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Trang ThÖ Lš ThØa NghiŒp 

  Ngàn Trang ñåi ThØa 
* Kính tặng Thầy Phước-Thái 

và bạn sen Đạo-Tràng Quang-Minh. 

Nghiễm nhiên ngồi giữa Niết bàn 
Một thân tứ đại, một càn khôn xanh 
Tư lương, một gánh tâm lành 
Bốn phương còn lại mấy cành quế hương 
Đáy lòng, biển vỗ yêu thương 
Duy tâm Tịnh-độ, mười phương Di-Đà. 

Nghiễm nhiên ngồi giữa ta bà 
Thiên thu một ánh trăng ngà còn soi 
Đêm tàn ngàn hạt sương rơi 
Thời Kinh ai tụng bên trời thênh thang 
Nghiêng vai phiền não tuôn tràn 
Cúi hôn đất thấy ngàn trang Đại thừa. 

 

 
Hẹn 

 

Phương Đông hẹn với mặt trời 
Ngàn hoa đã hẹn trên đồi mùa Xuân 

Và tôi đã hẹn vạn lần 
Vô tâm quên mãi vầng trăng quê nhà 

Có ai hẹn với Di-Đà 
Mai sau về với sơn hà Như-lai. 

 

Về Biển 

 

Em có thấy con nước tràn về biển 
Và Mùa Xuân đã tới tự bao giờ 
Bên hàng cây, một màu xanh linh hiển 
Có kẻ ngồi và mài mực chép thơ. 

* 

Những dòng sông vẫn trôi về biển 
Bình nguyên này và đồi núi thênh thang 
Ai khả chứng về mùa xuân vĩnh viễn 
Giữa thinh không rung mãi những cung đàn. 

* 

Mây có hẹn nên mây bay về biển 
Cây bần già lần cuối ra bông 
Một lần cuối, cây bần già thị hiện 
Niềm yêu thương chất chứa ở trong lòng. 

* 

Bao nhiêu gió sẽ lùa về biển 
Ngàn khơi kia reo mãi điệu thanh tân 
Em có thấy từng sát na vô nhiễm 
Tâm thân mình nguyên thủy một Mùa-Xuân. 

* 

Gió sẽ đưa từng hạt mưa về biển 
Bàn tay nào nương tựa những bàn tay 
Từng cánh én bay lên trời như nguyện 
Ta ngồi đây và lệ đẫm hai vai.   

 

 


