MỸ DU - VIẾNG THĂM TU VIỆN LỘC UYỂN
Nhân duyên trong chuyến “Mỹ du”
Rất nhiều kỷ niệm ngày đi lẫn về
Trước tiên đến Lốt-an-ghê (1)
Đường như mắc cửi, lượng xe trải dài
Nếu không nhờ “chị Lép-Rai” (2)
Biết tìm đâu thấy đường ngay nẽo tà
Gặp đồng hương hỏi: “đi mô” ?
Giữa“thành phố nhỏ mà to Sàigòn”(3)
“Phước Lộc Thọ - Chợ Bến Thành”
Y chang hai đứa con sanh một lần
Như hai thiếu nữ đương xuân
Mặt mày thanh tú không cần điểm trang
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Nhìn lên thấy bóng cờ Vàng
Tung bay phất phới ngang hàng cờ Hoa
Lòng dâng niềm nhớ thiết tha
Ngỡ như đứng giữa quê nhà thân thương
Lại nhìn sinh hoạt phố phường
Lòng nghe như thế vấn vương kiếp nào
Tiếng cười tiếng nói xôn xao
Chao ôi ! Thấy nhớ nhung sao cảm hoài
Ngày sau “Đi-Bắc-Hố-Nai” (4)
Viếng thăm Lộc Uyển vãng lai một ngày
Đứng nhìn phong cảnh ngất ngây
Leo lên thung lủng nằm ngay giữa rừng
Núi cao đá lợp mấy từng
Dựng lên giữa cõi lưng chừng chênh vênh
Ngỡ như vừa đến núi Linh (5)
Ngày xưa đức Phật giảng kinh độ người
Xe vừa xuống dốc đến nơi
Đứng nhìn phong cảnh tuyệt vời nơi đây
Có rừng, có suối, có cây
Có vườn cảnh, có bóng mây trắng màu
Cạnh Ni xá có vườn rau
Trồng bao lâu đã xanh màu quê hương
Phía trên bầu bí vấn vương
Dưới đất rau cải thấy thương vô cùng
Ngỡ như gặp lại quê chung
Và đang cùng ở một vùng thân thương
Leo lên Tăng xá Thiền đường
Nguy nga rất mực thượng thừa thế gian
Gặp Thầy Pháp Hội hỏi han
Mới hay“làm biếng“ một ngày như nhiên
Tình cờ gặp Cô Mẫn Nghiêm
Ngày xưa quen biết tận bên Làng Hồng
Mấy nàng “ thôn nữ” gặp nhau
Sinh cùng năm tháng“không quên con gì”
“Anh Thư, Anh Hà, Anh Thy”
Đã lâu không gặp… bửa ni… hiển bày
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Nếu không nhờ “kỷ niệm nầy…”
Làm chi có được… một ngày… hôm nay
Gặp nhau chuyện vãn mới hay
Tình nay cũng vẫn còn đầy như xưa
Khi ngồi ôn chuyện ngày thơ
Về Làng tu học tình cờ gặp nhau
Chị em kết nghĩa ban đầu
Trở thành tình bạn dài lâu trong đời
Mới hay tình nghĩa tuyệt vời
Quý hơn châu báu của trời ban cho
“Mẫn Nghiêm xuất sĩ còn thơ
Từ trong cái tuổi mộng mơ chưa tròn”
“Đâu hay đời vẫn vô thường
Xa nhau từ dạo lên đường chia tay”
Bây giờ gặp lại nhau đây
Cho nên kỷ niệm chất đầy túi không
Hôm nay đón nhận tin mừng
Với bao kỷ niệm với tình Tăng thân
Khi về lòng vẫn ân cần
Hẹn nhau gặp lại nhiều lần tương lai
Trời chiều bóng núi trải dài
Như đang san sẻ cảm hoài… chia tay
Nhìn nhau lưu luyến cảnh nầy
Mai thành kỷ niệm một ngày thân thương
Người đi người ở vấn vương
Nhưng lòng chẳng thấy vui buồn là chi
Vì trong khoảnh khắc đã ghi…
“Đã về đã đến”… quy y cội nguồn
***
Nhân duyên qua chuyến Mỹ du
Dưng không được gặp bến bờ ca dao
Dòng thương dòng nhớ dạt dào
Mai sau xa bến dòng nào cũng thương !
(1)Los Angeles (2) left-right (3) Little Saigon (4) Deer Park Monastery
(trước là rừng nuôi Nai) (5) Núi Linh Thứu ở Ấn Độ.

Trần Đan Hà

www.vietnamvanhien.org
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