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G 
LỜI GIỚI THIỆU CỦA HT. GIÁC TOÀN 

 

 

iữa thế kỷ XX, trong làn sóng chấn hưng 
Phật giáo mạnh mẽ khắp cả nước, tại 

miền Nam, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, với 
chí nguyện “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp” 
đã khai lập đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam – sau 
này là Hệ phái Khất Sĩ – một trong chín tổ chức, 
Giáo hội, Hệ phái… thành viên sáng lập Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam (1981). 

 

Từ sau khi Đức Tổ Sư vắng bóng (1954), việc 
hoằng truyền chí nguyện của Ngài vẫn liên tục 
được phát huy, đó là nhờ công lao to lớn của 
chư vị giáo phẩm các thế hệ là học trò của đức 
Tổ Sư, đặc biệt chư vị giáo phẩm trưởng thượng 
thế hệ đầu tiên được chính Đức Tổ Sư tiếp độ, 
khai đạo, giáo huấn… trong đó có cố Ni Trưởng 
Huỳnh Liên. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên (1923-1987) là vị giáo 
phẩm Ni đã được Tổ ủy thác lãnh đạo, hướng 
dẫn giáo đoàn Ni. Ni Trưởng là bậc nữ lưu xuất 
chúng, có thiên phú về thơ văn và nổi bật với chí 
nguyện phụng sự nhân sinh rất mạnh mẽ, tích cực 
tham gia các phong trào đấu tranh đòi hòa bình, 
tự do, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trong 
giai đoạn 1963-1975 tại miền Nam Việt Nam. 



65 năm ở nhân gian, cuộc đời Ni Trưởng là 
hiện thân của sự tinh tấn, phụng sự không mệt 
mỏi, luôn ưu tư khuyến tấn hàng hậu học phát 
huy nguồn sống Đạo mà Đức Tổ Sư đã chỉ dạy, 
như lời thơ phát nguyện của chính Ni Trưởng lúc 
sanh tiền: 

 

“Đoạn dứt cái ta dứt tội tình, 
Lập thân hành đạo độ nhơn sinh. 
Suốt đời tận tụy thi ân đức, 

Giác ngộ thế gian, giác ngộ mình”. 
 

Trong tâm nguyện của một người đệ tử đối 
với một người Thầy, Ni trưởng Nhật Huy – 
Thích Nữ Khiêm Liên, một trong những môn đồ 
của cố Ni Trưởng Huỳnh Liên, mặc dầu tuổi đời 
cũng đã gần 80, đã dành nhiều thời gian và tâm 
huyết góp nhặt những tư liệu về Ni Trưởng để 
làm thành tập sách “Ni Trưởng Huỳnh Liên – 
Cuộc Đời và Đạo Nghiệp”, với ước mong của 
một người học trò là cố gắng phác thảo đôi nét 
về chân dung bậc Trưởng tử Ni của Đức Tổ Sư, 
nhằm khơi nguồn cho hàng hậu học noi theo. 

 

Ni Trưởng Khiêm Liên đã chuyển bản thảo 
cho chúng tôi và có nhã ý mời chúng tôi viết Lời 
Giới Thiệu cho tập sách này. Chúng tôi vô cùng 
hoan hỷ với tâm nguyện và những thao thức về 



bổn phận “làm trò” của người biên soạn qua 
những gì được thể hiện trong tập sách này. 

 

Với tinh thần đó, chúng tôi có đôi lời giới thiệu 
đến chư độc giả hữu duyên gần xa. 

 

Nguyện cầu chánh pháp của Đức Thế Tôn được 
xương minh, chí nguyện “Nối Truyền Thích Ca 
Chánh Pháp” của Đức Tổ Sư được hoằng truyền 
vì lợi lạc cho hết thảy chúng sanh. 

 

Pháp viện Minh Đăng Quang, Quận 2, 
TP. Hồ Chí Minh 

Trọng Xuân Ất Mùi 

HT. Thích Giác Toàn 
 

Giáo phẩm thường trực HPKS Việt Nam 



 



C
LỜI GIỚI THIỆU CỦA NT. TRÀNG LIÊN 

 
uộc đời và đạo nghiệp của cố Ni Trưởng 
Huỳnh Liên đã là một kiệt tác về Đạo 

pháp rồi. Lại thêm sự nghiệp thơ văn đồ sộ mà 
Người đã vận dụng suốt 40 năm hành đạo, có 
giá trị lớn lao, đóng góp phân nửa trọng trách độ 
sanh của Người. Đạo hạnh của Ni Trưởng được 
khắc tạc vào trang sử vàng của hệ phái, làm rạng 
danh cho Thầy Tổ, cho môn phái hôm nay và 
mai sau. 

 

Sau 27 năm từ khi Ni Trưởng Huỳnh Liên 
viên tịch, với tuổi đời gần 80, Ni Trưởng Khiêm 
Liên đã cố gắng tìm tòi, sưu tập, viết thành tập 
sách: “Ni Trưởng Huỳnh Liên – Cuộc Đời và 
Đạo Nghiệp” để vinh danh Thầy Tổ. Đây là một 
sự nỗ lực vượt bậc đáng tán dương. 

 

Về phần đánh giá, xin nhường lại cho chư độc 
giả sau khi đọc xong tác phẩm này. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 -03-2015 
Ni Trưởng Thích Nữ Tràng Liên 

Đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam 



 



 

 
 
 
 
 
 
 

LỜI CẢM ƠN 
 
 

Con xin chân thành tri ân sự khuyến khích về tinh 
thần cũng như sự nâng đỡ về tài lực của các bậc tôn 
túc trong hàng giáo phẩm. 

 

Xin chân thành cám ơn sự động viên, hưởng ứng 
tận tình, sự hỗ trợ đắc lực của chư huynh đệ pháp lữ 
và của Ni sư Tuệ Liên, Sư cô Nghiêm Liên, Sư cô Nhu 
Liên về mặt vi tính. 

 

Cũng xin ghi nhận sự đóng góp của các phật tử 
Huệ Tâm, Hoàng Lan và Thúy Hồng để bản thảo 
được hoàn thành. 

 

Nguyện cầu Tam Bảo, Tổ Thầy gia hộ quý liệt vị 
sức khỏe, an vui, Phật sự viên mãn. 
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LỜI THƯA 
 
 
 
 

rong buổi hội thảo khoa học về Tổ sư 
Minh Đăng Quang, nhân dịp Đại lễ tưởng 

niệm 60 năm ngày Tổ vắng bóng được tổ chức 
tại Pháp viện Minh Đăng Quang; quý vị trong 
Ban Tôn giáo có đưa ra ý kiến là nên tổ chức 
những buổi hội thảo khoa học về Ni Trưởng 
Huỳnh Liên và nhất là phải viết về “Cuộc Đời 
và Đạo Nghiệp” của Ni Trưởng. Nghe vậy, 
trong khoảnh khắc tôi như khựng người. 

 

Bởi vì, không chỉ riêng tôi mà có lẽ tất cả môn 
đồ, đệ tử của Ni Trưởng đều cảm thấy việc làm 
sáng tỏ cuộc đời và sự nghiệp của Thầy mình 
là một việc cần thiết, phải làm, và đã làm rồi. 
Thế mà cái điều tưởng chừng như hiển nhiên 
ấy lại thiếu duyên thực hiện, để người ngoài 
tông môn phải nhắc nhở. 



Thời gian buổi hội thảo đã trôi qua và bao 
nhiêu thời gian nữa, lời nhắc nhở của Ban Tôn 
giáo vẫn âm thầm ám ảnh tâm trí tôi. Tôi đem 
vấn đề này trao đổi với một số huynh đệ mà tôi 
nghĩ rằng, với khả năng và điều kiện của quý 
vị ấy là có thể làm được cái điều “Vinh danh 
Thầy Tổ”. Nhưng cái tôi nhận được là rất nhiều 
lý do, và sự việc thì vẫn bỏ ngỏ. 

 

Chẳng lẽ để cho mọi việc đi vào lặng yên 
quên lãng. Tôi vẫn chờ đợi. Nhưng biết đến 
bao giờ? Vì tôi, với cái tuổi gần 80, thời gian 
có còn chờ tôi không, sức khỏe có cho phép tôi 
không? 

 

Rồi tôi tự động viên mình, hãy biến cái 
“Không” thành cái “Có”, dẫu có ra sao? 

 

Vậy mà, khi bắt tay vào việc, tôi mới thấy 
rằng việc viết về Ni Trưởng là vô vàn khó khăn, 
cả về khách quan lẫn chủ quan. 

 

Về khách quan, cái khó khăn đầu tiên đối 
với tôi là tầm vóc, vai trò, vị trí của Ni Trưởng 
quá lớn, vượt quá sức suy nghĩ của tôi! Người 
là một bậc lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất Sĩ, 
một nhà dịch thuật và thi hóa kinh điển, một 
nhà hoạt động từ thiện xã hội và một nhà tổ 



chức quần chúng. Ở lĩnh vực nào Ni Trưởng 
cũng có những thành tựu và cống hiến xuất 
sắc. Ảnh hưởng của Người không chỉ giới hạn 
trong phạm vi giáo hội mà còn lan tỏa ra ngoài 
xã hội rộng lớn. 

 

Khó khăn khách quan thứ hai càng cụ thể: 
 

Cuộc đời và đạo nghiệp của Ni Trưởng là 
một mẫu mực của hạnh Bồ tát “bố thí bất trụ 
tướng”. Hành trạng của Người như một dòng 
sông cứ hồn nhiên tuôn chảy, khi êm đềm, khi 
mạnh mẽ nhưng tất cả đều không hề lưu lại một 
dấu vết nào. “Nguy thời dựng nước cứu dân, 
An thời giũ áo am vân tu trì” (Tôi Yêu Phật 
Giáo – xem Phần phụ lục trang 332). Chính 
hạnh vô ngã cao cả và trong sáng vô ngần của 
Người làm cho hàng môn sinh ở hiện tại và 
mai sau không sao có được những nhận thức 
và hiểu biết cặn kẽ về Người! Đấy là một tổn 
thất vô cùng lớn lao cho Hệ phái và cho hàng 
môn sinh. 

 

Từ những khó khăn khách quan trên, tôi cũng 
có những khó khăn chủ quan của riêng mình. 

 

Trước hết, như đã nói ở phần khách quan, 



trong 65 năm trụ thế và hành đạo của Ni 
Trưởng, những tư liệu và thư tịch về Người hầu 
như chẳng có là bao. Về tinh thần “vô ngã” của 
Thầy là đúng, nhưng về bổn phận “làm trò” 
của chúng ta thì chưa đúng. Có chăng, những 
gì còn lưu lại đều tản mạn dưới dạng hồi ức của 
một số vị tôn túc – đệ tử lớn của Ni Trưởng – 
Nhưng hiện thời quý vị ấy tuổi tác đều đã quá 
cao nên tính chính xác của thông tin cũng rất 
giới hạn! Tôi đã mày mò đi tham vấn và góp 
nhặt từ nhiều người, nhiều nơi, nhưng phần thu 
hoạch rất ít ỏi! 

 

Rất tiếc, phải chi bài viết này được thực hiện 
vào thời gian trước đây vài mươi năm, hoặc 
sau ngày Ni Trưởng viên tịch thì có lẽ sẽ thuận 
lợi hơn nhiều. 

 

Khó khăn chủ quan thứ hai đối với tôi, đó là 
sự bất cập của bản thân tôi trước khối lượng trí 
thức phong phú, đồ sộ mà Ni Trưởng đã sở hữu 
và đã thể hiện ở nhiều lĩnh vực hoạt động của 
Người. Tiếp cận và khai thác được những khía 
cạnh này, đòi hỏi sự nâng cấp trình độ tổng 
quát của người viết. Với tôi lúc này, đây là một 
điều kiện dường như không thể… 



Một khó khăn chủ quan nữa đối với tôi cũng 
không thể vượt qua: với tuổi tác gần 80, sức 
khỏe ngày càng kém, lại thêm những thương 
tổn ở lưng, ở chân, khiến cho việc ngồi và đi 
đứng của tôi rất trở ngại. 

 

Như vậy, về khách quan lẫn chủ quan, việc 
chấp bút về Ni Trưởng đối với tôi là không thuận 
lợi, chỉ có khó khăn trùng trùng. Có chăng, tôi 
chỉ có một nỗi niềm canh cánh về công ơn sâu 
dày của Thầy Tổ chưa một chút báo đền! 

 

Chợt nhớ đến câu danh ngôn của người Ấn 
Độ: “Thứ ký ức tốt nhất cũng không bằng thứ 
mực loãng nhất”. Tôi tự nhủ: Thôi, hãy thử 
làm “thứ mực loãng nhất” ấy xem sao! 

 

Tôi lại về Long Mỹ, Vĩnh Tường, với ước 
vọng kiếm tìm một chút dư vang nào đó, nhưng 
ở đó chẳng còn dấu tích gì. Tôi lại đến nhà Dì 
Ba, Dì Tư (em ruột của Ni Trưởng) nhưng 
những vị này tuổi đã trên, dưới 90 nên đã lẫn 
lộn, không còn nhớ được gì nhiều. 

 

Tôi đã tìm đọc trong tập Kỷ Yếu và tập thơ 
của Cố Ni Trưởng Huỳnh Liên và hỏi han người 
này, người khác, cố tìm, cố chắt chiu những 



“vàng rơi”, “ngọc rớt” của người xưa! 
 

Viết về Ni Trưởng, tôi không dám có một 
tham vọng nào lớn lao, chỉ để thanh thỏa nỗi 
day dứt âm thầm đeo bám tôi từ bấy lâu nay, 
và chỉ mong làm một tay thợ vẽ tầm thường, vẽ 
lên vài nét phác thô thiển ban đầu, mong từ đó 
biết đâu nó sẽ trở thành một khơi nguồn cảm 
hứng cho những họa sĩ tài năng sau này tiếp 
bút, và bức chân dung tươi đẹp, hoàn hảo về 
Ni Trưởng sẽ xứng đáng để vinh danh Người, 
xứng đáng với thân thế và sự nghiệp vĩ đại của 
Người. 

 

Tập sách nhỏ này chắc chắn sẽ có nhiều thiếu 
sót, người viết không dám mong được thông 
cảm, chỉ mong được sự chỉ giáo, nhất là mong 
đón nhận được những tư liệu chính xác về Ni 
Trưởng để làm cơ sở cho những tác phẩm hoàn 
chỉnh về Người trong tương lai. 

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. 
 

Viết tại TX Nhật Huy, Long Khánh 
cuối thu  Giáp Ngọ (2014) – PL 2558 

Nhật Huy - Thích Nữ Khiêm Liên 
Cẩn bút 



T 

ĐÔI ĐIỀU TRAO GỞI 
 

*** 
(Nhân lần tái bản tập sách “Ni Trưởng 

Huỳnh Liên – Cuộc Đời và Đạo Nghiệp”) 
ập sách viết về cố Ni Trưởng được đến 
tay người đọc đến nay đã hơn một năm. 

Thời gian tuy chưa phải là dài nhưng cũng đủ 
có một độ lùi cần thiết để nhìn lại và chiêm 
nghiệm đôi điều… Với chúng tôi, sự ra đời của 
tập sách là một biểu hiện sinh động, và là sự 
gặp gỡ của những tấm lòng hướng về Thầy Tổ. 

Thật vậy, từ khi mới là ý tưởng cho đến lúc 
sách được phát hành, chúng tôi đã đón nhận 
nhiều quan tâm, khích lệ, động viên và chia sẻ 
của quý vị tôn túc, chư pháp hữu đồng môn và 
đông đảo Phật tử gần xa… Chúng tôi xin chân 
thành ghi nhận và bày tỏ niềm trân trọng, biết 
ơn vì tất cả… Hiện nay, chúng tôi đang đối diện 
với hai vấn đề: 

Thứ nhất, thời gian qua, nhiều phật tử có 
nhu cầu tìm đọc tập sách nhỏ này, nhưng vì số 
lượng bản in có hạn nên sách không đủ để đáp 
ứng. 

Thứ hai, về chủ quan, trong lần phát hành 
trước đây, vì thời gian gấp gáp, tài liệu tham 
khảo chưa được chuẩn bị đầy đủ; vả lại, cũng 



cần thêm thời gian để nghiền ngẫm, chúng tôi 
còn để ngỏ một lãnh vực, đó là công trình phiên 
dịch và thi hóa kinh Phật của cố Ni Trưởng. 

Sẽ là một thiếu sót lớn và vô cùng đáng tiếc 
khi tìm hiểu về cuộc đời và đạo nghiệp của cố 
Ni Trưởng mà lại bỏ qua bộ phận này. 

Từ những tác động chủ quan và khách quan 
đó, lại được sự hứa khả của các bậc tôn túc 
trong Hệ phái, sự hỗ trợ nhiệt tình, thiết thực 
và hiệu quả của chư pháp hữu và quý Phật tử, 
chúng tôi tiến hành tái bản tập sách. 

Trong lần tái bản này, những nội dung trong 
bản in lần đầu cơ bản vẫn giữ nguyên! Điều 
này hoàn toàn không phải vì tập sách vừa qua 
không có gì để sửa chữa hay chỉnh lý… Nhưng 
dẫu sao, chúng tôi nhận thấy những gì đã được 
viết ra cũng đã thành một dấu ấn của quá khứ… 
Đặc biệt hơn trong lần tái bản này, chúng tôi 

sẽ cố gắng giới thiệu vài thu hoạch ban đầu về 
công trình phiên dịch và thi hóa kinh Phật của 
cố Ni Trưởng Huỳnh Liên. Chúng tôi không 
dám có tham vọng sẽ nêu bật được hết những 
giá trị của lĩnh vực này. Chúng tôi chỉ có một 
thao thức muốn trao gởi, truyền cảm hứng 
đến những ai quan tâm muốn khám phá một 
công trình mà cố Ni Trưởng đã thực hiện bằng 



tất cả tâm huyết, tài năng lấp lánh tài hoa 
của một học giả kết hợp với tâm hồn của một 
nghệ sĩ chân chính, để từ đó, mọi người có một 
nhìn nhận và bình giá đúng mực về giá trị và 
vị trí của nó trong toàn bộ sự nghiệp kỳ vĩ của 
NGƯỜI. 

(Tịnh xá Nhật Huy- Long Khánh, sau mùa an 
cư Bính Thân - 2016). 

 

TN. Khiêm Liên 
Cẩn bút 
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I. NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN 

CUỘC ĐỜI và ĐẠO NGHIỆP 

*** 
DẪN NHẬP 

 

rong lịch sử truyền thừa của Hệ phái Phật 
giáo Khất Sĩ Việt Nam, đặc biệt là đối với 

Ni giới Hệ phái Khất Sĩ, ngày mồng 01 tháng 4 
năm Đinh Hợi (1947) mãi mãi ghi dấu một nét 
son chói lọi không thể nào phai. 

 

Thật vậy, vào ngày này 65 năm trước (1947 
- 2014) tại Chùa Linh Bửu, một buổi lễ truyền 
giới xuất gia, tuy đơn sơ nhưng không kém phần 
trang trọng, đã được cử hành dưới sự chứng 
minh của Tổ Sư Minh Đăng Quang. Trong buổi 
lễ truyền giới này, bốn nữ Khất Sĩ đầu tiên của 
Hệ phái đã xuất hiện, ba trong bốn người mới 
vào độ tuổi ngoài hai mươi. Bốn vị nữ Khất Sĩ 
được Tổ ban pháp danh biểu hiện màu hoa sen 
thanh quý: Huỳnh Liên, Bạch Liên, Thanh Liên 
và Bửu Liên. 

 

Từ bốn đóa hoa sen đầu mùa này, một mùa 
sen với muôn ngàn sắc hương tỏa ngát, sẽ nở 
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rộ trong tương lai. Một trong bốn vị trên – Ni 
Trưởng Huỳnh Liên – là trưởng tử nữ, cũng là 
người được Tổ ủy thác sứ mệnh lãnh đạo Giáo 
hội Liên Hoa – tiền thân của Ni giới Hệ phái 
Khất Sĩ bây giờ – Và cũng từ cái ngày trọng đại 
ấy, tên tuổi của Ni Trưởng Huỳnh Liên đã gắn 
liền với lịch sử hình thành và phát triển của Ni 
giới Hệ phái Khất Sĩ, song hành với Giáo hội 
Tăng Già Khất Sĩ - tiền thân của Hệ phái Tăng 
Già Khất Sĩ ngày nay – một Hệ phái Phật giáo 
rất mới so với Giáo hội Phật giáo đương thời. 

 

Sinh trưởng trong một gia đình hiền lương đạo 
đức, được hấp thụ một nền học vấn căn bản từ 
thưở nhỏ, Ni Trưởng đã bộc lộ bản chất thông 
tuệ và phẩm hạnh thanh cao của đóa liên hoa vô 
nhiễm, điều này có lẽ do Ba la mật tiền kiếp. Bằng 
tuệ nhãn, Tổ Sư Minh Đăng Quang đã phát hiện 
từ ngay khi Ni Trưởng mới diện kiến Tổ lần đầu: 

 

“Người căn xưa, duyên trước, vốn sâu dày” 
(Hoài Niệm – xem Phần phụ lục trang 377) 

 

Bằng khẩu giáo và thân giáo, trong cương vị 
của người lãnh đạo Ni giới Khất Sĩ, Ni Trưởng 
đã lèo lái, đưa con thuyền của Giáo hội Liên Hoa 
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vượt qua bao phong ba bão táp của thời cuộc, 
đến bến bờ bình an. 

 

Để phổ cập giáo lý uyên áo của Đạo Phật đến 
đông đảo Phật tử, một công trình có giá trị lớn 
lao của Ni Trưởng là chuyển ngữ và thi hóa một 
số kinh thông dụng của nhà Phật từ Hán Tạng, 
Pāli Tạng qua tiếng Việt có vần điệu, dễ nhớ, dễ 
thuộc mà vẫn bảo lưu được giá trị kinh văn. Đây 
là một cống hiến lớn mang tính đại chúng và 
dân tộc. Vì phải gánh vác trọng trách của người 
lãnh đạo, Ni Trưởng chưa có điều kiện phổ biến 
những cống hiến thơ của mình đến quảng đại 
quần chúng. Bình sanh, Ni Trưởng rất đặt nặng 
vấn đề “đào tạo Tăng tài”, Ni Trưởng luôn động 
viên, sách tấn hàng đệ tử, phấn đấu, rèn luyện và 
học tập để nâng cao trình độ thế học, Phật học. 
Từ nền tảng căn bản đó, nhiều Ni sinh trẻ tuổi 
đã có điều kiện thuận lợi vào học tại các trường 
trung, cao cấp Phật học ở trong nước và du học 
các nước Phật giáo như Ấn Độ, Myanmar, Thái 
Lan, Trung Quốc, Đài Loan. Một số lớn Ni sinh 
nay đã ra trường, có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử 
nhân Phật học; họ là lực lượng cốt cán, gánh vác 
Phật sự của Giáo hội, không phụ lòng kỳ vọng 
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của Thầy, điều này là một niềm vui và tự hào ở 
Ni Trưởng. 

 

Nói về Ni Trưởng Huỳnh Liên mà không nhắc 
đến di sản thơ văn của Người là một thiếu sót lớn. 

 

Hơn cả ngàn bài thơ mà Ni Trưởng đã để lại, 
đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài: từ các 
thể thơ dân tộc như Lục bát, Song thất lục bát 
đến các thể loại Ngũ ngôn, Thất ngôn Đường 
luật. Với bút pháp trữ tình, với văn chương nghệ 
thuật bình dị mà tao nhã, đơn giản mà siêu thoát, 
thơ của Ni Trưởng vừa mộc mạc vừa thanh cao, 
thấm đẫm lòng bi mẫn, tác động sâu xa vào tâm 
tư người đọc. 

 

Đọc thơ Ni Trưởng, ta thấy ở Ni Trưởng là sự 
kết hợp nhuần nhuyễn giữa một bậc chân tu và 
một công dân đầy trách nhiệm với đất nước, đấu 
tranh không mỏi mệt cho độc lập dân tộc, cho 
phẩm giá quyền sống cơ bản của con người, như 
lời thơ của Ni Trưởng: 

 

“Nguyện xin hiến trọn đời mình, 

Cho nguồn đạo pháp, cho tình quê hương”. 

Tên tuổi của Ni Trưởng đã gắn liền với phong 
trào đấu tranh của Phật giáo, của lực lượng nhân 
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sĩ trí thức, thanh niên sinh viên và quần chúng yêu 
nước trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động 
1963 - 1975 của xã hội miền Nam trước đây. 

 

Như vậy, Ni Trưởng Huỳnh Liên, người trưởng 
tử nữ, người chị cả, vị thầy khả kính của Ni giới 
Khất Sĩ Việt Nam, suốt cuộc đời 65 năm trụ thế 
và hành đạo của mình, bằng tài năng và đức độ, 
Ni Trưởng đã xứng đáng với niềm tin và sự kỳ 
vọng của Tổ Thầy, sự ngưỡng mộ, lòng tôn kính 
của hàng pháp lữ và môn sinh. Đạo hạnh của 
Ni Trưởng được tạc khắc vào trang sử vàng của 
Giáo hội, làm rạng danh cho Tổ Thầy, cho môn 
phái hôm nay và mai sau ... 

 

1- THUỞ THIẾU THỜI 
 

i trưởng được sinh ra và lớn lên trên một 
xứ sở bát ngát ruộng đồng, mênh mông 

sông nước, bốn mùa có cây lành trái ngọt; một 
địa phương đất đai mầu mỡ, lương thực dồi dào. 
Do vậy, cuộc sống của người dân bản xứ khá 
thảnh thơi sung túc, không phải bon chen vì 
manh áo, chén cơm. Cũng chính từ cuộc sống 
thảnh thơi sung túc ấy mà tâm hồn con người 
cũng trở nên nhân hậu, hiền lương. 
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Địa phương này có tên là làng Phú Mỹ (giàu 
đẹp), thành phố Mỹ Tho, tỉnh Định Tường, nay 
là tỉnh Tiền Giang, vùng giáp ranh giữa hai tỉnh 
Long An và Đồng Tháp. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên có thế danh Nguyễn 
Thị Trừ, sinh ngày 19 tháng 3 năm Quý Hợi 
(1923), là trưởng nữ trong một gia đình gồm 
năm chị em gái. Thân sinh của Người là cụ ông 
Nguyễn Văn Vận và cụ bà Lê Thị Thảo, một gia 
đình có truyền thống đạo đức Nho học và nông 
nghiệp lâu đời. Cụ ông có pháp danh là Thiện 
Trí, cụ bà xuất gia, thọ giới Tỳ kheo Ni pháp 
danh là Thiện Liên. 

 

Lên bảy tuổi, Ni Trưởng được cha mẹ cho đi 
học trường làng, đậu bằng Primaire (tiểu học bây 
giờ), rồi vào trường trung học. Trong trường, Ni 
Trưởng luôn luôn ở hạng ưu trong lớp và tỏ rõ 
phẩm hạnh vô nhiễm thoát tục, nên rất được thầy 
cô thương quý, chúng bạn nể vì. 

 

Ni Trưởng cực kỳ thông tuệ nhưng lại rất điềm 
tĩnh, ôn hòa, sống nội tâm, nhất là không thích 
việc giao du bên ngoài. 
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Dầu tuổi còn niên thiếu nhưng Ni Trưởng đã 
bộc lộ từ tâm bao la, dạt dào. Bằng mọi cách, 
Ni Trưởng tránh những việc làm có tính cách 
tổn thương đến sinh mạng chúng sanh, dầu đó là 
những chúng sanh nhỏ nhít. Không bao giờ Ni 
Trưởng thích nhìn thấy cảnh chúng bị móc ruột, 
chặt đầu, như cá, tôm chẳng hạn. 

 

Bà ngoại của Ni Trưởng là một Phật tử tại gia 
thuần thành, Ni Trưởng theo ngoại ăn chay trường 
và đọc kinh sách Phật. Tính tình Ni Trưởng đơn 
giản, cách ăn mặc miễn sao sạch sẽ, gọn gàng. 
Được cha mẹ cho tiền, Ni Trưởng không ăn quà 
mà để dành mua kinh, sách đọc. 

 

Khi đã đậu bằng trung học, cụ ông (thân phụ 
Ni Trưởng) bảo con gái không nên học lên cao 
nữa, Ni Trưởng đành phải ở nhà, học chữ Nho 
với bà ngoại Sáu (em gái bà ngoại ruột) và học 
Pháp văn, thi phú với cậu Mười Đàm (Lê Quý 
Đàm, em trai của mẹ). 

 

Sẵn tư chất thông minh, Ni Trưởng học rất 
nhanh, chẳng bao lâu, Ni Trưởng đã có được 
một số vốn liếng về Hán văn khá vững, đủ để 
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đọc và hiểu kinh Phật. Học thơ với cậu Mười 
Đàm (cậu Mười Đàm xuất thân từ trường Cao 
Đẳng Hà Nội), Ni Trưởng nắm vững niêm luật, 
vần điệu của thơ Đường. Nhờ vậy, khi dẫn dắt 
hậu lai, truyền bá giáo pháp, Ni Trưởng đã ứng 
dụng linh động, làm lợi lạc cho công chúng rất 
nhiều (đọc phần sự nghiệp văn thơ trang 172). 

 

2- THỜI KỲ TRƯỞNG THÀNH 

hi không còn đến trường, Ni Trưởng ở 
nhà học chữ Nho, nghiên cứu kinh Phật, 

tập làm thơ và tu tại gia như bà ngoại. Dầu vậy, 
Ni Trưởng cảm thấy tu như vậy là còn tiêu cực. 

“Ý hẳn đường tu hẹp lối đi, 
Giam mình trơ sựng để mà chi, 
Tiếng kinh câu kệ qua ngày tháng, 
Đời sống sao như kẻ lỗi thì”. 

(Tự Thuật – xem Phần phụ lục trang 408) 
Ni Trưởng luôn ước mơ một phương trời cao 

rộng, tu sao để được lợi mình, lợi người. Hoài 
bão lớn nhưng nếp sống thanh cao tự lợi, lợi tha 
chưa thực hiện được. Ni Trưởng luôn trăn trở, 
thao thức một cái gì đó nhưng chưa thể hình 
dung ra. 
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Chiến tranh bùng nổ. Giặc Pháp trở lại xâm 
chiếm miền Nam Việt Nam. Cậu Mười Đàm đi 
theo tiếng gọi non sông, lên đường chống xâm 
lăng cứu nước (1945 - 1946). 

3- NHƠN DUYÊN XUẤT GIA 

hời gian này Tổ Sư Minh Đăng Quang 
rời núi. Theo lời mời thỉnh của một nhóm 

nam cư sĩ, Ngài về Phú Mỹ hành đạo. Tổ trú ngụ 
tại Chùa Linh Bửu. Mỗi sáng, Ngài đi trì bình 
khất thực quanh vùng; chiều tối Ngài thuyết 
giảng kinh pháp cho bá tánh nghe tại Linh Bửu 
Tự. Trong số thính chúng nghe pháp, có bà cháu 
của Ni Trưởng. Hình ảnh nhà sư Khất Sĩ, pháp 
tướng trang nghiêm, lục căn thanh tịnh, thân 
khoác y cà sa hoại sắc, tay ôm bát gáo thô đen, 
ung dung từng bước, khất thực từng nhà, gây sự 
chú ý cao cho dân chúng địa phương. Họ truyền 
miệng nhau, tìm hiểu và tranh nhau đặt bát cho 
Ngài. Rồi những thời pháp sinh động, trầm hùng, 
với ngôn ngữ địa phương bình dị, trình bày giản 
lược mà sáng sủa về giáo lý Phật Đà, khiến thính 
chúng nghe qua liền lãnh hội được. 

 

Sau vài lần nghe Tổ giảng, Ni Trưởng nắm 
được lý Đạo, thấu triệt giáo lý Tứ diệu đế - như 
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bừng tỉnh cơn mê, mục tiêu mà bấy lâu nay mình 
hằng hoài bão giờ đây đã sáng tỏ rồi, đó là giác 
ngộ, giải thoát khỏi kiếp nhân sinh luân hồi triền 
miên bất tận. 

 

Cũng do túc duyên nhiều kiếp, hình ảnh nhà 
sư Khất Sĩ xuất hiện, đánh thức tiền căn, nhắc 
nhở sự nghiệp sa môn của kiếp nào đó còn dang 
dở. Thế là Ni Trưởng quyết định xuất gia, theo 
gót chân Tổ, hầu thực hiện rốt ráo con đường 
tâm linh, hoàn thiện sa môn hạnh. 

 

Đem nguyện vọng ấy bộc bạch với ngoại, lúc 
bấy giờ cha mẹ về Vĩnh Tường, Hậu Giang lập 
nghiệp. Chiến tranh đã cắt đứt giao thông, Ni 
Trưởng không liên lạc với cha mẹ được. Là một 
Phật tử thuần thành, ngoại vui vẻ chấp nhận yêu 
cầu của Ni Trưởng. Vả lại, bản thân ngoại cũng 
vô cùng ngưỡng mộ pháp hành của nhà sư Khất 
Sĩ (Tổ) này. 

 

Ni Trưởng đến Chùa Sắc Tứ, Long An, rủ 
hai bạn đã tu ở đó cùng xuất gia với mình. Ni 
Trưởng nói: 

 

- Hai bạn có biết: “Hổm rày, sáng nào cũng có 
một nhà sư khoác y vàng đi khất thực tại Phú Mỹ 
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này. Ngài chỉ ăn ngày một bữa vào giờ ngọ bằng 
thức ăn chay lạt mà Ngài đã xin được vào buổi 
sáng. Chiều tối Ngài thuyết giảng kinh Phật tại 
Chùa Linh Bửu, hay lắm. Ngài cho biết Ngài là 
Khất Sĩ du tăng, đi xin thực phẩm chay lạt nuôi 
xác thân, xin pháp lý để nuôi tâm trí, để tu cho 
viên thành đạo quả. Tôi đến đây là để rủ hai 
bạn, chúng ta cùng nhau đến xin tu theo Ngài để 
mong thành đạo quả, quý vị thấy thế nào?” 

 

- Hay quá! Vậy chúng ta đến đó xem sao. Vị 
lớn nói. 

 

Vị nhỏ tiếp lời: 
 

- Vậy chúng ta cùng đi. Nếu được xuất gia cả 
ba chị em chúng ta cùng nhất trí. 

 

Thế là cả ba vị cùng đi đến gặp Tổ vào một 
chiều của hạ tuần xuân Ất Hợi (1947). 

 

Tổ ngồi giữa nhà Chùa Linh Bửu với một 
nhóm cư sĩ. Trước mặt họ là một nhà sư còn rất 
trẻ, thân tướng trang nghiêm, lục căn tỏa sáng. 
Ngài ngồi trong tư thế kiết già, mắt nhìn xuống 
nghiêm nghị. Ba vị đứng cách xa Ngài độ vài ba 
mét, rồi đồng quỳ xuống đảnh lễ. Ni Trưởng quỳ 
bạch: 
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- “Kính bạch Thầy, qua vài lần nghe Thầy 
thuyết giảng, biết được sở hành của Thầy, chúng 
con thấy rất phù hợp với tâm tư nguyện vọng của 
chúng con, và lại còn phù hợp với kinh Phật mà 
trước đây con đã từng nghiên cứu. Nay chúng 
con muốn xin Thầy xuất gia, theo Thầy vân du 
hoằng hóa”. 

 

Bây giờ Tổ mới ngước nhìn lên, rồi ôn tồn nói: 
 

- “Đây là người của căn xưa kiếp cũ, phát 
nguyện xuất gia, tự độ, độ tha, làm gương hạnh 
giải thoát, tiếp độ phái nữ. Tuy vậy, người nữ 
muốn xuất gia, phải có đủ 4 vị trở lên và phải có 
người nhà bảo lãnh”. 

 

Sau này hồi tưởng lại trường hợp xuất gia lúc 
bấy giờ, Ni Trưởng viết: 

 

“Con giác ngộ bước ra quỳ đảnh lễ, 

Bạch Đức Thầy con quyết chí xuất gia. 

Nối hạnh Thầy con dạo bước ta bà, 

Giong xe pháp đưa người qua Lạc quốc. 

Thầy cảm động ngẩng nhìn ban huệ phước: 

“Người căn xưa, duyên trước vốn sâu dày”. 
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Nối hạnh lành, chuyển kiếp độ trần say, 

Soi đuốc tuệ, sáng tương lai phái nữ”. 

(Hoài Niệm – xem Phần phụ lục trang 377) 
 

Thế là cả 3 vị trở về, rủ thêm được một người 
nữa (Bà Bửu Liên) ở Chùa Sắc Tứ, Long Hội. 

 

Về Chùa Long Hội, Ni Trưởng Nhị (Bạch 
Liên) bạch với Hòa thượng trụ trì Thích Hoằng 
Thông: 

 

- “Kính bạch Thầy, chúng con vừa đến Chùa 
Linh Bửu để nghe nhà sư thuyết pháp. Chúng 
con được biết nhà sư đó đang hành trì theo giáo 
pháp Khất Sĩ, nuôi thân mạng bằng phương tiện 
khất thực vào mỗi sáng và ăn chay ngọ, không 
cất giữ tiền bạc, nhứt bát tam y, đầu trần chân 
đất, vân du vừa tự độ vừa độ tha, thượng cầu 
Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Chúng con muốn 
được tu theo hạnh Ngài để rút ngắn vòng luân 
hồi…, xin Thầy từ bi chứng minh và ban ân huệ 
cho chúng con sở cầu thành tựu”. 

 

Trầm ngâm một hồi, Hòa Thượng nói: 
 

-“Ta cũng có nghe việc này, và ta cũng rất mến 
mộ pháp tu này, nhưng ngặt ta quá già không 
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kham nổi pháp du phương. Các con dõng mãnh 
hành trì, ta rất tùy hỷ. Nhưng nên nhớ rằng, 
đường tu dài xa diệu vợi và đầy cam go, thử 
thách; nếu đã quyết tâm “phát túc siêu phương” 
thì phải đi cho tới cùng, cho đến khi thành chánh 
quả. Ta chúc các con thiện nguyện tùng tâm, sở 
cầu thành tựu”. 

 

Được lời như cởi tấc lòng, bốn vị đồng quỳ 
sụp xuống lạy tạ Hòa Thượng, thành kính cầu 
nguyện chư Phật chứng minh, chư thiên phò hộ, 
Hòa Thượng trú dạ lục thời đều an lành và tuổi 
thọ dư trăm để dìu dắt đệ tử và tín đồ bổn đạo. 

 

Khi đã hội đủ điều kiện nhập đạo (Ni Trưởng 
thì có ngoại ủng hộ, ba vị kia có Thầy Bổn Sư 
Thích Hoằng Thông đỡ đầu), Tổ chính thức làm 
lễ truyền giới pháp và y bát Khất Sĩ cho bốn vị 
vào ngày mồng một tháng tư năm Đinh Hợi - 
1947 tại Linh Bửu Tự, làng Phú Mỹ, Thành phố 
Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Tổ đặt pháp 
danh cho bốn vị theo thứ tự: 

 

1/ Huỳnh Liên 2/Bạch Liên 

3/ Thanh Liên 4/ Bửu Liên 
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Tuyết thẳm sương dày, gậy tích xông pha khai lối Tổ 

Núi cao biển rộng, đèn Thiền tỏa sáng rạng ơn Thầy. 

- Huệ Tâm - 
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Đây là bốn vị nữ Khất Sĩ đầu tiên, bốn đóa sen đầu 
mùa, đệ tử nữ của Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG, 
được trực tiếp học tập với Tổ qua những bài chân lý 
sinh động, cụ thể là thực hành Tứ y pháp: 

 

1/ Nhà sư Khất Sĩ phải lượm những vải bỏ mà 
đâu lại làm áo, nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì 
được nhận. 

 

2/ Nhà sư Khất Sĩ chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng 
ngày đọc giới bổn, cúng hội, thuyết pháp được 
ăn tại chùa. 

 

3/ Nhà sư Khất Sĩ phải nghỉ dưới cội cây, 
nhưng có ai cúng lều, am nhỏ bằng lá một cửa 
thì được ở. 

 

4/ Nhà sư Khất Sĩ chỉ dùng cây cỏ, vỏ lá mà 
làm thuốc trong khi đau, nhưng có ai cúng thuốc, 
dầu, đường thì được dùng. 

 

Sau khi đã thọ giới pháp, bốn vị đã chính thức 
trở thành những nữ Khất Sĩ, thực hành rốt ráo 
Tứ y pháp, tam y nhứt bát là vật tùy thân du 
phương hoằng hóa. 

Đúng là: 
“Một bát cơm ngàn nhà, 
Thân đi muôn dặm xa …” 
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4- THỜI KỲ HÀNH ĐẠO 
 

an đầu dân chúng chưa biết, họ chỉ đặt 
bát cho quý Sư Ni những thực phẩm 

bánh trái, ít khi có được cơm, khoai, do vậy 
bốn vị thường bị đói, thậm chí có bữa không 
khất thực được món gì, quý vị đành uống nước 
lã qua ngày. 

 

Quý Sư Ni sáng ra ôm bát vào làng khất thực, 
trưa tìm tàng cây có bóng mát hoặc đình miễu, 
chỗ nào tương đối yên tĩnh thì ngồi xuống để bát 
thức ăn vừa xin được trước mặt, nhiếp tâm chú 
nguyện cho nhà thí chủ, sau đó mới thọ thực. 
Trong khi thọ thực, các Sư Ni luôn giữ chánh 
niệm từng động tác: múc cơm vào muỗng, đưa 
cơm vào miệng, nhai, nuốt v.v… Từ muỗng 
cơm đầu tiên đến muỗng cơm cuối cùng, quý Sư 
Ni chánh niệm khít khao suốt buổi ăn. Ăn xong 
rửa miệng uống nước, cuối cùng tụng kinh chúc 
phúc cho nhà thí chủ, rồi thiền tọa hoặc thiền 
hành. Chiều các vị về lại chỗ trú ngụ để nghe Tổ 
giảng pháp, tối tham thiền và nghỉ ngơi. 

 

Pháp thực hành hàng ngày của quý Sư Ni là 
ngày ăn một bữa duy nhất vào giờ ngọ. Thức 
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ăn là thực phẩm chay lạt đã xin được vào buổi 
sáng, không nhận thức ăn mặn, thức ăn sống 
sít, không tự tay nấu nướng và cất giữ thức ăn, 
không cất chứa tiền bạc. Đầu trần chân đất, vân 
du, tối nghỉ dưới gốc cây, đình miễu hoặc cốc 
lá sơ sài, không ở một chỗ quá ba đêm. 

 

Ở Phú Mỹ được một thời gian, Tổ hướng 
dẫn đoàn lên Thủ Thừa, Long An hành đạo. 
Tại đây, Tổ thâu nhận thêm một số Tăng, Ni. 
Bên Tăng là Trưởng lão Giác Tánh, Trưởng 
lão Giác Như, Trưởng lão Giác Tịnh v.v… Bên 
Ni, Tổ kết nạp thêm Ni Trưởng Kim Liên, Ni 
Trưởng Ngân Liên, Ni Trưởng Chơn Liên, Ni 
Trưởng Quang Liên, Ni Trưởng Tạng Liên, Ni 
Trưởng Trí Liên v.v… 

 

Tổ ủy thác bên Ni cho Ni Trưởng Huỳnh 
Liên làm trưởng đoàn, hướng dẫn chúng Ni tu 
học. Bên Tăng, Tổ trực tiếp hướng dẫn. Tăng, 
Ni có trú xứ riêng biệt, sinh hoạt riêng biệt. 

 

Khi số lượng người xuất gia được 20 vị trở 
lên, bên Tăng Tổ cho thành lập Giáo Hội Tăng 
Già Khất Sĩ Việt Nam. Bên Ni Tổ đặt tên Giáo 



43  

 

Hội Liên Hoa Khất Sĩ. Phương châm của Giáo 
hội là: “Nối truyền Thích Ca chánh pháp, Đạo 
Phật Khất Sĩ Việt Nam”. 

 

Từ Long An, Tổ đưa đoàn qua Mỹ Tho, Bến 
Tre, Gò Công …rồi trở về Long An, đổ lên Phú 
Lâm, Chợ Lớn v.v… 

 

“Đạo mầu bén rễ nơi nơi, 
 

Phú Lâm, Chợ Lớn sen tươi mọi miền”. 

(Thơ Trụ Vũ) 

Tứ y pháp là pháp hành căn bản của Khất Sĩ. 
Tổ dạy: Muốn đủ tiêu chuẩn TRÍ - ĐỨC giáo 
hóa chúng sanh, người Khất Sĩ phải hội đủ ba 
phương diện: thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. 

 

- Thân: Thực hành Tứ y pháp. 
 

- Khẩu: Thuyết giảng kinh văn. 
 

- Ý: Thực hành thiền định Tứ Niệm xứ, căn 
bản là phòng hộ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý, chánh niệm trong tứ oai nghi. 

 

Đoàn lữ hành Khất Sĩ từ Phú Lâm, Chợ Lớn, 
qua Sài Gòn, Gia Định rồi lần lượt tỏa khắp các 
tỉnh miền Đông. Gót chân Khất Sĩ đi đến đâu 
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thảy đều được dân chúng hoan nghênh hưởng 
ứng. Người xuất gia mỗi ngày mỗi đông, cư sĩ 
tại gia thọ năm giới, tám giới cũng tăng nhanh 
gấp bội. Đúng là: 

 

“Như hướng dương theo mặt trời, 

Một người đi, cả vạn người theo chân”. 

(Thơ Trụ Vũ) 
 

Như vậy, từ một nữ sinh liễu yếu, Ni Trưởng 
bỗng chốc trở thành một nữ Khất Sĩ dũng lực, 
kiên cường, đầu trần chân đất, vân du rày đây mai 
đó, đúng như sự miêu tả trong bài thơ Khất Sĩ: 

 

…“Khất Sĩ hạnh ta bà, 

Tiêu diêu đường tự tại, 

Không danh lợi cửa nhà, 

Không của tiền con cái. 

Đỡ lòng một bát cơm, 

Che thân ba mảnh vải, 

Đầu đội nón kiền khôn, 

Chân mang giày thế giới”… 
 

(Khất Sĩ – xem Phần phụ lục trang 400) 
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Ngồi, nằm, đi, đứng thể trang nghiêm, 
Ăn, mặc, nói, làm hằng thận trọng. 
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Đoàn du hóa khắp các tỉnh miền Đông, rồi 
trở về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bóng y vàng 
tràn ngập khắp đồng bằng sông Cửu Long: 

 

“Bờ ao, vách miễu, mái đình, 
 

Sen thiêng thị hiện, anh linh nhụy vàng. 
 

Hương lừng khắp cõi nhân gian, 

Xóm thôn dậy pháp âm tràn sóng vui”. 

(Thơ Trụ Vũ) 
 

Tăng, Ni Khất Sĩ du hóa đến đâu, Tịnh xá 
bát giác mọc lên đến đó. Tất cả Tịnh xá Khất 
Sĩ được Tổ MINH ĐĂNG QUANG đặt chung 
một họ NGỌC. Ví dụ: Tịnh xá Ngọc Chánh, 
Tịnh xá Ngọc Phương, Tịnh xá Ngọc Quang, 
Tịnh xá Ngọc Viên v.v… Tổ bổ nhiệm những 
vị có tuổi tác và có khả năng hướng dẫn tín đồ 
ở lại trụ trì, còn tất cả đều theo đoàn du hóa. 

 

Khi Tăng, Ni đã có số lượng đông, Tổ chia 
ra từng chúng (nhóm), hành đạo từng vùng, và 
mỗi 3 tháng phải trình báo với Giáo hội Trung 
ương (Tổ) một lần về sự hành đạo cũng như về 
sự tu tập. 
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Chiếc áo Khất sĩ làm vẻ vang trong Ni giới, 
Tấm thân Nữ lưu nêu gương sáng chốn Tòng lâm. 

-HT. Từ Thông- 
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Giới luật mà người Khất Sĩ đang hành trì 
không ngoài Tứ phần Luật Tỳ Kheo. Tứ y pháp 
là pháp hành tích cực, ai tinh tấn có thể thực 
hành thêm hạnh đầu đà. 

 

Lễ Tự Tứ Tăng đầu tiên – 1948 được tổ chức 
tại Kỳ Viên Tự, Phú Lâm. Lễ lần thứ hai – 1949 
tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Viên, Vĩnh Long. Mỗi 
nơi đi qua, Ni Trưởng đều lưu lại ít nhất một 
bài thơ như ở Sa Đéc – 1952 Ni Trưởng viết bài 
“Tịnh Xá Ngọc Quang” nói về cảnh trí: 

 

“Hồ rộng nghiêng mình ngắm núi cao, 

Lá xanh sen đỏ điểm tô màu. 

Ban ngày thấp thóang chòm mây bạc, 

Đêm tối lung linh bóng nguyệt chào”. 

(Cảnh Tịnh Xá Ngọc Quang - xem Phần phụ 
lục trang 418) 

 

Hoặc nói về nét đặc trưng của từng cá nhân 
như bài “Ngọc Sơn Hùng Vĩ”: 

 

“Có những nàng tiên giỏi cất xây, 

Thiện duyên tiền kiếp phước đong đầy. 

Miệng tuôn giáo lý, tuôn tài chánh, 
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Trí khéo dung hòa khéo dựng xây”. 
 

(Ngọc Sơn Hùng Vĩ - xem Phần phụ lục trang 403) 
 

Gặp những nhân vật xuất chúng như Bác 
Siêu, Trưởng đoàn Từ Thiện ở Huế, Ni Trưởng 
viết những dòng thơ siêu xuất để ca ngợi: 

 

“Trăng đã sống để chan hòa ánh sáng, 

Vì bóng đêm trăng biến tướng làm đèn. 

Cõi thế trần đang dày đặc bóng đêm, 

Ta phải sống như đèn trăng hiện tướng”. 
 

(Nương Bóng Trăng – xem Phần phụ lục 
trang 420) 

 

 
 

Tịnh xá Ngọc Kinh , TP Huế 
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Hoặc đến những  địa  phương  mà  Phật  tử 
ở đó có trình độ Phật pháp khá cao, đạo tâm 
nhiệt thành như Tịnh xá Ngọc Châu, Hội An, 
Ni Trưởng tặng bài thơ “Thảm Đất Vàng” tán 
dương, ca ngợi đạo tâm của họ: 

 

Xưa Trưởng giả trải vàng mua đất, 

Vì Thế Tôn xây cất Đạo tràng. 

Kỳ Viên Tinh xá mở mang, 
 

Kinh thành Xá Vệ huy hoàng Pháp đăng. 
 

Nay thiện tín lòng vàng trải đất, 

Vì Tăng Ni xây cất Đạo tràng. 

Ngọc Châu Tịnh xá mở mang, 

Quảng Nam tỉnh lỵ huy hoàng Pháp đăng. 

Đất một thảm, lòng vàng muôn thảm, 

Của một cân, công trạng ngàn cân. 

Vật thô, sức kém góp phần, 

Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn lần tiêu pha. 
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Ni Trưởng hướng dẫn Ni đoàn đi khất thực trên đường phố Hội An 
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Trong quá trình tu học, Ni Trưởng vừa lãnh 
vai trò dìu dắt Ni đoàn non trẻ làm khuôn mẫu 
cho lớp hậu học, vừa là bậc thầy mô phạm cho 
hàng cư sĩ tại gia, lại vừa là một học trò ngoan 
hiền, khiêm hạ đối với Tổ Thầy, y giáo phụng 
hành mọi trọng trách mà Thầy giao phó. 

 

Có một lần, tại Tịnh xá Ngọc Lâm, Phú Lâm, 
không biết Ni Trưởng phạm lỗi gì, bị Tổ phạt 
phải đi giáp vòng Tịnh xá bằng hai đầu gối. Nền 
Tịnh xá lúc bấy giờ không phải tráng xi măng 
hay lát gạch men láng bóng như ngày nay mà 
nền đất lồi lõm. Quỳ gối đi trên nền đất ấy sẽ 
đau đớn vô cùng. Ni Trưởng bặm môi, nhích 
từng bước một trông thật bi thảm. Các tín nữ 
mục kích cảnh tượng ấy đều khóc như mưa, 
đồng loạt quỳ lạy xin Tổ chịu phạt thay cho Ni 
Trưởng. Tổ dạy: “Quý bà đừng buồn, tôi luyện 
cổ (chỉ Ni Trưởng) là để nữa tôi giao việc lớn”. 
Nghe Tổ nói vậy, các tín nữ mới ngưng khóc. 

 

Một lần khác, tại Tịnh xá Ngọc Quang, Sa 
Đéc, Ni Trưởng nhập thất, tuyệt cốc (không ăn 
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cơm), viết giấy dán ngoài cửa: “Không thành 
đạo quyết không mở cửa”. Được tin, Tổ lập tức 
gởi giấy về bảo Ni Trưởng phải mở cửa ra ngay 
không được chậm trễ. 

 

Nêu lên vài việc tiêu biểu để cho thấy bổn 
phận làm con trò là tuyệt đối phải tuân theo ý 
chỉ của Thầy (y giáo phụng hành). 

 

Ni Trưởng đã trải qua bao thử thách. Bị Tổ 
quở phạt trước hội chúng là việc thường, dầu 
vậy, Ni Trưởng vẫn luôn luôn tỏ thái độ mềm 
mỏng, nhu thuận, không bao giờ lộ vẻ buồn 
phiền, còn nêu cao tinh thần học tập, sửa sai. 

 

Đối với bậc bề trên là vậy, còn đối với chúng 
bạn thì sao? Có lẽ Ni Trưởng đã viết cả ngàn 
chữ NHẪN vào tim mình, chứ không phải một 
trăm chữ nhẫn như ông Bá Nhẫn. Có lần Ni 
Trưởng tâm sự: 

 

- “Giáo hội có một trăm người, thì tôi phải 
chìu chuộng, nhịn nhục hết chín mươi chín 
người” (nghĩa là trừ bản thân mình ra). 
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Ni Trưởng và Ni đoàn ngồi thọ trai tại bãi biển 
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Rõ là : 
 

“Trở xoay chống chỏi trong ngoài, 

Trên thương, dưới thuận, hai vai nặng oằn. 

Đêm rằm vằng vặc ánh trăng, 

Ai ơi có biết mây giăng bao ngày?”. 

(Thơ NH) 
 

Hạnh đặc biệt của Ni Trưởng là “tịnh khẩu”. 
Ni Trưởng chỉ khai khẩu nói chuyện vào sau 
giờ độ ngọ cho đến tối. Ngoài thời gian từ trưa 
đến tối, Ni Trưởng im lặng, không tiếp xúc với 
bất cứ ai. Thị giả của Ni Trưởng xử lý mọi việc. 

 

5- BIẾN CỐ BẤT NGỜ 
 

huyền Giáo hội đang xuôi buồm thuận 
gió  lướt  sóng  phăng  phăng,  đoàn  du 

Tăng Khất Sĩ đi đến đâu cũng tiếp nhận được 
những nam thanh nữ tú cắt ái ly gia, hàng hàng 
lớp lớp cư sĩ phát tâm thọ Tam quy Ngũ giới. 
Tịnh xá bát giác mọc lên như nấm. Hình ảnh 
Giáo hội Tăng - Ni ngày nào trên đất Ấn giờ 
đây được sống lại trên mảnh đất hiền lành Nam 
Bộ thật ấn tượng: 
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“Một cành mà trổ trăm hoa, 
Bóng y bát đẹp quê ta từ rày. 

Nối truyền Khất Sĩ là đây, 
 

Dấu xưa với lại hình này dặm không”. 
 

(Thơ Trụ Vũ) 
 

Lúc bấy giờ Ni Trưởng đang ở Tịnh xá 
Ngọc Bình Thủ Dầu Một (Bình Dương). Thế 
rồi, sáng ngày mồng một tháng hai năm Giáp 
Ngọ (1954) tin sét đánh bay về: - Tổ Sư MINH 
ĐĂNG QUANG lâm nạn! - Ôi! Thật khủng 
khiếp! Thật kinh hoàng! Nhị bộ Tăng - Ni bàng 
hoàng sửng sốt. Sự kiện xảy ra ngoài suy nghĩ 
của mọi người. Suốt ba ngày: mồng 1, mồng 
2, mồng 3 trời mưa như trút nước, gió gào thét 
như khóc than, hiện tượng đất trời thê lương 
chưa từng thấy! 

 

“Mưa sụt sùi lâm ly như khóc, 

Gió thét gào ê óc như than. 

Mây giăng như bủa tấm màn, 

Ba ngày mù mịt mưa chan dầm dề”. 

(Tầm Thầy –  xem Phần phụ lục trang 343) 
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Quý Ni Trưởng trong Giáo hội bàn bạc rằng 
trước nhất Ni Trưởng phải ẩn cư, rồi sau sẽ tính 
đến việc khác. Vừa đưa ý kiến ra là họ hành 
động ngay. Một chỗ ở kín đáo yên tĩnh được 
sắp xếp. Một biệt thất trên một ngọn đồi khá 
vắng vẻ và được bố trí. Lúc đó Ni Trưởng vô 
cùng bối rối. Quý Ni Trưởng huynh đệ thì vừa 
đông vừa đầy thiện chí, tất cả là những bậc có 
tuổi tác, có đạo phong. Ni Trưởng chỉ còn biết 
im lặng làm theo những gì Quý Ni Sư sắp xếp. 

 

Ngồi trong thất kín, Ni Trưởng nghe lòng 
mình như bị lửa đốt, trông ngóng tin lành về 
Thầy từng phút, từng giây, nhưng ngày qua 
ngày bặt vô âm tín. 

 

“Lòng nung nấu trông mau sáng tối, 

Muốn thâu giờ một buổi thành hai. 

Đêm qua cho chóng đến ngày, 

Ngày nay ngóng đợi ngày mai Thầy về”. 

(Tầm Thầy -  xem Phần phụ lục trang 343) 
 

Khổ đế giờ đây mới thật quán triệt, vô thường 
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giờ đây mới thực tế thể nhập. Bằng cách nào để 
giải nạn cho Thầy? Làm thế nào để duy trì sinh 
hoạt của Giáo hội? Ngoài cách y giáo phụng 
hành những gì Thầy đã chỉ dạy là: “Nối truyền 
Thích Ca chánh pháp”, không còn cách nào khác 
có thể báo đáp được ân đức Thầy. Ni Trưởng tự 
nhủ: “Phải biến đau thương thành hành động” 
mới đền đáp được ơn cao dày tế độ. 

 

Tư duy chín chắn rồi, Ni Trưởng bàn bạc với 
các Ni Trưởng huynh đệ là đồng lòng nắm tay 
nhau, truyền bá sâu rộng giáo pháp Khất Sĩ trên 
khắp đất nước Việt Nam, đó là cách duy nhất, 
khả dĩ báo ơn Thầy Tổ. 

 

Quý Ni Trưởng đồng nhất trí. 
 

Chí đã quyết nhưng phải chờ đợi thời cơ. 
Việc hoằng truyền chánh pháp còn phải tùy 
thuận cơ duyên. Dầu nhân sẵn mà duyên chưa 
sẵn thì Phật sự cũng khó thành tựu. Phật dạy: 
“Nhẫn nhục đệ nhất đạo”. Thế là Ni Trưởng 
cùng quý Ni Trưởng đồng lòng kham nhẫn, 
chờ đợi. Thời gian cũng là cây thước đo đạo 
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Hình chụp tại Rạch Giá năm 1950 
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tâm, cũng là để tích lũy công hạnh sung mãn, 
đủ sức ứng phó với mọi hoàn cảnh. 

 

Trong khi chờ đợi sóng im gió lặng, Giáo 
hội Liên Hoa âm thầm duy trì nếp sinh hoạt cũ. 
Trong giai đoạn này nhiều Ni Sư rút vào rừng 
núi ẩn cư, chuyên tu thiền định. 

 

6- GIỚI ĐÀN SA DI NI ĐẦU TIÊN 
 

ột năm trôi qua, rồi hai năm trôi qua. 
Đến năm 1956, ngọn gió thanh lương 

bắt đầu thổi nhẹ, bầu trời ảm đạm dần dần quang 
đãng. Rằm tháng bảy âm lịch (1957), Giới đàn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lễ truyền giới sa di ni 
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Sa di Ni được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hiệp, 

Ngã Bảy, Cần Thơ. Đây là giới đàn đầu tiên do 

Giáo hội Liên Hoa tổ chức. Ni Trưởng được 

bầu làm Hòa thượng đầu đàn, chư Tăng được 

mời chứng minh và thuyết giáo. 
 

Sau lễ Tự tứ 1957, Ban Trị sự Giáo hội Liên 

Hoa được chỉnh đốn nghiêm túc. Tùy tài đức 

và tuổi đạo, quý Ni Trưởng được đề bạt vào 

các chức trách phù hợp. Sinh hoạt của Giáo hội 

vẫn như cũ, nếp hành đạo lưu động của Giáo 

hội mỗi ba tháng phải thay đổi trụ trì. Tứ y pháp 

vẫn đặc biệt được tôn trọng. Giáo hội Liên Hoa 

lại đủ duyên, mở mang thêm những đạo tràng 

Tịnh xá ở các tỉnh: Tây Ninh, Vũng Tàu, Hà 

Tiên… Cũng năm này (1957) Ni Trưởng thành 

lập Tịnh xá Ngọc Phương ngụ tại 498/1 đường 

Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Sài Gòn (nay là 

thành phố Hồ Chí Minh). 



 

62
 

N
i T

rö
ôûn

g 
H

uy
ønh

 L
ie

ân 
- 
Cu

oäc
 Ñ

ôøi
 v

aø 
Ñ

aïo
 N

gh
ie

äp 

 

 
 

Lễ khởi công xây dựng Tổ đình Ngọc Phương (1957) 
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7- THỜI KỲ HÀNH ĐẠO MIỀN TRUNG 
 

hấy thời cuộc có vẻ bình yên, Giáo hội 
Tăng Già và Giáo hội Liên Hoa muốn 

đem giáo pháp Khất Sĩ truyền bá đến dân chúng 
miền Trung. 

 

Sau lễ Tự Tứ Tăng 1957, Giáo hội Tăng Già 
bắt đầu cuộc thăm dò… Địa phương đầu tiên 
mà chư Tăng Khất Sĩ đặt chân đến là thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chư Tăng 
đi qua, chư Ni tiếp bước. Trì bình khất thực là 
pháp hành đắc dụng của Khất Sĩ. Buổi sáng 
chư Tăng hoặc chư Ni khất thực trên các đường 
phố, hoặc các thôn làng, chiều tối thuyết giảng 
kinh pháp tại các địa điểm công cộng cho dân 
chúng am hiểu. Hình ảnh đoàn du Tăng trang 
nghiêm đạo hạnh trong màu y vàng đập thẳng 
vào mắt người dân bản xứ khiến họ vừa ngạc 
nhiên, vừa hào hứng, xôn xao bàn tán, thích 
thú tò mò. Khi đã hiểu ra “Đạo Phật Khất Sĩ 
Việt Nam nối truyền Thích Ca chánh pháp”, 
họ phấn khởi biết bao, ngưỡng mộ biết bao! 
Tịnh xá Ngọc Cát tại Phan Thiết xuất hiện trên 
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một đồi cát trắng phau, lộng gió. Màu y vàng 
xuất gia pha lẫn màu áo trắng tại gia vào những 
ngày cúng hội, trông đẹp mắt làm sao, đạo vị 
làm sao! 

 

“Phố thôn phấp phới y vàng, 

Nam thanh, nữ tú hàng hàng xuất gia. 

Miền Trung chào đón Tăng già, 

Thuyền sen lướt sóng ta bà hóa duyên”. 

(Thơ NH) 
 

 
 

Ni Trưởng cùng chư Ni chụp hình lưu niệm 
tại Non Nước, Đà Nẵng 
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Bình Thuận rồi đến Ninh Thuận – Phan 
Rang, Khánh Hòa – Nha Trang, Phú Yên – Tuy 
Hòa, Bình Định – Quy Nhơn, Quảng Ngãi, 
Quảng Nam – Tam Kỳ, Hội An, Đà Nẵng, 
Thừa Thiên, Huế, Quảng Trị – Cam Lộ và các 
tỉnh cao nguyên: Gia Lai – Pleiku, Phú Bổn, 
Kontum, Đaklak – Buôn Mê, Lâm Đồng – Đà 
Lạt, Bảo Lộc… không có tỉnh thành nào trên 
dải đất Trung phần Việt Nam mà không có gót 
chân Ni Trưởng đi qua giáo hóa bá tánh, thành 
lập đạo tràng, tiếp độ môn sinh, thuyết giảng 
kinh pháp, phổ biến giáo lý. 

 
 

Ni Trưởng cùng đoàn lữ hành tại Ba Ngòi - 
Khánh Hòa năm 1959 
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Những buổi thuyết giảng công cộng do Ni 
Trưởng đảm nhiệm, hàng ngàn thính chúng 
đến nghe, hàng trăm cư sĩ xin thọ Tam Quy 
Ngũ Giới. Họ ngưỡng mộ nhất là những bài 
thơ do Ni Trưởng sáng tác, văn từ diễm lệ, ý 
đạo thâm trầm, dào dạt từ tâm, sáng ngời chân 
lý, như bài thơ nói về Giới sát: 

 

“Thú kia nó cũng là thân, 

Cũng xương, cũng thịt, có phần như ta. 

Đánh đau chúng nó kêu ca, 

Tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng. 

Tánh linh người, vật cũng đồng, 

Xuống tay bao nỡ, cầm lòng sao đang. 

Thân ta thì muốn cho an, 

Mà thân của chúng lại toan xéo dày!” 

(Giới Sát - xem Phần phụ lục trang 324) 
 

Vốn có căn bản Phật Pháp từ nền giáo lý 
Bắc Truyền nhưng trải qua thời gian dài đã mai 
một, Phật tử chỉ hiểu Tăng Ni qua kinh sách. 
Nay hình bóng Tăng Ni Khất Sĩ đã làm sống 
lại thời đại vàng son Phật giáo dưới thời Phật 
Tổ sinh tiền, dân chúng miền Trung nói chung 
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và giới Phật tử tại gia nói riêng vô cùng phấn 
khởi. Ban ngày họ theo sát chân đoàn du Tăng 
để đặt bát cúng dường, tối đến họ tập trung về 
địa điểm thuyết giảng để nghe pháp, học kinh. 
Kinh Khất Sĩ đã được Ni Trưởng chuyển ngữ từ 
Hán Tạng, Pāli Tạng ra thành Việt ngữ, lại còn 
thi hóa, đọc lên hiểu liền, dễ nhớ, dễ thuộc như 
Kinh A Di Đà, Phổ Môn, Hồng Danh, Vu Lan, 

 

 

Kỷ niệm chuyến đi Bảo Lộc năm 1973 
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Báo Hiếu, Kinh Di Giáo, Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Bát Nhã Tâm Kinh, Quy Sơn Cảnh 
Sách (Hán Tạng). Kinh Cầu An, Cầu Phước, 
Cầu Chúc, Dâng Y Ca Sa, Phóng Sanh, Cầu 
Nguyện Khi Thiền Định, Kệ Trích Lục, Kinh 
Vô Ngã Tướng… (Pāli Tạng). Kệ Ni Trưởng 
sáng tác: Xưng Tụng Tam Bảo, Sám Hối Tam 
Bảo, Sám Hối Tam Nghiệp, Giới Sát, Thân – 
Khẩu – Ý v.v…là theo sự chỉ đạo và hướng 
dẫn của Tổ Sư Minh Đăng Quang. Viết xong, 
Ni Trưởng trình lên Tổ, Tổ chứng minh và cho 
phổ biến; còn dạy hàng đệ tử lấy đây làm thời 
khóa thọ trì và tu tập. 

 

Bằng thể loại Lục bát, Song thất lục bát, Ngũ 
ngôn…, thơ Ni Trưởng đậm đà bản sắc dân tộc, 
dạt dào tình thương muôn loài. Ni Trưởng khéo 
vận dụng những hoán dụ, ẩn dụ, tu từ khiến 
những từ ngữ dân gian mộc mạc trở nên điêu 
luyện, biểu cảm, người đọc dầu ở vào trình độ 
nào cũng hiểu được, lãnh hội được, tin cậy được. 

 

Bước chân đoàn du Tăng Khất Sĩ đến đâu, 
tịnh xá xuất hiện đến đó. Ban đầu chỉ là tôn, 
ván, tre, lá thô sơ, sau cải thiện dần dần. Về 
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tịnh xá bên Ni giới, Ni Trưởng được Phật tử 
mời đến chứng minh, chỉ đạo, cho bảng hiệu và 
đứng tên thành lập. Ni Trưởng lấy chữ NGỌC 
được Tổ cho từ trước, kết hợp với địa danh của 
địa phương ghép thành bảng hiệu tịnh xá, mang 
ý đạo cao siêu. Chữ NGỌC tượng trưng ngọc 
ma ni như ý, dụ cho pháp tánh thanh tịnh vô 
nhiễm, nhiệm mầu bất sanh bất diệt. Từ sau kết 
hợp địa danh tượng trưng tình cảm thân thương 
của quê hương thân yêu, nơi chôn nhau cắt rốn 
của con người. 

 

 

Ni Trưởng cùng đoàn lữ hành tại Ba Ngòi – 
Khánh Hòa năm 1959 
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Ví dụ: Tịnh xá ở xã Cẩm Châu thì bảng hiệu 
là Ngọc Châu, Tịnh xá ở huyện Bồng Sơn thì 
bảng hiệu là Ngọc Sơn, Tịnh xá ở huyện Cam 
Lộ thì bảng hiệu là Ngọc Lộ v.v… 

 

“Từ miền Nam đổ về Trung, 

Hương Giang vọng tiếng, Cửu Long gọi mời. 

Bây giờ tịnh xá trăm ngôi, 

Như trăm nhánh ngọc tươi chồi vô ưu”. 
(Thơ Trụ Vũ) 

 

Phong tục tập quán miền Nam có nhiều 
khác biệt với người miền Trung, cho nên tính 
cách cũng như cuộc sống của người dân Nam 
Bộ cũng khác biệt với dân chúng miền Trung 
về nhiều mặt. Kinh tế miền Nam khá ổn định, 
thoải mái, đã un đúc tâm hồn dân chúng miền 
Nam nhẹ nhàng thoải mái. Trái lại người dân 
miền Trung do cuộc sống khó khăn, đất đai 
khô cằn, thiên tai bão lụt luôn đe dọa, lại thêm 
cả ngàn năm chịu ảnh hưởng lễ giáo Nho gia 
khiến tâm hồn của họ thiên về phục tùng 
nguyên tắc. Đó là nói cách chung, chứ ở đâu 
mà không có ngoại lệ. 
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Nhưng trách nhiệm của sứ giả Như Lai là 
“đem đạo vào đời” thì phải “đáo xứ tùy duyên”, 
phải biết vận dụng phương tiện quyền xảo để 
sao cho phù hợp với cuộc sống và con người 
mỗi nơi, mỗi chốn: 

 

“Sứ giả Như Lai dám nại hà, 

Trung, Nam cách trở dặm nghìn xa. 

Địa phương tập quán nhiều sai khác, 

‘Nhập khúc tùy giang’, giảng lục hòa”. 

(Thơ NH) 
Mặc dầu đáo xứ tùy duyên, nhưng căn bản 

phải triệt để tôn trọng Bát chánh đạo và người 
lãnh trách nhiệm “Sứ giả Như Lai” phải hội đủ 
ba mặt: thân giáo, khẩu giáo và ý giáo, để thể 
hiện tốt khía cạnh Bi - Trí của nhà Phật. 

 

Với sở trường văn thơ, Ni Trưởng đã “văn 
dĩ tải đạo” (lấy văn chở đạo). Dùng thơ văn 
đánh thức đạo tâm con người, chủ trương của 
Ni Trưởng là: 

 

“Văn có Đạo cội nguồn cây tốt, 

Đạo nương văn ý tột lý mầu. 

Lá cành sầm uất bền lâu, 

Văn chương, đạo đức cùng nhau độ đời. 
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Pháp thâm diệu văn từ thâm diệu, 

Văn phi thường pháp hiểu phi thường. 

Văn truyền, pháp hiển hoằng dương, 

Văn phò lấy đạo một đường dung thông”. 

(Văn Với Đạo –  xem Phần phụ lục trang 353) 
 

Ni Trưởng dùng thơ văn để soi sáng, dìu dắt 
và nâng đỡ hàng môn sinh cũng như giới tại gia 
cư sĩ. Người vận dụng triệt để tài nghệ thơ văn 
của mình cho công việc truyền bá giáo pháp, 
dẫn dắt hậu lai. Điều này sẽ được bàn rộng ở 
phần “Sự nghiệp thơ văn”. 

Nét đặc trưng của Ni Trưởng là “Phú kệ pháp 
danh”. Mỗi đệ tử thọ tam quy, ngũ giới, với Ni 
giới Hệ phái Khất Sĩ đều được Ni Trưởng tặng 
cho một bài kệ bốn câu, với nội dung nói lên ý 
nghĩa pháp danh, chỉ ra tâm nguyện của giới tử 
và hướng dẫn sự tu tập. 

Ví dụ : Pháp danh Ngọc Diệu: 
“Ngọc Diệu tâm tư lý diệu mầu, 

Sưu tầm kinh luật nghĩa cao sâu. 

Từ bi bố thí gieo duyên phước, 

Trí tuệ chơn không diệt khổ sầu”. 
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Vào những năm 60 - 61 - 62, Hệ phái Khất 
Sĩ phát triển trên dải đất Trung phần Việt Nam 
đạt đến cao điểm. Các tỉnh thành từ Phan Thiết 
đến Quảng Trị, Bến Hải và các thành phố cao 
nguyên, sự hiện diện của bóng y vàng và các 
ngôi tịnh xá hình bát giác là hiện thực sinh 
động. Nhưng rồi quy luật thăng trầm lại lăn 
theo bánh xe thời cuộc. Rằm tháng Tư âm lịch 
(1963), cờ Phật giáo ở Huế bị triệt hạ, chính 
quyền Ngô Đình Diệm bộc lộ tính chất độc tài. 
Không chấp nhận sự áp đặt bất công, Phật tử 
đã vùng lên tranh đấu đòi tự do tín ngưỡng. Sự 
kiện này, Ni Trưởng viết: 

 

“Cờ Phật giáo là linh hồn Phật giáo, 

Ngày đản sanh triệt hạ thấy sao đành. 

Người Việt Nam, quốc thổ Việt Nam, 

Đạo truyền thống diệt tiêu nhìn há nỡ”. 

(Hiệu Triệu – Thơ Ni Trưởng) 
 

8- THỜI KỲ THAM GIA CÁCH MẠNG 
 

iến cố Phật giáo năm 1963 đã góp phần 
đẩy mạnh cuộc chiến Việt Nam lên cao, 

sự vận động của Phật giáo gắn liền với sự vận 
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động của lịch sử dân tộc Việt Nam. Người Phật 
tử chân chính nào cũng là người công dân đầy 
trách nhiệm với quê hương đất nước mình. 
Trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, có 
bóng dáng của người Phật tử Việt Nam là lẽ 
đương nhiên. Và, thời đại nào, người Phật tử 
cũng luôn gắn bó với quê hương, dân tộc mình. 
Quân đội Sài Gòn càn quét vùng nông thôn 
miền Nam; thanh niên Việt Nam bị bắt lính, đôn 
quân và ra đi không có ngày trở lại. Góa phụ, 
cô nhi Việt Nam bị lùa vào các trại tập trung, 
người lớn không có công ăn việc làm, trẻ em 
không có trường lớp để học. Chiến tranh càng 
leo thang thì phụ nữ Việt Nam ngày càng nhiều 
góa phụ, trẻ em Việt Nam ngày càng nhiều mồ 
côi và phụ lão Việt Nam ngày càng đơn độc 
không nơi nương tựa tuổi già. Hoàn cảnh đất 
nước Việt Nam lúc bấy giờ là điều kiện tất yếu 
cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ra đời và 
nhanh chóng phát triển. 

 

Trước thảm cảnh ấy, người tu sĩ Phật giáo 
nói chung, Ni giới Hệ phái Khất Sĩ nói riêng, 
không thể điềm nhiên tọa thị. 
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“Người đi biệt tích đâu đâu, 

Người còn oằn oại, ốm đau, tật nguyền. 

Già nua cơ cẩn truân chuyên, 

Trẻ con lạc lõng, hư hèn tuổi thơ. 

Khăn tang khắp nẻo, cùng bờ”!… 

(Tang Tóc –  xem Phần phụ lục trang 327) 
 

“… Chiến tranh nữa mười năm khốc liệt, 

Ngày ngày đưa đám chết thanh niên. 

Đau lòng tự hỏi liên miên, 

Tu chờ người chết cầu lên cõi nào ?” 
 

(Ba Mươi Năm Diễn Tiến –  xem Phần phụ 
lục trang 367) 

 

Một mặt, Ni Trưởng viết những dòng thơ 
thống thiết, bi thương, lên án chiến tranh, cổ 
vũ lòng yêu nước, như những bài thơ “Khước 
Từ”, “Tang Tóc”, v.v… Mặt khác, Ni Trưởng 
tích cực hoạt động từ thiện xã hội, thành lập 
cô, ký nhi viện, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em nạn 
nhân chiến cuộc, nuôi giấu cán bộ nằm vùng, 
tiếp tế lương thực, thuốc men cho thương bệnh 
binh Giải Phóng. 
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Chiến tranh càng leo thang, các phong trào 
đấu tranh của sinh viên học sinh càng quyết 
liệt. Phong trào “Phụ nữ đòi quyền sống” ra 
đời. Báo chí Sài Gòn đăng tải những tin thời sự 
nóng hổi. Chính quyền Sài Gòn ra lệnh đóng 
cửa những nhật báo đăng tin bất lợi. Ký giả 
các nhật báo lại xuống đường biểu tình dưới 
hình thức: “Ký giả ăn mày” thật sôi nổi, thật 
hào hùng. Sài Gòn càng sôi sục, Mỹ càng hung 
bạo dội bom xuống miền Bắc và thủ đô Hà 
Nội thì miền Nam lại càng biểu tình “Đội quân 
đầu tròn” (tu sĩ) hoạt động song song với “Đội 
quân tóc dài” (phụ nữ). Biểu tình, tuyệt thực, 
mít tinh liên tục tại các công viên, Dinh Độc 
Lập, chợ Bến Thành, nếm trải biết bao lựu đạn 
cay, dùi cui, ma trắc … Quý tu sĩ bị bắt bớ, 
tra tấn, tù đày, thậm chí bị thủ tiêu trong bóng 
tối nào khác chi người đời. Dầu vậy, càng bị 
khủng bố thì tinh thần đấu tranh càng cao. Các 
Ni cô Khất Sĩ ngồi tuyệt thực trước Dinh Độc 
Lập, chỉa loa vào Dinh hô vang: “Phải chấm 
dứt độc tài, độc diễn. Tổng thống Thiệu phải 
từ chức. Mỹ phải cút khỏi miền Nam Việt 
Nam v.v…” Mọi hoạt động ở Tịnh xá Ngọc 
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Phương vào thời điểm này hầu như nghiêng 
hẳn về sự giải phóng miền Nam. Tịnh xá Ngọc 
Phương, trung ương của Ni giới Hệ phái Khất 
Sĩ bị chính quyền Sài Gòn phong tỏa, nội bất 
xuất ngoại bất nhập. Ni Trưởng cho dựng một 
giàn thiêu “dã chiến” ngay trước cổng Tịnh xá, 
để, nếu bị cảnh sát đàn áp, tấn công thì chư Ni 
Ngọc Phương sẽ tự thiêu tập thể để phản đối. 
Ni Trưởng lại làm thơ: 

 

“Nguyện xin hiến trọn đời mình, 
 

Cho nguồn đạo pháp, cho tình quê hương”. 
 

Tình hình Tịnh xá Ngọc Phương căng thẳng 
từ đầu tháng 8 năm 1970 cho đến 12 giờ trưa 
ngày 29/04/1975 mới được buông tha. 

 

“Ba mươi giải phóng thành đô, 

Mà ngày hăm chín cửa chùa còn canh”. 

(Ba Mươi Năm Diễn Tiến –  xem Phần phụ 
lục trang 367) 
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9- THỜI KỲ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG 
VÀ ĐẠO PHÁP 

 

au ngày đất nước thống nhất, thời kỳ quá 
độ xây dựng xã hội chủ nghĩa là một thử 

thách lớn đối với người dân miền Nam, nhất là 
giới tu sĩ vô sản như Khất Sĩ. Từ môi trường 
thụ động chuyên tu, mọi nhu cầu về cuộc sống 
đều dựa vào sự cúng dường của bá tánh, đột 
ngột chuyển sang môi trường hoạt động – “kinh 
tế tự túc nhà chùa” – mà vai trò lãnh đạo của 
Ni Trưởng là quản lý hàng trăm ngôi tịnh xá, 
dưỡng dục hàng ngàn chúng Ni; Ni Trưởng phải 
bảo quản cơ sở vật chất, bảo toàn nếp tu chân 
chính sao cho hoàn hảo, không để mất mát hư 
hao. Vậy mà Ni Trưởng đã vượt qua hết mọi khó 
khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, khả năng 
thích ứng của Ni Trưởng thật siêu việt. 

Những tịnh xá ở thôn quê, Ni Trưởng dạy 
chư Ni làm ruộng rẫy, lập vườn, lấy lúa ngô, 
đậu bắp ngắn hạn, nuôi cây ăn trái dài hạn. Ở 
thành phố, Ni Trưởng dạy làm tương chao, bánh 
mứt. Tiêu biểu như ở Tịnh xá Ngọc Phương 
thành phố Hồ Chí Minh, thành lập lò sản xuất 
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bánh mứt thật quy mô, mặc dầu nhân khẩu học 
ni luôn dư trăm (100) mà kinh tế không bao 
giờ thiếu hụt. Bất cứ cảnh ngộ nào Ni Trưởng 
cũng hòa nhập được. Đọc bài thơ “Mứt Tết 
Mệt Nhừ” của Ni Trưởng, chúng ta mới thấy 
Ni Trưởng nói sao làm vậy. 

“Vẫn vào đời nhưng chẳng bị đời câu, 

Đâu cũng pháp và đâu đâu cũng pháp”. 

(Lối Đi –  xem Phần phụ lục trang 383) 
 

Một bậc chân tu đã ly trần từ thuở tóc còn đen 
nhánh, vậy mà đến khi tuổi ngoài sáu mươi, còn 
thích ứng được với hoàn cảnh: “Kinh tế tự túc 
nhà chùa” và tổ chức những cơ sở kinh tế thật 
thành công, thật hào hứng. Một con người thật 
đa năng, từ sự tu hành chơn chất: “Nhứt bát 
thiên gia phạn, cô thân vạn lý du”, đến những 
tham gia cách mạng “Giặc Đến Nhà” (Đóa 
Sen Thiêng), công tác từ thiện xã hội “Ai Giết 
Con Côi” (Đóa Sen Thiêng), kinh tế tự túc nhà 
chùa “Mứt Tết Mệt Nhừ” (Đóa Sen Thiêng). 
Mặt nào Ni Trưởng cũng thành công và thành 
công xuất sắc. 
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Về phần Giáo hội Phật giáo “Đào tạo tăng 
tài”, Ni Trưởng tích cực đóng góp thành lập 
trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở II tại 
thành phố Hồ Chí Minh, các trường Trung cấp 
Phật học tại các tỉnh thành phía Nam, cổ động 
tín đồ ủng hộ thường xuyên tài lực cho công 
cuộc xây dựng và duy trì dài lâu các trường 
Phật Học nói trên. Tại Tổ đình Ngọc Phương, 
Ni Trưởng hoặc trực tiếp hoặc chỉ đạo cho ban 
Giáo dục Hệ phái tạo mọi điều kiện thuận lợi 
đào tạo các lớp Ni sinh trong việc học tập giáo 
lý, học tập chương trình Trung học, Đại học 
đạo cũng như đời. Hàng chục Ni cô tốt nghiệp 
các khóa 1, 2, 3, 4… đến nay đã là khóa 10 
trường Cao cấp Phật học, hàng trăm Ni cô tốt 
nghiệp các trường Trung cấp Phật học, hàng 
chục Ni cô tốt nghiệp cử nhân đời tại Đại học 
Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, và trên 20 
Ni cô tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ Phật học quốc tế 
tại Ấn Độ, Myanmar, Đài Loan và Trung Quốc 
là từ nền tảng tâm nguyện của Ni Trưởng hoặc 
tự thân tổ chức, hoặc di chúc lại. Ước mơ của 
Ni Trưởng nay đã trở thành hiện thực. 
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Đâu phải chỉ có lo kinh tế nhà chùa mà thôi, 
Ni Trưởng còn tích cực tham gia những công 
tác xã hội như mua công trái dài hạn nhiều đợt, 
từ thiện nghĩa vụ: kết nghĩa với bệnh viện Quân 
Y 175, ủy lạo trại phong Bến Sắn, trại phong 
Thủ Thiêm, dưỡng trí viện Biên Hòa, nhà tinh 
thần Gò Vấp, mầm non Xóm Mới, thiếu nhi tàn 
tật Thị Nghè, trường nuôi dạy thiếu nhi Quận 
3, các lớp học tình thương do phường xóm tổ 
chức. 

 

*Những chức vụ xã hội sau ngày giải 
phóng: 

 

- Phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc TP. Hồ Chí 
Minh. 

 

- Đại biểu Quốc hội Khóa VI - 25. 04. 1976 
 

- Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Phụ nữ 
Trung ương. 

 

- Phó chủ tịch Ban Liên lạc Phật Giáo yêu 
nước TP. Hồ Chí Minh. 

 

- Ủy viên Ban Vận động Phật giáo Thống 
nhất Phật giáo Việt Nam. 
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- Ủy viên Kiểm soát Trung ương GHPGVN 
– 1981. 
 

- Phó chủ tịch UB Bảo vệ Hòa bình Thế giới 
TP. Hồ Chí Minh. 

 

* Được Đảng và nhà nước tặng thưởng: 
 

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 
nhất. 

 

- Huân chương độc lập hạng nhì. 
 

- Huân chương quyết thắng hạng nhất. 
 

- Huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh. 
 

- Bằng khen 10 năm của Ủy ban Thành phố. 
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V

 

10- THỜI KỲ LÂM BỆNH VÀ VIÊN 
TNCH 

 

ô  thường  là  định  luật.  Bốn  chu  kỳ: 
thành - trụ - hoại - diệt, điều hành toàn 

bộ sinh hoạt của vạn hữu trong vũ trụ này, chỉ 
có những bậc chứng ngộ chân lý vô sanh mới 
thoát khỏi vòng cương tỏa của vô thường. Đức 
Phật Thích Ca là một trong những vị Phật đã 
vượt thoát luân hồi (trừ thân vật lý) và thung 
dung tự tại trong cõi vĩnh hằng bất diệt. 

 

Suốt 65 năm trụ thế, Ni Trưởng Huỳnh Liên 
đã cống hiến trọn vẹn thân, tâm, trí, tánh của 
mình để “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng 
sanh”. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, 
tuy nằm trên giường bệnh, Ni Trưởng vẫn còn 
quan tâm đến các anh em thương bệnh binh ở 
bệnh viện Quân Y 175. Ni Trưởng dành dụm 
tiền uống thuốc của mình, mua tặng các anh em 
một tivi màu (tivi màu thời đó rất quý hiếm) và 
mua máu tiếp cho bệnh viện Ung Bướu. 

 

Thấy Ni chúng lo âu, lập bàn hương án cầu 
an cho Thầy, thậm chí có người nguyện cúng 
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dường tuổi thọ cho Thầy, cầu mong Thầy sống 
dư 100 tuổi … Ni Trưởng ân cần dặn dò chư đệ 
tử tinh tấn hành trì Bát chánh đạo, sống đoàn 
kết, đúng tinh thần lục hòa kỉnh, duy trì và phát 
triển sự nghiệp Tổ Thầy…Rồi Ni Trưởng viết 
bài “Cành Hoa Vô Úy”, nêu cao tinh thần vô 
ngã, xả kỷ lợi tha, khẳng định ý nghĩa cầu an 
thiết thực, đúng quy trình chánh tri kiến, xóa 
sạch mọi bóng dáng của tham ái, không còn dư 
tàn. 

 

 

Chư đệ tử hai miền Nam-Trung dâng lễ phẩm 
mừng khánh tuế Ni Trưởng 



87  

 

CÀNH HOA VÔ ÚY 
 

Cầu có nguyện, nguyện cầu mới đúng, 

Thầy đau, nhằm bịnh chứng nguy nàn. 

Trò thương vây bọc hàng hàng, 

Lòng đau, lệ đổ, cầu an cho Thầy. 

Nầy quý vị, nghe đây khẩn thiết, 
 

Pháp tu hành quán triệt nguyên nhân. 
 

Thân dầu có bệnh hành thân, 
 

Mà tâm không bịnh, tinh thần không đau. 
 

Pháp vô úy, không nao sống chết, 

Chết không lo, dứt hết sầu lo. 

Ai rằng bệnh khổ nguy cơ, 
 

Mình đi thong thả, bước vô dưỡng đường. 
 

Nghiệp đã gọi, khôn phương trốn tránh, 

Tránh được đâu, mà tránh đi đâu. 

Chi bằng vui lãnh mau mau, 
 

Nguyện xin gánh vác khổ đau cho người …” 
 

(Cành Hoa Vô Úy –  xem Phần phụ lục 
trang 370) 
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Đến giờ phút cuối cùng, Ni Trưởng còn gắng 
viết lời di huấn: 

 

“Ngày đã cận, cần tu gấp rút, 

Giới giữ sao trong sạch như xưa. 

Định – Huệ không thiếu không thừa, 

Lợi ích dân chúng, đúng vừa khả năng”. 

(Thơ NT Huỳnh Liên) 
 

Vào ngày 19/3 Âm lịch, Ni Trưởng từ giã 
môn sinh, tín đồ, xả bỏ phàm thân, quy lai Phật 
cảnh. Ni Trưởng viên tịch là một mất mát lớn 
đối với Hệ phái Khất Sĩ nói riêng và đối với 

 

 

 
 

Kim quan của Ni Trưởng được tôn trí 
tại Tổ đình Ngọc Phương 
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Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Ni 
Trưởng Huỳnh Liên chẳng những là tinh hoa 
của Phật giáo mà còn là tinh hoa của nhân loại, 
được hàng môn sinh vô vàn tiếc thương, quý 
kính. 

 

Tổng Bí thư Đỗ Mười và Tổng Bí thư Nguyễn Văn 
Linh đến thăm hỏi và chia buồn cùng Ni giới Hệ 

phái Khất Sĩ, nhân ngày Ni Trưởng viên tịch 
19.03 Đinh Mão (1987) 

 

 

“Thương Đức Ni Sư lượng hải hà, 

Nặng tình dân tộc mãi xông pha. 

Nặng lòng Đạo pháp gìn quy giới, 

Nặng nghĩa môn sinh giữ nhẫn hòa. 



90 Ni Tröôûng Huyønh Lieân - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp 

 

Kính Đức Ni Sư trí huệ cao, 

Kệ kinh thông đạt sáng trăng sao. 

Thơ văn điêu luyện tài siêu chúng, 

Đời, Đạo thích nghi tự thuở nào. 
 

Cảm Đức Ni Sư mở đạo trường, 

Trung – Nam bao bọc một tình thương. 

Mãn lo đời sống cho ni chúng, 

Nào biết thân mình bịnh nhiễu nhương. 
 

Tiếc bậc Ni lưu lắm đức tài, 

Đạo đời một gánh nặng oằn vai. 

Thi gan, trải mật thân bồ liễu, 

Sáng chói non sông, rạng Bửu đài”. 
 

“Con biết vô thường lẽ tự nhiên, 

Nhưng ôi! Đau khổ thật vô biên. 

Làm sao khuây khỏa tình sư đệ, 

Hình bóng ngày nao rợp cửa Thiền! 
 

“Đốt nén hương lòng con thiết tha, 

Thầy về Phật cảnh ngự liên tòa. 

Thung dung, tự tại ngoài tam giới, 

Cho bõ công dày năm tháng qua”. 

(Thơ NH) 
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Suốt 40 năm phụng sự đạo pháp và dân tộc, 
Ni Trưởng đã thực hành đúng những gì Ni 
Trưởng đã phát nguyện khi mới vừa gặp Tổ Sư 
MINH ĐĂNG QUANG. 

 

“Đoạn dứt cái ta, dứt tội tình, 

Lập thân hành đạo độ nhơn sinh. 

Suốt đời tận tụy thi ân đức, 

Giác ngộ thế gian, giác ngộ mình”. 
 

(Tự Thuật – xem Phần phụ lục trang 408) 
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II. CÔNG TRÌNH PHIÊN DNCH VÀ THI 

HÓA KINH PHẬT CỦA CỐ NI TRƯỞNG 

HUỲNH LIÊN 
Vốn có căn bản Hán văn từ truyền thống gia 

đình, nên khi vào Đạo, Ni Trưởng học kinh 
Phật thuộc hệ Hán tạng rất mau. Lại thêm có 
bổn nguyện dìu dắt phái nữ và quảng độ chúng 
sanh, Ni Trưởng đã bỏ công sức phiên dịch một 
số kinh thông dụng của nhà Phật thuộc hệ Hán 
tạng ra tiếng Việt; và với tài năng thi thơ của 
mình, Ni Trưởng thi hóa kinh Phật có vần điệu 
dễ nhớ, dễ thuộc nhằm phổ cập kinh Phật vào 
đại đa số quần chúng Phật tử. Cho dầu là thành 
phần trí thức hay bình dân, qua bản dịch của 
Ni Trưởng, họ cũng thâm nhập được lý kinh 
và ứng dụng được vào đời sống thực tế hầu thu 
hoạch được lợi ích thiết thực. 

 

Trong phần nghi thức, bắt đầu vào kinh là 
phần TÁN HƯƠNG. 

 

Cưu Ma La Thập Hán dịch: 
 

“Lư hương sạ nhiệt, 

Pháp giới mông huân, 
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Chư Phật hải hội tất giai văn, 

Tùy xứ kiết tường vân, 

Thành ý phương ân, 
 

Chư Phật hiện toàn thân. 
 

Nam mô Hương Vân Cái bồ tát ma ha tát (3 lần)”. 
 

Ni Trưởng Huỳnh Liên Việt dịch và thi hóa 

thành bốn câu thơ Lục bát: 

“Lư vàng vừa đốt hương thanh, 
 

Khói xông pháp giới kết thành tường vân, 

Chí tâm thỉnh nguyện ân cần, 

Ngưỡng mong chư Phật hiện thân chứng lòng. 
 

Nam mô Hương Vân Cái bồ tát ma ha tát (3 lần)”. 
 

Ni Trưởng dịch thật sát nghĩa, giàu hình ảnh 

và âm điệu. 
 

Bài KHAI KINH: 
 

Nguyên âm Hán là một đoạn thơ Tứ tuyệt: 
 

“Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, 

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 
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Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 
 

Nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa”. 
 

Ni Trưởng giữ nguyên thể thơ Tứ tuyệt: 
 

“Huyền diệu trên đời pháp rộng sâu, 

Trăm ngàn muôn kiếp dễ chi cầu, 

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, 

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu”. 
 

Tuy từ ngữ “huyền diệu” là một từ gốc Hán 
nhưng đã được Việt hóa từ lâu. Nói đến khái 
niệm “huyền diệu”, ai cũng hiểu đó là một từ 
thuộc phạm trù tâm linh, trừu tượng, không 
thể lấy cái cụ thể để đối chiếu, so sánh được 
nên Ni Trưởng giữ nguyên gốc Hán, và để 
người đọc thầm hiểu. 

 

Cụm từ “chơn thật nghĩa”, Ni Trưởng dịch 
thành “nghĩa nhiệm mầu” vẫn đúng với ý “ng- 
hĩa chơn thật” mà kinh văn đề cập đến. Đây là 
lẽ thật tột cùng, lẽ thật vĩnh cửu, không bị thời 
gian chi phối, không gian cách ngăn. Cũng 
như bốn sự thật tột cùng, vĩnh cửu trong cuộc 
sống, được gọi là “Tứ diệu đế’ vậy. 
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Bằng thể thơ Tứ tự, một thể thơ “đồng dao” 
Việt Nam, vốn có tiết tấu chuyển nhanh, mạnh 
mẽ, Ni Trưởng chuyển dịch Kinh A Di Đà với 
quang cảnh cực lạc trở nên lớp lang, thứ tự và 
sinh động. 

 

Nguyên âm Hán (văn xuôi): Cưu Ma La 
Thập Hán dịch. 

 

1- PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH 
 

“Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ 

quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, dữ đại Tỳ Kheo 

tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, giai thị 

đại A La Hán, chúng sở tri thức. 
 

Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền 

Liên”… (xin lược dẫn). 

Ni Trưởng Huỳnh Liên Việt dịch và thi hóa: 
 

“Ta nghe thuở nọ, 

Phật ở Kỳ Viên, 

Tại miền Xá Vệ, 

Tăng sĩ một thiên, 
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Hai trăm năm chục, 

La Hán cao niên, 

Toàn là bực lớn, 

Ai cũng biết tên: 
 

Trưởng Lão Xá Lợi Phất, 

Ma Ha Mục Kiền Liên”… 

Vân vân và vân vân. 

Sau khi đã liệt kê toàn bộ đại chúng, từ các 
bậc thượng thủ như các Ngài Xá Lợi Phất, Mục 
Kiền Liên đến hàng thiên long bát bộ… Kinh 
miêu tả toàn bộ quang cảnh cực lạc, cuối cùng 

kinh kết luận: 
 

Cưu Ma La Thập: 
 

“Cập chư tỳ kheo, nhất thiết thế gian: Thiên 
Nhơn, A tu la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan 
hỷ tín thọ phụng hành, tác lễ nhi khứ”. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên: 

“Phật nói kinh dứt, 

Các Tỳ Khưu Tăng, 

Ngài Xá Lợi Phất,… 
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Tu La, Thiên, Nhơn, 

Thế gian tất cả, 

Nghe đều vui mừng, 

Kính tin vâng thọ, 

Đảnh lễ lui chơn”. 

TÁN PHẬT 
 

Cưu Ma La Thập: 
 

A Di Đà Phật thân kim sắc, 
 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân. 

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, 

Hám mục trừng thanh tứ đại hải, 

Quang trung hóa Phật vô số ức. 

Hóa bồ tát chúng diệc vô biên, 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh. 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ 
đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên: 
 

A Di Đà Phật thân vàng, 
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Tướng xinh sắc tốt minh quang ai bì. 
 

Bạch hào như núi tu di, 
 

Mắt trong bốn biển so bị vẫn hơn. 
 

Hào quang hóa Phật vô ngần, 

Hóa bồ tát chúng vô cùng vô biên. 

Độ sanh bốn tám lời nguyền, 
 

Hàm linh chín phẩm đồng lên giác ngàn. 
 

Bản dịch Việt của Ni Trưởng Huỳnh Liên 
thật đầy đủ vừa bao quát được nội dung kinh, 
vừa diễn đạt một cách sinh động quang cảnh 
của pháp hội. 

 

Ra kinh là phần Kinh Bát Nhã, Sám Thập 
Phương, Thập Nguyện và Hồi Hướng. 

 

Bát Nhã Tâm Kinh là bản kinh vô cùng cô 
đúc cả ngữ lẫn nghĩa. Bát Nhã là dịch từ nguyên 
âm Pāli (Pañña), chữ Hán dịch là “trí tuệ”. 

 

Nhưng chỉ một từ ngữ “trí tuệ” thì không đủ 
lột tả hết ý nghĩa Pañña. Trong nhà Phật, trí tuệ 
còn chia thành ba bậc. Trí tuệ bậc một (kiến 
thức) gồm có tưởng tri, thức tri. Trí tuệ bậc hai 
gồm có thắng tri, liễu tri. Trí tuệ bậc ba là tuệ 
tri Pañña. Bát nhã thuộc tuệ tri. 
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Dịch kinh Bát Nhã ra tiếng Việt mà thật sát 
nghĩa, không rườm rà, luộm thuộm đã là khó 
lắm rồi; huống nữa là diễn thành thơ. Vậy mà 
Ni Trưởng diễn thành thơ Lục bát, một thể thơ 
đặc trưng Việt Nam. Từ ngôn ngữ bình dân 
Việt Nam, qua bút pháp của Ni Trưởng, ngôn 
ngữ ấy đã được nâng lên ngôn ngữ nghệ thuật, 
điêu luyện, hàm súc, lưu loát và thi vị. 

 

2- BÁT NHÃ TÂM KINH 
 

Cưu Ma La Thập Hán dịch: 
 

“Quán Tự Tại bồ tát, hành thâm bát nhã ba 
la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn gia không, 
độ nhất thiết khổ ách”. 

 

……… 
 

Ni Trưởng Huỳnh Liên Việt dịch và thi hóa: 
 

“Khi hành Bát nhã ba la, 
 

Ngài Quan Tự Tại soi ra tột cùng, 

Thấy ra năm uẩn đều không, 

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua”. 
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Ni Trưởng dùng trạng từ “tột cùng” để giải 
nghĩa động từ “hành thâm” của Hán ngữ. Từ 
dùng đã không sai mà còn có ý nghĩa sâu, rộng 
hơn từ “hành thâm”. Tột cùng là nói đến chỗ 
rốt ráo của sự thực hành. 

 

“Thấy ra” là động từ tiếng Việt. Ni Trưởng 
chế tác thay thế cho động từ “chiếu kiến” của 
Hán tự. Động từ “thấy ra” rất bình dân của Việt 
Nam lại lột tả được hết ý nghĩa cô đúc “chiếu 
kiến” của chữ Hán, vừa chính xác, vừa dễ hiểu 
đối với người bình dân Việt Nam. 

 

Sau bài kinh Bát Nhã, các bài Sám Thập 
Phương, Thập Nguyện, Hồi Hướng đều được 
Ni Trưởng chuyển dịch một cách hoàn hảo. 

 

(Xin vui lòng đọc hết những bản dịch của 
Ni Trưởng đã được Tổ đình Ngọc Phương lưu 
hành, để có được một cái nhìn tổng quát về 
khả năng thơ văn và chủ trương “Đem Đạo vào 

đời” của Ni Trưởng). 
 

3- KINH HỒNG DANH BỬU SÁM 
 

Cưu Ma La Thập Hán dịch (văn xuôi): 
 

“Đại từ, đại bi mẫn chúng sanh, 
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Đại hỷ đại xả tế hàm thức, 
 

Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, 

Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. 

Nam mô quy y Kim Cang thượng sư, quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 

 

Ngã kim phát tâm, bất vị cầu nhơn thiên 
phước báu, Thanh văn, Duyên giác, nãi chí 
quyền thừa chư vị Bồ tát, duy y tối thượng 
thừa, phát Bồ đề tâm, nguyện dữ pháp giới 
chúng sanh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề”… 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên Việt dịch và thi hóa: 
 

“Rộng đức từ bi xót chúng sanh, 

Rộng lòng hỷ xả cứu hàm linh. 

Quang minh rỡ rỡ trang nghiêm tướng, 

Đệ tử thành tâm lễ kính tin. 

Nam mô quy y Kim Cang thượng sư, quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 

Nay con phát tâm, 

Chẳng vì cầu phước, 

Ở cõi Thiên, Nhân, 
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Thinh văn, Duyên giác, 

Bồ tát quyền thừa, 

Chỉ mong cầu được, 

Bậc Tối thượng thừa, 

Phát lòng Chánh Giác, 

Nguyện cùng chúng sanh, 

Khắp cùng pháp giới, 

Một lúc được thành, 

Bồ đề Vô thượng”. 

Sau khi đảnh lễ tất cả hồng danh Phật, đương 
sự trải bày tâm can: 

 

Cưu Ma La Thập: “Như thị đẳng nhứt thiết 
thế giới, chư Phật Thế Tôn, thường trụ tại thế, 
thị chư Thế Tôn, đương từ niệm ngã. Nhược 
ngã thử sanh, nhược ngã tiền sanh, tùng vô thỉ 
sanh tử dĩ lai, sở tác chúng tội, nhược tự tác, 
nhược giáo nhơn tác, kiến tác tùy hỷ”… 

 

Vân vân và vân vân. 
 

Bằng thể thơ Song thất lục bát, với lối từng 
khổ bốn câu, bài kinh tạo nên nhịp điệu kết cấu 
3/4 giàu nhạc tính. Từ ngữ phong phú vừa giảng 
giải sâu rộng ý kinh vừa cụ thể hóa tình huống. 
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Ni Trưởng Huỳnh Liên: 

“Xin chư Phật mười phương thế giới, 

Tại thế gian thương đoái đến con. 

Đời này, đời trước tội dồn, 

Tử sanh vô thỉ, nghiệp tồn đến nay. 

Tội con tạo hoặc bày kẻ khác, 

Tội thấy người làm ác mừng vui. 

Của chùa, của sãi khắp nơi, 

Tự lấy, xúi lấy, tươi cười mừng theo”… 

Một đoạn khác: 

Cưu Ma La Thập: 

“Thập phương nhất thiết chư chúng sanh 

Nhị thừa hữu học cập vô học 

Nhất thiết Như Lai dữ bồ tát 

Sở hữu công đức giai tùy hỷ”. 

Ni Trưởng Huỳnh Liên dịch thơ: 

“Bậc nhị thừa học cùng dứt học, 

Chúng sanh gồm các bậc mười phương. 

Như Lai Bồ Tát các hàng, 

Bao nhiêu công đức con toàn mừng nương”. 
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Từ xưa đến nay, từ ngữ “vô học” trong nhà 
Phật là để chỉ cho hàng Nhị thừa Thinh Văn đã 
chứng quả vô sanh A La Hán, đã hoàn thiện lộ 
trình VĂN, TƯ, TU, xong rồi việc học hỏi. 

 

Hàng hậu lai ai cũng theo đó mà gọi và hiểu, 
không ai dám thay đổi danh từ “vô học” này. 

 

Khi dịch Kinh “Hồng Danh Bửu Sám”, Ni 
Trưởng phát hiện một từ Việt Nam rất tương 
đương và thừa khả năng thay thế cho từ “VÔ” 
của Trung Quốc vốn mang nặng ý nghĩa phủ 
định đó là từ “dứt” của Việt Nam. Từ “dứt” của 
Việt Nam, mà đem đặt vào ngữ cảnh đoạn kinh 
trên thì vô cùng chính xác, làm cho lời kinh trở 
nên sáng tỏ, dễ hiểu, biểu hiện đúng mức trình 
độ THÁNH của hàng Nhị Thừa. 

 

Từ ngữ “dứt” của Việt Nam, có nghĩa rộng là 
“hết”, “chấm dứt”, “hoàn tất”, “xong xuôi”… 
Cũng như nói “dứt bệnh” là hoàn toàn hết bệnh 
rồi vậy. 

 

Vốn giàu có về những từ thông dụng của 
Việt Nam, lại thêm đầu óc nhạy bén, vận dụng 
sáng tạo rất nhanh và vững vàng về ngữ pháp, 
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cho nên Ni Trưởng mới sử dụng ngôn ngữ Việt 
Nam thiện xảo đến thế. 

 

Bản dịch Kinh “Hồng Danh Bửu Sám” vừa 
đơn giản lại vừa sắc sảo. Những tu từ như 
“dồn”, “tồn”, “bày” đặc sắc Việt Nam, nhưng 
qua bút pháp Ni Trưởng, nó trở nên có giá trị 
nghệ thuật lớn lao. 

 

Muốn thưởng thức trọn vẹn giá trị nghệ thuật 
dùng từ của Ni Trưởng, chúng ta phải đọc hết 
kinh kệ do Ni Trưởng phiên dịch và thi hóa thì 
chúng ta mới có được kết luận chính xác về 
con người “nghệ sĩ” này. 

 

(xin lược dẫn) 
 

4- KINH PHỔ MÔN 
 

Cưu Ma La Thập Hán dịch: 
 

“Nhĩ thời, Vô Tận Ý Bồ tát tức tùng tọa khởi, 
thiên đản hữu kiên, hiệp chưởng hướng Phật, 
nhi tác thị ngôn: 

 

Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ tát dĩ hà nhơn 
duyên danh Quán Thế Âm? 
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Phật cáo Quán Thế Âm Bồ tát: Thiện nam 
tử, nhược hữu vô lượng bá thiên vạn ức chúng 
sanh, thọ chư khổ não, văn thị Quán Thế Âm Bồ 
tát nhứt tâm xưng danh, Quán Thế Âm Bồ tát, 
tức thời quán kỳ âm thinh giai đắc giải thoát”. 

 

Vân vân (xin lược dẫn) 
 

Ni Trưởng Huỳnh Liên Việt dịch và thi hóa: 
 

“Có Bồ tát là Vô Tận Ý, 
 

Từ chỗ ngồi đứng dậy khoan thai. 
 

Kính thành trịch áo bày vai, 

Hướng về Đức Phật chắp tay bạch rằng: 

“Bạch Đức Phật, Quán Âm Bồ tát, 

Nhân duyên gì tên đặt Quán Âm?” 

Phật rằng: Này gã thiện nam, 

Nếu như muôn ức trăm ngàn chúng sanh, 

Bị khổ não điêu linh tai ách, 

Nghe Quán Âm Bồ tát oai linh. 
 

Một lòng khẩn thiết xưng danh, 

Thời Bồ tát quán âm thanh cứu nàn”… 
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Vân vân và vân vân. 

(Xin lược dẫn) 

Kinh Vu Lan Bồn và Kinh Báo Hiếu là hai 
bản kinh rất phù hợp với tình cảm của người 
Việt Nam. Hai kinh này khi đến Việt Nam liền 
thích nghi với nền văn hóa truyền thống dân 
tộc Việt Nam nên được đại chúng tiếp nhận và 
xiển dương sâu rộng. Nội dung kinh giàu tính 
nhân bản. Ni Trưởng dùng thể thơ Lục bát đặc 
sắc Việt Nam. Với từ ngữ bình dân, mộc mạc, 
giàu sắc thái trữ tình và hiện thực, phát huy sức 
mạnh truyền cảm đến lòng người một cách dễ 
dàng. Do vậy, một Phật tử thuần thành cũng là 
một hiếu tử và ngược lại. 

 

5- KINH VU LAN BỒN 
 

Cưu Ma La Thập Hán dịch (văn xuôi): 
 

“Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Xá Vệ 
quốc, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, Đại Mục Kiền Liên. 
Thỉ đắc lục thông, dục độ phụ mẫu, báo nhũ bộ 
chi ân. Tức dĩ đạo nhãn quán thị thế gian, kiến 
kỳ vong mẫu sanh ngạ quỷ trung, bất kiến ẩm 
thực, bì cốt liên lập”… 
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(Xin lược dẫn) 
 

Ni Trưởng Huỳnh Liên Việt dịch và thi hóa: 
 

“Thế Tôn thuở nọ trụ yên, 

Tại thành Xá Vệ Kỳ Viên tinh đàng. 

Mục Liên đạo hạnh rỡ ràng, 

Lục thông vừa đắc vẹt màn vô minh. 

Cù lao dốc báo ơn sanh, 

Nguyền đưa phụ mẫu thoát vành trầm luân. 

Nhãn quan vận dụng phép thần, 

Thế gian khắp cõi kiếm tầm luống công. 

Nào hay ngạ quỷ mắc vòng, 

Thấy ra vong mẫu lao lung đọa đày. 

Da khô bọc lấy xương gầy, 
 

Tuyệt nhiên cơm nước hình hài ốm o”… 
 

Vân vân và vân vân… 

(xin lược dẫn) 

6.  KINH BÁO HIẾU 
 

Đây là bản kinh vô cùng tâm lý, đánh động 
đến tình cảm sâu kín cũng như nỗi trăn trở của 
con người. Ni Trưởng đã khai thác những từ 
ngữ biểu cảm, tạo hình từ những thơ ca Lục 
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bát Việt Nam để diễn đạt kinh này. Phật tử Việt 
Nam tiếp thu kinh thơ này thật ngọt ngào, đằm 
thắm, hầu như mọi giới phật tử Khất Sĩ Việt 
Nam đều thuộc lòng các kinh do Ni Trưởng 
dịch. Có những cụ già, không thông chữ quốc 
ngữ, chỉ tụng đọc theo tập thể. Vậy mà khi tụng 
hiệp chúng, các cụ vẫn theo kịp và hòa âm đều 
đặn, rập ràng – lời kinh vang lên ngân nga trầm 
bổng gợi lại hình ảnh các đấng sanh thành thân 
thương trìu mến, thật xúc động bồi hồi. 

Xin trích vài đoạn tiêu biểu, và mời chư độc 
giả vui lòng đọc hết dịch phẩm do Tổ đình 
Ngọc Phương lưu hành thì mới thấy hết giá trị 
của bản kinh. 

Mười trọng ân cha mẹ đối với con cái được 
đức Phật khái quát qua, sau đó Phật giảng giải 
chi tiết từng trọng ân một. 

 

Cưu Ma La Thập Hán dịch (văn xuôi): 
 

“Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá-vệ 
quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên, dữ đại tỳ-kheo 
nhị thiên ngũ bách nhân, bồ-tát ma-ha tát tam 
vạn bát thiên nhân câu. 

 

Nhĩ thời, Thế Tôn dẫn lãnh đại chúng, trực 
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vãng nam hành, hốt kiến lộ biên, tụ cốt nhất 
đôi. Nhĩ thời, Như Lai hướng bỉ khô cốt, ngũ 
thể đầu địa, cung kính lễ bái”… 

Vân vân và vân vân. 

(Xin lược dẫn). 

Ni Trưởng Huỳnh Liên Việt dịch và thi hóa: 

“Thế Tôn thuở nọ trụ yên, 

Tại thành Xá Vệ Kỳ Viên tinh đàng. 

Cùng chư môn đệ các hàng, 

Cả hai muôn lẻ tám ngàn Tỳ kheo. 

Lại chư Bồ tát cũng nhiều, 

Là hàng đại chúng cùng theo Ngài thường. 

Bấy giờ Đức Phật lên đường, 

Cùng chư môn đệ Nam phương tiến hành. 

Gót vàng lần bước dặm xanh, 

Mắt sen chợt thấy rành rành đống xương. 

Thế Tôn dừng bước bên đường, 

Chắp tay kính lễ đống xương vô tình”… 

Vân vân và vân vân. 

Mười trọng ân của cha mẹ được Phật khái 
quát như sau: 
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Cưu Ma La Thập: 
 

“Đệ nhất, hoài thai thủ hộ ân; đệ nhị, lâm 
sàng thọ khổ ân; đệ tam, sinh tử vong ưu ân; 
đệ tứ, yết khổ thổ cam ân; đệ ngũ, hồi càn tựu 
thấp ân; đệ lục, bộ nhũ dưỡng dục ân; đệ thất, 
tẩy trạc bất tịnh ân; đệ bát, viễn hành ức niệm 
ân; đệ cửu, thâm gia thể tuất ân; đệ thập, cứu 
cánh lân mẫn ân”. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên: 
 

“Một là thai nghén nâng niu, 
 

Hai là sanh sản trăm chiều đớn đau. 
 

Ba là có trẻ quên sầu, 
 

Bốn là mớm ngọt, nuốt dầu đắng thô. 
 

Năm là nằm ướt, nhường khô, 

Sáu là bú mớm công đồ dưỡng thơ. 

Bảy là giặt rửa uế nhơ, 
 

Tám là vắng trẻ mong chờ héo don. 
 

Chín là tạo nghiệp vì con, 
 

Mười là yêu dấu lòng son đậm đà”. 
 

Kế đến đức Phật giảng rộng từng công ơn 
một. 
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“Đệ nhất, hoài thai thủ hộ ân tụng viết: 
 

Lũy kiếp nhân duyên trọng, kim lai thác mẫu 
thai, nguyệt du sinh ngũ tạng, thất thất lục tinh 
khai. 

 

Thể trọng như sơn nhạc, động chi kiếp phong 
tai, la y đô bất quải, trang kính nhạ trần ai”. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên: 
 

“Lại mười ơn trọng kể ra, 
 

Cưu mang thứ nhứt thiết tha ai tày. 
 

Nhân duyên nhiều kiếp sâu dày, 

Nên chi mượn gá mẫu thai buổi này. 

Từ khi ngũ thể hiện bày, 
 

Lục căn chừng đã mở khai đủ rồi. 
 

Gìn thai giữ nghén không thôi, 
 

Khi đi đứng, lúc nằm ngồi, chăm nom. 
 

Yếm khăn chẳng thiết đẹp giòn, 
 

Đài gương hờ hững, phấn son lạnh lùng”… 
 

Vân vân… 
 

Thơ Lục bát Việt Nam vừa bình dị, vừa sâu 
sắc, chuyển tải hiện thực một cách cụ thể, sinh 
động, tạo hình và giàu biểu cảm. 
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Nội dung tư tưởng và nghệ thuật văn chương 
vận hành tương tác, có mối quan hệ biện chứng 
với nhau. Ngôn ngữ sắc sảo, điêu luyện sẽ phát 
huy hết tác dụng giá trị nội dung. Nội dung sâu 
sắc, thâm thúy, sẽ là nguồn cảm hứng dạt dào 
cho việc sáng tác. Kinh Hồng Danh, Kinh Báo 
Hiếu, nội dung kinh Phật đã nhân bản mà nghệ 
thuật dịch của Ni Trưởng lại điêu luyện khiến 
lời thơ vừa đẹp đẽ, vừa hình tượng. 

 

Thời kinh đã đi qua rồi mà âm hưởng câu 
kinh vẫn còn mãi vang vọng trong tâm tư người 
đọc, như âm thầm nhắc nhở mọi người về ân 
nghĩa cao dày của mẹ cha. 

7- KINH DI GIÁO 
 

Kinh Di Giáo là lời dạy sau cùng của đức 
Phật trước khi Ngài nhập Vô dư Niết bàn, là 
kim chỉ nam cho hàng đệ tử trong hành trình tu 
tập giác ngộ giải thoát. 

 

Ý thức được tầm quan trọng đó, Ni Trưởng 
dùng thể thơ năm chữ cô đúc, mạnh mẽ, khẳng 
định đường hướng, phân minh chánh tà, để 
người sau có lập trường dứt khóat, không còn 
lẫn lộn giữa tăng tục, thánh phàm, nhằm trong 
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sạch hóa hàng ngũ xuất gia phạm hạnh. 
 

KINH DI GIÁO 
 

Cưu Ma La Thập Hán dịch: 
 

“Phật thụy Niết bàn, lược thuyết giáo giới 
kinh (diệc danh Phật Di Giáo Kinh) 

 

Thích-ca Mâu-ni Phật, sơ chuyển pháp luân 
độ A-nhã Kiều-trần-như, tối hậu thuyết pháp 
độ Tu-bạt-đà-la. Sở ưng độ giả, giai dĩ độ ngật. 
Ư Sa-la song thọ gian, tương nhập Niết bàn. 
Thị thời, trung dạ tịch nhiên vô thanh, vị chư 
đệ tử, lược thuyết pháp yếu. 

 

Nhữ đẳng tỳ-kheo! Ư ngã diệt hậu, đương 
tôn trọng trân kính Ba-la-đề-mộc-xoa. Như ám 
ngộ minh, bần nhân đắc bảo, đương tri thử tắc 
thị nhữ đẳng đại sư. Nhược ngã trụ thế, vô dị 
thử dã. Trì tịnh giới giả, bất đắc phiến mãi mậu 
dịch, an trí điền trạch, súc dưỡng nhân dân, 
nô tỳ, súc sanh. Nhất thiết chủng thực, cập chư 
tài bảo, giai đương viễn ly, như tỵ hỏa khanh. 
Bất đắc trảm phạt thảo mộc, khẩn thổ, quật 
địa, hiệp hòa thang dược, chiêm tướng kiết 
hung, ngưỡng quan tinh tú, suy bộ doanh hư. 
Lịch số, toán kế, giai sở bất ưng. Tiết thân, thời 
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thực, thanh tịnh tự hoạt. Bất đắc tham dự thế 
sự, thông trí sứ mạng. Chú thuật, tiên dược, kết 
hảo quý nhân, thân hậu tiết mạn, giai bất ưng 
tác. Đương tự đoan tâm chánh niệm cầu độ. 
Bất đắc bao tàng hà tỳ, hiển dị hoặc chúng. Ư 
tứ cúng dường, tri lượng, tri túc. Thú đắc cúng 
sự, bất ưng súc tích. 

 

Thử tắc lược thuyết trì giới chi tướng. Giới 
thị chánh thuận giải thoát chi bổn, cố danh Ba- 
la-đề-mộc-xoa. Y nhân thử giới đắc sanh chư 
thiền định cập diệt khổ trí huệ”. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên Việt dịch và thi hóa: 
 

“Phật chuyển Pháp lần đầu, 

Kiều Trần Như được độ. 

Phật thuyết Pháp rốt sau, 

Tu Bạt Đà được độ. 
 

*  *  * 
 

Rừng Sa La Song Thọ, 

Phật sắp nhập Niết-bàn. 

Đêm thanh vì đệ tử, 

Pháp trọng yếu truyền ban. 
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TIẾT THỨ NHẤT- Giữ Giới 
 

Này Tỳ khưu các bậc, 

Khi ta nhập Niết-bàn, 

Phải tôn trọng Giới Luật, 

Như đêm tối gặp đèn. 

Như người nghèo được báu, 

Phải biết Giới là Thầy, 

Giá ta còn sống mãi, 
 

Cũng chẳng khác chẳng sai. 

Người giữ gìn Giới Luật, 

Không bán buôn, đổi chác, 

Không tạo ruộng, mua nhà, 

Không mướn người, nuôi vật. 

Không đào đất, đốn cây, 

Không xem sao, coi tướng, 

Không trị bịnh, coi ngày, 

Không xem số, toán mạng. 

Không tham dự thế sự, 

Không thông tin, đi sứ, 
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Không chế luyện thuốc tiên, 

Không gần người càn dở. 

Không thân kẻ giàu sang, 

Không kinh doanh trồng tỉa, 

Xa của quý bạc vàng, 

Như lánh xa hầm lửa. 

Phải giữ thân tiết độ, 

Tạo đời sống tịnh thanh, 

Gắng gìn tâm trung chánh, 

Cầu dứt khóat mê tình. 

Chẳng được giấu lỗi mình, 

Chẳng được bày sự lạ, 

Mê hoặc lòng chúng sanh, 

Lạc sai nền đạo cả. 

Trong bốn món cúng dâng, 

Liệu lường cho vừa đúng, 

Thảng hoặc có dư phần, 

Sớt chia đều đủ dụng. 

Đây nói sơ Giới tướng, 
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Là cội gốc thoát trần, 
 

Gọi “Giải thoát chi bổn”, 

Lợi ích khắp xa gần. 

Giới ấy sanh định tuệ, 

Dứt sạch khổ đời này, 

Các Tỳ khưu giữ kỹ, 

Đừng để khuyết mảy may. 

Người giữ Giới trong sạch, 

Thành tựu công đức lành, 

Không Giới không công đức, 

Giới thiệt đệ nhất danh”… 

Thật sát nghĩa! Thật trôi chảy! 
 

Những tu từ “liệu lường”, “thảng hoặc” kh- 
iến cho câu thơ trở nên đẹp đẽ, ý vị. 

 

Điệp từ “Không” được Ni Trưởng đặt ở 
13 đầu câu khiến cho lời Phật dạy thêm tính 
khẳng định và xác quyết. Điệp âm còn làm cho 
câu thơ dập dồn sóng nhạc; người nghe như 
bị thúc giục phải dứt khóat tư tưởng chọn cho 
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mình giữa hai lối sống: hoặc tục hoặc tăng, 
không được nhập nhằng. Nghĩa là phải xử lý 
thích đáng chức năng “Tăng bảo” của mình. 
Là người “tự nguyện sống cuộc đời tỉnh thức”. 
Nếu tham lam bắt cá hai tay sẽ mất hết cả chì 
lẫn chài, đời đạo đều hỏng. 

“Dẫu bề nào cũng một kiếp công phu, 

Tu giồi luyện phẩm tu cho đáng giá”. 

(Thơ NT Huỳnh Liên) 
 

TIẾT THỨ TƯ: HỔ THẸN 
 

Đức Phật dạy người xuất gia đầu đêm (sơ 
canh), cuối đêm (thâm canh) phải công phu 
miên mật. Phải biết vô thường như lửa dữ, 
đang thiêu đốt thế gian, phiền não như rắn độc, 
phải gấp rút loại trừ. Ôm rắn độc mà ngủ là vô 
cùng nguy hiểm, vì nó có thể giết chết chúng 
ta bất cứ lúc nào. Dùng giới luật làm cây móc, 
móc rắn phiền não liệng đi thật xa thì mới an 
tâm ngủ ngon giấc. Căn bản phiền não là tam 
độc: tham, sân, si. Khi tâm còn đầy dẫy tham, 
sân, si mà không lo thiền quán loại trừ là người 
không biết hổ thẹn (tàm quý). 
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Người trí phải biết hổ thẹn, phải quán chiếu, 
phải chánh niệm từng phút giây để tận trừ tam 
độc. Nếu không được vậy, cứ ôm mãi phiền 
não trong lòng mà ở chùa thì người đó Phật nói 
là so với loài cầm thú không khác. 

TIẾT THỨ TƯ: HỔ THẸN 
 

“Này các Thầy Tỳ khưu: 

Chớ để giờ qua luống, 

Ngày ngày tu pháp lành, 

Sơ canh thâm canh vậy, 

Luôn đêm gắng tụng kinh. 

Chớ để đời qua luống, 

Chỉ vì giấc nghỉ an, 

Kìa vô thường lửa dữ, 

Đang thiêu đốt thế gian. 

Chớ để đời qua luống, 

Chỉ vì giấc ngủ ngon, 

Kìa quân giặc phiền não, 

Đang rình giết chúng con. 

Phiền não như rắn độc, 
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Đang ngủ tại lòng ta, 

Dùng giới làm cây móc, 

Móc rắn liệng ra xa. 

Rắn đi mình an giấc, 

Rắn ở dễ chi mà, 

Rắn còn nhưng cứ ngủ, 

Ngươi chẳng thẹn sao a? 

Biết xét mình hổ thẹn, 

Như ăn mặc trang nghiêm, 

Tâm tàm như câu móc, 

Đối người sái hay kiềm. 

Vậy nên các Tỳ khưu, 

Thường tự biết hổ thẹn, 

Bằng lìa bỏ tâm tàm, 

Công đức không tròn vẹn. 

Người có biết hổ thẹn, 

Pháp lành ắt đắc thâu, 

Bằng không biết hổ thẹn, 

Cầm thú có khác đâu”. 

Thật nhức nhối! Thật ê ẩm! 
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Cuối phần kinh Hán tạng là Văn Cảnh Sách 
của Tổ Quy Sơn. 

8- QUY SƠN CẢNH SÁCH 
Tổ Quy Sơn viết văn bản này bằng thể phú 

Đường luật, một loại biền văn thiên về tự sự, 
chuyển tiếp từ thơ ca sang văn xuôi. Tuy phải 
tuân thủ theo luật đối xứng nghiêm ngặt nhưng 
ngôn ngữ ở phú lại được dùng rộng rãi, có thể 
nói dài bao nhiêu cũng được. Tổ dùng thể loại 
này để rộng lời giáo huấn hậu sanh. Nếu nội 
dung tư tưởng càng cao sâu thì hình thức nghệ 
thuật phải càng tinh xảo để giá trị huấn từ càng 
được nâng cao. Quy Sơn Cảnh Sách đúng là 
bài thơ “lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm 
thêu” (ND). 

 

Ý thức được giá trị thiêng liêng trong lời dạy 
của Tổ Quy Sơn, cũng như giá trị thơ văn siêu 
xuất của Tổ, nên khi chuyển Hán ngữ sang Việt 
ngữ, Ni Trưởng nghiêm túc tuân thủ sít sao thể 
phú Đường luật một cách trang trọng. Và mặc 
dầu khai thác triệt để ngôn ngữ Việt Nam, lời 
thơ vẫn điêu luyện, tinh xảo, ý sâu, lời đẹp, giá 
trị văn bản càng được nâng cao. 

 

Nguyên tác: 
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“Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. 
Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi 
cộng thành. Tuy nãi tứ đại phù trì, thường 
tương vị bội. 

 

Vô thường lão bịnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn 
tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân sương, 
hiểu lộ, thúc hốt tức vô; ngạn thọ, tỉnh đằng, 
khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất 
sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi 
yến nhiên không quá?”… 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên Việt dịch: 
 

Nhơn do kiếp trước, 

Nghiệp buộc thân này. 

Nương các duyên thành tựu, 

Nhờ cha mẹ hình hài. 

Tuy hoả phong địa thủy làm thân, 
 

nhưng vẫn hằng trái lẽ; 

Khiến lão bịnh vô thường hiện tướng, 

chẳng kỳ hẹn cùng người. 
 

Sớm còn tối mất, 

Nháy mắt qua đời. 
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Như sương mùa xuân, 
 

như móc ban mai, bỗng liền tan rã; 

Như cây dựa bực, 

như dây bên giếng, nào chắc lâu dài. 

Chóng nhanh mỗi phút, 

Nhấp nháy từng giây. 
 

Biến hơi thở thoạt nhiên đổi kiếp, 

Há an lòng thong thả qua ngày?”… 

Và cứ như thế, ngôn ngữ sắc sảo, sang trọng, 
cô đúc. Câu dài dịch thành câu dài, câu ngắn 
dịch thành câu ngắn, văn đâu nghĩa đó, không 
thiếu không thừa, đối câu, đối vế, đối ý, đối 
lời… sát sao, nghiêm túc. Ni Trưởng hoàn 
thiện Quy Sơn Cảnh Sách một cách chuẩn xác, 
trôi chảy, mạch lạc, êm thắm, nhẹ nhàng. 

 

Hết kinh Hán tạng, đến kinh Pāli tạng. 
 

Căn cứ vào các dịch phẩm của những bậc tôn 
túc như HT. Thiện Siêu (Kinh Pháp Cú), HT. 
Minh Châu (Kinh Người Cày Ruộng, Kinh 
Bốc Cháy, Kinh Vô Ngã Tướng)… diễn thành 
thơ nhằm phổ cập được lời Phật dạy đến quảng 
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đại quần chúng Phật tử Việt Nam. 
 

Pāli là một cổ ngữ Ấn Độ đã được Phật dạy 
dân chúng Ấn Độ cách đây gần 30 thế kỷ. Cổ 
ngữ ấy ngày nay ngay tại Ấn Độ vẫn không 
còn cập nhật. Quý Hòa thượng vì tôn trọng 
tinh thần tác phẩm nên khi dịch kinh vẫn giữ 
nguyên ngữ nghĩa. 

 

Với chủ trương “văn dĩ tải đạo”, Ni Trưởng 
chuyển kinh qua thơ Lục bát Việt Nam gần như 
viết lại mà vẫn bảo lưu được giá trị kinh văn, 
lại còn nâng cao phẩm chất nội dung đạo đức. 
Đó là bút pháp riêng của Ni Trưởng. Những 
từ ngữ lấp láy thông dụng bình dân như “nhọc 
nhằn”, “rần rần”, Ni Trưởng vận dụng sáng tạo 
trở thành những tu từ điêu luyện, tạo hình, gây 
ấn tượng cao, thu hút người đọc. Và tùy theo 
nội dung văn bản, Ni Trưởng áp dụng nhiều 
thể loại thơ cho phù hợp với giáo lý, đồng thời 
thích nghi với khả năng, hoàn cảnh của người 
thọ trì. Có nghe được (lọt tai) thì mới hiểu 
được, có hiểu thì mới thực hành, có thực hành 
thì mới có kết quả thiết thực, lợi ích thiết thực. 
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9.  KINH PHÁP CÚ 
 

(HT. Thiện Siêu Việt dịch) 
 

1. “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm 
chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu nói hoặc làm với 
tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến 
như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. 

 

2. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, 
tâm tạo tác tất cả. Nếu nói hoặc làm với tâm 
thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như 
bóng theo hình”. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên chuyển thơ: 
 

1. “Trong các Pháp do tâm làm chủ, 

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. 

Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, 

Như xe lăn bánh, khổ liền theo sau. 

2. Trong các Pháp do tâm làm chủ, 

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. 

Tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, 

Như hình dọi bóng, vui liền theo sau”. 
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Câu 9 trong bản dịch của HT. Thiện Siêu là 
“Mặc áo cà sa mà không rời bỏ cấu uế, không 
thành thật khắc kỷ thà chẳng mặc còn hơn”. 
Và câu 10 “Rời bỏ cấu uế, khéo giữ gìn giới 
luật, khắc kỷ và chân thành, người như thế 
đáng mặc áo cà sa”. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên chuyển thơ: 
 

9. “Tâm nhơ mang áo cà sa, 
 

Giới nghi bừa bãi, chẳng thà không mang. 
 

10. Tâm thanh mang tấm y vàng, 
 

Giới nghi nghiêm khắc, đáng hàng Sa môn”. 
 

Từ văn xuôi của Hòa thượng Thiện Siêu, Ni 
Trưởng chuyển qua văn vần Lục bát vừa sát 
nghĩa, vừa ngọt ngào. Từ ngữ “thà chẳng”, Ni 
Trưởng đảo lại thành “chẳng thà” cho ăn vần 
đúng luật thơ, nhưng khi đọc lên chúng ta nghe 
sắc, mạnh, có nghĩa nói thẳng với đối tượng 
rằng “mặc pháp y Như Lai mà không hành trì 
đúng chánh pháp, tâm còn phàm tục, buông 
lung giới luật, thì “chẳng thà” đừng mặc còn 
hơn”. 
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Từ ngữ “chẳng thà” của Việt Nam tuy mộc 
mạc bình dân mà rất quyết liệt, rất khẳng định 
như truyền lệnh, như dao bén chém chuối, chỉ 
một nhát là thân chuối bị đứt đôi, khôn phương 
cứu vãn, tương tự như luật “tẩn xuất” của tỳ 
khưu vậy. 

10- KINH CÀY RUỘNG 
 

(Tương Ưng Bộ Kinh, HT. Minh Châu 
Việt dịch) 

 

“Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Magad- 
ha, trên núi Nam Sơn, tại làng Bà-la-môn tên 
Ekanālā. 

 

Lúc bấy giờ là thời gian gieo mạ, và Bà-la- 
môn Kasi Bhāradvāja sắp đặt sẵn sàng khoảng 
năm trăm lưỡi cày. 

 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát, 
đi đến nông trường của Bà-la-môn Kasi Bhār- 
advāja. 

 

Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Kasi Bhāradvāja 
đang phân phát đồ ăn. 

 

Thế Tôn đi đến chỗ phân phát đồ ăn, rồi 
đứng một bên. 
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Bà-la-môn Kasi Bhāradvāja thấy Thế Tôn 
đang đứng một bên để khất thực, thấy vậy, bèn 
nói với Thế Tôn: 

 

– Này Sa-môn, tôi cày và tôi gieo mạ; sau 
khi cày và gieo mạ, tôi ăn. Này Sa-môn, Ông 
có cày và gieo mạ không; sau khi cày và gieo 
mạ, Ông ăn? 

 

– Này Bà-la-môn, Ta cũng có cày và gieo 
mạ, sau khi cày và gieo mạ, Ta ăn. 

 

– Nhưng chúng tôi không thấy cái ách, cái 
cày, cái lưỡi cày, cái gậy đâm, hay các con bò 
đực của Tôn giả Gotama. Tuy vậy Tôn giả Got- 
ama lại nói như sau: “Này Bà-la-môn, Ta cũng 
có cày và gieo mạ, sau khi cày và gieo mạ, Ta 
ăn”. 

 

Rồi Bà-la-môn nói kệ, lặp lại ý trên (xin lược 
dẫn). 

 

Thế Tôn cũng đáp lại bằng kệ (xin lược dẫn). 
 

Sau khi nghe đức Phật giải thích, Bà-la-môn 
vô cùng hoan hỷ, liền dâng thực phẩm cúng 
dường, nhưng đức Phật từ chối… 
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Ni Trưởng Huỳnh Liên tóm lược ý chính 

bằng những vần thơ Lục bát và sửa tựa Kinh 

“Người Cày Ruộng” ra thành “Gieo Giống 

Trường Sanh”. 
 

11- GIEO GIỐNG TRƯỜNG SANH 
 

Một thời kia Đức Phật ở xứ Ma Kiệt Đà 

trong một làng theo Bà La Môn Giáo. Lúc ấy 

lối năm trăm tay cày sắp sửa ra đồng làm việc 

cho một vị Bà La Môn. Đức Phật đắp y mang 

bát đến chỗ người đang phân phối vật thực và 

đứng sang một bên. Vị Bà La Môn ấy ban đầu 

vấn nạn Phật, sau rồi lại được Phật cảm hóa. 
 

Bà La Môn: 
 

Ra công cày cấy nhọc nhằn, 

Mỗi ngày đúng bữa tôi ăn phải rồi. 

Còn ông cũng phải như tôi, 

Cấy cày có lúa gạo rồi sẽ ăn. 

Phật nói: 

Tôi nay nào khác chi ông, 
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Cấy cày tôi đã làm xong hết rồi. 
 

Bà La Môn: 
 

Nhưng tôi nào thấy ruộng cày, 

Trâu bò, lúa giống, vậy Ngài để đâu? 

Đức Phật: 

Đức tin hột giống nhiệm mầu, 

Đường cày trí huệ ăn sâu tâm điền. 

Nước mưa giới luật tưới lên, 
 

Trâu bò tinh tấn bền chuyên vững vàng. 
 

Thành công thực hiện Niết-bàn, 

Gieo duyên Bất tử dự hàng Vô sanh. 

Bà La Môn: 

Khấu đầu đảnh lễ Thế Tôn, 
 

Tôi xin dâng một bát cơm tín thành. 
 

Ngài vừa gieo giống Trường sanh, 

Loại cây Bất tử trái lành kết đơm. 

Đức Phật: 

Ngày xưa chư Phật ba đời, 
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Không dùng vật thực do lời giảng kinh. 
 

Đó là chánh mạng rành rành, 
 

Đúng theo Giới luật dám xin khước từ. 
 

Những vần thơ Lục bát của Ni Trưởng thật 
mượt mà, gợi cảm và hình tượng, dễ in sâu vào 
tâm trí người đọc. 

12- KINH BN BỐC CHÁY 
 

(Tương Ưng Bộ Kinh, HT. Minh Châu dịch) 
 

“Một thời Thế Tôn trú ở Gāya, tại Gāyasīsa 
cùng với một ngàn Tỷ-kheo. 

 

Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
 

– Tất cả đều bị bốc cháy. Và này các Tỷ- 
kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy? 

 

Mắt, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc 
bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc 
bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ 
ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc 
cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng 
bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não... 

 

Tai... mũi...lưỡi… thân…ý… 
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(cũng tương tự như mắt)… 

Do nhàm chán các sắc…, các cảm thọ v.v…. 

Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si… 
Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, bệnh, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não… 

 

Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt… tai… mũi…lưỡi… 
thân… ý… 

 

Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham 
nên vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, 
vị ấy khởi lên sự hiểu biết rằng “ta đã giải 
thoát”. Vị ấy biết rõ “sanh đã tận, phạm hạnh 
đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn 
trở lui với trạng thái này nữa”. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên dịch thơ và đề tựa: 
 

LỬA HỒNG TRẦN 
 

“Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, 

Chất liệu nào bén nhạy thế kia? 

Đó là ngọn lửa mê si, 
 

Sắc trần mắt thấy tức thì nấu nung. 
 

Sự ham muốn nằm trong ngọn lửa, 
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Sắc trần như củi chứa bổi mồi. 
 

Tham, sân, si, dục dấy rồi, 

Sanh, già, đau, chết, luân hồi khổ thân. 

* * * 
 

Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, 

Chất liệu nào bén nhạy thế kia? 

Đó là ngọn lửa mê si, 
 

Thinh trần tai lắng tức thì nấu nung. 
 

……………………………….. 
 

- Hương trần mũi ngửi… 
 

- Vị trần miệng nếm… 
 

- Xúc trần thân chạm… 
 

…………………………………... 
 

Pháp trần ý tưởng tức thì nấu nung. 
 

Sự ham muốn nằm trong ngọn lửa, 

Pháp trần như củi chứa bổi mồi. 

Tham, sân, si, dục dấy rồi, 

Sanh, già, đau, chết, luân hồi khổ thân. 

* * * 



Coâng trình phieân dòch vaø thi hoùa 135  

 

Bậc trí giả chuyên cần quán tưởng, 

Giác ngộ rồi nhàm chán lục căn, 

Lục thức, lục nhập, lục trần, 

Dầu không vui khổ hay phần khổ vui. 

Do nhàm chán xa rời luyến ái, 
 

Lòng dửng dưng trạng thái thoát trần. 
 

Sống đời phạm hạnh Thánh nhân, 

Thoát ra khỏi chốn hồng trần lửa thiêu”. 

Bản dịch ngắn gọn nhưng rất đầy đủ. Bài 
“Lửa Hồng Trần” là thời pháp “thu thúc lục 
căn” “hoàn hảo ở đoạn đầu, hoàn hảo ở đoạn 
giữa, hoàn hảo ở đoạn cuối cùng”. 

 

Từ láy “rần rần” được Ni Trưởng lặp lại ở 
mỗi trần làm tăng cường độ thiêu đốt mãnh 
liệt. Người đọc có thể cảm nhận được sức nóng 
và nỗi khổ bức bách của những ngọn lửa tham, 
sân, si. 

 

Và sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
đúng là bổi mồi, một thứ rất dễ bắt lửa mà tất 
cả mọi người đều có kinh nghiệm, đều đã trải 
nghiệm. 
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Nội dung kinh Phật thật căn bản mà hình thức 
nghệ thuật thơ của Ni Trưởng cũng rất tạo hình 
gây ấn tượng cao cho người đọc. Người đọc cảm 
thấy như bị thúc giục, phải cấp thiết, thu thúc 
lục căn, viễn ly lục trần, sống đời phạm hạnh. 

13- KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (NĂM VN) 
 

(Tương Ưng Bộ Kinh, HT. Minh Châu 
Việt dịch) 

 

“Một thời Thế Tôn ở Bārānasi (Ba-la-nại), 
tại Isīpatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc 
Uyển. Ở đây, Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ- 
kheo: “Này các Tỷ-kheo”. – “Thưa vâng bạch 
Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 

 

– Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các 
Tỷ-kheo, nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi 
đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau: 
“Mong rằng sắc của tôi là như thế này! Mong 
rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!” 

 

Và này các Tỷ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do vậy 
sắc đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các 
sắc: “Mong rằng sắc của tôi như thế này! Mong 
rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!” 
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Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã… (như trên) 

Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô ngã… (như trên) 

Hành, này các Tỷ-kheo, là vô ngã… (như trên) 

Thức, này các Tỷ-kheo, là vô ngã… (như trên) 

Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Sắc 
là thường hay vô thường? 

 

– Là vô thường, bạch Thế Tôn! 
 

– Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
 

– Là khổ, bạch Thế Tôn. 
 

– Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, 
có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: “Cái này 
là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi”? 

 

– Thưa không, bạch Thế Tôn. 
 

Thọ... Tưởng... Các hành... (như trên) 
 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, phàm sắc gì quá 
khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô 
hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả sắc cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: 
“Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

 

Phàm thọ gì... 
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Phàm tưởng gì... 

Phàm các hành gì... 

Phàm thức gì…v.v….. 

Do yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, 
yếm ly đối với tưởng, yếm y đối với các hành, 
yếm ly đối với thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: “Ta đã được giải thoát”. Vị ấy biết rõ: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui tra ̣ng thái này 
nữa”. 

 

Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Tỷ- 
kheo hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong 
khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm 
năm vị Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ”. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên dịch thơ: 
 

KINH VÔ NGÃ TƯỞNG 
 

(Tương Ưng Bộ Kinh) 

“Thuở Phật ở rừng Hươu, 

Dạy năm vị Tỳ khưu. 

Rằng sắc thân vô ngã, 

Chẳng phải của ta đâu. 
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Nếu sắc thân hữu ngã, 

Không phải chịu khổ đau. 

Vì sắc thân vô ngã, 

Nên thường chịu khổ đau. 

Vì sắc thân vô ngã, 

Cho nên không thể có, 

Xin thân được thế này, 

Xin thân đừng thế nọ. 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 

Thảy đều y như nhau, 

Thảy đều là vô ngã, 

Thảy đều chịu khổ đau. 

Này Tỳ khưu các bậc, 

Thân thường hay vô thường? 

Thân vô thường, bạch Phật. 

Vật vô thường khổ vui? 

Bạch Phật, vật ấy khổ. 

Vật vô thường đã khổ, 

Có nên rằng của ta? 

Bạch Phật, chẳng nên đó! 
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Này Tỳ khưu các bậc, 

Thọ thường hay vô thường? 

………………………… 

- Tưởng thường hay vô thường ? 

- Hành thường hay vô thường ? 

- Thức thường hay vô thường ? 

Thức vô thường, bạch Phật. 

………………………… 

Sắc thô, tế, quý, tiện, 

Sắc bên trong, bên ngoài, 

Sắc tam thế cận viễn, 

Cũng chỉ là sắc thôi. 

Các thầy dùng tuệ trí, 

Xem sắc theo chân lý, 

Đó chẳng phải là ta, 

Của ta, thân ta vậy ! 

- Thọ thô, tế, quý, tiện,… 
 

- Tưởng thô, tế, quý, tiện,… 
 

- Hành thô, tế, quý, tiện,… 
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- Thức thô, tế, quý, tiện,… 
 

………………………… 

Này các thầy Tỳ khưu, 

Thanh văn nghe thấy rõ, 

Chán nản thân sắc, hành, 

Chán nản thức, tưởng, thọ. 
 

Khi chán nản như thế, 

Được xa lánh dục tình, 

Được phát sanh trí tuệ, 

Nẻo giải thoát đành rành. 

Bậc ấy đã hiểu rành, 
 

Đạo cao mình chứng đắc, 

Phận việc đã thi hành, 

Kiếp sanh rày chấm dứt. 

Phật giảng kinh vừa dứt, 

Năm Tỳ khưu hỷ hoan, 

Bản ngã không còn chấp, 

Lậu hoặc thảy tiêu tan”. 
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Còn nhiều nữa: Sử Phật Thích Ca, Kinh Từ 
Bi, Kệ Trích Lục và những bài kinh kệ Cầu 
An, Cầu Siêu, Cầu Phước, Dâng Y Ca Sa v.v… 
thuộc hệ Nam Tông do Ni Trưởng phổ thơ. Với 
phạm vi bài viết, không tiện dẫn chứng hết. Xin 
chư độc giả vui lòng đọc hết những dịch phẩm 
của Ni Trưởng từ Hán tạng cũng như Pāli tạng 
để sát thực khả năng dịch thuật và tâm nguyện 
độ sanh của Ni Trưởng Huỳnh Liên: 

 

“Đoạn dứt cái ta, dứt tội tình, 

Lập thân hành đạo độ nhơn sinh, 

Suốt đời tận tùy thi ân đức, 

Giác ngộ thế gian, giác ngộ mình” . 
 

(Thơ NT Huỳnh Liên) 
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LỜI KẾT 
 

iều khác biệt đầu tiên và xuyên suốt 
trong cảm nhận của người đọc về toàn 

bộ những bản dịch kinh Phật của cố Ni Trưởng 
Huỳnh Liên là một chất thơ bàng bạc…Thật 
vậy, chính tài năng thơ ca, sự nắm vững thi 
pháp cộng với một hồn thơ khoáng đạt, một tư 
duy hình tượng, bay bổng đã giúp cho những 
bản dịch kinh Phật của cố Ni Trưởng trở nên vô 
cùng gợi cảm, có một giá trị thẩm mỹ lớn lao. 

 

Nói như vậy, không có nghĩa những kinh 
điển do Ni Trưởng phiên dịch và thi hóa thoát 
ly nguyên tắc, không tuân thủ nội dung. Trái 
lại, nội dung của kinh văn bằng chữ Hán theo 
kinh điển Bắc truyền hay bằng tiếng Việt theo 
hệ thống Phật giáo Nam truyền đã được cố Ni 
Trưởng chuyển tải một cách đầy đủ ngữ nghĩa, 
giúp cho người đọc tiếp thu được trọn vẹn những 
chân lý tối thượng mà đức Phật đã truyền giảng. 
Chính từ công phu tu dưỡng, hành trì và sự thâm 
nhập, trải nghiệm tâm linh của một hành giả đã 
tạo nên sự cân bằng giữa lời thơ và ý đạo trong 
từng kinh văn mà Ni Trưởng đã thể hiện. 
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Như tiêu đề của bài viết “Công trình phiên 
dịch và thi hóa kinh Phật của cố Ni Trưởng”, 
chúng tôi đã hơi thiên về tính nghệ thuật trong 
những kinh mà cố Ni Trưởng đã chuyển tải, 
nhưng đó là dụng ý của chúng tôi. Mục đích của 
chúng tôi là muốn nêu được cái cốt lõi, cái yếu 
tính tạo nên chất thơ, tạo nên vẻ đẹp mà cố Ni 
Trưởng đã dụng công thi hóa kinh Phật. Cái đó 
là cái gì? Đó là hồn thơ dân tộc thể hiện qua 
cách nói, cách cảm nghĩ của các thể loại thơ 
dân tộc được vận dụng một cách nhuần nhụy và 
tài hoa! Những thành tố trên đã trở thành quen 
thuộc, đã ngấm sâu, chuyển hóa thành máu thịt, 
thành tâm hồn của dân tộc Việt Nam suốt dọc 
chiều dài lịch sử hình thành và phát triển. 

 

Thể thơ Lục bát và Song thất lục bát với âm 
điệu êm đềm, dịu nhẹ, đằm thắm, mượt mà 
qua các Kinh Vu Lan, Báo Hiếu, Hồng Danh 
và Kinh Lửa Hồng Trần. Ngay cả thanh điệu 
đồng dao (Tứ tự) cũng được cố Ni Trưởng vận 
dụng vào Kinh A Di Đà tạo nên một âm điệu 
tươi tắn, sinh động và hào hứng! Chính vì vậy 
mà những kinh bổn này, dù chứa đựng một nội 
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dung giáo lý thâm diệu nhưng lại rất dễ hiểu, 
rất thân thiện với quảng đại quần chúng cho dù 
là trí thức hay bình dân, chính điều này đã tạo 
nên một văn phong riêng ở Ni Trưởng. 

 

Viên Mai, một nhà thơ, nhà lý luận và phê 
bình văn học vĩ đại của Trung Quốc đời nhà 
Thanh, trong tác phẩm “Tùy Viên thi thoại” bất 
hủ của ông, ông đã đưa ra một tiêu chí để phẩm 
bình giá trị của thơ ca: 

 

“Thơ hay là phải đạm” (có nghĩa là giản dị, 
dễ hiểu), nhưng mà là đạm sau khi đã “nồng” 
(gọt giũa, trau chuốt, gia công…). Có thể nói 
thơ của cố Ni Trưởng Huỳnh Liên nói chung, 
các bản dịch được thi hóa nói riêng, cũng đã 
đạt đến nguyên lý này. Trung tâm sách kỷ lục 
Việt Nam đã xác lập và cấp bằng “Xác lập kỷ 
lục” cho thơ Ni trưởng vào ngày 08 tháng 04 
năm 2012. 

 

Ngày nay, những di sản tinh thần mà cố Ni 
Trưởng đã để lại, trong đó có những kinh văn 
được Việt dịch và thi hóa đã trở thành niềm tự 
hào, một tài sản vô giá đối với Ni giới Hệ phái 
Khất Sĩ Việt Nam. 
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Đêm đêm, từ những tịnh xá, những tư gia 
thuộc Hệ phái Khất Sĩ vang lên lời kinh tiếng 
Việt, vừa êm đềm trầm bổng du dương, vừa 
thanh cao siêu thoát gợi lại hình ảnh tôn kính, 
thân thương của bậc thầy khả kính trong tâm 
khảm của người thọ trì. Và dường như Ni 
Trưởng cũng đang hòa âm cùng chúng ta, nhắc 
nhở chúng ta thẳng tiến trên con đường tu học. 
Những kinh văn đã được cố Ni Trưởng chuyển 
dịch ấy mãi mãi là sức sống, là năng lượng giải 
thoát cho hàng môn sinh, hướng dẫn môn sinh 
từng bước tiến sâu vào lĩnh vực VĂN, TƯ, TU 
của nhà Phật. 

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. 
 

Long Khánh, 

cuối mùa An cư năm Bính Thân – 2016 

Nhật Huy – Thích Nữ Khiêm Liên 
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III. NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN 

MỘT NHÀ TÔN GIÁO YÊU NƯỚC 

ịch sử Phật giáo Việt Nam trải qua hàng 
ngàn năm vốn có một truyền thống vô 

cùng quý báu, đó là tinh thần yêu nước và 
phụng sự dân tộc. 

 

Sử sách cũng như những truyền thuyết lưu 
truyền trong dân gian còn ghi lại những công 
huân và sự tích lung linh vẻ đẹp huyền thoại 
của các vị Thiền sư thời kỳ đầu của kỷ nguyên 
độc lập tự chủ ở các vương triều Ngô, Đinh, 
Tiền Lê như Đỗ Pháp Thuận, Không Lộ, Khu- 
ông Việt, Vạn Hạnh…Triều đại Lý, Trần được 
nhìn nhận là thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh 
Đại Việt với võ công, chính trị, văn hóa…mang 
đậm chủ nghĩa nhân đạo Phật giáo; tư tưởng và 
triết lý đạo Phật đã trở thành kim chỉ nam để 
trị nước, an dân. Bản thân các vị quân vương 
cũng là những Phật tử hay những bậc chân tu 
đắc đạo như Lý Thánh Tông, Trần Thái Tông, 
Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ … 
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Sau thời kỳ Lý, Trần, ảnh hưởng và vai trò 
của Phật giáo không còn đậm nét như trước. 
Tuy vậy, tinh thần và tư tưởng đạo Phật đã thấm 
sâu vào đời sống của người dân, hình thành một 
bản sắc văn hiến độc đáo của dân tộc. 

 

Những thực tế trên đã chứng minh rằng tinh 
thần nhập thế tích cực (Cư Trần Lạc Đạo) đã 
trở thành một bản sắc riêng của Phật giáo Việt 
Nam, và là một truyền thống tốt đẹp luôn luôn 
được các thế hệ người Việt nuôi dưỡng và kế 
thừa trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc 
cho đến thời đại ngày nay. 

 

Miền Nam Việt Nam vào những năm 1965 - 
1975 là một giai đoạn lịch sử đầy xáo trộn và 
biến động dữ dội. 

 

Chính quyền miền Nam thời bấy giờ từ đệ 
nhất cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm 
đến các chính phủ thuộc đệ nhị cộng hòa (sau 
cuộc đảo chánh Ngô Đình Diệm 1963) của các 
tổng thống Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh 
đến Nguyễn Văn Thiệu…Ở giai đoạn cuối ngày 
càng xa rời quần chúng. Với chính sách cai trị 
độc tài, độc đoán, thẳng tay đàn áp những thành 
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phần bất đồng chính kiến với chế độ, đã tạo nên 
một làn sóng bất bình sâu sắc và hành động phản 
kháng mạnh mẽ trong toàn thể nhân dân. 

 

Tại các đô thị miền Nam, các cuộc biểu tình, 
bãi khóa của quần chúng lao động, nhân sĩ trí 
thức, lực lượng tôn giáo và sinh viên học sinh 
ngày càng mạnh mẽ. Cũng như trong quá khứ, 
Phật giáo không thể bàng quan, nhà chùa trở 
thành boong ke pháo đài, nhà sư cũng sẵn sàng 
đối mặt với dùi cui, vòi rồng, lựu đạn cay của 
lực lượng trấn áp. 

 

Hệ phái Ni giới Khất Sĩ dưới sự lãnh đạo 
của Ni Trưởng Huỳnh Liên cũng không đứng 
ngoài phong trào đấu tranh ấy. Là người lãnh 
đạo của Ni giới Khất Sĩ, Ni Trưởng đã có một 
thái độ và hành động dấn thân mạnh mẽ và dứt 
khoát đứng về phía lực lượng yêu nước. Tịnh 
xá Ngọc Phương trở thành một trung tâm hội 
họp, hoạt động của các đoàn thể quần chúng 
yêu nước như phong trào “Phụ nữ đòi quyền 
sống” của Bà Luật gia Ngô Bá Thành và các 
lãnh tụ của Tổng hội sinh viên học sinh như 
Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi. 
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Đạo quân “đầu tròn” của các nữ tu sĩ Tịnh xá 
Ngọc Phương đã cùng với “đội quân tóc dài” 
của phụ nữ, sát cánh với các lực lượng quần 
chúng khác, tạo thành một dòng thác mạnh mẽ, 
góp phần vào thắng lợi cuối cùng. 

 

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước 
chìm đắm trong xiềng xích nô lệ, ngay từ lúc 
nhỏ (Ni Trưởng sinh năm 1923), Ni Trưởng 
đã chứng kiến cuộc sống lầm than nheo nhóc 
của người dân thuộc địa dưới ách thống trị của 
chế độ thực dân phong kiến áp bức, chứng kiến 
cảnh đồng bào vô tội và những người yêu nước 
bị chém giết, bức hại, Ni Trưởng đã sớm phân 
định trong tâm một lập trường yêu, ghét dứt 
khoát. Thêm vào đó, Ni Trưởng còn được hấp 
thụ một truyền thống yêu nước của gia đình 
từ người cậu thứ mười. Tất cả các yếu tố trên 
càng củng cố thêm tinh thần yêu nước tiến bộ 
của Ni Trưởng. 

 

Từ khi xuất gia sống đời phạm hạnh, lại được 
Thầy Tổ giao phó trọng trách lãnh đạo Ni giới 
Khất Sĩ, Ni Trưởng gác lại mọi bất bình thế 
gian. Tuy vậy, từ trong sâu thẳm tâm hồn Ni 
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Trưởng vẫn âm ỷ một trái tim yêu nước, yêu 
quê hương, yêu đồng bào ruột thịt của mình. 
Đến khi phải đối diện với hiện thực của một 
đất nước bị chiến tranh tàn phá, bao sinh linh 
bị chết oan uổng, cũng như các nhà tôn giáo 
trong lịch sử, Ni Trưởng đã chọn cho mình một 
thái độ dấn thân tích cực. Như trong lời thơ Ni 
Trưởng đã viết: 

 

“Nguyện xin hiến trọn đời mình, 
 

Cho nguồn đạo pháp, cho tình quê hương”. 
 

Thật đúng vậy, chứng kiến cuộc chiến tra- 
nh phi nghĩa huynh đệ tương tàn, người Phật 
tử chân chính làm sao có thể điềm nhiên, ngồi 
nhìn cảnh đồng bào ruột thịt của mình nồi da 
xáo thịt. Hàng triệu thanh niên Việt Nam ra đi 
không có ngày trở lại. Hàng triệu phụ nữ Việt 
Nam lâm vào cảnh góa bụa, cô đơn. Hàng triệu 
trẻ em Việt Nam mất cha, mất mẹ, bơ vơ trên 
khắp mọi nẻo đường. Hàng triệu phụ lão Việt 
Nam sống trơ trọi, không nơi nương tựa tuổi 
già! Trước thảm trạng đó, Ni Trưởng phải vận 
dụng tận cùng khả năng Bồ tát để cứu người, 
giúp đời. 
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Có lẽ cũng do hạnh nguyện độ sanh từ tiền 
kiếp, cho nên kiếp này Ni Trưởng có duyên với 
Cách Mạng, đặc biệt là vào giai đoạn 1970 - 
1975, Ni Trưởng được các phong trào đấu tra- 
nh giải phóng miền Nam tín nhiệm. 

- Phong trào “Phụ nữ đòi quyền sống” do 
bà luật gia Ngô Bá Thành làm chủ tịch, ân cần 
mời Ni Trưởng làm phó chủ tịch và cố vấn cho 
phong trào. 

 

 
 

 

Ni Trưởng thuyết pháp tại 
Tịnh xá Ngọc Phương 
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- Phong trào “Cải thiện chế độ lao tù” cũng 
thiết tha mời Ni Trưởng góp sức. 

- Mặt trận nhân dân tranh thủ dân chủ hòa 
bình do Cụ Đặng Văn Ký làm chủ tịch cũng 
thiết tha mời Ni Trưởng tham gia. Ni Trưởng 
vui vẻ đảm nhận trách nhiệm ủy viên đoàn. 

v.v…. 
 

Ni Trưởng tích cực đóng góp nhân lực, tài 
lực, nhất là về mặt trí tuệ, Ni Trưởng đã đóng 
góp những ý kiến sáng giá, giải quyết kịp thời 
những khó khăn, xử lý thích đáng mọi tình 
huống, chuyển bại thành thắng … 

 

Những cuộc biểu tình nào có bóng dáng của 
các ni cô áo vàng thì những cuộc biểu tình 
ấy nắm chắc thành công. Dầu vậy, Ni Trưởng 
vẫn cho những thành công đó có được là do 
chính nghĩa hơn là do tài trí cá nhân. Đó là 
đức khiêm tốn, là hạnh lợi tha vong kỷ triệt để 
của Ni Trưởng. 

 

Những đóng góp của Ni Trưởng vào công cuộc 
đấu tranh chung đã được anh chị em trong phong 
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trào phản ánh khá đầy đủ trong quyển “Kỷ Yếu Ni 
Trưởng Huỳnh Liên”, ở đây không cần nhắc lại. 
Tuy nhiên, đối với Ni Trưởng, những hoạt động 
đó chỉ là phương tiện độ sanh mà người Phật tử 
trên lộ trình bồ tát hạnh phải tùy duyên thể hiện. 

 

Người Phật tử chân chính nào cũng là người 
công dân yêu nước, yêu quê hương, yêu đồng 
bào mình. Đấu tranh cho độc lập tổ quốc, cho 
tự do dân tộc là bổn phận của người công dân 
mà cũng là bổn phận của người Phật tử: 

 

 
 

Tịnh xá Ngọc Phương trong lễ Kỷ niệm Hai Bà 
Trưng năm 1971 
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“Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, 

Gương Hai Bà lấp lánh sao giăng. 

Người nay phải chống xâm lăng, 

Phải giành độc lập cho bằng người xưa”. 

(Giặc Đến Nhà – xem Phần phụ lục trang 366) 
 

Đóng góp lớn nhất cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc của Ni Trưởng là thơ văn. Thơ của Ni 
Trưởng đậm đà bản sắc dân tộc, dạt dào tình 
yêu quê hương và tỏ rõ thái độ phản kháng 
cuộc chiến phi nghĩa, đòi hòa bình, đòi quyền 
sống, đòi thi hành hiệp định Ba-lê. 

 

Thống nhất đất nước là hoài bão chung của 
người dân Việt Nam. Hiệp định Ba-lê ký kết, 
đất nước Việt Nam tạm thời chia hai, và hai 
năm đình chiến 1954 - 1956 là để chuẩn bị 
cho một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc, nhưng 
chính quyền Sài Gòn không thi hành đúng theo 
hiệp định. 

 

Bằng lập trường chính nghĩa, Ni Trưởng 
khẳng khái viết bài thơ “Hai Năm Chờ Đợi” 
đòi thực thi hiệp định Ba-lê : 
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“Hai năm chờ đợi mỏi mòn, Ba-

lê hiệp định vẫn còn trơ trơ. 

Ai người xảo quyệt mưu cơ, 

Cản ngăn, phá hoại không cho thi hành. 

Chịu oan hai tiếng hòa bình, 

Máu tuôn tiếp tục cho tình thêm oan” … 
 

(Hai Năm Chờ Đợi – xem Phần phụ lục trang 329) 
 

Về nông thôn, Ni Trưởng sát thực cảnh sống 
bi thương tang tóc của người nông dân Việt 
Nam giữa những năm 1965 - 1975, Ni Trưởng 
viết bài thơ “Tang Tóc” đầy máu lệ: 

 
 

 
 

Ni Trưởng Huỳnh Liên cùng quý Ni Sư và Phật tử đấu 
tranh đòi thi hành Hiệp định Paris năm 1972 
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“Quê hương tang tóc vì đâu? 

Đồng bào tang tóc khổ sầu vì ai? 

Ruộng xưa hoang phế ai cày? 

Vườn xưa tàn tạ cỏ gai rợp đầu. 

Nhà xưa dấu vết còn đâu, 

Làng xưa mây trắng phủ màu thê lương. 

Người xưa lần lượt lên đường, 

Kẻ đi biền biệt, người đương khởi hành. 

Bom rền súng nổ xung quanh, 

Cỏ cây âu cũng hãi kinh lựa người” … 

… “Ai đem tang tóc rải cùng? 

Ai đưa thần chết sang vùng Việt Nam? 

Xương non, máu biển ai làm?” 
 

(Tang Tóc –  xem Phần phụ lục trang 327) 
 

Hàng triệu thanh niên Việt Nam hy sinh 
xương máu cho cuộc chiến tranh bất khả. Thanh 
niên miền Nam ra đi tập kết, ai cũng hy vọng 
là hai năm sau sẽ được đoàn tụ gia đình, cha 
con vợ chồng sẽ được quây quần bên nhau xây 
dựng tổ ấm. Ngờ đâu, hai năm, rồi hai mươi 
năm, chờ đợi trong mỏi mòn, trong vô vọng, để 
rồi một sáng nào đó, trên chiến trường, người 
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con mà ngày cha ra đi vẫn còn nằm trong bụng 
mẹ, thì hôm nay trên đường Trường Sơn, đã 
cầm súng bắn vào ngực cha, hoặc ngược lại. 
Một cuộc chiến như vậy mà im lặng ngồi niệm 
Phật được sao? 

 

“Chiến tranh nữa mười năm khốc liệt, 

Ngày ngày đưa đám chết thanh niên. 

Đau lòng tự hỏi liên miên, 
 

Tu chờ người chết cầu lên cõi nào?” 
 

 

Phật tử cúng dường trai tăng ngày 15/07/1959 tại 
Tịnh xá Ngọc Bửu, Biên Hòa 
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Đòi quyền sống cho dân chúng Việt Nam 
nhất là cho tuổi trẻ Việt Nam, Ni Trưởng viết 
bài: “Xua Thần Chết” 

 

“Gia đình ta ví mười người chung sống, 

Một ngày qua khuất bóng một người. 

Trách ai làm máu đổ thịt rơi, 

Một người chết để chín người đau khổ?” 
 

Và ngày thứ hai, thứ ba đến thứ mười: 
 

Ngày thứ mười chỉ còn ta trơ đó, 

Liệu thoát điều máu đổ thịt rơi. 

Dẫu bình an trong thế giới không người, 

Sầu ai tát cho vơi biển khổ!” 

Từ đó, Ni Trưởng xác định thái độ của người 
tu sĩ: 

 

“Là tu sĩ với tinh thần giác ngộ, 

Khắp quận thôn, tỉnh xứ làm nhà” … 

Và: 

“Chân đếm bước chân không bạo động, 

Tay ôm bình nguyện vọng hòa bình. 
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Trải lòng thương khắp cõi nhân sinh, 

Biến lửa hận hóa thành cam lộ. 
 

Giang tay yếu tát vơi biển khổ, 

Chuyển sức mềm phá đổ thành sầu. 

Chí đại hùng, đoàn kết mau mau, 

Xua thần chết gặp nhau trong cõi sống”. 

(Xua Thần Chết – xem Phần phụ lục trang 381) 

Cổ vũ lòng yêu nước, xác định vai trò của 
người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử chống 
xâm lăng, Ni Trưởng viết bài thơ: 

 

Phụ Nữ Việt Nam 
 

“Phụ nữ Việt Nam dịu dàng nhưng bất khuất, 

Sống hiền hòa nhưng cương quyết chô ́ng xâm 

lăng. Dầu trăm năm ách thống trị ngoại bang, 

Vẫn tranh đấu trải cang trường kiên nhẫn. 
 
Không đòi hỏi luật bình quyền bình đẳng, 

Cùng song song chung gánh nặng nước non. 

Lắm vai trò nổi bật vượt nam nhân, 

Tài khéo léo, trí khôn ngoan tế nhị. 
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Tình nồng đượm với chồng con chung thủy, 

Tình bao la bền bỉ với non sông. 

Hạnh phúc riêng hòa hạnh phúc chung cùng, 

Đời gắn bó lũ con Rồng cháu Lạc. 
 

Nền đạo đức mấy nghìn năm bia tạc, 

Công tiền nhân xây đắp biết bao đời. 

Hoa quốc hồn vun xới đóa xinh tươi, 

Ngọc cách mạng trau dồi tia lấp lánh. 
 

Gương Trưng, Triệu để muôn đời chiếu ánh, 

Con nhà tông phải giống cánh giống lông. 

Mẹ sinh con truyền dòng máu anh hùng, 

Mẹ dạy trẻ luyện tấm lòng ái quốc. 
 

 

Phụ nữ Việt Nam dịu dàng nhưng bất khuất, 
 

Sống hiền hòa nhưng cương quyết chô ́ng xâm 

lăng. Dầu trăm năm ách thống trị ngoại bang, 

Vẫn tranh đấu trải cang trường kiên nhẫn”. 

(Phụ Nữ Việt Nam – xem Phần phụ lục trang 386) 
Ngoài những tranh đấu trực diện bằng hành 

động, bằng thơ văn Ni Trưởng còn tích cực 



Ni Tröôûng Huyønh Lieân - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp162  
 

hoạt động từ thiện xã hội, thành lập cô nhi 
viện Nhất Chi Mai ở Cầu Hang – Biên Hòa và 
các cô, ký nhi viện chi nhánh như: CNV Ngọc 
Ninh (Phan Rang), CNV Ngọc Bảo (Gia Lai), 
ký nhi viện Diệu Quang (Phú Bổn), ký nhi viện 
Ngọc Minh (Cà Mau) … Những cơ sở từ thiện 
này, vừa bảo bọc cuộc sống các em mồ côi, vừa 
un đúc tâm hồn thơ dại của các em biết tự lập, 
tự cường theo truyền thống bất khuất, tự trọng 
của dân tộc Việt Nam. 

 

Bằng bút pháp hiện thực, bằng những dòng 
thơ trữ tình, Ni Trưởng phản ánh cảnh sinh 
hoạt của cô nhi viện Nhất Chi Mai thật cảm 
động mà cũng thật là nghĩa khí: 

 

“Hỡi các trẻ mồ côi, 

Thầy lượm thầy dưỡng nuôi. 

Đứa mất cha, mất mẹ, 

Đứa trụi lũi mồ côi. 
 

Con ai bỏ chùa này, 

Nam mô Phật con thầy. 

Thầy nuôi con vất vả, 

Đắp đổi ngày qua ngày”. 
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Bởi vì 
 

“Thầy không ưa xin xỏ, 

Của kẻ hại đời con. 

Gây chiến tranh đau khổ, 

Đày đọa xác hồn non”. 

(Luyện Chí –  xem Phần phụ lục trang 398) 
 

Tặng phẩm chẳng nhử con được vì con có 
“linh tánh linh thân” cho nên con biết đó là của 
phi nghĩa. Tặng phẩm chẳng câu Thầy được vì 
Thầy nặng tình nghĩa với nước nhà: “Nước non 
Thầy sâu nặng”. 

Thấy các em cô nhi chạy trốn lánh người lạ 
mặt, Ni Trưởng vô cùng hồ hởi. Phải vậy chứ, 
dầu cho các em còn rất bé bỏng, chưa biết phân 
biệt đâu là thân, thù, nhưng linh tánh đã mách 
cho em… Dòng máu anh hùng, bất khuất đã 
thấm đẫm tâm hồn em, ăn sâu vào nội tạng em, 
cho nên bao tử em không chấp nhận của phi 
nghĩa. Mặc dầu chị vú cố đút sữa vào miệng 
em thì bao tử em cũng từ chối: 

 

“Chị vú khéo thày lay, 

Cho ăn con chảy ngay. 



Ni Tröôûng Huyønh Lieân - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp164  
 

Đứa trõm lơ mày mặt, 

Đứa xuôi xị chân tay”. 

Con chạy trốn là do “linh tánh linh thân”, 
Thầy nhục nhã là vì sao? Vì Thầy để cho “nước 
mất nhà tan”. Thế đó, ai có tinh thần trách 
nhiệm cao cũng đều cảm thấy tủi nhục, xấu hổ 
khi đất nước mình bị nô lệ, dân tộc mình bị 
mất chủ quyền. Nếu toàn thể dân chúng Việt 
Nam ai cũng ý thức được như Ni Trưởng thì 
Việt Nam, dầu nhược tiểu cũng không có ngoại 
bang nào dám xâm lược. 

 

“Thầy không muốn con dùng, 

Những thức ăn nhơ uế. 

Làm mất giống anh hùng, 

Biến thành người nô lệ. 
 

Rồi hôm ấy xấu trời, 

Ai đưa đến một người. 

Con hãi hùng trốn chạy, 

Thầy nhục nhã ngậm ngùi. 
 

Tặng phẩm chẳng nhử con, 

Tâm hồn con trong trắng. 

Tặng phẩm chẳng câu Thầy, 
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Nước non Thầy sâu nặng. 
 

Chị vú khéo thày lay, 

Cho ăn con chảy ngay. 

Đứa trõm lơ mày mặt, 

Đứa xuôi xị chân tay. 
 

Con linh tánh linh thân, 

Của phi nghĩa chẳng cần. 

Trời sanh voi sanh cỏ, 

Cây có cội có căn. 
 

Thầy hoan nghinh xiết bao, 

Con phải giống anh hào. 

Biết miệt khinh bần tiện, 

Biết tự trọng thanh cao. 
 

Hỡi dân Việt tương lai, 

Đói sạch rách thơm hoài. 

Liêm chánh cần luyện chí, 

Bi - Trí - Dũng rèn tài”. 
 

(Luyện Chí – xem Phần phụ lục trang 398) 
 

Cô nhi của viện mồ côi Nhất Chi Mai không 
được nuôi bằng bơ sữa, mà được nuôi bằng hào 
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khí bất khuất, nuôi bằng truyền thống anh hùng 
của dân tộc Việt Nam. Thành ngữ: “trời sanh 
voi sanh cỏ” ý nghĩa rất nôm na, nhưng đặt 
vào ngữ cảnh này lại rất đắc địa, đồng thời giữ 
được tinh thần “đói sạch, rách thơm”. 

Cuối cùng Ni Trưởng động viên các em mà 
cũng là nhắc khéo người lớn, phải luyện chí 
Liêm Chính; phải giữ đức Bi - Trí - Dũng để 
cuộc sống trong sáng thanh cao thì mới đủ tư 
cách tiếp nối được truyền thống của cha ông 
Anh Hùng - Bất Khuất. Ngày xưa cha ông 
chúng ta đã ba lần đánh tan ý đồ xâm lược của 
ba cường quốc: Mông Cổ, Pháp và Mỹ, dành 
chủ quyền độc lập tự do thì chúng ta mới có 
được ngày hôm nay. 

Ngoài các viện mồ côi ra, Ni Trưởng còn 
thành lập các trường dạy miễn phí cho các con 
em từ vùng sâu vùng xa, tản cư về thành phố 
không có trường lớp để học như: Trường Sơ 
Cấp Từ Thiện Ngọc Châu ở Hội An (Quảng 
Nam), Trường Sơ Cấp Từ Thiện Ngọc Sơn ở 
Bồng Sơn (Bình Định)… và thường xuyên tổ 
chức những cuộc cứu trợ đồng bào nạn nhân 
chiến tranh, đồng bào bị thiên tai bão lụt và ủy 
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lạo các trại thương bệnh binh, các trại dưỡng 
lão … nhằm giải quyết kịp thời những khó 
khăn cơ cực của xã hội lúc bấy giờ. 

Sau ngày Việt Nam thống nhất, Ni Trưởng 
lại hăng hái hưởng ứng phong trào “Kinh tế tự 
túc nhà chùa”, lập rẫy Gia Liêu ở Long Khánh 
(Đồng Nai), ruộng lúa ở Cầu Hang (Biên Hòa) 
và thành lập các cơ sở bánh mứt, tương chao 
tiêu biểu là lò bánh mứt tại Tịnh xá Ngọc 
Phương (Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh). 
Cảnh sinh hoạt bánh mứt ngày tết tại Tịnh xá 
Ngọc Phương thật sôi nổi, thật hào hứng (Mứt 
Tết Mệt Nhừ - Thơ Ni Trưởng). 

Đánh giá về con người Ni Trưởng, ông Ung 
Ngọc Ky – Phó chủ tịch MTTQ thành phố Hồ 
Chí Minh viết trong quyển “Kỷ yếu Ni Trưởng 
Thích Nữ Huỳnh Liên”: 

 

- …“Thứ nhất, Ni Trưởng là một nhà tu hành 
chơn chánh. 

 

- Thứ hai, Ni Trưởng là một chiến sĩ. 
 

- Thứ ba, Ni Trưởng là một nhà tổ chức quần 
chúng, một nhà hoạt động xã hội” … 
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Thật đúng vậy, từ một nhà chân tu “Tăng 
vô nhứt vật”, Ni Trưởng đã tích cực dấn thân 
vào vòng xoáy lịch sử của đất nước trong một 
chặng đường đầy cam go máu lửa để “đồng 
lao cộng khổ” theo tinh thần “Tứ nhiếp pháp” 
của nhà Phật (Bố thí - Trì giới - Đồng sự - Lợi 
hành). Ni Trưởng trở thành một chiến sĩ kiên 
cường, bất khuất, đấu tranh không mỏi mệt cho 
sự nghiệp sống còn của dân tộc nhất là cho tuổi 
trẻ, tận lực tận tâm phục vụ xã hội, tiếp nối 
truyền thống vốn có của đạo Phật. 

 

Có lẽ Ni Trưởng muốn tiếp tay với Bồ tát Địa 
Tạng Vương, thực hiện lời nguyện của Bồ tát: 
“Địa ngục vị không thệ bất thành Phật” (địa ngục 
chưa trống, quyết không thành Phật). Bởi vì thành 
Phật rồi sẽ thuận thứ vào vô dư Niết bàn, đâu 
còn có mặt trong luân hồi sanh tử nữa để “đồng 
sự” với chúng sanh, để tiện bề thân thiện, dìu dắt 
chúng sanh từng bước thoát ra hiểm nạn. 

 

Lời thề nguyện của Bồ tát Địa Tạng Vương 
mới nghe dường như không tưởng, nhưng tâm 
chúng ta không phải là tâm Bồ tát thì chúng 
ta không thể nào hiểu nổi việc làm của Bồ tát. 
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Các bậc Bồ tát ở vào địa vị Thập Địa, tuệ giác 
còn thua Phật một đôi phần, công hạnh thì chưa 
bằng Phật. Tích cực độ sanh là hoàn thiện ba 
la mật, nấc thang cuối cùng bước lên Chánh 
Đẳng Giác. 

 

Đến giai đoạn đất nước đã thống nhất, xây 
dựng quê hương, phát triển xã hội, Ni Trưởng 
lại trở thành một nhà kinh tế tầm cỡ, dẫn đầu 
cho những cơ sở kinh tế trên 100 ngôi tịnh xá 
của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ trên toàn quốc, 
tiếp nối truyền thống nhập thế tích cực của 
Phật giáo. 
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IV. Ự NGHIỆP THƠ VĂN 
 

CỦA CỐ NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN 
 

à người được Tổ Sư Minh Đăng Quang 
giao phó sứ mệnh lãnh đạo và hướng 

dẫn Ni giới Khất Sĩ từ khi tuổi còn rất trẻ, suốt 
40 năm hành đạo (1947 - 1987), Ni Trưởng 
Huỳnh Liên đã cùng các bậc tôn túc lèo lái con 
thuyền Giáo hội vượt qua bao thác ghềnh để 
đến bến bờ bình an, mở ra một vận hội phát 
triển tốt đẹp như ngày hôm nay; điều này là 
một minh chứng hùng hồn cho tài năng, đức độ 
và bản lĩnh - những tố chất cần có của người 
lãnh đạo - ở Ni Trưởng. 

 

Tuy nhiên, nếu chỉ vậy, chúng ta sẽ chưa có 
được cái nhìn toàn diện về con người của Ni 
Trưởng Huỳnh Liên. Ở Ni Trưởng, ta thấy có 
sự kết hợp hài hòa giữa một sứ giả Như Lai – 
người có trách nhiệm giương cao ngọn pháp 
đăng soi đường dẫn lối cho chúng sanh ra khỏi 
đêm trường trần thế, mà còn ẩn tàng một trái 
tim của người nghệ sĩ chân chính. 
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Là người lãnh đạo cao nhất của Ni giới Hệ 
phái Khất Sĩ trong giai đoạn lịch sử có nhiều 
biến động dữ dội – Tổ Sư Minh Đăng Quang 
vắng bóng 1954, xã hội Việt Nam đầy binh lửa 
– 1960-1975 – Thực tiễn đó không làm nguội 
tắt hồn thơ của Ni Trưởng, ngược lại, còn tạo 
điều kiện nuôi dưỡng và thôi thúc cảm hứng 
sáng tạo của Người vươn cao và bay xa. Bối 
cảnh xã hội đương thời đã tạo cho thơ của Ni 
Trưởng một giá trị hiện thực, cụ thể và sâu sắc. 
Thơ của Ni Trưởng không hư cấu, không liên 
tưởng gì đột xuất, vậy mà nó có khả năng tạo 
những xúc động thấm thía ở người đọc. Cách 
nhìn lý giải hiện thực ở Ni Trưởng khiến người 
đọc giật mình, kinh ngạc, thực tế này dường 
như lý giải nhận định của ai đó rằng: “Cái ĐẸP 
luôn đồng hành với cái THIỆN”. 

 

Mục đích và lí tưởng của bậc chân tu là “độ 
sanh”, thơ văn chỉ là phước duyên thể hiện qua 
phút giây thăng hoa của trái tim trĩu nặng bi 
mẫn nỗi thống khổ của con người. Ni Trưởng 
Huỳnh Liên cũng vậy, thực tế cuộc đời là nguồn 
cảm hứng dạt dào cho ngòi bút Ni Trưởng vừa 
trữ tình, vừa hiện thực. 
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Có một điều đáng tiếc cũng là một tổn thất 
cho chúng ta là khi còn sanh tiền, Ni Trưởng 
không mấy quan tâm đến việc xuất bản thơ của 
mình. Lúc bấy giờ cũng có một vài Ni sinh đề 
đạt nguyện vọng này lên Ni Trưởng, nhưng Ni 
Trưởng bảo: “Chưa cần thiết làm việc đó, hiện 
tại còn nhiều việc phải làm hơn” (thời kỳ kinh 
tế tự túc 1975 - 1987). 

 

Nhiều năm, sau ngày Ni Trưởng viên tịch, 
1987 - 1995 Tổ đình Ngọc Phương mới tập 
hợp thơ của Ni Trưởng thành một tập lấy nhan 
đề “Thơ Ni Trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên”. Và 
gần đây năm 2012 Tổ đình Ngọc Phương cho 
ra thêm một tập nữa “Đóa Sen Thiêng”, tuy 
chưa thật đầy đủ, nhưng những di cảo trên đã 
thể hiện khá phong phú về sự nghiệp thơ văn 
của Ni Trưởng. 

 

Trong phạm vi bài viết này, người viết chỉ 
dám làm cái việc là lần theo một số câu thơ 
“ngập tràn ý đạo” của Ni Trưởng, mạo muội 
viết ra những cảm nhận thô thiển của mình, để 
cùng người đọc chia sẻ và giao cảm. 
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Với khả năng rất giới hạn, bài viết chắc chắn 
còn nhiều sai sót, ngưỡng cầu các bậc cao minh 
trong hàng giáo phẩm và các bậc thức giả chỉ 
giáo, góp ý. Xin chân thành cám ơn. 
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Về thơ của Ni Trưởng, như Giáo sư Hoàng 
Như Mai đã nhận định khái quát: 

 

“Đây là những áng thơ trữ tình đặc sắc: Tình 
với người, với cảnh, với thầy, với đệ tử, với quê 
hương đất nước, với bạn bè, với người thân… 
Nếu tôi không nhầm, các bài thơ nầy thường 
là ngẫu cảm, ứng tác và điều này chứng tỏ Ni 
Trưởng rất nhạy cảm với cái đẹp, cái đau, cái 
đáng thương trong thế gian. Ấy là những quả 
chuông nơi Phật điện, chỉ cần gõ nhẹ, có khi 
làn gió thoảng cũng đủ ngân vang mãi không 
thôi”. 

 

…“Về bút pháp tả tình của Ni Trưởng, tôi 
chỉ muốn nói một điểm: Tình chân thật, và tôi 
nghĩ rằng sức cảm hóa mầu nhiệm là ở đó”. 

 

(Cảm tưởng của GS Hoàng Như Mai khi đọc 
thơ Ni Trưởng – Đóa Sen Thiêng, trang 20) 

 

Thật đúng vậy, tình chân thật là một thuộc 
tính của Phật tính mà theo Giáo sư Hoàng Như 
Mai “ai cũng có”. Phật dạy: “Nhứt thiết chúng 
sinh giai hữu Phật tính”. Nhưng tùy theo công 
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phu tu tập, Phật tính ấy hiển lộ đến mức độ 
nào; cũng như mặt trăng, hình thể của nó luôn 
tròn đầy nhưng tùy theo độ quay của trái đất 
mà ta thấy mặt trăng từ khuyết đến tròn. Chư 
Phật thì Phật tính hiển lộ toàn diện (giác hạnh 
viên mãn). Chư Bồ tát thì Phật tính hiển lộ 
độ tám, chín mươi phần trăm. Con người, có 
người hiển lộ được đôi ba mươi, có người chỉ 
mới được năm, mười phần trăm. Phật tính 
càng hiển lộ rộng lớn, viên dung thì trí Bát 
Nhã càng tỏa sáng, tâm từ bi càng phủ trùm. 
Có lẽ Trí - Bi của Ni Trưởng đã được huân tu 
từ vô lượng kiếp, sự gia công tu trì trong kiếp 
này là nhằm phát huy phẩm chất Ba la mật Trí 
- Bi ấy đến viên mãn. Khi trong tâm đã tràn 
ngập Trí - Bi thì ngôn ngữ, hành động được 
thể hiện ra bên ngoài đều toàn Chân - Thiện - 
Mỹ. Như một hồ nước đã được thanh lo ̣c hết 
cáu cặn, bụi bùn, chỉ còn thuần lại một chất 
nước trong ngần mát ngọt thì tất cả những vòi 
nước chảy ra từ hồ ấy đều mát ngọt, thanh 
lương. 
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Từ tâm căn bản chân, thiện, mỹ, Ni Trưởng 
ứng dụng vào lĩnh vực nào cũng tốt đẹp, cũng 
ưu thắng và có sức cảm hóa cao. 

 

Qua thơ văn, Ni Trưởng đã thể hiện tình cảm 
đối với thầy tổ, mẹ cha, pháp lữ, môn sinh, tín 
đồ, sanh chúng và cả vạn hữu thiên nhiên. 
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A. Ý NGHĨA NỘI DUNG 
 

1.  TÌNH CẢM ĐỐI VỚI THẦY TỔ 
 

rong di cảo thơ của Ni Trưởng Huỳnh 
Liên, thơ viết về Thầy Tổ không nhiều: 

(Tầm Thầy, Con Nguyện, Hoài Niệm, Nhớ Ơn 
Thầy, Công Đức Sư Trưởng, Tưởng Niệm Tôn 
Sư…). Tuy vậy, những bài để lại đều có một 
giá trị giáo dục và thẩm mỹ đặc biệt. 

 

Thơ viết về Thầy Tổ, Ni Trưởng đã thể hiện 
bằng một thứ ngôn ngữ nhuần nhụy, điêu luyện; 
ngôn từ đẹp đẽ, sang trọng, và bằng tình cảm 
chứa chan niềm kính mộ. Nhưng trên tất cả, 
những bài thơ của Ni Trưởng đều thể hiện tấm 
lòng hiếu kính đối với Thầy Tổ rất mực chân 
thành! 

 

Hình ảnh của Tổ Sư hiện ra trong thơ của Ni 
Trưởng vừa lớn lao, cao cả, thoát tục, lại vừa 
gần gũi, thân thương xiết bao! 

 

Theo từng thời điểm sáng tác, những bài thơ 
viết về Thầy Tổ có nội dung và các cung bậc 
cảm xúc khác nhau: Nếu những bài sáng tác 
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khi mới chập chững bước chân vào cửa Đạo, 
lần đầu được diện kiến Tổ sư, Ni trưởng viết 
bằng những cảm xúc choáng ngợp trước dung 
nghi phi phàm của bậc xuất thế́: 

 

“Tuổi hoa niên mà hùng lực phi thường, 

Thân rỡ rỡ như pháp vương hiện tướng”. 

(Hoài Niệm - xem Phần phụ lục trang 377) 
 

“Quang minh tướng tốt vô ngần, 

Nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên”. 

(Công Đức Sư Trưởng – xem Phần phụ lục 
trang 334) 

 

thì những bài thơ tưởng niệm khi Tôn Sư vắng 
bóng lại bộc lộ niềm đau xót, tâm cảm mất mát, 
cút côi làm xót xa lòng người đọc: 

 

“Con lạc mẹ chơi vơi nheo nhóc, 

Tủa bương tìm kêu khóc ngẩn ngơ”. 

(Tầm Thầy – xem Phần phụ lục trang 343) 
 

“Con cơ cực một đoàn còn trẻ dại, 

Mười năm dư mòn mỏi đợi Thầy về”. 

(Hoài Niệm –  xem Phần phụ lục trang 377) 



 

  179 
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“Vun trồng một cội Bồ đề, 

Để cho trăm họ trở về nương thân. 

Mà Người hóa kiếp cổ nhân, 

Tìm đâu cho thấy dấu chân phi phàm”. 

(Tưởng Niệm Tôn Sư – Thơ NT Huỳnh Liên) 
 

Có thể nói rằng, qua những bài thơ viết về 
Thầy Tổ của Ni Trưởng, người đọc đã tìm thấy 
những giai điệu trữ tình hiếm có trong kho tàng 
thơ ca Đạo cũng như Đời về đề tài này! Viết 
đến đây, người viết bất chợt thấy chạnh lòng 
khi nghĩ rằng Ni Trưởng đã trọn một đời vẹn 
giữ niềm hiếu kính, đau đáu noi dấu, thực hành 
theo hạnh nguyện Thầy Tổ, đã để lại cho chúng 
ta những vần thơ viết về Thầy Tổ thật đẹp đẽ, 
thật sâu sắc. Còn chúng ta thì nên thế nào? 

 

“Chúng con khổ sở hèn lâu, 

Rủ nhau tìm đến mong cầu dựa nương. 

Đạo vàng như ánh triêu dương, 

Thế trần như giữa đêm trường tối tăm”. 

(Công Đức Sư Trưởng – xem Phần phụ lục 
trang 334) 
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Ni Trưởng trao hoa cho Cụ bà Thiện Liên – 



 

 

Thân mẫu Ni Trưởng 
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Ni Trưởng dùng ngôn ngữ rất bình dân “mặc 
thì”, “ ăn thì”, nhưng lại khắc họa được sự cao 
cả vĩ đại của Thầy Tổ: 

 

… “Con chìm đắm biển trần thọ khổ, 

Thầy từ bi tế độ vớt lên. 

Mặc thì áo giới ấm êm, 
 

Ăn thì sữa pháp, cơm thiền nuôi thân. 
 

Ghi nhớ mãi công ân Thầy Tổ, 
 

Xót thương hằng dạy dỗ lắm phen. 
 

Như đem ánh sáng ngọn đèn, 

Rọi vào tâm trí tối đen mịt mờ. 

Ngày qua ngày nương nhờ ánh sáng, 

Lần nhiều lần tỏ rạng tâm mê. 

Vun phân tưới nước Bồ đề, 
 

Nảy cành vô ngã, trổ huê chơn thường”. 
 

(Nhớ Ơn Thầy – xem Phần phụ lục trang 
351) 

 

Hiếu tâm của Ni Trưởng vừa lý tưởng vừa 
thực tế. Tình cảm của Ni Trưởng bao giờ cũng 
tích cực, chuyển hóa đến thực hiện hạnh nguyện 
Tổ Thầy: 
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“Phát đại nguyện hoằng dương chánh pháp, 

Rải từ bi cùng khắp chúng sinh. 

Thương người như Phật thương mình, 

Độ người như Phật độ sinh thuở nào. 

Tom góp được công lao chút đỉnh, 

Chí thành xin lễ kính cung dưng. 

Phước lành hồi hướng thượng từng, 

Phước lành lễ phẩm cúng dường Tôn Sư. 

Niềm tin tưởng khư khư tấc dạ, 

Những mong cầu đức cả chứng minh. 

Pháp môn kiếp kiếp phụng hành, 
 

Pháp thân kiếp kiếp kính thành phụng tôn…” 
 

(Nhớ Ơn Thầy – xem Phần phụ lục trang 351) 
 

Qua nội dung hai bài thơ ta thấy lòng ngưỡng 
mộ của Ni Trưởng đối với Thầy Tổ thật cao 
viễn, lòng tri ân, báo ân của Ni Trưởng thật sâu 
xa, cảm động. 40 năm hành đạo độ sanh của Ni 
Trưởng, là một minh chứng thực tế về tâm tư, 
nguyện vọng của Ni Trưởng đối với Tổ Thầy. 
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2. TÌNH CẢM ĐỐI VỚI CHA MẸ 
 

òng hiếu kính đối với Thầy Tổ là thế mà 
hiếu tâm đối với cha mẹ cũng rất thiết 

tha, sâu nặng. Trong vai trò một nhà lãnh đạo 
Tôn giáo - Đệ nhất Ni Trưởng Ni Giới Hệ phái 
Khất Sĩ – nhưng không vì thế mà Ni Trưởng sơ 
thất bổn phận làm con; trái lại, qua sự “lập thân 
hành đạo”, Ni Trưởng chẳng những báo đáp 
được ơn sanh thành dưỡng dục, mà còn đứng 
vào hàng thượng hiếu nữa. 

 

Con người đến tuổi trưởng thành xa rời vòng 
tay đầy ắp tình thương của cha mẹ; trước vạn 
nẻo đường đời, ai cũng chọn cho mình một lối 
sống thích hợp, để đón nhận hạnh phúc từ cuộc 
đời ban tặng – Lối sống ấy có thể là tình yêu 
lứa đôi, có thể là công danh sự nghiệp, có thể 
là con đường tâm linh. 

 

Ni Trưởng đã chọn con đường tâm linh, đó là 
sự “lập thân hành đạo”. Và lập thân hành đạo 
là hiếu hạnh cao viễn nhất như nhà Nho đã nói: 

 

- Lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, 
dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi chung dã. (Đem thân 
hành đạo, làm rạng danh đến đời sau, vẻ vang 
đến cha mẹ, đó là hiếu hạnh tột cùng). 
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Đức Phật cũng dạy: 
 

“Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh 
Phật”.Từ ngày Ni Trưởng cắt tóc xuất gia cho 
đến khi cầm bút viết những dòng thơ này, đã 12 
năm trôi qua mà Người chưa có cơ hội về thăm 
cha mẹ. Vì “thời cuộc”: (thời cuộc chia phôi 
đường viễn xứ) 1945 - 1955 – chiến tranh Việt- 
Pháp đã cắt đứt giao thông, cho nên Ni Trưởng 
không về quê nhà thăm cha mẹ được (lúc bấy 
giờ cha mẹ của Ni Trưởng về Vĩnh Tường, Hậu 
Giang lập nghiệp, không còn ở Phú Mỹ nữa, 
còn Ni Trưởng thì theo đoàn du tăng, vân du 

 

Ni Trưởng cùng Ni chúng – hình chụp 
tại Tổ đình Ngọc Phương ngày 
19/10/1981 
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hành đạo, không nơi nào cố định, cho nên sự 
gặp lại gia đình là rất khó). 

 

“Thời cuộc chia phui đường viễn xứ, 

Nhơn duyên gặp gỡ Đạo siêu trần”. 

(Cảm Hoài -  xem Phần phụ lục trang 422) 
 

Ni Trưởng tưởng chừng, mái tóc xanh mơn 
của cha mẹ mình ngày nào nay đã bạc trắng 
như tuyết và thân hình “chửa gầy xuân”, nghĩa 
là còn mạnh khỏe, nay chắc cũng đã hao mòn 
theo tháng năm. Càng tiều tụy hơn nữa vì sự 
khắc khoải nhớ con. Dầu vậy, Ni Trưởng cũng 
cố tin tưởng và hy vọng rằng cha mẹ mình sẽ 
không đến nỗi gì tiều tụy. Tin như vậy là để 
bớt đau lòng, để được an ủi. Vầng trán của cha 
mẹ cũng đã hằn nhiều nếp nhăn vì đã thường 
cau mày. Cặp mắt kém sáng là do thường khóc. 
Trong thời gian 12 năm qua, cha mẹ của Ni 
Trưởng đã đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ để dọ 
hỏi kiếm tìm Ni Trưởng. Những chỗ Hai Thân 
thường đến tìm con là quê ngoại Phú Mỹ và 
Cần Thơ, một thành phố lớn của miền Nam, 
nhưng tin tức về con vẫn “mù tăm cá” khiến 
lòng cha mẹ già khắc khoải đợi mong. 
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“Bình bồng phận trẻ mù tăm cá, 

Thỏn mỏn lòng già nặng nghĩa ân”. 

(Cảm Hoài -  xem Phần phụ lục trang 422) 
 

 
 

Ni Trưởng cùng hai đấng sanh tha ̀nh tại quê nhà Phú Mỹ 
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Ni Trưởng hồi tưởng lại lúc còn nhỏ ở với 
cha mẹ, cứ mỗi lần các con ốm bệnh, cha mẹ 
lại thức trắng đêm, chăm sóc các con, tận tụy 
lo lắng. Và những buổi sớm mai mát trời, các 
chị em Ni Trưởng lại quay quần trước sân nhà, 
chơi đùa thật là vui vẻ: 

 

“Mẹ cha tận tuỵ đêm thâm gác, 
Em cháu sum vầy sáng chật sân”. 

(Cảm Hoài -  xem Phần phụ lục trang 422) 
 

Rồi Ni Trưởng lại vọng về tương lai là một 
ngày nào đó hội đủ nhân duyên, Ni Trưởng 
sẽ trở về quê nhà thăm cha mẹ, cho bõ lúc xa 
cách, nhớ nhung: 

 

“Hẹn buổi tàn thu trở dặm phần, 
Thăm viếng quê nhà cho bõ lúc”… 

(Cảm Hoài -  xem Phần phụ lục trang 422) 
 

Và hiện tại thì Ni Trưởng phát nguyện tu tinh 
tấn để hồi hướng phước đức về cho cha mẹ. 

 

Mười hai năm chẵn cách song thân, 
Phát nguyện cần tu độ thế trần. 
Hồi hướng vô vàn nguồn phước đức, 
Đáp đền muôn một khối công ân. 
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Đạo cao cố gắng mong tròn quả, 
Hiếu hạnh cầu xin vớt chút phần. 
Huệ trạch dồi dào bù điểm khuyết, 
Mười hai năm chẵn cách song thân. 

 

Hoặc: 
“Đạo hiếu cưu mang ơn cúc dục, 

Đường tu phổ độ nghĩa huyên xuân”… 
(Cảm Hoài -  xem Phần phụ lục trang 422) 

 

Không phụng dưỡng thể vóc mẹ cha được 
thì phụng dưỡng bằng phước đức độ sanh, cha 
mẹ sẽ nhờ công đức tu trì của con mà hưởng 
được quả phúc. Điều này tuy vô vi nhưng rất 
mầu nhiệm, bởi sự liên hệ máu huyết nên cảm 
ứng là bất khả tư nghì. 

 

3. TÌNH CẢM ĐỐI VỚI PHÁP LỮ 
 

ếu bài thơ “Ngọc Sơn Hùng Vĩ” là sự 
thể hiện tình cảm của một người thầy 

bằng giọng thơ chan chứa yêu thương và tự 
hào về những đệ tử ưu tú của mình thì bài thơ 
“Tiếng Gọi Thiêng Liêng” dành để tặng Ni 
Trưởng Bạch Liên lại mang một ý nghĩa khác. 
Đây là một bài thơ viết để tặng người bạn đồng 
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tu, một cộng sự, pháp lữ được viết bằng thái độ 
trân trọng, cảm thông, quý kính. 

 

Mở đầu bài thơ, Ni Trưởng gợi lại những kỷ 
niệm ấm áp của những buổi đầu cả hai cùng 
nhau đặt chân vào cửa thiền. Tứ thơ triển khai, 
khắc họa được hình ảnh cũng như tính cách 
bằng hữu qua nét bút hiện thực thẩm mỹ: 

 

“Nhu cầu Phật sự kíp lên đường, 

Nhiệm vụ người người tự đảm đương. 

Nhẹ bước vân du trường học hỏi, 

Chở che đạo pháp hạnh hoằng dương”. 
 

Ni Trưởng đã bày tỏ niềm khâm phục và trân 
trọng những công lao to lớn của Ni Trưởng 
Bạch Liên đối với sự nghiệp hoằng pháp độ 
sinh. Những câu: “Khai đạo gần xa chí đại 
hùng” đã ngợi ca tinh thần dũng mãnh, vượt 
khó của Ni Trưởng Bạch Liên. 

 

Bài thơ còn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước 
những hoạn nạn mà Ni trưởng Bạch Liên đã nếm 
trải trên bước đường hành đạo. Ni Trưởng đã thật 
sự chia sẻ, thật sự cảm thông với bạn mình: 

 

“Thương đời chia sẻ nhiều cay đắng, 
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Dồn nghiệp cho mau đến Niết Bàn”. 

(Tiếng Gọi Thiêng Liêng –  xem Phần phụ 
lục trang 406) 

 

Tóm lại, bài thơ “Tiếng Gọi Thiêng Liêng” là 
một bài thơ đẹp, đẹp về thơ mà cũng đẹp về tình 
pháp lữ, chúng ta nên học tập và noi gương. 

 

4. TÌNH CẢM ĐỐI VỚI MÔN SINH ĐỆ 
TỬ 

 

ối  với  Ni  chúng,  tình  thương  của  Ni 
Trưởng thật mênh mông, ấm áp. Cái nhìn 

vừa hiện thực vừa hào hiệp của Ni Trưởng có ẩn 
chứa niềm tự hào của người mẹ về những đứa 
con ngoan hiền của mình. Ni Trưởng thấy được 
những ưu điểm của mỗi cá nhân, nêu ra để khen 
ngợi, có chứng cứ cụ thể, càng làm tăng thêm 
niềm kính tin của đệ tử, đồng thời cũng động viên 
môn sinh từng bước một đi vào Tịnh độ. 

 

…“Có những nàng tiên đức dịu dàng, 

Vai trò thư ký cực quanh năm. 

Chương trình hoạt động văn thơ trữ, 

Sổ sách chi thu sóng gió ngầm”… 
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Ni Trưởng khen thưởng, tặng quà khuyến tấn 
Ni chúng làm thơ 
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Có những nàng tiên quyết khổ tu, 

Đầu Đà đại hạnh đứng hàng đầu. 

Tam y giải thoát tươi chồi huệ, 

Tứ pháp hành trì sáng giá châu. 
 

… “Có những nàng tiên trí tuệ cao, 

Văn chương nhuần nhã kệ kinh làu. 

Dạy truyền giáo lý đèn khêu sáng, 

Hướng dẫn tương lai ngọc ửng màu”… 

(Ngọc Sơn Hùng Vĩ –  xem Phần phụ lục 
trang 403) 

Ni Trưởng còn luôn soi sáng dìu dắt nâng đỡ: 

“Ruột mẹ đoạn lìa con có biết, 

Nhìn con xuống núi dạ như bào. 
 

Tiên phàm hai ngả rày ngăn cách, 

Họa thấy nhau chăng ở kiếp nào. 
 

Đông Độ con về quên cảnh mẹ, 

Tây phương mẹ ở nhớ tình con. 

Ven trời thăm thẳm lòng xa cách, 

Góc núi đăm đăm mắt mỏi mòn”. 

(Lỗi Bước -  xem Phần phụ lục trang 416) 
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Phơi trải tâm can cho đệ tử hiểu, nhưng Ni 
Trưởng vẫn chưa an tâm. Ni Trưởng kiên nhẫn 
giảng giải luật vô ngã, vô thường, dắt dìu đệ tử 
từng bước một: 

 

“.... Con có biết hồng trần nơi xú uế, 
Danh mà chi và lợi để mà chi. 

Tấm huyễn thân rồi nữa có ra gì, 

Một vật giả chứa đầy muôn thứ giả. 
 

Con xây đắp một lầu đài huyễn ngã, 

Nền lung lay mà từng đã nhiều từng. 

Phước càng dầy nhưng thiếu đức đỡ nâng, 

Họa càng nặng trăm thân khôn chống chỏi”. 

(Lối Đi – xem Phần phụ lục trang 383) 
 

Chỉ một câu thơ tám chữ: “Một vật giả chứa 
đầy muôn thứ giả” khái quát toàn bộ triết lý 
vô ngã của nhà Phật. Đó là cái nhìn thẩm thấu 
chơn lý thật đáng kính phục. Ngạn ngữ có câu: 
“ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ”. 

Tuyệt đối không thỏa hiệp với bản ngã là 
chủ trương của đạo giác ngộ. Bởi vì khi đã biết 
chắc mười mươi rằng bản ngã là không có thật, 
là trò ảo hóa, “là kẻ thù lớn nhất của đời người” 



 

 

Sv Nghi p Tho Van  1195 
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(Mười Điều Răn Của Phật), mà còn thủ trước 
nó là điên đảo, cũng như khi tỉnh ngủ rồi, mà 
còn vui buồn theo giấc chiêm bao, hoặc muốn 
ngủ lại để tiếp tục được kéo dài giấc mộng đẹp 
là tâm trạng của người không bình thường. 

Biết vô ngã chưa đủ, phải biết cách vô hiệu 
hóa bản ngã, để bản ngã mất khả năng hoạt 
động gây khổ đau, đó mới là công phu tu tập. 
Tham sân si tam độc là thuộc tính của bản ngã, 
là cơ sở của mọi khổ đau hệ lụy. Muốn chấm 
dứt khổ đau phải biết rõ điều kiện nào làm phát 
sanh và tăng trưởng tham sân si. Đó là sáu trần 
cảnh: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Và chế 
phục sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì 
tham, sân, si không có điều kiện sanh khởi. 
Tham ái ví như đốm lửa, sáu trần giống như 
bổi mồi, một thứ rất dễ bắt lửa. Đem bổi mồi 
để gần lửa mà bảo rằng không cháy là điều 
không tưởng, trừ ra bổi mồi đó đã được ngâm 
trong nước lâu ngày. 

Phật dạy: 
 

“Lành thay chế phục lục căn, 
Tức thì giải thoát các phần khổ đau”. 

(Kinh PC – Phẩm Tỳ Kheo) 
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Kỷ niệm chuyến đi hành đạo tại Bồng Sơn - Bình Định 1959 
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LỬA HỒNG TRẦN 

( xem Phần phụ lục trang 363) 
 

“Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, 
Chất liệu nào bén nhạy thế kia? 

Đó là ngọn lửa mê si, 
Sắc trần mắt thấy tức thì nấu nung. 

Sự ham muốn nằm trong ngọn lửa, 
Sắc trần như củi chứa bổi mồi. 

Tham, sân, si, dục dấy rồi, 
Sanh, già, đau, chết luân hồi khổ thân”… 

 

 

- “Thinh trần tai lắng … 
- Hương trần mũi ngửi … 
- Vị trần lưỡi nếm … 
- Xúc trần thân chạm … 

Pháp trần ý tưởng tức thì nấu nung. 
Sự ham muốn nằm trong ngọn lửa, 
Pháp trần như củi chứa bổi mồi. 

Tham, sân, si, dục dấy rồi, 
Sinh, già, đau, chết luân hồi khổ thân. 

Bậc trí giả tinh cần quán tưởng, 
Giác ngộ rồi nhàm chán lục căn. 

Lục thức, lục nhập, lục trần, 
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Dầu không vui khổ hay phần khổ vui. 
Do nhàm chán xa rời luyến ái, 

Lòng dửng dưng trạng thái thoát trần. 
Sống đời phạm hạnh thánh nhân, 

Thoát ra khỏi chốn hồng trần lửa thiêu”. 

Cũng là thơ, nhưng khi phải nói về một sự 
kiện có tính cách nghiêm trọng, sâu sắc thì lời 
thơ Ni Trưởng lại trở nên mạnh mẽ, xác quyết 
và từ láy “rần rần” được Ni Trưởng lặp lại ở 
“tất cả sáu trần”, để nói lên mức độ khốc liệt, 
dữ dội của hiện tượng. Cái hay của Ni Trưởng 
là đem một sự thật vô cùng nghiêm trọng và 
rất phổ biến, diễn tả thành lời thơ nhẹ nhàng, 
hình tượng, khiến người đọc hình dung ra được 
cường độ thiêu đốt của sáu trần. Câu: “bí quyết 
của sự tuyên truyền là nói đúng sự thật” có thể 
áp dụng trong thơ Ni Trưởng là thích hợp. 

 

Có thể nói, bài thơ “Lửa Hồng Trần” là thời 
pháp tổng quát về Giới thu thúc lục căn mà Ni 
Trưởng dạy đệ tử. 
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5. TÌNH CẢM ĐỐI VỚI CÁC EM CÔ 
NHI 

 

ọc thơ của Ni Trưởng, ta thấy tâm hồn 
Ni Trưởng như được “chứa lượng trời 

muôn vạn hộc” (chữ của Xuân Diệu). Tâm hồn 
của Người có đủ chỗ cho tất cả chúng sanh hữu 
tình, từ con người cho đến muông thú. Những 
dòng thơ Ni Trưởng dành cho trẻ em mồ côi như 
từ trái tim chia máu của mẹ hiền. Ni Trưởng vẽ 
lại bức tranh sinh hoạt của Huệ Phục thật sinh 
động, thật xúc động. 

 

…“Nghe tiếng Thầy con mừng, 
Đang ăn con cũng ngưng. 
Đang khóc cười toe toét, 
Khi được Thầy bồng nâng…” 

 

….“Con chứng Thầy phạt đòn, 
Bò theo con khóc mướt. 
Níu áo quỳ ngẩng đầu, 
Ba lần ôi đứt ruột!”… 

 

… “Thầy kỳ vọng nơi con, 
Sau học thành Bác sĩ. 
Phục vụ khắp thế nhơn, 
Đền công ơn tín thí. 
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Ni Trưởng cùng các cô nhi tại Tịnh xá Ngọc Bửu - Biên Hòa 
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Dè đâu con vắn số, 

Tuổi vừa đúng thôi nôi. 

Đã theo người thiên cổ, 

Lúc Thầy đi xa xôi. 
 

Thầy đi con mới bịnh, 

Thầy về thấy nấm mồ! 

Người lớn trông ấm cúng, 

Con bé lại đơn cô?! 
 

Con ơi! Con bé bỏng, 

Có ai ẵm bồng chăng? 

Con ơi con lạc lõng! 

Có ai hiếp đáp chăng?” 
 

(Để Nhớ Huệ Phục –  xem Phần phụ lục 
trang 395) 

 

Lối thơ năm chữ cô đúc, chuyển tải gần như 
trọn vẹn một câu chuyện, Huệ Phục lúc còn 
bò lết bò la đã biết bộc lộ những cảm xúc ... 
Kết thúc bài thơ đột ngột, bất ngờ. Hai câu 
cuối: “Có ai ẵm bồng chăng?”, “Có ai hiếp 
đáp chăng?” cho thấy như Ni Trưởng đang thủ 
thỉ với Huệ Phục ở thế giới bên kia! Dầu Huệ 
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Phục còn đang ở bên Ni Trưởng hay đã sang 
thế giới bên kia thì: “Tấm lòng bồ tát ngày nào 
còn nguyên” (Thơ NH). 

 

6. TÌNH CẢM ĐỐI VỚI NỮ GIỚI 
 

u ái nhất là giới phụ nữ, Ni Trưởng tình 
nguyện đầu tư cho hàng nữ giới nhiều 

kiếp sinh thân“Con nguyện hiện thường kiếp 
nữ thân” để dìu dắt họ ra khỏi vòng luân hồi, 
chấm dứt thân phận nữ nhi mà họ đã từng gánh 
chịu bao thiệt thòi, bất công do xã hội phong 
kiến áp đặt. 

 

Có lẽ từ nhiều kiếp qua, Ni Trưởng đã từng 
chứng kiến cảnh phụ nữ bị bạc đãi và chịu bao 
thiệt thòi, hất hủi. Nguyên tắc “tam tùng” của 
đạo Nho “tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, 
phu tử tùng tử” nghĩa là người nữ, khi còn ở 
với cha mẹ phải phục tùng cha mẹ. Khi về nhà 
chồng phải phục tùng chồng. Nếu bất hạnh 
chồng chết sớm người mẹ phải phục tùng con 
(con trai). Họ còn nói : “Nhứt nam viết hữu, 
thập nữ viết vô”. Nghĩa là một người con trai 
cũng coi là có, mười người con gái cũng thấy 
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Ni Trưởng chèo thuyền tại Rạch Giá - Kiên Giang (hi ̀nh chụp năm 1947) 
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là không. Người nữ dưới chế độ phong kiến 
dường như không có phẩm giá và không có 
chút tự do nào. Bởi “những điều trông thấy 
mà đau đớn lòng” ấy, mà Ni Trưởng đã phát 
nguyện kiếp kiếp làm thân nữ để đỡ nâng, dìu 
dắt phái nữ. 

 

“Con nguyện hiện thường kiếp nữ thân, 

Bởi bao phụ nữ khổ trong trần. 
 

Tiện bề thân thiện con dìu dắt, 

Dẫu phải cực lòng lốt phụ nhân”. 

(Con Nguyện -  xem Phần phụ lục trang 411) 
 

Coi rẻ phái nữ là quan niệm của người Trung 
Hoa. Việt Nam chúng ta rất tôn trọng phụ nữ. 
Ca dao Việt Nam có câu “Mồ côi cha ăn cơm 
với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”. Nghĩa là 
cha chết mẹ vẫn nuôi con tốt (ăn cơm với cá), 
nhưng mẹ chết thì cha khó bảo bọc con cái ấm 
no (lót lá mà nằm). 

 

Lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta đã 
từng có những nữ anh hùng: Trưng Trắc, Trưng 
Nhị, Triệu Ẩu làm sáng chói trang sử vàng Việt 
Nam. 



206 Ni Tröôûng Huyønh Lieân - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp 

 

N

 

7. TÌNH CẢM ĐỐI VỚI TÍN ĐỒ BỔN 
ĐẠO VÀ CẢ VẠN LOẠI CHÚNG SANH 

 

guyện lực độ sanh của Ni Trưởng vô 
cùng dũng mãnh, thể hiện qua thân giáo 

trong suốt quá trình hành đạo và bàng bạc trên 
khắp các trang thơ. Đối tượng độ sanh của Ni 
Trưởng là tất cả chúng sanh đau khổ: 

 

“Ta phải lấy tình thương làm cứu cánh, 

Tế độ là phương tiện để trau tâm, 

Đối tượng là đau khổ của thế nhân”… 
 

(Nương Bóng Trăng – xem Phần phụ lục 
trang 420) 

 

Dùng văn thơ để truyền bá giáo lý của đức 
Phật là phương tiện thiện xảo của hàng Bồ tát 
“tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên”. Thơ 
của Ni Trưởng đạt cả hai mặt: ý nghĩa đạo đức 
và nghệ thuật văn chương. Ý đạo sâu xa mà 
ngôn ngữ rất bình dị như những bài “Giới Sát”, 
“Thân”, “Sám Hối Tam Nghiệp”. 

 

Những sự việc xảy ra trong đời sống thường 
nhật, rất cụ thể, rất phổ biến ai cũng thấy, cũng 
nghe, cũng từng trải nghiệm thực tế nhưng lại 
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thiếu ý thức; để đến khi nghe Ni Trưởng nói, ta 
mới giật mình, nhìn lại lạnh cả người và mới 
thấy vấn đề cần phải đặt lại. 

 

Quan niệm truyền thống “vật dưỡng nhơn” 
giờ đây đã bị lòng trắc ẩn, tính công bằng (vừa 
tỉnh thức từ thơ Ni Trưởng) đánh gục, bởi vì: 

 

…“Thú kia nó cũng là thân, 

Cũng xương, cũng thịt, có phần như ta. 

Đánh đau chúng nó kêu ca, 

Tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng…”. 

(Giới Sát - xem Phần phụ lục trang 324) 
 

Cái nhìn của Ni Trưởng là một phát hiện. 
Cặp mắt thi nhân khác cặp mắt người thường 
là ở đó. 

 

Chính từ căn bản đạo đức, cái nhìn của nhà 
thơ càng tinh tường, càng tế nhị, xuyên thấu 
chân tướng của cuộc đời. Khi lẽ phải được 
sáng tỏ, minh nhiên, tức khắc tư duy được thay 
đổi. Tiếp theo là hành động phù hợp với nhận 
thức, đó là những bước thực hành tự nguyện kế 
tiếp, như thọ trì ngũ giới v.v… không thể làm 
khác được. 
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Tình thương cho nước hòa bình 
Tình thương cho đạo, thêm ti ̀nh đoàn viên 
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Trong lộ trình Bát chánh đạo của nhà Phật, 
Chánh kiến dẫn đầu là vậy. Nói năng đúng, 
việc làm đúng, cuộc sống đúng là nhờ có suy 
nghĩ đúng, mà suy nghĩ đúng đắn là do thấy 
biết đúng, cho nên ngũ giới của nhà Phật là đạo 
đức căn bản để xây dựng xã hội công bằng, văn 
minh. Người Phật tử chân chính là người không 
đi lệch ra ngoài lộ trình Bát chánh đạo. Tự thân 
Bát chánh đạo đã hoàn thiện phẩm chất đạo đức 
bản thân, như nguồn nước trong chảy ra muôn 
sông, lạch đều trong. 

 

“Đất tâm khi đã bình yên, 
 

Thì sông núi, khắp mọi miền thanh lương”. 

(Thơ NH) 
 

Ni Trưởng đặt câu hỏi để người đọc phải 
động não, tư duy nhìn lại chính mình: 

 

…“Mình có thân, nó cũng thân, 

Nuôi mình giết nó, nào cân công bằng. 

Lâm mình cảnh ấy khổ chăng?” … 

… “Ruột rà ai cắt chẳng đau? 

Tình thương ai dứt chẳng xao gan vàng?”... 

(Giới Sát - xem Phần phụ lục trang 324) 
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Được làm thân người là được sanh vào thế 
giới nhân đạo, nấc thang bước lên Thiên đạo. 
Sát sanh là hủy diệt hạt nhân người, chặn bít lộ 
trình nhân, thiên. 

 

Con người có trí khôn (khôn hơn loài vật). 
Dùng trí khôn ấy để mở rộng từ tâm, điểm tô 
cuộc sống, cho cuộc đời tràn ngập yêu thương, 
tràn ngập hạnh phúc, mới là biết sử dụng trí 
khôn đúng chỗ. Nếu đem trí khôn ấy để mưu 
cầu hạnh phúc cho riêng mình mà hiếp đáp kẻ 
yếu hèn, khờ dại, nhỏ nhoi, thiếu khả năng bảo 
vệ bản thân, là vô tình biến trí khôn ngoan, nhạy 
cảm của con người trở thành vô cảm, tàn nhẫn. 

 

Câu “vật dưỡng nhơn” là câu biện hộ của 
kẻ tham ăn. Theo Tổ Sư Minh Đăng Quang, 
“vật dưỡng nhơn” là dùng vật chất để nuôi 
dưỡng lòng nhơn: Nhơn ái, nhơn từ, nhơn đức, 
nhơn nghĩa v.v…(Chơn Lý- Ăn Chay) chứ 
không phải lấy thịt chúng sanh để nuôi mạng 
sống con người. Bởi vì, trong rau quả, ngũ cốc 
có rất nhiều sinh tố, đủ bổ dưỡng cơ thể con 
người, bằng chứng là những tu sĩ Phật giáo chỉ 
ăn thuần rau quả, ngũ cốc mà vẫn sống khỏe, 
sống vui, có người sống ngoài trăm tuổi. 
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Về mặt tâm lý, khi con vật bị bắt, nó vô cùng 
sợ hãi, tìm đủ mọi cách để trốn thoát. Khi bị 
giết, nó kêu la, gào thét, rên rỉ, hãi hùng, hận 
thù, uất ức…Tất cả tâm lý tiêu cực đó, phát tiết 
ra các cơ bắp, tràn ngập khắp các tế bào, toàn 
bộ tế bào của con thú bị giết nhiễm ô trọn vẹn 
độc khí tham sân si, ta tiếp thu thịt chúng vào, 
đồng thời cũng tiếp thu luôn tâm lý tiêu cực, 
nhiễm ô của chúng, tiếp nhận trọn vẹn mầm 
bệnh vật lý và tâm lý của con vật bị giết, do đó 
tâm sinh lý của ta biến đổi, từ “nhân tâm” trở 
thành “thú tánh”, hiền lương trở nên hung bạo, 
hòa bình trở thành chiến tranh: 

Tổ Sư Minh Đăng Quang cũng dạy: 
…“Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục, 

Tánh tình người lắm lúc đổi thay. 

Thấm vào cơ thể lâu ngày, 

Hòa chung chất máu các loài thú muông. 

Đời hăng hái quay cuồng chém giết, 

Bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi, 

Hồn oan chết thảm không nguôi, 

Thù xưa vương vấn giục xui giặc loàn…”. 

(Cầu Nguyện Hòa Bình - TS Minh Đăng 
Quang,  xem Phần phụ lục trang 372) 
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Về mặt sinh lý, ăn thịt thú đã là không tốt cho 
cơ thể. Về mặt tâm lý, ăn thịt thú là kết buộc 
oan trái. Những con vật chết uất, chết ức, chết 
tức, chết tưởi đó, sẽ phát ra từ trường xấu, cùng 
tần số với tâm bất thiện, vô cảm của người sát 
sanh. Hai luồng tư tưởng “giết” và “bị giết” sẽ 
gặp nhau, giao thoa với nhau, kết tụ lại ở một 
điểm nào đó trong người sống (người sát sanh) 
và thành nội kết ung thư. Do đó, bệnh ung thư 
là do nội kết, hoặc do hiện tại, hoặc do nhân 
quả quá khứ, không phải do vi trùng nên khô- 
ng có thuốc chữa. Một giải thích rất khoa học, 
không phải huyễn hoặc, mê tín cho nên: 

 

“Dây oan ai lại buộc vào, 

Kiếp này gây nợ kiếp nào trả xong? 

Muốn cho mình được thong dong, 

Đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi”. 

Luật nhân quả tuyệt đối công bằng: “trồng dưa 
được dưa, trồng đậu được đậu”. Đem cái 
nhân “đoản mạng” sát sanh để cầu cái quả “trường 
thọ”; đem cái nhân gây “khổ đau, tang tóc” cầu 
cái quả “thong dong an nhàn” là không bao giờ 
có được. 
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Trí tưởng tượng của Ni Trưởng thật phong 
phú, phân tích tâm lý vừa sâu sắc, vừa tạo 
hình, khiến người đọc nghe lạnh mình. Thật 
vậy, ví như xương thịt của những con vật ta 
đã dùng làm thực phẩm hàng ngày không tiêu 
mất mà vẫn còn nguyên, rồi đem chất đống lại, 
trong vòng sáu, bảy mươi năm thì chúng ta thử 
tưởng tượng đống xương thịt ấy sẽ bao to? Đó 
là chỉ nói một đời này thôi. Nếu đem một đời 
sống này nhân lên với nhiều đời sống trước thì 
ôi thôi, thịt chúng sanh mà ta dùng nuôi thân 
mạng ta trong nhiều kiếp sống qua, có thể cao 
hơn Thái Sơn. 
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SÁM HỐI TAM NGHIỆP 
 

(Thơ Ni Trưởng) 
 

“Tội thứ nhất 
 

Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, 

Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành. 

Vì con cha mẹ cam đành, 
 

Giết loài muông thú nuôi sanh mạng này. 
 

Con cũng có tự gây lấy nghiệp, 

Cùng bao người gián tiếp trợ duyên. 

Thức ăn bán ở thị thiềng, 

Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. 

Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác, 

Muôn vạn loài oan thác vì con. 

Ví như thây ướp hằng còn, 

Từ xưa chất để nên hòn núi cao. 

Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, 

Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. 

Xét ra thì thịt xương này, 
 

Lại là xương thịt muôn thây tạo thành. 
 

Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn, 
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Nghe tiếng kêu hối hận giật mình. 

Máu me ràn rụa thân hình, 

Mắt trông cảnh thảm động tình xót xa. 

Con nguyện hứa thứ tha tất cả, 

Lòng dặn lòng cải quá tự tâm. 

Học đòi theo bậc triết nhân, 

Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. 

Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm, 

Giữ làm sao khỏi lấm tấc son. 

Biết bao nghiệp sát cỏn con, 

Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên. 

Nay đến trước Phật tiền sám hối, 

Lượng từ bi xả tội lỗi lầm. 

Ăn năn gội rửa lòng phàm, 

Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay”. 
 

Cái nhìn hiện thực của Ni Trưởng vừa mang 
tính thực tế, vừa giàu sức khái quát, tạo một ám 
ảnh sâu sắc cho người đọc: 

 

…“Ví như thây ướp hằng còn, 

Từ xưa chất để nên hòn núi cao. 

Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, 
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Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. 
 

Xét ra thì thịt xương này, 
 

Lại là xương thịt muôn thây tạo thành…”. 
 

Cọp, beo tuy hung dữ, nhưng chúng chỉ ăn 
thịt người và thịt thú. Con người ăn cả muôn 
thây: trâu, bò, gà, vịt, heo, chó, cá tôm, cua, sò, 
ốc, hến, ếch nhái.... Có người ăn cả mèo, chuột, 
rắn, rít thậm chí cào cào, châu chấu cũng không 
từ. Nghĩa địa bên ngoài chỉ chôn một thứ thây 
người, còn dạ dày con người chôn cả muôn 
thây, thật dễ sợ! 

 

Với thói quen khóai khẩu, vì để thỏa mãn vị 
giác, con người đã tàn hại biết bao sinh linh. 
Đâu có con vật nào tự nguyện hiến dâng mạng 
sống cho ta. Trái lại chúng rất tham sống, sợ chết 
cũng như con người, và tìm đủ mọi cách để thoát 
khỏi bàn tay tàn bạo của con người. Nhưng con 
người dùng bạo lực bức tử nó không được, thì 
dùng mưu chước lừa gạt nó: 

 

…“Bẫy câu, chước độc mưu ngầm, 

Làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. 

Lạc bầy dớn dác xôn xao, 
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Lại e cái nạn thớt dao hầu gần. 

Mình có thân, nó cũng thân, 

Nuôi mình giết nó, nào cân công bằng…”. 

(Giới Sát - xem Phần phụ lục trang 324) 
 

Luật công bằng ở đâu? Và dã man tàn ác như 
vậy để làm gì? Bù đắp, trưởng dưỡng cho thân 
xác này để làm gì? 

Bằng tuệ giác, Ni Trưởng đã chỉ ra những vô 
minh của con người, chỉ ra nguyên nhân của 
mọi khổ đau -Tập đế - Đó là chấp vào bản ngã, 
ảo tưởng về sắc thân này. Từ chấp ngã ấy, sự 
sống và xã hội loài người mới hình thành. Tất 
cả điều này là sự thật tột cùng, phổ biến và vĩnh 
cửu. Giáo lý “Vô ngã tướng” của nhà Phật đã 
trình bày chi tiết, sáng tỏ về ảo tưởng bản ngã. 
Thế nên: 

…“ Đem thân làm kẻ tội đày, 

Cho bao vật chất nó cai trị mình. 

Để tâm làm vật hy sinh, 

Suốt đời theo lịnh dục tình dắt lôi. 

Cái tham bao thuở cho rồi …” 

(Thân – xem Phần phụ lục trang 321) 
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“Từ lâu, các tư tưởng truyền thống cũng như 
quan niệm của phần đông đều cho rằng có một 
cái ngã, một thực hữu, một tự tánh, một linh 
hồn ở nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, nơi 
ngũ uẩn này. Từ nhận thức sai lầm ấy, biết bao 
nhiêu là đau thương, thống khổ, trầm luân, tử 
sanh, cũng khởi từ cái ngã và ngã sở ấy cả”. 

 

(Kinh Vô Ngã Tướng - Triều Tâm Ảnh dịch) 
 

Đọc kinh “Vô Ngã Tướng” của nhà Phật 
chúng ta mới thấy con người là “vô chủ 
quyền”, không có một chút tự do, thân bị lệ 
thuộc vật chất, tâm bị lệ thuộc thất tình. Tất cả 
những mưu mô toan tính của con người thật vô 
nghĩa. Lòng tham dục của con người là không 
có điểm dừng, trái lại, nó còn leo thang “được 
voi đòi tiên”. “Càng thâu càng đắm, càng làm 
càng say”. Càng sống càng trải nghiệm, con 
người mới thấm thía rằng cuộc đời là cái gì 
chung thân bất như ý, bất toại nguyện, dù có 
toại nguyện chăng nữa cũng chỉ nhất thời, bánh 
xe vô thường lại nghiền nát tất cả. Còn chăng 
chỉ là hai bàn tay trắng và một núi nghiệp bất 
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thiện theo ta đi vào trong những kiếp lai sinh. 
Khác nào loài dã tràng suốt ngày xe cát trên bãi 
biển để rồi một thóang sóng xao là bị xóa sạch! 

 

“Dã tràng xe cát biển Đông, 
 

Vô tình lượn sóng cướp công nhọc nhằn”. 
 

(Thân - xem Phần phụ lục trang 321) 
 

Hạnh phúc là cái gì đó luôn ở phía trước, nó 
tiến theo nhịp độ bước chân của con người như 
bó cỏ treo trước gọng xe của con bò. Tham ái 
chi phối toàn bộ ba cõi, sáu đường không chừa 
một ai. 

 

Tất cả ngôn ngữ Phật thuyết trong kinh tạng 
là để khai thị chân lý Khổ đế này. 

 

Cái hay của Ni Trưởng là dùng thơ ca chỉ ra 
nội dung giáo lý nhà Phật, thay vì thuyết lý khô 
khan, Ni Trưởng dùng ngôn ngữ thơ mượt mà, 
biểu cảm, dễ tác động vào tâm tư người đọc, 
khiến người đọc tự tra vấn mình, nhìn lại mình 
mà chuyển hóa. 
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V

 

8. TÌNH CẢM ĐỐI VỚI THIÊN NHIÊN 
 

ới cặp mắt “cực lạc” nhìn đâu Ni Trưởng 
cũng thấy thương, cũng thấy đẹp, cũng 

thấy nên thơ. 
 

Năng lượng thì vô tư và lúc nào cũng bình 
đẳng, không thiên vị, cũng không tị hiềm dù 
bất cứ đối tượng nào. Nhưng tiếp nhận năng 
lượng ấy như thế nào là tùy khả năng và đặc 
tính của trung tâm tiếp nhận. Ví dụ: ánh mặt 
trời chiếu xuống vạn vật đồng đều, nhưng đóa 
hoa hồng thì phô sắc, tỏa hương, trái lại đống 
rác thì phơi bày bẩn thỉu, và bốc mùi xú uế. 

 

Lần đầu tiên viếng Vịnh Hạ Long, Ni Trưởng 
viết: 

 

…“Ôi tạo hóa cảm tình dân tộc Việt, 

Tặng món quà diễm tuyệt đại kỳ quan”. 

(Vịnh Hạ Long - xem Phần phụ lục trang 385) 
 

Ni Trưởng thấy trăng là bạn thân thiết, thủy 
chung của con người. Trăng lên, trăng sáng là 
vì con người, cụ thể là vì đoàn lữ hành của Ni 
Trưởng, hơn thế nữa, vì cá nhân Ni Trưởng: 
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Ni Trưởng chụp hình lưu niệm 
tại Tịnh xá Ngọc Khánh, Sóc Trăng năm 1964 
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..“Trăng đêm rằm gương tròn trĩnh dáng duyên, 

Trăng lữ thứ vì chúng tôi soi bước. 
 

Trăng niềm nở đón đưa và tiếp rước, 

Tôi vẫn còn bảo quý của trăng xưa. 

Trăng ơi trăng chung thủy tự bao giờ, 

Trăng chẳng nệ thời gian tròn với khuyết”. 

(Đêm Trăng Ở Sài Ca Nã - xem Phần phụ lục 
trang 380) 

 

Suốt 40 năm 1947 - 1987, Ni Trưởng đã tận 
tâm tận lực đem đạo vào đời, nâng đời lên đạo, 
tích cực hoằng dương chánh pháp trong tinh 
thần vô ngã vị tha. 

 

Với trình độ thấp kém và khả năng giới hạn, 
người viết không thể nào diễn tả cho hết ý đạo 
thâm sâu trong thơ Ni Trưởng, chỉ xin mượn 
bốn câu thơ của Ni Trưởng, viết dâng Tổ Sư 
MINH ĐĂNG QUANG để nói lên tâm trạng 
của mình khi viết bài này: 

 

“Dầu lấy nước biển khơi làm mực, 

Lấy cây rừng làm bút viết văn. 

Luận đề như cát sông Hằng, 
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Cũng chưa giải hết ý trăng nhiệm mầu”. 
 

(Trăng Đạo – xem Phần phụ lục trang 357) 
 

Tóm lại, thơ Ni Trưởng là tác phẩm đạo đức 
được hình thành trong hệ tư tưởng Phật giáo, 
chức năng của nó là “đem đạo vào đời, nâng 
đời lên đạo”. Dầu chỉ để phục vụ mục đích 
truyền đạo, nhưng thơ Ni Trưởng còn có giá trị 
văn chương cao. Cái hay trong thơ Ni Trưởng 
không chỉ ở nội dung bài thơ mà còn ở cách 
chuyển tải nội dung đó bằng hình thức thơ, để 
người đọc hoặc nghe, cảm nhận trực tiếp bằng 
trái tim, không qua suy tư duy lý, đem lại cho 
người đọc một niềm vui trong sáng, nhẹ nhàng 
và tin cậy, sức cảm hóa nhiệm mầu của thơ 
Ni Trưởng là ở chỗ đó. Và cũng từ cách diễn 
đạt nghệ thuật đó khiến cái Bi – Vô ngã, Vô 
thường, Nghiệp báo – trong thơ Ni Trưởng có 
tác dụng thanh lọc tâm hồn, nâng cao đạo đức. 
Đó là ý nghĩa nội dung trong thơ Ni Trưởng. 
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B. GIÁ TRN NGHỆ THUẬT 
 

Trong lĩnh vực văn chương, nội dung tư tưởng 
và hình thức nghệ thuật là vận hành tương tác, 
có mối quan hệ biện chứng với nhau. Ngôn ngữ 
sắc sảo, điêu luyện sẽ phát huy hết tác dụng giá 
trị nội dung. Nội dung sâu sắc, thâm thúy sẽ 
là nguồn cảm hứng dạt dào cho việc sáng tác. 
Thơ của Ni Trưởng đạt cả hai mặt: nội dung 
tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Trung tâm 
sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập và cấp bằng 
“Xác lập kỷ lục” cho thơ Ni Trưởng vào ngày 
08 tháng 04 năm 2012. 

 

Tác phẩm thơ của Ni Trưởng Huỳnh Liên có 
hơn cả ngàn bài, gồm đủ tám (8) thể loại, từ thể 
loại dân gian Lục bát đến bác học Đường luật, 
thể loại nào Ni Trưởng cũng thiện xảo, tinh 
thông. Người viết chỉ nêu ra đây mỗi thể loại 
một vài bài tiêu biểu để giới thiệu khả năng 
vận dụng thi phú mà Ni Trưởng đã tích cực lao 
động trong quá trình phục vụ nhân sinh, phụng 
sự đạo pháp. 
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1. THỂ LOẠI LỤC BÁT 
ục bát là một thể loại thơ đặc trưng Việt 
Nam dễ làm mà khó hay. Người viết nếu 

non tay nghề thơ sẽ trở thành vè. Phải là nhà 
thơ lão luyện mới kết hợp được những ngôn từ 
bình dân, thành những vần thơ bình dị mà tao 
nhã, đơn giản mà hàm súc để người đọc dầu 
ở trình độ nào, trí thức hay bình dân cũng đều 
lãnh hội được. 

VIẾNG NÚI BỬU LONG CẢM TÁC 
( xem Phần phụ lục trang 251) 

a. Hình Ảnh – Liên Tưởng 
“....Bước lên đến núi Bửu Long, 

Nhìn xem cảnh vật tấm lòng ngẩn ngơ. 

Chạnh tình nhớ lại năm xưa, 

Cuộc đi hành đạo bây giờ đến đây. 

Xe đưa có lịnh Đức Thầy, 

Cho con viếng núi biết rày Bửu Long. 

Nghĩ mình sinh trưởng miền Đông, 

Núi non thắng cảnh chưa thông, chưa tường. 

Nên chi hòn núi thậm thường, 

Mà xem lạ mắt biết dường dường bao”. 

…………………… 
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Những từ láy “thậm thường”, “dường dường” 
là những tu từ do Ni Trưởng chế tác. Thay vì 
nói “bình thường”, “dường là”, Ni Trưởng lại 
nói “thậm thường”, “dường dường” tạo cho 
câu thơ một lượn sóng (ba lan) nhẹ. Đó là văn 
phong mới của Ni Trưởng. 

Ni Trưởng tả hình ảnh quá hay. Đọc bài thơ 
“Viếng Núi Bửu Long Cảm Tác”, ta thấy toàn 
bộ quang cảnh thiên nhiên ở núi Bửu Long được 
Ni Trưởng miêu tả chi tiết. Nào cây xanh, lá 
biếc, thạch bàn, hang Bạch Hổ, đồi Hàm Long, 
sông Đồng Nai uốn khúc, trời xanh, mây trắng 
v.v... là nghệ thuật tạo hình trong thơ. Tác giả 
đưa thiên nhiên vào thơ, cho thơ giàu tính thẩm 
mỹ. Người đọc thơ, thưởng thức văn chương, 
đồng thời cũng được thưởng thức họa phẩm 
(thi trung hữu họa). 

... “Cây xanh lá biếc đẹp màu, 

Phải cây trăm thước tàng cao chăng là, 

Bốn mùa ai bảo không hoa, 

Thạch hoa thơn thớn nở ra không tàn, 

Đây là những khối thạch bàn, 

Để người lữ khách thanh nhàn ngồi chơi. 

Dạo quanh tả hữu đôi nơi, 
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Có hang Bạch Hổ có đồi Hàm Long. 

Trang nghiêm cổ tự Bửu Phong, 

Đồng Nai sông uốn khúc cong vươn mình. 

Nền trời cao rộng xanh xanh, 

Mây hồng mây trắng bay quanh đỉnh đầu. 

Gió lồng lộng thổi nôn nao, 

Cành cây ngọn cỏ thi nhau reo cười. 

Ni  Trưởng  làm  thơ  như  nói  chuyện  thông 
thường, không trau chuốt đẽo gọt mà dòng thơ 
tuôn trào như thác nước từ trên cao đổ xuống. 

Thấy quang cảnh trước mắt, Ni Trưởng liên 
tưởng đến cảnh vật năm nào... Rồi hồi ức hiện lên 
như một đoạn phim quay chậm; từng chi tiết một 
tuần tự xuất hiện; cảnh xưa, cảnh nay đan chéo 
nhau, xen lẫn nhau bất phân thật giả. 

“....Năm nay sao lại ngậm ngùi, 

Cũng phong cảnh đấy, cũng người ta đây. 

Cũng còn thơn thớt đá xây, 

Cũng sông uốn khúc, cũng cây cao tàng. 

Cũng mây hồng trắng bay ngang, 

Cũng trời xanh thẳm thênh thang một bầu. 

Cũng còn Hổ phục Rồng chầu, 

Bửu Phong cổ tự cũng màu nghiêm trang. 
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Cũng còn ngọn gió thổi sang, 

Cỏ cây chuyển động nhịp nhàng thanh thanh. 

Thêm vào một mái chùa tranh, 

Non linh còn để dấu linh sờ sờ. 

Cảnh này nghiệm ứng lời xưa, 

Mà người khởi thủy bây giờ là đâu? 

Nhìn ra như gợi mối sầu, 

Ruột tằm đòi đoạn giọt châu nối liền”. 

Ngôn ngữ thơ thật bình dị, mộc mạc nhưng 
có sức cảm hóa cao, người đọc như bị nỗi buồn 
của người viết truyền sang, một nỗi buồn mênh 
mang, sâu lắng khôn nguôi. 

“.... Nhớ năm xưa lịnh thầy truyền, 

Xe đưa con trẻ dạo miền Bửu Sơn. 

Năm nay nghĩ lại nguồn cơn, 

Não nề khi đặt bước chơn cõi này. 

Nói chi ngắm cảnh như vầy, 

Lòng nào cởi mở cho khuây nỗi lòng. 

Non xanh đâu lại còn mong, 

Cúng dường lễ Phật vừa xong ra về”.... 

b. Tính Âm Nhạc – Nhân Hóa 
Nghệ thuật trùng điệp là một thủ thuật mà các 
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thi nhân thường hay khai thác, để tạo cho câu 
thơ có tiết tấu, nhịp điệu cao thấp bổng trầm. 
Sáu chữ “cũng” lặp lại ở sáu đầu câu khiến 
cho câu thơ nặng trĩu cảm xúc, khẳng định hiện 
thực vĩnh viễn, thể hiện tình cảm chân thành 
của tác giả. 

Nhân hóa: cây cỏ biết reo cười “cành cây 
ngọn cỏ thi nhau reo cười”. 

“....Năm nay sao lại ngậm ngùi, 

Cũng phong cảnh đấy, cũng người ta đây. 

Cũng còn thơn thớt đá xây, 

Cũng sông uốn khúc, cũng cây cao tàng. 

Cũng mây hồng trắng bay ngang, 

Cũng trời xanh thẳm thênh thang một bầu. 

Cũng còn Hổ phục Rồng chầu”.... 

Cái đặc sắc của bài thơ là: nửa bài thơ sau, 
nói lại tất cả những điều mà nửa bài thơ trước 
đã nói, nhưng người đọc không thấy nhàm 
chán, trái lại còn thấy rất hay, rất cảm kích, 
và bị lôi cuốn “nhập cuộc” một cách tự nhiên. 
Nghệ thuật văn chương như vậy là quá đạt. 
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MỨT TẾT MỆT NHỪ 

( xem Phần phụ lục trang 317) 

Bài thơ “Mứt Tết Mệt Nhừ” cũng thể loại Lục 
bát. Đây là một bài thơ mà nội dung trái ngược 
bài thơ “Viếng Núi Bửu Long Cảm Tác”. Một 
cảnh sinh hoạt rộn ràng, tất bật, thật hào hứng, 
thật phấn khởi. 

 

…“ Xe này vừa trút dừa khoai, 

Xe kia lấy mứt đậu hai ba hàng”.... 

“.... Sáu mươi thước khối củi to, 

Đốt hừng hực đỏ, tám lò ngày đêm”.... 

“.... Nia nhiều, trang mỏng, chạy mau, 

Gỡ nhanh, phơi gió, bịch vào, nhập kho…” 

“.... Kiểm tra chất lượng thình lình, 

Xé banh hộp mứt xem tình ngay gian”.... 
 

a. Hình Ảnh – Liên Tưởng 
 

Hình ảnh xe chở hàng tươi sống về, xe chở 
hàng thành phẩm ra, đậu chật cả sân. Bên 
trong, tám lò lửa đỏ hừng hực suốt đêm ngày. 
Mỗi ban một việc, ban nào cũng làm việc khẩn 
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trương, ráo riết. Nếu có một ban nào đó ngưng 
hoạt động thì liền ảnh hưởng đến các ban khác; 
và ... xe phải rồ máy chạy cứu viện. Thật là một 
quang cảnh ồn ào, náo nhiệt như một buổi chợ 
phiên “Ồn ào như buổi chợ phiên”. Thế rồi 
ban kiểm tra đến, xé banh hộp mứt ra không 
kiêng nể ai hết, để xem cơ sở có gian lận không, 
thành phẩm có chất lượng không. 

 

Bài thơ “Mứt Tết Mệt Nhừ”, Ni Trưởng khắc 
họa cảnh sinh hoạt mứt tết tại Tịnh xá Ngọc 
Phương thật sinh động, thật hào hứng. 

 

Cũng như bài thơ “Viếng Núi Bửu Long Cảm 
Tác”, Ni Trưởng đã dùng nghệ thuật điệp ngữ, 
liệt kê 12 ban mứt, từ ban đầu tiên mua hàng 
“tươi sống”, đến ban cuối cùng “bán lẻ tại lò”, 
được Ni Trưởng diễn tả tuần tự như một đoạn 
phim quay cận cảnh vừa khái quát, vừa chi tiết, 
thu hút sự chú ý của người xem. 

 

b. Tính Âm Nhạc – Nhân Hóa 
 

…“Này ban “tươi sống” mua hàng dặm xa. 
 

Này ban “gọt xắt” tại nhà, 
 

Này ban “thẩm thấu” luộc và xên ngâm. 
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Này ban phơi mứt thượng từng, 

Này ban mướn trẻ “cạo gừng” kéo cân. 

Này ban “lượm gạo”nấu ăn, 
 

Này ban “giấy kiếng” quấn cân mãng cầu. 

Này ban vô hộp đứng đầu đông vui”… 

Xe mứt chùa vừa được nhân viên đẩy ra, tức 
thì khách hàng vây lại chật ních cả đường, vui 
nhộn, như chiến công của Triệu Tử Long ở 
Trường Bản Đương Dương trong truyện “Tam 
Quốc Chí”. Trí tưởng tượng của tác giả vừa 
phong phú, vừa phóng đại. 

 

Điệp ngữ còn tạo được tiết tấu liên tục, dồn 
dập phát huy hết giá trị của nội dung thơ. 

 

… “Đẩy xe ba bánh ôi thôi! 
 

Người mua vây bủa đông vui giữa đường. 
 

In như Trường Bản Đương Dương, 

Anh hùng thắng trận tứ phương reo hò”… 

Nhân hóa: hạt sen biết nói “rủ rê” (sen từ 
Đồng Tháp rủ rê lên thành). 

 

Cà rốt biết suy nghĩ: “yêu nghệ thuật”, biết 
tham gia: “vầy đoàn”. 
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…“Có anh cà rốt ngoại lai, 
 

Lòng yêu nghệ thuật hôm mai vầy đoàn”… 
 

Tài quảng cáo của tác giả còn hay hơn các 
nhà quảng cáo chuyên nghiệp: 

 

…“ Mứt chùa vừa đẹp vừa sang, 

Vừa ngon, vừa rẻ hút hàng chợ đông”... 

Thú vị nhất là tác giả ví von “hàng lậu chui”. 
 

Đây là số mứt độ dăm ba tạ, được miễn 
thuế. Bởi vì hàng này là quà ủy lạo cho anh 
em thương bệnh binh ở bệnh viện 175, và làm 
quà tặng cho nhân viên của cơ sở bánh mứt 
Ngọc Phương về ăn tết. Điều này đã được thỏa 
thuận với ban thuế vụ từ trước. Tác giả ví von 
“hàng lậu chui” cho tăng thêm vẻ sôi nổi, khẩn 
trương trong cái công việc “kinh tế chạy đua” 
để hấp dẫn người đọc. 

 

...“Xem như đóng thuế cho chàng, 

Đó ơn đất nước, đây hàng lậu chui”... 

Vui thật là vui mà mệt cũng thật là mệt. 
 

...“Đường về bát ngát niềm vui, 

Mãn mùa mứt tết ôi thôi mệt nhừ”... 
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Qua bài thơ “Mứt Tết Mệt Nhừ” ta thấy tinh 
thần lao động tích cực của Ni chúng Ngọc 
Phương; hoàn cảnh nào quý ni cô cũng thích 
nghi được, uyển chuyển được, đó là tinh thần 
nhập thế “đồng sự lợi hành” của Bồ tát vậy. 

 

2. THỂ LOẠI SONG THẤT LỤC BÁT 
 

Thể loại Song thất lục bát với lối kiến trúc 
từng khổ 4 câu, tạo nên một nhịp điệu riêng. 
Trên cơ sở nhịp điệu, có thể hóan cải những 
chỗ bất toàn của câu thơ trở nên hoàn chỉnh, 
đem lại tính âm nhạc và đối xứng cho câu. Ni 
Trưởng cũng rất thành thạo về thể loại thơ này: 

 

XUÂN TÂM GIỚI 
 

( xem Phần phụ lục trang 355) 
 

a. Hình Ảnh- Liên Tưởng 
 

...“Quận nho nhỏ, non xanh chất ngất, 

Biển giăng giăng, đường đất hẹp hòi”... 

...“Áo vàng duyên kết đồi xanh, 

Chim lành ríu rít, bạn lành hôm mai”... 

...“Núi sừng sững dựng nêu chánh giác, 
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Biển rập rình, trổi nhạc pháp loan”... 
 

...“Dập dìu áo bướm chen đua, 
 

Chập chờn cánh trắng, nhấp nhô cánh vàng”... 
 

Ni Trưởng tả hình ảnh quá hay, cảnh trí là 
một quận lỵ nhỏ ở miền núi Hà Tiên. Ngọn núi 
nằm sát bờ biển, cho nên mới có “biển giăng 
giăng”. 

 

...“Áo vàng duyên kết đồi xanh”... 
 

Các nhà sư là những người có duyên với núi 
non này, nên mới đến đây ở. Các nhà sư lại là 
người giữ giới bất sát, không làm phương hại 
đến chim muông, cho nên chim chóc an tâm 
quy tụ về ở, kêu vang núi rừng (ríu rít) và làm 
bạn với các nhà sư. 

 

Ni Trưởng thấy ngọn núi cao sừng sững như 
cây nêu ngày tết. Sóng biển rập rình như bản 
nhạc hòa tấu. 

 

...“Núi sừng sững dựng nêu chánh giác, 

Biển rập rình, trổi nhạc pháp loan”... 

Ni Trưởng thấy nắng không chói chang gay 
gắt mà còn rực rỡ như ánh hào quang. Gió thì 
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dìu dặt như tiếng đàn. Tiếng chim hót như lời ai 
đó chúc tết. Đá không nói được thì im lặng để 
lắng nghe. Còn cá thì đớp nhảy như đón mừng 
tết. Thú cũng vui Xuân quá cho nên cùng nhau 
trửng đùa. Cánh bướm trắng, vàng bay dập dờn 
như những tà áo màu, thật ngoạn mục. Nói chung 
cái nào cũng hay, cũng đẹp, cũng tuyệt diệu cả. 

 

...“Nắng xuân, đổ ánh hào quang, 

Gió xuân dạo khúc, huyền đàn vô ưu”... 

...“Chim xuân trổi ngân lời chúc tụng, 

Suối xuân reo điểm giọng thanh bình. 

Ve ngâm dế gợi tâm tình, 
 

Đá im thin thít, trơ hình lắng nghe. 
 

Cá mừng Tết, bên khe đớp nhảy, 

Thú vui xuân, trước bãi trửng đùa. 

Dập dìu áo bướm chen đua, 
 

Chập chờn cánh trắng, nhấp nhô cánh vàng”... 
 

Ni Trưởng đề tựa bài thơ là “Xuân Tâm Giới” 
thật sát nghĩa với nội dung bài thơ. Một tâm 
hồn đầy lạc quan, đầy thơ mộng thì thấy xuân 
khắp mọi nơi, mọi lúc. 
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b. Tính Âm Nhạc – Nhân Hóa 
 

Như đã nói ở trước, thơ Song thất lục bát mà 
như lối kiến trúc từng khổ 4 câu, tạo nên nhịp 
điệu riêng, đem lại tính âm nhạc và đối xứng. 
Bài thơ “Xuân Tâm Giới” câu nào cũng đối câu: 

 

“.... Hoa xuân nở, tâm từ hoằng thệ, 

đối: Cỏ xuân tươi, trí tuệ minh quang”... 
 

 

... “Cá mừng Tết, bên khe đớp nhảy, 

đối: Thú vui xuân, trước bãi trửng đùa”.... 
 

- Đối danh từ: 
 

“Hoa xuân” đối “Cỏ xuân” 

“Hoằng thệ” đối “Minh quang” 

- Đối động từ: 
 

“Nở” đối: “Tươi” 
 

“Mừng” đối: “Vui” 
 

“Trửng đùa” đối: “Đớp nhảy” 
 

- Đối tính từ: 
 

“Dập dìu” đối: “Chập chờn” v.v... 
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Từng câu từng chữ đối nhau chan chát. 
 

Mặc dầu với thể loại Song thất lục bát đối 
xứng là không yêu cầu, nhưng nếu được đối 
xứng thì vần thơ sẽ sang hơn, câu thơ sẽ gọn 
gẫy hơn, và sẽ giàu nhạc tính hơn. 

 

- Nhân hóa 
 

- Núi: “dựng nêu” 
 

- Biển: “trổi nhạc” 
 

- Chim: “chúc tết” 
 

- Đá: “lắng nghe”. 
 

Phải nói trí tưởng tượng của Ni Trưởng là vô 
cùng phong phú, vô cùng tích cực. Ni Trưởng đã 
biến Đông độ trần gian thành Tịnh độ cực lạc. 

 

“Trúc biếc, hoàng hoa phi Phật Pháp, 

Bạch vân, minh nguyệt lộ toàn chân”. 

(Thơ Thiền) 
 

Viết đến đây người viết nhớ lại câu chuyện 
trong kinh tạng Pāli, là khi Phật còn sanh tiền, 
có một vị tỳ khưu (trước khi xuất gia Ngài là 
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một đại quan Vương triều). Khi vào tu được 
Phật dạy pháp môn hành thiền. Một đêm nọ 
Ngài la lớn lên “Ôi hạnh phúc! Ôi hạnh phúc!” 

 

Sáng ra có người mách lại với Phật rằng tỳ 
khưu Bạt Đề tâm còn ô nhiễm, rất phàm tục: 
ban đêm mà kêu ầm lên:“Ôi hạnh phúc! Ôi 
hạnh phúc!” 

 

Phật bèn gọi Bạt Đề đến hỏi. Bạt Đề thưa 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, trong lúc hành thiền 
con cảm nhận được niềm hỉ lạc sâu lắng, bao 
la, vô cùng hạnh phúc. Nhớ lại lúc còn tại chức 
ở triều đình, quyền cao tước trọng, đã giam 
nhốt tâm hồn con, công danh sự nghiệp đã câu 
thúc con, vợ con nhà cửa đã trói buộc con; con 
mất hết tự do, không có chủ quyền. Còn bây 
giờ, làm “Tăng vô nhứt vật”, không có chi ràng 
buộc được con cả; con giải thoát quá! Con tự 
do quá! Và những thời thiền vắng lặng, ngập 
tràn tịnh lạc, sung mãn, an bình, cho nên không 
kìm hãm được cảm xúc, con đã thốt lên “Ôi 
hạnh phúc! Ôi hạnh phúc!” 

 

Phật khen 
 

- Sadhu! Sadhu! – lành thay! Lành thay! 
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Có lẽ Ni Trưởng cũng vậy, tâm hồn Người 
cũng ngập tràn hỉ lạc nên mới viết được những 
dòng thơ huy hoàng, trong sáng, bát ngát niềm 
vui như vậy. “Xuân Tâm Giới” tả tình tả cảnh 
thật tuyệt vời. 

 

Kết thúc bài thơ ý đạo ngập tràn. Vui Xuân 
để mà trau tâm bác ái; đón Xuân để mà luyện 
thân Bồ đề. Có nghĩa là vui đón ngày Xuân để 
mà tu tích cực hơn, tu chất lượng hơn. 

 

3. THỂ LOẠI SONG THẤT BIẾN THỂ 

ĐÊM TRĂNG Ở SÀI CA NÃ 

( xem Phần phụ lục trang 304) 
 

Đây là thể thơ “Song thất biến thể” (tám 
chữ). Thể thơ tám chữ này phù hợp với nội 
dung tự sự; một thể loại mà câu thơ được cấu 
trúc chặt chẽ, nhưng ngôn ngữ vần điệu lại rất 
rộng rãi, dễ khái quát sự việc một cách cụ thể. 
Ni Trưởng đã vận dụng thể loại thơ này rất đắc 
lực, giữa những miêu tả và tường thuật đan xen 
với nhau vô cùng gợi cảm. 

 

Về nhịp điệu, Ni Trưởng biến hóa tài tình: 
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niềm vui thanh thản trước quang cảnh tươi đẹp 
đầy sức sống. 

 

Bài thơ với những khổ thơ nối tiếp không dứt 
như tâm tình của quý sư cô đang thong dong 
trước cảnh chiều xuống trăng lên trên “xóm 
người Miên tỉnh Sóc” cảnh đẹp gần gũi và thân 
thiện. 

 

a. Hình Ảnh - Liên Tưởng: 
 

“Trời về chiều ni chúng tạm dừng chân, 

Ghé xóm rẫy mượn màn trời chiếu đất. 
 

Chim về tổ, vầng hồng đà chen khuất, 

Chúng tôi vào rẫy trống rộng thinh thinh. 

Đất phẳng bằng cỏ mịn tựa nhung xanh, 

Vuông bốn phía vòng thành tre bao bọc”. 

Thành ngữ: “Màn trời chiếu đất”. Hình ảnh: 
“chim về tổ”, “vầng hồng đà chen khuất”, “cỏ 
mịn tựa nhung xanh”... Rất giàu tính biểu cảm. 
Ráng chiều rực rỡ in lên nền trời cứ chuyển đổi 
sắc màu, và màu nào cũng đẹp, cũng hấp dẫn. 

 

Đoạn 3: 
 

“Sương chiều xuống cỏ nhung xanh ngậm ngọc, 
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Trăng vàng lên lấp ló ngọn tre cao. 

Ngọc kim cương phản chiếu ánh vàng sao, 

Ôi! Mặt đất dồi dào châu báu lạ”. 

Thiên nhiên trong “Đêm Trăng Ở Sài Ca Nã” 
không phải thiên nhiên của bức tranh quê mà 
nó tỏa ra đến bao la, đến vô tận như đặc tính 
của nó. Thiên nhiên và con người không còn là 
hai nữa mà hòa nhập thành một, tạo nên một 
bức tranh thiên nhiên diễm lệ, lung linh sắc 
màu, lung linh ánh sáng. 

Ni Trưởng dùng từ “ngậm” (ngậm ngọc) ở 
đây thật đắc địa khiến người đọc hình dung cỏ 
cũng có miệng và biết ngậm hạt sương. Còn 
trăng thì “lấp ló” (lấp ló ngọn tre cao) như trẻ 
con chơi trò cút bắt, mà lấp ló trên đầu ngọn 
tre. Thật là thích thú; thật là ấn tượng. 

Bãi cỏ xanh được sương chiều phủ đầy và 
được ánh trăng phản chiếu, sáng rực lên khiến 
thi nhân tưởng tượng ra một tấm thảm nhung 
màu xanh được trải đầy ngọc kim cương sáng 
chói. Có thể nói Ni Trưởng đang sở hữu một 
kho châu báu khổng lồ. 

Chỉ 11 câu thơ mà từ “trăng” được lặp lại 
đến 9 lần. Phép điệp từ này làm cho hình ảnh 
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trăng được đặc tả hết sức nổi bật. Kỷ niệm về 
Sài Ca Nã là kỷ niệm về trăng. Hình ảnh trăng 
gây cảm xúc mạnh trong lòng người đọc. 

b. Tính Âm Nhạc - Nhân Hóa 
 

Thơ 8 chữ với nhịp điệu 3/3/2 tạo cho câu 
thơ một tiết tấu âm nhạc đều đặn vừa phải, như 
một khúc ca thanh bình. Hình ảnh và nhạc điệu 
của bài thơ “Đêm Trăng Ở Sài Ca Nã” hòa lẫn 
vào nhau, nâng đỡ nhau, khiến bài thơ vừa hay 
vừa đẹp; người đọc cảm thấy cảnh đẹp thiên 
nhiên như tràn ngập, bao trùm quanh mình, có 
thể hình dung được những bước chân của đoàn 
lữ hành mang tính “Thiền hành”, ghi dấu ấn 
thanh bình, an lạc trên từng ngọn cỏ, qua từng 
khóm cây, lưu đọng lại cho cảnh vật một dư âm 
nhớ thương, cảm kích. 

 

Đối với Ni Trưởng, mặt trăng tròn trĩnh, 
duyên dáng như gương mặt phúc hậu đáng yêu 
của cô gái hiền lành. 

 

Với tâm hồn lạc quan, đầy thiện cảm, Ni 
Trưởng nhìn đâu cũng thấy đẹp cũng thấy dễ 
thương. Ni Trưởng thấy trăng sáng là vì con 
người, cụ thể là đoàn lữ hành của Ni Trưởng. 
Trăng đã trở thành một thành viên trong đoàn 



244 Ni Tröôûng Huyønh Lieân - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp 

 

 

“Trăng lữ thứ” (trăng lữ thứ vì chúng tôi soi 
bước). Trăng còn là người bạn thân thiết của Ni 
Trưởng từ xưa đến nay, dù cho bị thời gian tác 
động mà trăng phải khi khuyết, khi tròn, nhưng 
tình bạn của trăng đối với Ni Trưởng xưa nay 
vẫn thủy chung, gắn bó, vẫn soi sáng cả trần 
thế và cho cá nhân Ni Trưởng nữa. 

 

“Đêm trăng ấy sao lòng tôi vui quá, 

Chúng tôi ngồi yên tĩnh ngắm trăng lên. 

Trăng đêm rằm gương tròn trĩnh dáng duyên, 

Trăng lữ thứ vì chúng tôi soi bước. 
 

Trăng niềm nở đón đưa và tiếp rước, 

Tôi vẫn còn bạn quý của trăng xưa. 

Trăng ơi trăng chung thủy tự bao giờ, 

Trăng chẳng nệ thời gian tròn với khuyết”. 
 

Trăng gia nhập vào đoàn lữ hành để làm 
nhiệm vụ “soi sáng” cho đoàn. Có khác nào 
hạnh nguyện “đồng sự lợi hành” của Chư Bồ 
tát trong Tứ nhiếp pháp của Đạo Phật ( bố thí, 
ái ngữ, lợi hành và đồng sự). 
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4. THỂ LOẠI TỨ TỰ - VÈ 
 

Thơ 4 chữ tất nhiên là có tiết tấu nhanh, gọn; 
phù hợp với những tâm tình vui tươi, nhẹ nhàng, 
mang nhịp điệu kể. Do đó mà thể thơ này thường 
được dùng trong các bài vè dân gian. 

 

Chúng ta hãy xem bút pháp của Ni Trưởng 
trong thể loại thơ này qua bài thơ tiêu biểu – 
Nụ cười khất thực. 

 

Nhìn chung, thơ ca là sự phản ánh hiện thực 
qua cuộc sống; Đồng thời phản ánh nội tại, 
tâm linh của người nghệ sĩ. Ni Trưởng cũng 
vậy, chỉ khác những nhà thơ khác là thơ của Ni 
Trưởng luôn hàm chứa một sự yêu thương và 
thấu hiểu dù trong hoàn cảnh nào; Một niềm 
lạc quan, tin yêu và phấn chấn đưa tâm hồn con 
người hướng thượng dù bất cứ tình huống nào. 
Buồn - vui kia là một. Hạnh phúc - khổ đau kia 
là một. Ta sẽ thấy điều ấy trong: 
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NỤ CƯỜI KHẤT THỰC 
 

( xem Phần phụ lục trang 388) 
 

a. Hình Ảnh – Liên Tưởng 
 

Bài thơ: “Nụ Cười Khất Thực” kể một câu 
chuyện khá là vui. Đây là một kỷ niệm khó quên 
trong cuộc đời của một ni cô Khất Sĩ du phương 
của buổi đầu thơ ngây, non nớt mà khi nhớ lại 
“không thể nín cười” vì “nhát thôi quá nhát”! 

 

Trước khi đi đã ghi khắc lời dặn của Thầy, 
lầm thầm in trí “lớp lang nhớ kỹ” để ứng dụng, 
nhưng rồi đi đến một xứ rất xa ở tỉnh bìa (lúc 
đấy là thành phố Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Gi- 
ang), người dân ở đây chưa biết đạo nên khi 
thấy đoàn tu sĩ khất thực thì hoảng sợ náo loạn 
cả lên. Trẻ em thì kinh hãi khóc la bỏ chạy khi 
thấy Ông “Ba Bị”. Chó, gà, ngan, ngỗng cũng 
kêu ré chạy hỗn loạn. Có nhà sợ quá đóng cửa 
lại. Mãi sau mới có một người đàn ông làm gan 
ra hỏi với thái độ nạt nộ (để trấn áp cả người 
và cả chính mình). Trước tình thế đó đương 
sự “muốn xỉu” Đến khi có một sư hữu mở lời 
nói giúp cho mọi người hiểu. Sau khi hiểu, họ 
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phát tâm bố thí thì đương sự mới tỉnh hồn. Câu 
chuyện như vậy thôi nhưng với một ni cô độ 
tuổi 20 trong những ngày đầu du phương hành 
đạo thì thấy “thật lạ lùng” . 

 

Giọng thơ dễ thương với những câu 4 chữ 
như hình ảnh một em gái bé bỏng ngước lên 
nghe lời dạy bảo của phụ huynh để nhứt nhứt 
làm theo. Trong lòng cũng đang ê a ghi nhớ: 

 

“Thầy dạy con đi, 

Du phương khuyến giáo. 

Con còn khờ khạo, 

Bạch hỏi đôi lời”. 
 

Thầy mới dạy rằng: 
 

“Nếu đi hành đạo, 

Khất thực phương xa. 

Phải đứng từng nhà, 

Lặng thinh trước ngõ. 

Người nghe tiếng chó, 

Ắt bước ra chào. 

Hỏi trước dò sau, 

Tò mò tìm biết”. 
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Ôi! lạy Phật gia hộ cho sư cô thơ ngây không 
gặp phải chó dữ! 

 

Thầy dạy tiếp rằng khi ấy mình sẽ nói cho 
người ta hiểu: 

 

“Con bày sự thiệt, 

Rằng pháp tu hành. 

Dứt bỏ lợi danh, 

Trì bình khất thực. 

Lập công bồi đức, 

Chịu cực hóa trai”. 

Và rằng “Chỉ độ mỗi ngày, ngọ trưa một 
bữa”, không nhận tiền bạc, gạo cơm mà chỉ 
“Xin cơm xin muối”. Thầy lại dặn là bá tánh sẽ 
cúng dường đoàn sư ni du phương khuyến giáo 
với thái độ “Cung kính nghiêng mình, để vào 
bình bát” để họ được “quả lành” bởi có duyên 
gặp được người tu. (ni cô đó yên tâm lắm và 
chờ đợi một thái độ trân trọng dễ thương của 
thí chủ.) 

 

Thế là ni cô đó giữ tướng đoan nghiêm khi 
đến giờ khuyến giáo: 

 

“Y mặc nghiêm trang, 
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Bát ôm cẩn thận. 

Tinh thần phấn chấn, 

Quyết đến mỗi nhà”. 

Toàn đoạn trên vẽ ra một hình ảnh quá dễ 
thương của một cô ni trẻ, ngoan hiền nghe lời 
thầy dạy, dụng công thực hành, thầm nguyện 
với lòng là sẽ ứng dụng pháp tu hành một cách 
triệt để không sai một ly. Tin tưởng lời thầy là 
sự việc sẽ xảy ra tốt đẹp. 

 

Hình ảnh tiếp theo còn dễ thương hơn, mặc 
dù ni cô ấy vừa miêu tả vừa cười nụ: 

 

“Con đi lọ mọ. 

Lè kè túi đỏ, 

Lụng thụng y vàng”. 
 

“Lọ mọ, lè kè, lụng thụng” là những từ láy 
rất thông dụng, vẽ ra hình ảnh một ni cô trẻ 
chưa quen với bộ y quá khổ, vừa đi vừa thu vén 
y áo trên con đường gập ghềnh sỏi đá của một 
xóm quê, lại còn “lè kè” mang theo một cái túi 
(túi bát) nên hình như thêm vướng. Có lẽ đây là 
lần đầu du phương hành đạo với đầu trần chân 
đất đến một vùng thôn dã rất xa xôi. 
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Thật buồn cười là sự nỗ lực cho gọn gàng 
nghiêm chỉnh trong đi đứng ấy lại tạo ra một 
hình ảnh trái ngược trong mắt người dân địa 
phương. Họ thấy đoàn sư ni đáng sợ lắm với 
“điệu bộ xênh xang” trong bộ huỳnh y vàng 
chóe, sắc màu rất tương phản với cái túi đỏ, rồi 
lại còn ôm cái bình bát nữa; đi đứng “lọ mọ” 
như sắp chụp bắt người. Thế là: 

 

“Trẻ thơ kinh hãi, 
 

Ùa nhau hoảng chạy, 

Vừa khóc vừa la: 

- Ông Bị kia cà, 

Ối cha! Ối mẹ!” 

Nhìn cảnh trẻ em chạy tán loạn, còn gà, vịt, 
ngỗng, ngan cũng vừa kêu vừa chạy loạn xạ. 
Chúng như sắp bị “tận thế” đến nơi. Quý ni cô 
cũng kinh hãi, không ngờ sự có mặt của mình 
lại gây hỗn loạn đến thế: 

 

“Tiếng chó sủa rân. 

Gà vịt chạy rần, 

Ngỗng ngan kêu rộ. 
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Người nhà nhao nhố, 

Bàn tán lăng xăng”. 

Lại thêm một loạt từ gợi tả, từ láy được sử 
dụng trùng trùng điệp điệp ở đây (rân - rần - rộ 
- nhao nhố - lăng xăng) vẽ ra cái cảnh hoảng 
loạn cực điểm (rất đáng tức cười) của cái xóm 
nơi vùng biên viễn ấy. (Và ta biết đây là mảnh 
đất rất cần thiết, rất thuận lợi: một mảnh đất tốt 
để gieo trồng giống pháp). 

 

Lại còn có kẻ suy diễn ra rằng đây là đám 
người dùng bùa ngải; là đám ác ma, tà đạo, 
v.v... Rồi người thì bảo đến hỏi cho ra, kẻ thì 
chủ trương đi trốn nhanh lên để giữ được cái 
thần hồn. Ni Trưởng đã vẽ ra được cảnh tượng 
khẩn trương, sợ hãi ấy một cách sinh động, cái 
“Tình thế rộn toang” ấy. 

 

“Có kẻ nói xằng, 

Dối tu bỏ ngải. 

Có người nói dại, 

Tà đạo quến ma. 

Tiếng lại tiếng qua, 
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Nêu ra đủ lý. 
 

Những người dạn dĩ, 

Bảo đến hỏi càn. 

Mấy kẻ nhát gan, 

Bảo đi trốn lánh. 

Có người sợ quýnh, 

Đóng cửa vội vàng. 

Tình thế rộn toang, 

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn”. 

Nhưng rồi trước sự im lặng từ hòa của các sư 
cô, đã có một “gã đàn ông” lấy hết can đảm đến 
hỏi. Hình ảnh người đàn ông cũng được khắc 
họa thú vị. Một số cách nói quen thuộc (quán 
ngữ) được dùng ở đây (chân bước tay vung, 
coi tuồng hăm hở, chẳng lành thì chớ)... Người 
đàn ông này làm ra bộ dõng mãnh nhưng thiệt 
ra là anh ta cũng sợ, ba hồn bảy vía chắc cũng 
mất hết một nửa; Làm ra vẻ mạnh bạo là cũng 
để tự trấn an mình thôi. Anh ta đi tới trước một 
nhóm nữ tu đang đứng im lặng nghiêm trang, 
hiền lành mà như đi “xuất trận”. Và không thưa 
hỏi đàng hoàng lại còn nạt nộ: 
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“Bấy giờ xuất trận, 

Một gã đàn ông. 

Chân bước tay vung, 

Coi tuồng hăm hở. 

Chẳng lành thì chớ, 

Nạt lớn một câu. 

- Bà Vãi đi đâu? 

Làm gì đứng đó?” 

Cái cách miêu tả của Ni Trưởng là gợi hình 
gợi cảm đến vậy! 

 

Trước cảnh “lạ lùng”, hỗn loạn ấy, cô ni nhỏ 
của chúng ta “thần hồn nát thần tính”, luống 
cuống cả tay chân muốn đổ gục xuống: 

 

“Bồi hồi dạ thỏ, 
 

Luống cuống chân cheo. 

Thầy dạy bao nhiêu, 

Con quên hết ráo. 

Tựa hồ lảo đảo, 

Như thể bồn chồn. 

Đâu mất cái khôn, 
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Chỉ tồn cái dại. 

Lưỡi sao líu lại, 

Chẳng tiếng u ơ. 

Con đứng sững sờ, 

Trơ trơ phỗng đá”. 

Ta thương cô ni nhỏ ấy xiết bao! Thiệt đúng 
như lời ví von, so sánh ngầm “Bồi hồi dạ thỏ, 
luống cuống chân cheo” (thỏ và cheo là những 
con vật hiền lành, yếu đuối, nhút nhát). Ôi, sợ 
quá mà quên hết lời thầy dạy. Không phải quên 
chút chút mà “quên hết ráo” luôn (dễ thương 
thiệt!). Quý độc giả thử nghĩ xem khi viết như 
thế này Ni Trưởng có cười không?! Giá mà 
có ai chụp một bức hình ngay đó nhỉ?! Mà dù 
không có hình ảnh ta cũng thấy rõ lắm rồi: Ni 
Trưởng khắc họa hình ảnh một ni cô nhỏ mặt 
mày tái nhợt đứng sững sờ trơ ra như phỗng. 
Giá trị tượng hình của Ni Trưởng rất cao! Nghệ 
thuật miêu tả cũng rất cao cường! 

 

Bài “Nụ Cười Khất Thực” khi đương sự sợ 
hãi quá thì may thay người bạn đứng sau cô 
đã bình tĩnh trả lời cho: “Mô Phật chúng tôi, 
Xin cơm, xin muối”. Khi đó: “Chú chàng nghe 
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nói, Thấu nỗi thiệt hư, Động tấm lòng từ, Trở 
vào lủi thủi” (quê quá mà! Ai đời lại ra bộ anh 
hùng với quý sư cô hiền như ngọc thố). Rồi chú 
ta gọi người nhà sửa soạn thức ăn dâng cúng: 
“Người nhà lụi hụi, Đem hộ thức ăn”. Và sau 
khi bình bát đã đủ thức ăn, các ni cô kiếu từ. 
“Bát lãnh đủ phần, Cúi chào xin kiếu”. 

“Lủi thủi”, “lụi hụi” là những từ láy hay 
dùng trong giới bình dân đã có giá trị tạo hình 
rất gợi cảm ở đây. 

 

Khi trong bát đã có thức ăn rồi, ni cô ấy mới 
“cúi chào xin kiếu” chào để đi nhưng “bước đi 
riu ríu”, có nghĩa là vẫn còn sợ. Dầu vậy vẫn: 
“mừng được thoát thân” và “hơi thở nhẹ dần, 
quả tim bớt nhảy”. Bởi vì, khi bị “chú chàng” 
nạt lớn thì ngực cô “nhóm trống làng” “thở hổn 
hển”, giờ thì thoát. 

 

Chuyện “đầu tiên đi bát” ấn tượng đến vậy. 
Đương sự kể lại, Ni Trưởng nghe vui lạ nên viết 
lại để truyền nhau kinh nghiệm cho kẻ hậu lai: 

 

“Đầu tiên đi Bát, 

Gặp chuyện lạ lùng. 

Kinh nghiệm học chung, 
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Viết ra thành bổn. 

Để làm của vốn, 

Cho kẻ hậu lai. 

Khất thực đường dài, 

Tập thêm can đảm”. 

(Nụ Cười Khất Thực – Thơ Ni Trưởng) 
 

Tóm lại, đoạn thơ trên ngôn ngữ rất giản dị 
nhưng giá trị tạo hình lại rất cao. Là những bức 
khắc họa truyền thần làm người đọc thấy thú 
vị. Cười mà cảm động. 

 

b. Tính Âm Nhạc 
 

Thơ 4 chữ vốn đã có tiết tấu và nhịp điệu, 
tức là tính nhạc nên người ta thường dùng để 
đặt Vè và như trên đã nói, những bài Tứ Tự của 
Ni Trưởng là những bài tự sự mang nội dung 
vui vui và có giọng điệu tươi tắn, hữu duyên, 
nhưng không kém phần sâu lắng. 

 

“Nụ Cười Khất Thực” có tiết tấu nhanh, gọn, 
nhất là các đoạn tả cảnh khẩn trương (tình cảnh 
náo loạn của thôn dân, cảnh gà, vịt chạy tứ tán.) 
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Thể thơ Tứ tự không đòi hỏi vần lưng nhưng 
khá nhiều chỗ Ni Trưởng cũng “gia cố” vào 
cho thêm vần thêm điệu, tăng nhạc tính. 
 

“Lập công bồi đức, 

Chịu cực hóa trai”. 

“Món dùng chay lạt, 

Đạm bạc thô sơ”. 

• Tóm lại 
 

Chúng ta cũng từng nói rằng những từ gợi tả 
đắc lực, từ láy miêu tả, từ dân dã gợi cảm, nhặt 
không hết trong thơ của Ni Trưởng. 

 

Thì ở đây cũng vậy, huống hồ là nội dung 
bài bình dị, đề tài vui mang nhiều yếu tố gây 
cười. Cười nhưng là một nụ cười ý nhị, sâu sắc. 
Những phân tích khắc họa trên để thấy rằng sự 
thành công của Ni Trưởng trong thể loại này là 
điều không còn bàn cãi nữa. Người điêu luyện 
và có nhã hứng ở mọi thể loại. Một Bồ tát – một 
Thiền sư – một nhà thơ – một nghệ sĩ. Người 
đã hóa hiện giữa cõi trần để hòa vào trong lòng 
dân tộc, trong lòng đất nước, trong lòng hàng 
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triệu đàn na tín thí hầu hành đạo cứu đời. 
 

5. THỂ LOẠI NGŨ NGÔN (5 CHỮ) 
 

Ngũ ngôn là thể thơ rất thích hợp cho tự sự 
phản ánh hiện thực và miêu tả tâm trạng. Nếu 
thơ Lục bát dễ làm mà khó hay thì Ngũ ngôn 
trái lại dễ làm dễ hay mà cũng dễ cụ thể hóa tình 
huống. Với thể loại này, Ni Trưởng có những 
bài thơ tả người, tả cảnh hết sức sinh động, hết 
sức cảm động. 

 

Trong chùm thơ Ngũ ngôn của Ni Trưởng 
Huỳnh Liên, bài thơ “Để Nhớ Huệ Phục” đã để 
lại một ấn tượng và cảm xúc sâu đậm ở người 
đọc. Bài thơ không chỉ cho thấy tấm lòng của 
bậc chân tu đối với số mệnh ngắn ngủi của một 
sinh linh bé bỏng đáng thương mà còn là niềm 
trân trọng và nỗi xót xa của một nghệ sĩ lớn 
trước số phận mong manh của cái đẹp và sự 
sống, thấm đẫm giá trị nhân bản và nhân văn 
đặc biệt. 

 

Bài thơ Ngũ ngôn – như đặc trưng của thể 
loại – với ngôn ngữ cô đúc, năng lượng cảm 
xúc dồn nén, tạo một cộng hưởng bùng vỡ nơi 
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người thưởng ngoạn. 
 

Khổ thơ cuối cùng của bài thơ với hai câu 
hỏi lửng lơ: 

 

Có ai ẵm bồng chăng? 
Có ai hiếp đáp chăng? 

 

khác nào một bản đàn, khi nhạc công đã thôi 
diễn tấu, giai điệu đã dừng mà âm ba của tiếng 
đàn vẫn còn lan tỏa miên man, ngân nga đồng 
vọng mãi… 
 

ĐỂ NHỚ HUỆ PHỤC 
 

( xem Phần phụ lục trang 395) 
 

“Thầy lập viện mồ côi, 

Con là đứa con rơi. 

Từ nhà thương Từ Dũ, 

Đưa về Ngọc Phương nuôi. 
… 

Như trái bầu trái mướp, 

Con vừa lớn, vừa ngoan. 

Con vừa vui, vừa đẹp, 

Con hơn ngọc, hơn vàng!” 
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a. Hình Ảnh – Liên Tưởng 
 

“Như trái bầu, trái mướp, 

Con vừa lớn, vừa ngoan. 

Con vừa vui, vừa đẹp, 

Con hơn ngọc, hơn vàng!” 
 

Nói Huệ Phục như trái bầu, trái mướp không 
phải hạ thấp giá trị con người của em, trái lại, còn 
làm tăng thêm tính hồn nhiên, trong sáng của trẻ 
thơ. Thuật ví von của Ni Trưởng, nâng cao tâm 
hồn vô tư, chưa bị cuộc sống làm ô nhiễm. 

 

“Con nước da ngăm hơi, 

Mũi cao thêm rộng trán. 

Miệng nở tựa hoa cười, 

Mắt nhìn như sao rạng”… 
 

… “Con bò lết bò la, 

Con bò quanh khắp nhà. 

Đụng chi thì phá nấy, 

Gặp Thầy con nhào qua”… 
 

… “Kêu chị Tuấn bằng anh, 

Đặc tánh con trung thành. 



 

 

&.t Nghi TM vm 1261 
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Tuấn đánh con nhào tới, 

Ôm chân khóc thảm tình. 

Con chứng Thầy phạt đòn, 

Bò theo con khóc mướt. 

Níu áo quỳ ngẩng đầu, 

Ba lần ôi đứt ruột!”… 

Hình ảnh Huệ Phục lớn nhanh, lớn vô tư “như 
trái bầu trái mướp” gây ấn tượng rất cao. Em còn 
là vàng là ngọc của cô nhi viện Ngọc Phương. 

Còn nữa: miệng em cười như hoa nở, mắt 
em nhìn như sao sáng: 

“Con nước da ngăm hơi, 

Mũi cao thêm rộng trán. 

Miệng nở tựa hoa cười, 

Mắt nhìn như sao rạng”. 

Chưa thấy Huệ Phục, chỉ nghe Ni Trưởng 
miêu tả về em cũng đủ cho chúng ta thương 
quý Huệ Phục rồi. 

Trong lòng Ni Trưởng có lẽ ngập tràn yêu 
thương cho nên khi gặp cơ hội thì nó tuôn trào 
ra như thác nước mạnh, không gì ngăn cản 
được. Ai đó đã nói: “có đầy ứ bên trong mới 
chảy tràn ra bên ngoài”. 
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Lối thơ 5 chữ cô đúc. Bài thơ “Để Nhớ Huệ 
Phục” chuyển tải trọn vẹn câu chuyện về Huệ 
Phục lúc còn bò la bò lết, mà em đã biết bộc 
lộ những cảm xúc dạt dào, sâu nặng như người 
lớn. 

Một em bé mồ côi chưa đầy 2 tuổi mà Ni 
Trưởng đã phát hiện được ở nơi em những tình 
cảm của một người lớn. Bị đánh, em không 
tức giận, không xa lánh, trái lại còn ôm chân 
và níu áo người đánh em và ngẩng đầu khóc 
sướt mướt như muốn van xin tha thứ, không 
đứt ruột sao được; Cho nên Ni Trưởng kỳ vọng 
ở nơi em rất nhiều. 

“Thầy kỳ vọng nơi con, 

Sau học thành bác sĩ. 

Phục vụ khắp thế nhơn, 

Đền công ơn tín thí”. 

Nhưng rồi một kết thúc đột ngột bất ngờ. Em 
bệnh có mấy hôm mà đã theo “người thiên cổ” 
trong khi Ni Trưởng đi vắng: 

“Dè đâu con vắn số, 

Tuổi vừa đúng thôi nôi. 

Đã theo người thiên cổ, 

Lúc Thầy đi xa xôi”. 
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Khi về nhìn thấy nấm mồ em Ni Trưởng đau 
xót quá! Thương cảm quá! Em đã mồ côi từ 
thuở mới lọt lòng mẹ, Ni Trưởng nuôi em nâng 
niu cưng quý em biết dường bao, xây đắp quanh 
em bao mộng đẹp: “sau học thành bác sĩ, đền 
công ơn tín thí”. Nhưng tất cả đều sụp đổ. Mồ 
êm mả ấm ở người lớn thì trông ấm cúng, an ủi 
rất nhiều. Trái lại ở con nít như Huệ Phục chỉ 
thấy đơn cô trống vắng. Ni Trưởng suy nghĩ 
rằng, từ nay Huệ Phục không còn trong vòng 
tay thương yêu của quý sư cô nữa, thì ai sẽ ẵm 
bồng em, ai sẽ đỡ nâng em? 

“Con ơi! Con bé bỏng, 
Có ai ẵm bồng chăng? 
Con ơi con lạc lõng! 
Có ai hiếp đáp chăng?” 

 

Đọc đoạn cuối ta mới nghe đứt ruột, thắt tim. 
Bút pháp vừa hiện thực, vừa trữ tình của Ni 
Trưởng, khiến cho từng chữ, từng lời thơ như 
xoáy vào tim ta, chấn động tâm não ta, truyền 
cảm mạnh đến thẳng người đọc, lôi kéo người 
đọc đồng cảm với tác giả một cách dễ dàng, 
đúng như lời phát biểu của Giáo sư Hoàng Như 
Mai: “Về bút pháp tả tình của Ni Trưởng tôi 
chỉ muốn nói một điểm, tình chân thật, và tôi 
nghĩ rằng sức cảm hóa mầu nhiệm là ở đó”. 
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6. THỂ LOẠI THẤT NGÔN TỨ CÚ 

TNNH XÁ NGỌC QUANG - SA ĐÉC 

( xem Phần phụ lục trang 418) 
Thể thơ Tứ cú thất ngôn xuất phát từ thơ 

Đường luật Trung Quốc. Thi sĩ Việt Nam đã 
khéo vận dụng sáng tạo qua ngôn ngữ nước 
nhà, bình dị nhưng vẫn trang trọng, hàm súc, 
và không kém phần sâu sắc. 

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên cũng vậy, thừa kế sự 
nghiệp cha ông, Ni Trưởng cũng dám ly khai 
ngôn ngữ Hán, áp dụng ngôn ngữ Việt Nam vào 
thể loại Đường luật để lời thơ được gần gũi và 
thân thiện với nhân dân Việt Nam. Đó là hành 
động có lập trường, có ý thức, có tinh thần trách 
nhiệm đối với quê hương, đất nước, thật đáng 
kính phục. Theo cách nói của cụ Nguyễn Khắc 
Hiếu, đó là hành động của “con cá chép nhả 
ngọc trong miệng ra để làm rồng”. Ni Trưởng 
cũng vậy, nhả hết thành kiến về chữ nghĩa để 
làm một nghệ sĩ chân chính. 

 

Với “cây nhà lá vườn”, Ni Trưởng vẫn viết 
được những vần thơ mượt mà, cô đúc, tao nhã, 
tạo hình, vừa gần gũi, quen thuộc với giới bình 
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dân, vừa phát huy hết tác dụng giá trị nội dung 
kinh văn, như bài thơ “Cảnh Tịnh Xá Ngọc 
Quang – Sa Đéc” hay như bài thơ “Về Chùa”. 

 

Thể loại thơ này không yêu cầu đối xứng ng- 
hiêm túc, nhưng những bài thơ tứ cú của Ni 
Trưởng vẫn đối xứng một cách tự nhiên. Với 
nhịp điệu 3/3/2 hoặc 2/3/3 Ni Trưởng đã tạo 
nên một bức tranh tiêu sơ u nhã, tịch tĩnh, phù 
hợp với cảnh thiên nhiên trời đất. 

“Bước sang qua một nhịp cầu xinh, 

Hai lớp rào ngăn cảnh tịnh thanh. 

Tịnh xá trang nghiêm đơn giản gọn, 

Có chiều thanh lịch vẻ quang minh”. 
 

a. Hình Ảnh - Liên Tưởng 
 

Bài thơ gồm sáu đoạn, mỗi đoạn đều có sử 
dụng tu từ tinh tế. Mỗi đoạn là một bức tranh 
thiên nhiên đẹp hơn cảnh thực: 

 

“Khu vườn bã đậu lá xanh xanh, 

Đối cội giao tàng lợp mái tranh”. 
 

“Cốc nhỏ vài ba nóc lợp tranh, 

Tàng tre tha thướt lá tươi xanh. 



267  

 

 

Y vàng phơ phất Tăng lui tới, 
 

Bức họa người thanh giữa cảnh thanh”. 
 
 

“Đây hòn núi đất điểm tô duyên, 

Sừng sững bồ đề mọc chót trên. 

Lá mướt xanh tươi khua tiếng gió, 

Như cùng reo khúc nhạc thần tiên”. 
 
 

“ Hồ rộng vươn mình ngắm núi cao, 

Lá xanh sen đỏ điểm tô màu. 

Ban ngày thấp thóang chòm mây bạc, 

Đêm tối lung linh bóng nguyệt chào”. 

Còn hình ảnh nào êm đềm thanh lịch hơn 
cảnh chùa chiền núp dưới những tàng cây xanh 
hoặc những hàng tre rợp bóng, in hình lên nền 
trời xanh với những chòm mây trắng bay lững 
lờ. 

 

Chùa luôn là nơi thanh tẩy tâm hồn con 
người, vừa là nơi tìm về của những bước chân 
lạc lối, những tâm hồn trĩu nặng muộn phiền 
giữa cõi đời nhiễm ô trần tục. Chùa còn là nơi 
đẹp đẽ thiêng liêng “che chở hồn dân tộc”. 
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Chỉ với vài nét chấm phá, Ni Trưởng đã nói 
lên được ý nghĩa cao sâu mầu nhiệm, bất khả 
tư nghì của cảnh Thiền môn Lan nhã. 

 

Từ một khu vườn bã đậu đâu tàng rợp bóng 
của Tịnh xá Ngọc Quang, bất ngờ Ni Trưởng 
liên tưởng đến cảnh cực lạc Tây Phương của 
Đức Phật A Di Đà “lưới pháp giăng thành”. 
Tiếng gió khua động lá bồ đề tạo nên âm thanh 
như “khúc nhạc thần tiên”. Chỉ thiếu tiếng 
chim: “bạch hạc, khổng tước, ca lăng  tần 
già. Ngày đêm sáu lượt. Lăng líu tiếng hòa. 
Ẩn trong tiếng hót. Pháp lý cao xa” là Tịnh xá 
Ngọc Quang trở thành Cực lạc thứ hai vậy. 

 

Kết thúc bài thơ, một kết thúc bất ngờ đầy 
cảm xúc sâu lắng, thâm tình: 

 

“Ngắm cảnh ai người dạ thích ưa, 

Ai người chạnh nhớ chủ nhân xưa. 

Bàn tay xây dựng công trình ấy, 

Rồi để cho ai hưởng phước thừa”. 

Từ “ai ”, một từ mang tính biểu cảm cao, 
được lặp đi lặp lại trong đoạn thơ cuối, cho 
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thấy mối cảm hoài trong lòng Ni Trưởng thật 
sâu sắc, vừa niệm ân người trước, vừa nhắc 
nhở người sau về hạnh “tri ân báo ân” mà Đức 
Phật đã dạy hàng đệ tử luôn hằng tâm niệm. 

 

b. Tính Âm Nhạc – Nhân Hóa 
 

Nhịp điệu tạo nên đối xứng mà cũng tạo nên 
âm nhạc. Luật bằng trắc của thơ đã đem lại cho 
câu thơ giai điệu êm đềm, trầm bổng. Và tùy 
theo nội dung bài thơ mang ý nghĩa nào, vui 
tươi hay buồn thảm, bức xúc hay thảnh thơi mà 
nhà thơ thể hiện ngôn từ trữ tình hay hiện thực 
cho tương xứng giữa hình thức và nội dung. Ni 
Trưởng rất tinh xảo trong việc phối hợp từ và 
luật bằng trắc, cho nên câu thơ đọc lên nghe 
ngọt ngào, êm thấm dễ thu hút cảm tình người 
đọc. Ví dụ: 

 

“Hồ rộng vươn mình ngắm núi cao, 

Lá xanh sen đỏ điểm tô màu. 

Ban ngày thấp thóang chòm mây bạc, 

Đêm tối lung linh bóng nguyệt chào”. 

Phối hợp luật bằng trắc, vế đầu bình thượng 
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thì vế sau lại bình hạ. Câu đầu bình hạ thì câu 
sau lại bình thượng v.v..., tạo cho câu thơ một 
âm điệu bổng trầm như con sóng nhẹ (ba lan). 

 

Nhân hóa: Hồ biết “vươn”, biết “ngắm”: 
“Hồ rộng vươn mình ngắm núi cao”. 

 

Trăng biết “chào”: “đêm tối lung linh bóng 
nguyệt chào”. 

 

Có thể nói đoạn thơ trên chẳng những “thi 
trung hữu họa” mà còn “ thi trung hữu nhạc” nữa. 

 

VỀ CHÙA 
 

( xem Phần phụ lục trang 414) 
 

a. Hình Ảnh – Liên Tưởng 
 

Với bài thơ “Về Chùa”, đây là bài thơ có 
nhiều hình ảnh và liên tưởng đầy xúc cảm. 
Đoạn 1 với những từ tạo hình, gợi cảm. Từ 
cảnh quan trước mắt Ni Trưởng hồi tưởng lại 
cảnh xưa, triều đại của người Chiêm Thành. 
Cung vua dưới lớp vàng son hào nhóang lộng 
lẫy xa hoa, đã chôn vùi biết bao u uất, oán hờn, 
đầu rơi máu đổ: 



271  

 

 

“Vương triều phảng phất mùi xiêm áo, 

Đâu đó mơ hồ giọng oán than”. 

May thay cảnh này lại hữu duyên với Phật 
Pháp. Những “Sứ giả Như Lai” dùng nước 
pháp nhiệm mầu dập tắt ngọn lửa hận thù, giải 
tan bao oan khốc: 

 

“Đèn từ soi thấu kiếp bèo trôi, 

Chùa Phật vươn lên giữa cảnh đồi. 

Uất hận giải tan cùng kệ tán, 

Bi thương hòa lắng với chuông hồi”. 
 

Nhìn ngôi chùa trước mắt, Ni Trưởng hình 
dung được những sinh hoạt Phật sự trong 
những ngày sóc vọng: cảnh tấp nập vào ra của 
khách thập phương với những lời kinh, tiếng 
kệ và những hồi chuông khuya, chiều cho âm 
siêu dương thới. 

 

Rồi giai thoại về Phật Ấn và Tô Đông Pha 
(chuyện Trung Quốc): 

 

Phật Ấn là một bậc Cao Tăng Trung Quốc 
mà phương tiện độ sanh của Ngài rất là thiện 
xảo. Còn Tô Đông Pha là một nhà thơ lớn, lại 
am hiểu thâm sâu về Phật Pháp. 
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“Danh lam thu hút khách từ chương, 

Cổ sử, cao Tăng, đại đạo trường. 

Phật Ấn, Đông Pha giai thoại cũ, 

Mấy trăm năm trước chuyện nồng hương”. 
 

Viếng chùa, duyên may Ni Trưởng gặp được 
Hòa Thượng (HT Kế Châu), một bậc chân tu 
lão thông kinh Phật, lại có tài năng thi phú, Ni 
Trưởng rất vui và bộc lộ niềm luyến tiếc của 
mình khi chia tay bằng lời trách nhẹ. Trách ai? 

 

“Trách bóng quang âm quá vội vàng” 
 

Trách thời gian trôi quá nhanh, mặc dù đã 
được mấy buổi bình thơ vàng ngọc, nhưng giá 
như mà thời gian dừng lại để Ni Trưởng được 
học hỏi thêm. 

 

Nói lên lòng mến mộ của mình, đó là cách 
khiêm hạ để tôn vinh người, thế thôi, chứ hợp 
tan là quy luật. 

 

Dùng mỹ từ pháp đối với Ni Trưởng thật dễ 
dàng tự nhiên như ăn cơm, uống nước vậy. Có 
lẽ khí chất của Ni Trưởng được cấu trúc bằng 
thơ chăng? 
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Đặc trưng của bài thơ “Về Chùa” là Hòa 
Thượng cũng như đặc trưng của bài thơ “Đêm 
Trăng Ở Sài Ca Nã”, là TRĂNG. Hình ảnh Hòa 
Thượng nổi bật trong thơ. Bài thơ có tám đoạn 
thì hết bốn đoạn nói về Hòa Thượng. Đoạn thứ 
tư, tuy chưa đề cập đến Hòa Thượng nhưng 
giá trị còn cao hơn; Đó là điệp từ láy: “Ngập 
ngừng....ngập ngừng” (Ngập ngừng chân bước, 
ngập ngừng tim!). Điệp từ láy này nói lên ấn 
tượng đặc biệt của tác giả, trái tim thi nhân xúc 
động bồi hồi. Bậc thầy mô phạm, thi tài, tiên 
phong đạo cốt đã khiến cho Ni Trưởng đem 
lòng khâm phục quý kính: 

 

“Hòa thượng tiên phong tóc trắng ngần, 

Phải người sót lại nhóm tiền nhân. 

Nán chờ hậu học trao tôn ý, 

Chở đạo thuyền văn lướt biển trần”. 
 

Ni Trưởng vận dụng quán ngữ “chở đạo 
thuyền văn”- Việt Nam, phối hợp với thành ngữ 
“tiên phong đạo cốt”- Hán, rồi ẩn dụ “thuyền 
văn lướt sóng” và câu hỏi tu từ “Phải người 
sót lại nhóm tiền nhân” Ni Trưởng dùng từ rất 
trang trọng, rất tôn vinh. Tất cả những điều ấy 



274 Ni Tröôûng Huyønh Lieân - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp 

 

 

để nói lên lòng ngưỡng mộ, quý kính bậc tôn 
túc. Bởi Hòa Thượng cao tuổi đời, nhiều tuổi 
đạo, mà còn phong thái phi phàm, thơ văn xuất 
chúng, dễ mấy ai sánh kịp. 

 

Chúng ta có lẽ không thể nói hết cái hay 
của hình ảnh “Chở đạo thuyền văn lướt biển 
trần”. Ý so sánh ở đây là quá cao siêu. Trước 
mắt chúng ta là hình ảnh một bậc chân tu đứng 
trên con thuyền văn chở đầy giáo pháp; Đạo 
bào của Ngài bay phấp phới với tích trượng 
cầm tay. Thuyền của Ngài đang lướt trên muôn 
ngàn con sóng của biển đời để tìm những kẻ 
đang ra sức chống chỏi với những cơn sóng 
ngũ dục mà kịp thời cứu giúp. 

 

Ni Trưởng ca ngợi tài thơ văn siêu phàm của 
Hòa Thượng: 

 

“Thơ Nôm, thơ Hán vẫn thần tình, 

Tịnh uế đôi hoa gắn một cành. 

Liễn đối cân bằng đôi ngọc bích, 

Tứ văn cuồn cuộn giữa dòng xanh”. 
 

Nhân tài gặp nhân tài. Chỉ có người trong 
cuộc, đã từng chủ trương “đem đạo vào đời” 



275  

 

 

bằng thơ văn, mới hiểu rõ người đang đứng 
trên thuyền thơ chở đầy giáo pháp lướt sóng vô 
minh, cứu nguy muôn vạn sinh linh đang lặn 
hụp giữa dòng tục lụy. 

Từ láy “cuồn cuộn” đặt vào ngữ cảnh “giữa 
dòng xanh” thật là đắc địa; Chứng tỏ ngữ pháp 
Ni Trưởng rất cao cường. 

 

Và hạnh phúc thay, Ni Trưởng đã gặp được 
bậc chân tu cũng là một nghệ sĩ chân chính để 
cùng nhau bình thơ. Giây phút ấy quý giá hơn 
vàng ngọc: 

 

“Mấy buổi bình thơ giá ngọc vàng” 
 

Và còn bộc lộ nỗi reo vui: 
 

“Ôi mừng được thỏa chí tầm Sư!” 
 

Nỗi mừng hạnh ngộ ấy nói sao cho xiết. Có lẽ 
lâu nay Ni Trưởng chỉ múa kiếm đơn phương. 
Nay mới gặp được một tay kiếm tầm cỡ, Ni 
Trưởng vô cùng thích thú để so tài, để trắc ng- 
hiệm khả năng kiếm khách của mình đến đâu. 
Thật có gì thú vị bằng. 

 

“Ôi mừng được thỏa chí tầm Sư! 

Trí tuệ khai thông tỏa đạo từ. 
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Múa kiếm đơn phương nào giỏi dở, 

Kiếm cao, còn có kiếm cao dư”. 

Điệp từ “kiếm” được lặp lại ba lần trong hai 
câu thơ cuối để câu thơ thêm sức mạnh xác quyết. 

 

b. Tính Âm Nhạc – Nhân Hóa 
 

Như đã nói ở trước, mỗi bài thơ tùy thuộc 
vào nội dung tình cảm mà ngữ điệu có khác 
biệt, hoặc trầm bổng du dương hoặc hùng tráng 
dồn dập. Thơ Ni Trưởng rất giàu hình ảnh và 
đối xứng cho nên cũng rất giàu nhạc tính. 

 

Bài thơ “Cảnh Tịnh Xá Ngọc Quang - Sa 
Đéc” với nội dung và hình ảnh khá trang trọng 
cho nên nhạc điệu cũng nhẹ nhàng êm ái. Trái 
lại, bài thơ “Về Chùa”, với nội dung và hình 
ảnh khá cổ kính, cùng điển tích “Thành Đồ 
Bàn” mang không khí u uất đau buồn, cho nên 
nhạc thơ cũng chìm xuống: 

 

“Thành Đồ Bàn, Thành Đồ Bàn, 

Tháp xưa còn đọng dấu thời gian. 

Vương triều phảng phất mùi xiêm áo, 

Đâu đó mơ hồ giọng oán than”. 
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Ni trưởng dẫn đoàn lữ hành từ Trà Vinh về Đại Ngãi – Sóc Trăng 
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Rồi những đoạn sau, khi bình thơ với Hòa 
Thượng thì Ni Trưởng rất hào hứng phấn khởi 
cho nên từ nội dung phấn khởi ấy nhạc điệu 
cũng phấn khởi vui tươi. 

 

Thơ và nhạc vốn có liên quan chặt chẽ hòa 
lẫn trong nhau; Ngoài ra nhạc tính còn rõ nét 
ở trong phép đối điệp ngữ, điệp âm, và ở trong 
những câu đối ngẫu. Đối ngẫu còn làm cho tiết 
tấu âm nhạc dồn dập, trầm hùng, mà thi nhân 
văn học của nước ta thường sử dụng đắc lực. 
Ni Trưởng đã tiếp thu nghệ thuật ấy mau lẹ và 
ứng dụng rất thiện xảo trong thơ của mình. Do 
đó mà thơ Ni Trưởng có tính hấp dẫn cao. 

 

Nhân hóa: Cây biết chào “Lối mòn ngõ vắng 
cây chào đón”. 

 

Đá biết hẹn nguyền “Mái cổ thềm rêu đá hẹn 
nguyền”. 

 

Những câu đối xứng: 
 

+ Đối câu: 
 

“Ban ngày thấp thóang chòm mây bạc” 
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đối: “Đêm tối lung linh bóng nguyệt chào” 
 

(Cảnh Tịnh Xá Ngọc Quang – Sa Đéc) 
 

“Lối mòn, ngõ vắng, cây chào đón” 
 

đối: “Mái cổ, thềm rêu, đá hẹn nguyền” 
 

(Về Chùa) 
 

+ Đối vế: 
 

“Uất hận giải tan” đối: “cùng kệ tán” 
 

“Bi thương hòa lắng” đối: “tiếng chuông 
hồi” 

 

+ Đối danh từ: 
 

“Danh lam” đối: “cổ sử” 
 

+ Đối tính từ: 
 

“Phảng phất” đối: “mơ hồ” 
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7. THỂ LOẠI THẤT NGÔN BÁT CÚ 
CẢM HOÀI 

 

( xem Phần phụ lục trang 422) 
 

Bài thơ “Cảm Hoài” là một trong những 
bài Bát cú Đường luật, thuộc loại thơ “Thập 
thủ liên hoàn” dưới dạng “Thủ vi quân” độc 
vận, được Ni Trưởng sáng tác vào thập niên 50 
(1956). 
 

Đọc bài thơ “Cảm Hoài” của Ni Trưởng 
chúng ta vừa xúc động, vừa thấm thía niềm 
hiếu hạnh của Người. Từ hiếu tâm chứa chan 
sâu lắng, Ni Trưởng đã thể hiện ra hành động 
cao vời: 
 

“Đạo hiếu cưu mang ơn cúc dục, 

Đường tu phổ độ nghĩa huyên xuân”. 
 

Và quyết tâm tu hành tinh tấn, quảng độ 
chúng sanh, tạo thắng duyên đưa cha mẹ vượt 
thoát luân hồi sanh tử, hầu đáp đền trọn vẹn ơn 
sanh thành dưỡng dục: 
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Đem một tấm tình thân 
Sống chung trong muôn loại 



282 Ni Tröôûng Huyønh Lieân - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp 

 

 

“Mười hai năm chẵn cách song thân, 

Khóac áo Ca sa dạo cõi trần. 

Đội nón kiền khôn thong thả trí, 

Mang giày thế giới nhẹ nhàng chân. 

Đường tinh tấn đạo càng khai mở, 

Chiếc Pháp luân xa cứ chuyển vần. 

Thấm thoát thoi đưa vầng nhật nguyệt, 

Mười hai năm chẵn cách song thân”…. 
 

… “Mười hai năm chẵn cách song thân, 

Phát nguyện cần tu độ thế trần. 

Hồi hướng vô vàn nguồn phước đức, 

Đáp đền muôn một khối công ân. 

Đạo cao cố gắng mong tròn quả, 

Hiếu hạnh cầu xin vớt chút phần. 

Huệ trạch dồi dào bù điểm khuyết, 

Mười hai năm chẵn cách song thân”. 

a. Hình Ảnh – Liên Tưởng 
 

“Mái tóc hôm nay chừng điểm tuyết, 

Vóc hình buổi ấy chửa gầy xuân! 
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Mày cau lắm lúc da thêm nhíu, 
 

Lệ đổ nhiều phen mắt kém thần!” 
 

Ni Trưởng tưởng tượng mái tóc của cha mẹ 
ngày nay chắc đã trắng phau như tuyết. Nhưng 
nhớ lại ngày nào Ni Trưởng còn ở bên cha 
mẹ, thì cha mẹ còn khá mạnh khỏe “chửa gầy 
xuân”. Còn bây giờ thì thường hay cau mày 
cho nên vầng trán hằn lắm nếp nhăn: “Mày cau 
lắm lúc da thêm nhíu” Và vì mỗi lần nhớ đến 
con thì lại khóc cho nên cặp mắt đã mờ “Lệ đổ 
nhiều phen mắt kém thần” thật xót xa, thật tội 
nghiệp. 

 

Do đó, Ni Trưởng nguyện cố gắng tu hành, 
tạo bòn phước đức để hồi hướng về cho cha 
mẹ: 

 

…“Mười hai năm chẵn cách song thân, 

Phát nguyện cần tu độ thế trần. 

Hồi hướng vô vàn nguồn phước đức, 

Đáp đền muôn một khối công ân. 

Đạo cao cố gắng mong tròn quả, 

Hiếu hạnh cầu xin vớt chút phần. 
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Huệ trạch dồi dào bù điểm khuyết”, 
 

b. Tính Âm Nhạc 
 

Thủ pháp đối xứng tạo nên tính nhạc. Bát cú 
là một thể thơ mà niêm luật, vần điệu cần phải 
chặt chẽ, đối xứng cần phải nghiêm ngặt. Đối 
có chỉnh thì câu thơ mới sang, mới đẹp, mới 
tạo được tiết tấu bổng trầm. 

 

Qua bài thơ “Cảm Hoài”, ta thấy Ni Trưởng 
áp dụng nghệ thuật đối xứng rất chuẩn xác. 

+ Đối câu: 
 

“Bềnh bồng phận trẻ mù tăm cá” 
 

đối: “Thỏn mỏn lòng già nặng nghĩa ân.” 

“Hồi hướng vô vàn nguồn phước đức” 

đối: “Đáp đền muôn một khối công ân.” 
 

Đối vế- nhịp 4/3: 

“Đội nón kiền khôn” đối: “thong thả bước”. 

“Mang  giày  thế  giới”  đối:  “nhẹ  nhàng 
chân”. 

 

+ Đối danh từ: 
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“Phú Mỹ” đối: “Cần Thơ”. 

“Kiền khôn” đối: “thế giới”. 

+ Đối tính từ: 
 

“Bình bồng” đối: “thỏn mỏn”. 

“Thong thả” đối: “nhẹ nhàng”. 

+ Đối động từ: 
 

“Mày cau” đối: “lệ đổ” 

“Cắt tóc” đối: “lìa đời”. 

“Đội” đối: “mang”. 

Viết được một đoạn thơ Bát cú có đối xứng 
nghiêm túc, trạng luận phân minh, vần điệu 
chặt chẽ đã là khó lắm rồi. Ni Trưởng viết một 
mạch 10 đoạn Bát cú liên hoàn mà dường như 
bút lực vẫn còn thừa thì quả là xuất thần. 

 

Dụng ngữ của Người vô cùng phong phú, trải 
rộng trong khắp các thể loại thơ mà Ni Trưởng 
đã sử dụng chứ không riêng gì thể Đường luật 
này. 
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8. THỂ LOẠI PHÚ (BIỀN NGẪU) 
 

Phú là một trong những thể loại văn học có 
từ lâu trong kho tàng văn học cổ điển: Thơ, 
Phú, Hịch, Cáo… 

 

Phú là một thể văn có vần hoặc xen lẫn văn 
vần và văn xuôi để tả phong cảnh, kể sự việc, 
bàn chuyện đời. Do đó, bài Phú thường dài. 

 

Có 2 loại phú: 
 

+ Phú cổ còn gọi là Phú lưu thủy (nước 
chảy), có vần mà không có đối, tựa như một 
bài ca dài, hoặc như một bài văn xuôi có vần. 

 

+ Phú Đường luật: Có vần có đối, có luật 
bằng trắc, bố cục chặt chẽ. Đơn giản và thông 
dụng nhất là đối theo luật bằng trắc. Nói khác 
đi, Phú là một thể văn chuyển tiếp từ thơ ca 
sang văn xuôi. 

 

Trong văn học Việt Nam, số lượng bài Phú 
không nhiều. Thời kỳ trung đại Việt Nam (TK 
XIV – XIX) cũng chỉ có một số bài Phú nổi 
tiếng như: Bạch Đằng Giang phú (Trương Hán 
Siêu), Chí Linh Sơn phú (Nguyễn Trãi), Tụng 
Tây Hồ phú (Phạm Đình Hổ), Hàn Nho Phong 
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Vị phú (Nguyễn Công Trứ), Tài Tử Đa Cùng 
phú (Cao Bá Quát). 

 

Như thế, Phú Đường luật có yêu cầu cao hơn, 
khó hơn; Các yêu cầu trong bài phải viết theo 
lối văn biền ngẫu (biền: 2 con ngựa chạy sóng 
đôi; ngẫu: chẵn đôi). Văn biền ngẫu là loại văn 
có những câu văn đối sóng nhau thành từng 
đôi một. Câu văn biền ngẫu có thể dài ngắn 
nhưng nhất thiết phải đối nhau và dựa vào các 
thể tứ lục (4/6), tứ lục biến cách (6/4, 4/4, 8/8, 
10/10…). Do đó, văn biền ngẫu là lối văn tề 
chỉnh, đối ngẫu công phu. 

Trong sự nghiệp thơ văn, Ni Trưởng có nhiều 
bài phú; mặc dầu những bài phú này đều làm 
theo thể Đường luật, nhưng ngôn ngữ hiện đại 
hơn, gần gũi với giới bình dân hơn. Những câu 
đối ngẫu đều tuân thủ theo luật thơ (vần, nhịp, 
điệu) một cách nghiêm ngặt. 
Ở đây, người viết xin chọn một bài khả dĩ 

vừa ngắn gọn, vừa giản dị dễ hiểu; đồng thời 
nội dung của bài là một bức thông điệp mà Ni 
Trưởng muốn gởi đến cho hàng Phật tử nói 
riêng và chung cho tất cả mọi con người. Đây 
cũng là pháp tu rất dễ thực hiện mà lại đạt được 
kết quả rất cao: 
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BỐ THÍ 
( xem Phần phụ lục trang 427) 

 

Đầu tiên, chúng ta tạm phân tích bố cục của 
bài như sau: 

 

- Mở bài: Đặt vấn đề: Đời là cõi tạm, tài vật 
chỉ là thứ huyễn hóa, vô thường, chỉ có phước 
đức mới bền dài; Hãy khôn ngoan sử dụng vật 
giả để tạo cho mình một sự nghiệp thật: 

 

“Ở đời muôn vật của chung, 

Kiếp sống trăm năm cõi tạm. 

Trí khôn ngoan sử dụng huyễn tài, 

Lòng nhơn đức rải gieo thiện cảm”. 
 

- Thân bài: Kể ra những đối tượng “thương” 
có thể chia làm 3 ý. 

 

+ Đoạn a: Kể những đối tượng “được thương” 
(10 câu) 

 

+ Đoạn b: Giúp người chính là gieo nhân hái 
quả cho mình (4 câu) 

 

+ Đoạn c: Cách cho hơn của đem cho, thi ân 
bất cầu báo (10 câu) 
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- Kết luận: Bố thí quý do tâm (tùy hoàn cảnh, 
điều kiện) chẳng phải do nhiều hay ít. 

 

Đức hy sinh là của báu (6 câu) 
 

Như vậy, toàn bài là 34 câu. Câu ngắn nhất 
có 4 chữ. Câu dài nhất có 18 chữ, âm luật và 
đối ngẫu hết sức nghiêm chỉnh. 

 

Về vần, có một sự chuyển biến nhẹ, tuy nhiên 
vần điệu vẫn hài hòa, không o ép. Thêm nữa, 
có những câu chuyển ý giới thiệu để chuyển 
đoạn rất rõ ràng rành mạch nên ý tứ hết sức 
sáng sủa, mạch lạc. Đó là những câu: 

 

- “Nhưng phải nhớ câu” (nối đoạn b với 
đoạn c trong Thân bài) 

 

- “Vậy cho nên” (nối Thân bài với Kết luận). 
 

Ở mở bài là vần “am”, ở Thân bài có chuyển 
biến nhẹ (ươc – ac → ôt – ơt), ở Kết bài là vần 
“i”. Đó là những vần làm mạch chính, từ đấy 
phát triển các vần bổ sung. 

 

Điều đáng chú ý là toàn bài Phú đều gieo 
thanh trắc ở cuối câu (vần chính), chỉ có các 
vần phụ trong câu mới dùng thanh bằng. Do 
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đó, giọng điệu mang âm hưởng mạnh, như 
muốn người nghe hãy ghi lòng tạc dạ. Còn về 
phía Ni Trưởng thì ta nghe như người đang tha 
thiết giải thích, khuyên lơn một cách chí tình, 
mong người nghe thấu hiểu mà yêu thương để 
đi đến thực hành. 

 

a. Hình Ảnh- Liên Tưởng 
 

Trước hết, chúng ta phải xác định rằng Ni 
Trưởng viết bài Phú này với những mục đích sau: 

 

Thứ nhất: Nội dung cần giảng giải, động 
viên, hô hào, khích lệ nhiều nên cần đến thể 
Phú, bởi vì bài Phú có thể kéo dài bao nhiêu 
cũng được mà lời lẽ trong câu thì có thể chuyển 
biến một cách linh hoạt chứ không bắt buộc và 
hạn chế như các thể thơ. Tuy thế, để tuân thủ 
luật vần và đối thì cũng không phải là dễ. 

 

Thứ hai: Đối tượng mà Ni Trưởng muốn đối 
thoại, khuyên nhủ, giảng giải là tuyệt đại đa số 
Phật tử ở tầng lớp bình dân nhưng đông đảo, 
có lòng xác tín vào Thầy Tổ. Họ cũng chính 
là nền tảng vững chắc của Phật giáo, của các 
chùa chiền… Tấm lòng họ rộng mở, trong trẻo 
và nhiệt tâm với Phật sự. Vì lý do này mà Ni 
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Lễ cúng dường trai tăng nhân ngày Vu Lan năm 1959 tại Tịnh xá Ngọc Bửu    
– Biên Hòa 
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Trưởng đã dùng cách nói dân gian rất nhiều. 
Và cũng do vậy mà bài Phú tràn trề hình ảnh, 
lời văn tuôn chảy như thác đổ suối reo, chảy 
vào tâm can người đọc… Có khi ta chắp tay 
cúi đầu trước lời dạy bảo, có khi ta như chợt 
tỉnh giấc chiêm bao, có khi nghe mát ngọt như 
được nếm giọt cam lồ… 

 

4 câu đầu đã dùng 2 thành ngữ dân gian: 
 

- “Muôn vật của chung” 
 

- “Trăm năm cõi tạm” 
 

Vấn đề được đặt ra ở đây ai cũng biết cả 
nhưng rất khó thực hiện. 

 

Và Ni Trưởng khuyên những người khôn 
ngoan, có trí tuệ hãy sử dụng những tài vật mà 
mình sở hữu trong giấc mộng “kê vàng” một 
cách khôn ngoan nhất. Thật dễ: hãy mở rộng 
lòng ra, hãy sống nhân ái (thương người như 
thương thân). 

 

“Ở đời muôn vật của chung, 
Kiếp sống trăm năm cõi tạm. 

Trí khôn ngoan sử dụng huyễn tài, 
Lòng nhơn đức rải gieo thiện cảm”. 
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Thành ngữ là những từ vốn ít lời mà nhiều ý, 
nên dầu ngắn gọn nhưng hàm súc và gợi nhiều 
hình ảnh. Người đọc, người nghe hiểu ngay 
đây là một nhân sinh quan mà nếu biết thực 
hành thì cuộc sống sẽ vô vàn tốt đẹp, hạt giống 
tâm hồn sẽ nảy mầm, tăng trưởng thành cây và 
cho những đóa hoa đầy sắc thắm hương thơm. 

 

Tiếp theo, Ni Trưởng dùng phép liệt kê phối 
hợp điệp ngữ “thương người” trước 9 đầu câu. 
Nhưng thương ai? thương như thế nào? thì đây: 

 

“Thương người thất vận sa cơ, 

Thương người lỡ chân trái bước. 

Thương người chạy tảo lo tần, 

Thương người thiếu sau hụt trước. 

Thương người ôm dắt trẻ thơ, 

Thương người già nua tuổi tác. 

Thương người quan quả cô đơn, 

Thương người lầm than đói khát. 

Thương người như thể thương thân,” 

Thế là một loạt quán ngữ, thành ngữ được 
dùng để liệt kê ở đây vẽ ra một bức tranh toàn 
cảnh về những người chúng ta nên quan tâm 
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thương giúp. Có những người ta cần chia sẻ tài 
vật “thiếu sau hụt trước, lầm than đói khát”, 
nhưng cũng có những người chỉ cần ta chia sẻ 
một bàn tay nhân ái, một lời nói cảm thông là 
họ có thể no đủ được. 

Và họ sẽ mát lòng, hả dạ để có sức mạnh 
mà vượt qua, để tăng thêm năng lượng sống. 
"Thương người như thể thương thân"; Điều 
này đòi hỏi sự tu tập thực hành chứ không phải 
lý luận suông mà được. Và nếu đã thương được 
như vậy rồi thì “giúp người mựa hề tiếc bạc”. 

 

“Mựa” là một từ rất đỗi dân dã nó có nghĩa 
là “chẳng”, “không”, “chớ”. Điệp ngữ thương 
người nhắc cho ta phải ghi nhớ, phải khắc ghi 
rằng ta phải học chữ thương, phải nắm vững ý 
nghĩa yêu thương và ứng dụng yêu thương ấy 
trong cuộc sống, để cho hoa yêu thương ngào 
ngạt hương, cho trái yêu thương ngọt lịm vị. 

Với những thành ngữ giàu hình ảnh “thất 
vận sa cơ, lỡ chân trái bước...”, đã mang tính 
hình tượng và biểu cảm rất cao, có nghĩa đen 
trực tiếp giản dị chứ không thông qua một số 
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phép chuyển ngữ như ẩn dụ, so sánh... Do giản 
dị mộc mạc mà dễ đi vào lòng người. 

Các tục ngữ, thành ngữ, quán ngữ dân gian 
như thế ta nhặt không hết trong các bài phú của 
Ni Trưởng. 

 

Dồi dào về thành ngữ, tục ngữ là một lợi thế 
khi làm Phú vì bản thân của tục ngữ là đã đối 
ngẫu rồi. 

 

Sau khi nêu ra những đối tượng lầm than 
khổ lụy trong cuộc đời cần có người dang tay 
cứu độ với tấm lòng lân mẫn “thương người 
như thể thương thân” thì Ni Trưởng nói tiếp 
về pháp bố thí. Tục ngữ, thành ngữ, quán ngữ 
hoặc để nguyên văn hoặc có vận dụng sáng tạo 
Ni Trưởng dùng triệt để ở trong đoạn giữa: 

 

“Việc làm bố đức”, “tiếng nói thi ân” được 
so sánh như “cây duyên phước” như “giọt cam 
lồ” thật trang trọng tôn quý. 

 

Nhưng phải coi chừng “cái cách cho”. Tăng 
phước hay tổn phước là từ nơi cách cho đó. 

 

“Cách cho hơn của đem cho, 

Lòng tốt hơn là vật tốt”. 
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Đừng có ỷ lại mình nhiều của mà vãi tung ra 
với giọng điệu e ảnh coi người như rơm như 
rác: 

 

“Chớ ỷ mình sẵn của vãi tung, 

giọng e giọng ảnh, 

thị người như rơm rác dáng dơ; 

Phải thương kẻ ngửa tay thọ lãnh, 

bước thấp bước cao, 

hổ mặt thể cỏ hoa ủ dột”. 
 

Hai câu trên vừa sắc sảo về nghệ thuật, vừa 
thâm thúy về đạo đức, khiến người đọc có thể 
hình dung được thái độ của những người hách 
dịch, hợm mình, ỷ giàu vãi tung của ra như 
người chăn nuôi gia súc vãi thóc lúa cho gà vịt 
ăn. Phải biết thương kẻ ngửa tay thọ thí bởi họ 
đã lâm vào đường cùng: “Bước thấp bước cao, 
hổ mặc thể cỏ hoa ủ dột”. 

Cách cho của những nhà đạo đức là: 

“Khôn ngoan ý tứ, hiền dịu mắt nhìn, 

Khéo léo việc làm, êm đềm lời thốt”. 

Bởi vì: 

“Kiếp phù du sống tạm, 
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Bạn đồng hành khi xúm xít đỡ nâng; 

Của tạo hóa hưởng chung, 

Vật chút đỉnh gọi cùng nhau chia sớt”. 
 

Theo quan niệm của Ni Trưởng thì: 
 

“Khi người no thì mình cũng mát” và ngay 
khi ấy mình đã đặt được bước chân vào đất 
Phật rồi. 

 

Lời lẽ bài Phú đến đây chuyển sang câu 4/4 
mạnh mẽ, hùng hồn: 

“Xót cảnh ngặt nghèo, 

Ra tay bố thí. 

Của mọn lòng giàu, 

Vật hèn người quý”. 

Đó là lời động viên tha thiết, kêu gọi của 
Ni Trưởng mà sứ giả Như Lai phải học thuộc 
nằm lòng để bỏ túi, để khi cần là đem ra ứng 
dụng ngay. Dầu vật cho có không đáng giá bao 
nhiêu, nhưng tấm lòng của người cho cao quý 
thì những vật mọn ấy cũng sẽ trở thành giá trị, 
chiêu cảm từ trường tốt, mát mẻ, thanh lương. 
Tự lợi, lợi tha từ đây đều viên mãn. 
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Qua bài Phú “Bố Thí”, ta thấy Ni Trưởng đã 
tận dụng và phát huy tác dụng của các câu 4/4 
rất hiệu quả. 

 

Cái bền vững tốt đẹp nhất của nhân sinh 
quan là sống có ý nghĩa, đó mới là cách sống 
của “người trí”. 

 

“Người vì món phi nghĩa, 

ở đời mất nghĩa, 

chính thiệt đồng tiền; 

Ta dụng của không bền, 

chuộc đạo hằng bền, 

mới là người trí”. 

Ni Trưởng nói lời động viên cuối cùng: 
 

“Đức hy sinh gọt giũa trần tâm, 

Chút gắng gổ học tầm chơn lý”. 

Những mỹ từ pháp trên đã gây liên tưởng rất 
nhiều cho người đọc rồi, nhưng còn có những 
chỗ mà Ni Trưởng đã dùng biện pháp này thật 
cụ thể, do nghệ thuật viết của Người mà giá trị 
bài thơ vô cùng gợi cảm, vô cùng sâu sắc: 
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“Chớ ỷ mình sẵn của vãi tung, 

giọng e giọng ảnh, 

thị người như rơm rác dáng dơ; 

Phải thương kẻ ngửa tay thọ lãnh, 

bước thấp bước cao, 

hổ mặt thể cỏ hoa ủ dột”. 
 

Thật khó nói hết cái hay hình tượng của câu 
“sẵn của vãi tung, giọng e giọng ảnh” là những 
thái độ hách dịch nổi bật của các nhà giàu ỷ 
của. “Bước thấp bước cao”, “cỏ hoa ủ dột” 
là hình ảnh của những người nghèo sa cơ thất 
vận, lâm vào bước đường cùng. Bởi vì, theo Ni 
Trưởng tất cả chúng sanh đều tuyệt đối bình 
đẳng trong dòng máu đỏ, trong màu tóc đen và 
bình đẳng nhất là Phật tánh, “nhất thiết chúng 
sanh giai hữu Phật tánh”. 

 

Bởi vậy: 
 

“Kiếp phù du sống tạm, 

bạn đồng hành khi xúm xít đỡ nâng; 

Của tạo hóa hưởng chung, 

vật chút đỉnh gọi cùng nhau chia sớt”. 
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Các quán ngữ đối xứng nhau “kiếp phù du 
– bạn đồng hành” bổ sung cho quy luật bình 
đẳng giữa con người với con người cho nên: 

 

“Của tạo hóa hưởng chung, 

vật chút đỉnh gọi cùng nhau chia sớt”. 
 

Do hiểu biết vậy cho nên: 
 

“Xử nghĩa không mong người đáp nghĩa, 

mới rằng tròn trịa lòng nhơn, 

Ra ơn chẳng nhớ chuyện thi ơn, 

ấy thật rõ ràng đức tốt”. 

b. Tính Âm Nhạc – Nhân Hóa 
 

Phú viết theo thể biền văn nên đã có sự cân 
đối, nhịp nhàng giữa các câu, các vế. Đây lại 
là một bài Phú Đường luật nên ngữ điệu càng 
hài hòa. Vần trắc được sử dụng nên cung bậc 
nâng cao (Ví dụ: tốt – dột – thốt – sớt – tốt …). 
Những vần phụ trong các câu làm tăng giá trị 
tiết tấu (ví dụ: quen – thinh, nhân – ân, nhìn – 
đềm, nâng – chung, nhơn – ơn, tiền – bên). 

 

Về nhạc điệu, đoạn mở đầu 4 câu thiên về 
nhịp chẵn, 10 câu tiếp theo nhịp 2/2. Đoạn nói 



301  

 

 

về pháp bố thí thì hay chen những nhịp 3. Vì 
thế nhịp điệu, tiết tấu là mạnh vừa phải để thể 
hiện ý đồ khuyến tu pháp bố thí của Ni Trưởng. 

 

Tóm lại: 
 

Phú là một thể biền văn thiên về tự sự, thường 
dài và khó nhớ. Làm Phú không phải dễ nhưng 
Ni Trưởng đã tỏ ra rất tinh thông. Ni Trưởng 
đã viết rất nhiều bài Phú với đa dạng đề tài. 
Bài nào cũng điêu luyện về nghệ thuật, sâu sắc 
về nội dung. Một nhà đạo đức mà thiện xảo về 
thơ văn như vậy thì thật là thuận lợi cho hạnh 
nguyện tự lợi lợi tha, tự giác, giác tha đủ tiêu 
chuẩn để tiến tới GIÁC HẠNH VIÊN MÃN. 
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TÓM LẠI 
 

Đề cập đến chủ nghĩa nhân đạo trong thơ 
Ni Trưởng là thừa, bởi vì tình cảm chân thật 
của tác giả đã trở thành sự nghiệp độ sanh của 
Người. Tâm từ bi của bồ tát đã phủ trùm khắp 
vạn loại. Tình cảm chân thật là thuộc tính của 
Phật tính, người Phật tử chân chính là người 
đã nhận chân được Phật tính (giác tính) của 
chính mình và ứng dụng thành công Phật tính 
ấy trong cuộc sống. Từ bản giác viên dung, nhà 
đạo đức dùng phương tiện quyền biến làm lợi 
ích cho khắp pháp giới chúng sanh mà không 
hệ lụy. 

 

“Vẫn vào đời nhưng chẳng bị đời câu, 

Đâu cũng pháp và đâu đâu cũng pháp”. 

(Lối Đi –  xem Phần phụ lục trang 299) 
 

Những vần thơ hay, những áng văn chuẩn, 
sẽ làm sáng tỏ ý tưởng cao đẹp, hiển bày đạo 
lý thâm sâu, gây được ấn tượng tốt, gieo được 
niềm tin trọn vẹn vào lòng người đọc, người 
nghe. Từ mỹ quan, mỹ cảm đó người đọc sẽ 
tìm hiểu, suy gẫm và thử nghiệm. Qua tư duy 
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và thực hành, nếu giáo lý mà nhà đạo đức đã 
rao giảng đó có lợi ích thiết thực, người nghe 
từ chỗ thử nghiệm sẽ đi đến chỗ hành thâm, 
giải thoát an vui nhất định sẽ đến với họ. Như 
vậy, hạnh nguyện độ sanh của nhà đạo đức đã 
hoàn thành. 

 

Thơ văn của Ni Trưởng (khẩu giáo - Tuệ) đã 
đóng góp được một nửa trọng trách độ sanh 
của Ni Trưởng. Còn một nửa kia, Ni Trưởng 
thể hiện qua thân giáo (Giới) và ý giáo (Định). 
Nhà thơ Huỳnh Liên chẳng những vững chãi 
về mặt thi phú mà còn tích cực phát huy thi 
phú của mình bằng cả sức lao động nghệ thuật, 
và dũng cảm “nhả ngọc làm rồng” hầu mong 
đem lại lợi ích lớn cho mọi tầng lớp dân chúng, 
bác học cũng như bình dân, nhằm mục đích độ 
tận vô biên chúng sanh như trong “Tứ hoằng 
nguyện” của Phật giáo (Chúng sanh vô biên 
thệ nguyện độ). 

 

Là đệ tử của Ni Trưởng Huỳnh Liên, chúng 
ta có quyền tự hào về bậc thầy kiệt xuất của 
mình. 
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KẾT LUẬN CHUNG 
 

Ni Trưởng Huỳnh Liên không chỉ là một bậc 
chân tu, không chỉ là người đứng đầu Ni giới hệ 
phái Khất Sĩ mà còn là một nhà thơ mà tác phẩm 
của Người còn lưu lại (chưa đầy đủ) để chúng ta 
thưởng thức hôm nay là những viên ngọc long lanh 
của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ nói riêng và của cả 
Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam nói chung. Có thể nói 
rằng Ni Trưởng Huỳnh Liên là bậc chân tu, đồng 
thời cũng là một nghệ sĩ, với tất cả ý nghĩa cao 
đẹp của danh từ này. Ni Trưởng làm thơ để truyền 
bá giáo lý, nhưng không vì thế mà khô khan, tẻ 
nhạt, trái lại đó là những tác phẩm nghệ thuật hiểu 
theo nghĩa nghệ thuật là khả năng tạo những cảm 
xúc thẩm mỹ cho người đọc. Tác phẩm thơ của Ni 
Trưởng là tác phẩm có ý nghĩa nghệ thuật nói trên. 

 

Bằng ngôn ngữ dân gian bình dị, Ni Trưởng làm 
cho môn triết học khô khan, uyên áo – BẢN THể 
LUẬN – trở thành hình tượng sinh động, có sức 
thuyết phục cao. Đối tượng thơ của Ni Trưởng là 
con người đau khổ còn đang lần mò trong mê lộ, 
hoặc còn đang thiêm thiếp giấc nồng… 

 

Những hình ảnh thiên nhiên trong thơ Ni Trưởng 
chỉ đóng vai trò điểm tô, làm tăng vẻ đẹp, thu hút 



305  

 

 

sự chú ý của người đọc để thực hiện mục đích 
truyền bá đạo đức. Nắng sớm, sương chiều, trăng 
thanh, gió mát, sắc biếc, màu hồng, núi cao, sông 
rộng sẽ hấp dẫn người đọc thích thú say mê mà 
bám sát nội dung. 

 

Với những bước đầu sơ khởi “nhất bát thiên 
gia phạn, cô thân vạn lý du”, Ni Trưởng trải gót 
khắp Nam-Trung nước Việt; từ lưu vực đồng bằng 
sông Cửu Long đổ lên miền Đông Nam bộ, với 
bạt ngàn rừng già cao nguyên, và xuyên suốt dải 
đất Trung phần sông Hương núi Ngự. Thuyền thơ 
Ni Trưởng ngập tràn đạo vị, thấm đẫm nhân tình, 
như dòng cam lồ tịnh thủy mát ngọt thanh lương. 
Người nào hữu duyên được nếm, dầu chỉ một giọt 
cũng đủ dịu mát cơn khát cháy cổ, ấm áp cõi lòng 
giá băng. 

 

Dòng chảy lịch sử đã chuyển đất nước Việt Nam 
qua một giai đoạn đen tối: chiến tranh khốc liệt, 
máu lửa ngập tràn, huynh đệ tương tàn, muôn dân 
đồ thán. Ni trưởng lại phải vận dụng triệt để khả 
năng bồ tát tầm thanh giải nạn, cứu khổn phò nguy. 

 

Như vậy, suốt 40 năm hành đạo, Ni Trưởng đã 
thể hiện công hạnh độ sanh qua thân giáo, khẩu 
giáo, và ý giáo. Sáng chói phẩm hạnh “cư trần bất 
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nhiễm” của hàng Đại sĩ, không chỉ riêng trong Hệ 
phái mà cả xã hội đều đã vinh danh Người là nhà 
tôn giáo yêu nước của Phật giáo Việt Nam. 

 

Khi biết trách nhiệm “Sứ giả Như Lai” sắp 
hoàn thành, Ni Trưởng ân cần di huấn, sách tấn 
hàng môn sinh luôn luôn nghiêm trì giềng mối 
Bát chánh đạo, lấy Giới, Định, Tuệ làm tiêu chuẩn 
giác ngộ giải thoát bản thân và tùy duyên cảnh, 
thực hành hạnh lợi tha, ban vui cứu khổ. 

 

“Ngày đã cận cần tu gấp rút, 

Giới giữ sao trong sạch như xưa 

Định, huệ không thiếu không thừa 

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng”. 

Giới, Định, Huệ là môn “Tam vô lậu học” của 
người xuất gia. Người xuất gia có Giới, Định, Tuệ 
thì không còn phiền não (vô lậu). Thế nên: 

 

- Giới phải trong sạch như buổi ban đầu (Tứ y 
pháp). 

 

- Định phải trên cơ sở “Tứ niệm xứ” (4 chỗ ghi 
nhớ), tinh cần chánh niệm về Thân, Thọ, Tâm, 
Pháp, phòng hộ 6 căn. 
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Kỷ niệm chuyến đi Bảo Lộc năm 1973 
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- Tuệ phải học rộng kinh văn, phát huy định lực 
và minh sát vô ngã, vô thường thành công – giác 
ngộ giải thoát. 

 

Và cuối cùng phải tùy duyên, tùy cảnh ứng 
dụng giác ngộ ấy vào cuộc sống: ban rải từ tâm 
đến đúng đối tượng, đúng thời, đúng lúc, đúng căn 
cơ. Khi Kiến và Tư duy đã chân chính, đúng đắn 
thì: “Vạn thiện đồng quy Bát nhã môn”. Bát nhã ở 
đây đồng nghĩa với Chánh đẳng giác. 

 

Đã 27 năm trôi qua, Hệ phái Ni giới Khất Sĩ 
không còn được sự hướng dẫn, dìu dắt, bảo ban 
trực tiếp của vị thầy khả kính. Nhưng nhìn vào cơ 
đồ Hệ phái Ni giới Khất Sĩ ngày hôm nay, không 
ở đâu chúng ta không thấy dấu ấn của Ni Trưởng. 
Người đã ra đi nhưng tưởng chừng như Người vẫn 
mãi còn đó, vẫn đang đồng hành và soi sáng từng 
bước cho chúng ta trên con đường tiến đến một 
tương lai tươi đẹp của đất nước và của Đạo pháp. 

 

Đối với Hệ phái Ni giới Khất Sĩ, công ơn của Ni 
Trưởng Huỳnh Liên thật vô cùng lớn lao, sự ng- 
hiệp của Ni Trưởng thật vĩ đại, tiếc rằng bút mực 
của chúng ta không khắc họa đủ vẻ đẹp và sự kỳ vĩ 
của Người. Xin mượn ý thơ lung linh mà nhà thơ 
Trụ Vũ đã ca ngợi Người, để tưởng niệm vị Thầy 
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vĩ đại và vô vàn kính yêu của chúng ta: 
 

“Khất Sĩ chơn truyền, lấy nghĩa non sông làm 
nghĩa Đạo, 

 

Huỳnh Liên viên mãn, cùng hương trời đất tỏa 
hương thơ”. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
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PHẦN PHỤ LỤC 
ĐÓA SEN THIÊNG 
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PHẦN PHỤ LỤC 
(Đóa Sen Thiêng – NT Thích Nữ Huỳnh Liên 

NXB Tổng hợp TP. HCM ngày 08/3/2012) 
*** 

 

1. LỤC BÁT 
 

VIẾNG NÚI BỬU LONG CẢM TÁC 
 
 

Bước lên đến núi Bửu Long, 

Nhìn xem cảnh vật tấm lòng ngẩn ngơ. 

Chạnh tình nhớ lại năm xưa, 

Cuộc đi hành đạo bây giờ đến đây. 

Xe đưa có lịnh Đức Thầy, 

Cho trò viếng núi biết rày Bửu Long. 

Nghĩ mình sinh trưởng miền Đông, 

Núi non thắng cảnh chưa thông, chưa tường. 

Nên chi hòn núi thậm thường, 

Mà xem lạ mắt biết dường dường bao. 

Cây xanh lá biếc đẹp màu, 

Phải cây trăm thước tàng cao chăng là. 

Bốn mùa ai bảo không hoa, 

Thạch hoa thơn thớt nở ra không tàn. 
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Đây là những khối thạch bàn, 

Để người lữ khách thanh nhàn ngồi chơi. 

Dạo quanh tả hữu đôi nơi, 

Có hang Bạch Hổ, có đồi Hàm Long. 

Trang nghiêm cổ tự Bửu Phong, 

Đồng Nai sông uốn khúc cong vươn mình. 

Nền trời cao rộng xanh xanh, 

Mây hồng mây trắng bay quanh đỉnh đầu. 

Gió lồng lộng thổi nôn nao, 

Cành cây ngọn cỏ thi nhau reo cười. 

Năm nay sao lại ngậm ngùi, 

Cũng phong cảnh đấy, cũng người ta đây. 

Cũng còn thơn thớt đá xây, 

Cũng sông uốn khúc, cũng cây cao tàng. 

Cũng mây hồng trắng bay ngang, 

Cũng trời xanh thẳm thênh thang một bầu. 

Cũng còn Hổ phục Rồng chầu, 

Bửu Phong cổ tự cũng màu nghiêm trang. 

Cũng còn ngọn gió thổi sang, 

Cỏ cây chuyển động nhịp nhàng thanh thanh. 

Thêm vào một mái chùa tranh, 

Non linh còn để dấu linh sờ sờ. 
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Cảnh này nghiệm ứng lời xưa, 

Mà người khởi thủy bây giờ là đâu? 

Nhìn ra như gợi mối sầu, 

Ruột tằm đòi đoạn giọt châu nổi liền. 

Nhớ năm xưa lịnh Thầy truyền, 

Xe đưa con trẻ dạo miền Bửu Sơn. 

Năm nay nghĩ đến nguồn cơn, 

Não nề khi đặt bước chơn cõi nầy. 

Nói chi ngắm cảnh như vầy, 

Lòng nào cởi mở cho khuây nỗi lòng. 

Non xanh đâu lại còn mong, 

Cúng dường lễ Phật vừa xong ra về. 
 

*** 
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MỨT TẾT MỆT NHỪ 
 

Vì đời âu phải ra công, 

Cũng như vì đạo đèo bòng tương lai. 

Bỗng dưng mứt chấm ra tài, 

Đôi ba mươi tấn, đông tay hoàn thành. 

Mười hai thứ mứt đẹp xinh, 

Để vô hộp kiếng như tranh pha màu. 

Tháng mười làm trước bí đao, 

Tiếp theo gừng lát, thứ nào cũng xuê. 

Me xanh Bình Chánh mua về, 

Ước năm bảy tấn ra nghề mứt me. 

Năng từ Đà Lạt theo xe, 

Sen từ Đồng Tháp rủ rê lên thành. 

Khoai lang đất Mũi hiền lành, 

Dừa khô đất Trúc, băng mình dạo chơi. 

Có anh “cà rốt” ngoại lai, 

Lòng yêu nghệ thuật, hôm mai vầy đoàn. 

Mãng cầu xuất tỉnh Tiền Giang, 

Phú Đông trái tắc, vừa vàng vừa xanh. 

Thủ Thiêm chùm ruột sái nhành, 

Củ Chi đậu phộng, làm thành bông dâu. 
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Mười hai thứ mứt xen màu, 

Thắt bông, đóng hộp, rì rào ngày đêm. 

Bốn mươi ngàn hộp có thêm, 

Hai ba mươi tấn huyên thiên trong ngoài. 

Xe này vừa trút dừa khoai, 

Xe kia lấy mứt đậu hai ba hàng. 

Phân công mười mấy bộ ban, 

Này ban”tươi sống” mua hàng dặm xa. 

Này ban”gọt xắt” tại nhà, 

Này ban “thẩm thấu” luộc và xên ngâm. 

Này ban “phơi mứt” thượng tầng, 

Này ban “mướn trẻ cạo gừng” kéo cân. 

Này ban “lượm gạo” nấu ăn, 

Này ban “giấy kiếng” quấn cân mãng cầu. 

“Quấn me” lại cũng một khâu, 

Này ban “vô hộp” đứng đầu đông vui. 

Mười hai thiếu một ngưng rồi, 

Rồ xe “chạy mứt” một hồi mua thêm. 

“Bông hồng” vấn thắt ngày đêm, 

Mỗi bông giữa hộp duyên thêm đậm đà. 

Có ban “ra mứt” tài ba, 

Mứt từ lò chảo, mứt ra ào ào. 
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Nia nhiều, trang mỏng, chạy mau, 

Gỡ nhanh, phơi gió, bịch vào, nhập kho. 

Còn ban “bán lẻ” tại lò, 

Người mua quà cúng, quà cho thường thường. 

Chở hàng về tỉnh xa đường, 

Thức khuya dậy sớm cột ràng lên xe. 

Này ban “dán hộp” khéo ghê, 

Mà ban “chém giấy” vụng về tuổi hoa. 

Kiểm hàng sỉ, lẻ gần xa, 

Ký vào sổ sách bán ra thị trường. 

Gia công chiết tính cân lường, 

Giá thành phải hạ, mặt hàng phải xinh. 

Kiểm tra chất lượng thình lình, 

Xé banh hộp mứt xem tình ngay gian. 

Mặc ai tươm tất đàng hoàng! 

Nhưng oai bà chủ, dám ngang ông trời! 

Nhờ ai chị được dựa hơi, 

Có công nhân mới có người kiểm tra? 

Trên trăm Ni chúng gần xa, 

Tựu về làm mứt cho ra cửa lò. 

Sáu mươi thước khối củi to, 

Đốt hừng hực đỏ, tám lò ngày đêm. 
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Ồn ào như thể chợ phiên, 
Người mua tại chỗ, người đem xa đàng. 

Người nghe đồn đãi tham quan, 
Mứt con cận tết ấy hàng bán chui. 

Đẩy xe ba bánh ôi thôi, 
Người mua vây bủa đông vui giữa đường. 

In như Trường Bản Đương Dương, 

Anh hùng thắng trận tứ phương reo hò. 
Mới vừa thất bại buồn xo, 

Tức thời thắng lợi hô to khải hoàn. 
Mứt chùa vừa đẹp vừa sang, 

Vừa ngon vừa rẻ hút hàng chợ đông. 
Giao thừa chưa phải là xong, 

Sáng ngày mồng một xe vòng quân y. 
Tặng anh binh bệnh một khi, 

Mứt sen, dưa hấu lì xì đầu năm. 
Mời nhiều Phật tử đồng thăm, 

Quà tiền trị giá bốn năm chục ngàn. 
Xem như đóng thuế cho chàng, 

Đó ơn đất nước đây hàng lậu chui. 
Đường về bát ngát niềm vui, 

Mãn mùa mứt tết ôi thôi mệt nhừ. 

*** 
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THÂN 
 

 

Thân này chưa biết ra chi, 

Của kia lại có chắc gì mà ham. 

Bao nhiêu cho thoả lòng tham, 

Càng thâu, càng đắm, càng làm, càng say. 

Tiếc cho tháng rộng năm dài, 

Chung quy hoang phí về tay đồng tiền. 

Được thua, thua được, chuyền chuyền, 

Hả hê mới đó ưu phiền đâu đây. 

Đem thân làm kẻ tội đày, 

Cho bao vật chất nó cai trị mình. 

Để tâm làm vật hy sinh, 

Suốt đời theo lịnh dục tình kéo lôi. 

Cái tham bao thuở cho rồi, 

Cái không một phút tỉnh hồi là xong. 

Dã tràng xe cát biển Đông, 

Vô tình lượn sóng cướp công nhọc nhằn. 

Tuồng đời ai biết cho chăng? 

Như mây tan hiệp, như trăng khuyết tròn. 

Đêm tàn, tim lụn, dầu mòn, 

Cái đi mờ mịt, cái còn mỏng manh. 
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Chắc chi bọt nước đầu gành, 

Chắc chi sương đọng trên cành ban mai. 

Bọt kia làn gió nhẹ lay, 

Sương kia ánh nắng chiếu ngay tan rồi. 

Mênh mông trong khoảng đất trời, 

Thân ta biết gởi về nơi chốn nào? 

Tử thần tay dắt làm sao! 

Gần xa mấy nẻo, thấp cao mấy từng. 

Đòn cân phước thưởng tội trừng, 

Biết công hay nợ, biết mừng hay lo. 

Thử theo công quá mà so, 

Tội dồn muôn kiếp biết to thế nào! 

Phước gom nghĩ được là bao? 

Nếu đem trừ cấn biết sao thiếu thừa. 

Dặc dày kiếp cũ căn xưa, 

Biết bao oan nợ mà chưa trả đền. 

Tiền cừu hậu hận há quên, 

Một bên đi trả, một bên đến đòi. 

Lung tung trong cạm luân hồi, 

Day qua, trở lại, biết đời nào ra. 

Mấy ai suy kỹ nghĩ xa, 

Rảo chân sấn bước cho qua khoảng này. 
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Chán chê mộng cảnh đoạ đày, 

Đưa tay trí tuệ, tháo dây dục tình. 

Đoạn trừ hoặc chướng vô minh, 

Tâm chơn trở lại, tánh linh đem về. 

Gieo lan hạt giống Bồ Đề, 

Xanh tươi nhành lá, sum xuê cội tàn. 

Nước dương rưới khắp trần hoàn, 

Diệt trừ phiền não, tiêu tan tội tình. 

Gay chèo thuyền giác độ sanh, 

Bến mê phút chốc, biến thành ao sen. 
 

*** 
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GIỚI SÁT 
 

Muôn loài nào khác chi ta, 

Cũng cần sanh sống lánh xa tai nàn. 

Có cha mẹ, có họ hàng, 

Kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn tương thân. 

Ta đừng giết nó mà ăn, 

Cũng đừng bắt nó trói trăn giam cầm. 

Bẫy câu chước độc mưu ngầm, 

Làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. 

Lạc bầy dớn dát xôn xao, 

Lại e cái nạn thớt dao hầu gần. 

Mình có thân, nó cũng thân, 

Nuôi mình giết nó, nào cân công bằng. 

Lâm mình cảnh ấy khổ chăng, 

Giả như có kẻ bắt phăng chúng mình? 

Mẹ cha, cô bác thảm tình, 

Xót xa đã lắm, bất bình xiết bao. 

Ruột rà ai cắt chẳng đau, 

Tình thương ai dứt chẳng xao gan vàng. 

Nếu ta suy nghĩ kỹ càng, 

Tình này cảnh ấy, rõ ràng tương thân. 
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Làm người là có lòng nhân, 

Hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra. 

Người cùng muôn vật một nhà, 

Ta là anh chị, chúng là đàn em. 

Khôn hơn ta phải xét xem, 

Trông nom giúp đỡ bầy em dại khờ. 

Lâm nàn khi chúng bơ vơ, 

Mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn. 

Thấy ai giết thác sanh linh, 
 

Lấy lời khuyên giải, dụng tình cản ngăn. 
 

Thú kia nó cũng là thân, 
 

Cũng xương, cũng thịt có phần như ta. 
 

Đánh đau chúng nó kêu ca, 

Tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng. 

Tánh linh người vật cũng đồng, 

Xuống tay bao nỡ, cầm lòng sao đang. 

Thân ta thì muốn cho an, 
 

Mà thân của chúng lại toan xéo dày. 
 

Lòng ta muốn tránh nạn tai, 

Sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn. 
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Nếu ta biết lẽ công bằng, 

Biết cân tội phước, biết căn luân hồi. 

Chớ nên giết nó đành rồi, 

Cũng đừng hành hạ tỏ lời dễ khinh. 

Chớ cho chúng khổ vì mình, 

Mở lòng thương xót tấm hình hài kia. 

Đừng làm chúng nó chia lìa, 

Con này xa mẹ, vợ kia cách chồng. 

Đừng bày cắt cổ nhổ lông, 

Việc làm cũng phải dự phòng về sau. 

Dây oan ai lại buộc vào, 

Kiếp này gây nợ, kiếp nào trả xong. 

Muốn cho mình được thong dong, 

Đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. 

Chớ vì một chút mê si, 

Mà bao oan trái kéo trì cuốn lôi. 

Muốn ra khỏi biển luân hồi, 

Quả kia phải hái, cho rồi đừng gieo. 

Dừng chơn là bóng chẳng theo, 

Nhơn tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình. 

Ai ơi hãy khá giữ gìn! 

*** 
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TANG TÓC 
 

Quê hương tang tóc vì đâu? 

Đồng bào tang tóc khổ sầu vì ai? 

Ruộng xưa hoang phế ai cày 

Vườn xưa tàn tạ cỏ gai lợp đầu! 

Nhà xưa dấu vết còn đâu, 
 

Làng xưa mây trắng phủ màu thê lương. 
 

Người xưa lần lượt lên đường, 
 

Kẻ đi biền biệt, người đương khởi hành. 
 

Bom rền súng nổ chung quanh, 

Cỏ cây thôi cũng hãi kinh lựa người. 

Nhẫn tâm chi lắm ai ơi! 
 

Xương chồng lên núi, máu khơi nên nguồn! 
 

Hồn linh uất hận thảm thương, 
 

Cành đương nhựa sống, dao đương đoạn cành. 
 

Phân lìa hai ngã tử sanh, 
 

Máu tràn biển khổ, mắt đoanh lệ sầu. 
 

Người đi biệt hút đâu đâu, 
 

Người còn oằn oại, ốm đau tật nguyền. 
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Già nua cơ cẩn truân chuyên, 

Trẻ con lạc lõng hư hèn tuổi thơ. 

Khăn tang khắp nẻo cùng bờ, 

Tâm tang già trẻ bơ phờ sắc dung. 

Ai đem tang tóc rải cùng? 

Ai đưa thần chết, sang vùng Việt Nam? 

Xương non máu biển ai làm? 
 

 

*** 
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HAI NĂM CHỜ ĐỢI 
 

Hai năm chờ đợi mỏi mòn, 

“Ba Lê hiệp định” vẫn còn trơ trơ. 

Ai người xảo quyệt mưu cơ? 

Cản ngăn phá hoại không cho thi hành. 

Chịu oan hai tiếng hoà bình, 

Máu tuôn tiếp tục cho tình thêm oan. 

Đạn bom tàn phá kinh hoàng, 

Mỗi ngày huỷ diệt hàng ngàn sanh linh. 

Đôn quân bắt lính dân lành, 

Làm bia đỡ đạn cho mình vững ngôi. 

Diệt sinh, diệt chủng đây rồi, 

Ruộng vườn, làng mạc làm mồi khai hoang. 

Triệu người nhà cửa điêu tàn, 

Đói nghèo bệnh tật lang thang tơi bời. 

Sưu cao, thuế nặng kinh tài, 

Buộc hoài thêm bụng, thắt hoài thêm lưng. 

Lột xong tấm áo, manh quần, 

Hột gạo giọt máu cuối cùng vét luôn. 

Đưa dân đến chỗ cùng đường, 

Hóa thành biển máu núi xương thôi rồi. 
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Thức tâm đoàn kết ai ơi! 

Hạ phường bán nước đuổi loài xâm lăng. 

Chủ quyền trả lại nhân dân, 

Quyết đòi công nhận Thành Phần Thứ Ba. 

Đòi tù Chánh Trị Thả Ra, 

Dân tộc tự quyết, quyền ta ta giành. 

Hoà hợp, hoà giải, hoà bình, 

“Ba Lê hiệp định” thi hành thành công. 
 

 

*** 
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TÔI YÊU PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
 
 

Tôi yêu Phật Giáo Việt Nam, 

Là vì Phật giáo không làm hại ai. 

Trên đường du nhập xa dài, 

Không khai đường máu mà khai tâm lành. 

Hai mươi thế kỷ chân thành, 

Đã cùng dân tộc nhục vinh thăng trầm. 
 

 

Tôi yêu Phật giáo Việt Nam, 

Là vì Phật giáo nghèo nàn đáng yêu. 

Bắt nguồn thanh khiết cao siêu, 

Chảy ra dòng nước trong veo tuyệt kỳ. 

Cuộc đời không thiếu thứ chi, 

Thiếu nghèo, Thái tử ra đi tìm nghèo. 

Nối dòng Thích Tử Tỳ kheo, 

Đạo truyền giác ngộ, hạnh theo thanh bần. 
 

 

Tôi yêu Phật giáo Việt Nam, 

Là vì Phật giáo tai nàn liên miên. 

Chủ nhân một thửa lương điền, 

Đất nhà bị cướp, lộc quyền bị thâu. 
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Cháu con nô lệ hèn lâu, 

Bị người đày đọa cất đầu chẳng lên. 

Từ bi khí cụ yếu mềm, 

Đối đầu độc thủ bạo quyền võ trang. 
 

 

Tôi yêu Phật giáo Việt Nam, 

Là vì Phật giáo nhiều hàng cao Tăng. 

Nguy thời dựng nước cứu dân, 

An thời giũ áo am vân tu trì. 

Tùy duyên bất biến quyền nghi, 

Lực hùng giải ách, từ bi cứu nàn. 
 

Tôi yêu Phật giáo Việt Nam, 

Là vì Phật giáo nhiều hàng hiền Tăng. 

Trước ngài Quảng Đức thiêu thân, 

Quảng Hương, Thiện Mỹ, vân vân nối truyền. 

Kể chư Thượng tọa hiện tiền, 

Nắm xe chuyển pháp, cầm quyền hóa dân. 

Hy sinh vì chúng trồng nhân, 

Quả thành bồ tát, xuất thân cõi phàm. 
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Tôi yêu Phật giáo Việt Nam, 

Là vì thống nhất một nguồn hai tông. 

Sáu ba pháp nạn gánh gồng, 

Cảm thông hoàn cảnh đồng lòng đấu tranh. 

Nâu, vàng Nam Bắc màu xinh, 

Hoa đem đoàn kết, trăng in thề nguyền. 

Hoàn cầu mở một kỷ nguyên, 

“Hai tông” thống nhất tại miền Việt Nam. 
 
 

*** 
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CÔNG ĐỨC SƯ TRƯỞNG 
 

Cúi đầu lạy trước tháp vàng, 

Chúc cầu Giáo hội đạo tràng vĩnh miên. 

Ngôi xuê Sư Trưởng ngự yên, 

Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần. 

Công trình quá khứ nào quên, 

Nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên. 

Xuất thân khổ hạnh tu hành, 

Lập nên giáo pháp tự mình tìm ra. 

Nối truyền chánh pháp Thích Ca, 

Hăm lăm thế kỷ nay đà mờ phai. 

Người tu hiện tại mấy ai, 

Hành theo đúng pháp Như Lai giáo truyền. 

Đâu còn thấy rõ chơn nguyên, 

Xuất gia nhập đạo trần duyên dứt lìa. 

Kẻ tăng người tục phân chia, 

Tăng vô nhứt vật xưa kia thanh bần. 

Ba y, một bát, một thân, 

Ngoài ra chẳng bận mảy trần trong tâm. 

Nhưng nay Ngài lại giáng lâm, 

Đem đèn trí tuệ soi nhằm nước Nam. 
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Mở ra một cõi già lam, 

Những người nhập thánh siêu phàm ít đâu. 

Đạo tràng thành lập bấy lâu, 

Luật nghiêm chọn lọc gồm thâu sĩ hiền. 

Nơi đây thế giới vô phiền, 

Không còn tham đắm chức quyền lợi danh. 

Mỗi người áo vá ba manh, 

Một bình bát đất du hành khắp nơi. 

Sáng ra khuyên giáo độ đời, 

Trưa thời thọ thực, xế thời thuyết kinh. 

Chiều khuya quán tưởng lặng thinh, 

Nửa đêm nhập định điển linh ngưng thần. 

Người người tự giác độ thân, 

Giác tha độ thế dạy dân tu trì. 

Nào đâu có tiếng thị phi, 

Nào đâu có cảnh lâm ly đau sầu. 

Chúng con khổ sở hèn lâu, 

Rủ nhau tìm đến, mong cầu dựa nương. 

Đạo tràng như ánh triêu dương, 

Thế trần như giữa đêm trường tối tăm. 

Ghe phen sụp hố sa hầm, 

Ngày nay tỉnh mỉnh biết tầm nẻo ra. 
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Về đây gặp cửa gặp nhà, 

Gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa. 

Ân lành nhuần hạt móc mưa, 

Đức Ngài ban rưới phước thừa chúng con. 
 

*** 



335  

 

 

GIEO GIỐNG TRƯỜNG SANH 
 

Một thời kia Đức Phật ở xứ Ma Kiệt Đà trong 
một làng theo Bà La Môn Giáo. Lúc ấy lối năm 
trăm tay cày sắp sửa ra đồng làm việc cho một 
vị Bà La Môn. Đức Phật đắp y mang bát đến 
chỗ người đang phân phối vật thực và đứng 
sang một bên. Vị Bà La Môn ấy ban đầu vấn 
nạn Phật, sau rồi lại được Phật cảm hóa. 

 

Bà La Môn: 
 

Ra công cày cấy nhọc nhằn, 

Mỗi ngày đúng bữa tôi ăn phải rồi. 

Còn ông cũng phải như tôi, 

Cấy cày có lúa gạo rồi sẽ ăn. 

Phật nói: 

Tôi nay nào khác chi ông, 

Cấy cày tôi đã làm xong hết rồi. 

Bà La Môn: 

Nhưng tôi nào thấy ruộng cày, 

Trâu bò, lúa giống, vậy Ngài để đâu? 

Đức Phật: 



336 Ni Tröôûng Huyønh Lieân - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp 

 

 

Đức tin hột giống nhiệm mầu, 

Đường cày trí huệ ăn sâu tâm điền. 

Nước mưa giới luật tưới lên, 

Trâu bò tinh tấn bền chuyên vững vàng. 
 

Thành công thực hiện Niết-bàn, 

Gieo duyên Bất tử dự hàng Vô sanh. 

Bà La Môn: 

Khấu đầu đảnh lễ Thế Tôn, 
 

Tôi xin dâng một bát cơm tín thành. 
 

Ngài vừa gieo giống Trường sanh, 

Loại cây Bất tử trái lành kết đơm. 

Đức Phật: 

Ngày xưa chư Phật ba đời, 
 

Không dùng vật thực do lời giảng kinh. 
 

Đó là chánh mạng rành rành, 
 

Đúng theo Giới luật dám xin khước từ. 
 

*** 
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2. SONG THẤT LỤC BÁT 
 

SÁM HỐI TAM NGHIỆP 
 

Tội thứ nhất 
Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, 

Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành. 

Vì con cha mẹ cam đành, 

Giết loài muông thú nuôi sanh mạng này. 

Con cũng có tự gây lấy nghiệp, 

Cùng bao người gián tiếp trợ duyên. 

Thức ăn bán ở thị thiềng, 

Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. 

Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác, 

Muôn vạn loài oan thác vì con. 

Ví như thây ướp hằng còn, 

Từ xưa chất để nên hòn núi cao. 

Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, 

Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. 

Xét ra thì thịt xương này, 

Lại là xương thịt muôn thây tạo thành. 

Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn, 
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Nghe tiếng kêu hối hận giật mình. 

Máu me ràn rụa thân hình, 

Mắt trông cảnh thảm động tình xót xa. 

Con nguyện hứa thứ tha tất cả, 

Lòng dặn lòng cải quá tự tâm. 

Học đòi theo bậc triết nhân, 

Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. 

Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm, 

Giữ làm sao khỏi lấm tấc son. 

Biết bao nghiệp sát cỏn con, 

Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên. 

Nay đến trước Phật tiền sám hối, 

Lượng từ bi xả tội lỗi lầm. 

Ăn năn gội rửa lòng phàm, 

Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay. 
 
 

*** 
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SÁM HỐI TAM BẢO 
 
 

Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ, 

Để thế gian làm chỗ dựa nương. 

Những ai hủy báng khinh thường, 

Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh. 

Nay đệ tử lòng thành sám hối, 

Xét lại mình tội lỗi từ xưa. 

Hoặc là nhiều kiếp dây dưa, 
 

Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. 
 

Thân đựng chứa biết bao tật xấu, 

Các việc làm theo dấu tệ hư. 

Hoặc là phỉ ố nhà sư, 
 

Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình. 
 

Nào những lúc vô tình nói quấy, 

Bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm. 

Khinh chê diệu pháp thậm thâm. 

Buông lung nghiệp miệng vương lâm tội Trời. 

Cùng tâm ý khi đời, ngạo vật, 
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Tính cho rằng không Phật, Thánh, Tiên. 
 

Hoặc là tin tưởng quàng xiên, 

Mà đường chánh tín lãng quên tấm lòng. 

Từ vô thỉ chập chồng tội lỗi, 
 

Nay con nguyền sám hối ăn năn. 
 

Quấy xưa xin quyết chừa răn, 

Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về. 

*** 
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TẦM THẦY 
 

 

Ngày mùng Một tháng Hai năm Ngọ, 

Ngày Đức Thầy lãnh thọ tai ương. 

Động lòng trời đất thảm thương, 

Thiên hôn, địa ám, khác thường mọi khi. 

Mưa sùi sụt lâm ly như khóc, 

Gió thét gào ê óc như than. 

Mây giăng như phủ tấm màn, 

Ba ngày mù mịt mưa chan dầm dề. 

Người đức hạnh chịu bề thê thảm, 

Tay sắt đinh va chạm thân vàng. 

Tấm thân công đức huy hoàng, 

Tai bay hoạ gởi vương mang cực hình. 

Lòng thiện tín hãi kinh nhao nhố, 

Khắp Tăng Ni thống khổ bi thương. 

Bao năm khai mở đạo trường, 

Dắt dìu sanh chúng hiền lương tu hành. 

Nay Thầy phải lâm vành lao lý, 

Đệ tử đành rơi lụy khoanh tay. 

Chước chi gỡ nạn cho Thầy, 

Ngồi yên nhìn mãi cảnh nầy được đâu! 
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Tám Tăng sĩ nặng bầu nhiệt huyết, 

Lòng thương Thầy tha thiết đớn đau. 

Phát tâm hoà nguyện cùng nhau, 

Đến nơi chốn ấy mong sao gặp Thầy. 

Ví được cảnh sum vầy sư đệ, 

Thấy được Thầy quý thể tồn sanh. 

Thân con khổ sở cũng đành, 

Thuỷ chung cho vẹn tấc thành hiếu tâm! 

Xuống đến đó hỏi thăm cớ sự, 

Ai có ngờ nạn dữ tới nơi? 

Thầy đâu chẳng thấy tăm hơi, 

Mà thân con phải vào nơi ngục tù! 

Buồn chạnh nghĩ kiếp tu vô tội, 

Cớ sao còn ràng trói tấm thân? 

Nhìn cây kiềng sắt còng chân, 

Thương Thầy thống khổ ruột dần quặn đau. 

Ôi! Nguồn lệ dạt dào tuôn chảy, 

Khóc Tôn Sư thương bấy chúng sanh! 

Ban truyền giáo pháp tu hành, 

Xót thương trần thế điêu linh khổ nàn. 

Thầy chẳng quản muôn ngàn đói lạnh, 

Gắng công tu khổ hạnh miệt mài. 
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Mỗi ngày một bữa ngọ chay, 

Mỗi năm chăn áo đổi thay một lần. 

Nay còn phải lột trần thê thảm, 

Một quần đùi mặc tạm che thân. 

Đêm thời lạnh thấu xương gân, 

Ngày thời oi bức như gần ngột hơi. 

Ngày một vắt cơm xơi với muối, 

Chịu thấu đâu những buổi khảo tra! 

Lòng nào lòng chẳng thiết tha, 

Tôn Sư như thế, nữa là chúng sanh! 

Đường giải thoát tu hành gián đoạn, 

Ngọn Pháp đăng đà cạn lưng dầu. 

Mịt mờ còn thấy chi đâu, 

Rừng đời hang thẳm hố sâu khôn dò. 

Hết nghĩ xét thương lo viễn vọng, 

Lại ngặt mình khổ thống tâm can. 

Thương Thầy gánh chịu hàm oan, 

Cõi lòng khô héo, lá gan dập bầm. 

Mười một bữa giam cầm chẳng hỏi, 

Đến hôm sau lệnh gọi đi làm. 

Nghe qua biết tính sao kham, 

Cá nằm trên thớt, phải cam phận liều. 
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Gắng cất bước đi theo đến đó, 

Người chỉ cho nhổ cỏ tươi xanh. 

Than rằng: “tôi kẻ tu hành, 

Giới điều Phật dạy sát sanh đặng nào!” 

Người lại bảo: “không sao điều ấy, 

Ta khiến làm tội quấy về ta. 

Thôi còn chẳng biết sao a, 

Cúi đầu tuân lệnh cho qua trận đòn! 

Được một tháng không còn nhổ cỏ, 

Lại bắt qua đắp mộ, chôn thây. 

Lợp nhà, bửa củi, khiêng cây, 

Mương đào, gạch chở, tường xây, nền đầm. 

Việc nặng nhọc cam tâm thọ lãnh, 

Ghê những là thoi đánh nặng tay. 

Tấm thân Phật tử đoạ đày, 

Bấm môi mà đếm những ngày đau thương. 

Còn lắm chuyện chán chường tủi hổ, 

Sai nhà Tăng đem đổ đồ dơ. 

Không đi bị đánh bất ngờ, 

Cú thoi tới tấp chẳng chờ nói năng. 

Bộ thịnh nộ hung hăng oai vũ: 

“Bỏ tù cho đến rũ xương tàn”. 
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Ác tâm người đã dấy tràn, 

Nào thương kẻ ngậm hàm oan nín sầu! 

Thêm những tiếng nặng đầu nhức óc, 

Giọng cao cầu nhiếc móc khinh khi. 

Rằng: “Bây ăn học làm chi, 

Lại theo tà đạo tu gì đi xin? 

Mở trí rộng mà tin tao giảng, 

Tụi bây là một hạng ngu si. 

Như bây tu lắm quái kỳ, 

Như tao mới phải tu vì quân vương. 

Tu thì phải gươm, thương, đấu sức, 

Tu phải cho đại lực đại hùng. 

Tu sao nước được hưng sùng, 

Tu cần tranh đấu tới cùng thành công. 

Với kẻ ấy khó mong mở miệng, 

Chỉ im hơi, lặng tiếng, ngơ tai. 

Làm câm, làm điếc qua ngày, 

Như người dị chủng lạc loài đến đây. 

Thân đứng giữa vòng vây thúc thủ, 

Lớp người trong bao phủ trùng trùng. 

Rặt ròng những kẻ dữ hung, 

Cảnh đâu có cảnh lạ lùng lắm thay. 
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Bởi quá lạ, người hay xói móc, 

Cùng gièm pha, trêu chọc giễu chơi. 

Cái bia cho chúng nhạo cười, 

Lặng thinh để mặc tiếng người thị phi. 

Con chịu cảnh thương bi mòn mỏi, 

Mà tin Thầy khôn hỏi được ai! 

Ngày qua ngày lại qua ngày, 

Chân mang kiềng sắt gần đầy ba trăng. 

Một bữa nọ kêu phăng buông thả, 

Rằng: “Thầy ông tội đã tạo gây. 

Còn trong bóng tối chưa hay, 

Điều tra giữ lại nơi đây gạn lừa”. 

Liệu bề thế khó thưa hỏi được, 

Thôi phải đành cất bước ra về. 

Mắt nhìn cảnh vật ủ ê, 

Thương Thầy khốn khổ, dầm dề lụy rơi. 

Con lạc mẹ chơi vơi nheo nhóc, 

Tủa bương tìm kêu khóc ngẩn ngơ! 

Lạ lùng, dớn dác, thẩn thơ, 

Mẹ ơi, mẹ hỡi, bây giờ mẹ đâu? 

Lệ hầu cạn nguồn sầu chưa cạn, 

Khổ thân con chẳng tạn mặc Thầy. 
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Khi đi, y bát đủ đầy, 

Khi về, trơ tấm thân gầy quần manh. 

Một lần chót nhìn quanh thảm thiết, 

Nơi đã ghi dấu vết thương tâm. 

Chốn nao Thầy bị giam cầm, 

Thầy ơi có biết con tầm Thầy chăng? 

Giọt lệ thảm rơi văng thấm đá, 

Khí uất xung, ủ cả vòm trời. 

Đường về thăm thẳm xa khơi, 

Bước chân ngao ngán rụng rời tứ chi. 

Nơi chốn cũ nào khi hội lễ, 

Tình Thầy trò vui vẻ bao nhiêu. 

Nay nhìn quang cảnh đìu hiu, 

Vắng sau, quạnh trước chín chìu ruột đau. 

Lòng nung nấu trông mau sáng tối, 

Muốn thâu giờ một buổi thành hai. 

Đêm qua cho chóng đến ngày, 

Ngày nay ngóng đợi ngày mai Thầy về. 

Ngày qua lại không hề nghe thấy, 

Bặt bóng tăm từ ấy nhẫn nay. 

Ngày vương thống thiết ai hoài, 

Lần tay tính, bảy tháng dài có dư. 
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Ơi đức cả Tôn Sư thông thấu, 

Cùng thiên cao địa hậu chứng tri. 

Con nguyền kiếp kiếp tu trì, 

Nương về theo bóng từ bi Đức Ngài. 

Con chờ đợi ngày mai trời sáng, 

Đức Thầy về khêu rạng pháp đăng. 

Dẫn đoàn hiệp chúng hoà Tăng, 

Nhơn sanh độ khắp đồng đăng đạo tràng. 
 

*** 
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NHỚ ƠN THẦY 
 
 

Biển trần thế thét gào đêm tối, 

Kiếp nhơn sanh đắm đuối dòng mê. 

Khó khăn nguy hiểm sá nề, 

Buồm trương hạnh nguyện Bồ Đề độ sanh. 

Tìm vớt kẻ linh đinh chới với, 

Đem lên thuyền rửa gội bùn nhơ. 

Đưa sang bến giác kịp giờ, 

Tây phương về đó nương nhờ Phật ân. 

Con chìm đắm biển trần thọ khổ, 

Thầy từ bi tế độ vớt lên. 

Mặc thì áo giới ấm êm, 

Ăn thì sữa pháp, cơm thiền nuôi thân. 

Ghi nhớ mãi công ơn Thầy Tổ, 

Xót thương hằng dạy dỗ lắm phen. 

Như đem ánh sáng ngọn đèn, 

Rọi vào tâm trí tối đen mịt mờ. 

Ngày qua ngày nương nhờ ánh sáng, 

Lần nhiều lần tỏ rạng tâm mê. 

Vun phân tưới nước Bồ Đề, 

Nẩy cành vô ngã, trổ huê chơn thường. 
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Lòng tịnh lặng soi gương Bát Nhã, 

Chí công phu kết quả Niết Bàn. 

Giới trì, nghiệp dứt, tâm an, 

Khai đàng phước đức, lấp đàng tội duyên. 

An Thầy Tổ vô biên khó tả, 

Hơn biển non hơn cả hư không. 

Lấy chi sánh ví cho đồng, 

Biết chi đền đáp xứng công vô lường. 

Phát đại nguyện hoằng dương Chánh Pháp, 

Rải từ bi cùng khắp chúng sinh. 

Thương người như Phật thương mình, 

Độ người như Phật độ sanh thưở nào. 

Tom góp được công lao chút đỉnh, 

Chí thành xin lễ kính cúng dưng. 

Phước lành hồi hướng thượng từng, 

Phước lành lễ phẩm cúng dường Tôn Sư. 

Niềm tin tưởng khư khư tấc dạ, 

Những mong cầu đức cả chứng minh. 

Pháp môn kiếp kiếp tu hành, 

Pháp thân kiếp kiếp kính thành phụng tôn. 
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VĂN VỚI ĐẠO 
 

Văn có đạo cội bền cây tốt, 

Đạo nương văn ý tột lý mầu. 

Lá cành sầm uất bền lâu, 

Văn chương đạo đức cùng nhau độ đời. 

Học thông thái văn tài giáo lý, 

Tu miệt mài xả kỷ lợi tha. 

Pháp mầu truyền lại ban ra, 

Thậm thâm vi diệu sâu xa nhiệm mầu. 

Pháp thâm diệu văn từ thâm diệu, 

Văn phi thường pháp hiểu phi thường. 

Văn truyền Pháp hiển hoằng dương, 

Văn phò lấy đạo một đường dung thông. 

Đạo phải từ tấm lòng chơn vọng, 

Đạo há đâu khinh trọng ngoài môi. 

Bao la thăm thẳm đất trời, 

Li ti hạt bụi không ngoài pháp duyên. 

Người một đấng khôn thiêng giác ngộ, 

Trí vô song tỏ rõ cội nguồn. 

Suy ra làm đạo nghiệm thường, 

Chứa vô lấy đức tình thương rạng ngời. 
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Văn tự đó ra lời sáng vẻ, 

Hành từ đây gương để soi chung. 

Ôn hoà thanh tịnh khoan dung, 

Phong quang phẩm chất thảy đồng tư văn. 

Đạo hiển đạt hóa dân lập giáo, 

Văn lưu truyền phương cảo danh ngôn. 

Cảm thông thấm thía tâm hồn, 

Điểm trang cây cỏ nước non thanh bình. 

Kẻ không đạo ham danh háo vọng, 

Văn tập nghề bụng trống lòng kiêu. 

Hươi tay, xoay bút, múa rìu, 

Ngửa nghiêng đạo đức, ngã xiêu luân thường. 

Dao hai mép hai đường sử dụng, 

Lợi vô biên hại cũng vô cùng. 

Gươm lầm một mạng là xong, 

Văn lầm thế hệ nằm trong hiểm nghèo. 

Đạo đức lớn cao siêu phẩm cách, 

Tư tưởng hay văn mạch dồi dào. 

Nghĩa sâu diễn rõ ý cao, 

Văn hằng lập nghiệp đạo mầu tạo duyên. 
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XUÂN TÂM GIỚI 
 

 

Đường giải thoát, quan sát thiên lý, 

Bước ta bà, Khất Sĩ du phương. 

Thừa ưa gặp buổi xuân sang, 

Gót chân lữ khách, dừng ngang Phương Thành. 

Quận nho nhỏ, non xanh chất ngất, 

Biển giăng giăng, đường đất hẹp hòi. 

Dân cư nhà cửa ít oi, 

Pháp môn hoằng hóa, xem mòi dở dang. 

Sáng chia tách, lên đàng khuyên giáo, 

Chiều tựa tề, ẩn náu lều tranh. 

Áo vàng duyên kết đồi xanh, 

Chim lành ríu rít, bạn lành hôm mai. 

Đời rộn Tết dầu ai so sánh, 

Mình vui xuân, thưởng cảnh thiên nhiên. 

Đài xuân lồng lộng thanh thiên, 

Rèm xuân rực rỡ, ráng viền mây thêu. 

Núi sừng sững dựng nêu chánh giác, 

Biển rập rình, trổi nhạc pháp loan. 

Nắng xuân, đổ ánh hào quang, 

Gió xuân dạo khúc, huyền đàn vô ưu. 



354 Ni Tröôûng Huyønh Lieân - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp 

 

 

Hoa xuân nở, tâm từ hoằng thệ, 

Cỏ xuân tươi, trí tuệ minh quang. 

Hoa lòng cỏ trí điểm trang, 

Vườn xuân nội giới thanh quang tô giồi. 

Chim xuân trổi ngân lời chúc tụng, 

Suối xuân reo điểm giọng thanh bình. 

Ve ngâm dế ngợi tâm tình, 

Đá im thin thít, trơ hình lắng nghe. 

Cá mừng Tết, bên khe đớp nhảy, 

Thú vui xuân, trước bãi trửng đùa. 

Dập dìu áo bướm chen đua, 

Chập chờn cánh trắng, nhấp nhô cánh vàng. 

Xuân tâm giới, hồi quang phản tỉnh, 

Xuân thiên nhiên, mỹ cảnh tuyệt trần. 

Thưởng xuân ai có duyên phần, 

Trau tâm bác ái, luyện thân Bồ Đề. 
 

 

*** 
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TRĂNG ĐẠO 
 

 

Trăng bủa đức vì đâu chiếu sáng? 

Phải chăng vì sứ mạng thiêng liêng. 

Thương đời mù mịt tối đen, 

Hóa thân làm một ngọn đèn sáng trưng? 

Rải minh tuệ bao trùm sông núi, 

Phóng hào quang chói lọi nước mây. 

Ân nhuần nội cỏ ngàn cây, 

Đức nhuần sanh loại tỉnh say giấc hòe. 

Ai chẳng muốn gần kề ánh sáng, 

Ai chẳng mong nương áng tuệ lành. 

Trăng từ siêu thoát cao minh, 

Lòng từ quan cố chúng sanh ân cần. 

Không phân biệt kẻ bần người phú, 

Không nại hà biển khổ rừng mê. 

Thị thành, thôn ấp, sơn khê, 

Lui lui, tới tới, về về, đi đi. 

Vắng ánh tuệ sầu bi muôn kẻ, 

Lộ bóng vàng vui vẻ cùng nơi. 

Ân hồng chăm chút săm soi, 

Ban vui dẹp khổ, ban tươi dẹp sầu. 
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Đuốc ánh tuệ làu làu rạng tỏ, 

Hoa Đàm gương rỡ rỡ tươi xinh. 

Trí thần phổ chiếu viên minh, 

Sáng soi bến tục, tịnh thanh cõi phàm. 

Vì muôn chúng đành cam nhọc khổ, 

Chẳng riêng mình tìm chỗ nghỉ ngơi. 

Đông, Tây lặn lội đòi nơi, 

Tấm thân dầu dãi khi vơi khi đầy. 

Trăng rộng bủa đức dày tiết rạng, 

Mây bỗng dưng kết thảm giăng sầu. 

Huy hoàng đã hóa thâm u, 

Thân đành mai một, nghiệp dầu phủ vây. 

Nào chấp kẻ trí ngây phận nhỏ, 

Những thương ai lấp ngõ ngăn đàng. 

U minh dễ lấn hào quang, 

Lành bền ngôi vị, dữ tan lũ bè. 

Lâm cảnh khó không hề nản chí, 

Giữ mực thường nhứt trí lợi sanh. 

Lòng vàng bủa đức hy sinh, 

Tuệ vàng rải ánh quang minh cho đời. 

Dầu lấy nước biển khơi làm mực, 

Lấy cây rừng làm bút viết văn. 
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Luận đề như cát sông hằng, 

Cũng chưa giải hết ý trăng nhiệm mầu. 

Lòng kính cẩn khấu đầu đảnh lễ, 

Đức từ bi trí tuệ rải ban. 

Nguyện xin nương ánh từ quang, 

Nguyện xin thành bóng trăng vàng chiếu soi. 
 

*** 
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THẢM ĐẤT VÀNG 
 

Xưa Trưởng giả trải vàng mua đất, 

Vì Thế Tôn xây cất Đạo tràng. 

Kỳ Viên Tinh xá mở mang, 
 

Kinh thành Xá Vệ huy hoàng Pháp đăng. 
 

Nay thiện tín lòng vàng trải đất, 

Vì Tăng Ni xây cất Đạo tràng. 

Ngọc Châu Tịnh xá mở mang, 

Quảng Nam tỉnh lỵ huy hoàng Pháp đăng. 

Đất một thảm, lòng vàng muôn thảm, 

Của một cân, công trạng ngàn cân. 

Vật thô, sức kém góp phần, 

Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn lần tiêu pha. 

Xây Tịnh xá một tòa rộng rãi, 

Dựng cốc am mấy dãy an bày. 

Thênh thang sân rộng, lối ngay, 
 

Rào trong đất Phật, ngõ ngoài đường quan. 
 

Phật thị hiện Đạo tràng cứu khổ, 
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Tăng thừa hành thập độ ban vui. 
 

Chư Thiên vì Pháp tới lui, 
 

Thiện nhơn vì Pháp đắp bồi phước duyên. 
 

Phước bồi đắp nên miền ngọc cảnh, 

Phước trồng gieo thành khoảnh kim điền. 

Dòng đời biển tội vô biên, 
 

Bước lên non phước vững yên tinh thần. 
 

Hỡi Phật tử đồng tâm hội hiệp, 

Dưới Phật đài hòa nhịp từ bi. 

Điển lành ban rải đâu đây, 

Ý lành hấp thụ vui vầy gần xa. 

Tay quét đất, tay hòa cõi phước, 
 

Chân giẫm nền, chân bước đường duyên. 
 

Miệng cười nở đóa hoa sen, 
 

Lời lành, ý đẹp, hương duyên thơm nồng. 
 

Tâm cởi mở, nhân trong nghiệp trắng, 

Đạo trau dồi, phước gắng ân ghi. 
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Chướng duyên dẫu chẳng tây vì, 

Đem ân đáp oán, đổi bi ra từ. 

Tâm từ ái thể như tâm Phật, 

Trải tâm từ tế vật độ nhân. 

Tâm là chỗ ở tinh thần, 
 

Tâm là miếng đất nương thân muôn loài. 
 

Tâm ví chẳng dung người tội lỗi, 

Đất kia còn sạn sỏi gai chông. 

Đất chưa phải thật vàng ròng, 

Lòng chưa phải thật tấm lòng từ bi. 

Tâm tạo nghiệp, nghiệp trì thọ khổ, 

Tâm phát nguyền, nguyền độ thoát mê. 

Oai hùng nghiệp lực chỉnh ghê, 

Oai thần nguyện lực Bồ đề cứu an. 

*** 
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LỬA HỒNG TRẦN 
 

“Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, 

Chất liệu nào bén nhạy thế kia? 

Đó là ngọn lửa mê si, 

Sắc trần mắt thấy tức thì nấu nung. 

Sự ham muốn nằm trong ngọn lửa, 

Sắc trần như củi chứa bổi mồi. 

Tham, sân, si, dục dấy rồi, 

Sanh, già, đau, chết luân hồi khổ thân” ... 
 

Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, 

Chất liệu nào bén nhạy thế kia? 

Đó là ngọn lửa mê si, 

Thinh trần tai lắng tức thì nấu nung. 

Sự ham muốn nằm trong ngọn lửa, 

Thinh trần như củi chứa bổi mồi. 

Tham, sân, si, dục dấy rồi, 

Sanh, già, đau, chết luân hồi khổ thân. 
 

Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, 

Chất liệu nào bén nhạy thế kia? 

Đó là ngọn lửa mê si, 

Hương trần mũi ngửi tức thì nấu nung. 
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Sự ham muốn nằm trong ngọn lửa, 

Hương trần như củi chứa bổi mồi. 

Tham, sân, si, dục dấy rồi, 

Sanh, già, đau, chết luân hồi khổ thân. 
 

Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, 

Chất liệu nào bén nhạy thế kia? 

Đó là ngọn lửa mê si, 

Vị trần miệng nếm tức thì nấu nung. 

Sự ham muốn nằm trong ngọn lửa, 

Vị trần như củi chứa bổi mồi. 

Tham, sân, si, dục dấy rồi, 

Sanh, già, đau, chết luân hồi khổ thân. 
 

Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, 

Chất liệu nào bén nhạy thế kia? 

Đó là ngọn lửa mê si, 

Xúc trần thân chạm tức thì nấu nung. 

Sự ham muốn nằm trong ngọn lửa, 

Xúc trần như củi chứa bổi mồi. 

Tham, sân, si, dục dấy rồi, 

Sanh, già, đau, chết luân hồi khổ thân. 



363  

 

 

Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, 

Chất liệu nào bén nhạy thế kia? 

Đó là ngọn lửa mê si, 

Pháp trần ý tưởng tức thì nấu nung. 

Sự ham muốn nằm trong ngọn lửa, 

Pháp trần như củi chứa bổi mồi. 

Tham, sân, si, dục dấy rồi, 

Sinh, già, đau, chết luân hồi khổ thân. 
 

Bậc trí giả tinh cần quán tưởng, 

Giác ngộ rồi nhàm chán lục căn. 

Lục thức, lục nhập, lục trần, 

Dầu không vui khổ hay phần khổ vui. 

Do nhàm chán xa rời luyến ái, 

Lòng dửng dưng trạng thái thoát trần. 

Sống đời phạm hạnh thánh nhân, 

Thoát ra khỏi chốn hồng trần lửa thiêu”. 
 

*** 
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GIẶC ĐẾN NHÀ 
 

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, 
Gương hai bà lấp lánh sao giăng. 

Người nay phải chống xâm lăng, 
Phải giành độc lập cho bằng người xưa. 

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, 
Trên hoàn cầu dám sánh anh thư. 

Tay cầm kiếm, tay phất cờ, 
Xâm lăng đuổi thẳng, tự do thâu về. 

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, 
Con công thì giống cánh giống lông. 

Ngày xưa đánh Pháp đã xong, 
Bây giờ đánh Mỹ thành công oai hùng. 

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, 
Giống Lạc Hồng phải gánh non sông. 

Hoà bình tranh đấu góp công, 
Phấn son tô điểm tươi hồng nước Nam. 

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, 
Đàn ông còn trốn tránh nỗi chi. 

Trượng phu há kém nữ nhi, 
Cũng thì Hồng Lạc, cũng thì Rồng tiên. 

 

*** 
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BA MƯƠI NĂM DIỄN TIẾN 
 

Mười năm đầu du phương lưu động, 

Khắp đó đây mở rộng niềm tin. 

Ngày ngày thuyết pháp giảng kinh, 

Ngày ngày khất thực trì bình hóa duyên. 

Đạo khổ hạnh người hiền mến cảm, 

Nghĩa kệ kinh, đơn giản rõ ràng. 

Chùa chiền dựng lập Trung Nam, 

Xuất gia, cư sĩ hàng hàng quy y. 

Mười năm kế thêm chi từ thiện, 

Ủy lạo chung bệnh viện khám đường. 

Nạn nhân cuộc chiến đau thương, 

Hỏa tai, lụt lội, hồi hương ra tù. 

Trẻ mồ côi nhận thâu nuôi dưỡng, 

Khai học đường mở hướng văn minh. 

Cửa từ rộng đức hiếu sinh, 

Lợi người lợi vật nhiệt tình nhiệt tâm. 

Chiến tranh nữa mười năm khốc liệt, 

Ngày ngày đưa đám chết thanh niên. 

Đau lòng tự hỏi liên miên, 

Tu chờ người chết cầu lên cõi nào? 
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Sao chẳng nhập phong trào quần chúng, 

Cùng đấu tranh không súng không gươm. 

Kiên trung quyết liệt gióng chuông, 

Pháp về Pháp quốc, Mỹ buồm Mỹ Châu. 

Rồi từ đó lao đầu hoạt động, 

Chẳng tị hiềm lửa bỏng dầu sôi. 

Trước đi vào giữa lòng người, 

Sau cùng tranh đấu dẻo dai với mình. 

Biểu tình lại biểu tình tới tấp, 

Yêu sách rồi yêu sách dẳng dai. 

Trước còn tranh đấu tay đôi, 

Sau vì đàn áp nước ngoài tiếng vang. 

Người ngoại quốc trong hàng phụ nữ, 

Tôn giáo cùng nghĩa cử thanh cao. 

“Quay cổ” Thiên Chúa đạo nào, 

Đồng lòng binh vực phong trào nổi lên. 

Cùng biểu tình vang rền khẩu hiệu, 

Chống độc tài, bẩn thỉu chiến tranh. 

Đạn bom giết trẻ đầu xanh, 

Độc tài đàn áp, tu hành nữ lưu. 

Ngụy quyền sợ nguy cơ đấu dịu, 

Nhốt thầy chùa, sư tiểu như nhau. 
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Công an cảnh sát bọc rào, 

Bất xuất, bất nhập, chất cao hỏa đài. 

Đợi tấn công châm ngay ngòi lửa, 

Cháy chùa rồi khó chữa ngôi cao. 

Miệng mồm mắm muối tương chao, 

Chùa chưa kịp cháy ngôi cao ngã rồi. 

Hòa bình đến cho đời giải nạn, 

Tháo xích xiềng nắng hạn mừng mưa. 

Ba mươi giải phóng thành đô, 

Mà ngày hăm chín, cửa chùa còn canh. 
 

 

*** 
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CÀNH HOA VÔ UÝ 
 

 

Cầu có nguyện nguyện cầu mới đúng, 
Thầy đau nhằm bịnh chứng nguy nan. 

Trò thương vây bọc hàng hàng, 
Lòng đau lệ đổ cầu an cho Thầy. 

 

Nầy quý vị nghe đây khẩn thiết, 
Pháp tu hành quán triệt nguyên nhân. 

Thân dầu có bịnh hành thân, 
Mà tâm không bịnh tinh thần không đau. 

 

Pháp vô uý không nao sống chết, 
Chết không lo dứt hết sầu lo. 

Ai rằng bịnh khổ nguy cơ, 
Mình đi thong thả bước vô dưỡng đường. 

 

Nghiệp đã gọi khôn phương trốn tránh, 
Tránh được đâu mà tránh đi đâu. 

Chi bằng vui lãnh mau mau, 
Nguyện xin gánh vác khổ đau cho người. 

 
 

Khuyên tất cả ai ai cầu nguyện, 
Chớ cầu xin những chuyện riêng tư. 

Nhơn vì nghĩa đệ tình Sư, 
Phát lòng vô uý nguyện trừ nhát gan. 
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Dầu nguy hiểm gian nan sá kể, 
Bước du phương chẳng nệ đường xa. 

Với ai cũng hiệp cũng hoà, 
Với ai cũng kết liên toà hoằng dương. 

 

Dầu hoàn cảnh bi thương thế mấy, 
Chuyển sức thần thắng bại cầm tay. 

Khó khăn lãnh thế ai ai, 
Vốn không “có khó” trong tay “người hùng”. 

 

Như chiến sĩ kiên trung anh dũng, 
Trọng chiến công lẽ sống kinh thường. 
Đời còn áp bức nhiễu nhương, 

Là còn phơi trải can trường đấu tranh. 
 

Nhà tu sĩ tầm thanh cứu khổ, 
Đức hy sinh mức độ khinh thân. 

Biển còn một khách trầm luân, 
Là còn lặn lội gian truân cứu nàn. 

 

Nguyện tinh tấn thi gan đại sĩ, 
Hái cành hoa vô uý dâng lên. 

Cầu Thầy căn bịnh giảm thuyên, 
Tai qua nạn khỏi bình yên phục hồi. 

 

*** 
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CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH 
(Tổ Sư Minh Đăng Quang) 

Đời gặp thuở can qua chinh chiến, 

Sống những ngày nguy biến kinh tâm. 

Kéo dài thê thảm nhiều năm, 

Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình! 

Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi, 

Người sống còn rũ rượi sầu thương. 

Kể đâu hết khúc đoạn trường, 

Bàn tay ác nghiệt vô thường gây nên. 

Thử xét lại căn nguyên giặc giã, 

Bởi loài người mất cả lòng nhơn. 

Thế thì đạo đức hết trơn, 

Mất sao mất cả chữ NHƠN là người! 

Đời như thế, mất đời có phải? 

Chữ ĐỜI là mãi mãi đời đời. 

Nhơn từ ấy đạo bền dài, 

Vĩnh miên trường cửu đạo đây là đời. 

Đời không đạo nên đời loạn khổ, 

Đạo ở đời thật chỗ yên vui. 

Dài dòng chẳng nói xa xuôi, 

Tiến lên đạo chánh dẹp lui đường tà. 
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Cầu học đạo ấy là cầu nguyện, 

Cầu sao cho phổ biến chúng sanh. 

Thế gian tất cả hiền lành, 

Tức thì thế giới hoà bình tự nhiên. 

Một lẽ nữa căn nguyên giặc giã, 

Bởi đời người tham chạ giựt giành. 

Miếng ăn lẽ sống cho mình, 

Mà bao kẻ khác điêu linh khốn nàn. 

Đạo cứu thế muôn ngàn điều luật, 

Đây hai điều phương thuật cứu tinh. 

Không trộm cướp, không sát sanh, 

Ấy là hai đấng thần linh hộ trì. 

“Nhơn bất sát” không khi nào giết, 

“Sát bất nhơn” mất biệt tiếng người. 

Bao nhiêu loài vật trên đời, 

Cũng thời mạng sống, cũng thời mang thân. 

Cũng đau đớn chịu phần sanh tử, 

Nỡ lòng nào bày sự giết ăn! 

Oái oăm bạc ác vô ngần, 

Giết thân kẻ khác nuôi thân của mình. 

Tâm đã chẳng động tình bi thiết, 

Mất thiện lương lịm chết cõi lòng. 
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Quen tay giết được đèo bồng, 

Mạng người đồng loại, cũng không ngại ngùng. 

Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục, 

Tánh tình người lắm lúc đổi thay. 

Thấm vào cơ thể lâu ngày, 

Hoà chung chất máu các loài thú muông. 

Đời hăng hái say cuồng chém giết, 

Bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi! 

Hồn oan chết thảm không nguôi, 

Thù xưa vương vấn giục xui giặc loàn. 

Nay bằng muốn giải oan dứt nghiệp, 

Phép tu trì cần kíp ban hành. 

Mỗi người phải cữ sát sanh, 

Xót thương loài vật lòng lành ăn chay. 

Theo luật sống chẳng ai được giết, 

Không sanh người sao diệt mạng người? 

Lập nên luật sống ở đời, 

Bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen. 

Nếu con kiến có quyền được sống, 

Thì loài người luật rộng biết bao. 

Tự do sống mãi bền lâu, 

Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài. 
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Ăn để sống mỗi ngày đơn giản, 

Mễ cốc đều có sẵn khắp nơi. 

Cấy cày trồng tỉa đua bơi, 

Ấy là phận sự của người cư gia. 

Bậc giải thoát lìa xa nghề nghiệp, 

Được nhẹ mình độ tiếp chúng sanh. 

Hạnh tu Khất Sĩ lữ hành, 

Mỗi ngày khất thực trì bình giáo khuyên. 

Mượn thân ấy làm duyên tế độ, 

Cho thế trần được chỗ gieo nhơn. 

Tập lần bố thí ra ơn, 

Lòng tham dứt bỏ, đạo chơn hầu gần. 

Đã bố thí một lần cả thảy, 

Lộc của mình để lại cho đời. 

Ra đi chẳng dính trong người, 

Mảy may danh lợi tăm hơi của tiền. 

Rồi xin lại luân phiên mỗi bữa, 

Một bát cơm đủ chứa dạ dày. 

Chẳng dư cất để nhiều ngày, 

Không hay phung phí tốn xài chi chi. 

Người bố thí sau khi mình thí, 

Nên kẻ đời gắng chí học theo. 
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Lòng tham làm giặc hiểm nghèo, 
Hạnh tu bố thí gương treo sửa đời. 

Pháp khất thực dạy người bố thí, 
Cùng dạy mình chơn lý không tham. 

Bao giờ dứt tánh mê ham, 
Muôn ngàn phận sự việc làm đều xong. 

Bằng trái lại nếu không huấn tập, 
Bước ra đời tạo lập thân danh. 

Ô hô sự nghiệp tan tành, 
Lại thêm báo hại chúng sanh khổ sầu. 

Trong đời phải cần tu hai pháp: 
Ăn chay và vui hạp đi xin. 

Luật nghiêm giới cấm giữ gìn, 
Muôn người hoà hiệp như in một người. 
Ấy phương pháp lập đời đạo đức, 
Dẫn loài người đến mức yên vui. 

Không còn loạn khổ chia phui, 
Ủ ê tang tóc ngậm ngùi đau thương! 

Cùng hiệp chí tìm phương cầu nguyện, 
Cầu xin cho xuất hiện triết nhân. 
Đảm đang phận sự độ trần, 
Cao xuê ngôi vị đáng phần Thế Tôn. 

 

*** 
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3. SONG THẤT BIẾN THỂ 
 
 

HOÀI NIỆM 
 

 

Ngùi tưởng lại buổi đầu tiên gặp đạo, 

Thầy dịu hiền trong nếp áo Cà Sa. 

Tin Bà đau, Thầy thăm viếng tận nhà, 

Tay cầm gậy, vai mang bình bát gáo. 
 

Thầy khổ hạnh đâu mền làm tấm áo, 

Nhuộm màu nâu cho sắc Đạo thanh bần. 

Mỗi ngày qua khất thực tạm nuôi thân, 

Chùa Linh Bửu, Thầy nương chân độ chúng. 
 

Thầy nghiêm nghị, đôi mắt thần trông xuống. 

Giảng Đạo mầu, như phúng nước cành dương. 

Tuổi hoa niên, mà hùng lực phi thường, 

Tướng rỡ rỡ, như Pháp Vương hiện thế. 
 

Con giác ngộ, bước ra quỳ đảnh lễ, 

“Bạch Đức Thầy, con quyết chí xuất gia”. 

Nối nguyện Thầy, con dạo bước Ta Bà, 

Giong xe Pháp, đưa người qua lạc quốc. 
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Thầy cảm động, ngẩn nhìn ban huệ phước, 

“Người căn xưa, duyên trước vốn sâu dày”. 

Nối nguyện lành chuyển kiếp độ trần say, 

Soi đuốc tuệ sáng tương lai nữ giới. 
 

Tìm bạn tốt vây đoàn thành giáo hội, 

Tám năm trường nương dưới cội từ bi. 

Tám năm trường nhuần ân huệ xiết chi, 

Rồi một chuyến Thầy đi không trở lại. 
 

Con cơ cực một đoàn toàn trẻ dại, 

Mười năm dư mòn mỏi đợi Thầy về. 

Mười năm dư tai biến luống ê chề, 

Vẫn một nguyện trọn bề lo báo đáp. 
 

Thân yếu đuối chí kiên cường hoằng Pháp, 

Ơn Thầy ban, Đạo bủa khắp xa gần. 

Ơn Thầy ban, con đoàn kết quây quần, 

Chuyển sức mọn hóa oai thần độ chúng. 
 

Noi chí cả lúc Thầy còn hoạt động, 

Gắng việc làm khi vắng bóng cha lành. 

Dân tộc còn điêu đứng nạn phân tranh, 

Đạo Pháp phải thi hành phương cứu độ. 
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Sức dầu yếu, mong tát vơi biển khổ, 

Tay dầu mềm, toan phá đổ non sầu. 

Nức tiếng lành, Đạo thạnh khắp đâu đâu, 

Rạng danh Đấng buổi đầu khai Pháp giáo. 
 

*** 
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ĐÊM TRĂNG Ở SÀI CA NÃ 
 

 

Sài Ca Nã xóm người Miên tỉnh Sóc, 
Chúng tôi đi một cuộc lữ hành gần. 
Trời về chiều ni chúng tạm dừng chân, 
Ghé xóm rẫy mượn màn trời chiếu đất. 

 

Chim về tổ, vầng hồng đà chen khuất, 
Chúng tôi vào rẫy trống rộng thinh thinh. 
Đất phẳng bằng cỏ mịn tựa nhung xanh, 
Vuông bốn phía vòng thành tre bao bọc. 

 

Sương chiều xuống cỏ nhung xanh ngậm ngọc, 
Trăng vàng lên lấp ló ngọn tre cao. 
Ngọc kim cương phản chiếu ánh vàng sao, 
Ôi ! Mặt đất dồi dào châu báu lạ. 

 

Đêm trăng ấy sao lòng tôi vui quá, 
Chúng tôi ngồi yên tĩnh ngắm trăng lên. 
Đêm trăng rằm gương tròn trĩnh dáng duyên, 
Trăng lữ thứ vì chúng tôi soi bước. 

 

Trăng niềm nở đón đưa và tiếp rước, 
Tôi vẫn còn bạn quý của trăng xưa. 
Trăng ơi trăng chung thủy tự bao giờ, 
Trăng chẳng nệ thời gian tròn với khuyết”. 
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XUA THẦN CHẾT 
 

Gia đình ta ước mười người chung sống, 
Mỗi ngày qua khuất bóng một người. 
Trách ai làm máu đổ thịt rơi, 
Một người chết để chín người đau khổ. 

 

Ngày thứ hai, nỗi sầu càng tăng độ, 
Lại một người máu đổ thịt rơi. 
Gia đình ta còn lại tám người, 
Sầu ai tát cho vơi biển khổ? 

 

Ngày thứ ba nỗi sầu càng tăng độ, 
Cũng một người máu đổ thịt rơi. 
Gia đình ta còn lại bảy người, 
Sầu ai tát cho vơi biển khổ? 

 

Ngày thứ tư, thứ năm sầu tột độ, 
Mỗi một ngày máu đổ thịt rơi. 
Mỗi một ngày thêm mất một người, 
Sầu ai tát cho vơi biển khổ? 

 

Ngày thứ chín, ôm mối sầu vạn cổ, 
Hết chín người máu đổ thịt rơi. 
Lệ đôi dòng đổ khóc chín người, 
Sầu ai tát cho vơi biển khổ? 
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Ngày thứ mười chỉ còn ta trơ đó, 
Liệu thoát điều máu đổ thịt rơi. 
Dẫu bình an trong thế giới không người, 
Sầu ai tát cho vơi biển khổ? 

 

Là tu sĩ với tinh thần giác ngộ, 
Khắp quần thôn tỉnh xứ làm nhà. 
Khắp nữ nam anh chị mẹ cha, 
Nhà ta ví mười người hòa điệu sống. 

 

Mỗi ngày qua một người khuất bóng, 
Chết lần hồi ta sống với ai? 
Sống để rồi không có ngày mai, 
Thà liều chết cứu ai được sống. 

 

Chân đếm bước, chân không bạo động, 
Tay ôm bình nguyện vọng hòa bình. 
Trải lòng thương khắp cõi nhân sinh, 
Biến lửa hận hóa thành cam lộ. 

 

Giang tay yếu tát vơi biển khổ, 
Chuyển sức mềm phá vỡ thành sầu. 
Chí đại hùng đoàn kết mau mau, 

Xua thần chết gặp nhau trong cõi sống. 
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LỐI ĐI 
 

 

Thầy đã quyết khép mình bền khổ hạnh, 
Con sao còn lung ý sánh xa hoa? 
Thầy trưởng thành trong nếp áo vị tha, 
Con tù hãm giữa ngôi nhà ích kỷ. 

 

Kể từ buổi theo Thầy tầm chơn lý, 
Tỏ ra người hữu chí lắm công phu. 
Thầy quý con như quý ngọc minh châu, 
Trau giồi kỹ được làu làu toàn bích. 

 

Đâu ngờ mới một thời gian phân tách, 
Con chẳng còn phong cách bậc tu chơn. 
Nhớ nghe con, rồi trở lại nghe con, 
Thầy thao thức mỏi mòn trông đợi trẻ. 

 

Con có biết hồng trần nơi xú uế, 
Danh mà chi và lợi để mà chi. 
Tấm huyễn thân rồi nữa có ra gì, 
Một vật giả chứa đầy chứa muôn thứ giả. 

 

Con xây cất một lâu đài huyễn ngã, 
Nền lung lay mà từng đã nhiều từng. 
Phước càng dầy nhưng thiếu đức đỡ nâng, 
Hoạ càng nặng trăm thân khôn chống chỏi. 
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Con có nhớ những ngày còn học hỏi, 
Nương chân Thầy khất thực dõi đường xa. 
Trời làm màn, đất chiếu hạnh Ta Bà, 
Thân khoẻ nhẹ cảnh thơ lòng giải thoát. 

 

Con có nhớ những ngày đương hoằng Pháp, 
Giảng Đạo mầu giải đáp lý uyên thâm. 
Khêu đèn duyên, dẫn lối kẻ đương lầm, 
Đánh trống huệ thức tâm người cõi mộng. 

 

Con có nhớ, lý “động” cùng “bất động”, 
Biển chơn như nước và sóng khác đâu. 
Vẫn vào đời nhưng chẳng bị đời câu, 
Đâu cũng Pháp và đâu đâu cũng Pháp. 

 

Thầy vạch sẵn con mau sang lối thoát, 
Trương đại tâm Bồ Tát phát lời nguyền. 
Dân Việt Nam còn đau khổ triền miên, 
Trong cảnh khổ con xin nguyền cứu khổ. 

 

Trong đêm tối con khêu đèn giác ngộ, 
Trong hãi hùng con giải khổ âu lo. 
Trong đói nghèo con tạo cuộc ấm no, 
Tuỳ phương tiện chuyển vai trò theo cảnh. 
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VNNH HẠ LONG 
 

Ngàn vạn hòn như thiên binh vạn mã, 

Dàn trận đồ sừng sững đá thiên nhiên, 

Đảo như gà, cá, đảo tựa buồm thuyền, 

Muôn ngàn hình trạng huyên thiên trác tuyệt. 

Ôi tạo hóa cảm tình dân tộc Việt, 

Tặng món quà diễm tuyệt đại kỳ quan, 

Biển trong xanh dìu dặt nắng phơi vàng, 

Tàu êm ái nhịp nhàng cơn sóng nhẹ. 

Biển liền biển, hòn nối hòn, vô số kể, 

Mỗi dạng hình mỗi nét vẻ thiên nhiên, 

Ngàn cánh tay nghệ thuật của quần tiên, 

Thi chạm trổ, thi ảo huyền biến hóa. 

Đảo lại đảo đều đều như tất cả, 

Không quá to quá nhỏ khác xa nhau, 

Bàn tay ngà, rải ngọc luyện giồi châu, 

Cõi điện ngự với loan chầu hạc múa. 

Rồng xuống vịnh vẫy vùng cùng tắm rửa, 

Hóa nước non muôn thuở cảnh thần tiên. 

*** 
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PHỤ NỮ VIỆT NAM 
 

 

“Phụ nữ Việt Nam dịu dàng nhưng bất khuất, 
Sống hiền hòa nhưng cương quyết chống xâm 
lăng. 

Dầu trăm năm ách thống trị ngoại bang, 

Vẫn tranh đấu trải cang trường kiên nhẫn. 
 

Không đòi hỏi luật bình quyền bình đẳng, 

Cùng song song chung gánh nặng nước non. 

Lắm vai trò nổi bật vượt nam nhân, 

Tài khéo léo, trí khôn ngoan tế nhị. 
 
Tình nồng đượm với chồng con chung thủy, 

Tình bao la bền bỉ với non sông. 

Hạnh phúc riêng hòa hạnh phúc chung cùng, 

Đời gắn bó lũ con Rồng cháu Lạc. 
 

Nền đạo đức mấy nghìn năm bia tạc, 

Công tiền nhân xây đắp biết bao đời. 

Hoa quốc hồn vun xới đóa xinh tươi, 

Ngọc cách mạng trau dồi tia lấp lánh. 
 

Gương Trưng, Triệu để muôn đời chiếu ánh, 
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Con nhà tông phải giống cánh giống lông. 

Mẹ sinh con truyền dòng máu anh hùng, 

Mẹ dạy trẻ luyện tấm lòng ái quốc. 
 

Phụ nữ Việt Nam dịu dàng nhưng bất khuất, 

Sống hiền hòa nhưng cương quyết chống xâm 
lăng. 

Dầu trăm năm ách thống trị ngoại bang, 

Vẫn tranh đấu trải cang trường kiên nhẫn”. 
 

*** 
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4. TỨ TỰ 
 

NỤ CƯỜI KHẤT THỰC 
 

Thầy dạy con đi, 

Du phương khuyến giáo. 

Con còn khờ khạo, 

Bạch hỏi đôi lời. 

- Con ơi đến nơi, 

Lạ người lạ cảnh. 

Làm sao lập hạnh, 

Khất thực trì bình? 

Thầy mới thuyết minh, 

Giải bày rốt ráo. 

- Nếu đi hành đạo, 

Khất thực phương xa. 

Phải đứng từng nhà, 

Lặng thinh trước ngõ. 

Người nghe tiếng chó, 

Ắt bước ra chào. 

Hỏi trước dò sau, 

Tò mò tìm biết. 

Con bày sự thiệt, 
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Rằng pháp tu hành. 

Dứt bỏ lợi danh, 

Trì bình khất thực. 

Lập công bồi đức, 

Chịu cực hóa trai. 

Chỉ độ mỗi ngày, 

Ngọ trưa một bữa. 

Tiền không chất chứa, 

Gạo chẳng lãnh thâu. 

Ai tưởng đạo mầu, 

Hộ cơm hộ muối. 

Dầu là cơm nguội, 

Miễn tấm lòng thành. 

Cung kính nghiêng mình, 

Để vào bình bát. 

Món dùng chay lạt, 

Đạm bạc thô sơ. 

Bố thí hiện giờ, 

Trồng cây duyên phước. 

Vun phân tưới nước, 

Sau được quả lành. 
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Trong mỗi kiếp sanh, 

Có duyên gặp Đạo. 

- Lời Thầy dạy bảo, 

Con nguyện gắng ghi. 

Lạy đức Từ bi, 

Con đi xa xứ. 

Vầy đoàn bạn lữ, 

Quảy túi du phương. 

Chân bước lên đường, 

Lời ghi trong trí. 

Lớp lan nhớ kỹ, 

Của quý hộ thân. 

Dọn tập lần lần, 

Hầu đem ứng 

dụng. Một hôm Ni 

chúng, Đi đến xứ 

kia. 

Xa rốt tỉnh bìa, 

Người chưa biết Đạo. 

Đến giờ khuyến giáo, 

Lững thững vào làng. 

Y mặc nghiêm trang, 
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Bát ôm cẩn thận. 

Tinh thần phấn chấn, 

Quyết đến mỗi nhà. 

Ngõ hẻm trông xa, 

Con đi lọ mọ. 

Lè kè túi đỏ, 

Lụng thụng y vàng. 

Thấy bộ xênh xang, 

Trẻ thơ kinh hãi. 

Ùa nhau hoảng chạy, 

Vừa khóc vừa la: 

- Ông Bị kia cà, 

Ối cha! Ối mẹ! 

Tiếp theo đàn trẻ, 

Tiếng chó sủa rân. 

Gà vịt chạy rần, 

Ngỗng ngan kêu rộ. 

Người nhà nhao nhố, 

Bàn tán lăng xăng. 

Có kẻ nói xằng, 

Dối tu bỏ ngải. 
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Có người nói dại, 

Tà đạo quến ma. 

Tiếng lại tiếng qua, 

Nêu ra đủ lý. 

Những người dạn dĩ, 

Bảo đến hỏi càn. 

Mấy kẻ nhát gan, 

Bảo đi trốn lánh. 

Có người sợ quýnh, 

Đóng cửa vội vàng. 

Tình thế rộn toang, 

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn. 

Bấy giờ xuất trận, 

Một gã đàn ông. 

Chân bước tay vung, 

Coi tuồng hăm hở. 

Chẳng lành thì chớ, 

Nạt lớn một câu. 

- Bà Vãi đi đâu? 

Làm gì đứng đó? 

Bồi hồi dạ thỏ, 
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Luống cuống chân cheo. 

Thầy dạy bao nhiêu, 

Con quên hết ráo. 

Tựa hồ lảo đảo, 

Như thể bồn chồn. 

Đâu mất cái khôn, 

Chỉ tồn cái dại. 

Lưỡi sao líu lại, 

Chẳng tiếng u ơ. 

Con đứng sững sờ, 

Trơ trơ phỗng đá. 

Bạn con vội vã, 

Tiếp đỡ một lời: 

- “Mô Phật chúng tôi, 

Xin cơm, xin muối”. 

Chú chàng nghe nói, 

Thấu nỗi thiệt hư. 

Động tấm lòng từ, 

Trở vô lủi thủi. 

Người nhà lụi hụi, 

Đem hộ thức ăn. 
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Bát lãnh đủ phần, 

Cúi chào xin kiếu. 

Bước đi riu ríu, 

Mừng được thoát thân. 

Hơi thở dịu lần, 

Trái tim bớt nhảy. 

Ban chiều hội lại, 

Nhắc chuyện sớm mai. 

Không thể nín cười: 

Nhát thôi quá nhát! 

Đầu tiên đi Bát, 

Gặp chuyện lạ lùng. 

Kinh nghiệm học chung, 

Viết ra thành bổn. 

Để làm của vốn, 

Cho kẻ hậu lai. 

Khất thực đường dài, 

Tập thêm can đảm. 
 

*** 
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5. NGŨ NGÔN 
 

ĐỂ NHỚ HUỆ PHỤC 
 

 

Thầy lập viện mồ côi, 

Con là đứa con rơi. 

Từ nhà thương Từ Dũ, 

Đưa về Ngọc Phương nuôi. 
 

Mấy tháng đầu đau nặng, 

Ai cũng tưởng thôi rồi. 

Nhờ ni Nghĩa sốt sắng, 

Nuôi con mạnh lần hồi. 
 

Như trái bầu, trái mướp, 

Con vừa lớn, vừa ngoan. 

Con vừa vui, vừa đẹp, 

Con hơn ngọc, hơn vàng! 
 

Con nước da ngăm hơi, 

Mũi cao thêm rộng trán. 

Miệng nở tựa hoa cười, 

Mắt nhìn như sao rạng. 
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Con lại khéo làm duyên, 

Đầu niểng nhìn nghiêng nghiêng. 

Ai hỏi chi cũng gật, 

Gật rồi cười huyên thiên! 
 

Con bò lết bò la, 

Con bò quanh khắp nhà. 

Đụng chi thì phá nấy, 

Gặp Thầy con nhào qua. 
 

Nghe tiếng Thầy con mừng, 

Đang ăn con cũng ngưng. 

Đang khóc cười toe toét, 

Khi được Thầy bồng nâng. 
 

Kêu chị Tuấn bằng anh, 

Đặc tánh con trung thành. 

Tuấn đánh con nhào tới, 

Ôm chân khóc thảm tình. 
 

Con chứng Thầy phạt đòn, 

Bò theo con khóc mướt. 

Níu áo quỳ ngẩng đầu, 

Ba lần ôi đứt ruột! 
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Thầy kỳ vọng nơi con, 

Sau học thành Bác sĩ. 

Phục vụ khắp thế nhân, 

Đền công ơn tín thí. 
 

Dè đâu con vắn số, 

Tuổi vừa đúng thôi nôi. 

Đã theo người thiên cổ, 

Lúc Thầy đi xa xôi. 
 

Thầy đi con mới bịnh, 

Thầy về thấy nấm mồ! 

Người lớn trông ấm cúng, 

Con bé lại đơn cô?! 
 

Con ơi! Con bé bỏng, 

Có ai ẵm bồng chăng? 

Con ơi con lạc lõng! 

Có ai hiếp đáp chăng? 
 

*** 
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LUYỆN CHÍ 
 

Hỡi các trẻ mồ côi, 
Thầy lượm thầy dưỡng nuôi. 
Đứa mất cha, mất mẹ, 
Đứa trùi lũi mồ côi. 

 

Con ai bỏ chùa này, 
Nam mô Phật con Thầy. 
Thầy nuôi con vất vả, 
Đắp đổi ngày qua ngày. 

 

Thầy không quen xin xỏ, 
Của kẻ hại đời con. 
Gây chiến tranh đau khổ, 
Đày đọa xác hồn non. 

 

Thầy không muốn con dùng, 
Những thức ăn nhơ uế. 
Làm mất giống anh hùng, 
Biến thành người nô lệ. 

 

Rồi hôm ấy xấu trời, 
Ai đưa đến một người. 
Con hãi hùng trốn chạy, 
Thầy nhục nhã ngậm ngùi. 
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Tặng phẩm chẳng nhử con, 
Tâm hồn con trong trắng. 
Tặng phẩm chẳng câu Thầy, 
Nước non Thầy sâu nặng. 

 

Chị vú khéo thày lay, 
Cho ăn con chảy ngay. 
Đứa trõm lơ mày mặt, 
Đứa xuôi xị chân tay. 

 

Con linh tánh linh thân, 
Của phi nghĩa chẳng cần. 
Trời sanh voi sanh cỏ, 
Cây có cội có căn. 

 

Thầy hoan nghinh xiết bao, 
Con phải giống anh hào. 
Biết miệt khinh bần tiện, 
Biết tự trọng thanh cao. 

 

Hỡi dân Việt tương lai, 
Đói sạch rách thơm hoài. 
Liêm chánh cần luyện chí, 
Bi – Trí – Dũng rèn tài. 

 

*** 
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KHẤT SĨ 
 

Khất Sĩ hạnh ta bà, 
Tiêu diêu đường tự tại. 
Không danh lợi cửa nhà, 
Không của tiền con cái. 

 

Đỡ lòng một bát cơm, 
Che thân ba mảnh vải. 
Đầu đội nón Kiền Khôn, 
Chân mang giày thế giới. 

 

Cảm gió nhiễm sương chan, 
Mặc mưa dầu nắng dãi, 
Thân xông đục phong trần, 
Trí kiên cường hăng hái. 

 

Chẳng tranh thấp hay cao, 
Sợ chi thành và bại. 
Chẳng chấp dở cùng hay, 
Sợ chi quấy và phải. 

 

Chẳng phân sang với hèn, 
Biết ai khôn và dại, 
Ai mắng nhiếc mặc tình, 
Thôi chẳng hề phiền ngại. 
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Ai hiếp đáp mặc lòng, 

Thôi chẳng hề chống cãi. 

Ai vu khống mặc dầu, 

Thôi chẳng hề đối nại. 
 

Bịnh hoạn có chập chồng, 

Tâm chẳng hề cầu vái. 

Tai nạn có dập dồn, 

Tâm chẳng hề sợ hãi. 
 

Nghiệp quả có chuyển vần, 

Tâm chẳng hề thối thóai. 

Gặp kẻ dữ trên đường, 

Xót thương ta khuyên giải. 
 

Gặp người thiện trong đời, 

Cảm thông ta kết ngãi. 

Gặp nhà đạo thoát trần, 

Tôn thờ ta kính bái. 
 

Đem một tấm tình thân, 

Sống chung trong muôn loại. 

Rải rắc giống từ bi, 

Kết đơm hoa bác ái. 
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Vườn đời tươi thắm lên, 

Bớt lần cây hoang dại. 

Người đời yêu mến nhau, 

Bớt lần dây oan trái. 
 

Cảnh đời êm đẹp hơn, 

Chẳng còn vương khốc hại. 

Nguyện dựng cảnh Lạc bang, 

Mong lấp bằng khổ hải. 
 

Còn một kẻ mê lầm, 

Còn tấm lòng thương hại. 

Còn chen lộn phong trần, 

Còn tới lui qua lại. 
 

Còn tinh tấn luôn luôn, 

Độ nhân sanh mãi mãi. 
 

*** 
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6. THẤT NGÔN (Tứ tuyệt) 
 
 

NGỌC SƠN HÙNG VĨ 
 

Mặt chùa mặt núi đối nên thơ, 
Khoảng giữa con sông chảy lặng lờ. 
Núi dựa kề sông, sông dựa núi, 
Núi sông hùng vĩ điểm tô chùa. 

 

Núi gọi Bình Chương, sông Lại Giang, 
Bồng Sơn thị trấn vẻ huy hoàng. 
Ngọc Sơn Tịnh xá hình trang nhã, 
Phong cảnh nên thơ đẹp dịu dàng. 

 

Du phương theo dõi gót chân Thầy, 
Núi đón sông chào đất phước đây. 
Cảnh đẹp người hiền duyên hạnh tốt, 
Nhịp cầu giải thoát bắt tay xây. 

 

Một vườn hoa trổ bấy nhiêu hoa, 
Mỗi vị Tỳ khưu tự xứ nhà. 
Bổ xứ du phương cùng khắp xứ, 
Kỳ công sáng giá mấy kỳ hoa. 
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Có những nàng tiên chuyên đấu tranh, 
Phong trào đô thị nhóm hoà bình. 
Nữ lưu chống địch dùng mưu trí, 
Dõng sĩ đương thời ngán liệt oanh. 

 

Có những nàng tiên chịu khó khăn, 
Cần cù lao động góp tinh thần. 
Thăng hoa cuộc sống ngày thêm sáng, 
Kinh tế nhà chùa của xứng cân. 

 

Có những nàng tiên đức dịu dàng, 
Vai trò thư ký cực quanh năm. 
Chương trình hoạt động văn thơ trữ, 
Sổ sách chi thu sóng gió ngầm. 

 

Có những nàng tiên nguyện lái xe, 
Bon bon thiên lý chẳng bao nề. 
Pháp luân thường chuyển, kinh thường giảng, 
Giới luật giồi trau đuốc lập loè. 

 

Có những nàng tiên giỏi cất xây, 
Thiện duyên tiền kiếp phước đong đầy. 
Miệng tuôn Giáo lý, tuôn tài chánh, 
Trí khéo dung hoà, khéo dựng xây. 
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Có những nàng tiên quyết khổ tu, 
Đầu đà đại hạnh đứng hàng đầu. 
Tam y giải thoát, tươi Thiền huệ, 
Tứ pháp hành trì, sáng Giới châu. 

 

Có những nàng tiên trí huệ cao, 
Văn chương nhuần nhã kệ kinh làu. 
Dạy truyền giáo lý, đèn khêu sáng, 
Hướng dẫn tương lai, ngọc ửng màu. 

 

Có những nàng tiên mực thước trung, 
Hòa mình hiệp chúng sống hòa đồng. 
Kính trên nhường dưới thường san sẻ, 
Lãnh đạo tuỳ cơ phụ gánh gồng. 

 

Ba chục năm qua, một nét nhìn, 
Núi sông càng ngắm lại càng xinh. 
Chùa chiền càng ngắm càng trang nhã, 
Đạo pháp nhân gian thắm nghĩa tình. 

 

Ngọc Sơn bồi đắp phước duyên cao, 
Của tạm trần gian đổi báu mầu. 
Sáng suốt lần đường non trí huệ, 
Dè chừng vực thẳm với hang sâu. 

 

*** 
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TIẾNG GỌI THIÊNG LIÊNG 
 

(Thân tặng Ni Trưởng Bạch Liên) 
 

Nhớ buổi đầu tiên lập đạo tràng, 

Tinh thần dõng mãnh mấy ai đang. 

Thầy trò tương ngộ trời trong sáng, 

Huynh đệ đồng song cảnh rộn ràng. 
 

Nhu cầu Phật sự kíp lên đường, 

Nhiệm vụ người người tự đảm đương. 

Nhẹ bước du phương trường học hỏi, 

Chở che Đạo Pháp hạnh hoằng dương. 
 

Khó nhọc gian lao nguyện gánh gồng, 

Y vàng phấp phới khắp miền Trung. 

Mở lòng trong sáng lời kinh Pháp, 

Khai đạo gần xa chí lực hùng. 
 

Nguyện độ nhân sanh hết khổ nàn, 

Mình vương ách khổ nạn miên man. 

Thương đời chia sẻ nhiều cay đắng, 

Dồn nghiệp cho mau đến Niết Bàn. 
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Tiếng gọi thiêng liêng nhớ hạnh từ, 

Nỗi lòng Bồ Tát lắng ưu tư. 

Bụng không con khóc tình cơm cháo, 

Nắng lửa cây gào nghĩa móc mưa. 
 

*** 



406 Ni Tröôûng Huyønh Lieân - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp 

 

 

TỰ THUẬT 
 

(Tặng các Cô xuất gia độc thân) 
 
 

ĐỘC THÂN 

Hăm bốn xuân thu tuổi lỡ làng, 

Tóc tơ chẳng tính việc mơ màng. 

Độc thân lập chí giàu cương quyết, 

Gọi bạn quần thoa nhủ ý vàng. 
 

GỌI BẠN 

Nếu bạn đồng tâm hiệp sức đông, 

Cùng nhau ta sẽ thoát cùm gông. 

Nắm tay nhảy khỏi nguồn ân ái, 

Chẳng để ô danh mảnh má hồng. 
 

TỰ SỐNG 

Giải quyết vấn đề sống khó khăn, 

Mỗi người phải tự biết làm ăn. 

Nuôi thân vừa đủ lo trau đức, 

Chẳng mộng giàu sang chẳng nhọc nhằn. 
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LẬP XỨ THIÊN ĐÀNG 

Nơi đây thành lập xứ thiên đường, 

Chẳng luỵ hồng trần nợ vấn vương. 

Cảnh tịnh người thanh thi vị lắm, 

Trời xuân riêng một nhóm tiên nương. 
 
ĐỢI THỜI 

Nhưng tìm chưa gặp khách tri âm, 

Tạm lánh phồn hoa tập dưỡng tâm. 

Đạo đức mở lần then chốt khóa, 

Tuy nhiên áo chửa nhuộm mùi thâm. 
 

 

XÉT NÉT 

Ý hẳn đường tu hẹp lối đi, 

Giam mình trơ sựng để mà chi? 

Tiếng kinh câu kệ qua ngày tháng, 

Đời sống sao như kẻ lỗi thì. 
 

GẶP ĐẠO: 

Một hôm bỗng gặp bậc siêu phàm, 

Giải thoát cuộc đời dứt muốn ham. 

Quả bát lá y chân dạo khắp, 

Đạo vàng xuất hiện chốn trời nam. 
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SUY TÍNH: 

Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ tiên, 

Pháp Phật có khi lắm diệu huyền, 

Giũ sạch bụi hồng tâm gội mới, 

Sông mê thoát kiếp bước lên thuyền. 
 

CÁCH HÀNH ĐẠO: 

Đoạn dứt cái ta dứt tội tình, 

Mượn thân hành đạo độ nhân sanh. 

Suốt đời tận tuỵ thi ân đức, 

Giác ngộ thế gian giác ngộ mình. 
 

XUẤT GIA: 

Quyết định xong rồi vội xuất gia, 

Cổi phăng thế phục mặc Cà Sa. 

Bước đi vào cõi huyền vi lạ. 

Muôn dặm hồng trần khuất nẻo xa. 
 

 

*** 
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CON NGUYỆN 
 
 

Lâm cơn tai biến cảnh tình này, 

Đệ tử khôn phương gánh thế Thầy. 

Chỉ biết chuyên tu cần phát nguyện, 

Hoạ chăng báo đáp tấm ơn dày. 
 

Con nguyện đời đời độ chúng sanh, 

Bao nhiêu lao nhọc cũng cam đành. 

Miễn con đủ trí đầy năng lực, 

Phật chứng cho con đắc Pháp lành. 
 

Con nguyện tánh linh chẳng lạc Thầy, 

Chuyển thân bao kiếp cũng sum vầy. 

Đạo trường Thầy lập con nương học, 

Thầy chứng cho con đắc nguyện này. 
 

Con nguyện hiện thường kiếp nữ thân, 

Bởi bao phụ nữ khổ trong trần. 

Tiện bề thân thiện con dìu dắt, 

Dầu phải cực lòng lốt phụ nhân. 
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Con nguyện đáp lòng bậc hữu ân, 

Giúp con những việc thuộc về thân. 

Hằng ngày con phải lo trau đức, 

Cho đủ đền bù được xứng cân. 
 

Con nguyện pháp lành bố thí ra, 

Muôn cành tươi nhuận hứng mưa sa. 

Ngôn từ bất tận tiêu dùng mãi, 

Nặn óc vò tim chẳng nệ hà. 
 

Con nguyện tập tành nhẫn nhục luôn, 

Dứt tâm sân hận dứt đau buồn. 

Cố quên tất cả thời sung mãn, 

Cam chịu nhỏ nhen phận cúi luồn. 
 

Con nguyện từ rày tinh tấn hơn, 

Bỏ khi giải đãi dễ duôi lờn. 

Lâm cơn thử thách người tu niệm, 

Giai đoạn khó khăn chí chẳng sờn. 
 

Con nguyện quyết lòng trì giới thêm, 

Gương lành gắng giữ đạo tôn nghiêm. 

Tâm hằng vắng lặng thân trong sạch, 

Kết quả cho y với mộng điềm. 
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Con nguyện học môn thiền định bền, 

Vâng hành giáo pháp mực cao trên. 

May ra tâm tịnh thần thông chứng, 

Đạo Phật huyền vi đắp vững nền. 
 

Con nguyện phát sanh trí huệ quang, 

Nhơn duyên công đức trữ kho tàng. 

Cùng gieo hạt giống thông minh nữa, 

Đủ sức hoằng dương ánh đạo vàng. 
 

*** 
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VỀ CHÙA 
 

Thành Đồ Bàn, Thành Đồ Bàn, 

Tháp xưa còn đọng dấu thời gian. 

Vương triều phảng phất mùi xiêm áo, 

Đâu đó mơ hồ giọng oán than. 
 

Đèn từ soi thấu kiếp bèo trôi, 

Chùa Phật vươn lên giữa cảnh đồi. 

Uất hận giải tan cùng kệ tán, 

Bi thương hoà lắng với chuông hồi. 
 

Danh lam thu hút khách từ chương, 

Cổ sử, cao Tăng, đại đạo trường. 

Phật Ấn, Đông Pha giai thoại cũ, 

Mấy trăm năm trước chuyện nồng hương. 
 

Đây khách thành tâm viếng cửa thiền, 

Ngập ngừng chân bước, ngập ngừng tim! 

Lối mòn, ngõ vắng, cây chào đón, 

Mái cổ, thềm rêu, đá hẹn nguyền. 
 

Hòa thượng tiên phong tóc trắng ngần, 

Phải người sót lại nhóm tiền nhân. 

Nán chờ hậu học trao tôn ý, 

Chở đạo thuyền văn lướt biển trần. 
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Thơ Nôm, thơ Hán vẫn thần tình, 

Tịnh uế đôi hoa gắn một cành. 

Liễn đối cân bằng đôi ngọc bích, 

Tứ văn cuồn cuộn giữa dòng xanh. 
 

Mấy buổi bình thơ giá ngọc vàng, 

Sở trường truyền dạt thuật văn chương. 

Tiếc duyên hạnh ngộ sao chày muộn, 

Trách bóng quang âm quá vội vàng. 
 

Ôi mừng được thỏa chí tầm Sư! 

Trí tuệ khai thông tỏa đạo từ. 

Múa kiếm đơn phương nào giỏi dở, 

Kiếm cao, còn có kiếm cao dư. 
 

*** 
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LỖI BƯỚC 
 

Lá rụng ven hồ nhăn mặt nước, 
Ác trầm gốc núi ủ gương trời, 
Tiên ban lục tử xin hườn giới, 
Ngọc lộ kim bàn để dấu rơi. 

 

Kim mẫu đau lòng thương kiếp số, 
Căn hèn phước mỏng nghiệp sâu dày, 
Chư tiên bạn lữ thầm khuyên nhủ, 
Tục tử van lơn mãi khẩn nài. 

 

Ruột mẹ đoạn lìa con có biết, 
Nhìn con xuống núi dạ như bào, 
Tiên phàm hai ngả rày ngăn cách, 
Hoạ thấy nhau chăng ở kiếp nào. 

 

Đông độ con về quê cảnh mẹ, 
Tây phương mẹ ở nhớ tình con, 
Ven trời thăm thẳm lòng xa xót, 
Góc núi đăm đăm mắt mỏi mòn. 

 

Danh lợi buộc ràng lôi cuốn mãi, 
Rảnh đâu con nhớ trở về đây. 
Một phen quay góc tìm phương ấy, 
Muôn kiếp sanh thân vắng chốn này. 
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Con hỡi ngây khờ con chẳng rõ, 
Nhà xưa bỏ luống mải mê chơi, 
Lân la hang vắng rừng mông quạnh, 
Nạn khổ chờ hờ khắp mọi nơi. 

 

Lạc lối bơ vơ thân đói khát, 
Quên đường bối rối trí kinh hoàng, 
Thú rừng lởn vởn ghê lưng mật, 
Ma quỷ chờn vờn sợ thót gan. 

 

Càng sợ, càng ghê, càng tiến bước, 
Bước nguy bước khổ bước vong thân, 
Phải chi con biết quay đầu lại, 
Tánh cũ nhà xưa há mất phần. 

 

Điên đảo hoang đường con mất trí, 
Miên man tán loạn trẻ không hồn, 
Nhớ đâu mình ở phương nào đến, 
Kiếp kiếp trầm luân đã hết khôn. 

 

Cửa Pháp mở toang thâu kẻ khổ, 
Thuyền từ xông lướt cứu người mê, 
Than ôi! Thương khóc ai đeo nghiệp, 
Đến chốn Tây phương lại trở về. 
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CẢNH TNNH XÁ NGỌC QUANG 
 

Khu vườn bã đậu lá xanh xanh, 
Đối cội giao tàng lợp mái tranh, 
Cất bước khoan thai vừa ngắm nghía, 
Tưởng đâu lưới Pháp Phật giăng thành. 

 

Bước sang qua một nhịp cầu xinh, 
Hai lớp rào ngăn cõi tịnh thanh, 
Tịnh xá trang nghiêm đơn giản gọn, 
Có chiều thanh lịch vẻ quang minh. 

 

Cốc nhỏ vài ba nóc lợp tranh, 
Tàng tre tha thướt lá tươi xanh, 
Y vàng phơ phất Tăng lui tới, 
Bức hoạ người thanh giữa cảnh thanh. 

 

Đây hòn núi đất điểm phô duyên, 
Sừng sững Bồ đề mọc chót trên, 
Lá mướt xanh tươi khua tiếng gió, 
Như cùng reo khúc nhạc thần tiên. 

 

Hồ rộng vươn mình ngắm núi cao, 
Lá xanh sen đỏ điểm tô màu, 
Ban ngày thấp thóang chòm mây bạc, 
Đêm tối lung linh bóng nguyệt chào. 
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Ngắm cảnh ai người dạ thích ưa, 
Ai người chạnh nhớ chủ nhân xưa, 
Bàn tay xây dựng công trình ấy, 
Rồi để cho ai hưởng phước thừa. 

 

*** 
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NƯƠNG BÓNG TRĂNG 
 

Đặt bút viết giữa hồi trăng chiếu rạng, 
Dòng cảm này mong tỏ sáng như trăng, 
Kẻ được xem như gặp được cô Hằng, 
Tâm hồn đẹp như ánh trăng huyền diệu. 

 

Để ai được nương theo hoà nhịp điệu, 
Cất cánh hồng phiêu diễu tận không gian, 
Lửng lơ buông muôn trượng guộng tơ vàng, 
Lặng lẽ ngắm nhơn gian chen ánh sáng. 

 

Đêm báo hiệu cuộc đời đầy hỗn loạn, 
Mong vầng trăng sứ mạng rải tình thương, 
Mong vừng trăng bát nhã toả hào quang, 
Đưa muôn loại qua bước đàng nguy khốn. 

 

Trăng xuất hiện ở cùng nơi khắp chốn, 
Không vì ai cũng chẳng phụ lòng ai, 
Mặc dầu ai có từ khước chê bai, 
Trăng cũng vẫn là trăng bao thế hệ. 

 

Hồi tưởng lại những người anh chị trẻ, 
Bốn phương trời đang cảm nghĩ gì đây, 
Có sẵn sàng đón rước chuỗi ngày mai, 
Hay áo não thở dài trong đêm tối. 
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Có nhận thức nẻo đời muôn vạn lối, 
Mà con đường hướng thượng mới là xinh, 
Sống cho ai đâu phải sống cho mình, 
Vươn sức sống để đạt thành thuật sống. 

 

Thuyền lướt giữa ba đào gầm chuyển động, 
Vững tay chèo trong khí dũng hiên ngang, 
Ba đào cần dũng lực để tranh đương, 
Ba đào mạnh, hay hiên ngang sức mạnh? 

 

Ta phải sống lấy tình thương làm cứu cánh, 
Tế độ làm phương tiện để trau tâm, 
Đối tượng là đau khổ của thế nhân, 
Ta phải sống trong tinh thần lý tưởng. 

 

Trăng đã sống, để chan hoà ánh sáng, 
Vì bóng đêm trăng biến tướng làm đèn, 
Cõi thế trần đương dày đặc bóng đêm, 
Ta phải sống như đèn trăng hiện tướng. 

 

Lòng thương phải phân chia ra muôn hướng, 
Người nương trăng, trăng sáng để cho người, 
Trăng với người ai có thể tách rời, 
Gom sức sống dựng xây nền Cực Lạc. 
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7. THẤT NGÔN BÁT CÚ 
 

CẢM HOÀI 
 

 

Mười hai năm chẵn cách song thân, 

Dõi bước vân du nhẹ thoát trần. 

Chẳng một lời thăm cùng buổi viếng! 

Mà bao tháng lựa với năm lần. 

Dãi dầu nắng táp thân bồ liễu, 

Lạnh lẽo sương chan gốc tử phần. 

Lối cũ đoái nhìn ngơ ngẩn lối, 

Mười hai năm chẵn cách song thân. 
 

* 

Mười hai năm chẵn cách song thân, 

Luống chạnh đòi phen nghĩa mộ phần. 

Hai nẻo tuy xa chừng vĩnh biệt, 

Cả nhà như hiệp dẫu tương phân. 

Mẹ cha tận tuỵ đêm thâm gác, 

Em cháu sum vầy sáng chật sân. 

Chớp mắt hiện về trong chớp mắt, 

Mười hai năm chẵn cách song thân. 

* 
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Mười hai năm chẵn cách song thân,

 

 

Ấm lạnh xin cam chịu lỗi phần. 

Thời cuộc chia phui đường viễn xứ, 

Nhơn duyên gặp gỡ Đạo siêu trần. 

Cầm dao cắt tóc không tin nhắn, 

Cất bước lìa đời chẳng tiếng phân! 

Nẻo thẳng Tây qui vừa ngoảnh lại, 

Mười hai năm chẵn cách song thân. 
 

* 

Mười hai năm chẵn cách song thân, 

Ngậm nhớ ngùi thương cội tử phần. 

Mái tóc hôm nay chừng điểm tuyết, 

Vóc hình buổi ấy chửa gầy xuân! 

Mày cau lắm lúc da thêm nhíu, 

Lệ đổ nhiều phen mắt kém thần! 

Gặp mặt khỏi đâu cơn thổn thức, 

Mười hai năm chẵn cách song thân! 

* 
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Mười hai năm chẵn cách song thân,

 

 

Đọc bức tâm thư tủi hiếu phần: 

Mặc trẻ muốn tu cần trọn đạo, 

Miễn con đừng bạc đến vong ân! 

Không nhìn cha mẹ như lời cắt, 

Dễ khiến thung huyên dạ tợ dần! 

Suối lệ dòng thu tuôn cuộn cuộn, 

Mười hai năm chẵn cách song thân! 
 

* 

Mười hai năm chẵn cách song thân, 

Gởi bức hồi thư đẫm giọt ngân. 

“Xuống tóc không thưa đành lỗi đạo, 

Thương tình rộng xét ngưỡng nhờ ân. 

Lời ai bịa lắm tình oan khúc, 

Tội trẻ dồn thêm gánh nặng phần”! 

Nhiều ít vẫn cam bề thất hiếu, 

Mười hai năm chẵn cách song thân. 
 

* 
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Mười hai năm chẵn cách song thân,

 

 

Khóac áo Cà sa dạo cõi trần. 

Đội nón kiền khôn thong thả trí, 

Mang giày thế giới nhẹ nhàng chân. 

Đường tinh tấn đạo càng khai mở, 

Chiếc Pháp luân xa cứ chuyển vần. 

Thắm thoát thoi đưa vầng nhật nguyệt, 

Mười hai năm chẵn cách song thân. 

* 

Mười hai năm chẵn cách song thân, 

Cha mẹ tầm con biết mấy lần. 

Phú Mỹ trở về trông mỏi mắt, 

Cần Thơ dọ hỏi bước chồn chân. 

Bình bồng phận trẻ mù chim cá, 

Thỏn mỏn lòng già nặng nghĩa ân. 

Cảnh đấy tình nầy thêm áo não, 

Mười hai năm chẵn cách song thân. 

* 



424 Ni Tröôûng Huyønh Lieân - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp

Mười hai năm chẵn cách song thân,

 

 

Một mảnh hoa tiện cậy tỏ trần. 

Đạo hiếu cưu mang ơn cúc dục, 

Đường tu phổ độ nghĩa huyên xuân. 

Mượn câu khánh hạ ghi lời trẻ, 

Hẹn buổi tàn thu trở dặm phần. 

Thăm viếng quê nhà cho bỏ lúc, 

Mười hai năm chẵn cách song thân. 

* 

Mười hai năm chẵn cách song thân, 

Phát nguyện cần tu độ thế trần. 

Hồi hướng vô vàn nguồn phước đức, 

Đáp đền muôn một khối công ân. 

Đạo cao cố gắng mong tròn quả, 

Hiếu hạnh cầu xin vớt chút phần. 

Huệ trạch dồi dào bù điểm khuyết, 

Mười hai năm chẵn cách song thân. 
 

*** 
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8. PHÚ 
 

BỐ THÍ 
 

 

Ở đời muôn vật của chung, 

Kiếp sống trăm năm cõi tạm. 

Trí khôn ngoan sử dụng huyễn tài, 

Lòng nhân đức rải gieo thiện cảm. 

Thương người thất vận sa cơ, 

Thương người lỡ chân trái bước. 

Thương người chạy tảo lo tần, 

Thương người thiếu sau hụt trước. 

Thương người ôm dắt trẻ thơ, 

Thương người già nua tuổi tác. 

Thương người quan quả cô đơn, 

Thường người lầm than đói khát. 

Thương người như thể thương thân, 

Giúp người mựa hề tiếc bạc. 

Thấy nghèo, gặp ngặt, 

mau ra tay cứu giúp, 

chớ nề kẻ lạ người quen; 
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Tối lửa tắt đèn, 

đừng ngoảnh mặt làm thinh, 

như thể lòng đen dạ bạc; 

Việc làm bố đức, 

như trồng cây duyên phước, 

hái quả gieo nhân; 

Tiếng nói thi ân, 

như rải giọt cam lồ, 

người no mình mát. 
Nhưng phải nhớ câu: 

Cách cho hơn của đem cho, 

Lòng tốt hơn là vật tốt. 

Chớ ỷ mình sẵn của vải tung, 

giọng e, giọng ảnh, 

thị người như rơm rác dáng dơ; 

Phải thương kẻ ngửa tay thọ lãnh, 

bước thấp bước cao, 

hổ mặt thể cỏ hoa ủ dột. 

Khôn ngoan ý tứ, hiền dịu mắt nhìn, 

Khéo việc làm, êm đềm lời thốt. 
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Kiếp phù du sống tạm, 

bạn đồng hành khi xúm xít đỡ nâng; 

Của tạo hóa hưởng chung, 

vật chút đỉnh gọi cùng nhau chia xớt. 

Xử nghĩa không mong người đáp nghĩa, 

mới rằng tròn trịa lòng nhơn; 

Ra ơn chẳng nhớ chuyện thi ơn, 

ấy thật rõ ràng đức tốt. 
Vậy cho nên: 

Xót cảnh ngặt nghèo, 

Ra tay bố thí. 

Của mọn lòng giàu, 

Vật hèn người quí. 

Người vì món phi nghĩa, 

ở đời mất nghĩa, 

chính thiệt đồng tiền; 
 
Ta dụng của không bền, 

chuộc đạo hằng bền, 

mới là người trí. 

Đức hy sinh gọt giũa trần tâm, 

Chút gắng gổ học tâm chơn lý. 

*** 
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