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Phạm Thiên Thư
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long (1 tháng 1 năm 1940- ) là một nhà thơ Việt Nam.
Ông từng đi tu và rồi hoàn tục, nên có kiến thức khá thâm thúy về đạo Phật. Ông được coi là
"người thi hóa kinh Phật" (dịch kinh Phật ra thơ) và là tác giả của nhiều bài thơ phảng phất triết
lý mà ông đã tin theo. Nhiều thơ của ông được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, và trở nên phổ biến
trong công chúng, có thể kể đến Ngày xưa Hoàng Thị, các bài Đạo ca...
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Tiểu sử vắn tắt
Phạm Thiên Thư sinh tại Lạc Viên, Hải Phòng trong một gia đình Đông y. Năm 1943-1951,
ông sống ở trang trại Đá Trắng, Chi Ngãi, Hải Dương. Năm 1954 cho đến nay, ông cư ngụ ở Sài
Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh).
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Từ 1964-1973: tu sĩ Phật giáo, làm thơ.
Năm 1973: đoạt giải nhất văn chương toàn quốc với tác phẩm Hậu truyện Kiều-Đoạn
trường Vô Thanh[1].
 Năm 1973 -2000: Nghiên cứu, sáng lập và truyền bá môn dưỡng sinh Điện công Phathata
(viết tắt chữ Pháp-Thân–Tâm).



Tác phẩm đã in
Thơ Phạm Thiên Thư (1968)
Kinh Ngọc (thi hoá Kinh Kim Cương)
Động Hoa Vàng (Thơ, 1971)
Đạo ca (Nhạc Phạm Duy)
Hậu Kiều - Đoạn Trường Vô Thanh (1972)
Kinh thơ (thi hoá Kinh Pháp Cú)
Quyên Từ Độ Bỏ Thôn Đoài (Thơ)
Kinh Hiếu (thi hóa kinh ?)
Kinh Hiền (thi hoá Kinh Hiền Ngu, gồm 12.000 câu lục bát)
Ngày xưa người tình (thơ)
Trại Hoa Đỉnh Đồi (thơ, 1975)
Thơ Phạm Thiên Thư (Nxb. Đồng Nai tái bản)
Tự điển cười ( 24.000 bài tứ tuyệt tiếu liệu pháp. Năm 2007, Trung tâm Sách và Kỷ lục
Việt Nam đã trao cho ông kỷ lục là người đầu tiên viết Từ điển cười bằng thơ)
 Vua núi vua nước (tức Sơn Tinh Thủy tinh, Nxb. Văn hóa Thông tin, 2003).














Cõi thơ Phạm Thiên Thư
Trong bài Phạm Thiên Thư, người thi hóa kinh Phật, Hà Thi viết:
Nhà thơ họ Phạm này tuy xuất hiện khá muộn (1968), nhưng cũng đã đóng góp vào văn
học khá nhiều tác phẩm, đặc biệt là những thi phẩm ở dạng khá độc đáo: thơ đạo! Một
trong những tác phẩm ấy của Phạm Thiên Thư đã được giải thưởng Văn Học Toàn Quốc
(miền Nam Việt Nam) vào năm 1973 (tác phẩm Đoạn Trường Vô Thanh). Một số thơ của
ông được phổ thành ca khúc đã mang lại một số đông công chúng yêu thích thơ ông: Em
lễ chùa này, Ngày Xưa Hoàng Thị, Động Hoa Vàng, Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu...Thơ
Phạm Thiên Thư cứ vấn vít nửa đời nửa đạo thật khác thường, làm cho độc giả ngẩn ngơ,
bất ngờ...Thế giới thi ca Phạm Thiên Thư giúp chúng ta khám phá thêm những cửa ngõ
mới lạ, phong phú về tôn giáo, tình yêu và thiên nhiên.[2]
Hoàng Nguyên Vũ trong bài Cõi lạ Phạm Thiên Thư còn cho biết thêm:
Nhà thơ Phạm Thiên Thư sinh trong một gia đình bố mẹ làm nghề bốc thuốc nhưng thích
thơ văn. Tuổi thơ của ông khá êm đềm. Những điều đó chỉ cho ông được những tiền đề
thuận lợi, nhưng để một tài thơ bật hẳn lên thì phải là từ năm 1958, sau một biến động
của cuộc đời...
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Chuyện là ông có nhóm bạn thơ họa Hồ Quý Ly, tụ tập đàn đúm thơ phú đêm ngày. Thấy
đám văn nghệ sĩ này cứ “ương ương dở dở”, cảnh sát chế độ Sài Gòn cũ đã vây bắt. Ông
phải ẩn tu vào một ngôi chùa. Đi tu, thực ra với ông không hẳn là tìm một chốn nương
náu, mà ông ngộ ra một điều, ông đã tự tìm cho mình một cõi riêng, một kiểu tu hành
riêng...
Ông viết Động hoa vàng những ngày đầu ngấm giáo lý nhà Phật, như đánh dấu mình vào
một cõi của chính mình trong thi đàn. Dĩ nhiên, Động hoa vàng chưa hẳn là tác phẩm
xuất sắc nhất trong đời viết của Phạm Thiên Thư, nhưng nó đã làm nên một “thương
hiệu” của Phạm Thiên Thư. Những câu thơ đẩy cái đạo đời bềnh bồng trên cõi Phật, làm
hiện hữu cái cuộc đời đáng sống trên cái mênh mang bao la của phù vân hư ảo:
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ
Tìm trang lệ ố hàng thơ
Chữ xưa quyên giục bây giờ chim đi...
Nhiều người đã cho rằng Phạm Thiên Thư đi tu mà lòng vẫn hướng về cõi tục. Ông chỉ
cười: “Tôi tu theo cách của mình, tu để sống cuộc đời của mình, nuôi dưỡng lối tư duy và
trí tuệ của mình”. Quả thực là từ cõi Phật, ông đã làm được những điều đáng nể: thi hóa
kinh Phật, sáng tác những thi phẩm hay và đẹp thuộc diện hiếm hoi trong văn học Việt
Nam...Thơ của ông được nhiều người có tên tuổi trong giới và rất nhiều bạn đọc mến
mộ... [3].

Chú thích
1. ^ Theo phần tiểu sử Phạm Thiên Thư in trong Hậu truyện Kiều-Đoạn trường Vô Thanh, tái bản
lần thứ 4, NXB. Văn Nghệ, 2006.
2. ^ Xem chi tiết ở đây: [1].
3. ^ Xem chi tiết ở đây: [2]

Liên kết ngoài







Cõi lạ Phạm Thiên Thư
Phạm Thiên Thư, người thi hóa kinh Phật
Phạm Duy nói về Phạm Thiên Thư
Phạm Thiên Thư và Ngày xưa Hoàng thị
Phạm Thiên Thư, hồn thơ không ngủ yên
Phạm Thiên Thư với hát ru sử Việt thi
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Ðoạn trường vô thanh
Phạm Thiên Thư

... Chốn đi về của hồn thiên cổ ...

Mƣời con nhạn trắng về tha
Nhƣ Lai thƣờng trụ trên tà áo xuân
Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
Ðôi gò đào nở trên miền tuyết thơm
Xe lên bụi quán hoa đƣờng
Qua sƣơng trắng dậm phố phƣờng úa thu
Tiếng chim ƣớt sũng hai mùa
Hạt rơi thêm lạnh hững hờ mây qua
Dế buồn dỗ giấc mù sa
Âm nao lãng đãng tơ ngà sƣơng bay
Ngƣời về sao nở trên tay
Với hài đẫm nguyệt thêm dài gót mơ
Con khuyên nó hót trên bờ
Em thay áo tím thờ ơ giang đầu
Tƣởng xƣa có kẻ trên lầu
Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa
Tóc dài cuối nội mây xa
Vàng con bƣớm nhụy lẫn tà huy bay
Dùng dằng tay lại cầm tay
Trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đƣa
Từ
Về
Từ
Về

chim thủa núi xa xƣa
đây rớt lại hạt mơ cuối rừng
em khép nép hài xanh
qua dục nở hồn anh đóa sầu

Ừ thì mình ngại mƣa mau
Cũng đƣa anh đến bên cầu nƣớc xuôi
Sông này chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc ngƣời cuối sông
Ngày xƣa em chửa theo chồng
Mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi
Mùa thu áo biếc da trời
Sang đông em lại đổi dời áo hoa
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Ðƣờng về hái nụ mù sa
Ðƣa theo dài một nƣơng cà tím thôi
Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bƣởi nhớ ngƣời rƣng rƣng
Sao em bƣớc nhỏ ngập ngừng
Bên cầu sƣơng rụng mấy từng mai mơ
Ðêm về thắp nến làm thơ
Tiếng chân còn vọng nửa tờ thƣ tôi
Ðôi uyên ƣơng trắng bay rồi
Tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông
Nửa đêm đắp mảnh chăn hồng
Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha
Con chim chết dƣới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao
Mai anh chết dƣới cội đào
Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu
Tƣờng thành cũ phiến bia xƣa
Hồn dâu biển gọi trong cờ lau bay
Chiều xanh vòng ngọc trao tay
Tặng nhau khăn lụa cuối ngày ráng pha
Ðêm dài ƣơm ngát nhụy hoa
Chim kêu cửa mộ trăng tà gõ bia
Em ơi rủ tóc mây về
Nhìn trăng nỡ để lời thề gió bay
Ðợi nhau tàn cuộc hoa này
Ðành nhƣ cánh bƣớm đồi tây hững hờ
Tìm trang lệ ố hàng thơ
Chữ xƣa quyên dục bây giờ chim di
Mây xƣa cũng bỏ non về
Em xƣa cũng giã câu thề đó đây
Nhớ đành biết mấy tầm tay
Lông chim biển Bắc hoa gầy bãi Ðông
Ðợi ai trăng rõi hoa buồn
Vắng em từ thủa theo buồm gió xuôi
Chiều chiều mở cổng mây trôi
Chênh vênh núi biếc mắt ngời sao hôm
Thế thôi phố bụi xe hồng
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Hồ ngăn ngắt đục đôi dòng nhạn bay
Ðƣa nhau đấu rƣợu hoa này
Mai đi dã hạc thành ngoài cuồng ngâm
Xuống non nhớ suối hoa rừng
Vào non nhớ kẻ lƣng chừng phố mây
Về thành nhớ cánh chim bay
Xa thành thƣơng vóc em gầy rạc hoa
Hạc xƣa về khép cánh tà
Tiếng rơi thành hạt mƣa sa tần ngần
Em về hong tóc mùa xuân
Trăng trầm hƣơng tỏa dƣới chân một vành
Em nằm ngó cội thu xanh
Môi ƣơm đào lý một nhành đôi mƣơi
Về em vàng phố mây trời
Tay đơm nụ hạ hoa dời gót xuân
Thì thôi
Thì thôi
Thì thôi
Thôi thì

tóc ấy phù vân
lệ ấy còn ngần dáng sƣơng
mù phố xe đƣờng
thôi nhé đoạn trƣờng thế thôi

Gầy em vóc cỏ mây dời
Tay em mai nở chân trời tuyết pha
Ngày dài ngựa soải cầm ca
Trán cao ngần nửa trăng tà ngậm sƣơng
Xe lăn bánh nhỏ bụi hƣờng
Lao xao vó rụng trên đƣờng phố mây
Mƣa giăng ráng đỏ hao gầy
Ðôi con ngựa bạch ném dài tuyết sa
Chim nào hát giữa thôn hoa
Tay nào hong giữa chiều tà tóc bay
Lụa nào phơi nắng sông tây
Áo xuân hạ nọ xanh hoài thu đông
Con chim mùa nọ chƣa chồng
Cũng bay rời rã trong dòng xuân thu
Từ em giặt áo đông tơ
Nay nghe lòng suối hững hờ còn ngâm
Thuyền ai buông lái đêm rằm
Sông thu ngân thoảng chuông trăng rì rào
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Cửa sƣơng nhẹ mở âm vào
Lay nghiêng bầu nậm rƣợu đào trầm ca
Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sƣơng
Vớt con cá nhỏ lòng đòng
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ
Vào non soi nguyệt tầm rùa
Ðọc trên mai nhỏ xanh tờ lạc thƣ
Thả rùa lại đứng ƣu tƣ
Muốn qua hang động sống nhƣ nguyệt rùa
Em nghiêng nón hạ cầu mƣa
Sông ngâm mây trắng nƣớc chƣa buồn về
Hoa sầu cỏ cũng sầu chia
Lơ thơ xanh tụ đầm đìa vàng pha
Ðất Nam có lão trồng hoa
Mùa hoàng cúc nở ƣớp trà uống đông
Lại đem bầu ngọc ra trồng
Bầu khô cất nậm rƣợu hồng uống xuân
Ngƣời vui ngựa chợ xe thành
Ta leo cầu trúc bên ghềnh thác rơi
Theo chân chim gặp mây trời
Lại qua khói động hỏi ngƣời tu non
Bông hoa trắng rụng bên đƣờng
Cánh thơm thông điệp vô thƣờng tuyết băng
Con ong nhỏ mới ra giàng
Cũng nghiêng đôi cánh nhụy vàng rụng rơi
Mùa xuân bỏ vào suối chơi
Nghe chim hát núi gọi trời xuống hoa
Múc bình nƣớc mát về qua
Ghé thôn mai nọ hỏi trà mạn xƣa
Chim từ bỏ động hoa thƣa
Ngƣời từ tóc biếc đôi bờ hạ đông
Lên non kiếm hạt tơ hồng
Ðập ra chợt thấy đôi dòng hạc bay
Ngƣời về đỉnh núi sƣơng tây
Ta riêng nằm lại đợi ngày mƣớp hoa
Bến nam có phố giang hà
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Nghiêng nghiêng nậm ngọc dốc tà huy say
Tình cờ anh gặp nàng đây
Chênh chênh gót nguyệt vóc gầy liễu dƣơng
Qua sông có kẻ chợt buồn
Ngó hoa vàng rụng bên đƣờng chớm thu
Mốt mai em nhớ bao giờ
Bãi dâu vãn mộ cho dù sắc không
Chân chim nào đậu bên cồn
Ngựa xuôi có kẻ lại buồn dấu chim
Ðợi ngƣời cuộc mộng thâu đêm
Sông Ngân trở lệ dài thêm dòng nhòa
Anh nằm gối cỏ chờ hoa
Áo em bạch hạc la đà thái hƣ
Em từ rửa mặt chân nhƣ
Nghiêng soi hạt nƣớc mời hƣ không về
Thâu hƣơng hiện kính bồ đề
Phấn son chìm lắng hạt mê luân hồi
Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xƣa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Ngựa xƣa qua ải sƣơng này
Còn nghe nhạn lạc kêu hoài bãi sông
Nƣớc xuôi gờn gợn mây hồng
Tiếng ca lạnh thấu hoàng hôn giục đò
Hoa đào tƣởng bóng đào xƣa
Thuyền sang bến nọ dòng mờ khói vơi
Hoa dƣơng vàng nhạt sầu ngƣời
Ta về uống nƣớc sông khuây khỏa lòng
Ðƣa nhau đổ chén rƣợu hồng
Mai sau em có theo chồng đất xa
Qua đò gõ nhịp chèo ca
Nƣớc xuôi làm rƣợu quan hà chuốc say
Khăn trăng từ độ trao tay
Nửa tan cát suối nửa mài nghiên sƣơng
Mốt mai lòng có nghe buồn
Mảnh trăng hiện hóa thiên đƣờng cõi chơi
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Nhện cheo leo mắc tơ trời
Dòng chim qua hỏi mộ ngƣời tà dƣơng
Ðánh rơi hạt mận bên đƣờng
Xuân sau mọc giữa chân thƣờng cội hoa
Nụ vàng hƣơng rộ tháng ba
Nửa đêm dậy ngó trăng tà tiêu tƣơng
Chẳng nhƣ cội liễu bờ dƣơng
Tóc xanh mƣớt giữa vô thƣờng sắc không
Mai nào thơm ngát thu đông
Lƣợc em chải rụng đôi dòng tơ xanh
Ðôi chim hồng yến trên cành
Ngẩn ngơ quên rỉa lông mình điểm trang
Mùa xuân mặc lá trên ngàn
Mùa thu mặc chú bƣớm vàng tƣơng tƣ
Ðộng nam hoa có thiền sƣ
Ðổi kinh lấy rƣợu tâm hƣ uống tràn
Nến khuya lửa hắt hiu vàng
Trang kinh lác đác đôi hàng nhạn sa
Ý nào hóa hiện ngàn hoa
Chữ nào cẩn nguyệt trên tà áo ni
Dỗ non suối giọng thầm thì
Ðộ tam thế mộng xá gì vóc hoa
Ni cô hiện giữa ta bà
Búp tay hồng ngọc nâng tà áo trăng
Tiếng chim trong cõi vô cùng
Nở ra bát ngát trên rừng quế hƣơng
Tiếng em hát giữa giáo đƣờng
Chúa về trong những thánh chƣơng bàng hoàng
Ðố ai nhớ hết hoa vàng
Ðố ai uống cạn sƣơng tàng trăng thâu
Ðố ai tát cạn mạch sầu
Thì ta để tóc lên cầu đón ai
Em về sƣơng đẫm hai vai
Dấu chân là cánh lan dài nở đêm
Từ em hé nụ cƣời huyền
Mùa thu đi mất trên miền cỏ hoa

9

Thơ - Phạm Thiên Thư – www.vietnamvanhien.net
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Guốc mòn lẫn tiếng sơn ca
Sƣ về chống gậy trúc qua cầu này
Ngó bờ suối lạnh hoa bay
Thƣơng sao giòng nƣớc trôi hoài thiên thanh
Có con cá mại cờ xanh
Bơi lên nguồn cội tắm nhành suối xuân
Nửa dòng cá gặp phù vân
Hỏi sao mây bỏ non thần xuống chơi
Dù mai lều cỏ chân trời
Khơi hƣơng lò cũ khóc ngƣời trong thơ
Em còn ửng má đào tơ
Tóc xƣa dù có bây giờ sƣơng bay
Lên non ngắt đóa hoa này
Soi nghiêng đáy suối bóng ai nhạt nhòa
Nom hoài chẳng rõ là ta
Tắm xong khoác áo hát ca về làng
Tay đeo vòng ngọc xênh xang
Áo em bay giải tơ vàng thiết tha
Bƣớc chân tìm chán ta bà
Ngừng đây nó hỏi : đâu là vô minh
Hỏi con vạc đậu bờ kinh
Cớ sao lận đận cái hình không hƣ
Vạc rằng : thƣa bác thiên thƣ
Mặc chi cái áo thiền sƣ ỡm ờ
Nƣớc đi từ thủa bao giờ
Dòng xuôi ngƣời đứng trên bờ ngó xuôi
Chừng đâu dƣới bến hoa tƣơi
Buộc thuyền xƣa đã có ngƣời ngó sông
Từ hôm em bỏ theo chồng
Áo trắng em cất áo hồng em mang
Chiều nay giở lại bàng hoàng
Mƣời năm áo cũ hoe vàng lệ xanh
Ðôi chim nho nhỏ trên cành
Giục nhau đan tổ cỏ xanh bên đƣờng
Nửa đời mây nƣớc du phƣơng
Thiền sƣ ngắt cỏ cúng dƣờng phật thân
Gò chiều ùn bụi sƣơng lên
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Hỏi ra mới biết nơi yên cành vàng
Bên mồ chồn cáo đùn hang
Chim kêu nhƣ lảnh tiếng nàng ngân nga
Cuối xuân ta lại tìm qua
Tiểu thƣ chi mộ thềm hoa dại tàn
Sớm thu ta đánh đò sang
Bên đƣờng cỏ mộ lại vàng cúc hoa
Trúc thƣa cổng gió ơ hờ
Em ra tựa cửa nghĩ chƣa lấy chồng
Sông ơi xanh nhé một dòng
Mùa xuân cắp rổ ra đồng vớt hoa
Ðƣờng dài xao xác chim ca
Ngƣời còn khoác nón theo tà dƣơng nao
Ván cờ bày trắng bông đào
Sao lên núi thẫm trăng vào chén không
Ðồi thu vắt suối mây hồng
Chim xanh lác đác ngƣợc dòng hoa tiên
Bấc sầu lửa lụn chờ em
Lệ xƣa ai đã đổ nên dầu này
Ðón em nhƣ ngóng chim trời
Bãi xuân sớm đậu chiều dời khói thu
Em còn áo trắng ngày xƣa
Trong anh muôn thủa bao giờ lệ hoen
Khơi trầm thơm tụng kinh hiền
Máu xuân mạch lạnh trong miền xƣơng da
Vƣờn chùa có nụ hàm ca
Sƣơng khuya : pháp bảo trăng tà : vô môn
Mai tƣơi cánh nở bên cồn
Mƣa bay lấm tấm cành hƣơng trắng ngời
Thu đông tàng ẩn kho trời
Hạt rơi rụng ngọc cánh rời rã hoa
Cổng làng mở cánh sao sa
Nhã lan loáng thoáng tiếng gà xóm mai
Lên chùa dâng dĩa hoa nhài
Chợt viền trăng lạnh trên hài tổ sƣ
Chuông ngân chiều lặng trầm tƣ
Tiếng lơi đẫm hạt thiên thƣ bềnh bồng
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Ðiệu về tay giấu chùm bông
Gót chân đất phật trổ hồng hằng sa
Bóng trăng tịch mặc hiên nhà
Thành đàn nẩy hạt tỳ bà quyện hƣơng
Gió thu từ độ tha phƣơng
Về trên hốc gỗ bên đƣờng lặng im
Áo em vạt tím ngàn sim
Nửa nao nức gọi nửa im lặng chờ
Yêu nhau từ độ bao giờ
Gặp đây giả bộ hững hờ khói bay
Tình cờ nhƣ núi gặp mây
Nhƣ sƣơng đậu cánh hoa gầy tiêu dao
Tỉnh ra thì giấc chim bao
Chuyện mƣời năm cũ lại nao nao lòng
Cành sen lá chĩu sƣơng trong
Áo ni xám vạt trời hong buồn về
Tay nào nghiêng nón thơ che
Tay nào lần chuỗi bồ đề xanh xao
Ðôi mày là phƣợng cất cao
Ðôi môi chín ửng khoé đào rừng mơ
Tiếng nàng vỡ bạc thành thơ
Tụng dòng kinh tuệ trên tờ khói mây
Tóc em rừng ngát hƣơng say
Tay em dài nụ hoa lay dáng ngà
Mắt xanh bản nguyện di đà
Bƣớc trầm hƣơng nhẹ lẫn tà dƣơng chim
Mắt nàng ru chiếc nôi êm
Ru hồn tôi ngủ ngàn đêm tuyệt vời
Em là hoa hiện dáng ngƣời
Tôi là cánh bƣớm cung trời về say
Một đêm nằm ngủ trong mây
Nhớ đâu tiền kiếp có cây hƣơng trời
Cây bƣởi trắng ngát hƣơng đời
Nụ là tay phật chỉ ngƣời qua sông
Non xanh khoác áo sƣơng hồng
Con chim điểm tuyết ngoài đồng vụt bay
Tiếng kêu lạnh buốt lòng tay
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Ngón buông lại chợt tuôn đầy lòng hoa
Em bên cửa chuốt tay ngà
Cội lan đông mặc nở qua mấy nhành
Ngày em ƣớp áo hồ xanh
Con uyên tha thiết trên cành gọi thu
Ni về khép cửa chùa tu
Sớm mai mở cổng quét thu vƣờn hồng
Thu vƣơng ngọn chổi đôi bông
Thoảng dâng hƣơng lạ bƣớm vòng cánh duyên
Sƣ lên chót đỉnh rừng thiền
Trong tim chợt thắp một viền tà dƣơng
Ngón tay nở nụ đào hƣơng
Cầm nghiêng tịnh độ một phƣơng diệu vời
Một dòng hoa nổi trên trời
Một dòng hoa nở trong ngƣời trầm tƣ
Cánh nào mở cõi không hƣ
Phiến băng tuyết khảm một tờ kim cang
Thƣ em ƣớp nụ lan vàng
Lời em gió núi chiên đàn thoảng xa
Áo em phất cõi di đà
Ngón chân em nở cánh hoa đại từ
Chênh vênh đầu trƣợng thiền sƣ
Cửa non khép ải sƣơng mù bóng ai
Non xanh ƣớm hỏi trang đài
Trăm năm còn lại dấu hài động hoa
Ngày xƣa bên dậu vàng hoa
Chiều chiều kê chõng nằm ra ngó trời
Năm sau em bỏ đi rồi
Ta về ngồi lắng mƣa rơi giậu buồn
Trên nền gạch nẻ rêu phong
Xƣa phơi nhã điệu giờ hong đóa quì
Trẻ đào bãi cỏ xanh rì
Ðƣợc thanh kiếm quỉ bao kỳ thu han
Non đem nhạn nhốt trong thành
Cho sông chƣa trở yếm xanh dƣới cầu
Ngƣời còn dệt lụa tằm dâu
Ðêm nghe mƣa rụng thiên thâu ngoài giàn
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Núi nghiêng suối vắt tơ đàn
Nhìn ngoài thạch động mƣa vàng lƣa thƣa
Nghiêng bình trà nhớ hƣơng xƣa
Từ vàng hoa nọ bây giờ vàng hoa
Sáng nghe lan rụng mái nhà
Chừng nhƣ mƣa nhẹ núi xa mùa này
Ðƣờng về mù mịt ngàn mây
Về nam đôi cánh chim bay xạc xào
Mây dù chẳng chất non cao
Ðƣờng về dù chẳng sông đào nông sâu
Ðêm đêm lòng dục nẻo sầu
Thềm trăng ngỡ tƣởng hoa cau rụng thầm
Nhớ cha giọt lệ khôn cầm
Dƣới trăng lấp lánh nhƣ trâm vân quỳnh
Nghiêng ly mình cạn bóng mình
Tay ôm vò nguyệt một bình mây bay
Gối tay nệm cỏ nằm say
Gõ vào đá tụng một vài biển kinh
Mai sau trời đất thái bình
Về lƣng núi phƣợng một mình cuồng ca
Gây giàn thiên lý vàng hoa
Lên non cắt cỏ lợp nhà tụ mây
Xuống đầm tát cá xâu cây
Bới khoai vùi lửa nằm dài nghe chim
Khách xa nhớ đến nhau tìm
Lên đồi trẩy một giỏ sim làm quà
Hứng nƣớc suối thết bình trà
Hái bầu nấu bát canh hoa cƣời khàn
Vào hang núi nhập niết bàn
Tinh anh nở đóa hoa vàng cửa khe
Mai sau thí chủ nào nghe
Tìm lên xin hỏi một bè mây xanh
Hoa vàng ta để chờ anh
Hiện thân ta hát trên cành tẩm mai
Trần gian chào cõi mộng này
Sông Ngân tìm một bến ngoài hóa duyên
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Lớn lên giữa núi xanh rì
Cỏ hoa nhƣ thể tứ chi cận kề
Sao ta biền biệt chƣa về
Lƣng đồi sim tím bốn bề chim ca
Dù muôn dặm có bao xa
Mà trong gang tấc vẫn là thiên thu.

Chim thúy
Phạm Thiên Thư

Bao nhiêu hiện hữu
Đã xuống dòng sông
Và những bông hồng
Của thời non trẻ
Vùi trong dâu bể
Hòa trong bể dâu
Còn lại gì đâu
Nnhƣ con chim thúy
Ta soi dòng sầu
Thấy bao giọt lệ
Hóa thân nhiệm mầu

Chong đèn
Phạm Thiên Thư

Nhà anh đầu suối
Nhà em cuối dòng
Suối có một lòng
Sao tình đôi ngả
Kể từ mùa hạ
Tê tái ve sầu
Đêm thắp đèn dầu
Chúng mình ngồi học
Giờ anh đi đâu
Chong đèn, em khóc
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Cõi thơ
Phạm Thiên Thư

Em hỏi nơi ta
Xin kiếm tàng hoa
Điệp vàng trải ngõ
Có mẹ nua già
Chăm từng ngọn cỏ
Có áng giang hà
Trên lều thơ nhỏ
Có vƣờn hồng đỏ
Có dậu cúc vàng
Có giàn hoa lý
Có vồng rau lang
Em vào cõi đó
Xin bƣớc dịu dàng
Vì lòng ta trải
Cả bông hoa vàng

Giai nhân
Phạm Thiên Thư

Em là giai nhân
Ta là thi sĩ
Gặp em một lần
Mà nhớ chung thân
Nếu ta ở gần
Chung nhau một lối
Dễ ngàn bài thơ
Viết xong một tối
Vì em là thần
Phải không giai nhân?
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Giàn mơ
Phạm Thiên Thư

Qua bờ ngõ xanh
Sƣơng thu tỏa mờ
Nhà em mái tranh
Trắng giàn dây mơ
Bây giờ hoa cũ
Rụng hoài trong mơ
Môi em còn nụ
Tƣơi hồng trong mơ

Gò đào
Phạm Thiên Thư

Tóc cƣng xỏa biếc
Tà áo bông đào
Tay em hồng thạch
Ôi nhánh thanh cao
Nhận quà anh trao
Tập thơ nho nhỏ
Má em ửng đỏ
Hai gò chiêm bao
Thƣơng ơi độ nào

Guốc tía
Phạm Thiên Thư

Con đƣờng hoàng hoa
Em mang hài lục
Con đƣờng bạch cúc
Em mang hài hồng
Con đƣờng sầu đông
Em đi guốc tía
Anh ngồi thấm thía
Cội sầu trổ bông
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Mang mang
Phạm Thiên Thư

Đốt trầm hƣơng lên
Ngâm bài cổ thi
Khoác áo dài nâu
Thƣởng trà đạo vị
Trăng thu trầm tƣ
Trên giậu hoa lý
Gió phảng phất hƣơng
Dòng thơ cổ lụy
Thu mang sƣơng sƣơng
Nhớ bạn Cƣ Dị
Đêm nao Thịnh Đƣờng

Mắt xanh
Phạm Thiên Thư

Mắt xanh con chim chài
Đậu trên cành thầm lặng
Nàng soi cùng bóng cây
Em nghiêng thân hoa gầy
Mắt hé mầm lá biếc
Ta nửa đời đơn chiếc
Tựa gốc nàng "tọa vong"
Mắt em không chấn song
Mà cầm gian Nhật Nguyệt
Ơi hỡi! Nàng xanh biếc
Thả đôi mắt tình bay
Ta xòe hồng đôi tay
Đón nàng nhƣ hạt nƣớc
Đâu từ ngàn năm trƣớc
Em về ngát cơn say
Đôi con mắt không bay
Mà vẫy tình nhƣ bƣớm
Cánh chim chài huyền tƣởng
Bắt hồn ta lâng lâng
Xoải mình nhƣ ngọn suối
Nhớ tiếng chim một buổi
Kêu bên hè phố xanh.
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Mộng
Phạm Thiên Thư

"Mơ thấy anh lên
Là anh tới liền"
Cái gì thiêng liêng
Đã ràng đã buộc
Nếu anh biết đƣợc
Kiếp xƣa chúng mình
Nặng lời ba sinh
Nguyện làm thi sĩ
Đền em mối tình

Mưa thu
Phạm Thiên Thư

Sợi tơ mƣa biếc
Khâu áo mùa thu
Con chim tha thiết
Dạy con hát mùa

Lá thu
Phạm Thiên Thư

Chim hót trên cành
Gọi mùa thu xanh
Rƣng rƣng thiếu phụ
Nghe lá vàng rơi
Tƣởng chân ngƣời cũ
Bâng khuâng phƣơng trời
Thƣơng gì sợi tóc
Mà nghe lá rơi
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Liễu biếc
Phạm Thiên Thư

Mây xám lang thang trở bƣớc về
Nghe đâu lá rụng chạnh hồn quê
Lại thăm ngõ cũ đôi nhành liễu
Liễu vẫn chờ ai xõa tóc thề.

Hương tóc
Phạm Thiên Thư

Giòng sầu lả xuống bờ vai
Em mang mầu nhiệm cho dài nhân gian
Tóc mây hay sợi tơ đàn
Rung lên cho lệ hoe vàng cõi thơ
Cánh rừng xanh những kiếp mơ
Hồn anh hóa bƣớm vật vờ bay lên
Nghe trong tiếng suối dịu huyền
Con tim chín úa nhƣ viền trăng thu
Anh ca chúc tụng sƣơng mù
Quyện theo hƣơng tóc bay vào ngàn năm
Mƣợn em tơ khói tơ tằm
Đem về dệt lại võng nằm tịch nhiên

Sao Bắc
Phạm Thiên Thư

Đƣa em về xa
Đƣờng sao vằng vặc
"Nhà em có giậu hồng vàng"
Cuối chùm sao Bắc

Sao hôm
Phạm Thiên Thư

Nhà em có nửa viền trăng
Cài sơ cổng ngõ
Nhà anh có ngọn sao hôm
Đứng chờ nguyệt tỏ
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Sao khuya
Phạm Thiên Thư

Thức giấc ta nhìn em
Long lanh ngoài cửa sổ
Hạt lệ xanh thiên cổ
Sáng giữa vầng đêm đen
Ngôi sao hình nhƣ quen
Ƣớp trong lòng thơ cũ
Dƣờng có chi ấp ủ
Đậu thơm nhành hoa sen.
Thầm lặng ta nhìn em
Đâu phải nhờ khung cửa
Cùng trong niềm chất chứa
Ơi! Hạt nƣớc nhiệm huyền.
Em đâu phải là em
Mà nỗi niềm ta đó
Này - hỡi em nho nhỏ
Hay là trái tim ta
Em trong giải thiên hà
Ta trên bờ sự thật
Kể chi còn - chi mất
Giao cảm làn tinh ba.
Giữa em và giữa ta
Cách ngàn năm ánh sáng
Hữu hạn cùng vô hạn
Long lanh - một chữ hòa.

Say trăng
Phạm Thiên Thư

Tặng Lý Bạch

Ngày xƣa đao phủ chặt đầu ngƣời
Mỗi lá đao là lá máu tƣơi
Ngày sau đao phủ chặt đao phủ
Lá thép oằn lên một chuỗi cƣời.
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Ngày xưa Hoàng thị
Phạm Thiên Thư
Em tan trƣờng về
Đƣờng mƣa nho nhỏ
Chim non dấu mỏ
Dƣới cội hoa vàng
Bƣớc em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài
Anh đi theo hoài
Gót giầy thầm lặng
Đƣờng chiều úa nắng
Mƣa nhẹ bâng khuâng
Em tan trƣờng về
Cuối đƣờng mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buôn
Tay nụ hoa thuôn
Vƣơng bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòngsao ngập ngừng
Lòng sao rƣng rƣng
Nhƣ trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần
Em tan trƣờng về
Đƣờng mƣa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Eùp vào cuối vở
Thƣơng ơi vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cƣời
Anh mang nổi nhơ'
Hè sang phƣợng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Oâi mối tình đầu
Nhƣ đi trên cát
Bƣớc nhẹ mà sâu
Mà cũng nhòa mau
Tƣởng đã phai mầu
Đƣờng chiêù hoa cỏ
Mƣời năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xƣa vẫn gầy
Phơi nghiêng ráng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy mầu?
Chân tìm theo nhau
Còn là vang vọng
Đời nhƣ biển động
Xoá dấu ngày qua
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Ngồi học
Phạm Thiên Thư

Em ngồi học bài
Dƣới tàn mận trắng
Tóc soải bờ vai
Mi trầm xa vắng
Trời hoe hoe nắng
Nhuốm giải mây sầu
Nhìn em thật lâu
Đố ngƣời vì đâu ....

Nguyệt
Phạm Thiên Thư

Ngƣời ta đón em
Hoa chăng lối ngõ
Còn ta đón em
Riêng vừng nguyệt tỏ

Nửa đêm
Phạm Thiên Thư

Nửa đêm trở lạnh
Nghe chim ngoài sông
Ai đắp chăn hồng
Cho em đêm nay
Thƣơng em đốt thuốc
Đốm lửa hồng tay
Trong gian lều nhỏ
Lặng nghe gió bay

Bâng khuâng
Phạm Thiên Thư

Chồng em khắt khe
Không cho em về
Nhớ mẹ quê xa
Xanh xao vƣờn cải
Nhớ anh thôn hoa
Vất vƣơng nắng tái
Nghĩ ai còn chờ
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Lòng sao ái ngại
Vin chùm hoa dại
Chiều nay bâng khuâng
Mình gái có chồng

Biếc phố
Phạm Thiên Thư

Lắng nghe từng sợi mƣa dài
Cơn mây xõa tóc bên ngoài hè xanh
Hạt nào biếc phố long lanh
Hạt nào cẩn ngọc trên nhành tay hƣơng.
Lắng nghe ủ rũ con đƣờng
Mùa thu lấp ló trên tƣờng rêu hoang
Lắng nghe đôi ngọn lá vàng
Xạc xào nhƣ tiếng thời gian thở dài
Lắng nghe đôi cánh mày ai
Dƣờng nhƣ đậm nét cảm hoài bâng khuâng
Lắng nghe hồn nhẹ lâng lâng
Cảm ơn! Từng sợi tóc bồng bềnh mƣa.

Bờ suối
Phạm Thiên Thư

Bông tiểu trâm vàng
Bên bờ suối nhỏ
Chúng mình chiều nọ
Ngó mây lang thang
Ngồi bên bờ suối
Óng ánh tơ vàng
Chiều nay bờ suối
Chùm bông nở hoang
Anh cầm hạt sỏi
Hai hạt rêu vàng
Ném vào lòng suối
Nƣớc dài mang mang
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Vàng đóa hoa dương
Phạm Thiên Thư

Đêm đêm ta trở về
Hồn ta còn ẩn lại
Dƣới chùm hoa man dại
Là nụ cƣời lách lau
Những giờ ta xa nhau
Là tình thêm níu lại
Mƣời ngón dài vụng dại
Cầm mảnh ngày rơi mau
Thời gian nhƣ con cá
Quẫy khỏi lòng bàn tay
Thời gian nhƣ chiếc lá
Rụng xuống đau nhành cây
Thêm một ngày mất đi
Gói buồn trong tà áo
Ta gửi hồn khờ khạo
Nấp trong rừng tóc hƣơng
Ai có đi bên đƣờng
Vô tình va cánh gió
Có nghe gì trong đó
Một tiếng lòng ta vƣơng
Một ngày nhƣ sông Thƣơng
Một nửa trong, nửa đục
Ta thƣơng con bèo lục
Vàng một đóa hoa dƣơng.

Vàng tay
Phạm Thiên Thư

Nƣớc vẫn trôi đi
Bao giờ ngơi nghỉ
Tình ta chung thủy
Chẳng nhƣ dòng này
Đâu em có hay
Buổi chiều hôm nay
Ta châm điếu thuốc
Nhớ dài ngón tay
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Vết chim bay
Phạm Thiên Thư

Ngày xƣa anh đón em
Nơi gác chuông chùa nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân in
Anh một mình gọi nhỏ
Chim ơi biết đâu tìm
Mƣời năm anh qua đó
Còn vẫn dấu chân chim
Anh một mình gọi nhỏ
Em ơi biết đâu tìm
Ngày xƣa anh đón em
Trên gác chuông chùa nọ
Bây giờ anh qua đó
Còn thấy chữ trong chuông
Anh khoác áo nâu sồng
Em chân trời biền biệt
Tên ai còn tha thiết
Trong tiếng chuông chiều đƣa
Ngày xƣa em qua đây
Cho tình anh chớm nở
Nhƣ chân chim muôn thuở
In mãi bực thềm rêu
Cõi ngƣời có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lƣợng
Còn chi trong giả tƣớng
Hay một vết chim bay
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Thị trấn hồng
Phạm Thiên Thư

Thung lũng trắng sƣơng mù
Thị trấn hồng mái cỏ
Chiếc xe bò qua đó
Cọc cạch từng nan hoa
Có một gánh hàng hoa
Quẩy sƣơng vào phố chợ
Đôi bƣớm vàng bỡ ngỡ
Đập cánh vờn theo chân
Có hơi thở muà xuân
Nấp trong tà áo trắng
Có mắt nhìn thầm lặng
Theo tiếng guốc ròn tan
Mặt trời đóng dấu than
Trên đỉnh đồi gỗ biếc
Sƣơng hồng neo tấm thiếc
Cong mỘt chữ cà phê
Cổ xe bò lăn về
Bên sƣờn đồi rạn lục
Trong khu vƣờn bạch cúc
Lạnh một tiếng sơn ca
Sƣơng mù dần tan ra
Thị trấn hồng nhƣ mộng
Một rừng tùng âm động
Ngân một bản tình ca

Tình thầm
Phạm Thiên Thư

Sáng cùng anh em
Vào non đẵn trúc
Về cất lều tranh
Bên dòng suối lục
Rồi qua nƣơng trà
Bẫy chim dồng dộc
Đêm khuya rƣợu cần
Nhóm lửa tán dóc
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Tình đời phù vân
Nghĩ gì thêm nhọc
Ngâm thơ dạo cầm
Đợi ma tri âm
Đùa chơi hƣ ảo
Yêu em hƣơng trầm

Tỏ tình
Phạm Thiên Thư

Tôi nhìn qua nhà em
Nhƣ chờ ngôi sao mọc
Nàng Tiên nào đã khóc
Để vƣơng hạt lệ xanh
Ngôi sao vƣớng trên cành
Hóa thân - làm em đó
Ôi! Một ngôi sao nhỏ
Sáng mãi trong lòng tôi
Từ thủa nào xa xôi
Mấy xuân thu vàng võ
Thầm mến ngƣời em nhỏ
Mà thốt chẳng nên lời
Nhƣ sao giữa vòm trời
Biết đâu tôi nhìn ngắm
Em là bông hồng thắm
Nở giữa trái tim thơ
Là sao của giấc mơ
Sáng muôn ngàn cung điệu
Em nhƣ nhành liễu yếu
Buông xanh mát lòng ngƣời
Yêu em vô cùng tận
Mà khó thốt nên lời
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Trang nghiêm
Phạm Thiên Thư

Em nhƣ nụ bƣởi
Vừa chín thơm bay
Anh khoa bàn tay
Tôn vinh dâu bể
Dáng em lau gầy
Vƣơn từ khổ đế
Mỉm cƣời thơ ngây
Trang nghiêm cõi này
Em là nụ lệ
Là hạt rƣợu say
Giữa chán chƣờng đầy
Dáng em thấp thoáng
Mấy pho thơ dầy
Nhƣ khói nhƣ mây

Từ đó
Phạm Thiên Thư

Phận gái nhà nghèo
Mẹ bắt em theo
Lấy chồng từ nhỏ
Thƣơng ơi ngày nọ
Lòng biết sao nguôi
Anh đi từ đó
Góc bể chân trời
Đông nay lại tới
Ai lo cho ngƣời ?!
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Trăng
Phạm Thiên Thư

Trăng lên huyền diệu
Chim hót trên mồ
Mùa thu - mùa thu
Cƣời nụ trái khô
Muà sƣơng trên vai
Trên cao phố lẽ mặt trời
Cây nghiêng hàng dựng rã rời chim bay
Nghe chừng gió cuộn đâu đây
Bãi xa tiếng quạ dâng đầy nƣớc sông
Ta về ngƣời đi buồn không
Muà mua hoa trắng cho lòng nhớ em
Con tàu than hú ga đêm
Cây cao bóng lẻ buồn trên hồ cầm
Anh còn bạo động thâm tâm
Sƣơng trên vai tƣợng buồn câm nín chiều
Gửi đoá hoa về ngƣời yêu
Nhớ em đau đớn cho nhiều tầm tay
Anh ngồi qua một đêm nay
Đêm trên hầm rƣợu với cây kèn đồng

Qua cầu
Phạm Thiên Thư

Em bƣớc qua cầu
Chân khua nƣớc suối
Anh nhìn đắm đuối
Dáng em rầu rầu
Rồi em về đâu
Nhớ chi con cầu
Riêng ta ngồi mãi
Dƣới tàng hoa ngâu
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Quét hoa
Phạm Thiên Thư

Hồn rơi theo từng cánh mang mang
Em bỗng đâu quét cội hoa vàng
Gom tình ta vào trong rổ trúc
Rồi lạnh lùng hắt xuống tràng giang
Nguồn: http://vanhoc.xitrum.net/thoca/hiendai/5257.html

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
Phạm Thiên Thư

1
Mười con nhạn trắng về tha
Như Lai thường trụ trên tà áo xuân
Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm
2
Xe lên bụi quán hoa đường
Qua sương trắng dậm phố phường úa thu
Tiếng chim ướt sũng hai mùa
Hạt rơi thêm lạnh hững hờ mây qua
3
Dế buồn dỗ giấc mù sa
Âm nao lãng đãng tơ ngà sương bay
Người về sao nở trên tay
Với hài đẫm nguyệt thêm dài gót mơ
4
Con khuyên nó hót trên bờ
Em thay áo tím thờ ơ giang đầu
Tưởng xưa có kẻ trên lầu
Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa
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5
Tóc dài cuối nội mây xa
Vàng con bướm nhụy lẫn tà huy bay
Dùng dằng tay lại cầm tay
Trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa
6
Từ chim thủa núi xa xưa
Về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng
Từ em khép nép hài xanh
Về qua dục nở hồn anh đóa sầu
7
Ừ thì mình ngại mưa mau
Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi
Sông này chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông
8
Ngày xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi
Mùa thu áo biếc da trời
Sang đông em lại đổi dời áo hoa
9
Đường về hái nụ mù sa
Đưa theo dài một nương cà tím thôi
Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng
10
Sao em bước nhỏ ngập ngừng
Bên cầu sương rụng mấy từng mai mơ
Đêm về thắp nến làm thơ
Tiếng chân còn vọng nửa tờ thơ tôi
11
Đôi uyên ương trắng bay rồi
Tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông
Nửa đêm đắp mảnh chăn hồng
Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha
12
Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao
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Mai anh chết dưới cội đào
Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu
13
Tường thành cũ phiến bia xưa
Hồn dâu biển gọi trong cờ lau bay
Chiều xanh vòng ngọc trao tay
Tặng nhau khăn lụa cuối ngày ráng pha
14
Đêm dài ươm ngát nhụy hoa
Chim kêu cửa mộ trăng tà gõ bia
Em ơi rủ tóc mây về
Nhìn trăng nỡ để lời thề gió bay
15
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ
Tìm trang lệ ố hàng thơ
Chữ xưa quyên dục bây giờ chim di
16
Mây xưa cũng bỏ non về
Em xưa cũng giã câu thề đó đây
Nhớ đành biết mấy tầm tay
Lông chim biển bắc hoa gầy bãi đông
17
Đợi ai trăng rõi hoa buồn
Vắng em từ thủa theo buồm gió xuôi
Chiều chiều mở cổng mây trôi
Chênh vênh núi biếc mắt ngời sao hôm
18
Thế thôi phố bụi xe hồng
Hồ ngăn ngắt đục đôi dòng nhạn bay
Đưa nhau đấu rượu hoa này
Mai đi dã hạc thành ngoài cuồng ngâm
19
Xuống non nhớ suối hoa rừng
Vào non nhớ kẻ lưng chừng phố mây
Về thành nhớ cánh chim bay
Xa thành thương vóc em gầy rạc hoa

33

Thơ - Phạm Thiên Thư – www.vietnamvanhien.net

Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến

20
Hạc xưa về khép cánh tà
Tiếng rơi thành hạt mưa sa tần ngần
Em về hong tóc mùa xuân
Trăng trầm hương tỏa dưới chân một vành
21
Em nằm ngó cội thu xanh
Môi ươm đào lý một nhành đôi mươi
Về em vàng phố mây trời
Tay đơm nụ hạ hoa dời gót xuân
22
Thì thôi tóc ấy phù vân
Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương
Thì thôi mù phố xe đường
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi
23
Gầy em vóc cỏ mây dời
Tay em mai nở chân trời tuyết pha
Ngày dài ngựa soải cầm ca
Trán cao ngần nửa trăng tà ngậm sương
24
Xe lăn bánh nhỏ bụi hường
Lao xao vó rụng trên đường phố mây
Mưa giăng ráng đỏ hao gầy
Đôi con ngựa bạch ném dài tuyết sa
25
Chim nào hát giữa thôn hoa
Tay nào hong giữa chiều tà tóc bay
Lụa nào phơi nắng sông tây
Áo xuân hạ nọ xanh hoài thu đông
26
Con chim mùa nọ chưa chồng
Cũng bay rời rã trong dòng xuân thu
Từ em giặt áo đông tơ
Nay nghe lòng suối hững hờ còn ngâm
27
Thuyền ai buông lái đêm rằm
Sông thu ngân thoảng chuông trăng rì rào
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Cửa sương nhẹ mở âm vào
Lay nghiêng bầu nậm rượu đào trầm ca
28
Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương
Vớt con cá nhỏ lòng đòng
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ
29
Vào non soi nguyệt tầm rùa
Đọc trên mai nhỏ xanh tờ lạc thư
Thả rùa lại đứng ưu tư
Muốn qua hang động sống như nguyệt rùa
30
Em nghiêng nón hạ cầu mưa
Sông ngâm mây trắng nước chưa buồn về
Hoa sầu cỏ cũng sầu chia
Lơ thơ xanh tụ đầm đìa vàng pha
31
Đất nam có lão trồng hoa
Mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông
Lại đem bầu ngọc ra trồng
Bầu khô cất nậm rượu hồng uống xuân
32
Người vui ngựa chợ xe thành
Ta leo cầu trúc bên ghềnh thác rơi
Theo chân chim gặp mây trời
Lại qua khói động hỏi người tu non
33
Bông hoa trắng rụng bên đường
Cánh thơm thông điệp vô thường tuyết băng
Con ong nhỏ mới ra giàng
Cũng nghiêng đôi cánh nhụy vàng rụng rơi
34
Mùa xuân bỏ vào suối chơi
Nghe chim hát núi gọi trời xuống hoa
Múc bình nước mát về qua
Ghé thôn mai nọ hỏi trà mạn xưa
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35
Chim từ bỏ động hoa thưa
Người từ tóc biếc đôi bờ hạ đông
Lên non kiếm hạt tơ hồng
Đập ra chợt thấy đôi dòng hạc bay
36
Người về đỉnh núi sương tây
Ta riêng nằm lại đợi ngày mướp hoa
Bến nam có phố giang hà
Nghiêng nghiêng nậm ngọc dốc tà huy say
37
Tình cờ anh gặp nàng đây
Chênh chênh gót nguyệt vóc gầy liễu dương
Qua sông có kẻ chợt buồn
Ngó hoa vàng rụng bên đường chớm thu
38
Mốt mai em nhớ bao giờ
Bãi dâu vãn mộ cho dù sắc không
Chân chim nào đậu bên cồn
Ngựa xuôi có kẻ lại buồn dấu chim
39
Đợi người cuộc mộng thâu đêm
Sông Ngân trở lệ dài thêm dòng nhòa
Anh nằm gối cỏ chờ hoa
Áo em bạch hạc la đà thái hư
40
Em từ rửa mặt chân như
Nghiêng soi hạt nước mời hư không về
Thâu hương hiện kính bồ đề
Phấn son chìm lắng hạt mê luân hồi
41
Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
42
Ngựa xưa qua ải sương này
Còn nghe nhạn lạc kêu hoài bãi sông
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Nước xuôi gờn gợn mây hồng
Tiếng ca lạnh thấu hoàng hôn giục đò
43
Hoa đào tưởng bóng đào xưa
Thuyền sang bến nọ dòng mờ khói vơi
Hoa dương vàng nhạt sầu người
Ta về uống nước sông khuây khỏa lòng
44
Đưa nhau đổ chén rượu hồng
Mai sau em có theo chồng đất xa
Qua đò gõ nhịp chèo ca
Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say
45
Khăn trăng từ độ trao tay
Nửa tan cát suối nửa mài nghiên sương
Mốt mai lòng có nghe buồn
Mảnh trăng hiện hóa thiên đường cõi chơi
46
Nhện cheo leo mắc tơ trời
Dòng chim qua hỏi mộ người tà dương
Đánh rơi hạt mận bên đường
Xuân sau mọc giữa chân thường cội hoa
47
Nụ vàng hương rộ tháng ba
Nửa đêm dậy ngó trăng tà tiêu tương
Chẳng như cội liễu bờ dương
Tóc xanh mướt giữa vô thường sắc không
48
Mai nào thơm ngát thu đông
Lược em chải rụng đôi dòng tơ xanh
Đôi chim hồng yến trên cành
Ngẩn ngơ quên rỉa lông mình điểm trang
49
Mùa xuân mặc lá trên ngàn
Mùa thu mặc chú bướm vàng tương tư
Động nam hoa có thiền sư
Đổi kinh lấy rượu tâm hư uống tràn

37

Thơ - Phạm Thiên Thư – www.vietnamvanhien.net

Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến

50
Nến khuya lửa hắt hiu vàng
Trang kinh lác đác đôi hàng nhạn sa
Ý nào hóa hiện ngàn hoa
Chữ nào cẩn nguyệt trên tà áo ni
51
Dỗ non suối giọng thầm thì
Độ tam thế mộng xá gì vóc hoa
Ni cô hiện giữa ta bà
Búp tay hồng ngọc nâng tà áo trăng
52
Tiếng chim trong cõi vô cùng
Nở ra bát ngát trên rừng quế hương
Tiếng em hát giữa giáo đường
Chúa về trong những thánh chương bàng hoàng
53
Đố ai nhớ hết hoa vàng
Đố ai uống cạn sương tàng trăng thâu
Đố ai tát cạn mạch sầu
Thì ta để tóc lên cầu đón ai
54
Em về sương đẫm hai vai
Dấu chân là cánh lan dài nở đêm
Từ em hé nụ cười huyền
Mùa thu đi mất trên miền cỏ hoa
55
Guốc mòn lẫn tiếng sơn ca
Sư về chống gậy trúc qua cầu này
Ngó bờ suối lạnh hoa bay
Thương sao giòng nước trôi hoài thiên thanh
56
Có con cá mại cờ xanh
Bơi lên nguồn cội tắm nhành suối xuân
Nửa dòng cá gặp phù vân
Hỏi sao mây bỏ non thần xuống chơi
57
Dù mai lều cỏ chân trời
Khơi hương lò cũ khóc người trong thơ
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Em còn ửng má đào tơ
Tóc xưa dù có bây giờ sương bay
58
Lên non ngắt đóa hoa này
Soi nghiêng đáy suối bóng ai nhạt nhòa
Nom hoài chẳng rõ là ta
Tắm xong khoác áo hát ca về làng
59
Tay đeo vòng ngọc xênh xang
Áo em bay giải tơ vàng thiết tha
Bước chân tìm chán ta bà
Ngừng đây nó hỏi: đâu là vô minh
60
Hỏi con vạc đậu bờ kinh
Cớ sao lận đận cái hình không hư
Vạc rằng: thưa bác thiên thư
Mặc chi cái áo thiền sư ỡm ờ
61
Nước đi từ thủa bao giờ
Dòng xuôi người đứng trên bờ ngó xuôi
Chừng đâu dưới bến hoa tươi
Buộc thuyền xưa đã có người ngó sông
62
Từ hôm em bỏ theo chồng
Áo trắng em cất áo hồng em mang
Chiều nay giở lại bàng hoàng
Mười năm áo cũ hoe vàng lệ xanh
63
Đôi chim nho nhỏ trên cành
Giục nhau đan tổ cỏ xanh bên đường
Nửa đời mây nước du phương
Thiền sư ngắt cỏ cúng dường phật thân
64
Gò chiều ùn bụi sương lên
Hỏi ra mới biết nơi yên cành vàng
Bên mồ chồn cáo đùn hang
Chim kêu như lảnh tiếng nàng ngân nga
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65
Cuối xuân ta lại tìm qua
Tiểu thư chi mộ thềm hoa dại tàn
Sớm thu ta đánh đò sang
Bên đường cỏ mộ lại vàng cúc hoa
66
Trúc thưa cổng gió ơ hờ
Em ra tựa cửa nghĩ chưa lấy chồng
Sông ơi xanh nhé một dòng
Mùa xuân cắp rổ ra đồng vớt hoa
67
Đường dài xao xác chim ca
Người còn khoác nón theo tà dương nao
Ván cờ bày trắng bông đào
Sao lên núi thẫm trăng vào chén không
68
Đồi thu vắt suối mây hồng
Chim xanh lác đác ngược dòng hoa tiên
Bấc sầu lửa lụn chờ em
Lệ xưa ai đã đổ nên dầu này
69
Đón em như ngóng chim trời
Bãi xuân sớm đậu chiều dời khói thu
Em còn áo trắng ngày xưa
Trong anh muôn thủa bao giờ lệ hoen
70
Khơi trầm thơm tụng kinh hiền
Máu xuân mạch lạnh trong miền xương da
Vườn chùa có nụ hàm ca
Sương khuya: pháp bảo trăng tà: vô môn
71
Mai tươi cánh nở bên cồn
Mưa bay lấm tấm cành hương trắng ngời
Thu đông tàng ẩn kho trời
Hạt rơi rụng ngọc cánh rời rã hoa
72
Cổng làng mở cánh sao sa
Nhã lan loáng thoáng tiếng gà xóm mai
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Lên chùa dâng dĩa hoa nhài
Chợt viền trăng lạnh trên hài tổ sư
73
Chuông ngân chiều lặng trầm tư
Tiếng lơi đẫm hạt thiên thư bềnh bồng
Điệu về tay giấu chùm bông
Gót chân đất phật trổ hồng hằng sa
74
Bóng trăng tịch mặc hiên nhà
Thành đàn nẩy hạt tỳ bà quyện hương
Gió thu từ độ tha phương
Về trên hốc gỗ bên đường lặng im
75
Áo em vạt tím ngàn sim
Nửa nao nức gọi nửa im lặng chờ
Yêu nhau từ độ bao giờ
Gặp đây giả bộ hững hờ khói bay
76
Tình cờ như núi gặp mây
Như sương đậu cánh hoa gầy tiêu dao
Tỉnh ra thì giấc chim bao
Chuyện mười năm cũ lại nao nao lòng
77
Cành sen lá chĩu sương trong
Áo ni xám vạt trời hong buồn về
Tay nào nghiêng nón thơ che
Tay nào lần chuỗi bồ đề xanh xao
78
Đôi mày là phượng cất cao
Đôi môi chín ửng khoé đào rừng mơ
Tiếng nàng vỡ bạc thành thơ
Tụng dòng kinh tuệ trên tờ khói mây
79
Tóc em rừng ngát hương say
Tay em dài nụ hoa lay dáng ngà
Mắt xanh bản nguyện di đà
Bước trầm hương nhẹ lẫn tà dương chim

41

Thơ - Phạm Thiên Thư – www.vietnamvanhien.net

Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến

80
Mắt nàng ru chiếc nôi êm
Ru hồn tôi ngủ ngàn đêm tuyệt vời
Em là hoa hiện dáng người
Tôi là cánh bướm cung trời về say
81
Một đêm nằm ngủ trong mây
Nhớ đâu tiền kiếp có cây hương trời
Cây bưởi trắng ngát hương đời
Nụ là tay phật chỉ người qua sông
82
Non xanh khoác áo sương hồng
Con chim điểm tuyết ngoài đồng vụt bay
Tiếng kêu lạnh buốt lòng tay
Ngón buông lại chợt tuôn đầy lòng hoa
83
Em bên cửa chuốt tay ngà
Cội lan đông mặc nở qua mấy nhành
Ngày em ướp áo hồ xanh
Con uyên tha thiết trên cành gọi thu
84
Ni về khép cửa chùa tu
Sớm mai mở cổng quét thu vườn hồng
Thu vương ngọn chổi đôi bông
Thoảng dâng hương lạ bướm vòng cánh duyên
85
Sư lên chót đỉnh rừng thiền
Trong tim chợt thắp một viền tà dương
Ngón tay nở nụ đào hương
Cầm nghiêng tịnh độ một phương diệu vời
86
Một dòng hoa nổi trên trời
Một dòng hoa nở trong người trầm tư
Cánh nào mở cõi không hư
Phiến băng tuyết khảm một tờ kim cang
87
Thư em ướp nụ lan vàng
Lời em gió núi chiên đàn thoảng xa
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Áo em phất cõi di đà
Ngón chân em nở cánh hoa đại từ
88
Chênh vênh đầu trượng thiền sư
Cửa non khép ải sương mù bóng ai
Non xanh ướm hỏi trang đài
Trăm năm còn lại dấu hài động hoa
89
Ngày xưa bên dậu vàng hoa
Chiều chiều kê chõng nằm ra ngó trời
Năm sau em bỏ đi rồi
Ta về ngồi lắng mưa rơi giậu buồn
90
Trên nền gạch nẻ rêu phong
Xưa phơi nhã điệu giờ hong đóa quì
Trẻ đào bãi cỏ xanh rì
Được thanh kiếm quỉ bao kỳ thu han
91
Non đem nhạn nhốt trong thành
Cho sông chưa trở yếm xanh dưới cầu
Người còn dệt lụa tằm dâu
Đêm nghe mưa rụng thiên thâu ngoài giàn
92
Núi nghiêng suối vắt tơ đàn
Nhìn ngoài thạch động mưa vàng lưa thưa
Nghiêng bình trà nhớ hương xưa
Từ vàng hoa nọ bây giờ vàng hoa
93
Sáng nghe lan rụng mái nhà
Chừng như mưa nhẹ núi xa mùa này
Đường về mù mịt ngàn mây
Về nam đôi cánh chim bay xạc xào
94
Mây dù chẳng chất non cao
Đường về dù chẳng sông đào nông sâu
Đêm đêm lòng dục nẻo sầu
Thềm trăng ngỡ tưởng hoa cau rụng thầm
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95
Nhớ cha giọt lệ khôn cầm
Dưới trăng lấp lánh như trâm vân quỳnh
Nghiêng ly mình cạn bóng mình
Tay ôm vò nguyệt một bình mây bay
96
Gối tay nệm cỏ nằm say
Gõ vào đá tụng một vài biển kinh
Mai sau trời đất thái bình
Về lưng núi phượng một mình cuồng ca
97
Gây giàn thiên lý vàng hoa
Lên non cắt cỏ lợp nhà tụ mây
Xuống đầm tát cá xâu cây
Bới khoai vùi lửa nằm dài nghe chim
98
Khách xa nhớ đến nhau tìm
Lên đồi trẩy một giỏ sim làm quà
Hứng nước suối thết bình trà
Hái bầu nấu bát canh hoa cười khàn
99
Vào hang núi nhập niết bàn
Tinh anh nở đóa hoa vàng cửa khe
Mai sau thí chủ nào nghe
Tìm lên xin hỏi một bè mây xanh
100
Hoa vàng ta để chờ anh
Hiện thân ta hát trên cành tâm mai
Trần gian chào cõi mộng này
Sông Ngân tìm một bến ngoài hóa duyên .
Nguồn: www.thica.net
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Rằng xưa có gã từ quan
Phạm Thiên Thư

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ người
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chẩy một giòng thôi
Mấy đầu sông thẵm khóc người cuối sông
Nhớ xưa em chưa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi
Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Buồn như cánh bướm đồi Tây hững hờ
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Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.

Nguồn: http://my.opera.com/quanghieu/blog/r-ng-xua-c
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Qua Suối Mây Hồng
(Thơ )
Thi Hóa Tư Tưởng
VAJRACCHEDIKA PRAJNÀ PARAMITA SÙTRA

Phạm Thiên Thư
nào nhờ xe mây biếc
ngựa hồng tới niết bàn
bè tâm trăng bát nhã
vượt bến hoặc mê sang
Thích Già Mâu Ni

LỜI GIỚI THIỆU
Thầy Tuệ Không Phạm Thiên Thư một sinh viên tốt nghiệp Phật Khoa Vạn Hạnh đã có sáng kiến và
can đảm thi hóa Kinh Kim Cương để cúng dường chánh pháp.
Tôi nói sáng kiến vì rất ít có Phật tử nếu không phải là chưa có, đã dùng thể thơ mà diễn đạt nghĩa
chân không diệu hữu của Đại Thừa.
Tôi nói can đảm vì chỉ có tuổi trẻ mới can đảm làm những chuyện phi thường và thật là phi thường
khi cả gan thi hóa bản kinh "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm". Thật sự, xưa kia Đức Phật cũng đã dùng thể
kệ (gàthà hay sloka) để thuyết pháp độ sanh. Thể kệ tức là thể thơ ngày nay vậy.
Gọi là để tán thán công đức thi hóa của thầy Tuệ Không, tôi ghi sau đây bài kệ bằng chữ Sanskrit.
bản kệ này được dịch ra chữ Hán như sau:
Nhược dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thị nhơn hành tà đạo
Bất năng kiến Như-Lai
Ye màm rùpena càdràksurye
Màm ghosena cànvaguh
Mithyàprahàna prasrtà
Na mà draksyatite janà
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Thích Minh Châu
Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh

TỰA
Đứng trước cảnh tàn sát, lắng nghe tiếng rên siết, tự cảm thấy mình bất lực, mà tụng niệm kinh Kim
Cương thì lại thấy tâm hồn dịu lại.
Mầu nhiệm thay Kim-Cương!
Lạ lùng thay Kim-Cương!
Ước gì lòng tôi biến thành Kim-Cương để xóa tan biên giới Ta với phi Ta, để liễu ngộ sinh tử, để
hết trụ vào Ta, cho cái tâm giải thoát.
Phải chăng đấy là cái Tâm "Ưng vô sở trụ mà sinh" nó đã dẫn dắt Huệ Năng về Tào Khê, nó đã làm
cho Thái-Tông khoát nhiên tự ngộ vai trò lãnh đạo nhân dân "dĩ thiên hạ tâm vi tâm - dĩ thiên hạ dục vi
dục". Vào sinh ra tử suốt cả một đời ngõ hầu thực hiện cái nghĩa vô tâm:
"Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm"
Không có ý mà làm, với cái tâm không tâm ! Thật khó lắm thay ! Cao siêu thay !
Ở vào thời mạt pháp, chính là thời khắp mặt đất mong cầu thánh chúa ra đời, Di-Lạc giáng thế. Cho
nên để dọn đường cho hành động vô tâm tưởng như chỉ còn tâm lý nghệ thuật họa may làm cho con
người tin tưởng vào Đạo Vô Cầu ở thế giới. Vì chỉ có cảm xúc mỹ nghệ mới gợi đuợc ở lòng người ý vị
Trang Chu mộng làm hồ điệp, để nhìn thế giới với đôi mắt kim cương:
Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán
Vậy thầy Phạm Thiên Thư đã cảm ứng mà thi hóa kinh Kim Cương Bát Nhã.
Nên lắm thay!
Gia Định nay tựa mồng một, tháng tư, năm Canh Tuất
NGUYỄN-ĐĂNG-THỤC
Nguyên Khoa Trưởng Đại Học Văn-Khoa Saigon
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Nguyện cúng dường kinh tạng thơ hoa
Trải tam thế mộng một tòa sắc hương
Kiếp sau làm chim trong sương
Về bay hóa độ mười phương trời vàng
Phạm Thiên Thư
NGỢI KINH
thân như sương đầu cỏ
tụ mười cõi trăng sao
nhập dòng thơ thâm diệu
mộng thức dưới hoa đào
DÂNG KINH
cánh lan ngọc cong cong
mười viền trăng thu khuyết
hoa khép tay trầm hương
qui-y tôn kính Phật
MỞ KINH
giấy cỏ hoa mây trắng
chép đôi dòng kinh thơ
suối nào vi diệu tụng
trang nghiêm cõi Phật thừa

I
Mây hào quang về hội
hoa suối cũng yên nghe
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pháp hội nhân do
con chim thu cõi tịnh
cũng về hội ta bà
trùng trùng mây mây biếc
hoa trải cúng dường hoa
trong khu vườn mai trắng
sương đọng mấy từng hoa
sao tụ nước xá-vệ
hương ngát mười cõi xa
trên trụ đá mây đỏ
trải chiếu cõi lưu ly
Phật kết kim cương tọa
chim tụng pháp diệu kỳ
hai ngàn năm trăm vị
tỳ-kheo rực pháp-y
dưới thềm đá mây nổi
dưới thềm hoa uy nghi
II
Giữa rừng hoa tịch mặc
Thoảng tiếng suối thần rơi
Thiện hiện khải thinh
giữa đại chúng tịch mịch
hiền giả tu-bồ-đề
đứng dậy chắp tay ngọc
hoa trắng trải hoàng-y
vô ngàn, vô ngàn năm
mây hương một lần tỏa
vô ngàn, vô ngàn năm
cõi ngọc nở sao lạ
đức vô thượng như-lai
chúng sanh cầu đạo cả
chí an trụ nơi đâu
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pháp trừ tâm huyễn vọng ?

III
hoa vàng khe đá cũ
trang nghiêm cõi đại thừa
đại thừa chính tông
thiện nam như ngọc trên đài sen
như hoa mai đông một sớm nở
lắng nhuần sương tụ mười cõi sao
chúng sinh cầu đạo cả
như trăng hiện hư không
hào quang vô lượng biển
mười cõi sáng mênh mông
nguyện độ hết chúng sanh
loài sinh từ trứng ngọc
loài sinh từ thai hoa
loài sinh hồ suối nước
loài hóa sinh cõi trời
loài có sắc không sắc
lãng đãng bụi vàng rơi
loài có tưởng, không tưởng
tan hợp thoáng mây trôi
chúng sinh như sương tụ
chúng sinh như mây tan
mười cõi bóng mây nổi
nhập vô-dư niết-bàn
vô lượng, vô biên độ
mà không một chúng sanh
đồng cùng như tánh trí
từ biển lặng vô minh
bồ tát thiên chấp ta
của ta, rồi khác ta
chấp chặt thọ gỉa tướng
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chúng sanh tướng hằng sa
chưa thành bồ tát đạo
IV
dặm mây hồng muôn cõi
nào vì ngấn lệ hoa
diệu hành vô trụ
thực hành pháp bố thí
chẳng chấp thức căn trần
vô ngã vô sở trụ
vô ngại cõi phù vân
như mười phương sao biếc
mười phương cõi hư không
bố thí vô tướng trụ
công đức chẳng suy lường
bồ tát trụ tâm ta
như trăng tụ sương ngọc
như tĩnh lự mặt trời
mạch sống mười cõi nước
V
Phiến hoa mai trắng nở
cửa động khép xuân thu
như lý thực kiến
dùng tâm thân huyễn vọng
nhìn vạn pháp mây trôi
thấy chăng như lai tướng ?
chỉ thấy nước trăng xuôi
thân tướng không chân thực
gỉa dối bóng mây đưa
vượt qua vô chướng ngại
phương tiện như lai thừa
VI
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ba cõi ngọc lưu ly
nở mặt rời không tiện
chính tín hy hữu
tu bồ đề tác bạch:
đứng vô thượng pháp vương
chúng sinh có tin thực
cửa trí huệ chân thường
người tu trì phước huệ
nguyện phát thanh tịnh tâm
tin pháp ngọc chân thực
muôn xưa thiện kiếp trồng
vô lượng kho châu ngọc
nghiệp đức tụ trăm sông
không chấp vạn hữu tướng
ngã, pháp, sạch tâm không
chính pháp như bè ngọc
dùng qua ngọn suối hồng
chân đến bờ vi diệu
bè cũng thả xuôi sông
VII
mây hồng kết giải suối
nào cần thuyền trăng đưa
vô đắc vô thuyết
nầy hiền gỉa bồ đề
diễn bầy ý chân thực
tôi được chính pháp chăng ?
và trao quyền pháp ý ?
không pháp nào vô thượng
phương tiện, phương tiện thôi!
ngài chưa thuyết một pháp
vì tánh chẳng y lời
đạt ý, như thực ý
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lìa lời, như thực lời
đạt trí, như thực trí
ý, lời ngọn sóng khơi
vô lượng hiển thánh tăng
pháp vô vi tu hành
từ chân tâm vắng lặng
sái biệt độ quần sanh
VIII
tặng trùng hoa giọt ngọc
nào bằng thơ đại bi
y pháp xuất sinh
người đem biển châu ngọc
vô lượng núi lưu ly
rộng cho muôn cõi nước
khắp cỏ hoa phù đề
công đức vô biên lượng!
chưa bằng tụng một dòng
kim cương biển trí tuệ
hoặc diễn vi diệu thơ
cúng dường nhất thiết tướng
vì vô lượng Như-Lai
từ phẩm kinh ngọc này
chứng vô thượng chính giác
phật pháp, không phật pháp
mới tạm gọi phật thừa
thế gian tức phật pháp
nhuần làn giải thoát mưa
cỏ cây trổ hoa ngát
IX
cõi đất hồng mã não
nở muôn chúng hoa thơm
nhất tướng vô tướng
thánh quả tu-đà-hoàn
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gọi nhập dòng giải thoát
chẳng gọi tu-đà-hoàn
vì thực không quả đạt
như đầm sâu bùn tanh
ngại vì hoa trổ ngát
thánh quả tư-đà-hàm
còn một lần sinh tử
chẳng gọi tư-đà-hàm
vì chẳng nơi lai khứ
như ao bợn bùn nhơ
khóm sen xanh thường trụ
thánh quả a-na-hàm
chẳng trong vòng dục-giới
không gọi a-na-hàm
vì chẳng nơi ngăn ngại
muôn cõi một cơn mây
mưa từ vô lượng trải
thánh quả a-la-hán
bậc an trụ niết bàn
chẳng là a-la-hán
vì ngã, pháp mây tan
như mặt trời thanh tịnh
muôn cõi giáp tâm đan
nay con tu tịch tịnh
vắng lặng như hư không
nên chẳng gọi tịch tịnh
vì động tĩnh ngoài vòng
X
một bông hồng tịnh mặc
trang nghiêm cõi bụt vàng
trang nghiêm phật độ
xưa hội Phật Nhiên Đăng
tôi đắc pháp nào chăng ?
ngài đắc vô sở đắc
vượt ngã, pháp tâm băng
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vô lượng bồ-tát-hạnh
cõi Phật làm trang nghiêm
hạnh nguyện không sở nguyện
trang nghiêm thực trang nghiêm !
bồ tát khởi sinh tâm
thanh tịnh như hư không
vô nguyện, vô sở trụ
viên mãn một tâm đồng
như mưa khắp phương cõi
riêng gì chốn tây đông
XI
cao cao từng mây biếc
sao kết dòng thơ hoa
vô vi thắng phúc
người phát tâm bố thí
ngọc, sao đầy hư không
vàng, cuộn long giang cát
chưa bằng tụng kinh này
hoặc kết dòng thơ ngọc
vào mật ý như lai
tạo vô lượng nghiệp đức
vô lượng trợ thần oai
vàng ngọc thêm chấp chặt
tham si lệ đổ hoài
thấm dòng thơ giải thoát
cứu độ khắp trần ai
XII
trăng không lìa đáy suối
sen trắng ngát đầm xanh
tôn trọng chính giáo
người diễn nói kinh này
dù một câu đạo vị
khắp cõi quỷ, trời, người
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cúng dường như tháp Phật
tôn kinh này nơi đâu
đó hào quang chư Phật
trì tụng trang ngọc kinh
tựu thành pháp bậc nhất
XIII
y trụ trang diệu kinh
lắng tan ba nghiệp vọng
như pháp thụ trì
hiền giả tu-bồ-đề
dưới thềm mây đá biếc
tôn kinh này tên gì ?
phụng trì sao như thực ?
này hiền gỉa bồ đề
tên kinh gọi kim cương
bát-nhã ba-la-mật
thụ trì như danh trên
Phật thuyết ba-la-mật
chẳng phải ba-la-mật
mới thật ba-la-mật
lìa tướng như thực tâm,
phương tiện lời biện biệt
chính pháp như bè ngọc
phương tiện vượt sông mê
bừng tự tánh bồ-đề,
bè sông như thực trí
vô cùng bụi nhỏ vàng
khắp đại-thiên thế-giới
ông nghĩ bụi nhiều chăng ?
vô lượng bụi vàng này
cũng không nhiều, không nhỏ
tạm gọi bụi vàng thôi
Như-Lai gọi thế giới
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thế giới thực không nơi
tạm gọi là thế giới
như gợn mây đáy nước
lìa bóng để nhìn trời
mây mười phương tan tụ
bóng nào có một nơi
lìa kinh một chữ nhỏ
tức xa như thực lời
nệ chấp một câu nhỏ
chân tướng mãi xa vời
chấp sóng chẳng thấy nước
vọng tâm mãi nổi trôi
lìa sóng để thấy nước
sóng, nước một trùng khơi
vào, ra không ngăn ngại
chân , vọng chẳng riêng nơi
ba mươi hai tướng quý
có thấy được Như-Lai
bóng hoa in đáy suối
nào biết thực hoa mai
chẳng nệ tướng mây nổi
sá gì nghĩa Như-Lai
người mang vô thủy kiếp
như đáy cát sông trong
phát đại nguyện bố thí
như người chuyển kinh này
in tụng dòng thơ nhỏ
hoặc diễn giải thoát thơ
chúng sinh vô lượng độ
phúc đức ngút mây mờ
XIV
cánh cửa ngọc vi diệu
mở tụng mười cõi sao
ly tướng tịch duyệt
mười phương trời châu ngọc
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thắp sáng từng lời kinh
xuôi về biển trí tuệ
hiền gỉa tu bồ đề
đức vô thượng Như-Lai
mở cửa ngọc vi diệu!
con từ vô thủy nay
mới nghe kinh mầu nhiệm
ý tuyệt vời mây bay!
có người nghe mật nghĩa
vào biển thanh tịnh tâm
khởi tướng vàng chân thực
tựu thành đức hy hữu
thật tướng, tức không tướng
mới là thâm mật thân
thật tánh, tức không tánh
thân, ý nắm phù vân
nay con được thụ trì
nương từ âm thần lực
thâm hiểu ngọc vàng kinh
để vào Như-Lai-Ý
vô lượng kiếp kiếp sau
người tụng đôi lời ngọc
phát tâm vô lượng từ
tựu thành nhất thiết đức
lìa gỉa ngã huyễn vọng
chẳng nệ tướng tụ tan
chúng sinh nguyện độ hết
địa ngục chuyển niết bàn
sau nghiệp chúng sâu dầy
có người tụng kinh ngọc
sợ hãi chẳng sinh lòng
vì tịnh không ngã, pháp
hy hữu, hy hữu thay!
đệ nhất ba-la-mật
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chẳng phải ba-la-mật
mới thật ba-la-mật
nhập thể tánh tròn đầy
xa lìa ngôn tự thuyết
nhẫn nhục ba-la-mật
mê, ngộ chẳng xa lìa
ngã, pháp thể không lặng
cầu gì bên bờ kia
tiền thân tôi một kiếp
từng bị Ca-Lợi vương
hành hạ cắt thân thể
tâm chẳng sinh giận buồn
vì ngã, pháp không lặng
lại nhớ thủa quá khứ
tôi là vị tiên tu
nhập đại hạnh nhẫn nhục
ngã, pháp tướng xa lìa
người cầu đạo bồ đề
phát tâm vô lượng độ
lìa gỉa tướng mây hồng
bố thí vô sở trụ
chư tướng, không thực tướng
chúng sinh, không chúng sinh
lời chân như bình đẳng
không dối trá mảy may
khởi hạnh nguyện bố thí
chưa lìa tướng huyễn mê
như người trong ngục đất
quờ quạng có thấy gì !
khởi hạnh nguyện bố thí
chẳng vì sự, tướng mê
như người mở mắt sáng
dưới mặt trời lưu ly
thấu rõ pháp chân, vọng
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mai sau có người nào
thụ trì phẩm kinh ngọc
vào biển trí Như-Lai
tựu thành vô lượng đức
XV
giọt sương đọng đài sen
ảnh chiếu ba cõi bụi
trì kinh công đức
có người đem thân mệnh
như phù sa hồng hà
bố thí muôn ức kiếp
có người trộm nghe kinh
khởi lòng tin thanh tịnh
đức vô lượng vô biên
hơn đại nguyện bố thí
trải thân ngọc tam thiên
vàng ngọc đắp ngục tối
dòng kinh mở não phiền
vì người khởi đại tâm
phát nguyện tối thượng thừa
tôi mở pháp vi diệu
ai đọc tụng thọ trì
diễn giải chân thực ý
vào biển huệ lưu ly
tựu thành vô lượng đức
là chuyển đạo Như-Lai
cứu người trong lửa vực
người chấp trược ngã kiến
chúng sinh, thọ gỉa kiến
như tù ngục trong thân
đối với kinh ngọc này
không thụ trì tụng đọc
chẳng thấy pháp NhưLai
chìm sâu dòng suối độc !
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nơi nào mở kinh này
ngâm tụng dòng thơ nhỏ
khắp cõi quỉ trời người
cúng dường vô lượng độ
như kim thân Như-Lai
như tháp thờ xá lợi
thường tại giữa mây bay
XVI
vô cùng trăng sao vỡ
vô cùng bọt nước tan
năng tịnh nghiệp chướng
người trì tụng kinh này
bị người khác khinh chê
vì nghiệp trước sâu dầy
nay nghiệp tội tiêu tan
khởi phát thanh tịnh tâm
chứng vô lượng đạo quả
như sen ướp, trầm xông
trải qua vô lượng kiếp
tôi theo Phật Nhiên Đăng
cúng dường vô lượng Phật
công đức chẳng so bằng
người tụng phẩm kinh ngọc
nghĩa thâm diệu suy tầm
ngã, pháp thể không tịch
thực chứng đạo viên dung
XVII
rửa tay tam giới mộng
sông cuộn bụi vàng rơi
cứu kinh vô ngã
Hiền gỉa tu-bồ-đề
trải tọa cụ lưu ly
chắp tay lan bạch ngọc
tán thán pháp diệu kỳ!
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đức vô thượng Thế-Tôn
truyền tâm đạo Bồ-Đề
pháp nào ý an trụ ?
pháp nào đẹp huyễn mê ?
người thiện nam, thiện nữ
khởi tâm đại Bồ-Đề
hết thảy chúng sinh độ
chúng sinh diệt độ rồi
như không một chúng sanh
mê, ngộ vô sai biệt
đồng tánh trí tựu thành
tu-bồ-đề hiền gỉa
ý ông nghĩ thế nào ?
tôi theo Phật Nhiên Đăng
chứng đạo vàng vô thượng ?
như mật ý Như lai
xưa Nhiên Đăng Phật hội
chẳng một pháp ngoài tâm
không chính đẳng, chính giác
nếu một pháp ngoài tâm
tôi vào vô thượng giác
cổ Phật Nhiên Đăng nào
thụ ký sao thành Phật:
hiệu Thích Ca Mâu Ni
bồ tát chấp ngã tướng
huyễn tướng khởi trùng trùng
như mắt quáng hoa không
chưa thành bồ tát đạo !
thực ra không pháp nào
khởi tâm cầu vô thượng
thực ra không pháp nào
gọi chính đẳng chính giác
xưa nay đạo không lặng
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mê, ngộ chẳng ngoài vòng
một tâm giáp mười cõi
biển lặng bóng trăng trong
Như-Lai là diệu nghĩa
như như vạn pháp thường
xưa nay không một pháp
như bóng chớp hoa sương
không một pháp bồ tát
không ta cũng không người
không trang nghiêm cõi phật
mật nguyện hoa vàng tươi !
làm trang nghiêm cõi Phật
tức trang nghiêm cõi người
ngã, pháp bóng mây nổi
vào ra dòng nước xuôi
XVIII
một thể nước thanh tịnh
mây sương suôí biển đông
nhất thể đồng quán
hiền giả tu-bồ-đề
diễn bày ý chân thực !
tôi có nhục nhãn chăng ?
quả ngài có nhục nhãn
hiền giả tu-bồ-đề
diễn bày ý chân thực !
tôi có thiên nhãn chăng ?
quả ngài được thiên nhãn
hiền giả tu-bồ-đề
diễn bày ý chân thực !
tôi có tụê nhãn chăng ?
quả ngài có tụê nhãn
hiền giả tu-bồ-đề
64

Thơ - Phạm Thiên Thư – www.vietnamvanhien.net

Nhóm Mạng Việt Nam Văn Hiến

diễn bày ý chân thực !
tôi có pháp nhãn chăng ?
quả ngài chứng pháp nhãn
hiền giả tu-bồ-đề
diễn bày ý chân thực !
tôi có Phật nhãn chăng ?
quả ngài có Phật nhãn
vô lượng số sông hồng
vô lượng cát phù giang
như vô lượng cõi Phật
vô lượng tâm chúng sinh
tôi đều như thực quán
tướng đồng dị mang mang
hoá sinh vô lượng kiếp
không ngoài tâm viên đồng
thể không sanh, trụ, diệt
XIX
mặt trời trí huệ sáng
mười cõi một tâm không
pháp giới thông hóa
bố thí vô lượng ngọc
bằng tất cả tam thiên
phúc đức nhiều vô lượng
từ một đại nhân duyên
nếu như phúc thật có
chẳng thể lượng ít nhiều
vì vốn không thật có
phương tiện nói bao nhiêu
nghiệp duyên như sóng nổi
phúc đức như bọt trôi
khi gío yên biển lặng
tìm đâu bọt giữa khơi
XX
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lìa sương un bọt nổi
tâm hiện một dòng trong
ly sắc ly tưởng
nhờ kim thân đầy đủ
có thấy tướng Như-Lai
không qua thân mây nổi
mà thấy đức Như Lai
gọi sắc thân đầy đủ
nào phải sắc thân thường
mới gọt thân đầy đủ
huệ đức tạng Kim Cương
qua vạn tướng tốt đẹp
có thấy được Như-Lai ?
không qua tướng mây gấm
mà thấy dấu Như-Lai
đầy đủ tướng tốt đẹp
không phải tướng tròn đầy
mới tạm gọi đủ tướng
như bóng suối chim bay
như hoa nổi hư không
như mây chìm đáy nước
lìa sắc tướng, tâm không
chẳng tìm đâu một bước
XXI
không lời vàng thức ngộ
tâm thể có mê đâu
phi thuyết sở thuyết
người chấp Như-Lai pháp
là không hiểu nghĩa mầu
nghe pháp không chấp pháp
cầu pháp không người cầu
tôi hằng phương tiện thuyết
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mê ngộ có xa đâu
vô lượng kiếp kiếp sau
người khởi tâm thanh tịnh
biết cầu đạo nơi đâu ?
tìm mộng trong giấc mộng
người mê, chẳng thấy mê
xưa nay không ngã, pháp
tìm đâu lối bồ đề
XXII
mở mắt dứt mộng lớn
mê ngộ chẳng đôi bờ
vô pháp khả đắc
đức vô thượng Như-Lai
tâm không chỗ sở đắc
đạo cả chẳng trong ngoài
nào có được mảy may
không một pháp vô thượng
chẳng cho cũng chẳng cầu
không hư, cũng không thực
mới gọi pháp nhiệm mầu
XXIII
tâm mười cõi hư không
nẻo vào đâu lối ngõ
tịnh tâm hành thiện
pháp như như bình đẳng,
không thấp cũng không cao
vô ngã, vô thọ gỉa
vô nhân, vô chúng sanh
do tu vạn pháp lành,
nẻo vào vô thượng đạo
pháp lành, không pháp lành,
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dùng pháp, không nệ pháp.
lợi lạc khắp chúng sinh
niết bàn vô thượng đạt.
XXIV
tiếng chuông vàng thức chúng
cõi mộng thoảng tơ sương
phúc trí vô tỷ
có người dùng báu ngọc,
góp triệu dãy trường sơn.
rộng cho đến côn trùng,
phúc đức vô lượng bể.
không bằng một dòng kệ,
trì tụng hoặc diễn bầy,
ca ngâm kinh ngọc này,
khiến bừng tam giới mộng.
nghiệp đức nước nghìn sông,
cứu độ nhất thiết khổ,
cúng dường Phật mười phương.
XXV
mưa ngọc trải mười cõi
vô lượng chúng hoa thơm
hóa vô sở hóa
các ông chớ bảo rằng
Như Lai độ chúng sinh
vì ngã, pháp không tịch
nhân duyên tự độ mình
mình là đảo ngọc sáng
giữa biển vọng vô minh
mình, mắt xích phiền não
độ người tức độ mình
Như Lai tạm nói ngã
chỉ phương tiện giải bày
kẻ mê chấp thật có
như lặng suối tìm mây
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XXVI
vàng vàng hoa mướp nở
mang mang hạt bụi rơi
pháp thân phi tướng
ba mươi hai tướng ngọc,
chẳng quán được Như-Lai.
dùng sắc không thấy Phật,
pháp thân nào trong ngoài.
dùng thân vàng thấy Phật,
dùng khánh ngọc cầu ta,
người đó lạc tà đạo,
đũa ngọc gắp sao tà.
XXVII
ngọn suối sương un trắng
rì rào bọt nước xô
vô đoạn vô diệt
xa lìa thân huệ ngọc,
nên chứng đạo bồ đề.
từ ý đó cầu đạo,
vạn pháp diệt tan đi.
vì phát tâm vô thượng
không chấp pháp đoạn trừ
xá chi mây tan hợp,
chân thực tướng như như.
XXVIII
vào ra cơn mây nổi
áo rũ bụi vàng rơi
bất thụ bất tham
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bồ tát dùng thơ ngọc,
như cát nổi cửu long,
vô lượng kiếp bố thí.
có vị chứng pháp không,
được tạo thành pháp nhẫn.
công đức kể vô cùng,
hơn núi vàng biển ngọc.
vạn pháp không thật ngã,
hòa hợp đốm mây xanh.
chẳng tham chấp phước đức,
không hưởng phước quả sinh.
tâm ngọc không đắm nhiễm,
tròn tịnh nhật quang minh.
XXIX
chân khỏa ngọn suối trong
tan mấy từng sao biếc
vô nghi vô tĩnh
có người chấp Như-Lai,
là như lui, như tới.
là như nằm, như ngồi,
thật không hiểu nghĩa nói,
Như-Lai không đâu lại,
không do nơi nào đi.
Như-Lai như thực trí,
vì khởi ngộ tan mê.
ngã, pháp thể không tịch,
không đi cũng không về.
XXX
một ngọn suối cát trắng
thả mười cõi mây bay
nhất hợp ly tướng
nếu có người thiện nam,
đem đại thiên thế giới,
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nghiền nát như bụi vàng.
ông nghĩ bụi nhiều chăng ?
tu-bồ-đề tác bạch:
vô cùng hạt bụi vàng
vì nếu bụi có thực,
Như-Lai không nghĩ bàn.
thực tướng lìa ngôn thuyết,
ẩn dụ ý mang mang.
những hạt bụi nhỏ đó,
tức không phải bụi vàng,
mới thật là bụi nhỏ.
Thực tướng khó suy bàn,
chẳng chấp phương tiện thuyết,
ba nghìn cõi đại thiên.
không ba nghìn thế giới,
mới gọi đại tam thiên.
vị thể không biện biệt.
nếu cõi kia có thực,
hình tướng hợp như mây,
một hình tướng hợp lại,
tức không phải tướng này.
mới gọi tướng hợp lại,
nhân duyên giấc mộng vầy,
như ánh chớp trời ngọc,
như thoảng nắm sương bay.
hình tướng mây tan hợp,
lời không thể nghĩ suy.
lòng tham chấp sự tướng,
nghe thêm chẳng ích gì.
như dưới cầu nước chảy,
vừa đó đã qua đi.
tôi thuyết, phương tiện thuyết,
người nghe, không chấp nghe,
bỏ quên lời bặt ý,
tự hiện tâm bồ dề.
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mười phương nào ngăn ngại.
XXXI
máu huyết cất nhật nguyệt
một cõi ánh lưu ly
trí kiến bất sinh
nếu có người cho rằng:
Phật nói ngã, nhân kiến,
chúng sanh, thọ, gỉa kiến,
có hiểu ý tôi chăng ?
người nào đó hiểu nghĩa,
phương tiện thuyết Như-Lai.
lời nói không trọn ý,
người nghe chẳng vẹn lời.
vì tập kiến chấp chặt,
càng xa nghĩa diệu vời.
người phát tâm bồ đề,
tin, thấy, biết như thực.
chấp trược chẳng sinh lòng,
thực chứng minh huệ đức.
viên ngọc dấu trong tay,
nghe lời, tin lời thế
chẳng khởi tâm giữ lời,
cốt lìa xem ngọc thể.
niềm tin thoảng bóng mây.
XXXII
một cành hoa mai nở
trang nghiêm đồi thông hồng
vô hóa phi chân
có người dùng mưa ngọc,
rộng cho khắp tam thiên.
phúc đức vô lượng bể,
chưa bằng viết dòng kệ.
trì tụng hoặc diễn bầy
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ca ngâm kinh ngọc này,
khiến tỉnh tam giới mộng.
nghiệp đức nước trùng dương,
cứu độ nhất thiết khổ.
đền ơn Phật mười phương.
người nhập kinh diệu này,
xa lìa huyễn ngã pháp,
vô ngại bóng mây bay,
cúng dường nhất thiết vật.
tự tại giữa vần xoay,
thể như như bất động,
trùng trùng pháp hữu vi,
như huyễn mộng bọt nước,
như bóng chớp sương mai,
thường quán tưởng như thị,
Phật nói kinh này rồi,
hoa cúng dường phơi phới.
chim tụng vi diệu âm,
mây về mười cõi giới.
trưởng lão tu-bồ-đề
tỳ khưu, tỳ khưu ni,
ưu bà tắc bà di,
khắp cõi quỉ trời người,
hoa hỷ bừng pháp hội.
KHÉP KINH
chẳng nương bè trúc ngọc,
vượt qua suối mây hồng,
con chim vô lượng kiếp,
về tha trái nhãn không.
ĐỘNG HOA VÀNG
chim từ bỏ động hoa thưa
người từ tóc biếc đôi bờ hạ đông
lên non kiếm hạt tơ hồng
đập ra chợt thấy đôi dòng hạc bay
Nguồn: http://www.quangduc.com/tho/206suoimayhong.html
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Kinh Hiền Ngu bằng thơ lục bát dài nhất
Việt Nam
24/09/2008 09:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:

inh i n Ngu amam a - Ni na - utra g i t
tạng am u ta - pita a o c c Th nh t ng T
qu n
chư ng
inh n
ã ư c nh th
v thi hóa th nh
c u th
c t
tên
t m s ch ỷ c Việt nam
xu t " inh i n Ngu
Nam".

t
inh i n nằm trong Tạp
Thiên Tr c soạn thu t có t t c
Phạm Thiên Thư chu n th
inh i n
i oa
m Trung
ằng th
c t i nh t Việt

Sách in lần đầu năm 1971, đến tháng 6 năm 2006 Nhà xuất bản Văn Nghệ TP. Hồ Chí
Minh tái bản. Sách dày 464 trang.
Trong lời đề tựa năm 1971 - Phật lịch 2515, Hòa thượng Thích Thanh Kiểm - Trụ trì Tổ
đình Vĩnh Nghiêm - Tiến sĩ Đại học Phật giáo Nhật Bản đã viết N i dung c a inh này
- Kinh Hiền Ngu - gồm những m u chuyện ghi ch p về tiền th n c a đ c Phật đời
quá h có liên hệ tới hiện tại, hoặc đời hiện tại có liên quan đến quá h , cũng là
những truyện được Phật hóa đ , được Phật thụ ý, và những truyện huyến thiện trừng
ác…”. Cùng với lời đề tựa là hai lời giới thiệu c a hai vị hòa thượng Thích T m Giác,
Thích Huyền Vi.
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Nhà thơ Phạm Thiên Thư (tên thật là Phạm Kim Long) đang xem lại bộ
Kinh Hiền Hội Hoa Đàm với 12.062 câu thơ lục bát của mình.
Khi đọc n i dung Kinh Hiền H i Hoa Đàm, người đọc cảm nhận Đạo và Đời hông còn
ph n biệt mà như bị thu hút vào m t dòng sinh lực hông gian vô tận dung hóa mọi tư
tư ng nh n sinh. Vì nhà thơ đã làm sáng tỏ những tư tư ng, triết lí và sử liệu cổ truyền
Phật giáo vừa tràn đầy đạo vị vừa thanh thoát uyên áo.
Nhà thơ Phạm Thiên Thư đã sử dụng lời thơ để thi hóa lời inh, làm cho giáo lí c a đ c
Phật gần gũi và d nhớ đ i với mọi người
Lời vàng dậy đỉnh non xưa, Ngàn năm truyền đến b y giờ còn tươi. Còn vang vọng
trái tim người, Tạo nên s c s ng nơi nơi từ hòa” hay Từ bi là cách nhiệm mầu, Tùy
duyên bất biến có đ u ngại ngàn, Kiếm dùng ngăn ác phù ch n, Lời dùng giải oán
chúng nh n mọi đường”.
Nguồn Trung t m s ch ỷ
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