VÔ ĐỀ
Khi còn trẻ mọi việc sao trôi chảy
Thấy cái gì cũng dễ quá đi thôi
Thầm nghĩ sao có người không qua nổi!
Rồi đất nước nổi trôi, dân tộc theo dòng định mệnh
Ngược xuôi, xuôi ngược cộng nghiệp chung
Từ đó bước chân vào cửa Đạo
Mới nhận ra định luật vô thường
Cùng mỗi người mỗi nghiệp phải mang
Đến nay tuổi như nắng chiều vàng
Sức khỏe cũng dần tan!
Thương người lỡ bước cảnh cơ hàn
Gắng gượng nhưng sức cùng, lực cạn
Cuộc đời không còn trôi chảy như xưa
Tay run, chân mỏi, gối tàn
Nương vào câu niệm Phật
Nhớ lời Ngài dạy sinh tử lẽ vô thường
Ai qua khỏi sanh, già, bệnh, tử
Phật thuyết Vô Ngã Tướng
Nên nhàm chán sắc
Nhàm chán thọ
Nhàm chán tưởng
Nhàm chán hành
Nhàm chán thức
Điều nên làm đã làm
Nhìn những lá vàng cuộn theo con xoáy
Như dòng đời cuốn hút không thôi
Nào ai thoát khỏi luân hồi!
Lòng cảm thấy bình an
Kệ Nhất Dạ Hiền Giả

Tôi đến vùng Cochem
Bên dòng sông Mosel
Lá vàng, xanh rơi rụng
Chen vào chiếc lá đỏ
Nghe lời lá thỏ thẻ
Câu chuyện dòng sông
Tất Đạt Đa thành đạo
Ngài đã sống trải qua
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Lá rơi rụng lìa cành
Cuốn theo cơn gió lốc
Rồi có lúc gió ngưng
Lá theo dòng sông
Lững lờ trôi chảy
Tôi ngồi trong im lặng
Nghe dòng nước chảy
Nghe tiếng lá rơi
Bên kia ngọn đồi
Ruộng nho đã đổi màu lá
Đẹp lắm người ơi
Nho cho trái, nước
dâng hiến cho người
Giờ đây yên nghỉ
Vẫn để lại cho đời
Cảnh đẹp của chiều thu
Năm sau sức sống lại vươn mình
Cho người thêm hoa trái
Bên cạnh dòng sông
Tô điểm cho cuộc đời
Cho hành tinh xanh đầy quả tốt tươi
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammâ Sambuddassa./.
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