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Thượng Tọa 
 

  Kính tặng Thầy Phước-Tấn, 
  Chùa Quang Minh, Melbourne. 

    
Núi ngất thềm mây rền Đại-Đức 
Trăng ngàn xao xuyến cõi Tây phương 
Trôi giữa trường giang cành trúc biếc 
Vỗ sóng mà xem mộng cát tường. 

Định ở tiền căn danh Thượng-Tọa 
Trí lớn in riêng một nụ cười 
Nghiêng vai nghe bụi tràn bát nhã 
Bồ đề từng hạt bỗng reo vui. 

Tướng hảo quang minh hề! Phước-Tấn 
Hiên trời chim hót với bình minh 
Đồi xanh cây cỏ chừng linh mẫn 
Một đỉnh Chùa cao một biển tình. 

Có phải mùa xuân tràn phước huệ 
Trụ trì một túi trống thênh thang 
Bước xuống so vai cùng nhân thế 
Điểm với trần gian tấm áo vàng. 
  28.07.2007 

                           Lý Thừa Nghiệp 
 

Biên Thùy Mùa-Xuân 
Nắng tô vàng mái hiên chùa 
Sư về giũ áo gọi Mùa-Xuân lai 
Nữa đêm rót bát trăng đầy 
Đánh chuông Bát-nhã một chày kình thiên 
Nghe ra mười cõi hiện tiền 
Đất đai sông núi nối liền bản tâm. 

Nắng mưa nhựt nguyệt xoay vần 
Sư về phơi áo một lần bên sông 
Ngắm mây nước đó phiêu bồng 
Nụ cười như khói theo dòng trôi đi 
Rừng phong lá vẫn thầm thì 
Liên hoa nở khắp biên thùy Mùa-Xuân. 

Lý Thừa Nghiệp 

Trên Đồi Cỏ Thiên Thần 
Người vô tâm vô sự 
Như nắng rót mưa dầm 
Mây bay hề! vô xứ 
Như biển tràn thanh âm. 

Hồ sen vàng vô lượng 
Sương sớm trôi mênh mông 
Đất trời hề! cô tịch 
Trăng chưa tàn bên sông. 

Ai dạo đàn trên núi 
Cây trái bỗng ngọt ngào 
Mùa-Xuân còn đương buổi 
Tiếng hát còn bay cao. 

Ngồi đây và nghe hát 
Bên hiên trời vô biên 
Trống không lòng Bồ-tát 
Bỗng vang khúc nhạc thiền. 

Tiếng chuông vang ngàn dặm 
Còn ai giữa phong sương 
Bên kia bờ biển mặn 
Sông núi đẹp lạ thường. 

        Thơ đời hay thơ đạo 
        Mà xao xuyến bâng khuâng 
        Hoa đương mùa thơm thảo 
        Trên đồi cỏ thiên thần. 

                                      Lý Thừa Nghiệp 
 

Những Mùa Hoa 
 

Mình ngồi đếm những mùa hoa 
Mùa nào theo với Mẹ Cha về trời 
Mùa nào vạn thọ lên ngôi 
Mùa bông giấy đỏ mắt môi nồng nàn 
Mùa nào cúc nở với lan 
Trang Kinh chợt nở thênh thang sen vàng. 

                Lý Thừa Nghiệp 
 


