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BBUUỔỔII  RRAA  MMẮẮTT  CCDD  TTHHƠƠ  NNHHẠẠCC  

TTHHỰỰCC  TTẠẠII  NNHHIIỆỆMM  MMẦẦUU  ––  LLÝÝ  TTHHỪỪAA  NNGGHHIIỆỆPP  
1166..0044..22000066  

Bây giờ Melbourne đã thật sự vào thu. Thời tiết bắt đầu trở 
lạnh, lá của những hàng cây hai bên đường bắt đầu đổi  màu 
vàng nhạt. Vào ngày chủ nhật  16.04.2006  đồng hương đến 
chùa Quang Minh rất đông để tham dự buổi ra mắt CD Thơ 
Nhạc “Thực Tại Nhiệm Mầu”  Lý Thừa Nghiệp. Đó là những 
bài thơ và những ca khúc chọn lọc thật độc đáo do các nhạc 
sĩ ♫ Nguyên Thông - Văn Giảng ♫ Ngô văn Dẫn  ♫ Minh Duy 
♫ Nguyễn Đại ♫ N. Thức ♫ Kim Vũ  phổ nhạc . Nhà thơ Lý 
Thừa Nghiệp đã bỏ thật nhiều công sức thực hiện CD nầy để 
góp phần vào vào sự phát triển văn học nghệ thuật. 

Ðược sự cho phép của thầy trụ trì Thích Phước Tấn, sự giúp 
đỡ chư đại đức tăng ni, ban trị sự và đạo tràng chùa Quang 
Minh chương trình văn nghệ được bắt đầu vào lúc 1.30 giờ 
đến 5.00 chiều. Góp mặt trong buổi văn nghệ nầy gồm các  
nghệ sĩ:  * Ban nhạc The Eagles * Thế Hòa * Khả Tú * Ái 
Thảo * Nhóm “Đàn Chim Việt” * Hoàng Tuấn* Thế Hưng * 
Văn Cường * Quốc Thống * Đình Hy * Ban Văn Nghệ Đạo 
Tràng Quang Minh • Xuân Hùng * Túy Hồng *  Đinh Hưng * 
Minh Duy * Cẩm Văn * Tuấn Anh * Dạ Lữ * Ca Dao * Ngọc 
Quân * Mai Ly * Thanh Trúc * Lynda. 

Ðiều khiển chương trình là hai MC rất  khả ái của Melbourne : 
cô Kiều Thu  và cô Mỹ Lý. Ban tổ chức thật chu đáo đã dán 
cả trăm posters ở các khu thương mại người Việt như 
Footscray, Richmond, Sunshine, St Albans, Springvale . . .và 
đã thông báo trên  các đài phát thanh và các báo chí Việt ngữ. 
Trong giờ giải lao chùa Quang Minh có đãi tiệc trà và thức ăn 
chay nhẹ.  

Mở đầu Mai Ly ca bài “Đưa Người” do nhạc sĩ Nguyễn Đại 
phổ nhạc thơ Lý Thừa Nghiệp.  “Vạn Thọ” còn đang nở, 
hương còn thơm trong lòng, mây còn bay mênh mông bên 
hiên nhà của mẹ, với nội dung đó đã thành bài ca “Bông Vạn 
Thọ” do nhạc sĩ Nguyên Thông-Văn Giảng phổ nhạc và cô 
Thanh Trúc giọng ca trẻ dễ thương trình bày tiếp theo sau đó. 
Giọt nắng tinh anh lẫn theo bao kiếp phong ba luân hồi, bài 
thơ  nhan đề “Tạc tượng” được Kiều Thu ngâm thật là điêu 
luyện. Khi mưa thành nặng hạt, lúc mây tượng hình là giọt 
mưa rớt xuống thành nguồn thương cho con nước long 
đong, từng lời kinh thấm đượm vào tim người trong hạ nắng, 
cũng như buổi thu mưa có ai ngồi tạc bóng bên thềm đá, giữa 
đôi bờ sinh tử trở thành bản nhạc “Tạc Tượng” được Tuý 
Hồng đơn ca cho thơ nhạc được hoà điệu với nhau. Tia nắng 
nhỏ hoa ngõ trỗ cành hoa vạn thọ, chim hót ca,  mầm lá lóng 
lánh, đóa hoa vàng đua nhau về bến hồn nhiên rất khó tìm ở 
nơi đây, bài “Khúc Mùa Đông” thơ Lý Thừa Nghiệp, nhạc 
Ngô Văn Dẫn được Xuân Hùng giọng ca truyền cảm để nhắn 
nhủ rằng thành phố Melbourne sẽ bước vào mùa đông 
không xa lắm. Nhưng bây giờ Melbourne đang mùa “Lá 
Rụng Vàng Chân Núi”  đó cũng là tựa đề bài thơ  Lý Thừa 
Nghiệp được Trường Mỹ diễn ngâm. Cô ca sĩ  Cẩm Vân với 
bài ca “Người Về” của nhạc sĩ N.Thức phổ nhạc từ thơ Lý 
Thừa Nghiệp được mọi người hoan nghinh. 

Để thay đổi không khí thầy Thiện Hữu từ Brisbane xuống 
tham dự buổi văn nghệ nầy lên sân khấu chia sẻ cùng mọi 
người “Thơ nhạc trong Đạo Phật”. Thay đổi không khí là màn 
hợp ca “Tình Bạn Sen” do ban văn nghệ của đạo tràng 
Quang Minh trình bày để ca ngợi tình gắn bó của bạn đạo. 
Bài ca “Là Mẹ” do Lynda ca nói lên sự mầu nhiệm, từ ánh 
mắt mẹ cho con biết nghĩa yêu thương và trong lời ru dịu 
ngọt, trong nụ cười bao dung vòng tay mẹ nuôi con lớn với 
tâm lượng hải hà.  Khi ngọn gió vô thường thổi tắt khi ngọn 
đèn vơi con làm sao níu lại được khi đất gọi mẹ về! Nhóm “ 
Đàn Chim Việt ” & Thế Hưng với bản “Sáng Rừng”. Nhạc sĩ 
Minh Duy  phổ nhạc  thơ Lý Thừa Nghiệp cũng là ca sĩ  giọng 
thật  trầm ấm bài  ca “Xin Làm Cây Cỏ”. Đinh Hưng & Hoàng 
Tuấn đơn, song ca “Hò Leo Núi” và “Hình ảnh một đêm trăng” 

Sau phần giải lao trở lại sân khấu mở ra màn hai nhạc sĩ 
Ngọc Quân người sáng tác bài “Hành Trang Vào Đời” và phổ 
nhạc bài thơ Tỳ Kheo Thiện Hữu tựa đề “Có Một Điều” cùng 
nghệ sĩ Ca Dao tạo nên màn nhạc cảnh thật xuất sắc. Ái 
Thảo trình diễn đàn violin thật độc đáo. Túy Hồng & Xuân 
Hùng với hai bài  “Xác em nay ở nơi nào” và “Biển Cạn” nhạc 
Kim Tuấn và Phượng Oanh ca bài “Hải Ngoại Thương Ca”. 

 Nhạc sĩ Tuấn Anh với ngón đàn điêu luyện mhiều năm độc 
tấu lục huyền cầm đã hấp dẫn mọi người. Dạ Lữ ngâm bài 
thơ “Với Đêm” và “Em Hát” thơ Lý Thừa Nghiệp do  Phù Sa 
phổ nhạc. Nhà thơ Lý Thừa Nghiệp đứng lên cảm tạ mọi 
người, anh thật là cảm động trước sự ủng hộ của mọi người. 
Cô Cẩm Văn ca bài “Quán Thế Âm” của Phạm Duy để kết 
thúc  buổi văn nghệ nầy. Buổi văn nghệ thơ và nhạc nầy đưa 
hồn mọi người về với không gian vô tận, gió chiều thiếp đi 
giữa chặn đường nghe giao cảm. Chúng tôi mời quý vị bước 
vào trời thu của thi sĩ Lý Thừa Nghiệp:  

Lên đồi thấp đuốc công phu, 
Mưòi năm chợt thấy rừng thu chín vàng, 
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Chừng như từ thuở hồng hoang, 
Tiếng chuông vô tận còn vang lưng trời 

Hồi còn nhỏ nhiều khi chúng ta nghĩ cuộc sống sẽ tốt đẹp và 
có ý nghĩa hơn một khi chúng ta lập gia đình, sinh con cái 
v.v…  Sau đó chúng ta vỡ mộng vì con cái chúng ta còn quá 
nhỏ, và tự nhũ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn một khi chúng 
lớn khôn.  Chúng ta lại thất vọng khi con cái mình đến tuổi 
niên thiếu vì chúng ta lại phải chăm sóc và lo lắng cho chúng, 
chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi các con trưởng 
thành. Chúng ta lại tự nhũ rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn một 
khi gia đình được ổn định, khi chúng ta mua được căn nhà 
đẹp hơn, hay chiếc xe đẹp hơn, khi chúng ta đi nghỉ hè thoải 
mái và cuối cùng là khi chúng về hưu, khi đau khi bệnh. Sự 
thật là không có một thời điểm nào và hạnh phúc bằng hiện 
tại cả. Nếu không đúng vậy thì thời điểm nào là hạnh phúc 
nhất? 

Cuộc sống của chúng ta luôn bị quay cuồng bởi các thách đố, 
các đòi hỏi cùng nhiều yêu cầu. Cho  nên chúng ta nên nhận 
thấy rằng hiện tại là thời gian hạnh phúc nhất của mình mặc  
dù cuộc sống đầy rẩy khó khăn và muộn phiền. 

TTrroonngg  ccuuộộcc  ssốốnngg  cchhúúnngg  ttaa  llúúcc  nnààoo  ccũũnngg  ccóó  nnhhiiềềuu  vviiệệcc  xxảảyy  
đđếếnn,,  nnhhữữnngg  tthhửử  tthháácchh  pphhảảii  vvưượợtt  qquuaa,,  ccáácc  ccôônngg  vviiệệcc  ccầầnn  pphhảảii  
hhooàànn  ttấấtt,,    nnhhữữnngg  hhóóaa  đđơơnn  pphhảảii  tthhaannhh  ttooáánn..  CCuuốốii  ccùùnngg  cchhúúnngg  
ttaa  mmớớii  kkhháámm  pphháá  rraa  rrằằnngg,,  cchhíínnhh  nnhhữữnngg  ssựự  vviiệệcc  nnààyy  llàà  mmộộtt  
pphhầầnn  ccủủaa  đđờờii  ssốốnngg  cchhúúnngg  ttaa..  TTừừ  ccááii  nnhhììnn  nnààyy  cchhẳẳnngg  llẽẽ  cchhúúnngg  
ttaa    kkhhôônngg  tthhểể  tthhấấyy  đđưượợcc  kkhhôônngg  ccóó  ccoonn  đđưườờnngg  nnààoo  đđii  đđếếnn  
hhạạnnhh  pphhúúcc  ccảả  hhaayy  ssaaoo..    HHạạnnhh  pphhúúcc  cchhíínnhh  llàà  ccoonn  đđưườờnngg  
cchhúúnngg  ttaa  đđaanngg  đđii..  DDoo  đđóó  hhããyy  ttrrâânn  qquuýý  vvàà  hhưưởởnngg  mmọọii  pphhúútt  ggiiââyy..  
BBởởii  vvậậyy  mmàà  ccóó  nnggưườờii  nnóóii::  ““HHạạnnhh  pphhúúcc  llàà  hhàànnhh  ttrrììnnhh,,  cchhứứ  
kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  đđiiểểmm  đđếếnn..  KKhhôônngg  ccóó  mmộộtt  ggiiờờ  pphhúútt  nnààoo  qquuýý  cchhoo  
bbằằnngg……  TTHHỰỰCC  TTẠẠII!!  HHããyy  ssốốnngg  vvàà  hhưưởởnngg  ttừừnngg  ggiiââyy  pphhúútt..””  

NNhhàà  tthhơơ  LLýý  TThhừừaa  NNgghhiiệệpp  rrấấtt  ttààii  ttììnnhh  vvớớii  nnhhữữnngg  tthhii  pphhẩẩmm  ccaa  
ttụụnngg  ““TThhựựcc  ttạạii  nnhhiiệệmm  mmầầuu””  vvàà  qquuýý  nnhhạạcc  ssĩĩ  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa  ttạạii  ÚÚcc  
CChhââuu  đđãã  pphhổổ  nnhhạạcc  tthhậậtt  llàà  ttuuyyệệtt  ddiiệệuu..  BBuuổổii  rraa  mmắắtt  CCDD  nnầầyy  ccáácc  
nngghhệệ  ssĩĩ  ttạạii  MMeellbboouurrnnee  đđãã  ccốốnngg  hhiiếếnn  đđếếnn  mmọọii  nnggưườờii  mmộộtt  
cchhưươơnngg  ttrrììnnhh  vvăănn  nngghhệệ  tthhậậtt  đđặặcc  ssắắcc..  Từng tiết mục, từng 
giọng ngâm, mỗi lời ca mang đến cho mọi người niềm an lạc 
trong buổi chiều êm diệu và không khí ấm áp.  

Ta hái Mùa xuân thả trên sông, 
Mai kia ra biển với  muôn trùng. 
Tình yêu hóa  hiện trời  xanh biếc, 
Nghìn kiếp nào trôi suốt bổn tâm. 

Một cánh rừng phảng phất, những hạt sương mưa, từng hơi 
thở sâu trong lồng ngực, hòa mình trong làn gió nhè nhẹ thổi, 
xa xa thanh thoát tiếng chuông ngân, với những đám mây lơ 
lững trên bầu trời. Từng lời thơ từng khúc nhạc, được cất lên 
với những điệu ru ca đầm thấm đưa mọi người về với bến bờ 
chân như, tĩnh lặng. Những áng mây bay, hoa cỏ sương 
giăng lưng đồi, hoàng hôn trên sông biển. Tất cả những sự 
hiện hữu trên cõi đời nầy đều thể hiện trong trái tim dạt dào 
yêu thương vô bờ bến hòa vào vũ trụ bao la trong không gian 
vô cùng và thời gian vô tận. 

Thơ về đậu bến mù sương, 
Sầu con nước bạc vô thường trôi xa.  
Mùa nào tóc trắng như hoa, 
Lên non khoát áo cà sa cười giòn. 

Những thi phẩm, những nhạc phẩm phổ thơ của tác giả Lý 
Thừa Nghiệp với những ca từ nhẹ nhàng, thanh thoát. Trời 
xuân vẫn ươm nụ đón một trời xuân, cây cỏ reo vui vang 
vọng. Bầu trời xanh hạnh phúc. Có những loài hoa khoe sắc 
trong nắng, để hương bay ướp khắp ngàn phương.  SSaauu  bbuuổổii  
vvăănn  nngghhệệ  nnầầyy  cchhúúnngg    ttôôii  ccòònn  vvăănngg  vvẳẳnngg  nnhhữữnngg  vvầầnn  tthhơơ  ttrroonngg  
đđiiệệuu  nnhhạạcc  ::  

Tinh sương bỏ bước lên chùa, 
Thấy con sông chảy giữa mùa xuân xanh 
Dường như hương bưởi hương chanh, 
Và hương thượng Phật trong manh áo vàng. 

NNếếuu  qquuýý  vvịị  cchhưưaa  ccóó  CCDD  tthhơơ  nnhhạạcc  ““TThhựựcc  TTạạii  NNhhiiệệmm  MMầầuu””  tthhìì  
hhããyy  lliiêênn  llạạcc  vvớớii  aannhh  LLýý  TThhừừaa  NNgghhiiệệpp    ssốố  đđiiệệnn  tthhooạạii  00443344  550055  
110022  hhooặặcc  ee--mmaaiill::  tthhuuaanngghhiieepp__llyy@@yyaahhoooo..ccoomm..aauu,,  hhooặặcc  CChhùùaa  
QQuuaanngg  MMiinnhh::  ((0033))99331122  55772299  đđểể  ccóó  đđưượợcc  CCDD  tthhơơ  nnhhạạcc  tthhậậtt  
ttuuyyệệtt  vvờờii  kkhhôônngg  tthhểể  tthhiiếếuu  ttrroonngg  ggiiaa  đđììnnhh..    

Minh Quang ghi. 

 

Về Núi 
Mai về núi, im nghe từng cơn gió 
Đợi trăng lên và sương trắng lưng đồi 
Đêm sẽ tàn theo từng nỗi lẽ loi 
Hồn thào mộc vẫn chưa từng mê muội. 

* 

Mai về núi, mang Kinh về núi 
Nghe mưa rơi từng hạt sau cùng 
Hương thơm tràn từ lòng đất thủy chung 
Sen sẽ nở vào mùa Xuân vĩnh viễn. 

* 

Mai về núi, rừng xanh như biển 
Sẽ rong chơi cùng hoa cỏ hiện tiền 
Lòng sẽ hiền như giấc ngủ yên 
Trời với đất sẽ hòa tan như bụi. 

* 

Mai về núi, trầm tư với núi 
Chuyện ngàn năm như khúc nhạc thiền 
Cội nguồn nào vẫn hằng hữu an nhiên 
Như đá biếc trơ gan cùng vũ trụ. 

* 

Mai về núi, đợi mùa mưa lũ 
Cả thiên đuờng dồn tụ chân mây 
Và hôm nào em ghé qua đây 
Núi sẽ thắp vầng trăng thiên cổ. 

Lý Thừa Nghiệp 


