
 

 
Gọi bóng trùng dương, mây 
trắng bay 
 
Cư sĩ Liên Hoa 
 

Bước chân lên đỉnh mây xanh, ngây ngất 
trước mảnh đời hoang dại. Ôi phù du, đẹp những 
mưu sinh, đẹp tình cô lữ, gợi lên những áng mây 
thong dong tự tại giữa bầu trời. Lên cao hơn nữa, 
thấy ta là dòng sông tuôn chảy, là bước mỏi mòn 
của vấn nạn cho cuộc lưu vong trong tâm thức, là 
một bước đi nhảy vọt qua khòi đại dương trùng 
trùng sôi động, duyên khởi, chuyển mình để ươm 
thành tình yêu là hồn của giọt nước của ba ngàn 
cõi. 

Phải chăng nước là hình ảnh của sự sống, 
tuôn chảy thanh lương trong bàn tay Thiên thủ, 
tuới tẩm đời mê, như hồn thơ cam lộ, biểu trưng 
cho Tình yêu tuyệt diệu. 

 
Em vọng đến từ muôn vàn thuở đó 
Có âm vang thanh thản, một dòng sông 
Nghe suối reo, rong róc tiếng phù du 
người lỡ bước, vén rèm nghe chim hót 

 
dòng suối xưa, thơ mộng lắm em à 
từng giọt nước, chở từ tâm khắp chốn 
trong ta bà, thơ ngọt cõi chân tâm 
nước mắt cạn, cánh chim trời bay nhảy… 
 
 Đi vào thanh sắc để hưởng ngắm một bầu trăng, bước vào hương vị để lắng 
lòng nghe lại, chạm vùng huyễn pháp, đến đi rong chơi tự tại. Là mây ư, đời đã từng trôi 
nổi, phiêu lưu. Là gió chăng, phong ba cũng bao lần chạm xúc. Là bầu trời ư, tấm thân 
bốn đại cũng đã bao năm tháng thịnh suy. Là núi hở, cuộc đời cũng từng trèo lên xuông, 
nhọc nhằn. Là biển cả bao la, đại dương nhiếp lại thành một ư, sóng gió cũng bao lần 
trào dâng, lôi kéo…Nhưng chỉ còn một con đường vô ngôn, hũy diệt ngữ ngôn, thơ dại 
vọng tâm, buông bỏ lối đi - về, thong dong mỉm cười gánh trên vai cánh hạc của tâm bồ 
đề, có phải chăng đó là sinh mệnh của người Cùng tử, mang trong lòng hành trạng của 
Ngài- đức Bồ tát Quán Tự Tại, giữa bao phong ba bão tố của nghiệp lực chuyển xoay… 
 
Cây tùng yên ngủ 
mở mười ngón trùng dương 
ấn vào đại địa,  
gõ cửa pháp giới 
rung lá muôn phương, 
mảnh trăng cười vỡ 



lá vàng nhẹ rơi,  
cùng nhau hoà nhạc 
nốt nhạc vô thường,  
rơi trên chiếc lá 
từng lá vàng xanh,  
mở cõi hoa tạng 
trong lòng nhật nguyệt 
có bầu trời xanh… 
 
 
Ghi lại phút giây xúc động, sau những ngày bệnh…. 
Ngày 06.11.2010 


