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Tuyết Mai

Tuyết Sơn
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Thơ nắng
Thơ là nắng. Thơ là hoa. Thơ là cơn mưa... Thơ
là sự bừng dậy của thiên nhiên. Thơ là hơi thở. Thơ
là nụ cười... Thơ là cái nhạy cảm của tâm hồn, là
mỗi rung động của con tim...
Thơ là tiếng gọi của tình yêu. Thơ là sự sống
biết hát ca, vui buồn, thương nhớ. Vậy, thơ là tiếng
nói từ đáy lòng của một con người biết thương, biết
cảm, nâng niu từng tia nắng, lay động mỗi giọt
sương và ngắm nhìn từng hạt tuyết, vì thế sự sống
lung linh múa ca nhập hồn thành những vần thơ.
Thơ có khi nhẹ nhàng như dọng hò tiếng hát của
mẹ, mát mẻ như cơn mưa, nhưng thơ có lúc mạnh
mẽ như cơn thát đổ, hùng tráng như tiếng sét vang
trời.
Thơ là tiếng nói trung thật của một tâm hồn biết
chìu chuộng và yêu thương sự sống.
Đây là những bài thơ tuyển chọn của Tuyết Sơn,
xin trân trọng gửi đến các bạn với một tấm lòng
thương mến.
Tuyết Sơn
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Hoàng hôn
Sương mai như biển rộng
Nắng sớm như môi hồng
Gió rừng như hơi thở
Núi tím tỏa hoàng hôn
Hồn thơ lên đỉnh núi
Quyện tỏa ánh trăng thu
Thầm thì trong tĩnh mặc
Dứt sạch kiếp phù du.
Ngồi thiền
Yên Tử Sơn, 2004

6

Shattering dreams and illusions
A gentle and light breath,
one instance is floating into the
vastness.
Thousand years of tranquility,
The earth and sky are singing.
The forest is shining bright
Along with the birds’ songs
A free and peaceful step
Entering the sacred home.
O! the sunshine is just rising
The flowers are smiling,
I breathe for them
Opening myself in the present moment
Shattering all dreams and illusions.
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Nguyện ước
Tặng tăng thân vào ngày xuân

Sóng cỏ xanh tươi nhảy múa cười
Nắng vàng lấp lánh sáng muôn nơi
Tuổi thơ ca hát, ồ! vui nhỉ
Không khí xuân về rộn lòng ơi
Nắng chiều xóm nhỏ khói mênh mang
Những chiếc nhà tranh lấm tấm vàng
Mọi người hớn hở mang áo mới
Chúc tụng ngày xuân thật nhẹ nhàng
Năm nay em về với quê hương
Gieo rắt tin vui mọi nẻo đường
Lối về có trăng sao non nước
Em hãy giữ gìn nguyện ước thương.

Xóm Thạch Lang
Thơ Tuyết Sơn
25 tháng chạp 2007
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Chợt đến
Thu chợt đến chợt đi thu diễm tuyệt
Đời mong manh em ca khúc yêu thương
Tình bỗng có bỗng không tình tạm bợ
Em hỡi em sao cứ mãi vấn vương!
Bay lên cao tới tột đỉnh hiểu thương
Rọi ánh sáng vào nẻo hồn tăm tối
Có gì đâu em tham đắm, lụy sầu
Tâm tạo tác bao cảnh đời giả dối.
Thở cho sâu đưa em vào cõi sáng
Trời quê hương thơm ngát đóa sen vàng
Bước chân đi rong chơi trong thanh thản
Ngại gì sao không cười lớn ngân vang?
Tuyết Sơn
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Love will embrace us all
Your singing voice, so sweet and gentle
Is soothing someone’s yearning soul
In the midst of suffering and despair
To the lingering and angry souls
In the battlefield full of hate and revenge
The song still resonates loudly
We are brothers from the same womb
Whose mother’s love embraces all
Why can’t you put down your weapons ?
Why acting so wild and crazy ?
This skin and flesh belong to our parents
Our blood comes from the same source
Who is the Terrorist ?
Who is the hero ?
Revenge after more revenge
The sufferings will be forever ours
The singing voice tears up time and space
Shattering all the devastation
So that brothers can sit together again
So that Love can embrace us all.
Tuyết Sơn
For Peace, October 2002
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Hùng tâm
Dáng người ngồi là bài ca của núi
Mỉm nụ cười thanh thoát nét tinh anh
Nơi tĩnh lặng vang lên tình non nước
Mặt hiền từ tỏa nhẹ ánh trăng thanh
Con mắt thiền nhìn xa sâu thăm thẳm
Ý rạng ngời tươi hơn ngàn hoa thắm
Trong giải thoát hạnh ngôn đều vô tướng
Khúc nhạc nào xướng nổi bản hùng tâm.
Lộc Uyển, 2004
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Giọt nắng
Sương mai lay động ánh nắng hồng
Ảnh hiện tâm linh tuyệt sắc không
Nghệ sĩ lên ngôi tung đôi cánh
Hồn thơ rơi xuống ngọt vô cùng
Giấc mơ huyền ảo tan mây khói
Thơm ngát nhân tình suối yêu thương
Giọt nắng tha phương về trên lá
Nhẹ nhàng tỏa sáng khắp mười phương.
Ngồi chơi trên đá
24/3/2004
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Giấc mơ
Tuổi xanh như nắng thơm
Tuổi xuân như hoa thắm
Tuổi đá như thầm lặng
Tuổi đời như giấc mơ
Em mơ về trong nắng
Nghe rung động con tim
Hiểu thương thêm sức sống
Tỉnh thức hết đi tìm
‘Tìm đâu nơi cuối phố?
Tìm chi tận chân trời?’
Sự sống trong hiện tại
Hạnh phúc ở bờ môi.
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Đón thu
Sương mang mùa thu đến
Cho lá vàng đỏ tươi
Rơi nhẹ trên thảm cỏ
Lấp lánh như hoa trời
Màu xanh xanh biêng biếc
Có đàn chim nhỏ bay
Đang tìm về tổ ấm
Đôi cánh lướt gió mây
Nơi đây đàn em nhỏ
Đang đi tay trong tay
Vui cười vang rừng núi
Lòng ai thương ngất ngây
Bỗng nhiên đất ca hát
Lời ca sao thiết tha
Bay vút lên trời cao
Tiễn đưa chim về nhà
Hàng phong đượm sắc thắm
Thu đã về thật rồi
Cho núi non rực rỡ
Cho cuộc đời tinh khôi
Lời ca vẫn sáng ngời
Đàn chim xây tổ mới
Mơ gì nữa lá ơi!
Mùa thu đẹp tuyệt vời.
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Tỉnh lặng
Lung linh từng giọt nắng
Nhịp nhàng tiếng chim ca
Bình minh vừa thức dậy
Núi rừng bỗng đơm hoa
Hương thơm bay ngào ngạt
Nhẹ nhàng mây trắng bay
Chân đi trong tỉnh lặng
Em gặp em chốn này.
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Đẹp hoài
Ánh trăng theo núi phiêu bồng
Trăm năm thoáng chớp ánh hồng phôi phai
Vườn xưa thơm ngát hoa mai
Lòng xuân mấy độ đẹp hoài áo nâu
Trăng non đón giọt nắng đầu
Sớm hôm tha thiết nguyện cầu Như Lai
Buồn vui theo nắng trải dài
Đường đi thanh thản chớ hoài nhớ thương.
Tuyết Sơn
Đọc bài này bạn mới thấy hết nỗi nhớ thương của mình.
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Tâm linh
Đêm về ôm lấy trăng non
Ngàn sao lấp lánh núi non đợi chờ
Khắp trời nến ngọc hồn thơ
Giọt trăng rơi xuống giấc mơ tuyệt vời
Dịu dàng ánh sáng muôn nơi
Ngồi yên trên núi thảnh thơi nhẹ nhàng
Tâm linh bừng sáng thênh thang
Vô sanh cánh mở không gian bạt ngàn
Nụ cười hé nở tình tang
Đã về đã tới khinh an là tình
Âm thầm gió thổi lung linh
Rừng cây ca hát âm thinh nhiệm mầu.
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Trinh nguyên
Em nhìn tôi bằng đôi mắt trinh nguyên
Mặt hiền từ tỏa rạng ánh triêu dương
Tâm hồn em là đất thơm của mẹ
Nở muôn ngàn hoa lá hiểu và thương
Đường em đi hãy chung bước chung tình
Đường em về đầy ánh sáng long lanh
Nụ cười em là tin yêu của mẹ
Việt Nam mình đẹp mãi nét tinh anh.
Từ Hiếu
December 05
Tặng các em Thiện Tài Đồng Tử.
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Lòng nối lòng
Ta đến đây ca hát giữa núi rừng
Lòng nối lòng tuôn chảy suối yêu thương
Tâm giải thoát là linh hồn cao thượng
Đường đi về trăng sáng khắp quê hương
“Ca lên đi sức mạnh tình huynh đệ”
Dù vui buồn ta vẫn sống thảnh thơi
Tay trong tay một lòng ta nhẹ bước
Đem nụ cười thanh thoát đến muôn nơi
Ta đến đây chung sống cảnh thanh bình
Tình trong tình như nắng với hoa xinh
Đường em đi ngàn hoa thơm cỏ lạ
Đường anh về đầy tuyết trắng lung linh
Em hãy vui trong tình yêu nhân loại
Đời tu hành thanh thoát tựa trời xanh
Giờ chia tay tình ta không phai nhạt
Hẹn ngày về cất cánh giữa vô sanh.
Đi chơi trên núi
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Trời thu
Trời bỗng lạnh giá băng long lanh chiếu
Lá vàng ơi nhè nhẹ cứ rơi rơi
Để nàng thu tô thêm màu sắc thắm
Cho nền xanh bình lặng bốn phương trời
Lá thu phai đâu phải mùa thu già
Bởi tình thương đẹp mãi lắm thu ơi!
Hồn đất mẹ nâng niu tờ lá uá
Làm phân xanh vun bón lá thêm tươi.
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Hãy là
Hãy là không gian bay lên cao bát ngát
Hãy là giọt nắng rơi vào khung trời vắng
Hãy là đất mẹ lòng độ lượng bao dung
Hãy là đóa hoa tỏa hương thơm thầm lặng.
Tuyết Sơn
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Mắt long lanh
Tâm hồn em là một mảnh vườn son
Gọi nắng xuống cho ngàn hoa ca hát
Mắt long lanh chẳng gợn chút mây chiều
Lòng thanh thản đầy không gian bát ngát
Lời em ca thanh thót giọt mưa sa
Thành suối ngọt đi về nơi biển cả
Biến núi non hùng vĩ một màu xanh
Như lung linh tỏa sáng giữa ngân hà.

24

Ngỡ ngàng
Nắng vẫn còn rơi
Gió reo vang
Chim ca hoa nở
Lời kinh nhẹ nhàng
Quê hương thơ ấu
Rạng ngời bình minh
Hồn về tỉnh thức
Mình là mình
...
Ồ!
Còn đâu ngỡ ngàng.
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Nhặt vào tim
Em đến nơi đây một buổi chiều
Lá rừng lấp lánh ánh tà dương
Bóng mây đi xuống hôn mặt đất
Rừng núi lung linh cõi thiêng đường
Em nhặt vào tim những đóa hồng
Cho tình nồng thắm với non sông
Nắng lên hoa lá thơm nồng quá!
Vui sướng em ca ngập ruộng đồng
Em nhặt vào tim màu của lá
Cho lòng mát mẻ hồn tuổi thơ
Nơi đây chim hót sao vui quá
Nuôi dưỡng tin yêu đến bây giờ
Em nhặt vào tim giọt nắng hồng
Cho lòng thanh thoát giữa trời không
Giang tay em hái vầng mây trắng
Cất giấu trăng sao tận đáy lòng.
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Em về
Tặng em Hạnh

Em về nơi đây
Tắm nắng mai hồng
Ánh nắng long lanh
Cười với mưa đồng
Em về nơi đây
Về với rừng cây,
Cây thở cho em,
Em thở cho cây
Em về nơi đây
Cuốc đất trồng hoa,
Hoa nở cho người,
Hoa nở cho hoa.
Em về nơi đây
Hôn lên mât đất
Đất ôm ấp em,
Em yêu thương đất
Em về nơi đây
Quê hương là em,
Bây giờ ở đây
Em về với em.
Mùa Xuân, 93
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Hòa nhịp
Trăng đã sáng rồi em thấy không?
Đêm nay vui với áng mây hồng
Giang tay ôm cả trời, đất, nước
Để lòng hòa nhịp với non sông.
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Vui chơi
Tặng em Huế

Em đến nơi này để vui chơi
Tung tăng em múa giữa đất trời
Chị ơi! tuyết trắng lên màu nắng
Sung sướng mắt em tỏa sáng ngời
Cuộc đời đẹp lắm, yêu thương lắm!
Được chị thương và hiểu em hơn
Ôi! Tình yêu hay là suối ngọt
Rửa sạch hồn em bao tủi hờn
Em đến nơi này để vui chơi
Đừng rầy em tội lắm chị ơi
Năm nay ngày hết xuân sắp đến
Em sẽ vui chơi cho cuộc đời
Ngày mai đường đời trôi vô tận
Tình yêu chị sống mãi trong em
Thành tâm em cầu ơn Tam Bảo
Chị em mình khỏe nhẹ vui thêm
Em đến nơi này để vui chơi
Cùng tăng thân em theo hơi thở
Nuôi hạt Bồ Đề chuyển thương đau
Thuyền giải thoát chị ơi tới bờ.
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Giựt mình
Mắt ngắm trời xanh gió động cành
Tai nghe tiếng suối lá lung linh
Hồ thu in dáng trời mây nước
Nghe tiếng yêu thương bỗng giựt mình.
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Tỉnh thức
Niềm tin về trên lá
Thương hiểu trong con tim
Thở đi em đang sống
Tĩnh thức hết đắm chìm
Hồn thơ long nét chữ
Hiển lộ bóng chân như
Nơi đâu cũng mầu nhiệm
Tâm tư chảy suối từ.
December 2007
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Một điểm
Trời trong
Ôi! Bình lặng
Núi non rựng sáng
Chào ánh bình minh
Sự sống như vừa tỉnh mộng
Ta ngồi yên bất động
Lùa tâm linh vào một điểm vô cùng
Phá tan ảo mộng
Dứt sạch mông lung
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Hồn thiêng
Chiều nay nắng vàng rơi theo gió
Hoa lá vui cười hát ví von
Em vui từng nhịp tung tăng bước
Ôi lòng sống dậy một hoàng hôn!
Tiếng cười giòn giã giữa trời mây
Hoa nở chim ca vui ngày mới
Hồn thiêng sông núi bừng sống dậy
Khúc nhạc an nhiên đã tấu rồi
Nắng hát trong rừng, gió vi vu
Mây bay thanh thản, trời xanh thẳm
Nhẹ bước lòng đi vào tỉnh thức
Em về an trú cõi chân tâm.
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Tan vỡ
Hơi thở nhẹ nhàng
Một lần thênh thang
Ngàn năm bình lặng
Trời đất reo vang
Rừng cây sáng loáng
Hòa tiếng chim ca
Bước chân thanh thản
Thiêng liêng cửa nhà
Nắng ấm lan xa
Hoa cười em thở
Phút giây cởi mở
Tan vỡ hồn mơ.
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Lời nguyền
Em nhìn ta bằng đôi mắt trinh nguyên
Mặt hiền từ tỏa rạng ánh triêu dương
Tâm hồn em là đất thơm của mẹ
Nở muôn ngàn hoa lá hiểu và thương
Ta gặp nhau từ ngàn muôn vạn kiếp
Trở lại quê hương bồi đắp gốc rễ
Mỗi bước chân đi một lời cầu nguyện
Mỗi hơi thở nhẹ một nhịp trở về
Ta gặp lại em trên đỉnh núi cao
Có gió lao xao có suối rì rào
Có hàng thông xanh có chim ca hát
Niềm vui đoàn tụ tiếng hát thanh tao
Mỗi khi em khóc mắt ta ngấn lệ
Mỗi khi em buồn lòng ta nao nao
Mỗi khi em vui hồn ta phơi phới
Mỗi khi em cười êm ấm làm sao!
Tình yêu ta là tình yêu của mẹ
Trái tim em tươi sáng màu bình minh
Vì thương em nên ta về với núi
Xây dựng quê hương một cõi an lành
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Nghe em ta gọi mây vàng tụ hội
Thắp sáng mặt trời hoa lá xanh tươi
Tiếng hát vang xa muôn nơi quy ngưỡng
Niềm tin sống dậy dựng lại tình người
Anh em ta đã ngồi yên bên suối
Tim đập cùng nhịp hơi thở vào ra
Lắng nghe tiếng gọi hiện tại tuyệt vời
Làm nên huyền thoại một bản hùng ca
Niềm vui ngất ngây sao em ngoảnh mặt?
Bỏ núi một mình với ngàn vầng mây
Đời sống yên lành trở thành bão tố
Lửa hồng nguội lạnh khói rạ tung bay
Về đi em hãy chung bước chung tình
Dựng lại núi non chim ca suối hát
Nụ cười em là tin yêu của mẹ
Tình anh em là mảnh vười thơm ngát
Trả lại núi non mây vàng rực rỡ
Trả lại bình an suối ca chim hát
Trả lại lời nguyền đất mẹ thân yêu
Trả tình thương người người khao khát.
22 tháng 5, 2009
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Tình ta
Tặng bạn tri âm

Em về khép cánh cửa Không
Nghìn năm một thủa bền lòng không phai!
Ta đi đi hết đường dài
Ánh sao soi sáng nắng mai rạng ngời
Cõi trần bến đỗ dạo chơi
Hết duyên ca khúc thảnh thơi trở về
Tình thương gieo rắc đường quê
Con tim thở nhịp lời thề vàng son
Bụi hồng rủ nhẹ trên non
Thong dong dạo bước trăng còn cuộc chơi!
Thiên đường tuổi nhỏ gọi mời
Hồn nhiên ca hát người người nở hoa
Tâm linh tỏa ánh dương hòa
Vườn xưa thơm ngát mai hoa ngút ngàn
Tình em thấm giọt trăng vàng
Lung linh rực chiếu thiêng đàng trần gian
Tình ta tươi đẹp thênh thang
Tình ta trong sáng muôn ngàn vầng thơ.
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Hoa trời
Tặng các sư em

Mỗi hạt tuyết rơi một bông hoa trời
Hoa rơi trắng xóa đất mẹ yêu thương
Mỗi hạt tuyết rơi nụ cười chớm nở
Ôi! Thương biết mấy vẻ đẹp thanh lương
Mỗi hạt tuyết rơi một bông hoa trời
Màu hoa tinh khiết tẩy sạch lòng ơi
Dòng sông sầu muộn tan thành mây khói
Trả lại trinh nguyên tình yêu sáng ngời
Mỗi hạt tuyết rơi một bông hoa trời
Hoa rơi trắng quá cho nắng lên xanh
Lặng nghe đất trời âm thầm mở hội
Để lòng thưởng thức mùa đông an lành
Mỗi hạt tuyết rơi một bông hoa trời
Ngàn hoa lung linh gọi em trở về
Ngàn hoa tuyết rơi hồn em bỏ ngõ
Hòa tan trong tuyết hoa rơi bốn bề.
Một ngày mùa Đông, 2012
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Trải rộng
Đợi làm gì những hạnh phúc xa vời
Đôi mắt trong tỏa sáng nắng vàng rơi!
Đợi làm gì một bình minh rực rỡ
Nụ cười em nở rộ giữa ngàn khơi
Đợi làm gì tịnh độ hay thiêng đường
Bãi cỏ xanh nở đầy hoa cúc trắng
Đợi làm gì những cuộc tình xa vắng
Trái tim em long lanh màu của nắng
Đợi làm gì giàu sang hay danh vọng
Cái chết đến trắng tay cả một đời
Đợi làm gì đam mê hay chiếm hữu
Tâm hồn em trải rộng bao tim người.
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Biển xanh
Đời em
một cuộc vui chơi
Bao năm tìm kiếm
chân trời chiêm bao
Đời em
trong sáng xanh tươi
Sinh ra gặp Bụt
thở cười thảnh thơi
Đời em
ôm cả mây trời
Thong dong đi đến
rạng ngời trăng sao
Đời em
một khúc tình ca
Bao năm ca hát
đậm đà con tim
Đời em
dòng suối thì thầm
Nguồn kia là bạn
tri âm muôn đời
Đời em
là những dòng sông
Bên nhau tuôn chảy
hiểu lòng biển xanh.
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Nàng thơ
Thơ là nắng,
Rơi từng giọt long lanh,
Xuyên qua ngàn chiếc lá,
Sáng loang lổ một màu xanh
Nắng rơi vào đôi mắt,
Lung linh giọt nắng hồng,
Cho ánh mắt điểm nụ
Cho lòng người rạng đông
Thơ cất cánh,
Biến thành đôi bướm trắng,
Bay lượn thảnh thơi
Trong vườn quê rợp nắng
Ngàn bông hoa đang mỉm cười
Và thơ chở hương thơm lên tận
trời cao
Rải xuống trần gian
những giọt thơ yêu thương.
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Mục Lục
Thơ nắng
Hoàng hôn
Shatteringdreams and illusions
Nguyện ước
Chợt đến
Love will embrace us all
Hùng tâm
Giọt nắng
Giấc mơ
Đón thu
Tĩnh lặng
Đẹp hoài
Tâm linh
Lòng nối lòng
Trời thu
Hãy là
Mắt long lanh
Ngỡ ngàng
Nhặt vào tim
Em về
Hòa nhịp
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Vui chơi
Giựt mình
Tỉnh thức
Một điểm
Hồn thiêng
Tan vỡ
Lời nguyền
Tình ta
Hoa trời
Trải rộng
Biển xanh
Nàng thơ

