm
Chùa Pháp Bảo - Hội An, QNam.

1 Trăng trong đáy nước
2 Vua trong các pháp
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Thượng tọa Thích Thiện Thông
Tình phương xa

Đường xa ân nghĩa chẳng hề xa
Bốn biển tình như đã một nhà
Tịnh thất đậm đà câu đạo lý
Văn đàn thắm thiết chuyện thi ca
Hồn thơ tục khách bừng khai nhụy
Mạch bút thiền sư chớm nở hoa
Cho dẫu xuân thu nhòa kỷ niệm
Tấc lòng son sắt khó phôi pha

Dịch thơ Hán ngữ:

遠方情
路遠義恩非遠矣
弟兄四海者同家
深交靜室譚真理
固結文壇詠啟歌
俗客詩魂流逝水
禪師筆脈暢開花
春秋紀念如埋沒
一片丹心尚不磨

上座釋行念

Viễn phương tình

Lộ viễn nghĩa ân phi viễn hỹ
Đệ huynh tứ hải giả đồng gia
Thâm giao tịnh thất đàm chân lý
Cố kết văn đàn vịnh khải ca
Tục khách thi hồn lưu thệ thủy
Thiền sư bút mach sướng khai hoa
Xuân thu kỷ niệm như mai một
Nhất phiến đan tâm thượng bất ma

                                   TT. Thích Hạnh Niệm
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Thân phi nhất lũ

身披一縷常思織女之勞
日食三餐每念農夫之苦
普願檀那施主增益福田
法界人天齊成佛道

Thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao
Nhật thực tam san, mỗi niệm nông phu chi khổ
Phổ nguyện đàn na thí chủ tăng ích phước điền
Pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo.

Không nặng nhọc ngày đêm thao thức dệt
Vẫn đủ đầy y tốt đẹp mịn màn
Chẳng sớm hôm lao động trải gian nan
Mà có đủ cơm ăn ngày ba bữa
Mùa an cư nào dám đâu lần lữa
Đem hết lòng lo niệm Phật, tụng kinh
Hồi hướng cầu siêu độ các vong linh
Cùng phước báo đến đàn na thí chủ./.

慶祝尊師
慶祝尊師壽八旬
歲寒松竹與爭春
智聰奇特推頭衆
心朗超然拔首群
慧炬高懸開覺路
明燈普燿啟旋真
和光弘法為家務
尚憫含生住法身

Khánh chúc Tôn Sư

Khánh chúc Tôn sư thọ bát tuần
Tuế hàn1 tùng trúc dữ tranh xuân
Trí thông kỳ đặc thôi đầu chúng
Tâm lãng siêu nhiên bạt thủ quần
Huệ cự cao huyền khai giác lộ
Minh đăng phổ diệu khải toàn chân2

Hoà quang hoằng pháp vi gia vụ
Thượng mẫn hàm sanh trụ pháp thân.
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Chúc Mừng Tôn Sư

Khánh chúc tôn sư thọ tám mươi
Tranh cùng tùng trúc sắc xuân tươi
Trí thông kỳ đặc trần bao kẻ !
Tâm sáng siêu nhiên thế mấy người !
Đuốc tuệ nêu cao đường giác rạng
Đèn thiền chiếu diệu lối qui ngời
Nghiệp nhà hoằng pháp chung vai gánh
Thân trụ trăm năm – phước lộc đời.

Chú thích: 
(1) Tuế hàn: Mùa lạnh trong năm, chỉ cho mùa đông. Thông 
thường, đến mùa đông thì cây cỏ đều điêu linh, tàn tạ, chỉ có 
cây mai, cây tùng và cây trúc còn xanh tươi nên người xưa 
gọi mai, tùng và trúc là tuế hàn tam hữu, ba người bạn của 
mùa đông lạnh. Tùng và trúc càng già càng cứng cáp, càng 
mãi xanh tươi. Mai thì ngoài sự cứng cáp ra còn dẫu già 
nhưng đến mùa đông thì ươm nụ để sang xuân thì trổ những 
đóa hoa vàng tươi. “Tuế hàn tùng trúc dữ tranh xuân” ý 
chúc tụng, khen Ngài (Trí Tâm) cùng với nhóm tuế hàn, 
cùng với mai, tùng, trúc mà tranh mùa xuân.
(2) Toàn chân: Trở về chân như.

Thơ điếu

Đang còn đó
Tưởng niệm hương linh
 thi hữu Phạm Phú Sương
ngày anh ra đi

Sáng nay trên chuyến vào thành phố
Sẽ ghé nơi anh để viếng thăm
Định thế nhưng mà đi chửa đến
Tin anh lìa thế, rất thương tâm

Hôm anh ngộ bệnh tôi liền biết
Ngặt nỗi giờ khuya chẳng tiện cùng
Các bạn đi thăm ngay lúc đó
Mấy ngày tin tức vẫn thường luôn …

Chiều qua tin đến: “anh trầm trọng”
Thành kính nguyện cầu ơn phước trên
Cứu độ cho anh qua ách nạn
Mà như linh cảm …chẳng bình yên

Tập thơ anh xướng đang còn đó
Nét mực tươi nguyên mới rỡ ràng
Một phút vô thường – cơn mộng ảo
Cuộc đời thoáng chốc đã… sang trang

Thôi nhé anh đi được nhẹ nhàng
Buồn vui giờ bỏ lại trần gian
Theo câu niệm Phật về Tây Trúc
Chia sẻ cùng anh viết mấy hàng.
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Hết mong chờ !
Kỷ niệm 49 ngày 
T/h. Phạm Phù Sa

Đã hẹn cùng nhau xướng hoạ thơ
Đến phiên. Ôi hỡi ! Hết mong chờ !
Người đi mấy tháng hồn thanh thoát
Kẻ ở bao ngày dạ ngẩn ngơ
Trên án nhạt nhoà làn khói mỏng
Ngoài hiên u uẩn ánh trăng mờ
Sương dày vẫn ấm tình ai đó 
Về với đêm này thoả ước mơ

Nhớ về anh
Tưởng niệm thi hữu Phạm Phú Sương
Nhân buổi giao lưu kn. Tiểu tường
10.3.2013 (29.1.Quý Tỵ)

Đã mười hai tháng
Anh giã từ nhân thế
Phố cổ buồn dày thêm lớp rong rêu!
Mới năm nào,
Ngày anh đi,
Xuân chưa phai sắc thắm.
Rồi hè về đòi đoạn tiếng ve ngâm
Để thu sang
Trăng lạnh lẽo bẽ bàng
Tiếp đông phủ thê lương màu rét mướt
Nay xuân lại trở về theo thời gian nhịp ước
Thiếu vắng anh,
Bè bạn giảm vui nhiều.
Buổi sáng càfé, thơ văn nhẹ những chiều
Thiếu dáng trầm buồn với cung đàn dìu dặt
Thiếu giọng hát, tiếng ghi - ta khoan nhặt
Nhóm thơ hoà thiếu mất một tri âm
Không nói ra, trong sâu lắng âm thầm
Đều cảm nhận không có gì lấp được
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Xưa nay nói thời gian là diệu dược
Một năm rồi thương nhớ vẫn chưa phôi
Âm dương kể từ độ cách đôi nơi
Thân hữu vẫn đêm ngày luôn nhớ bạn
Kỷ niệm tiểu tường, chung hoà âm vận
Hướng về anh với tất cả tấm lòng
Cầu nguyện anh nơi thế ngoại thong dong
Miền Lạc Quốc an nhàn sen chín phẩm.

Một nén nhang
Kinh viếng giác linh 
Ni Sư Tn. Giới Quang

Khi đã biết trần gian là cõi tạm
Thì xin đừng luyến tiếc nữa mà chi
Hãy an nhiên tự tại bước chân đi
Vui vẻ để trở về cùng chân thể

Trần vốn dĩ thế giới đầy dâu bể
Đã sinh ra là lão, bệnh, ưu, bi ...
Về chân như cùng nếp sống vô vi
Siêu thoát chốn u đồ đầy khổ cực

Xả báo thân hãy nương vào tỉnh lực
Của công phu tu học lúc sinh bình
Xin hòa mình với giọng kệ lời kinh
Về an dưỡng cõi Tây phương Cực Lạc

Một đời tu, siêu sinh là nguyện ước 
“Cõi đi về” đâu có chốn nào hơn
Nén hương dâng với tất cả tâm hồn
Cúi xin đấng Từ Tôn ai nhiếp thọ./.
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Thương về anh Đạm Thuỷ
Kính viếng 
hương linh anh Đạm Thuỷ

Người đi nước chảy qua cầu
Ta ngồi bến đợi, mái đầu pha sương
Tháng năm tích nhóm niềm thương
Để rồi một thoáng vô thường tâm đau
Người đi, thơ nhớ tặng nhau
Bây giờ thơ viết biết trao ai chừ !
Người đi không tiếng giã từ
Ít dòng tưởng niệm, nhớ người vong niên.

Thơ Khánh hạ

Chúc xuân Quý Tỵ

Nghinh xuân hoan hỉ mấy vần thơ
Kính chúc muôn người đẹp ước mơ
Sức khoẻ, lộc tài tròn ý nguyện 
Khương ninh, phước trí vẹn tâm chờ
Xuôi dầm, thuyền nhẹ qua ghềnh thác
Mát mái, lòng vui cập bến bờ
Vạn đoá hoa lòng dâng mạch sống
Tình đời, nghĩa đạo thắm vần thơ.
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Ngát đoá Tình Thương

Chẳng biết bao năm chung góp sức
Mang niềm vui đến khắp muôn nơi
Nay mùa xuân mới đang về tới
“Cung chúc tân xuân” viết mấy lời
Thành tâm thay mặt Ban Từ Thiện
Chúc phúc, An vui đến mọi nhà
Công sự, kinh doanh đều thạnh phát
Tuỳ tâm xứng ý, thắm màu hoa

Ta sống quây quần trong xã hội
Rách lành đùm bọc đạo ông bà
Chung quanh còn lắm người cơ cực
Chia sẻ cho nhau nghĩa ruột rà 

Giúp kẻ neo đơn, người hoạn nạn
Người nghèo, kẻ khó, kẻ cơ sa
Người vui vì được niềm an ủi
Ta được vui: tâm thiện nở hoa

Chung nhau mình góp phần công ích
Giúp giếng nước lành đến chốn xa
Giúp xoá những cây cầu khập khễnh
Người đi an ổn, đẹp làng ta

Tô cháo tình thương tuy chẳng lắm
Cũng cần góp sức để đều ca
Ngôi nhà tình nghĩa đầy mong ước
Dưỡng lão, tế bần có chút quà

Bao nhiêu công việc từ to – nhỏ
Chung sức chung lòng năm tháng qua
Hồi hướng nguyện cầu cho tất cả
An vui, mạnh khoẻ, phúc hằng sa

Năm mới tăng diên tài, lộc thọ
Niềm vui lan toả khắp muôn nhà
Chung cùng phát triển tâm từ thiện
Cho mãi tình thương ngan ngát hoa./.
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Mừng ngày 
cháu nội Doãn Lê đầy tháng

Mừng anh có cháu nội thân thương
Chẳng ngại gian lao, lắm dặm trường 
Vượt suối trèo đèo lòng khắp khởi
Chỉ mong trông thấy tiểu cô nương

Cô bé nay đà trọn tháng rồi
Ngày giờ sinh đẻ, cậy tay tôi
Mai ngày khôn lớn nên danh phận
Nhớ nhé ! Để phần cỗ bánh xôi.

Lại chúc gia đình ba má con
 Trăm năm hạnh phúc giữ vuông tròn
Đừng như ông nội, ham chơi quá !
Đầu cuối sông Tương, thấy cũng buồn !

Cuối cùng thầy chúc Xí Nhi Xương
Gia đạo an vui Đại Cát Tường
Tất cả đẹp lòng bao ước nguyện
Như thuyền xuôi nước thẳng buồm trương !

朔期求願
朔期早起禮三尊
念報深恩在佛門
春去秋來無變改
冬寒夏熱亦欽遵
上祈國泰民常樂
次願風和道永存
滿地人人修福善
西方顯視此乾坤

癸巳年三月朔旦
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Sóc kỳ cầu nguyện

Sóc kỳ tảo khởi lễ Tam Tôn
Niệm báo thâm ân tại Phật môn
Xuân khứ thu lai vô biến cải
Đông hàn hạ nhiệt diệc khâm tuân
Thượng cầu quốc thái dân thường lạc
Thứ nguyện phong hoà đạo vĩnh tồn
Mãn địa nhân nhân tu phước thiện
Tây phương hiển thị thử càn khôn.

     Tháng ba năm Quý Tỵ

Cầu nguyện sáng ngày mồng một

Sóc kỳ dậy sớm lễ Tam Tôn
Báo đức thù ân tại cửa không
Qua lại xuân thu luôn chẳng đổi
Lạnh nồng đông hạ thảy đều tuân
Trước cầu quốc thái dân thường lạc
Sau nguyện phong hoà đạo mãi còn
Khắp chốn mọi người tu phước thiện
Tây phương lạc quốc khỏi cầu mong.

四季畫題
寒雪孕懷胎
泥中不染來
幽香清月下
愈老愈刚材

Tứ quý hoạ đề

Hàn tuyết dựng hoài thai
Nê trung bất nhiễm lai
U hương thanh nguyệt hạ
Dũ lão dũ cang tài.

Đề bức tranh tứ quý

Thai nghén trong băng giá
Bùn dơ chẳng nhiễm ra
U hương trăng nhẹ thoảng
Càng cứng chắc về già
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Thăm chùa Trà Nam
Tặng thầy Trụ trì, BHT.
và Phật tử chùa Trà Nam

Sáng nay trên một chuyến đò ngang
Vừa lúc vừng dương lộ ánh vàng
Sương sớm vẫn còn nhoà mặt nước
Nhấp nhô con sóng hướng bờ sang.

Cuối đông thời tiết hơi se lạnh
Áo ấm bao nàng đẹp sắc hoa
Trắng tuyết, đàn cò trên bãi vắng
Giữa nền xanh ngát tận trời xa

Ngôi chùa thanh tịnh trong thôn xóm
Xưa nhỏ như là một chiếc am
Dân chúng dựng lên hương khói Phật
Nguyện cầu phước thọ với an khang

Trong cảnh thanh bình chùa phát triển
Nay thành phạm sát đẹp cưu mang
Về thăm hoan hỉ đề đôi vận
Nguyện ánh từ quang nhuận xóm làng.

 Cuối đông Nhâm Thìn - 2013

Viếng chùa Bà Đa
                         Tặng Đại đức Thích Thông Đạo

Tôi về viếng cảnh Bà Đa
Cái tên quen quá – quá là thân thương.
Cây đa quán nước bên đường
Trở thành phạm sát mười phương ân nhuần.
Trải bao nồng hạ tươi xuân,
Khoan từng tiếng mõ, đều từng câu kinh.
Cầu cho đời mãi an bình,
Thiêng liêng quê mẹ khương ninh, thái hoà.
Phước sinh thắm nhuận muôn nhà.
Huệ sinh nhuận khắp người ra kẻ vào
Hân hoan trong mỗi câu chào
Nhẹ nhàng tiếng hạc, ngọt ngào lời em
Người đi niệm kệ hằng đêm
Trở về sao giáng bên thềm thành sen ./.
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Vần thi

Đêm nay nằm ngủ tức cười
Cười cho hai chữ ơ - ư mà vần
  xxx
Ơ - ư vần chỉ cái râu
Mà nghe như đã từ lâu vần rồi
Ôi - i vần một chữ i
Mà nghe sao chẳng có chi là vần
Tắt đèn, mùng cũng đã giăng
Bỗng bùng ngồi dậy bật đèn lên ghi
Nực cười cho cái vần thi.

        
 Thánh Đản nguyện cầu

Kỷ niệm ngày Khánh Đản
đức Quán Thế Âm 19.2. Quý Tỵ- 2013

Kính mừng ngày Bồ Tát đến trần gian
Cho cõi đời đượm thắm ánh từ quang
Cho trần thế vơi đi bao phiền não
Cho muôn loài lắng dịu tiếng kêu than

Ngưỡng mộ đức Quan Thế Âm Tự Tại
Tâm từ bi quảng đại thật khôn lường
Ngôn từ nào cho đủ để xưng dương
Con chỉ biết gieo mình cung kính lễ

Cõi trần gian còn lắm điều dâu bể
Người với người không thật dạ yêu thương
Người với người đầy tâm ý lọc lường
Chỉ biết lợi, cứ mặc người đau khổ

Nên trần thế mãi không vơi tân khổ
Những sầu thương thêm chồng chất thương sầu
Hôm nay con xin thành kính cúi đầu
Mong Bồ Tát rủ lòng từ bi mẫn
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Tâm chúng sanh đầy sân si, tham lận
Nước cành dương xin cứu độ sinh linh
Để muôn loài được nhuần thấm đạo tình
Biết thương xót khi thấy người đau khổ

Cứu giúp nhau và không quên tự độ
Ngoài tham lam, sân hận với si mê
Để hồi quang tìm lại nẻo đường về
Cho cuộc sống thăng hoa trong giác lộ ./.

                 Duyên về miền cát trắng
                                                     Tặng Thông Thắng

Đây miền quê Duy Hải, cát trắng 
thuỳ dương
Người dân quê một nắng hai sương.
Đời dân tôi lam lũ sao thương
Cùng về chung sống
Như cách cúng dường
Lên Phật Đà mười phương.
Người ơi! Cuộc đời vô thường
Nay có mai không
Thời gian trôi chảy
Như dòng nước sông.
Nước vào đến biển 
Là nhập đại đồng
Người về đến đạo 
Hoà nhập sắc không.
Sắc không hai mặt 
Cùng một thể không
Không sắc dung thông
Không còn có không
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Như nước muôn sông
Khi vào đến biển
Không còn tên sông.
Về đây chung sống
Lắng tiếng biển xao
Nghe thông rì rào
Thấy lòng dạt dào
Nghĩa đạo thanh cao.
Người ơi! Hãy về đây
Lắng tiếng biển xao
Nghe thông rì rào
Sẽ thấy lòng dạt dào
Nghĩa đạo thanh cao./.

     Làm răng
     Tặng con Phạm Duy Quang pd Đồng Tịch
Các Bác sĩ,  y tá phòng khám Nha Khoa Úc châu
            Và gia đình đọc cho vui.

Sáng nào cũng dậy pha trà uống
Ngồi đợi ý về để viết thơ
Ngoài đó con chờ lâu quá nhỉ !
Nghi ngờ, hờn dỗi, bảo thầy ngơ !

Việc đời nhiều lúc không như muốn
Cây trái ngọt ngon phải đúng thì
Muồi chín, dòng thơ lai láng chảy
Nhà thơ thư thái bút liền ghi

Từ ngày thầy trở về phố Hội
Bè bạn đều khen trẻ đẹp ra*
Nhờ bởi hàm răng đều, trắng tuyết
Nói năng duyên dáng chẳng chi già !

Xúm lại tranh nhau xin địa chỉ
Mong sao có được bộ răng ngà
Trắng, đều, xinh đẹp như tiên giáng
Đa số nằm phe của quí bà !

Phấn khởi, rọt rành thầy chỉ rõ
Nguyễn Du tên phố, số nhà Ba (03)
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Nha khoa kiểu Úc, hàng nguyên Mỹ
Uy tín, danh vang khắp xứ Hà (Hà Nội)

Úc, Mỹ sang làm khen quá rẻ
Mỗi răng chỉ giá một ngàn đô
Thay vì bên đó “ba ngàn chẵn”
Giờ hết nhưng mà khách cứ “dzô” (vô, vào)

Ông bà nghe nói đều le lưỡi
Khoai lúa bao mùa được chiếc răng ?
Phương tiện đi về chưa tính nữa !
Có răng rồi lại lấy chi ăn ?!!

Bà bảo ông rằng: “Anh chịu khó
Nhìn em răng sún mới cơm no! 
Chờ em anh nhé, luân hồi khác
Trời đất thương tình răng trắng cho!” 

Câu nói làm thầy ngơ ngẩn dạ !
Dòng thơ cũng nghẽn chảy không ra !
Cảm thông đừng trách chi con nhé !
Sớm muộn rồi thơ cũng trổ hoa !

* Những bài thơ của các bạn gởi mừng chúc, xin đăng kèm 
ở phụ lục 3 để làm bằng chứng cho câu thơ trên và cũng là 
để cho vui vậy.

Thăm lại trường xưa
Tặng trường Tiểu học Cẩm An

Tôi về thăm lại ngôi trường cũ
Nơi đã cho tôi những tháng ngày
Êm đẹp bên thầy yêu, bạn quí
Thời gian dài học tập mê say

Trường nằm trên một vùng ven biển
Tiếng trống hoà xen tiếng sóng chiều
Những buổi trưa hè cùng các bạn
Tắm biển, hồn theo những cánh diều

Trường nép bên một đồi cát trắng
Trái cam đàng chín ánh từng chùm
Tôi cùng các bạn thường ra hái
Bất kể xương rồng xóc tứ tung

Thuở ấy, giản đơn trường một dãy
Không nhiều phòng ốc tựa bây giờ 
Anh em năm lớp chung đèn sách
Hai buổi bên nhau đẹp tuổi thơ.
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Phượng vĩ bao mùa xanh sắc lá
Rực đỏ trường xưa mỗi độ hè
Từng cánh đưa tin mùa cách biệt
Tiếng lòng hoà quyện nhạc sầu ve.

Cuối cấp giã từ lên phố tỉnh
Chiến tranh thầy dạy cũng ra đi
Tôi xa trường cũ từ khi đó
Năm chục năm rồi, có ít chi !

Hôm nay trở lại thăm trường cũ
Ký ức hiện về thuở thiếu niên
Theo nhịp thời gian trường phát triển
Trong tôi kỷ niệm vẫn còn nguyên.
                              07. 01.2013

Kỷ niệm ngày về thăm lại 
trường Tiểu học Cẩm An, nơi tôi đã 
học lớp Nhất (lớp năm bây giờ) NK.1962- 1963)

Thơ mừng chúc
Chúc mừng Đại Hội
Đại biểu PG.Qnam nk IV (2012 – 2017)

Quảng Nam, phát nguyên dòng thiền Chúc Thánh
Tỉnh miền Trung đầy trung dũng kiên cường
Người dân quyết lòng gìn giữ quê hương
Trong chiến đấu kiên trinh giành thắng lợi
Trong hòa bình như lòng người mong đợi
Tỉnh Quảng Nam trở lại vị nguyên xưa
Mười lăm năm xây dựng trải nắng mưa
Đã phát triển cho đẹp lòng mong ước
Từ thị xã, Tam Kỳ tiến lên trước
Hội An sau hai thành phố đề huề
Với quyết tâm xây dựng vượt nhiêu khê
Mười sáu huyện - miền xuôi cùng sơn cước
Phật giáo đã góp công xây dựng nước
Tại tỉnh nhà, cũng đồng sức chung lòng
Cho quê hương tiến triển đẹp hoài mong
Cho ánh đạo tỏa lan soi bước tiến
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Mười lăm năm ba nhiệm kỳ phát triển
Tốt đạo đẹp đời - truyền thống ngàn xưa
Đại hội này, kiểm điểm mặt được, chưa
Để tiếp tục phát huy hay khắc phục
Lễ khai mạc có chư Tôn Thiền Đức
Có chính quyền, mặt trận, các ban ngành
Lòng hân hoan chúc đại hội viên thành.
Tâm kính cẩn mấy vần thơ mừng chúc.

            Thừa truyền
Tặng Sư cô Thích nữ Tịnh Thường
Kỷ niệm ngày bổ nhiệm trụ trì
20.9.2010 (13.8.Canh Dần)

Tiếp thừa đuốc sáng của Tiên sư
Bốn chúng cùng tu được thái thư
Giới luật tinh nghiêm về bến giác
Kệ kinh cần mẫn đến vô dư
Gìn lòng em chị luôn hòa kính
Giữ dạ thầy trò mãi nhất như
Chánh pháp hoằng dương làm sự nghiệp
Tốt đời đẹp đạo chẳng riêng tư.

            Vào xuân

Vào xuân muôn vật chuyển tươi xinh
Đây đó hân hoan thỏa tấm tình
Kiều diễm mai vàng phô sắc thắm
Kiêu sa cúc trắng tỏa hương trinh
Cụ già vui thấy nhà tươm tất
Em bé mừng khoe áo mới tinh.
Từng bước quê ta lên sức sống
Tưng bừng vang khúc nhạc thanh bình
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Đón Xuân Dân Tộc

Cuối đông chưa bớt lạnh
Đây đó đã tưng bừng
Đóa cúc thanh hương tụ
Bông mai diễm sắc ngưng
Anh em về- hớn hở
Con mẹ gặp - reo mừng
Như ý - muôn điều chúc
An lành, thanh thản – Xuân

Xuân

Gom góp tinh ba của đất trời
Tạo nên vẻ đẹp khắp nơi nơi
Muôn loài, muôn vật đều tươi tốt
Dưới ánh xuân quang tỏa rạng ngời

Chàng cùng tử

Chàng cùng tử bỏ quê cha từ đấy
Vì áo cơm lưu lãng khắp muôn nơi
Trải phong ba giá tuyết quá nửa đời
Được chút ít vội vui mừng giữ lấy
Đâu có biết người cha từ độ ấy
Tìm kiếm con trên muôn vạn nẻo đường
Nghĩ thương con dầu dãi kiếp phong sương
Nên vẫn mãi ngày đêm luôn tưởng nhớ
  Xxx
Một hôm nọ, trên bước đường lữ thứ
Do tình cờ hay duyên phước biết đâu
Anh dừng chân trước cửa một nhà giàu
“Không thể tưởng, cao sang không thể tưởng”
Trên sư  tọa trưởng giả ngồi ngất ngưởng
Dưới chân ông, thảm đỏ rực đường thêu
Nhìn lên trên đầy trướng rũ, màn treo
Vô số khách ra vào – hàng trao đổi
- “Đi thôi, mình đứng lâu dù không lỗi
Người bắt làm, không khéo lụy vào thân”
Nghĩ là làm, không một chút phân vân
Anh bỏ chạy tìm xóm nghèo ra sức
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Ông trưởng giả, tháng năm dài thao thức
Nhớ thương con, tấc dạ chẳng hề nguôi
Chợt nhìn ra trong thoáng chốc mỉm cười
-“Con ta đó, đã có người kế nghiệp”
Sai tả hữu dẫn con vào chóng kíp
Để cha con cùng vui cuộc tương phùng
Đã từ lâu sống lang bạt khốn cùng
Anh cùng tử tâm chí quen hèn thấp
Thấy bắt dẫn – “chắc phen này chết gấp”
Ngất xỉu nằm sóng sượt ở trên sân
- “Thả nó ra, ta xét thấy chẳng cần
Đừng bắt nó làm chi thêm phiền phức”
Ông tự biết mình giàu làm con khiếp
Bèn mật sai tôi tớ đến bên anh
Cùng chuyện trò, tính toán việc làm ăn
Và dẫn dắt về làm cho trưởng giả
Anh cùng tử hỏi rõ ràng giá cả
Và thuận về cùng hai gã hốt phân
Anh siêng năng sớm tối việc chuyên cần
Không than oán, so đo như kẻ khác
Anh thật thà với tính tình chân chất
Làm đẹp lòng ông trưởng giả niên cao
Qua bao năm lo công việc ra vào
Giúp quán xuyến gia tài cho trưởng giả

Ông thương mến muốn đời anh thư thả
Cấp thêm cho tiền của, kẻ theo hầu
Anh bỏ dần tâm hạ liệt ban đầu
Song chốn ở vẫn y nguyên chỗ cũ
Trưởng giả một hôm, gọi anh khuyên nhủ
- “Khéo dụng tâm, chớ phụ tấm lòng ta”
Sau đó đem tài sản có trong nhà
Giao phó hết cho trông coi, liệu lý
Cảm ân đức, anh ân cần chăm chỉ
Coi trong ngoài nhưng chẳng chút lạm thâm
Vì tận cùng sâu thẳm của nguồn tâm
Anh cũng chỉ kẻ làm công hèn mọn
Ngày qua ngày anh âm thầm quét dọn
Những phân dơ cho sạch sẽ cửa nhà
Trải thời gian ông trưởng giả thêm già
Muốn giao phó gia tài cho có kẻ
Một hôm nọ, mời họ hàng già trẻ
Mời vua quan, thân tộc đến đông đầy
Trước chúng nhơn, ông tuyên bố như vầy:
- “Anh cùng tử chính con ông sinh đẻ”
Và thuật rõ ngày tháng năm xuân trẻ
Tên tuổi ông và tên tuổi chàng trai
Nay ông và con chính thật không hai
Gia tài có, giao phó con gìn giữ
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Thật hy hữu cho anh chàng cùng tử
Chẳng mong cầu, của tự đến không ngờ
Chỉ nhờ vào quét dọn những phân dơ
Đàn hậu tấn ý nầy suy nghĩ kỹ

xxx
Ông trưởng giả: Thích Tôn vô thượng sĩ
Cùng tử là đệ tử, cả chúng sanh
Những phân dơ: Bao phiền não, tham, sân…
Quét dọn đó: Công phu tu tập vậy.
                             20.10.2009
 Chùa Trúc Lâm, Chicago, Illinois.

Tạ từ một chuyến đi

Chuyến đi ba tháng nay gần kết thúc
Phút tạ từ xin viết mấy vần thơ
Cõi trần gian đôi lúc thật như mơ
Những phong cảnh, tâm tình người con Phật
Sống xa cách trên nửa vòng trái đất
Tình lại thân như ruột thịt trong nhà
Bởi từ bi, trí tuệ đã đơm hoa
Tình trang trải khắp quần sinh hoàn vũ
Từ dấn bước trên con đường vô trụ
Đến Illinois, tạm trú tại Trung tâm
Văn hóa Phật giáo Việt – chùa Trúc Lâm
Đúng vào độ mùa thu vàng lá đẹp
Viếng hồ Michigan, dạo vườn Botanic
Thăm nhiều nơi, ôi cảnh đẹp diệu kỳ!
Khách du phương theo tiếng gọi ra đi
Thăm đây đó đã thoáng qua ba tháng
Theo thời gian thả bước chân lãng đãng
Đến Vermont và ghé lại Boston
Thăm chùa Phúc Hậu, giảng pháp tại Wisconsin
Đi Cali, rồi bay qua Las Vegas
Đường tuy xa nhưng nghĩa tình không cách
Nên chuyến đi sau trước được vuông tròn
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Đến Iowa khánh thành chùa Phổ Môn
Rồi dự buổi thiền trà chùa Phước Hải
Là khách lữ có được nhiều ưu đãi
Đi đó đây thăm viếng các tiểu bang
Sang Nebraska thăm Thượng tọa Linh Quang
Rồi lại đến Sota thăm Hạnh Đức (Minnesota)
Đường xa xôi, lái xe đi cũng cực
Nhưng vui vì vạn lý được tương phùng
Thấy đạo mầu tỏa rạng cũng thêm mừng
Và tiếp tục theo chương trình định trước
Đến Houston, trú tại nhà Thanh Trúc
Thăm Thượng tọa Nguyên Hạnh chùa Việt Nam
Chiều bạt về viếng cảnh ở Linh Sơn
Mãi gần tối mới đến chùa Tịnh Luật
Ở đây giảng một ngày hai thời pháp
Rồi cùng nhau thưởng thức vị Cao Lầu
Món mì ngon đặc biệt khó tìm đâu
Lại có được nơi đồng hương tại Mỹ
Đặc sản Hội An góp niềm hoan hỉ
Giúp chuyến đi thêm ý vị đậm đà
Mấy ngày sau, sang viếng cảnh Pháp Hoa
Đồng thời đã ghé thăm thầy Nguyên Lễ
Ba giờ xe nhưng đi trông cũng dễ
Cũng nhẹ nhàng êm ái tựa như ru

Trời Hoa Kỳ nay đã độ cuối thu
Cây trơ trụi, cảnh không còn xinh đẹp
Chuyến đi tôi cũng vào giai đoạn khép
Về Trúc Lâm thu dọn để lên đường
Đi Cali và ở đó hồi hương
Kết thúc chuyến đi dài tròn ba tháng
   Xxx
Ba tháng qua với đất trời, đạo bạn
Với tấm tình chư Tôn đức mười phương
Với bà con Phật tử, những đồng hương
Tình đạo, tình đời biết bao thắm thiết
Đến bây giờ, trước phút giây giã biệt
Tôi ngồi đây ôn lại - thật như mơ
Trải tâm hồn, tôi viết mấy vần thơ
Lưu lại để gọi là…

… LỜI CẢM TẠ
 Trúc Lâm, Chicago, Illinois
      13/11/2009
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Thu đến chậm

Mùa thu năm nay đến chậm
Lá vàng còn ánh trên cành
Lâu lâu một cơn gió thoảng
Vàng thu theo gió như tranh
Tôi người xứ xa mới đến
Yêu thu nên tạm dừng chân
Đỗ lại bên thành phố gió  (Chicago-windy city)
Dạo bước dọc hồ …chigan (Michigan)
Cơn gió thổi qua - lành lạnh
Ô kìa! Mấy lá lìa cành
Một chiếc thuyền buồm nho nhỏ
Về đâu giữa nước trời xanh
Con đường bờ hồ hun hút
Cuối đường đều nét cong quanh
Đưa mắt nhìn về xa tít
Quê hương giờ có an lành ?!!

Chùa Trúc Lâm, Chicago
5.11. 2009

                           Trả lời
      Tặng sư cô Tâm Thanh

Người hỏi tôi về bài thơ tưởng niệm
Có chút tình lưu luyến của trần gian
Gió đưa mây thanh thản giữa trần hoàn
Mây theo gió đâu có lời hẹn ước!
Luân lưu chuyển theo khí trời mây nước,
Tình nước mây đâu có hẹn cùng ai
Hễ đông tàn, xuân đến - hoa khai
Sự vật chuyển theo bốn mùa xuân hạ...
Nếu rộng mở để sống đời cao cả 
Sẽ cùng chung trời đất bốn mùa xuân

8giờ sáng 18.10.2009
Chùa Phổ Môn, Iowa, USA
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 Chúc thọ
Tặng thi hữu Hoàng Lưu

Được tin bạn tám mươi mừng tuổi thọ
Lòng hân hoan mấy vận đến tây hiên
Kể từ ngày đây đó nối thơ duyên
Phố cổ Hội An - Nha Trang phố biển
Qua mấy lần đến đi thăm viếng
Tình nở hoa theo từng số Hương Sen
Những vận Đường thi hòa với đoản văn
Cùng vui bút trong nghĩa tình hàn mặc
Đường xa xôi nhưng tình không ngăn cách
Bởi tâm lòng không định kiến chia phân
Bởi biết cùng quy hướng một điểm chung:
Hồn dân tộc bốn ngàn năm văn hiến
  Xxx
Bạn nay tuổi bát tuần đầy khang kiện
Sáu mươi năm đi với Đảng quang vinh
Đã cùng nhau chung văn bút thi tình
Thơ mừng chúc: 
“NGOẠI CỬU TUẦN THƯỢNG THỌ”

Mừng nhà mới

Một ngôi nhà mới làm xong
Là bao ước vọng chờ mong đã đầy
Gia đình đoàn tụ sum vầy
Trong hào quang Phật tháng ngày ấm êm
Để cho phước trí tăng thêm
Hãy lo tinh tấn ngày đêm tu trì
Chay trai cố giữ đúng kỳ
Từ tâm thiện nguyện luôn ghi nơi lòng

Mừng nhà mới

Có được một ngôi nhà mới
Toại niềm mong ước đơn sơ
Để mừng ngày vui khánh hạ
(Hương Sen đến mừng khánh hạ)
Tâm thành tặng mấy vần thơ
Kính chúc đời luôn vui vẻ
Một mùa xuân mới như mơ !
                  16.12.Canh Dần
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Muôn sự viên thành 
Nhận lời mời trong khi còn đang bận
Chuyến đi xa không thể tiện thực hành
Nên tạm mượn trang thơ hoà mấy vận
Chúc cho con muôn sự được viên thành 
Tặng Viên Tịnh

Con sinh trong gia đình truyền thống Phật
Chí xuất trần anh em cũng cưu mang
Nợ thế gian chưa dễ được bằng san
Nên nhiều vị đã trở về thế tục

Chỉ có con kiên đạo tâm, dõng lực
Quyết lòng tu không quản ngại chông gai
Chí thể hiện khi tuổi còn non trẻ
Dù truân chuyên vẫn giữ chẳng tàn phai

Đường đạo, đường đời không luôn cầu suôn sẻ
“Thì chẳng gì không thể”, chuyện xưa nay
Để ánh đạo toả lan trong trời bể
Hãy quyết lòng san lấp những nhiêu khê !
Trong nhật dụng đừng mong cầu dung dễ

Trong gian lao không nản – Chí kiên cường
Trong đời sống luôn từ bi hỷ xả
Trong tu hành hãy theo đấng Y Vương !

                                         Ngày đầu hạ Tâm Mão-2011

Chút quà quê hương
                                              Thân tặng Viên Thành

Chút quà nhỏ từ quê hương đất Quảng
Gởi tặng người quen biết tận trời xa
Để sáng chiều khi thong thả nhấm trà
Nghe đầm ấm chút tình người viễn xứ

Kim Tâm
Tân Mão-2011
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Thơ làm tại Úc

Những bước thiền hành
Kỷ niệm những buổi sáng thiền hành 
trong khóa tu học Phật pháp Úc châu
tại Kyneton,Melbourne,Vic.

Đi trong sương sớm buổi bình minh
Lòng thấy trào dâng tấm đạo tình
Một chút yên hà tràn khóe mắt
Muôn ngàn từ đức nhuận sinh linh
Ôi ! đẹp làm sao những bước chân
Của người con Phật khắp xa gần
Về đây hội tụ trong niềm giác
Xóa sạch bụi trần, những oán thân
Mỗi bước chân đi trong ánh giác
Ba đời chư Phật đã từng đi
Theo ánh dương quang từng phút rạng
Con nguyền theo Phật hướng vô vi
Đời còn đau khổ, người con Phật
Cần phải chung đi cứu độ đời
Nguyền đem gieo rắc niềm an lạc
Đến khắp nhân gian, khắp mọi loài./.

                      Cha
                            Tặng Pt Huệ Thường

Giây phút con sinh đến với cuộc đời
Cha, người đã đầu tiên vui mừng nhất
Kể từ đó cha suốt đời tất bật
Chạy đó đây lo cơm áo, gạo tiền
Chịu gian lao, cha chẳng chút ưu phiền
Miễn con trẻ có cơm ăn, áo mặc
Khi trái gió, trở trời con sài đẹn
Chạy đông tây, cha kiếm thuốc, tìm phương
Dẫu xa xôi, cha nào quản bước đường
Miễn sao trẻ được ăn chơi, lành mạnh
Mùa đông đến chi sá thân mình lạnh
Cốt sao con được ấm dạ, no lòng
Con lớn khôn cùng chúng bạn thong dong
Cha chi xiết trải tháng năm lao nhọc
Kịp đến khi con đến trường tập học
Rồi thất gia xây dựng cuộc vợ chồng
Cha lại càng khốn đốn với long đong
Cho con trẻ được công thành danh toại
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Người đã cho con cả cuộc đời
Ân cha diệu vợi quá ai ơi!
Tình cao chất ngất hơn ba cõi
Nghĩa rộng bao la vượt chín trời
Đi khắp trần gian không một chỗ...
Tìm cùng nhân thế chẳng hai nơi…
Cho ta chốn tựa đầy an ổn
Cha ở trong con mãi rạng ngời.
                          Tháng 01 năm 2012

                         Mẹ
                            Tặng những người con của mẹ

Kể từ lúc bắt đầu làm con mẹ
Thì ân Người đã trải khắp đời con
Từ phôi thai cho đến tháng ngày tròn
Mẹ nặng nhọc nâng niu con của mẹ
Cử gió sương, đứng đi từng bước nhẹ
Để cho con trong dạ mẹ an hoà
Đủ tháng ngày con cất tiếng “oa oa”
Đau trời giáng, mẹ vẫn cười sung sướng
Suốt cuộc đời, Người luôn luôn độ lượng
“Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”:
Nhường cho con từng thức uống, miếng ăn
Tập cho con từng bước đi chập chững
Để vào đời đôi chân con vững cứng
Thì mẹ già nhan sắc đã phôi pha
Miễn sao con không thua sút người ta
Còn thân mẹ mỏi mòn nào đâu sá
Ôi! đời mẹ, một cuộc đời cao cả
Mà trần gian không tìm thấy đâu hai
Kể từ khi con mang tấm hình hài
Đến khôn lớn và nên gia, nên thất
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Công của mẹ đất trời cao chất ngất
Muốn báo đền, muôn một cũng khôn đương
Giờ thành tâm hướng Tam Bảo mười phương
Nguyện các đấng Từ Tôn ai nhiếp thọ
Gia hộ cho thân mẫu con giác ngộ
Đaọ bồ đề, hiện thế được an khang
Ngày mai kia tịnh cảnh được thanh nhàn
Vui tuế nguyệt, thoát ngoài vòng sanh tử./.

                                                      Tháng 01 năm 2012

Niệm ân Thầy Tổ

Con sinh ra đời gặp thời rốt mạt
Nhưng may thay nhờ ánh đạo soi đường
Có quý thầy dạy con biết tình thương
Biết tôn kính bậc cao niên trưởng thượng
Với Tam Bảo biết cúi đầu kính ngưỡng
Biết Phật là đấng vô thượng y vương
Biết pháp là phương thuốc diệu khôn lường
Hay trị dứt chúng sanh bao khổ não
Biết Tăng là một trong ngôi Tam Bảo
Thầy chỉ đường cho con đến thanh lương
Biết vô minh giăng cùng khắp nẻo đường
Thêm ái kiến dệt luân hồi tam giới
Do tham si… từ đây nhân ngã khởi
Tạo vô vàn nghiệp chướng ở trần gian
Đã biết rồi cuộc sống dẫu long đong
Không oán trách mà quyết tâm tu sửa
Đoạn vô minh, không gây nhân ác nữa
Cố gắng làm lành, giữ sạch ý tâm.
Không chạy theo những vọng tưởng mê lầm
Để phải chịu không lường bao báo khổ
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Đã biết rồi con nguyền xin tự độ
Và quyết tâm tu tập hạnh độ tha
Được thân người nhờ ân đức mẹ cha
Hiểu sự lý là nhờ ơn Tam Bảo
Được an nhiên đi trên đường giác ngộ
Về niết bàn dứt sinh tử từ đây
Là nhờ ơn dạy dỗ của quý thầy
Ân sư trưởng con nguyền luôn tạc dạ./.

Người làm Phật sự

Sau hai tháng cùng các con nơi chùa mới
Giờ trở về thấm thoát đã đến nơi
Sắp chia tay thầy ghi lại mấy lời
Thành tâm chúc “Bao ước mong thành tựu”
Vùng Clarinda, nơi hoàn toàn xa lạ
Bỗng trở thành một chốn thật thân thương
Ngay từ khi chân bước xuống phi trường
Các con đón – bó hoa xinh xinh quá!
Và từ đó khắc ghi vào tâm dạ
Một nghĩa tình muôn thuở mãi không phai
Thêm hành trang cho một chuyến đường dài
Trên bước tiến tìm về chân giác địa
Rồi ngày mai khi thầy về trở lại
Nơi quê hương yêu dấu - Việt Nam ta
Với nơi đây, đường muôn dặm cách xa
Trong tâm khảm vẫn gần như gang tấc
Thầy nguyện cầu Hồng ân trên chư Phật
Chư thiện thần phù hộ cho các con
Ở nơi đây Phật sự được vuông tròn
Chùa phát triển như lòng hằng mong ước
Ngôi chánh điện Bảo Minh mau chóng được
Dựng xây như tâm nguyện của muôn người
Chùa luôn luôn sinh hoạt có nụ cười
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Của tất cả - không riêng tư thành kiến
Phật sự muốn vuông tròn như ý nguyện
Người chủ trì phải có trí tâm xa
Không tự tôn bảo thủ ý riêng ta
Phải mở rộng tâm hồn dung tất cả
Đầy đủ đức từ bi, lòng hỉ xả
Để muôn người khắp chốn hướng về nương
Về nơi đây như về được gia hương
Mà tâm thức ước mơ làm bến đỗ
Làm Phật sự đừng nệ hà gian khó
Cũng đừng đem thành bại để suy lường
Hãy nêu cao ý chí, vững lập trường
Khi đã thấy đi đúng đường Phật dạy
Làm Phật sự thì chớ nên nóng nảy
“Vạn sự thành“ đều do “nhẫn vi tiên”
Nhẫn để tiêu phiền não, những oan khiên
Để tháo gỡ những lụy phiền vô ích
Làm Phật sự tâm thường sanh trí tuệ
Để biết đâu là việc phải nên làm
Để tránh đi những nông nổi sai lầm
Không uổng phí tài nguyên và sức lực
Rèn trí tuệ luôn huân tu tài đức
Đủ nhân duyên thì nguyện ước tựu thành
Như vào xuân muôn vật thảy tươi xanh
Và kết quả khi thời gian muồi chín./.

Chúc Phật sự viên thành

Đã hai tháng Thầy sang thăm xứ Úc
Với các con sum họp (tại) Clarinda
Nay đến kỳ phải trở lại quê nhà
Thầy viết mấy vần  thơ lưu từ tạ
Cầu nguyện trên đấng Từ Tôn lượng cả
Gia hộ cho toàn thể thảy bình an
Hiệp toàn gia được sức khoẻ thanh nhàn
Không phiền não, thân tâm đều tịnh lạc
Đường tu đạo mỗi ngày thêm tấn phát
Việc gia đình muôn sự thảy hanh thông
Thầy trở về chỉ  có một ước mong
Bảo Minh tự sớm hoàn thành viên mãn
Phong cảnh chùa trước sau luôn quang đãng
Không khí chùa được đầm ấm vui tươi
Chùa luôn luôn có tiếng nói, nụ cười
Của tất cả trong từ bi, trí tuệ
Tiếng chuông mõ hòa cùng lời kinh kệ
Trên kính nhường, dưới hòa nhã tin yêu
Phật  sự cùng nhau kẻ ít người nhiều
Để chung sức hoàn thành ngôi Tam Bảo
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Đồng tâm chí trên bước đường tu đạo
Quyết một lòng tinh tấn chẳng hề phai
Đoạn vô minh, phiền não, những trần ai
Cùng viên mãn bồ đề chân giải thoát
Hồi hướng nguyện trời Tây phương Cực Lạc
Đài cửu liên được nhẹ gót tiêu dao
Chứ không sinh ở bất cứ nơi nào
Dù là chốn thiên đường đầy phước khánh

                         Kim Tâm Thích Hạnh Niệm
                        Clarinda, 12.01.20012

Lời Cầu Nguyện
Sáng tác nhân tiệc chay gây quỹ 
xây dựng Giảng Đường và Tăng Xá
 Chùa Pháp Bảo-Hội An.

Đến đất Úc lần này gần tròn tháng
Ngày hôm nay gây quỹ cuộc tiệc chay
Được bà con về tham dự đông đầy
Tôi cảm động viết nên bài thơ nhỏ.

Dân Việt Nam ra đi từ muôn ngõ
Quy về đây đất Úc-đậm tình người
Cùng quây quần phát triển thật xinh tươi
Không phân biệt sắc màu da, dân tộc.

Cùng chung sống nhưng không quên nguồn gốc
Hòa bất đồng trong xã hội đa văn
Cùng phát huy những công nghệ, kỹ năng
Vẫn giữ vững niềm tin nơi chánh pháp.
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Thế Tôn dạy vẫn luôn luôn tu tập
Từng bước đi thắp sáng ngọn đèn tâm
Cuộc sống trần gian, điều thiện chăm làm
Gây nhân tốt, ươm mầm cho quả phước.

Nguyện đem cả bao căn lành có được
Cầu mong cho tất cả được minh xương
Hiện đời này thêm lộc thọ an khương
Con cháu được miên trường nền quả phúc.

                                                  Nam Úc, 12/04/2008

Chiêm ngưỡng Xá Lợi Phật

Kính lạy đấng Thích Tôn Vô Thượng Giác
Thương chúng sanh thị hiện cõi trần gian
Làm con vua rồi từ bỏ ngai vàng
Đi tìm đạo khắp cùng nơi tận chốn.
Trải gian khổ, qua vô vàn nguy khốn
Vẫn kiên tâm không nản chí xao lòng.
Sáu năm trường nơi hiểm hác, thâm san
Hành khổ hạnh đến vô tiền, khoáng hậu.
Công viên mãn, tận trần lao hữu lậu
Đổ minh tinh thành Vô thượng Bồ đề
Năm mươi năm Ngài thuyết pháp đề huề
Độ vô lượng hằng sa người giải thoát
Vượt bể khổ để sang bờ an lạc.
Công viên thành, đạo lưu bố nhân gian
Rừng Sa La Ngài thị hiện Niết bàn
Lưu xá lợi để lại cho hậu thế.
Người phước gặp, lòng thành cung kính lễ
Được thắng duyên như gặp Phật ra đời
Nay đủ duyên xá lợi đến khung trời
Úc Đại Lợi cho mọi người chiêm ngưỡng
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Chúng con lạy đấng Pháp vương Vô thượng
Nhờ phước này đồng tăng trưởng Bồ đề
Chốn quê xưa con sớm được quay về
Không trôi mãi bể luân hồi sinh tử./.

Hạnh Niệm đến Nam Úc trong thời gian ông Ian Green 
đến chùa Pháp Hoa tại Nam Úc để triển lãm Xá Lợi gây 
quỹ thực hiện tượng Phật ngọc. Hạnh Niệm đã làm bài thơ 
Chiêm ngưỡng Xá Lợi Phật trên và tự dịch ra Anh ngữ để 
cho Ông Green hiểu.

Admiring the holy relic of the 
Buddha

I pay homage to the Supreme Enlightened 
One who, In virtue of his compassion of all living 
beings, appeared in this world as a Prince and then 
renounced his throne.

He sought the true way of life everywhere and 
although he endured countless obstacles and 

suffering his mind remained resolute.
For six years he lived in a dangerous cave, 

deep in the highest mountains where he practised 
self mortification Which had been neither done 
before nor would be done later. 

When completing his practice he swept away 
all mental defilements and when the morning star 
came out, he attained the highest enlightenment of 
Buddhahood. 

For fifty years he delivered his teachings and 
countless living beings attained enlightenment and 
freedom from suffering.
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Countless people travelled across the sea of 
suffering to the peaceful world.

When his meritorious feat was perfect and his 
teachings had spread across the world.

He entered the Sal forest and left his relic for 
future generations. 

If one has the good fortune to see his relic and 
pay homage to it he will receive the same good 
opportunity as being born in the time of the Buddha.

Today we have the most fortunate opportunity 
that the Holy Relic of the Buddha has been brought 
to Australia so that everyone can admire and 
venerate it.

We kowtow before the Enlightened One 
and pray that with this merit we advanced on the 
Buddha’s path.

Soon we will go back to our native land, 
no more drifting in the sea of metempsychosis 
(Samsara).           

South Australia, 7/4/2008 
Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

Suy nghĩ
(Dịch từ bài thơ “Think” của 
Cố Thượng Tọa ABHINYANA)

Tôi đau đớn đang nằm trên giường bệnh.
Thuốc giảm đau đã công hiệu ít nhiều.
Nụ cười tươi trên nét mặt tin yêu.
Tim tràn ngập một niềm vui bất tận.
Qua cửa sổ tôi nhìn như mấy bận.
Dòng tâm tư hướng về kẻ phát minh.
Cặp mắt kính giúp thêm rõ khi nhìn.
Ngay lúc đó chị thân thương tôi đến.
Chị nhìn vào và hỏi trong trìu mến
- “Này em yêu, em có uống gì không?
- Dạ thưa không. Nghe vui mát cả lòng.
- Hay gì khác, em cần chị đi lấy?
- Không, cảm ơn. Mọi thứ đều có đấy.
- Bất cứ gì em muốn, chị làm ngay?
Em tươi cười. Chị không hiểu van nài.
- Vâng, thưa chị. Tôi trầm tư suy nghĩ.
- “Nghĩ sinh buồn đó em yêu của chị”
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Chị nói và nước mắt ứa bờ mi.
- Chị thương ơi, suy nghĩ cũng sinh vui.
Vì thế nên chúng ta cần chọn lựa.
Tôi nói và nước mắt tôi chực ứa.
Như nước mắt trào nơi kẻ thành công.
Giúp tỉ người đôi mắt được sáng trong.
Nước mắt đó tràn niềm vui hạnh phúc.
Nước mắt đó không sầu đau vẩn đục.
Bởi đến từ hứng khởi với nội quan.
Không nhuốm màu si ái với tham xan.
Phát khởi bởi sức hồi quang phản chiếu.
Được phúc lợi từ công trình tìm hiểu
Từ công phu, nỗ lực những nghiên tầm.
Từ ý lành phát khởi bởi thiện tâm.
Mà tất cả muôn loài đều phúc lợi.
Đó là ai, người chúng ta mong đợi?
- Một trong vô vàn, vô số ở trần gian.
Sống cuộc đời vì lợi ích tha nhân.
Tôi không biết. Nhưng có người đã sống.
Và tôi biết những gì người hành động.
Người đấu tranh như tôi đã đấu tranh.
Thuở đời tôi mười hay chín xuân xanh.
Tôi muốn chuyển đến người lòng thâm cảm.
Nhưng làm sao để cho người đón nhận.

Vì thật tình tôi chẳng biết là ai?
Rất nhiều người ở trong thế gian này.
Giúp đỡ ta cách này hay cách khác.
Không ai sống hoàn toàn không liên lạc.
Với tha nhân – Không thể. Phải không nào?
Vậy cho nên sẽ không có lý do nào.
Cản bước chân chúng ta làm việc thiện.
Để cuộc sống dễ dàng và thuận tiện
Cho lớp người kế tục ở ngày mai.
Cầm trên tay chùm chìa khóa tương lai.
Thêm vào đó chiếc TÌNH THƯƠNG, SĂN SÓC
Chiếc QUAN TÂM, chiếc ƯỚC MONG ĐÙM 
BỌC.
Mong đổi thay, thăng tiến thế gian này.
Nơi nhiều người đang gây cảnh đọa đày.
Muốn tàn phá và gây mầm hủy diệt.
Làm như vậy bởi họ đều không biết.
Sự tương quan, sự cần thiết lẫn nhau.
- Phải rằng tôi đang mộng ảo không nào.
Trong giấc mộng mơ những điều tuyệt vọng?
Chị Bạch Ngọc hỏi bên tai còn đọng.
Khi viếng thăm trại tị nạn Việt Nam.
Tại phía Nam bờ biển Phi Luật Tân.
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Ôi! Thương quá “VRC” thương quá. (Vietnamese 
Refugee Center)
Những từ ngữ đã mang qua biển cả.
Từ những người xa lạ chẳng thân quen.
Họ sẽ làm gì với những chữ nêu trên.
Truyền chúng đi hay ghi vào tim óc.
Để dùng chúng vào những khi thích hợp
Hay giản đơn quên lãng chúng đi ngay.
Bởi dù sao tôi chẳng hiểu, chẳng hay!

21.3.2008
Adelaide, South Australia
Kim Tâm-Thích Hạnh Niệm dịch.

Nguyên tác
Think
Most Ven. ABHINYANA 
(1946-2008)

I was lying on my bed in pain ~
The morphine of little avail ~
With a smile on my face
My heart full of joy,
Looking out the window and thinking ~
As I’ve often done ~
Of the man who invented spectacles.
Just then, my kindly sister looked in
And solicitously asked if I’d like a drink.
“No, thanks” I said, still smiling.
“Something else, perhaps?”
“No, thanks; I have everything.”
“Anything I can do, then?”
Said she, still unaware of my smile.
“Yes, think.”
“Thinking makes you sad,”
She said, with tears in her eyes.
“It also makes you happy,” said I,
“So we have a choice,”
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With tears in mine,
As tears must have come to his
When he succeeded and made
Clearer seeing possible for
Billions of people since then,
But his were tears of bliss rather than sadness,
For his came from insight and inspiration ~
That is, from looking and seeing within.
Billion ~ including me ~ were blessed by his ideas,
His research and endeavors,
Who was he, this man ~ one of many
Who lived to benefit others?
I don’t know, but I know that someone did;
I know of the results of his struggles
Because I use them as I’ve done
Since I was nine or ten.
How shall I let him know how grateful I feel
When I don’t even know who he was?
And there were so many others who helped me ~
Who helped us ~ every one of us, in so many ways,
For no-one lives alone, by and for themselves, 

do they?
It is impossible, is it not?
Yes, maybe it is, but this should not impede.

And prevent us from doing something
To make life easier and more convenient
For others who come after us.
We told a bunch of keys in our hand,
That we must add to, you and I.
One of them is Love, another Care,
Others yet, Concern, Desire to bring about
Change and Improvement in the world
That others wish to destroy because
They do not see how much they depend upon
And need others?
Am I dreaming hopeless dreams?
Ask Pham Thi Bach Ngoc ~ Miss Ngoc ~
About my stone seats in VRC,
The Refugee Camp on a beach in southern 

Philipines ~
The acronym standing for “Vietnamese Refu-

gees Center”
Or something like that; how we love
Acronymys so! ~
With words that were carried overseas
By other people I did not know.
What did they do with these inscriptions?
Passed them on, perhaps, or memorised them
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To use on appropriate occasions,
Or simply forgot them,
Not having understood them anyway.
21st March, Nambour, QLD. AUSTRALIA.

~~~~~~~
Are we Descendents or Ascendants?
Have we come down from those who went be-

fore us?
Or Arisen?
I had parents, like everyone else, of course,
Otherwise I would not have appeared here.
But my genes stop here when I go hence,
As I’ve sired no offspring;
No-one ascended from me.

Viên thành như ý nguyện
Sáng tác nhân ngày lễ Đặt đá 
xây dựng Giảng đường và
 Tăng xá Chùa Pháp Bảo

Sáng hôm nay chính là ngày đặt đá
Khởi công trình tu sửa tại quê nhà
Bây giờ đang ở cách vạn trùng xa
Tôi vẫn thấy lòng mình đầy phấn khởi
Tôi như thấy muôn người cùng hồ hởi
Bởi biết rằng vạn sự khởi đầu nan
Quê hương giờ vẫn còn lắm nghèo nàn
Công trình lớn vật tiền tìm đâu có
Của tuy ít chỉ tấm lòng kham khó 
Phát tâm cao cùng quyết chí dựng xây
Phật tử chung công sức với quý thầy
Phấn đấu để sớm viên thành Phật sự
Kẻ ở quê góp phần lo hành sự
Người ra đi vận động tại phương xa
Hy vọng rằng nhân tốt sớm đơm hoa
Phật sự sớm viên thành như ý nguyện.

                                        21/ 3/ Mậu Tý
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Thư thăm 
các bạn tại quê nhà

Đã lâu rồi chẳng thư thăm các bạn
Ở quê nhà có được khỏe mạnh không?
Là lữ hành trên muôn dặm xa xăm
Vẫn luôn hướng tâm tư về đất mẹ
Luôn cầu nguyện tất cả đều sức khỏe
Hẹn ngày về chung cụng chén đoàn viên
Đường quan san không tiện cánh hoa tiên
Tin nhắn thoại e “xanh mày tối mặt”
Hơn tháng rưỡi chao ôi; tin vắng bặt!
Lòng nhớ quê chỉ biết ngắm trăng tà.
Hè về rồi phượng vĩ đã đơm hoa?
Đàn ve đã trên cành ca rả rích?
Nắng vẫn trải lụa vàng trên sóng bích?
Khách vẫn ngồi thư giãn dưới trăng vàng?
Vẫn hân hoan đêm phố cổ Hội An?
Cùng lũ lượt tươi cười chung lối bước?
Lễ Vesak tưng bừng trên khắp nước
Tại quê nhà chuẩn bị đã ra sao?
Hương Sen mình bài vở được là bao?
Việc duyệt đọc, giấy phép in hoàn tất?

Công việc nhiều hẳn là đang tất bật?
Cùng gắng lên, hỡi các bạn thân thương
Việc hoàn thành khi trở bước hoàn hương
Sẽ thắm đượm ly cà fê buổi sáng./.

01.05.2008
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Quên tên 
cây cảnh sân chùa

Cây cảnh tự trồng ở trước sân
Một ngày trông thấy biết bao lần
Bỗng nhiên khách hỏi tên không nhớ
Vậy phải CẦN thêm mấy độ THÂN*.

* Có người khách vãng cảnh chùa, thưa hỏi tên của 
một cây cảnh trong sân. Tên cây này đã được biết từ rất lâu 
nhưng khi bị hỏi bỗng nhiên quên mất. Khách đi rồi, nhân 
bút giấy sẵn Kim Tâm mới viết bài thơ, nhưng chỉ viết được 
ba câu, câu thứ tư loay hoay mãi chẳng ra. Cho đến trưa 
thầy Thông Lưu nhắc mới nhớ lại tên nó là Cần Thân, thì 
bỗng nhiên trong tôi vụt hiện ra  ý câu thứ tư thành bài thơ 
bốn câu như sau:

Cây cảnh sân chùa đã quá quen
Ra vào nhánh lá thấy đòi phen
Bỗng nhiên khách hỏi tên không nhớ
Vậy phải CẦN thêm mấy độ THÂN*

Bài thơ làm khi tên cây bị quên mất, nên để nói lên ý đó, 
nhân tiện dùng vần “en” với từ “quen” và gieo xuống 
“phen”. Khi được nhắc nhớ ra cây tên “Cần Thân”, nghĩa 
nôm na là cần được thân gần, như thế mà mình lại quên. 

Ra vào ngày thấy không biết bao nhiêu lần như vậy mà vẫn 
quên thì thử hỏi cần thêm bao nhiêu lâu thân cận nữa mới 
nhớ được. Đó là một ý hay ! Phải không các bạn yêu thơ ? 
Do vậy, Kim Tâm mới viết thành câu thơ thứ tư như trên. 
Thế nhưng, khi trình làng thì các bạn chê vần “Quảng N... 
ôm” quá. Người ta thường nói “bỏ một lấy mười”, bỏ ít lấy 
nhiều, chứ ít ai chịu bỏ nhiều lấy ít. Bài thơ thành đã ba câu, 
chỉ do câu chót làm cho rầy chuyện. Vậy bỏ câu chót làm lại 
thôi. Tuy nhiên, Kim Tâm suy đi nghĩ lại, thì thấy hình như 
cái duyên cái nợ đã sẵn dành tự lâu rồi, đó là cây cần thân 
đã được trồng ở trước sân tự bao giờ. CẦN THÂN ở trước 
SÂN là có duyên có nợ, đã được thấy một ngày không biết 
bao nhiêu LẦN. Như vậy, quên là lỗi tại mình thôi !!!

Cuối cùng bài thơ được chọn như trên. Tuy nhiên, 
cũng ghi đôi dòng dẫn giải để các bạn vui chung!

Góp ý của Doãn Lê:
Làm thơ, ngoại trừ thơ tự do, thì phải có vần, có luật. 

Tuy nhiên đôi lúc cũng phải chịu lỗi luật, vần để có được 
ý hay, như trong bài Quên Tên Cây cảnh Sân Chùa làm lần 
đầu. Dẫu vậy, đó chỉ là khi ta không thể tìm được cách nào 
để giải quyết. Gieo vần đúng, giữ được ý hay vẫn ...bản lĩnh 
hơn. Vì thế bài được Hòa Thượng sửa lại nghe mới ...nhuận 
nhĩ!  Nhân tiện DL cũng xin trình làng mấy câu cho dui dẻ:

Bởi quên tên chậu cảnh ngoài sân
Mà phải loay hoay khổ với vần
Mới biết chơi thơ đâu phải sướng
“Cần thân”, nghĩ mãi hóa “trần thân”!
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Đề tượng đức Di Lặc nằm
Tặng Pt Phan  Xanh
   Nguyễn thị Lanh

Bắt chân chữ ngũ chống tay nằm
Thong thả an nhiên hỷ lạc tâm
Phiền não trần lao không mảy bợn
Nhân tình thế thái chẳng hề xâm

Về thăm 
Kỷ niệm Tổ đình ngày khánh hạ

Lâu rồi không về lại
Quê mẹ chốn xa xăm
Liêu xiêu ngôi chùa cổ
Còn đứng vững tháng năm ?

Bao nhiêu thu xa xứ
Nào đếm xuể đêm rằm
Ước mơ về thăm lại
Chùa Tổ vẫn mù tăm !

Sáng nay tin nhà đến
Chùa trùng tu đã xong
Khang trang và cổ kính
Nghe mát rượi trong lòng

Làm ăn còn khốn khó
Cuộc sống chửa thanh thư
Lăn quay cùng cát gió
Chuyện đời lo ngất ngư

Ra giêng chùa khánh hạ
Một thoáng lắng tâm tư
Không chần chờ chi nữa
Về tìm lại chữ Như./.
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Mùa trăng Khánh Đản 
Kỷ niệm Đản sanh PL. 2557
Cảm khái khi đọc câu “Cổ động vân già”

Ngày kỷ niệm đức Thích Tôn giáng hạ
Đem chân như khai ngộ kẻ phàm ngu
Đã bao đời con sống giữa đui mù
Có tai mắt mà như người câm điếc
Quanh quẩn mãi ở trong vòng sanh diệt
Quả theo nhân xoay chuyển kiếp luân hồi
Lục đạo tuần hoàn lên xuống không thôi
Sinh, lão, bệnh,… luôn nếm mùi tân khổ
Sống lưu lãng, biết tìm đâu bến đỗ
Giữa phong ba, giông bão của trần gian
Trong vô vàn tuyệt vọng nẻo lang thang
May mắn bắt được chiếc phao chân lý
Con hồi ngộ, quay đầu chân, thiện, mỹ
Lần dò theo lối cũ đã phong rêu
Hạ quyết tâm không ngại bước hiểm nghèo
Rồi “cổ lộ hiển bày – mây trắng tản”
Đường chân lý từng ngày thêm xán lạn
Nẻo quy nguyên thoáng hiện dưới trời quang
Nay Đản Sanh Từ phụ đúng mùa trăng
Con thành khẩn viết đôi dòng kính lễ

Thuỳ pháp nhũ, cảm niệm ân trời bể
Dẫu tan thân, nát cốt cũng khôn đền
Ân đức Ngài quá diệu vợi mông mênh
Tâm trí nhỏ biết làm sao báo bổ
Ngày khánh lễ cúi xin Ngài gia hộ
Cho chúng con vững tâm chí tu trì
Đoạn trần lao, nhất niệm hướng vô vi
Đủ phước trí, viên thành chân giác đạo./.
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Lửa thiêng bất diệt
Kỷ niệm 50 Năm ngày 
Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu
(20.4.Quý Mão-20.4.Quý Tỵ)

Đã năm mươi năm
Từ ngày ngọn lửa thiêng xuất hiện
Đốt cháy tan bao xiềng xích, hận thù
Cho giống nòi biết ngồi lại bên nhau
Ôn lịch sử bốn ngàn năm văn hiến

Nhớ thuở ấy, dưới thời Ngô Đình Diệm
Bao bất công, bất bình đẳng gây ra
Cho máu đào tuôn chảy, cảnh nồi da !
Để dân tộc thêm một phen điêu đứng !

Ai có mặt, ai mục tiền hiện chứng
Thảy nghẹn ngào lẫn uất ức trào dâng !
Người biểu tình tan xác dưới xe tăng
Xe vẫn cứ lướt càn không đoái tưởng !

Kể từ đó bùng lên như làn sóng
Khắp muôn nơi, mọi chốn, đủ hạng người
Giáo sư thì bãi khoá, gởi nguyện thư
Sinh viên cũng xuống đường đòi công lý.

Là tăng sĩ, đường tu lo xử kỷ
Không cam lòng, người dày xéo đạo kỳ
Đã xuống đường theo làn sóng cùng đi
Dâng ý nguyện được tự do tôn giáo !

Rồi tuyệt thực, rồi thiêu thân bày tỏ !
Mong bạo quyền mau thức tỉnh quay đầu
Nhưng bao nhiêu như đàn khảy tai trâu !
Như nước đổ lá môn, không hồi ngộ !

Ngài Quảng Đức, tiếp Thánh tăng tử đạo
Cho lửa thiêng toả sáng khắp nhân quần
Rồi bạo quyền, ma lực cũng tiêu tan
Dân tộc được thoát qua cơn nguy biến

Năm mươi năm qua, vật dời sao chuyển
Trái tim Ngài vẫn sáng ánh từ bi
Để nhắc đời, trong cuộc sống hành thi
Luôn nhớ kỹ: NHÂN LÀNH CHIÊU QUẢ TỐT !

Năm mươi năm qua, bao điều mai một
Tấm gương Ngài vẫn rực rỡ, chiêu chương !
Nhắc chúng ta: Chỉ có một con đường:
HOẰNG CHÁNH ĐẠO, VUI NHÂN TỪ, KHAM 
NHẪN !
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Về quê ngày kỵ mẹ

Mẹ già quá vãng đã lâu rồi
Hình dáng người luôn sáng ở tôi
Bóng đổ liêu xiêu trên luống cải
Lúc người nhặt cỏ mỗi chiều rơi

Thuở đó quê tôi chưa chiến tranh
Nơi nơi vui đẹp cảnh thanh bình
Tuổi thơ tôi trải trên đồng nội
Bên luỹ tre làng xanh thật xanh !

Không còn nhớ nữa được bao lâu
Bom đạn bỗng nhiên đổ xuống đầu
Làn sóng mẹ theo người tị nạn
Trên vai từ đấy trĩu đau sầu !

Làm sao nói hết những tang thương
Chết chóc, điêu linh, những đoạn trường
Những sáng xương rơi, chiều máu đổ
Hoà đàm, hoá giải vẫn vô phương !

Cuộc chiến leo thang đến tận cùng
Muôn người đồng một ước mơ chung
Mong cho chiến cuộc mau hoàn kết
Khoai sắn cùng nhau cũng thoả lòng !

Thế rồi cuộc chiến cũng đi qua
Dân trở về quê dựng lại nhà
Khoai sắn dẫu còn không lấp dạ
Tình làng nghĩa xóm vẫn vang xa !

Mẹ tôi trở lại cảnh vườn xưa
Bươn chải nào đâu kể sáng trưa
Chẳng được bao lâu Người quá vãng
Xóm làng triều mến thảy cùng đưa

Từ đấy, mỗi năm giữa độ hè
Tôi về thăm lại cảnh làng quê
Thắp hương cầu nguyện Người siêu thoát
Cùng viếng gần xa đẹp mọi bề.

                                     Tháng 5 năm Quý Tỵ- 2013
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PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1 
Bình Thơ Kim Tâm của Quách Giao (Nha Trang)

1/ Bình bài thơ Mưa Hè

Trong Nội San Hương Sen Mùa Báo Hiếu 
Phật lịch năm 2554, tôi được đọc bài thơ  Mưa Hè 
của nhà thơ Kim Tâm.

Một bài thơ ngũ ngôn, 4 khổ, lời nhẹ ý đậm đà..
Đây là một cảnh mưa hè song lại là tâm tình 

của một người có nội tâm.
Khổ đầu:

Sáng nay ngồi uống trà
Trước sân người đi qua
Tay cầm chiếc ô nhỏ
Trời mưa, trời mưa hoa

Ngồi uống trà mà trời mưa không hay, chỉ 
nhờ người đi qua cầm ô mới nhận thức được rằng 
trời mưa. Mà trời lại mưa hoa! Nếu bài thơ chỉ có 
4 câu này thì bạn đọc sẽ tưởng tượng đây là một 

cảnh mưa hoa đào bên xứ Phù Tang được thi sĩ gói 
trọn trong một bài thơ tứ tuyệt.

 Cảnh đã sanh tình: vì có người thiếu nữ cầm 
ô đi trong mưa khiến cho mưa sanh hoa. Mưa 
không có người ngồi ngắm cũng như không có 
người che ô đi trong mưa thì trời mưa hoa để làm 
gì? Cho nên  cảnh sanh tình là như thế đó!

Trong hiên tôi nhìn ra
Cây xanh nhiều, ít hoa
Giọt mưa rơi nhè nhẹ
Trên cành trúc là đà.

 Tình của thi nhân tràn ngập màu xanh, dịu 
dàng đằm thắm. Mùa hè mà có mưa là tấm lòng 
từ bi bác ái của đấng Thiền tôn rải khắp thế gian. 
Mưa chỉ rơi nhè nhẹ trên cành trúc là đà, khiến 
cho lòng nghe vọng lại tiếng chuông chùa nơi xa 
vắng, tiếng gà lúc tạnh cơn mưa.

Gió đưa cành trúc là đà
Hồi chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.
Những ai đã một lần ghé thăm xứ Huế chắc 

lòng sẽ không khỏi bâng khuâng khi đọc đến cảnh 
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đẹp và thơ này.
Hè năm nay nóng bức
Cơn mưa mát mọi nhà
Tươi cây tùng cây bá
Cây phương vĩ đàng xa

Cảnh vật và tâm hồn tác giả cùng chung 
hưởng sự dịu mát của cơn mưa trong cảnh nóng 
bức  trưa hè.

Đây là tấm lòng của tác giả. Người và thiên 
nhiên đã giao hòa làm một Cây tùng, cây bá phải 
chăng là ý chí của tác giả. Và cây phượng vĩ là 
những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ đầy hoa.

Đoạn thứ tư kết thúc rất nhẹ nhàng:

Lòng an nhiên thư thái
Tiêu sái mấy chung trà
Thời kinh mai đều, nhẹ
Tiếng chuông hòa ngân nga

Bằng một hớp trà, bằng một sự lắng nghe 
lời kinh mai nhẹ thoảng trong tiếng chuông đồng 
vọng ngân nga.

Bài thơ Mưa Hè của nhà thơ Kim Tâm, tâm 

và cảnh nhất như, nhè nhẹ như hạt mưa rơi, là đà 
như cành trúc đong đưa và vang vọng như tiếng 
chuông chùa thong thả buông ngân vào buổi sáng 
tinh sương.

Bài thơ cũng như lòng tác giả thật an nhiên 
thư thái. 

Mấy chung trà cũng là bạn tri âm.
                                            Quách Giao

2/ Bình bài thơ Tìm người 

ĐỌC THƠ KIM TÂM.

Đang ngồi xem mưa, chờ cơn bão số 1 đổ 
bộ vào Nha Trang. Nhưng cơn bão đã không đến 
mà niềm vui lại đến: bài thơ TÌM NGƯỜI của 
Kim Tâm

Đã lâu rồi tôi mới đọc được một bài thơ đã 
hay về nội dung mà lại đẹp trong hình thức.

Vấn đề suy tưởng “tìm người”, nhất là người 
thân, với tôi lòng vẫn luôn luôn hiện hữu. Suy tư 
nhưng không thốt được ra lời. Nhà thơ Kim Tâm  
đã giải mã giúp tôi.

Câu “tôi đi tìm người” tương cận với “ta là ai?” 
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 Đây một bài thơ tình mang chất đạo.
 Tình là vì bài thơ rung cảm người đọc. Nét 

thơ đậm những nét đời. Ai đọc cũng thích thú, 
cũng rung động, cũng có cảm giác đời lẫn mộng.

Đạo là vì thơ mang tính triết học, nhân bản 
và nhất là hòa suy nghiệm cùng với hiện hữu.

Tâm tư tác giả dàn trải trên bài thơ một cách 
phóng khoáng. Tôi rất thích thú với hình thức tự 
do của bài thơ, tác giả không câu nệ hình thức, say 
sưa với tâm hồn thư nhàn  đi tìm chân lý. 

Bài thơ tự do ở chỗ nào? Tự do ở chỗ câu thơ 
phóng túng, vần thơ ngọt ngào. Vấn đề triết lý suy 
tư đầy thi vị và giản đơn.

Về hình thức có thể coi như đây là một bài 
thơ tám chữ được sắp xếp thành một bài thơ tự do. 
Đoạn mở đầu:

Tôi đi tìm người
Một người thân – thân lạ
Trải mấy xuân
Qua bao mùa hạ.

Mới đọc mà tôi đã cảm nhận được cái mới lạ của 
sự phân phối các câu thơ và vần điệu của sự đổi mới 
trong bài thơ. 

Bốn câu thơ như gồm hai câu thơ tám chữ sắp 
đặt gọn gàng. Cái lạ là lấy một vần “lưng” để vần với 
một vần “chân” thay vì dùng vần chân đi với vần lưng 
trong các câu thơ cổ điển (vần xuân  nơi câu 3 được 
vần với thân nơi câu 2)

Câu thơ đã lạ mà ý thơ cũng rất lạ. Một người 
như thân  nhưng mà “thân lạ”. Từ lạ ở đây có thể 
hiểu hai nghĩa: lạ thường và lạ lùng. Lạ thường 
như câu thơ của Hàn Mặc Tử:

Đêm qua nằm mộng thấy Thương Thương
Má đỏ au lên đẹp lạ thường.

                  (Thương Thương)
 

Còn lạ lùng thì như câu thơ của Trần Tế 
Xương:

Sao đang vui vẻ ra buồn bã
Vừa mới quen nhau hóa lạ lùng.

                  (Nhớ Người Xa Cách)
Bốn câu thơ nhập đề này gây bầu không khí 

suy tư đậm đà cho toàn bài.

Thời gian trong thơ theo các mùa trôi qua, 
nhuộm cỏ, hoa, cây lá làm thắm đẹp cuộc đời:
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Tôi mãi tìm mà như vẫn ngàn xa
Cây đa đã bao lần thay lá
Và cúc hồng đã bao độ đơm hoa.

Lời thơ tuy mới song tình người thơ vẫn là tình 
của thi nhân đằm thắm nết xưa: yêu thiên nhiên.

Tại sao người đọc vẫn nhận được tâm tình 
của tác giả là người xưa, vì:

Cho đến bây giờ
Tuổi đã suy già
Tôi đứng lại bên cầu soi bóng nước
Hình dáng đó trải bao thu xuôi ngược
Đổi thay nhiều, vẫn nhận được là tôi

Hai đoạn thơ trong thân bài như hai thể nhân 
cùng song song đi liền với nhau. Một là thiên 
nhiên thay đổi, một là con người đổi thay.

Một ý thơ, một hình ảnh đẹp nhất, sống động 
trong câu thơ:

Tôi đứng lại bên cầu soi bóng nước

Tôi là con người, là tơ liễu, là bóng mây là 
những hình ảnh tưởng như còn tồn đọng bên cầu 
in soi trên bóng nước trôi đi mãi mãi.

Hình thức bài thơ: mới; tình thơ chứa đọng: 
nhiều suy tư trầm tỉnh mà an nhiên.

Bài thơ như chiếc lộc bình đẹp. Người ngắm 
thỏa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Miệng bình và đáy 
bình giữ cân bằng cho thân bình. Dáng điệu và các 
nét vẽ như nhịp điệu của các câu thơ. Càng ngắm 
ta càng yêu thích.

Tôi đi tìm người
Một người thân – thân lạ
......
Nhưng một ngày mai
trăng lặn sao rơi
Ai bảo giúp
đâu người tôi mãi kiếm?!!!

Bốn câu kết như một nhịp mõ chấm dứt 
một hồi kinh.

 Không một tiếng chuông.
 Chỉ còn sự tịnh không!!!

                             Quách Giao
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Phụ lục 2

Doãn Lê
Mừng tân nha (chứ không là Tân gia !)

Kính mừng HT. Kim Tâm 
trồng răng mới

Đón mừng Hoà thượng ở sân bay
Ngờ ngợ nhìn nhau, có phải thầy ?
Một nụ cười tươi, duyên dáng lạ !
Hai hàng bắp trắng, nõn nà thay !
Dáng đi, trông trẻ hơn năm tuổi
Sức sống, thêm vui đến vạn ngày*
Răng chắc - mì dai, cà rốt cứng
Nhai, nghiền bén ngọt tựa dao phay !

Dao phay đâu sánh được hàm răng
Ăn uống ngon lành, sức khoẻ tăng
Bệnh tật dần tiêu, thêm hoạt bát
Thân tâm thường lạc, chậm siêu thăng
Ngày trì kinh kệ cho nhân thế 
Đêm dệt vần thơ với chị hằng
Nha sĩ, một công ba bốn lợi
Nhìn thầy con muốn đổi …hàm răng !

* Gần bằng 27 năm rưởi  

Đinh Vũ Ngọc

Hàm răng mới

Làm răng trong chuyến đi Hà Nội
Hoà Thượng trông người trẻ đẹp ngay
Cặp nướu bẩm sinh còn vững chắc
Hai hàm nhân tạo há lung lay
Nụ cười nửa miệng thêm duyên dáng !
Giọng nói tròn hơi nghe ngất ngây !
Dai cứng từ nay không sợ nữa
Tự nhiên, thoải mái, diệu kỳ thay !
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Phụ lục 3

Thơ Xướng Hoạ
Phạm Phù Sa (Xướng)

Khánh chúc thầy 
được tấn phong hoà thượng
Ngàn hoa rực rỡ dưới xuân hồng
Nghênh đón Thầy vừa được tấn phong
Tăng chúng nơi nơi nô nức dạ
Đàn na chốn chốn ngất ngây lòng
Pháp môn – chánh đạo lo viên mãn
Phật sự - công phu quyết vẹn tròn
Bảo tự chuông rền câu khánh chúc
Hương Sen ngan ngát quyện tầng không

Cuộc thế phù du có cũng không
Mặc cho sinh diệt cứ xoay tròn
Gieo công đức sớm hôm nuôi chí
Tích thiện căn năm tháng tạc lòng
Tâm Quán thế trong như ngọc thuỷ
Đức bồ đề đẹp tựa thu phong
Vinh danh hành giả - Như lai sứ
Rạng rỡ hào quang dưới nắng hồng.

Kim Tâm (Hoạ)

Cảm ơn quí bạn
Họa thơ Khánh chúc thầy của PPS

Đi giữa trần lao chốn bụi hồng
Duyên may thừa hưởng Thích gia phong
Sớm khuya kinh kệ rèn tâm chí
Năm tháng công phu luyện thửa lòng
Đèn giác xem ra còn ẩn khuất
Trăng thiền nhìn lại vẫn chưa tròn
Tu lâu nay được lên Hòa thượng
Thẹn với tiên hiền chữ sắc không

Thẹn với tiên hiền chữ sắc không
Người xưa một niệm tức châu tròn
Nay tu một kiếp chưa thành nguyện!
Chẳng biết bình sinh có toại lòng!
Đâu dám lất lây tiêu tuế nguyệt
Nào cam nhàn nhã đón thanh phong
Cảm ơn quí bạn câu mừng chúc
Hẹn một ngày mai đẹp ánh hồng
                   Tháng Hai năm Nhâm Thìn
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Tú Yên (xướng) 

Mùa vui bốn bảy

Nắng hạ chang chang hoa phượng phơi
Sắc màu nhắc gọi tháng ngày ơi !
Cung đàn ve trổi say men nhớ
Triều sóng tình dâng ngọt vị đời
Trăng vẫn mênh mang soi cuối bãi
Hương còn ngan ngát toả ven trời
Niềm vui sinh nhật đong đầy mắt
Bốn bảy mùa em đẹp rạng ngời. 

 
Kim Tâm (hoạ)         

 Đôi vần chúc
Mừng sinh nhật
Thứ 47 Thuỳ Hương

Tình chan trong nắng phượng hè phơi
Bốn bảy xuân qua sống đẹp ơi !
Cám nghĩa mẹ cha tròn hiếu hạnh
Vui lòng đệ muội thắm ân đời
Sắc hương vẫn ngát trên đầu phố
Thi phú còn vang tận cuối trời
Kỷ niệm ngày sinh đôi vận chúc
Hồn nhiên, tươi trẻ tám phương ngời
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Nguyễn Công Trợ (xướng)

80 tuổi tự vịnh

Kỷ Tỵ tôi nay tám chục rồi
Hai mươi xuân nữa trọn mười mươi
Tinh thần tự thấy còn minh mẫn
Sức khoẻ chừng xem cũng tốt tươi
Thể dục tham gia thường chẳng trễ
Thơ văn sáng tác vẫn không lười
Gia đình, xã hội lo tròn vẹn
Cùng với bạn bè luôn sống vui
***
Sống vui quên hết cuộc thăng trầm
Chung thuỷ ở đời, trọng chữ “tâm”
Kiến thức trau giồi thêm quảng bác
Văn chương học hỏi để uyên thâm
Vườn xưa thừa kế cây đơm quả
Đất mới ươm gieo hạt nẩy mầm
Chăm bón kiểng hoa làm sở thích
Nào hay mình tóc đã hoa râm !

Kim Tâm (họa)

                  Chúc thọ 80

Sinh nhật của thầy lại đến rồi
Cổ lai hy ngoại vẹn mười mươi
Cây cao trái ngọt còn xinh tốt
Gốc vững hoa lành vẫn thắm tươi
Dạy bảo truyền gia thường phải kiệm
Huấn rèn nối nghiệp chớ nên lười
Cháu con, chồng vợ luôn hoà hiếu
Kính chúc trăm năm mãi đẹp vui
***
Đẹp vui gia đạo ngát hương trầm
Nhà giáo thanh cao kết thiện tâm
Mặc kẻ điêu ngoa xe ngựa tốt
Riêng mình chân chất áo quần thâm
Cư thân luôn nghĩ gieo tường phước
Xử thế thường răn tránh ác mầm
Nhìn lại quãng đời trên cõi thế
Hân nhiên dạo bước dưới chiều râm.



Mưa hè     Kim Tâm  172   173

Trà Kim Huy (xướng)

                 Mùa sinh nhật

Tháng tám mưa bay lộng nắng vàng
Lá rơi trải lối điểm mùa sang
Xôn xao cánh gió nồng thu gọi
Rộn rã khoang lòng nhịp sống vang
Ta cuộn tơ trời ươm luống tuổi
Người gieo nốt nhạc quyện cung đàn
Rượu mừng đáo tuế men tình đượm
Hoà khúc Đường thi thả mộng tràn.

Kim Tâm (họa)
Kính tặng thi hữu Trà Kim Huy

Chúc mừng sinh nhật
Bao năm cộng tác với sen vàng
Sinh nhật ngày vui nhẹ bước sang
Phố Hội hân hoan thơ chúc tặng
Nha Trang phấn khởi nhạc mừng vang
Anh em thành tựu trên văn bút
Con cháu xênh xang trước hạnh đàn1 
Tiếp được hoa tiên hoà mấy vận
Chúc người phước trí mãi châu tràn.

    
1Hạnh đàn: Đức Không tử daỵ học tại  đàn hạnh nên
 thường dùng “hạnh đàn” để chỉ chỗ học hành, thi cử.
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Lê Doãn Hường (xướng)

                     Khánh hạ 

Bàn tay chai sạm, tóc sương pha 
Mới tạm an cư dựng túp nhà
Tiên lễ cung nghinh ngày khánh hạ
Hậu tình sum họp buổi tân gia
Công thành hư ảo - làn hương thoảng
Danh lợi phù hoa – bóng nguyệt tà
Mượn sắc thu vàng tô cánh thiệp
Ngày vui mời bạn nhắp chung trà. 

                                                                   LDH

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm (họa)

Mừng nhà mới
Họa bài  Khánh Hạ
Của th. Doãn Hường

Hoà trong nắng mới ánh hồng pha
Giữa cảnh làng quê một túp nhà
Trang nhã ước chừng trên bá hộ
Nguy nga vào bậc đại danh gia
Chủ nhân phú vịnh vui mai sớm
Bè bạn thi hoà đón xế tà
Được mất hơn thua thôi chẳng quản
Cùng nhau tiêu sái mấy chung trà.
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Đinh Vũ Ngọc (xướng)
Nhân dịp khánh thành nhà mới
 của th. Lê Doãn Hường

Mừng tân gia 

Một toà dinh thự thật khang trang
Ngạo nghễ vươn lên giữa xóm làng
Cửa rộng, tâm tình chừng rộng rãi
Nền cao, thân thế vốn cao sang
Lầu thơ nắng chiếu, trăng soi bóng
Vườn kiểng hương đưa, gió dạo đàn
Thôi Hiệu thi ông sao chửa đến
Đề thơ trên vách tặng đôi hàng

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm (họa)

              Vui cùng chúng bạn
Họa bài  Mừng Tân gia
Của Đinh Vũ Ngọc

Nguy nga lộng lẫy giữa thôn trang
Vinh hiển thêm cho cả xóm làng
Thời chiến đi xa  tìm lẽ sống
Thanh bình trở lại dựng đời sang
Vui cùng bè bạn ba câu vịnh
Hưởng với anh em mấy khúc đàn
Bỉ cực thái lai luôn vẫn thế
Tân gia mừng chúc một đôi hàng
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Lê Doãn Hường (xướng)

            Chén xương minh

Lạc vào “Đường luật” gặp sư huynh
Màu áo cà sa thẫm chữ tình
Thấm thoát trăng đầy rồi lại khuyết
Bàng hoàng cỏ héo đã hồi sinh
An cư: xế bóng đà yên ổn
Lạc nghiệp: tàn hơi vẫn xập xình
Nhân dịp Tân gia xin kính cẩn
Mời thầy chung chén tiệc Xương Minh

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm (họa)

                 Vạn sự tuỳ tâm

Bạn với câu thơ nghĩa đệ huynh
“Ý hoà đồng duyệt” đẹp tâm tình
Bao phen đã trải câu tròn khuyết
Một kiếp nào xong cuộc tử sinh
Trả lại trần gian cơn lõm bõm
Vui cùng bóng xế tiếng tum xình
Tân Gia Khánh Hạ xin mừng chúc
Vạn sự tuỳ tâm Cuộc Thái Xương

Thùy Hương (xướng)

           Một chút buồn thôi

Kỷ yếu đã về mấy bữa nay
Xem qua chợt cảm thấy buồn thay
Bài thơ sót lại trong vi tính
Con chữ câu lưu giữa tháng ngày
Đón bạn lòng e vui chẳng trọn
Mừng xuân trăng ngại sáng không đầy
Nhân duyên hai chữ con thừa hiểu
Một chút buồn thôi gởi gió bay
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Kim Tâm Thích Hạnh Niệm (họa)

                Chào Đón Xuân
Họa bài Một chút buồn thôi
Của Thuỳ Hương

Cùng nhau cộng tác bấy lâu nay
Công đức Thùy Hương lớn lắm thay
Tạm ẩn thanh danh trong một hội
Sẽ dương tánh hiệu giữa bao ngày
Dẫu cho nhất dạ làn mây khuyết
Mà vẫn thiên thu ánh nguyệt đầy
Trần thế bất hoàn luôn mãi vậy
Hương xuân ngào ngạt, lá thu bay!

Hoàng Phi (xướng)

Sáu mươi Hoàng Phi

Sáu mươi sinh nhật Nguyễn Hoàng Phi
Dưới mái hiên đời cạn mấy ly
Ngọn nến lung linh lay bóng nguyệt
Đoá hoa xao động chạm cành si
Đường mai ngõ trúc mong tao ngộ
Quán gió lầu trăng vọng cố tri
Con cháu chúc mừng thêm tuổi mới
Bạn bè cảm mến hoạ vần thi

Kim Tâm (họa)

Chúc mừng sinh nhật
                                          Tặng thi hữu Hoàng Phi

Nhân ngày sinh nhật của Hoàng Phi
Chẳng thể chung cùng đến cạn ly
Để chúc đường đời tăng phước khánh
Để cầu bước đạo giải tham si
Cho dù suốt kiếp nhàn trăng gió
Đâu sánh hồi quang ngộ bản tri
Đã có phước duyên gần Phật pháp
Tặng mừng – khuyến tấn mấy vần thi

Doãn Lê (xướng)

Mừng xuân về nhà mới

Tết này chưa sắm được xe hơi
Nhưng cũng thay xong cái nón cời
Tường ửng vàng khè – duyên cổ phố
Ngói khoe đỏ choé – dáng tân thời
Sân nhà đã hết trùn vun đất
Nền gạch không còn dế ủi vôi
Nâng chén chúc mừng xuân thắng lợi
Tân gia – lầu, trệt thảy lên đời
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Kim Tâm Thích Hạnh Niệm (Hoạ y đề)

Mừng Xuân về nhà mới

Nhà giáo bao năm bán cháo hơi
Mừng nay đổi được mấy gian cời
Đẹp lầu, đẹp trệt vui giai tiết
Xinh cửa, xinh sân rạng cát thời
Dạ ước mong sang nên trải gấm
Lòng mơ muốn sáng hẳn sơn vôi !
Xuân về cùng chúc xuân an hảo
Vạn sự hanh thông suốt quãng đời

KimTâm                                                 

Thang thuốc tự lo       

Chùa không có tiểu điệu        
Thang thuốc tự lo thôi           
Độc hành đời đã chọn                
Nên vui với đơn côi                    
Dù năm dài tháng trải                
Cổ xe mỏi đường đời                
 Vẫn an nhiên thanh thản           
 Nhẹ nhàng tựa mây trời             
Bệnh tình ai tránh khỏi             
 Không đau nặng quí rồi             
Vài tháng đi gia hạn                  
Đổi gió chút- thảnh thơi            
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Doãn Lê

Mong được thơi thơi

Tuy nhà thiền đơn điệu
Nhưng không chuyện lôi thôi
Có thiện nam, tín nữ
Đâu đến phải đơn côi

Chỉ người còn nặng nghiệp
Mới lênh đênh biển đời
Duyên lành còn chưa đủ
Dám trách đất than trời!

Thân nào cầu không bệnh?
Tâm thanh thản - vui rồi!
Tuổi trời cho có hạn
Chỉ mong được... thơi thơi!

Kim Tâm         
                                      
Cơm trưa ăn bữa tối

                                        Đáp lại thơ Doãn Lê

Tuy là có thiện tín
Người đến lại đi thôi
Cơm trưa ăn bữa tối
Sao khỏi thấy đơn côi !

Nhờ quen trong thanh bạch
Không đua theo thói đời
Tuỳ duyên tiêu cựu nghiệp
Thênh thang với đất trời

Có thân là có bệnh
Thang thuốc đã quen rồi
Cùng vui chung với lũ
Năm tháng cũng thanh thơi !
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ĐĐ. Thích Như Hoằng (xướng)

              Bảo tồn di sản

 Chứng tích thiền sư đắc đạo sâu
Đồi cao tháp cổ lướt mây sầu
Hưng Từ, Viên Chiếu soi tăm tối
Thiệt Thể, Đạo Minh tỏa nhiệm mầu
Đánh thức chúng sanh rời nghiệp chướng
Thấm nhuần chân lý thoát niềm đau
Lửa thiêng Quảng Đức vang thiên cổ
Di sản bảo tồn thế hệ sau

 Kim Tâm (hoạ)                                              

Quy nguyên đắc lạc
Họa bài Bảo tồn di sản 
Của Đại đức Thích Như Hoằng

Tu hành thiền định đắc cao sâu
Đoạn tận trần lao, mọi khổ sầu
Trí sáng khai minh chơn lý diệu
Tâm an mặc khế đạo cơ mầu
Quê nhà - sẵn đủ muôn niềm tịnh
Đất khách - qua rồi vạn nỗi đau
Dứt hẳn triền khiên* từ lũy kiếp
Thong dong tự tại mãi ngàn sau.

* Triền khiên: triền: trói buộc; khiên: lôi kéo.
 Triền khiên: những điều trói buộc, lôi kéo chúng sanh trôi 
lăn trong sinh tử, luân hồi.. Ở đây chỉ cho tất cả những 
phiền não
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Kim Tâm

Bài 1: Một đời hành đạo

Một đời chí nguyện đạo xương minh
Chẳng quản chi thân, chẳng tiếc mình
Tam Bảo rạng ngời cùng tứ xứ
Nhất chơn sáng tỏ khắp muôn linh
Ra công xây dựng chùa tươi tắn
Tận lực vun trồng cảnh thắm xinh
Mong ước ngày mai công đạt tựu
Trái hoa thơm ngọt, đẹp tâm tình.

Bài 2: Khánh lễ nguyện cầu

Một lòng Phật sự những lo toan
Mong đạo hoằng khai tại thế gian
Đưa chúng sinh linh về bến giác
Mở đường vạn loại thoát bờ hoang
Chùa chiền tôn tạo nên trang mỹ
Cảnh sắc trùng tu được tráng quang
Khánh lễ tâm thành cùng ngưỡng nguyện
Huy hoàng Phật nhật, chúng khương an

Thanh Trúc (xướng)
Vần thơ tám mươi

Sáng chiều, chắt gọi Cố ... mừng ơi!
Bốn hệ chung nhà, ấm phúc đời
Nựng nịu bà ru thay mẹ ẵm
Bi bô cháu gọi níu trăng chơi
Hong câu thơ muộn khua đen trắng
Ủ chén xuân lai tạ đất trời
Lặng sóng neo thuyền yên bến đỗ
Ngày vui tám chục kính thư mời

Kim Tâm (họa)
Chúc thọ bát tuần

Kính tặng thi hữu Thanh Trúc

Tám mươi đã thọ bạn mình ơi!
Giai lão, khương ninh, phúc nhất đời
Sáng một bình trà cùng đối ẩm
Chiều vài bài họa với nhau chơi
Răng long hạnh thỏa câu thề biển
Đầu bạc hân toàn chữ khấn trời
Khánh hạ Bát tuần xin góp vận
Chung niềm vui để vẹn thơ mời.
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Doãn Lê (xướng)

                     Vui Xuân Mới

Xuân mới Canh Dần đã đến sao?
Sáu mươi năm lẻ - giấc chiêm bao!
Đắng cay nhân thế tê đầu lưỡi
Vinh nhục trần gian bạc mái đầu
Khập khễnh đường mơ sa lũng thấp
Chập chờn lối mộng lạc non cao
Cũng xin nâng chén chào thiên địa
Thêm tuổi trời cho dễ được nào!

Kim Tâm (họa)
                   Chào Đón Xuân

Canh Dần năm mới đến rồi sao?
Chào đón xuân về bận biết bao
Bánh mứt thơm ngon vui tấc dạ!
Đào mai xinh xắn thỏa tâm đầu
Tuy không chén rượu tình bay bổng
Mà vẫn vần thơ ý vút cao
Trà ấm cùng nhau mừng “Tống cựu”
Đắng cay, vinh nhục sá chi nào!

Doãn Lê (xướng)

 Xuân Khánh hạ 

Hương xuân còn ngát cõi trần gian
Khánh hạ chùa yêu đã rộn ràng
Huyền nhiệm ý kinh câu đối đỏ
Nhuần thâm vị đạo áng thơ vàng
Uy linh Phật điện, hồng chung vọng
Thanh tịnh Tăng đường, diệu pháp vang
Ngưỡng Đức Từ Bi khai Thánh giáo
Ơn Thầy tôn tạo nếp thiền trang

Kim Tâm (Hoạ)

Đường Tu

Làm người sống ở giữa trần gian
Thiện ác lai do hiểu rõ ràng
Lầm lỗi hồi tâm soi tẩy trắng
Phước điền quyết chí điểm tô vàng
Lành nhân tốt quả như hình bóng
Sáng ý hay lời tợ tiếng vang
Người trí hết lòng lo giồi sửa
Đời đời y chánh mãi thanh trang
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Doãn Lê (Xướng)

Nhận thiệp cưới

Thiệp cưới tuần này nhận đến mười
Đỏ, hồng, vàng, tím đủ màu tươi
Sắc cầm hảo hiệp – mờ con mắt
Loan phụng hòa minh – méo nụ cười
Được báo, than trời – thân xác mướp
Không mời, trách bạn – thứ đười ươi!
Ước như Sư phụ, ôi sung sướng
Sáng tối làm thơ, mặc chuyện người!

Chuyện người chưa thoát, mệt thân ta
Thiệp cưới lia chia, mắt quáng gà
Mừng chúc gia đình vui hạnh phúc
Lo thêm dân số khổ ta bà
Đất đai có hạn, không tăng mét
Con cái vô chừng, đẻ thả ga
Ước được như thầy, không vướng lụy
Tháng ngày phiêu dật cõi thi ca.

Kim Tâm (Họa y đề)

Thiệp cưới một tuần nhận cả mười
Cuộc đời như thế thật xinh tươi!
Được xem chú rể ngời con mắt!
Được ngắm cô dâu sáng nụ cười!
Được sánh trời xa người quí phái
Bõ cùng xó bếp bọn đười ươi!
Chút quà cung hỉ là bao sá
Gắng – gắng mà vui đẹp kiếp người!
(Đâu như lão hủ bên chùa vắng
 Sau trước vào ra chẳng một người)

Kiếp người muốn sướng một mình ta
Thì khác gì đâu kẻ quáng gà
Vui chúc lứa đôi câu hạnh phúc
Lo chi dân số chuyện ta bà
Đất đai hạn hẹp - cầm tay thước
Con cháu sum vầy - cứ thả ga
Nhà tớ vô can trong thế sự
Mặc tình du hí cõi thi ca.
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