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CẢM NGHĨ VỀ NGÀY LỄ KHÁNH THÀNH 
CHÙA HOA NGHIÊM 
(Ngày vui lễ hội Chùa Hoa Nghiêm) 

 
 
 
 
 
 
Sáng chủ nhật nhằm ngày Thu nắng ấm, 
Cây bên đường như đang tắm ánh vàng. 
Chim trên cành nhảy nhót hót ca vang, 
Như chào đón hằng ngàn người dự lễ. 
Chùa Hoa Nghiêm hôm nay vui vô kể, 
Đủ sắc dân tới dự lễ khánh thành. 
Hàng Tăng Ni lần lượt đến thật đông, 
Các Phật tử xa gần đều tề tựu. 
Hội trường lớn nhưng chỗ ngồi không đủ, 
Nên nhiều người Phật tử đứng ngoài sân. 
Thầy Trụ Trì khai mạc đọc diễn văn, 
Các đại diện xa gần lên phát biểu.  
Rồi Hòa Thượng ban đạo từ êm dịu, 
Mọi người nghe như hiểu được lời Ngài. 
Từng đoàn người tiến lên chỗ lễ đài, 
Cùng dự lễ cắt băng ngôi bảo điện. 
Tiếng chuông trống vang rền như trời chuyển, 
Lời tụng kinh bay đến cả mười phương. 
Một đàn lân nhảy múa đẹp lạ thường, 
Tràng pháo nổ nghe dường như bom đạn. 
Người đông đúc đứng xem vui vô hạn, 
Riêng lòng tôi cảm thấy khoái vô cùng. 
Lễ nguyện cầu trên chánh điện vừa xong, 
Mọi người dự dùng cơm chay chùa đãi. 
Sau buổi lễ tôi thấy lòng thư thái, 
Nhìn ngôi chùa tôi cứ mãi đứng trơ. 
Vẻ uy nghi và nét đẹp nên thơ, 
Trông như đóa sen hồng trên mặt nước. 
Như biểu lộ tình thương nơi đức Phật, 
Cả tấm lòng Việt tộc muốn vươn lên. 
Đây công lao đóng góp thật lâu bền, 
Của tất cả mọi người và Phật tử. 
Chùa Hoa Nghiêm sẽ đi vào lịch sử, 
Của lớp người tị nạn Việt đến đây, 
Đã dấn thân đóng góp xứ sở nầy, 
Chùa cống hiến niềm vui ngày lễ hội. 
 
Đồng Minh 

Töø khi  

toâi thieáu meï 
 
Côm chaúng böõa naøo ngon 
Baøi hoïc hoaøi khoâng thuoäc 
Ñeâm giaác nguû chöa troøn 
Nhöõng ngaøy toâi nghæ hoïc 
Ra moä meï troàng hoa 
Beân kia soâng voïng laïi 
Tieáng chuoâng chuøa ngaân xa 

   
Chieán tranh veà ngang xoùm 
Cöôùp maát ñi ngöôøi cha 
Ñôøi toâi thoâi ñaõ kheùp 
Caùnh cöûa loøng hoâm qua 

   
Toâi ñi roài ñi maõi 
Moãi ngaøy moät xa theâm 
Bao muøa traêng thaùng Baûy 
Soi xuoáng vuøng laõng queân 

   
Ñeâm nay trôøi vieãn xöù 
Chôït nhôù muøa Vu Lan 
Thaáy tim mình in daáu 
Caønh hoa maøu khaên tang. 

 Traàn Trung Ñaïo 


