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Như Phong 

 
Như phong là gió trở về không 

Rớt xuống trần gian một tấm lòng 

Không chứa, không chấp, cầm vô ngã 

Sống mà như chết tựa như phong 

 

Như Phong 

1996  
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Thiền Ca 

 
Thiền là xả bỏ hết người ơi  

Bỏ đi dĩ vãng và tương lai  

Bỏ luôn danh vọng và hiện tại  

Giữ lại sinh mạng, để thở dài  

 

Thiền là không vọng tưởng ngày mai  

Thắp sáng những gì của thực tại  

Bỏ lại trần gian bao của cãi  

Giác ngộ chân lý sẽ mở khai  

 

Thiền là tha thứ cho chính ta  

Không đòi hỏi và không phiền hà  

Chấp nhận những gì ta đang có  

Cho dù ít, nhỏ nhưng mặn mà  

 

Thiền là hướng đến cõi chân không  

Giãi trừ những tâm tư loạn động  

Tái tạo một tâm hồn trắng trong  

Xây lại cõi tịnh tận đáy lòng  

 

Thiền là bỏ cái có, lấy không  

Thiền là bỏ đục, lấy trong  

Thiền là xả bỏ hết tham vọng 

An đinh chân không tận cõi lòng  

 

Thiền là xả bỏ những tích đọng  

Bao đời, bao kiếp đã xây xong  

Bao nhiêu ân oán và nghiệp chướng  

Thiền giúp ta thoát khỏi tròng  

 

Thiền là rửa sạch rác bụi trần  
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Đã làm dơ bẩn cái thanh tâm  

Đã làm động loạn bởi sân hận  

Ngã mạn, vô minh phạm vạn lần  

 

Thiền là lấy không, bỏ cái có  

Cho dù nho nhỏ hay thật to  

Cho dù là vàng hay đen, đỏ  

Bỏ hết người ơi để kịp đò  

 

Về bế giác xây cảnh an nhiên  

Để kịp kiếp nấy không oan uổng  

Về bến giác, nhập thất tham thiền  

Hào quang bừng sáng, quả nhãn tiền  

 

Thiền là lấy thua, không lấy thắng  

Là an nhiên trong mạch sống trần  

Là tự tại trong tâm, duyên nhiều kiếp  

Thoát cảnh lầm than của thế nhân  

 

Thiền môn có vạn pháp người ơi  

Nhất tâm bất loạn là diệu pháp  

Vạn pháp quy tâm có một thôi  

Quán Âm vi diệu đã muôn đời  

 

Thiền môn có vạn pháp người ơi  

An nhiên, tự tại là diệu pháp  

Thanh tâm, tịnh nghiệp duyên lành khởi  

Chân lý ngộ khai chỉ một thời  

 

Một thời đạt đạo tâm tự tại  

Bình chân như vại sống an nhiên  

Thoát khỏi ta bà cảnh đảo điên  

Vui hưởng đời nầy, sướng như tiên  

 

An nhiên, tự tại đến ngàn sau  

Quán Âm thiền pháp rất nhiệm mầu  

Hướng nội thính âm hoà linh điển  

Diệu pháp ngàn xưa bất hư truyền  
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" Nhất tâm sân hận khởi  

Bá vạn chướng môn khai"  

Người ơi nhớ lấy lời nầy  

Bao nhiêu sân hận bấy nhiêu nghiệp đày  

Cùng ta xả bỏ ngày ngày  

Bằng cách bó gối tham thiền sớm mai  

Thiền là bỏ lại nghiệp đày  

Bỏ luôn nghiệp chướng từ nhiều kiếp xưa  

Hiển linh ứng nói sao vừa  

"Thiền vô ngôn tự" ngàn xưa đã bày  

Người ơi bừng tỉnh hôm nay  

Tham thiền, nhập định kiếp nầy giải khai  

Thoát ra khỏi kiếp lưu đày  

Vượt trên thảm cảnh ngày ngày đeo mang  

Người ơi thoát cảnh lầm than  

Tham thiền, nhập định hào quang phủ đầy  

Xóa tan hiện cảnh lưu đày  

Trở về Phật quốc ngày ngày an vui.  

 

Như Phong 
2002.  
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Mây Trắng Bay 

 

Mây trắng trời cao chẳng chuốt sầu 

Theo gió trôi dạt biết về đâu  

Nghiệp duyên nhiều kiếp còn in dấu 

Tiền kiếp thăng hoa hiện lên lầu  

 

Đời vẫn luân lưu, người vãng lai  

Cõi tạm ta chờ bóng một ai 

Đường trần lạc lối bơ vơ mãi  

Nẻo về thánh địa chẳng mờ phai 
 

Tâm tịnh, địa đàng sẽ phôi phai  

Bám víu làm chi một hình hài 

Vô thường thiên hạ như chưa thấu  

Khổ luỵ hôm nay kéo đến mai... 
 

Em hãy cùng ta theo mây bay  

Bỏ lại trần gian những đắng cay 

Thanh thảng như không trong ba cõi  

Ngao du thiên giới, ghé Bồng Lai 

 

Như Phong  

 

 

 



 8 Thơ Thiền – Như Phong                                                                                                www.thienquan.net 

 

 
 

 

Tao Phùng 

 

Ta đã tao phùng một kiếp nầy 

Tình là cánh hạc nhưng chưa bay 

Bóng đời duyên dáng qua khung cửa 

Tiếng đời lay động nghe đâu đây 

 

Có phải em đến từ cõi mây 

Xuống cõi trần gian căng mộng đầy 

Để lại cho đời bao chờ đợi 

Quên đi ngày tháng đã hao gầy 

 

 

Ngày tháng ngừng trôi theo mộng đời 

Bước chân thánh thiện kiếp nầy thôi 

Đêm ngày thanh thảng trong ba cõi 

Chia sẻ với đời, lệ ngừng rơi 

 

Ta dìu em vượt thoát chợ đời 

Thiện tâm, bảo táp chẳng đến nơi 

Ngàn lá vàng rơi như một chiếc 

Tâm an chẳng thấy chút đơn côi 

 

Như Phong 
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Tu Tâm 

 

Tất nhiên vạn vật vô thường 

Mong sao có khách lên đường tu tâm 

Đời người ngắn ngủi trăm năm 

Sao còn ở đó tham sân sắc, tài...? 

 

Người đi giữa phố lạc loài 

Vì tâm tư ấy đang say men đời 

Xoá tan hiện cảnh chơi vơi 

Tham thiền, nhập định quên thời hổn man 

 

 

Nghe như nhạc khúc âm thầm 

Vọng lên thanh tịnh bình tâm nữa đời 

Thoát vòng sanh tử người ơi 

Ta đây lên tiếng gọi mời tu Tâm...? 

.  

Như Phong 

2007 
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Định 

Có không, không có triền miên 

Một khi tâm định ưu phiền bay cao 

Người ơi có nhớ hôm nao...? 

Nguyện tu tâm đạo, đổi màu phù sinh 

 

Như Phong 

 

 

 

Chúc Mừng Giáng Sinh 

Lại thêm mùa nửa, Chúa Giáng Sinh 

Thế giới chưa yên chuyện điêu linh 

Mượn đây mấy chữ kính chúc bạn 

Hạnh phúc cùng thế giới yên bình 

Như Phong 
20/12/2007 

 

 

Siêu Nhiên 

Mừng thay ta được sống siêu nhiên 

Thoát cảnh tranh giành, những đảo điên 

Tâm an tất thoát vòng tục lụy 

Để lại trần gian chuỗi ưu phiền. 

Như Phong 
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Thiện 

 

Tội gì chuốc lấy những ưu phiền 

Xây chi khổ luỵ của triền miên 

An tâm vui hưởng đời thánh thiện 

Bó gối tham thiền, sống an nhiên 

 

Như Phong 
 

 

 

 
 

 

Chuông 

Chuông ngân thánh thiện nhớ chùa Hương 

Chuyên chở pháp vàng khắp quê hương 

Âm thanh dân tộc còn vang vọng 

Theo nhịp di hành của tổ tông 

Như Phong 
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Ly 

 

Nơi đây đồi xanh không mùi vị 

Không còn vướng bận tham sân si 

Chan chứa tánh không của kẻ sĩ 

Như lòng rõ nhịp khúc chia ly 
 

Nơi đây đồi mây đầy hương vị 

Bỏ lại trần gian chuyện sân si 

Có ai dám luận Tánh Không nhĩ 

Cho ta mĩm cười cảnh phân ly  

Như Phong 
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Lặng 

Buông bỏ, quay vào trong thấy tôi 

Không mong, không vọng chẳng bồi hồi  

Tôi về bến lặng nào ai thấy  

Người ơi...cầm lấy chớ đãi bôi !  

 

Như Phong 

 

 

 

Tiên 

 

Sống ở Ta Bà sướng như Tiên  

Ngày đi làm việc, tối tham Thiền  

An tâm, buông bỏ điều bất thiện  

Sáng cả trần gian, quả nhãn tiền.  
 

Như Phong 
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Hẹn 

 

Người đến, rồi đi và trở lại  

Trái đất nầy vẫn tiếp vòng quay  

Như mặt trời sáng mỗi sớm mai  

Thoát sinh tử, hành trình bất hoại  

 

Hẹn nhau trong cõi hoa vàng  

Ngàn năm vẫn đợi, hào quang vẫn còn.  
 

Như Phong  

16/10/2007 

 
 

 
 

Xả 

 

 

Cám ơn người viết lời vung tục ! 

Trong tâm người đậm màu vẫn đục  

Xả cho, chớ tạo thêm nghiệp chướng ! 

Chất chồng, che khuất nẻo thiên đường. 
 

Như Phong 
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Tri Âm 

 

 

Cám ơn người đã nhã lời vàng ngọc 

Ta ghi lòng tạc dạ một tri âm 

Tâm tình nầy toả sáng đến ngàn năm 

Như cõi sáng của thiên đường, Phật học. 

 

Như Phong 
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Chân Tâm 

 

 

Đời người ngắn như gang tấc 

Tham, sân, si đánh mất linh hồn 

Mời người đến với Thiền môn 

Quán Âm diệu pháp tiếng đồn gần, xa 

Hiển linh quang của Phật Đà 

Chân sư Thanh Hải, ta bà độ sanh 

Danh vọng như sợi chỉ mành 

Chân Tâm phục hoạt thiền hành người ơi 

Để khi đến lúc bỏ đời 

Biết đâu là cõi của thời linh quang. 
 

Hẹn nhau trong cõi hoa vàng 

Ngàn năm vẫn đợi, hào quang vẫn còn. 
 

Như Phong 
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Chân Sư 

 
Ngàn năm ghi khắc một câu 

Chân sư Thanh Hải nhiệm mầu Quán Âm 

Chân sư phục hoạt chân tâm 

Cho người thọ pháp mong tầm ngộ khai 

Tham thiền, nhập định ngày ngày 

Chân tâm khai mở lâu đài linh quang 

Chân sư khai dựng đạo tràng 

Hào quang điều ngự muôn ngàn không gian 

Chân sư từ cõi thiên đàng 

Chân tâm hiển lộ, trần gian huy hoàng 

Chân sư hoằng pháp đạo vàng 

Dẫn đường, chỉ lối thiên đàng hồi cư 

Nam mô Thanh Hải thiền sư 

Ngàn năm tâm khắc ân sư, nghĩa trò. 

 

Ân sư phụ ngàn năm còn sáng 

Như hào quang cùng khắp thiên đàng 

Mai nầy về cõi hoa vàng 

Ngàn năm còn sáng đạo tràng Quán Âm. 

 

Như Phong  
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Phật Tại Tâm 

 

Chính Phật trong ta chẳng có tàn 

Bởi vì Phật Tánh trời đã ban 

Mỗi người xuống thế đều có cả 

Chân tâm phục hoạt hiển huy hoàng. 
 

Như Phong 

 

 

 

 

Hữu Duyên 

 

"Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền..." 

Chân tâm hiển lộ, hữu thiên duyên 

Tà bà tịch lộ, vô duyên hiện 

Đối cảnh vô tâm (tâm không), quả nhãn tiền. 

 

Như Phong 
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Chân Lý 
 

Chân lý hiển lộ nét thanh cao 

Cho dù bị vùi dập ra sao 

Dù đã bị chôn tự thuở nào 

Chân lý vẫn còn sáng nguyên màu 

 

Chân lý muôn đời vẫn còn sáng 

Dù bị chối bỏ hay nhạo báng 

Dù bị ngộ nhận hay quên lãng 

Chân lý sáng lạn như hào quang 

 

Chân lý phương hại đến giáo tà 

Hình tượng giáo ra tay chống phá 

Chân lý tự nó đã thứ tha 

Chân lý ngời sáng như thiên hà 

 

Chân lý khai phóng kẻ vô minh 

Bao đời, bao kiếp tự giam mình 

Sân tâm dựng, xây bao nghiệp chướng 

Chân lý khai mở cửa thiên đường 

 

Chân lý thường khi bị tấn công 

Chỉ vì quyền lợi chẳng tồn vong 

Chỉ vì say mê theo danh vọng 

Ai người khai ngộ chẳng bận lòng 

 

Chân lý tự nó mãi trường tồn 

Cho dù công luận bị đặc bom 

Cho dù phỉ báng người rao giảng 

Chân lý muôn đời với thiền môn 

 

Chân lý hồi sinh bởi chân sư 

Chân lý hiển lộ tấm lòng từ 

Chân tâm, chân sư và chân lý 

Sáng muôn đời, bất khả tư nghì. 
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Như Phong 

 

 
 

 

 

Kẻ Vô Minh 
 

Kẻ vô minh phá người tu 

Quên cái Tâm, đã mờ lu 

Có cái Tâm sáng chưa đủ 

Kẻ vô minh như người mù 

 

Kẻ vô minh chưa biết tu 

Ngồi tung kinh, chưa khổ đủ 

Ngồi khỏ mõ, chưa tự chủ 

Kẻ vô minh sống như tù 

 

Kẻ vô minh tham, sân ,si 

Vì si mê nên bị lụy 

Vì sân hận thiếu suy nghĩ 

Kẻ vô minh như nô tì 

 

Kẻ vô minh mang vụng trí 

Quên cái tâm nên cải lý 

Tâm còn lu nên đố kị 

Kẻ vô minh tạo thị phi 

 

Kẻ vô minh sẽ biết tu 

Bỏ tham lam sẽ biết đủ 

Bỏ sân, si hết mờ lu  

Thọ pháp Quán Âm, được bù. 

 

Được bù thoát cảnh ngục tù 

Tham thiền, nhập định pháp tu chân truyền 

Đây là giáo ngoại biệt truyền 

Mười phương chư Phật cùng nguyền trùng tu. 

 

Như Phong 
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Vịnh Vô Minh 

 

 

Mấy mươi tuổi đầu còn vô minh 

Tụng kinh, gõ mõ tự giam mình 

Vô chùa tưởng rằng tu chánh đạo 

Phật tại Tâm, chẳng ở chùa nào. 
 

Như Phong 

 

Không  

 
Không tướng, không cảnh không lay động  

Không tâm, không ngã không chạnh lòng  

Không chánh, không tà không mê lạc  

Vạn pháp, thiên kinh quy về không. 

 

Địa ngục vốn dĩ không 

Tâm người vốn dĩ không  

Thân người vốn dĩ không  

Chấp pháp, chấp ngã uổng công tầm.  

 

"Ngô sở dĩ hữu đại hoạn dả, vị ngô hữu thân  

Cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoan."  

 

Như Phong  
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Phật Tánh 

 

 

Không trẻ, không già 

Không chánh, không tà 

Không bắc, Không nam 

Không chân, không giả 

Không nữ, không nam 

Không thánh, không ma 

Không nhận, không trả 

Không người, không ta 

Không vào, không ra 

Không cao, không thấp 

Không gần, không xa 

Không dữ, không hiền 

Không vui, không buồn 

Không vay, không mượn 

Không ghét, không thương 

Không còn vấn vương... 
 

Phật Tánh vồn dĩ là không 

Tham, sân, si đó cái tròng, đoạ ta  

Thị phi vốn dĩ ta bà 

Thân tâm an lạc, thái hòa nhân gian 

 

Như Phong 
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Chứng Ngộ 

 

Còn hình, còn tướng còn hồ đồ 

Còn sân, còn si còn thô lổ 

Không chánh, không tà không mê lộ 

Không Phật, không ma thực chứng ngộ. 

 

Thực chứng là thấy được không 

Cái không mà chẳng là không, nhiệm mầu.  

 

Như Phong 
 
 

 
 

Dại 

 

Ta đã qua rồi thuở dại khờ 

Háo thắng, tranh giành như trẻ thơ 

Cái trí hung hăng luôn toan tính 

Che khuất đường về bến tâm linh ! 

 

Như Phong 
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Diệu Tánh 

 

Lời người đã chở một tánh không 

Như Phong xin tạc dạ, ghi lòng 

Hữu duyên tri ngộ: Bạch Nhân thánh 

Lãng du, phiêu bạt chốn bụi hồng. 

 
 

 
 

 

Động 

 

Còn động là còn sân hận 

Còn sân hận là còn vướng bận 

Còn vướng bận là còn lận đận 

Là đánh mất tánh không ! 

 

Chấp pháp, chấp ngã mong tầm 

Tánh không đánh mất lỗi lầm ai đây? 

Như Phong 
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An 

 

"Khi nào đã chán" ta tham thiền 

Hay là vui thú của điền viên 

Nhập đàn mệt nhọc thêm thần trí 

Nhập am, nhập định với an nhiên. 
 

 

 
 

 

Quí Không 

 

Như Phong vốn dĩ đã là không 

Chẵng có dòng thơ nào trong lòng 

Biết đâu mà nói cùng Đại Hiệp ! 

Thôi thì quí trọng ở cái không ? 

 

 

Bận 

 

Người thành niên thường hay vướng bận 

Tạo thị phi, vây thêm sân hận 

Người vô minh: Cái trí hung hăng 

Chấp hình, chấp tướng thêm lận đận ! 
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Địa ngục vốn dĩ là không 

Chấp pháp, chấp ngã uổng công một đời !  
 

 

 

 

Chúc 

 

Năm mới chúc bạn mười phương 

Vạn sự như ý, hành hương đạo vàng 

Mai nầy về lại thiên đàng 

Thiên niên kỷ mới, đạo tràng Quán Âm. 
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Tánh Không 

 

 

Trong một giây mà tâm bất tại 

Lại trăm năm rượt đuổi miệt mài 

Lại thêm một kiếp với đắng cay? 

Tánh không muôn đời chẳng đổi thay 

 

Trong một giây mà tâm bất tại 

Trăm năm ngoảnh lại thấy thật dài 

Trong một giây mà tâm tự tại 

Tánh không nhiệm màu hiển hiện ngay 

 

Trong một giây thắp sáng hiện tại 

Trăm năm một đời chẳng đổi thay 

Trăm năm một đời đang dừng lại 

Tánh không nhiệm màu chẳng phôi phai 

 

Trong một giây quên mất tương lai 

Trăm năm một đời ở ngoài tai 

Trăm năm một đời đang bỏ lại 

Tánh không nhiệm màu thấy được ngay 

 

Tánh không chẳng về với sân tâm 

Tánh không chẳng ở trong kinh kệ 

Tánh không chẳng hiện trong hình tướng 

Tánh không muôn đời chẳng vấn vương 
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Tánh không chẳng ở với núi sông 

Người ơi vấn lại tận cõi lòng 

Tánh không về đâu chiều mưa đổ 

Chẳng ở chi mô, vốn dĩ không 

 

Tánh không chẳng ở trong thư viện 

Người ơi vấn lại tận cõi lòng 

Chấp pháp, chấp ngã chỉ uổng công 

Tánh không vốn dĩ đã là không 

 

Tánh không chẳng ở với cuồng ngông 

Văn chương, thi phú chỉ bận lòng 

Quãng bá Tánh Không nào ai thấy 

Có thấy gì đâu, vốn dĩ không 

 

Tánh không chẳng thấy, sao mong tầm 

Tánh không chẳng thấy, nên cầm nhầm 

Tánh không chỉ thấy bởi thiền định 

Tánh không hiển hiện ở trong tâm 

 

Tánh không vốn dĩ đã là không 

Ngôn ngữ phàm phu chỉ lòng dòng 

Diễn tả tánh không là hý luận 

Vô hình, vô tướng lấy gì đong 
 

Tánh không vốn dĩ đã là không 

Ngôn ngữ con người chỉ lòng dòng 

Kỳ duyên thiền định, Phật tánh hiện 

Tánh không vốn dĩ đã là không ./.  

 

Như Phong 
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Đàn Hạc 

 

Một đàn Hạc trắng bay trời cao 

Kiếp trước theo Thầy đi ăn dạo 

Kinh, kệ, Thiền ký để khuyến tu 

Tánh Không bất khả luận thấp cao 

 

Tâm Không vốn chứa triệu cái không 

Ngôn ngữ con người vẽ lòng dòng 

Niết Bàn, Đại Ngục trong kinh kệ 

Tánh Không vốn dĩ đã là không 
 

 
 

Vô Ngã 

 

Thủy chung với cái đã trống không 

Thắp sáng thực tại tận cõi lòng 

Thiên kinh, vạn kệ đề vô ngã 

Cư tại ta bà chẳng thấy ta 
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Vô Thường 

Vô thường tự nó đã là không 

Thủy chung còn mắc chuyện bận lòng 

Ta về yên tĩnh trong vô ngã 

Tam cõi, mười phương chẳng có ta.  

 
 

 

Dáng Tiên 

 

Lời người đẹp như một dáng tiên 

Xinh xắn, thanh cao lại dịu hiền 

Tâm người chuyên chữ tình nhân ái 

Chia sẻ tha nhân trút ưu phiền.  
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Chân 

 

Vô ngã hiển linh dáng chân tâm 

Nhân tâm chỉ để kẻ cầm nhầm 

Giác ngộ bừng khai đời vô ngã 

Vô thủy, vô chung với ta bà  
 

 

 
 

Giải  
 

Quả nghiệp nhiều đời chồng chất nhau 

Tâm không nghiệp chướng sẽ trôi mau 

Ai mà bắt gặp duyên Vô Ngã 

Tam cõi , mười phương tựa ta bà  
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An Nhiên 

 

 

Nắng mưa là chuyện của trời 

Tâm an đối cảnh chẳng lời kêu ca 

Thực tại đang ở trong ta 

Nhớ thương, sầu muộn gần xa làm gì 

Chạnh lòng chuốt lấy sầu bi 

Thấp sáng thực tại, sân si vẫy chào 

Tâm an, thánh địa đường vào 

Ngàn sau bừng sáng maĩ màu an nhiên 

 

Như Phong 
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Nầy em giữ lấy mộng vàng 

Ta đây thắp sáng linh quang đợi chờ 

 

 

 
 

 

 

Hẹn nhau trong coĩ hoa vàng 

Ngàn năm vẫn đợi, hào quang vẫn còn 

 

Như Phong 
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Chúc Mừng Năm Mới 

 

Mừng xuân Canh Dần chúc bạn ta 

Một năm thịnh vượng, nước xuôi dòng 

Huệ tâm, linh tánh, thiền tinh tấn 

Chúc cho nguyện ước sớm thành công 

 

Như Phong 
Mùa Xuân 4889.  
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Tiên 

 

Sống tại ta bà sướng như tiên 

Ngày đi làm việc, tối tham thiền 

Giác ngộ mở khai miền hỹ lạc 

Vô minh gói trọn chuỗi ưu phiền 

Tham thiền, nhập định tu tâm đạo 

Sân si, tranh chấp đời truân chuyên 

Mời bạn cùng ta hành thiền thử 

Sáng cả trần gian, quả nhãn tiền (41) 

 

Như Phong 

 

 

Thoát 

 

Một kiếp phù sinh lại qua mau 

Nhìn đi, quay lại tóc bạc đầu 

Hạnh phúc, khổ đau nào vĩnh cửu 

Chết đi, sống lại chẳng dài lâu 

Chợ đời như sa mạc gió cát 

Chính trường tựa sóng cuộn đáy sâu 

Giàu sang, phú quí là hư ảo 

An nhiên, tự tại thoát ưu sầu (42) 

 

Như Phong 



 36 Thơ Thiền – Như Phong                                                                                                www.thienquan.net 

 

 

 

Không 

 

Ta về yên tĩnh cảnh núi non 

Vạn vật hữu hình tất phải mòn 

Lắm người qua lại nơi gác tía 

Ít kẻ quay về với lòng son 

Chuông mõ, chùa chiền nào thanh tịnh 

An nhiên, tự tại đạt thần thông 

Lục dục thất tình vô minh trí 

Tham thiền, nhập định ngộ tâm không (43) 

 

Như Phong 

 

 

Tịnh 

 

Tịnh tịnh, động động, ngoại tâm kinh 

Chân Tâm phục hoạt chuyển hóa mình 

Tâm an thường tại tiêu nghiệp chướng 

Trí loạn luôn làm dạ hữu khinh 

Tà kiến si mê phàm nhân thế 

Chánh niệm ngộ khai thoát cõi tình 

Tâm Không quãng bá ai đã rõ 

Thoát cảnh lầm than của phù sinh (44) 

 

Như Phong 
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Nghiệp 

 

Ta Bà thế giới của đoạ đầy 

Tu tâm sắc thắm tựa hoa Mai 

Khai ngộ tất thoát vòng sanh, tử 

Vô minh sa đoạ cảnh sắc, tài 

Phàm phu tục tử tranh hạ giới 

Thánh nhân thiền định đạt Như Lai 

Nghiệp duyên tạo tác nào xin xỏ 

Phải gánh kiếp sau, chớ than dài (45) 

 

Như Phong 

 

 

Khôn 

 

Người khờ dụng trí hay đắng đo 

Bận bịu trần gian với đôi giò 

Tội nghiệp cho người vui tiếng nhạc 

Nhân duyên lắm kẻ khóc nhỏ to 

Người khờ tạo của, si mê trí 

Kẻ khôn buông bỏ, thoát âu lo 

Nầy bạn ta, hãy quên quyền qúi 

Tâm an, thiền định mới kịp đò (46) 

 

Như Phong 
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Ngộ 

Vạn vật hữu hình vốn dĩ không 

Nặng kiếp phù sinh chỉ long đong 

Tâm an, tự tại quên thế sự 

Trí loạn, vong thân luôn động lòng 

An nhiên thường tại như nhật nguyệt 

Bình chân như vại tựa núi sông 

Tham sanh quí tử thành cát bụi 

Buông bỏ lòng phàm ngộ tâm không (47) 
 

Như Phong 

 

 

Phúc 

Một kiếp phù sinh tựa chiêm bao 

Khi bỏ xác thân về phương nào 

Phàm phu gánh trọn, lệ tầm tã 

Thánh nhân chia sẻ, phúc dâng trào 

Tam độc, người ơi nên buông bỏ 

Tứ ân, ta trọng thoát lao đao 

Đó đây tiếng chuông đang ngân vọng 

Nghe như thánh nhạc của hôm nào (48) 

 

Như Phong  
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Đàm 

Tôi, bác thiền đàm qua tiệc trà 

Dạ Hương vô sắc, hữu vị hoa 

Trong lòng thanh tịnh, đời bên cạnh 

Ngoài chợ bon chen , đạo dần xa 

Một thoáng bỏ đi, đời bóng xế 

Trăm năm ngó lại, đạo phù sa 

An tâm, tịnh nghiệp như phép lạ 

Thoát cảnh ly xa hết nhớ nhà (49) 

 

Như Phong  
 

 

Bay 

 

Trăm năm một kiếp chẳng ngắn dài 

Tình người muôn thuở không hề phai 

Nhật nguyệt thuận hòa, luôn chuyển vận 

Lòng người sân hận, mãi còn say 

Hoài hương có lúc nghe thương xót 

Nhớ quê thường trực thấy đắng cay 

Cánh hạc bay xa, trời viễn xứ 

Tình nầy ta gởi tới cho ai ? (50) 

 

Như Phong 

2007 
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Duyên 

 

Kỳ duyên xuất ngoại để thành tài 

Nhân tâm tiên khởi chẳng sót ai 

Kiên trì, ý chí đang sung mãn 

Trung can, tâm thành sẽ đăng cai 

Thương người viễn xứ, si mê quá 

Qúy kẻ tha hương, chí miệt mài 

Thế sự bây chừ đang cao điểm 

Nhân tài kiệt xuất, hiển nay mai (51) 

 

Như Phong 

2007 

 

 

 

 

 

Tầm 

 

Ngại ngùng được gì hởi cố nhân 

Chiếc áo cà sa phủ bụi trần 

Cay đắng đủ rồi, thôi bỏ lại 

Hỹ lạc vơi đầy, an dưỡng thân 

Xả bỏ trần ai, buông tam độc  

Nâng niu vô ngã, trọng tứ ân 

Quay đi, ngoảnh lại đời bóng xế 

Ta bà rong rủi tri âm tầm (52) 

 
Như Phong 
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Thỉnh 

 

Đa tạ thi nhân ghé thơ thiền 

Mấy ai nhận rõ cảnh truân chuyên 

Bon chen, tranh chấp đời vô vị 

Buông bỏ, thứ tha đạo an nhiên 

Mời bạn cùng ta tham thiền tọa 

Đuổi xua ngã mạn thoát ưu phiền 

Ta bà rong rủi chiều xứ lạ 

Hỹ lạc dâng người khắp mọi miền (53) 

 

Như Phong 

 

 

 

Vô Ngã 

 

Người về yên nghĩ chí phù sa 

An nhiên, tự tại cùng hỹ xả 

Trọng tướng, tham sắc tăng ngã mạn 

Phá chấp, buông bỏ sớm lợi tha 

Cái tôi sân hận đầy cay đắng 

Vô ngã thứ tha hết xót xa 

Thắp sáng thực tại lìa xa ngã 

Ta bà vui sống cảnh thái hòa (54) 

 

Như Phong 
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Hành 
 

Hành thiền giúp trí sáng như sao 

Thân tâm an lạc hết lao đao 

Phục hoạt chân tâm hồi hỹ lạc 

Tái tạo tri huệ sướng biết bao 

Tâm tư bất ổn vì thương nhớ 

Trí sáng an hoà lìa khổ đau 

Này bạn cùng ta tham thiền toạ 

Chân tâm hồi phục hiển quang hào (55) 

 

Như Phong 
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Vô Thường 
 

Vạn vật hữu hình tất vô thường 

Vô thủy, vô chung đến mười phương 

Ta về yên tĩnh, cầm vô ngã 

Người tìm danh vọng, lãnh vấn vương 

Thiên đường, vui sướng miền hỹ lạc 

Địa đàng, đau khổ cõi tang thương 

Một kiếp phù sinh nào vĩnh cửu 

Tâm an giác ngộ lẽ vô thường (56) 

 

Như Phong 
 

 

Bồng Lai 
 

Mời bạn cùng ta viếng Bồng Lai 

Để lại ta bà những tháng ngày 

An định nửa đời trong hỹ lạc 

Nổi trôi một kiếp mãi đắng cay 

Tiên cảnh an nhiên, miền thanh tịnh 

Hồng trần động loạn, vũng cuồng say 

Tiên nhân diệu hiền trẻ đẹp mãi 

Khi lòng phàm buông bỏ trần ai (57) 

 

Như Phong 
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Tạ 
 

Đa tạ "Cỏ Dại" đã ghé qua 

Tâm tư của người ngát hương hoa 

Một lát gặp nhau như một kiếp 

Nửa đời ly cách lại chẳng xa 

Buông bỏ tánh phàm trong một thoáng 

Bắt gặp thánh hiền chỉ sát na 

Cho ta trân trọng tình bằng hữu 

Để dìu dắt nhau thoát ta bà (58) 

 

Như Phong 
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Vững Tin 

 

Không gian tự nó chẳng gần xa  

Thời gian rong rũi như chiều tà  

Xứ người vinh hiển như dương phủ  

Quê nhà tù ngục tựa muối pha  

Thương nhớ chỉ làm loạn trí bạn  

Lãng quên mang lại an tâm ta  

Hãy vững tin có ngày hội ngộ  

Về sông xưa tắm nước phù sa (59) 

 

Như Phong 

30/7/2007  
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Nhẹ 

Quê nhà xa cách đến dậm ngàn 

Thương người viễn xứ mãi miên man 

Mượn mấy dòng thơ qua giấy bút 

Thuê vài văn tự lên cung đàn 

Tâm an để lại tình hoài quốc 

Trí loạn gánh thêm nợ trần gian 

Ta đây như đã cùng người tỏ 

Tu tâm lòng nhẹ nỗi cưu mang (60) 

 

Như Phong 

2007  
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Lợi Tha 
 

Tha hương như sống ở quê nhà 

Vinh hiển trời đông rạng xứ xa 

Tâm tịnh an nhiên như rừng núi 

Trí loạn cuồng xoay tựa biển hoa 

Lục dục thất tình nghe đau xót 

Từ bi hỹ xả thấy an hòa 

Thân tâm an lạc quên xứ lạ 

Thiền định, thần thông sớm lợi tha (61) 

 

Như Phong 

 

 

 

Giải  
 

Nghiệp chướng bao đời kết với nhau 

Tâm Không, nghiệp ác vẫy tay chào 

Vô Ngã, thiện duyên công thiền định 

Tam cõi như không, chẳng ra vào.(62)  

 

Như Phong 
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Một Giây 

 

Một giây thôi, dừng lại 

Mặt trời như thôi xoay 

Trái đất như ngừng quay 

Tâm an hiển hiện ngay 

 

Hãy thắp sáng thực tại 

Một giây thôi, dừng lại 

Không còn thấy người xoay 

Trăm năm chẳng thấy dài 
 

Hãy an trú nội tại 

Một giây thôi, dừng lại 

Không còn những đắng cay 

Đời nầy thật đẹp thay 

 

Hãy quên lãng tương lai 

Một giây thôi, dừng lại 

Nắm lấy đời hôm nay 

(63) Nhiệm mầu thấy được ngay 

 

Chân lý chỉ một không hai 

Tuỳ duyên mà được ngộ khai nhiệm mầu 

. 

Như Phong 

 

Cánh hạc bay cao vút... trời thơ 

Ngất ngây thánh nhạc của mộng mơ 

Thiên thai còn bóng qua vân ngõ 

An nhiên tự tại, thoát mong chờ. 
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Mời người ghé đọc kinh Vô Ngã 

Và nên dưỡng 'Tấm Lòng Lợi Tha' 

Thị phi vốn dĩ ta bà 

Thân tâm an lạc thái hòa nhân gian  
 

 

Thấy 
 

Trong một thoáng vạn vì sao tan rã 

Trên thiên đàng còn in dấu ngân hà 

Ánh linh quang bừng sáng nẽo gần xa 

Nhìn thấy được, nhận ra đời vô ngã  

 

Như Phong 

 

Không 
 

Vạn tinh cầu vận chuyển không ngừng 

Vuông tròn, nội ngoại để dửng dưng 

Trăm năm ngắn ngủi như một thoáng  

Nhận lấy Không, chân lý reo mừng  
 

Như Phong 
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Khai Ngộ 

 
An trú nội tại 

Bất vọng ngày mai 

Dĩ vãng bỏ lại 

Bình chân như vại 

Thiền định thường ngày 

An nhiên, tự tại 

Chân lý bừng khai 

Hiển hiện Như Lai 

Như Phong 

2/4/2005 

 

 

. 

Bế Quan 
Phong toả ngoại biên 

Đóng cửa ưu phiền 

Khoa chốt mộng mơ 

Nhập am toạ thiền 

Xây cảnh an nhiên 

Một đời mãn nguyện 

Về với hoàng thiên. 
Như Phong 

8/4/2005 

(64) 
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Sống 

 

Cám ơn bạn ghé lại Thiền Ca 

Trãi thơ lục bác đẹp như ngà 

Sinh ra là sống cho kiếp tới 

Chết là tái sanh kiếp thăng hoa 

 

Làm người rất dễ nhưng khó đấy 

Vì kiếp nầy tạo nghiệp đó đây 

Không khéo tu tâm là uổng phí 

Luân hồi tiếp diễn mãi cuộc nầy 

 

Làm thân vong bản khắp đó đây 

Mê say danh vọng với tiền tài 

Quên đi chân tâm chờ khôi phục 

Một giây dừng lại, thấy được ngây 

 

Sanh ra là sống cho kiếp sau 

Chết : Tái sanh mộng ước thuở nào 

Người ơi... Hãy an tâm một thoáng 

Sẽ thấy Chân Tâm sáng lên màu (65) 

Như Phong 
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An Tâm 

 

Người bạn trần gian đã tỏ bày 

Lục tự Di Đà trấn an ngay 

Hay là mật niệm theo từng pháp 

Chìa khóa an tâm mở thường ngày 

 

Người bạn trần gian đã dẫn giãi 

Có được tâm an mới tự tại 

An tâm thiền tọa nhờ mật niệm 

Vì tâm luôn thích chạy, nhảy, bay 

 

Muốn giữ cái tâm với thực tại 

"Nam Mô A Di Đà Phật" niệm 

Hoặc hồng danh của pháp đã bày 

Vừa giúp an tâm còn linh nghiệm 

 

Thắp sáng cái tâm với thực tại 

Trong từng giây phút của thời gian 

Trong từng bước đi của địa đàng 

Kìa cái TÂM KHÔNG đang trở lại. 

 

Thắp sáng thực tại, lià ngoại cảnh 

Quay vào trong an trú thường ngày 

Thị, thính giác làm tâm động loạn 

Bế nhị quan CHÂN TÂM về ngay. (66) 

 

Như Phong 
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Thực Tại 

Thời gian không bao giờ dừng lại 

Phàm phu bị rượt đuổi hằng ngày 

Tham sân si của người không đáy 

Nên bị thời gian kéo chạy dài 

 

Thời gian không bao giờ dừng lại 

Cuốn trôi người mất hút tương lai 

Thời gian dừng lại với tự tại 

Nếu người biết nắm bắt trong tay 

 

Thời gian sẽ có lúc dừng lại 

Với những ai thắp sáng thực tại 

Với tâm hồn ' bình chân như vại ' 

Thời gian sẽ vô nghĩa ngắn dài 

 

Thời gian rồi có lúc dừng lại 

Với những ai an nhiên tự tại 

Với những tâm hồn vô ái ngại 

Thời gian chẳng còn nghĩa nay mai 

 

Thời gian dừng lại với thực tại 

Với những người bỏ xuống trần ai 

Thắp sáng thực tại trong chánh niệm 

Không còn thời quá khứ, vị lai. (67) 
 

Như Phong  
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Có 

 

Rất là vi diệu lời của người 

Chân lý tỏ bày thật là tươi 

Thật ra trong không là có đấy 

Có đấy mà không mới tức cười...! 

 

 

 

Giải Thoát 

 

Thắp sáng thực tại trong chánh niệm 

Không còn thời quá khứ, vị lai 

Quay vào trong, lià xa ngoại cảnh 

Chân lý bừng khai hiển Như Lai 
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Vô Đề 

Nơi đây đồi xanh chiều nắng hạ 

Nhiều tầng mây thong thả bay qua 

Gió mang lời ru người tĩnh tọa 

Như cái không bao phủ thiên hà  
 

 
 
 

Tròng 

 

Trái đất nầy vốn đã lòng vòng 

Nên Không nói Có lại hoàn Không 

Lòng người, nó cũng như dáng ấy 

Có cái TÂM KHÔNG mới thoát tròng  

 

Trái đất nầy vốn chẳng lòng dòng 

Chỉ có tâm phàm mới ngay, cong 

Lòng người không thấy sao đo được? 

Lấy Tánh Không đâu để tả tròng?  
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Nơi Đây 

 

Nơi đây thiền tọa không hương vị 

Không vướng gió, mây lẫn sân, si 

" Ngã kim nhật tại tọa chi địa 

Cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi.." 

 

Nơi đây tĩnh tọa không tiếng động 

Không còn vướng mắc tận cõi lòng 

Bỏ lại trần gian con sông chảy 

Đưa đời trôi nỗi xuôi với dòng 

 

Nơi đây ban ngày cũng như đêm 

Chẳng cao, chẳng thấp thật ấm êm 

Buông bỏ sắc tướng, cầm vô ngã 

Thời gian dừng lại với thiên hà 

 

Nơi đây chẳng có cũng chẳng không 

Nghe qua tín hiệu của quang phong 

Âm thanh vi diệu vô cùng tận 

Xóa cảnh vô minh, thoát khỏi tròng (70)  
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Tâm không vướng mắc là thoát tròng 

Chấp hình, chấp tướng lại lòng vòng 

Kiến Hoa, tao ngộ Như Lai điển 

Hào quang bừng sáng rạng tim lòng...  
 

 
 

Ngươì ơi... có biết người làm chi? 

Ngồi thiền mà sao lại sân si? 

Cho nên động loạn là con khỉ 

Tâm an thì vũ trụ bất di 

 

Nh ư Phong 

 
(viết cho một bạn netter) 

 
 

Địa ngục vốn dĩ là không 

Chấp pháp, chấp ngã uổng công một đời !  
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Khuyên 

Nếu thật tình đã chán ta bà 

Sao ngồi thiền lại "khỉ" hiện ra?  

Thật tâm buông bỏ nhân gian thế 

Vũ trụ vô thường chẳng có ta  

 

Nếu thật tình đã chán ta bà  

Ấy là đến lúc bỏ phồn hoa 

Bỏ luôn danh vọng và thân phận  

Chắc là con "khỉ" bỏ chạy xa 

 

Khi mà con "khỉ" bỏ chạy xa  

Vũ trụ ngừng quay chẳng kể ta 

Tâm an thiền định như mầu nhiệm  

Vì Ttâm Không hết nghĩa ta bà 

 

Chúc bạn sớm đạt được tâm an  

Bỏ lại sau lưng chuyện thế gian 

Chỉ giữ cái tâm với thực tại  

An vui sẽ đến với thường ngày (71) 

 

Như Phong 
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Một Thoáng 

Một thoáng mà thôi khởi chuyển tâm 

Hữu duyên biến nghiệm đến trăm năm 

Như gió đưa mây trời vô tận 

"Đối cảnh vô tâm" miễn mong tầm  
 

 

Khi Tâm chưa an, vướng sân si 

Tạo nghiệp, xây đời những thị phi 

Tội nghiệp cho người cố chấp pháp 

Đến lúc ra đi phủ sầu bi ! 

 

" Đối cảnh vô tâm" quả nhãn tiền 

Sống tại ta bà sướng như tiên 

Phàm phu tục tử vui hý luận 

Chấp cánh hạc cao thoát ưu phiền. 
 

"Đối cảnh vô tâm" quả nhãn tiền 

Thị phị phiền luỵ đến triền miên 

Buông bỏ, an tâm đời vô ngã 

Cho dù phá phách bởi quỉ ma (72) 

 

Như Phong 
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Vô Đề 

Bỏ sắc, tướng cầm vô ngã 

Chân lý hiển lộ ta bà an nhiên 
 

Không hình, không tướng, vô ngã 

Cầm chính đạo dạo ta bà ngân nga 

 

Tâm an giữ được thời gian 

Thiền định gởi trả địa đàng về em 

 

Gió đi còn nhớ nguyện thề 

Một ngày ta đón người về Bồng Lai...?  
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Gặp Tổ 

 

Mượn mấy Việt từ viết lên đây 

Một lần gặp tổ mãi ngất ngây 

Linh quang mầu nhiệm muôn đời sáng 

Tam cõi, thập phương lẫn nơi nầy (78) 

 

Như Phong 
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Khi 
 

Có đôi khi ta làm thi sĩ 

Ru lòng người với những tình si 

Theo con nước chảy về biển cả 

Làm gió mây đùa giỡn trăng tà 

 

Có những khi ta thành pho tượng 

Bỏ lại sau lưng những phố phường 

Trả lại đời với những vấn vương 

Quay vào trong bắt gặp thiên đường 

 

Có nhiều khi ta làm tu sĩ 

Khuyên người nên buông bỏ sân si 

Nhắc nhở người cảnh đời hệ luỵ 

Quên lãng đi trước những thị phi 

 

Có ít khi mơ làm chiến sĩ 

Vì trần gian đã đủ phân ly 

Vì lòng người còn nhiều ghen tỵ 

Vô minh nào thoát khỏi sầu bi 

 

Môt khi ta bằng lòng thực tại 

Thấy đời nầy nhiều những đổi thay 

Thắp sáng lên những gì hiện hữu 

Xóa sổ trần gian những bi ai 

 

Một khi ta thắp sáng thực tại 

Để lại trần gian con sông chảy 

Buông bỏ lòng phàm những rủi may 

Thoát ra được cảnh đời thiện tai 

 

Một khi ta bằng lòng thực tại 

An nhiên và bình chân như vại 

Để lại bên đời những tháng ngày 

Chân tâm bừng sáng hiển hiện ngay (74) 

Như Phong 
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Tượng 

 

Một thoáng mà ta thành pho tượng 

Trần gian nầy mất hết phố phường 

Lòng người quên lãng những nhớ thương 

Quay vào trong bắt gặp thiên đường 

 

Một thoáng mà ta thành pho tượng 

Cuộc đời nầy hết nghĩa tha hương 

Thế giới không còn cảnh tang thương 

Quay vào trong bắt gặp thiên đường 

 

Một thoáng mà ta thành pho tượng 

Kiếp nầy không còn nghĩa quê hương 

Lòng người trống vắng những vấn vương 

Quay vào trong bắt gặp thiên đường 

 

Một khi ta trở thành pho tượng 

Mắt không còn thấy những phố phường 

Tai không còn nghe những nhiễu nhương 

Trong tâm ta bừng sáng thiên đường.(75) 

Như Phong 
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Không Gian 

 

Trong một thoáng quên theo mộng tưởng 

Không gian không còn nghĩa quê hương 

Trần gian không còn nghĩa yêu đương 

Quay vào trong bắt gặp thiên đường 

 

Trong một thoáng bỏ lại vấn vương 

Không gian không còn nghĩa tha hương 

Trần gian không còn những nhớ thương 

Quay vào trong bắt gặp thiên đường 

 

Trong một thoáng trả lại phố phường 

Không gian không còn nghĩa cố hương 

Trần gian không còn những tang thương 

Quay vào trong bắt gặp thiên đường 

 

Một khi tâm đạt được bình an 

Trái đất không còn nghĩa không gian 

Vũ trụ không còn nghĩa thời gian 

Trong tâm ta bừng sáng thiên đàng (76) 

 

Như Phong 

 

 

 



 65 Thơ Thiền – Như Phong                                                                                                www.thienquan.net 

 

 
 

Tâm 

 

Thiên kinh, vạn pháp quy nhất Tâm 

Thế giới nhiễu nhương bởi sai lầm 

"Hữu duyên tương ngộ" linh quang hiển 

"Vô duyên bất phùng" mãi sưu tầm...! 

 

Cái tâm cư trú ở bên trong 

Là lúc tâm ta chẳng chạy rong 

Linh thể nhiệm mầu là tâm ấy 

Quay vào trong bắt gặp được ngay 

 

"Phật tại tâm" ngươì nào cũng có 

Chẳng phải ở chùa, tượng nhỏ, to 

Tánh Không, Chân Tâm là một đó 

Không chứa, không chấp mới kịp đò. 

 

Tâm an tự tại chẳng màn không 

Tâm hồn thanh thản thoát khỏi tròng 

Bao giờ người được tâm an 

Ta bà bỏ lại, thiên đàng rong chơi (77) 

 

Như Phong 
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Cung Chúc Tân Xuân 

 

Mừng xuân Tân Mão chúc bạn ta 

Một năm thịnh vượng mới goị là 

Huệ tâm, linh tánh, thiền tinh tấn 

Nhớ cầm vô ngã sớm lợi tha 

 

Như Phong 

Xuân Tân Mão - 4890 (2011).  
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Không Chưá 

 

Không chứa thị phi chốn bụi hồng 

Không sanh giổi hờn ở trong lòng 

Không tranh, không giành, không vị kỷ 

Tâm không, chứa đầy những cái không 

 

Chưá chan tình cãm như caí tròng 

Giam cầm, trói buộc theo cáí vòng 

Luân hồi chuyên chở thiên hạ sự 

Tâm động, sân si tràn ngập lòng 

 

Không chưá, không chấp thoát khỏi tròng 

Không tham, không hận, chẳng cầu mong 

Tâm an buông bỏ điều bất thiện 

Ta bà hiển lộ cái tâm không 

 

Không chứa, không chấp những thị phi 

Vui đời tự tại với an vi 

Thắp sáng thực tại, cầm vô ngã 

Tánh không hồi phục tại ta bà. 

 

Không chứa, không sanh những cuồng si 

Làm việc thường ngày với an vi 

Buông bỏ hơn thua, cầm vô ngã 

Tâm không về với bạn tức thì. (79) 

 

Như Phong  
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Đường Về 

 

Đề trên cửa cái một chữ Không 

Ra vào để nhớ mà dặn lòng 

Không thấy, không nghe như bất tại 

Đường về "Thiên Quốc" trải đầy Không 

 

Viết lên tay lái một chữ Không 

Thấy xe chen lấn chẳng bận lòng 

Nghe còi inh ỏi không lay động 

Đường về "Bến Giác" trải đầy Không 

 

Khắc tâm để nhớ một chữ Không 

Thấy những nhiễu nhương chẳng bận lòng  

Nghe người chê trách không rung động  

Đường về "Phật Quốc" trải đầy Không 

 

Rao bán cho đời một chữ Không 

Ai mà mua được thì thoát tròng 

Nghe, thấy chỉ làm thêm loạn động 

Hành trình "Khai Ngộ" trải bằng Không.(80) 
 

 

Như Phong  

Ngày đầu tháng 2 Nhâm Thìn - 2012 

(Thân tặng Chưởng Môn Hùynh Tâm Trung) 
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Bằng Lòng 
 

Khi em bằng lòng với thực tại 

Thời gian không còn nghĩa ngắn, dài 

Tình đời không còn những đắng cay 

Thế giới nầy trở thành Bồng Lai 

 

Khi bạn bằng lòng với thực tại 

An vui trong từng phút mỗi ngày 

Cuộc đời không còn những cơn say 

Vợ chồng không còn cảnh chia tay 

 

Khi anh bằng lòng với thực tại 

Thắp sáng hiện hữu trong từng ngày 

Lãng quên dĩ vãng và tương lai 

Cuộc đời nầy sáng như sao Mai  

 

Khi chị bằng lòng với thực tại 

Tình đời không còn những đắng cay 

Lòng người không còn cảnh đổi thay 

Tình yêu không bao giờ phôi phai 

 

Khi ta bằng lòng với thực tại 

Vợ chồng không bao giờ chia tay 

Tình yêu không bao giờ nhạc phai 

Thế giới nầy trở thành Bồng Lai (81) 

 

Như Phong 
15/4/2012 

(Riêng tặng bạn trẻ Minh - bị vợ bỏ) 



 70 Thơ Thiền – Như Phong                                                                                                www.thienquan.net 

 

 

“Nhất thiết vi tâm tạo” 

 

 

“Nhất tâm sân hận khởi 

Bá vạn chướng môn khai” 

 

 

 

 

 

www.thienquan.net 
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