BUỔI CHIỀU VÀNG
Em bước chân về đem bình yên
Cho lòng tan biến hết ưu phiền
Thiền môn động khẽ mở tung cửa
Điểm hoá hồn ai, nụ cười hiền.
Em đứng trên đồi hoa vàng bay
Lãng đãng mây trôi bóng chim gầy
Vọng đưa nghe tiếng gà trưa gáy
Hoa vàng thơm ngát cả đồi tây.
Chợt nhớ bao điều tưởng đã quên
Dòng sông chia nhánh, chảy trăm
miền
Tình xưa, bao lá thư viết vội
Từ những thu xa lá phủ lên.

Huyền diệu lòng trần phút tạm quên
Kỳ hương, dị thảo mọc quanh miền
Chim ca hót líu chào Xuân đến
Vạn vật chan hoà đón nắng lên
Trí huệ khai thông mấy phút thiền
Thanh bình cảnh giới đẹp thần tiên
Nào sân, chẳng hận chân nguyên
ứng
Tắm gội từ bi vượt lắm niềm
Minh Thuý Thành Nội
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HOA THIỀN
(Họa)

Nào hay tình xưa chạm giấc thiền
Để hồn tan vỡ giấc hoa niên
Thiền môn tịnh độ, thêm hạnh ngộ
Chắp vá bên nhau, những nỗi niềm.

Thung Lũng Hoa Vàng cảnh vật yên
Trời trong mây vắng xóa tan phiền
Lành duyên học hỏi môn Thiền định
Tâm ái sân si chuyển tánh hiền

Lê Tuấn
Một chút lòng thiền trong thơ

Bảng lảng lá vàng xao xuyến bay
Nghìn hoa khoe sắc dáng mai gầy
Mây hồng chao lượn hòa tâm pháp
Tự tại Thiền nhàn rợp núi tây

THIỀN QUÁN
(Họa)
Gió lộng mây trời một cảnh yên
Buông hơi thở nhẹ thả buồn phiền
Bên đời cõi tạm Không rồi Có
Thị hiện Quan Âm nét mặt hiền
Huyễn hoặc mơ hồ bóng lướt bay
Mờ sương khói ảo mắt dâng đầy
Chèo thuyền Bát Nhã đưa ta đến
Một núi hoa vàng mọc phía Tây

Nhất niệm định thần luyện chớ quên
Xả buông hư ảo tụ quanh miền
Tâm thanh ý tịnh chuyền hơi thở
Bừng nở hoa đều chẳng xuống lên
Giữ đặng lòng trong ấy đắc Thiền
Đâu cần tụng niệm tháng rồi niên
Từ bi bác ái trao đồng loại
Tịnh ý, tịnh tâm, thoát khổ niềm
Phương Hoa – MAY 20th 20-21

