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Tri Ân
ư Phụ vô vàn yêu kính,
Chúng con xin kính dâng Sư Phụ – Đấng Từ Bi của vũ trụ nhiệm mầu
niềm tri ân chân thành sâu sắc nhất đã hướng dẫn chúng con sưu tập,
phiên dịch và giới thiệu những thi phẩm diễm tuyệt trong dòng sông thơ
mênh mông của Ngài đến với nhân gian. Từng vần thơ như dòng suối
cam lồ dịu dàng tưới mát, êm êm thấm dần vào tâm thức muôn loài và
lay động lòng nhân ái trong mỗi linh hồn trên cuộc hành trình thương
yêu bất tận.
Nguyện xin nhân thế luôn tỏa rạng phúc lành qua tình thương miên viễn
từ những vần thơ trác tuyệt của Ngài.
Nguyện xin muôn vạn sinh linh sớm trở về Bến Giác trong từ ân vô biên
của Ngài.
		Tạ ơn Ngài những vần thơ
		
Người Tình Thiên Cổ bến mơ Thiên Đàng
		
Lắng nghe tiếng ngọc lời vàng
		
Len trong tâm tưởng hóa ngàn hoa đăng
		
Sông thơ soi dấu ngàn năm
		
Đò đưa khách lữ về thăm Cội Nguồn.
						

Trong ân phúc vô biên của Ngài,

						

Các đệ tử
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Cảm Tạ
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cho quý vị!							 ♥ ♥ Thanh Hải Vô Thượng Sư
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hanh Hải Vô Thượng Sư là một nhà từ thiện, một nghệ sĩ và một vị thầy
tâm linh nổi tiếng thế giới. Tình thương và sự trợ giúp của Ngài vượt qua
mọi giới tuyến văn hóa và biên giới quốc gia. Sinh quán tại miền Trung
Âu Lạc (Việt Nam), Ngài du học và làm việc cho Hội Hồng Thập Tự ở Âu
châu. Ngài đã sớm nhận thấy nỗi khổ đau luôn hiện hữu khắp nơi trên Địa Cầu, vì thế
lòng khao khát tìm kiếm một pháp môn giải thoát đã trở thành mục tiêu cao cả nhất
trong cuộc đời Ngài. Lúc bấy giờ, Ngài đang sống hạnh phúc bên vị hôn phu là một
bác sĩ người Đức. Mặc dù quyết định chia tay vô cùng khó khăn đối với Ngài và phu
quân, nhưng với ân phúc của ông, Ngài đã ra đi với nguyện ước hoàn thành lý tưởng
này. Từ đó, Ngài bắt đầu cuộc hành trình bôn ba tầm Đạo. Cuối cùng, trên rặng Hy
Mã Lạp Sơn, Ấn Độ, Ngài đã được một vị Chân Sư truyền cho pháp mạch thiêng liêng
về Ánh Sáng và Âm Thanh nội tại mà về sau Ngài gọi là Pháp Môn Quán Âm. Sau một
thời gian tinh tấn tu hành, Ngài đã đạt Đại Khai Ngộ.
Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư được thành lập vào thập niên 1980 với nền
tảng là giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Do lòng thành tâm của những người
mong cầu Chân Lý, Ngài đã truyền bá Pháp Môn Quán Âm cho mọi người, khuyến
khích họ hướng nội để tìm lại Tự Tánh vĩ đại của chính mình. Không bao lâu, nhiều
người từ các quốc gia ở Mỹ châu, Âu châu, Á châu, Úc châu, Phi châu và cả Liên Hiệp
Quốc đã viết thư thỉnh mời Ngài đến thuyết pháp.
Tấm lòng bác ái của Thanh Hải Vô Thượng Sư còn được thể hiện qua sự quan tâm
sâu sắc đối với những người kém may mắn trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Nghĩa
cử nhân ái của Ngài đã vượt qua mọi ranh giới để hướng đến những người già yếu,
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nghèo khổ, bệnh nhân tâm thần, tù nhân, người vô gia cư và các cựu chiến binh.
Trong thời điểm cấp bách vì tình trạng hâm nóng toàn cầu, Thanh Hải Vô Thượng Sư
đã yêu thương đóng góp hàng triệu Mỹ kim cho công tác cứu trợ nhân đạo và khuyến
khích Hội viên đích thân đi trợ giúp các nạn nhân thiên tai ở khắp mọi nơi trên thế
giới. Ngoài ra, Ngài còn ân cần chăm sóc cho môi sinh và các loài sinh vật cao quý của
Địa Cầu. Tấm lòng viên dung của Ngài đã làm rung động hàng triệu trái tim trên khắp
thế giới và khích lệ muôn người noi theo tấm gương vô vị kỷ của Ngài. Doanh thu từ
các sáng tác nghệ thuật như tranh vẽ, đèn, thiết kế trang sức và y phục đã hỗ trợ Ngài
trong sứ mệnh giúp đỡ con cái của Thượng Đế vào những lúc cần thiết.
Gần đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thương yêu biên soạn những tác phẩm tuyệt
vời với tựa đề Những Chú Chim Trong Đời Tôi, Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài
Hoang Dã Cao Quý. Được bình chọn là sách bán chạy nhất thế giới, những tuyệt phẩm
này – hiện đã được phiên dịch sang nhiều ngôn ngữ – hé mở mối giao cảm, nhận thức
tâm linh sâu sắc, lòng độ lượng và tình thương vô điều kiện của các bạn đồng cư cao
quý của chúng ta.
Với ước mong ghi nhận những đóng góp cao quý của tha nhân trong nỗ lực phát huy
những hành động tốt đẹp trên thế giới, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã sáng lập Giải
Gương Lãnh Đạo Sáng Ngời Thế Giới vào tháng 3 năm 2006. Từ đó, Ngài đã thành
lập nhiều giải thưởng vinh dự khác như Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới,
Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, Giải Gương Trung Thực Sáng Ngời Thế Giới,
Giải Gương Phát Minh Sáng Ngời Thế Giới, v.v... Những giải thưởng vinh dự này được
trao tặng cho các cá nhân, tổ chức và quốc gia như Tiến sĩ Janez Drnovšek, Tổng thống
thứ hai của Cộng hòa Slovenia; Al Gore, cựu Phó Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, người
đoạt Giải Nobel Hòa Bình năm 2007 cùng với Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí
hậu Liên Hiệp Quốc (IPCC); Tiến sĩ Rajendra K. Pachauri, Chủ tịch IPCC Liên Hiệp
Quốc kiêm Tổng Giám đốc Viện Năng lượng và Tài nguyên Ấn Độ (TERI), người
đoạt Giải Thưởng Diễn Thuyết Thành Phố UN-HABITAT năm 2010; Tiến sĩ Jame E.
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Hansen, Giám đốc Viện Nghiên cứu Không gian thuộc Cơ quan Quản trị Hàng không
và Không gian Hoa Kỳ (NASA), người được trao tặng Huy chương Nghiên Cứu CarlGustaf Rossby năm 2009; Tiến sĩ Jane Goodall, nhà nghiên cứu động vật linh trưởng
nổi tiếng Anh quốc. Đây là danh sách tiêu biểu của những nhân vật xuất chúng đã đóng
góp phần lớn cho sự hài hòa, tươi đẹp và bền vững của Địa Cầu chúng ta.
Những bạn thú dấu yêu cũng được trao tặng các Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời
Thế Giới, Giải Gương Trí Tuệ Sáng Ngời Thế Giới, v.v... vì hành động vô vị kỷ, cao
thượng trong việc liều mình giải nguy cho con người, cùng biểu dương lòng quả cảm,
trí thông minh, sự chăm sóc đầy yêu thương và vị tha của các bạn.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ưu ái ban tặng rất nhiều món quà cho thế giới chúng ta trên
cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Mặc dù Ngài không mong cầu báo đáp, nhưng
để vinh danh sự đóng góp vô ngã của Ngài, đại diện các chính phủ và tổ chức tư nhân trên
thế giới đã trao tặng Ngài rất nhiều giải thưởng uy tín vào những dịp khác nhau. Trong
số các giải thưởng này là: Giải Hòa Bình Gusi Thế Giới (2006), Giải Tượng Bạc Hạng
Nhất Telly Thường Niên lần thứ 27 (2006), Bằng Tuyên Dương Tuần Hội Âm Nhạc
Los Angeles (2002), Giải Nhà Lãnh Ðạo Tâm Linh Thế Giới (1994) và Giải Công Dân
Nhân Đạo Thế Giới (1994). Ngoài ra, ngày 22 tháng 2 và ngày 25 tháng 10 cũng đã được
chính phủ Hoa Kỳ công bố là Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư. Sự tận tâm trợ giúp thế
giới của Ngài vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, với hàng triệu tấm lòng biết ơn bao gồm cả
các nhà lãnh đạo quốc tế cũng như công dân của họ.
Thanh Hải Vô Thượng Sư là một trong những người tiên phong đáng kính trong xã
hội chúng ta hiện nay. Ngài đã thận trọng và thẳng thắn bày tỏ mối quan tâm của Ngài
về tình trạng biến đổi khí hậu. Thật ra, trong suốt hơn 20 năm qua, Ngài đã đề cập rất
nhiều đến việc bảo vệ môi sinh. Ngài đã khởi xướng Lối Sống Mới, những cuộc vận
động và tham dự những buổi hội thảo truyền hình trực tuyến SOS về hâm nóng toàn
cầu với tư cách là diễn giả danh dự để cảnh báo công chúng về căn nguyên của các
thảm họa mà chúng ta hiện đang phải đối mặt trên Địa Cầu cùng một giải pháp tối ưu
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– lối sống thuần chay từ ái. Khẩu hiệu “Ăn Chay, Sống Xanh Để Cứu Địa Cầu!” do
Thanh Hải Vô Thượng Sư khởi xướng, giờ đây đã trở thành một khẩu hiệu phổ biến
mang lại lợi ích vô vàn cho môi sinh và tâm thức của thế giới chúng ta.
Hiểu rõ những tác dụng sâu xa trong việc lựa chọn thực phẩm đối với khí hậu, đồng
thời nhằm giúp nhân loại chuyển đổi sang lối sống nhân ái, bền vững hơn cho Địa
Cầu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khuyến khích phát triển một chuỗi nhà hàng thuần
chay mang tên “Loving Hut”. Được thành lập tại nhiều nơi trên thế giới, các nhà hàng
thuần chay này đang cổ vũ một lối dinh dưỡng lành mạnh qua việc mang lại cho thực
khách những bữa ăn thuần chay ngon miệng, bổ dưỡng với giá cả phải chăng. Việc
làm này còn nhằm quảng bá mục đích bảo vệ Địa Cầu, bảo vệ cư dân, bảo vệ tất cả các
bạn đồng cư và thế hệ tương lai của chúng ta tránh được những ảnh hưởng nguy hại
của hâm nóng toàn cầu.
Quả thật là một nguồn ân phúc vô biên khi thời đại của chúng ta có được sự hiện diện
của Thanh Hải Vô Thượng Sư, một tâm hồn bát ngát yêu thương, một tấm lòng tận
tâm và vô vị kỷ, không quản ngại gian khó giúp đỡ tha nhân hầu kiến tạo một tương
lai tươi sáng cho Địa Cầu yêu dấu của chúng ta.

N#O
Thông Điệp Nhỏ
Khi nói về Thượng Đế hoặc Linh Hồn Vô Thượng, Thanh Hải Vô Thượng Sư hướng
dẫn chúng ta có thể sử dụng những danh từ không chỉ định giới tính để tránh việc
bàn cãi Thượng Đế là Nữ hay Nam.
		
She + He = Hes (như trong chữ Bless)
		
Her + Him = Hirm (như trong chữ Firm)
		
Hers + His = Hiers (như trong chữ Dear)
Ví dụ: Khi Thượng Đế muốn, Ngài (Hes) có thể làm bất cứ điều gì diễn ra theo ý
của Ngài (Hiers) sao cho phù hợp với chính Ngài (Hirmself).
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N Lời Mở Đầu O

hi ca là sự biểu đạt của phong cách, nghệ thuật và là
nét phản ánh của tâm hồn. Thơ của Vô Tử (Thanh Hải
Vô Thượng Sư) vượt lên trên tất cả những suy nghĩ đời
thường của con người thế tục, như một đóa sen thuần khiết
thanh thoát giữa chốn bụi trần hư vô, như ngọn hải đăng yên ả tỏa sáng
giữa đại dương muôn trùng bão táp phong ba hay như một chiếc cầu
vồng rực rỡ giữa bầu trời trầm xám mây giăng.
Phong cách thơ của Vô Tử lúc nhịp nhàng, thanh thản tựa dòng suối êm
ái nhẹ trôi, khi sống động, hào hùng tựa như vó câu của ngàn con tuấn
mã. Những vần thơ của Ngài thanh tao và thoát tục. Dù đôi khi diễn đạt
bằng ngôn từ thường đàm, bình dị nhưng những vần thơ của Ngài vẫn
luôn ẩn chứa ý nghĩa uyên thâm và giai lời tuyệt bích.
Với sự cẩn trọng trong việc chọn lựa ngôn từ và nhịp điệu hài hòa trong
các thi phẩm của Ngài, Nhà Thơ Vô Tử đã khai tân một thế giới mỹ
miều, thanh tao, cũng như một phong cách thơ lãng mạn, trác tuyệt.
Trên tất thảy những điều tinh tế ấy, thơ của Vô Tử dường như được
sáng tạo qua nguồn cảm tác tự nhiên, song ý thơ, tứ thơ vẫn dịu dàng
quyện hòa nhã điểm.
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Ngoài vẻ đặc sắc của nghệ thuật thi ca, những tuyệt tác của Vô Tử còn
truyền đạt tình thương cao cả trong tâm hồn Thi Sĩ. Nên Nhà Thơ không
chỉ thể hiện nét lung linh hài hòa của thi ca mà Ngài còn giao thoa bằng
tình thương miên viễn, đưa tâm hồn độc giả vào thế giới thăng hoa và
nâng cảm nhận của họ đến trạng thái tối thượng của chân, thiện, mỹ.
Xin trân trọng giới thiệu thi tập này đến với quý độc giả, hy vọng được
chia sẻ cùng quý vị những thông điệp tâm linh và nét đẹp lãng mạn
trong những thi phẩm diễm tuyệt nơi đây. Dạo bước vào vườn thơ
Người Tình Thiên Cổ, độc giả sẽ cảm nhận được những nét chân, thiện,
mỹ trong tâm hồn Nhà Thơ và qua đó sẽ liễu ngộ được ý nghĩa đích
thực của dòng đời miên viễn dần trôi.
~ Cố Mẫn, nguyên Tổng Giám đốc Thư viện Quốc gia
Trung ương, Trung Hoa Dân Quốc, nguyên Thành
viên Ủy ban Thường vụ Liên đoàn Quốc tế của
Hiệp hội Thư viện và Cơ sở (IFLAI) thuộc Tổ chức
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc
(UNESCO), nguyên Chủ tịch Hiệp hội Ủy ban Thư
viện Châu Á Thái Bình Dương (APLAP).
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ới một tâm hồn viên dung vô ngại, một cõi sáng Chân Như bất diệt,
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã không khỏi chạnh lòng trước nỗi niềm
nhân thế, khi nhịp tim Ngài hòa quyện vào từng cung bậc thăng trầm của
kiếp sống phù sinh.
Trong cõi vô thường đó, đời sống đôi khi là những bước chân lặng lẽ, chơi vơi
như con thuyền xa khơi mong tìm về bến đỗ, tìm về một chân trời thuở nào
bàng bạc yêu thương, nhưng bóng Người xưa vẫn mãi là một dấu chim đã xa
khuất địa đàng, còn chăng là một nỗi hoài vọng, nhung nhớ khôn nguôi:
“Đêm qua ta mơ
Chăn gối hiền hòa
Trầm thoảng hương đưa
Ngày đó mặn mà
Người còn bên ta
Tình còn bao la.”
(Mơ Đêm)
Người Tình Thiên Cổ – tuyển tập gồm 46 bài thơ diễm tuyệt do
Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác, chuyển đạt niềm thương, nỗi nhớ,
cùng những suy tư sâu sắc của một tâm hồn đồng cảm với muôn kiếp
nhân sinh và những thân phận đồng cư nhỏ bé, mong manh. Biết bao
vật đổi sao dời, dẫu thanh thoát hay tục lụy, không ai tránh khỏi được
vòng xoay của sinh tử luân hồi. Thương dòng đời vô định, thương thân
phận con người như trời chiều nhạt nắng, vần thơ Ngài gửi gắm bao xót
xa, thương cảm:
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“Lệ như khô và lòng không tiếng nói
Khóc nhân loài thương muôn vật lất lây!”
			
(Hãy Bừng Tỉnh!)
Thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư là sự kết hợp hài hòa giữa ngôn từ và cảm xúc,
giữa tâm linh và đời thường; lời thơ Ngài nhẹ nhàng, sâu lắng, mượt mà như
ánh trăng tỏa sáng mọi ngõ kín của tâm hồn; những vần thơ có lúc như những
con thuyền độc mộc chuyên chở khát vọng yêu thương, vượt qua dòng sông
trầm luân để trở về bến bờ hạnh phúc, có lúc trong lành như cơn mưa hạ, tưới
mát hồn ta trên khắp nẻo vô thường. Nhà Thơ tha thiết nguyện cầu cho nhân
loại sớm tỉnh thức, sớm quay về với Diện Mục Bản Lai, trở về với lối sống từ ái
cao thượng, trực diện với thực tại hầu tạo dựng Địa Cầu của chúng ta thành Thiên
Đàng tại thế, nơi con người và vạn vật được vui sống trong an bình, hòa hợp:
“Bừng tỉnh dậy, anh ơi bừng tỉnh dậy
Bước hiên ngang trên biển cả sông dài
Hãy nhìn thẳng vào mặt trời hực lửa
Nguyền hy sinh mà cứu tử muôn loài.”
		
(Hãy Bừng Tỉnh!)
Trân trọng kính mời bạn đọc êm êm thả hồn vào những áng thơ Người Tình Thiên
Cổ để cảm nhận một tình yêu bất biến, một bến bờ giác ngộ cho tâm hồn người lữ
khách tha hương vẫn mãi hoài mong “một ngày hội ngộ cố nhân xưa”.
Kính xin cảm tạ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã mang đến cho đời một suối nguồn
yêu thương vĩnh cửu, rót vào lòng người niềm hy vọng vô biên qua những vần thơ
toàn bích của Ngài:
“Ta lại về miền giao hoan rực rỡ
		
		
Gió nghê thường lồng lộng hải triều âm.”
				
(Bao Giờ Gặp Lại?)
~ Ban Biên Tập Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
Ghi chú: Các câu thơ in nghiêng được trích từ tập thơ này.
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Cảm Nhận Của Các Nghệ Sĩ Tài Danh
Về Thơ Của Thanh Hải Vô Thượng Sư

P

O

hạm Thiên Thư là một trong những thi sĩ tài danh của nền thi ca Âu
Lạc. Trong cuộc đời gắn bó với nghệ thuật, ông đã cống hiến cho nền
văn học nước nhà những thi phẩm bất hủ như Động Hoa Vàng, Ngày Xưa
Hoàng Thị,… Khi đọc những thi phẩm trong tập thơ Người Tình Thiên Cổ của Thanh
Hải Vô Thượng Sư, thi sĩ Phạm Thiên Thư đã xúc cảm viết tặng Ngài một bài thơ chan
hòa yêu thương và dạt dào ý nghĩa như sau:

Kính tặng
Thiền sư Thi sĩ Thanh Hải Vô Thượng Sư
Ơi “Khuất Nẻo Thời Gian”
Dấu chim và cát biển
Sương khuya giữa trăng vàng
Phong Lan động im hương!
Trần gian thoảng sao mai
Thỏa tìm nhau thơm mới
Địa Cầu – ơi thái dương
Một điểm và vô điểm!
Nửa thơm và hạt nước
Vô tướng Thiền – vườn trăng!
		Phạm Thiên Thư
		29.10.2009
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hi ca và âm nhạc là hai tặng phẩm vô giá dành cho con người, làm thăng hoa
tâm hồn, khiến con người xích lại gần nhau, cảm thông, thương yêu nhau hơn.
Trong cung bậc nhặt khoan của vần thơ, tiếng nhạc, thi sĩ, và nhạc sĩ thường dễ
tìm thấy tiếng nói chung bởi tâm hồn đồng điệu. Cảm tác trước những vần thơ nhẹ
nhàng nhưng tha thiết, trữ tình nhưng sâu lắng của Thanh Hải Vô Thượng Sư, các nhạc sĩ tài
danh đã đưa nhạc vào thơ, chắp cánh cho những vần thơ của Ngài thêm bay bổng. Sau đây là
những tình cảm trân quý, những tâm tình gửi gắm mà các nghệ sĩ tài danh trong nước cũng như
quốc tế yêu mến dành cho Thanh Hải Vô Thượng Sư và những vần thơ diễm tuyệt của Ngài:

Nhạc sĩ Phạm Duy: “Thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư là thơ nói lên sự hòa trộn một cuộc
tình thế tục, là sự thanh khiết của đời sống tu hành. Nhưng theo tôi thì thơ của Ngài không
những là thơ phá chấp của một nữ tu, đó còn là thơ của những chuyến đi tâm tưởng, chuyến
đi của đời người trên dòng sông tư duy. Hành lý là gì? Hành lý là con tim mở ngỏ. Chốn đến
là đâu? Chốn đến là tự thức an nhiên, là một quay lưng không bận bịu, là một trở về rất vô
tư. Đó là những bài thơ “nghiêng tai nghe lại cuộc đời”.”
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: “Tôi cảm thấy mình có diễm phúc là đã để đôi tay mình vươn
tới tầm xa của cuộc đời, như tôi đã có duyên phổ những bài thơ của Thanh Hải Vô Thượng
Sư. Tôi tin rằng sẽ có một ngày nhờ những bài thơ của Ngài mà nhạc của tôi sẽ được chắp
cánh bay xa đến những chân trời mà tôi hằng ước vọng... Tôi cảm ơn Thanh Hải Vô Thượng
Sư, cảm ơn một tâm hồn thi sĩ, một người thành Phật nhưng đã để lại trong lòng những dấu
ấn rất là con người mà tôi cũng như nhiều người khác tiếp nhận được.”
Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương: “Tôi rất hân hạnh đã được đọc và thưởng thức những tuyển
tập thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ý thơ hài hòa mỹ cảm giữa tình yêu và tâm linh. Lời thơ
thật đẹp, tự nhiên, chân thành và giàu nhạc điệu, dễ rung cảm người đọc. Thơ của Thanh Hải
Vô Thượng Sư mang lại cho tôi nguồn cảm hứng phong phú và tôi đã mạo muội phổ nhạc một
số thi phẩm của Người. Xin trân trọng gửi đến Thanh Hải Vô Thượng Sư, một bậc nữ lưu có
tầm vóc quốc tế mà tôi ngưỡng mộ.”
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Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển: “Thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư đa dạng về phong cách.
Những phong cách ấy không phải tự nhiên mà có, mà là cả một quá trình đọc, tham khảo
và thẩm thấu từ nhiều nguồn thi ca khác nhau. Thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư thể hiện
nhiều chủ đề vốn gắn liền với số phận của con người. Có khi thơ thể hiện tâm thức cô đơn
- một tâm thức cô đơn đến tột cùng của con người nhỏ bé trước một thế giới bao la rộng
lớn...”
Nhạc sĩ Chu Minh Ký: “Người ta nói trong thơ có nhạc, riêng đối với tôi khi đọc thơ của
Thanh Hải Vô Thượng Sư, những cảm giác về một không gian thời xa xưa, trước năm 1975,
rất lãng mạn, những hình ảnh, con người và cả những âm thanh cuộc sống mà có lẽ là những
nét nhạc của thời đó, và vì vậy những ai đã có một thời sống trong những tình cảm lãng mạn
đó, thì khi đọc thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đều có thể hát lên những giai điệu
lãng mạn đã sẵn có trong thơ của Ngài.”
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc: “Tôi thể hiện cảm tưởng và sự rung động của mình qua
những dòng nhạc phổ thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Lời thơ trữ tình, thánh thoát
chứng tỏ Tác Giả đã có một quá trình sáng tác nghệ thuật dài lâu. Tôi đã hân hạnh có
dịp phổ một số thơ của Người và hy vọng những dòng nhạc của tôi qua thi phẩm của
Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ khơi dậy nguồn cảm hứng trong mỗi quý vị như tôi đã cảm
nhận vậy.”
Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng: “Cảm ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư đã cho tôi những lời thơ
tình cảm lãng mạn mà tâm linh sâu lắng. Một bài thơ hay tự nó ý tưởng dồi dào, chất thơ
phong phú, ý thơ, tứ thơ mạch lạc rõ ràng. Vẫn biết nhạc chắp cánh cho thơ nhưng ở đây
rõ ràng nhờ có thơ, nhạc mới được bay bổng… Hy vọng sẽ được vinh hạnh phổ thêm
nhiều bài thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong tương lai.”
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Nhạc sĩ Kim Tuấn: “Thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư cho thấy những ý tưởng rất mới,
với vận phong hùng vĩ khác thường. Chứng tỏ Nhà Thơ có một tâm hồn cao thượng, hướng
đến của một tư tưởng lớn, sâu thẳm, ẩn chứa bên trong một nội lực phi thường. Lời thơ
ngấm ngầm len vào tâm hồn người đọc và cảm hóa con người bằng một vẻ đẹp cao quý.
Theo tôi, lối truyền đạt của Người thường chỉ thấy trong cách thể hiện của những tác giả
phương Tây nhưng ít gặp ở những thi sĩ Âu Lạc. Khi phổ nhạc những bài thơ này tôi thật sự
cảm kích và yêu mến Tác Giả của những bài thơ ấy.”
Giáo sư Trương Quang Tân, Formosa (Đài Loan): Được biết đến như một nhân tài ưu
tú của đảo quốc Formosa (Đài Loan), Giáo sư Trương Quang Tân đã cống hiến cả đời mình
cho nghệ thuật thư pháp và hội họa Trung Hoa cũng như có công trau giồi cho cả một thế
hệ nghệ sĩ trẻ. Ông đã được trao tặng các giải thưởng cao quý như Giải thưởng Thành Viên
Đóng Góp Kiệt Xuất Cho Di Sản Văn Hóa Trung Hoa của Tổng hội Văn hóa Quốc gia, Giải
thưởng Văn Hóa của Viện Hành chính cùng rất nhiều giải thưởng khác. Ở độ tuổi 96 đáng
kính, Giáo sư Trương đã thành tựu tột bậc trong lĩnh vực hội họa, thư pháp và nghiên cứu lịch
sử nghệ thuật Trung Hoa. Bằng tinh thần tự tại và cởi mở đối với cuộc sống, những tác phẩm
nghệ thuật của Giáo sư Trương thắm đượm triết lý và phản ánh phong cách sống của ông.
Cảm động sâu sắc khi đọc các bài thơ trong thi tập Người Tình Thiên Cổ của Thanh Hải
Vô Thượng Sư, Giáo sư Trương cho biết rằng ông rất xúc động trước tình yêu tha thiết của
Thanh Hải Vô Thượng Sư đối với vũ trụ và cuộc sống cùng những lời cầu nguyện trầm trầm
vang vọng qua những vần thơ của Ngài nhằm trưởng dưỡng tình thương vĩ đại hơn của nhân
loại đối với Địa Cầu cũng như đối với muôn loài. Giáo sư Trương tin rằng tình thương đại
đồng đó sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tất cả những cư dân thế giới này. Để đón mừng
thi tập Người Tình Thiên Cổ sắp được phát hành, Giáo sư Trương đã chọn một khổ thơ trong
thi tập và viết bằng nghệ thuật thư pháp Trung Hoa thật ấn tượng.
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Người Tình Thiên Cổ
Người đây rồi hồn ta ngập trăng sao
Tim e ấp giờ tưng bừng hoa nở.
Càn khôn ơi!
Người ta yêu muôn thuở
Đã về đây
Ngàn vũ trụ thăng hoa
Sóng reo vui dào dạt đến ngân hà.
Thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Giáo sư Trương Quang Tân (96 tuổi)
tại căn hộ Lishan ~ Hè 2010
Nghệ thuật thư pháp Trung Hoa của
Giáo sư Trương Quang Tân
Các bộ môn nghệ thuật cao quý giúp vun bồi bản tánh tự nhiên và khơi dậy tình thương
trong tất cả chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn Giáo sư Trương Quang Tân vì những đóng góp
vĩ đại của ông cho di sản văn hóa Trung Hoa.
Giáo sư Khương Nhất Hàm, Formosa (Đài Loan): Người nghệ sĩ ưu tú được cả nước
kính trọng, Giáo sư Khương Nhất Hàm, một họa sĩ vẽ tranh thủy mạc và thư pháp gia nổi
tiếng Trung Hoa đương đại. Khi hay tin tuyển tập thơ mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng
Sư – Người Tình Thiên Cổ – sắp xuất bản, ông đã đặc biệt dùng nghệ thuật thư pháp viết tựa
đề cho trang bìa của tập thơ, ấn bản tiếng Trung Hoa, để chúc mừng.
Giáo sư Khương rất đa tài trong rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Từ sự kết hợp các tư tưởng
nghệ thuật phương Tây đương đại với nền tảng truyền thống văn hóa Trung Hoa, những
sáng tạo của Giáo sư Khương đã tạo nên một phương thức nghệ thuật độc đáo mang đậm
chất cổ điển Trung Hoa hòa lẫn nét lãng mạn của phương Tây.
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Tháng 12, Kim niên 5 (2008), khi quyển sách mới của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Nghệ
Thuật Thiên Đàng, được chính thức ra mắt độc giả tại Trung tâm Tây Hồ ở Formosa, Giáo
sư Khương đã đích thân tham dự buổi lễ ra mắt sách này. Giáo sư Khương không những
ủng hộ lý tưởng cao cả của Thanh Hải Vô Thượng Sư, mà còn rất ngưỡng mộ những sáng
tạo nghệ thuật của Ngài.
Mặc dù đã bước vào độ tuổi 85, Giáo sư Khương vẫn luôn kỳ vọng bản thân phải “vượt
qua những ràng buộc cổ hủ, thoát khỏi các hệ tư tưởng lỗi thời,... khơi dậy sức sống và khai
mở bản năng sáng tạo.” Từ bút danh “Thanh Sơn” ông ký trong mỗi tác phẩm, chúng ta có
thể cảm nhận được tinh thần trẻ trung của ông. Chúng tôi vô vàn tri ân Giáo sư Khương
vì những đóng góp nghệ thuật của ông – những đóng góp kiệt xuất đã góp phần làm thăng
hoa tâm thức nhân loại và tôn vinh vẻ đẹp của thế giới.

Nghệ thuật thư pháp Trung Hoa
của Giáo sư Khương Nhất Hàm
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Thi sĩ Ngô Thịnh, Formosa (Đài Loan), nổi tiếng với những vần thơ miêu tả quê
hương: “Thông qua những trải nghiệm cá nhân, quan niệm về tình yêu của Ngài đã trở
nên thật trong sáng và hoàn mỹ.”
Lâm Võ Hiến, Formosa (Đài Loan), tác giả quyển sách song ngữ Hoa-Anh Khung Trời
Vô Hạn, về nghệ thuật ngâm thơ và hội họa: “Thi ca là nguồn dưỡng chất nuôi nấng tâm
hồn! Nhà Thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư soi sáng cửa sổ tâm hồn chúng ta bằng những
thi phẩm của Ngài, khôi phục trạng thái nguyên thủy của linh hồn và tâm thức chúng ta.
Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng tất cả mọi chúng sinh trong vũ trụ đều đồng nhất thể, vì
vậy, chúng ta phải có nghĩa vụ bảo vệ núi, rừng, đại dương và loài vật. “Hãy cùng ta xây
lại hành tinh mới” và mang Thiên Đàng đến cho Địa Cầu, như vậy tâm hồn chúng ta sẽ
được thư thái. Kính mời quý độc giả thưởng thức những thi phẩm diễm tuyệt trong thi
tập Người Tình Thiên Cổ!”
Lâm Hứa Văn Nhị, Formosa (Đài Loan), Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Văn hóa Quả
Hồng Vàng: “Những điều làm chúng ta xúc động không chỉ là ngôn từ mỹ miều mà còn
là tâm hồn khai mở, đức tin và tình thương bao la dành cho muôn loài được tìm thấy qua
những vần thơ nơi đây. Chúng ta sẽ cảm nhận được tất cả những phẩm chất tuyệt vời này
khi đọc những bài thơ trong thi tập Người Tình Thiên Cổ.”
Đường Mỹ Vân, Formosa (Đài Loan), Chủ tịch Đoàn ca kịch Đường Mỹ Vân, Formosa
(Đài Loan) kiêm nghệ sĩ dân ca nổi tiếng.
Bà Đường cho biết những bi kịch trong nhiều gia đình và ngoài xã hội ngày nay có lẽ bắt
đầu từ trạng thái tinh thần cùng tâm thức bất an của con người. Ngoài ra, khi thảo luận
về tuyển tập thơ mới Người Tình Thiên Cổ của Thanh Hải Vô Thượng Sư, bà phát biểu:
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“Nếu mọi người đều đọc thi tập này, họ sẽ cải thiện được phần nào tư cách và nhân phẩm
của mình.”
Bà Đường còn nhận xét rằng thi tập Người Tình Thiên Cổ đề cập đến nhiều quan điểm
khác nhau về cảm xúc, tình cảm bao hàm cả tình thương dành cho mọi chúng sinh và
được minh chứng qua việc lối dinh dưỡng thuần chay hiện đang được khắp nơi ủng hộ.
Bà chia sẻ: “Ăn thuần chay giúp chúng ta phát triển lòng từ bi. Khi quý vị có tâm nguyện
đối đãi với tất cả chúng sinh bằng lòng từ bi thì chắc chắn sẽ cảm động lòng người... Tôi
nghĩ rằng những điều xã hội chúng ta thiếu đó là sự an bình và tình cảm chân thành cũng
như lòng bác ái đích thực. Vì vậy, tôi nhận thấy tập thơ này thật sự đáng được giới thiệu
cho tất cả mọi người.”
Khương Nguyên, Formosa (Đài Loan), nhà văn và thi sĩ, một người yêu quê hương
tha thiết. Sau khi đọc những thi phẩm trong thi tập Người Tình Thiên Cổ của Thanh Hải
Vô Thượng Sư, ông đã bày tỏ cảm xúc qua những vần thơ thật ý nghĩa như sau:
			
			
			
			

“Vần thơ tịnh hóa lòng người
Tâm linh theo nhạc vào trời sắc không
Bụi trần giũ sạch thong dong
Nghiệp duyên liễu đoạn Chân Tâm hiện về.”

			(Nguyên văn Hán Việt:
			
Thi cảnh tịnh hóa tục thế tình
			
Như nhạc phi thăng không tính linh
			
Triền miên tình ti diệt kỹ nhiên
			
Duyên diệt liễu đoạn kiến Chân Tánh.)
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Nhạc Sĩ Fred Karlin (1936-2004), Hoa Kỳ, người từng đoạt giải Oscar và Emmy cùng
nhiều giải thưởng vinh dự khác cho các tác phẩm âm nhạc của ông. Fred Karlin chính là
người đã phổ nhạc cho thiên thi kịch tuyệt vời Người Đi Tìm Hòa Bình và được biểu diễn tại
buổi hòa nhạc của Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Tôi cảm thấy rất vinh dự được soạn bản nhạc
này với nhiều lý do. Là một nhà thơ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã diễn tả những phương
cách khiến chúng ta đang đến gần sự sống tăm tối hơn vì chúng ta không có được sự câu
thông đó. Tôi cho rằng đó là một loại ví dụ hoán vị, minh họa cho việc nếu như chúng ta
nhìn vào bên trong và tự mình thực sự thể nghiệm được sự câu thông đó, thì chúng ta đã
không như vậy, chúng ta đã không tìm kiếm niềm hạnh phúc bên ngoài – cho dù là danh
vọng hay tiền tài, đây là một trong những lời thơ của Ngài đã diễn tả.”
Nhạc Sĩ Bill Conti, Hoa Kỳ, người từng đoạt giải Oscar và Emmy. Ông đã trình bày
một bản nhạc rất đặc biệt phổ từ thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Ca khúc đặc biệt này là
một bài thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư do tôi phổ nhạc; tôi nghĩ rằng ca khúc cần được
trình diễn theo một phong cách rất đặc biệt mới khơi dậy điều gì đó trong lòng khán giả,
vì đó là sự huyền bí của âm nhạc... Khi âm hưởng của bản nhạc này vang lên thì quý vị sẽ
có cảm giác như Thanh Hải Vô Thượng Sư đang ở bên cạnh mình... Nếu tôi được diện kiến
hoặc có hân hạnh được ở bên Ngài, tôi sẽ nói với Ngài thể nghiệm tôi đã trải qua thật tuyệt
vời biết bao. Và những gì Ngài đang ban tặng cho tha nhân cũng tuyệt vời như thế.”
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N Phần 1 O
Tuổi Trẻ
và
Tình Yêu Quê Hương

1

Nhà Tôi

(Sáng tác lúc trẻ)

Nhà tôi nho nhỏ ở ven đồi
Gió nhẹ mây êm giãi lưng trời
Hoa ngàn cỏ nội thơm trùng phương
Thông reo lơi lơi vào nghê thường.
Bướm la đà vườn thơm
Hoa giăng đầy cành non
Hồng vàng son tím đào
Ngan ngát cả trời sao!
Trăng ngời trên núi xanh
Vẳng lời ca an lành
Nhạc vàng theo gió lên
Êm êm vào trời thanh.

2

Con đường rừng thân như vòng tay
Ôm nghiêng hài hoa nâng mộng ngày
Xa xa hải triều vọng âm thơ
Cùng tôi ngân nga trong chiều mơ.
Mùa xuân hoa dại nở đầy non
Mùa hạ ve ru ru giấc nồng
Mùa thu lá vàng thêu đầy song
Mùa đông lửa reo vui bếp hồng.
Bốn mùa hoa nở đẹp lòng tôi
Ngàn phương mây nghiêng nghiêng chào mời
Bạn bè ân cần thêm tình thân
Muông cầm lân la như người quen!
Mang ra cây đàn nguyệt
Rung lên điệu tình tang
Lòng rộn ràng cung thương
Tim luân nhịp theo đàn.

3

Tình tình tình tính tang
Tính tình tình tính tang
Tình tình tình tính tang
Tính tình tình tính tang.

Hạ Nhớ

(Sáng tác lúc khoảng 15 tuổi)

Em nhớ nhỉ vào một ngày chớm hạ
Phượng rực trời như mạch huyết thanh xuân
Cùng chị em rong mát dưới hiên trường
Ôi lưu luyến là phút giờ ly biệt!
Nửa mừng vui nửa ngập ngừng luyến tiếc
Nhặt hoa hồng cài lên tóc thương nhau!
Trăm ngày dài theo xe bụi lăn mau
Ve rên rả như bao lời tha thiết.

4

Anh đi về miền đồng xanh nước biếc
Có suối hồ trẩy nhạc đón người quen
Em qua đò xuôi nhịp mái trường giang
Về xóm nhỏ có mẹ già khoai sắn.
Tàu anh qua vùng biển xanh cát trắng
Bờ thùy dương reo rắt điệu ân cần
Xe chị vào thôn bản chốn cao nguyên
Có mây ngàn che mát nụ cười duyên...
Tôi ở lại đô thành nhiều gió bụi
Đếm hoa tàn chờ nắng hạ mờ phai
Chờ trăm ngày, chờ ấm lại vòng tay
Chờ dạo bước dưới hiên trường râm mát.
Đừng quên nhé, em ơi ngày hoan lạc
Những bạn hiền, thầy quý những tình thân.
Làn gió vàng tung phượng đỏ đầy sân
Và trong tôi, tháng ngày rơi lằng lặng...
Nhớ thương dài như sân trường hoang vắng
Trăm ngày buồn như thế kỷ thầm qua!

5

Nhà Thơ tại ngôi nhà xưa. Munich, Đức quốc.
Hình do vị hôn phu trước đây của Ngài chụp vào đầu thập niên 1980.

Một Ngày
(Sáng tác lúc trẻ)

Một ngày em nghỉ học
Cùng cha về thăm quê
Chuyến xe đò thân thuộc
Lăn lăn trên đường đê.
Hai bên là lúa thơm
Vàng lay trong nắng hồng
Nhà đây, kia ngói đỏ
Mận xoài ươm đầy sân.
Chú vện trườn theo xe
Đuôi vây vẩy gió hè
Bụi hồng lên khuất nẻo
Xa xa mờ rặng tre...

8

Lũ trâu già ngơ ngác
Ngò nghẹ trông lên đường
Đàn cò bay lả lướt
Trên ruộng màu thênh thang.
Đôi bò nâu khì khục
Tải những đụn rơm vàng
Lê càng xe trìu trịt
Chầm chậm chở thời gian.
Qua đây triền núi bạc
Gieo rải, trăm hoa ngàn
Lan hồng và sim tím
Lồng lộng gió đầy hương!
Rồi xuyên ngang bến đò
Lăn tăn sóng vờn bờ
Hoa súng lùa mái nhẹ
Chùm lục bình lô nhô...

9

Mỗi khi xe ngừng trạm
Ríu rít những bạn hàng
Mời chuối tươi, quýt ngọt
Cốc cam thảo giòn tan!
Bánh tiêu và bánh nếp
Bắp luộc và đậu rang
Nước dừa rồi nước mía
Phưng phức mùa quê hương!
Mấy anh phu lực lưỡng
Khuân khuân vác vác hàng
Khách ra vào lên xuống
Rộn rịp như ngày xuân.
***
Xe đang lăn nhịp nhàng
Hành khách chuyện trò vang
Bỗng trời long đất lở
Mọi người nhào lên nhau!

10

Xe bung thành trăm mảnh
Anh tài bay mất đầu
Người tan nát toàn thân
Người chân văng bên cầu!
Thiếu phụ và bào thai
Thom thóp vũng máu đào
Hai bé thơ dăm tuổi
Chìm khuất dòng sông sâu!
Cụ già phau tóc bạc
Tay còn ôm khơi trầu
Hồn phách đà tán lạc
Biết là về nơi đâu?!...
Cùng ba người sống sót
Cha em ôm vết thương
Với máu dòng ri rỉ
Lê hoi hóp bên đường!...

11

Và Một Ngày
(Sáng tác lúc khoảng 16 tuổi)

Một ngày em lên non
Thăm lại túp lều con
Trong khu rừng thơ ấu
Ngày tắm mát sông nguồn.
Thuở ấy thời chiến nghiệp
Cùng dân làng tản cư
Cha mẹ cày đá sỏi
Che chở mầm con thơ
Dựng lều tranh bên đồi
Tránh bom đạn tơi bời.
Em nhớ ngày khoai sắn
Cơm bát lưng bát đầy
Em nhớ đêm lạnh hàn
Lang hùm vây đầy sân!

12

Nhớ khuya đầy trăng vàng
Thoang thoảng mùi hoa lan
Tưng bừng gà gáy sáng
Như những ngày bình an!
Đây nơi cùng bạn bè
Em thường trốn nắng hè
Dưới lùm cây xanh rờn
Chia nhau phần khoai lang.
Tuổi son rồi phai nhanh
Rồi non nước thanh bình
Nhưng thâm tình chia lìa
Vì đôi bờ sông Gianh!...
Một ngày em lên non
Nhìn lại tuổi hồng son
Nhìn rừng xưa núi cũ
Nhìn vết hằn tuổi xuân!...

13

Họa phẩm “Trận Chiến Âm Dương”
của Thanh Hải Vô Thượng Sư
(Trung tâm Tây Hồ, Formosa, 1995)

Họa phẩm này miêu tả hai người đàn ông đóng hai
vai đối nghịch của lực lượng âm dương trong bản
chất con người bị trói buộc vào thế giới ảo tưởng.
Vì thế họ sống chết với nhau trong trận đấu giữa
âm và dương, giữa hư và thực. Vì quá nhập tâm
trong cuộc chiến mà họ không hiểu được sự cần
thiết phải hóa giải sự khác biệt giữa hai người và
hợp tác với nhau để có thể thoát ra khỏi thế giới
Ta Bà, mà ở đây được biểu hiện bởi ngọn lửa đang
le lói chung quanh họ. Hai nhân vật đều không
hay biết về người đàn bà lạnh lùng (một công cụ
của Ma Vương) đang đứng ngoài vòng lửa với nụ
cười mỉa mai: “Các ngươi đều nằm dưới sự khống
trị của ta. Ta có tất cả thời giờ trên đời này để chơi
đùa với các ngươi. Không cần vội. Cứ từ từ nướng
mình trong lửa đi. Từ từ hưởng thụ sự đau khổ
này!” (Ghi chú: Ngọn lửa trong tranh của Thanh
Hải Vô Thượng Sư cháy nhỏ, lờ mờ và rất chậm.)
Họa phẩm nhắc nhở chúng ta đừng để thế giới
ảo tưởng, trông ngỡ như thật, đánh lừa. Chỉ có tu
hành theo bước chân của một vị Minh Sư khai ngộ
chúng ta mới vượt lên khỏi ảo tưởng thế tục và tìm
được Chân Lý vĩnh hằng.

14
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N Phần 2 O
Tình Yêu Muôn Loài

17

Lời Chú Vện
(Sáng tác lúc ngoài 20 tuổi)

Tôi chỉ là chú bé
Nhưng tình thương tràn đầy
Dâng một lòng cho chủ
Suốt đời không đổi thay.

Ôi sao người đẹp quá
Tôi mãi nhìn không ngơi
Ôi bàn tay dịu mát
Làm tươi cả cuộc đời!

Cám ơn người độ lượng
Chăm sóc thân mọn hèn
Cho thức ngon, nước mát
Cho nệm ấm chăn êm.

Tôi thương người khôn tả
Vắng người tôi rã rời
Tôi yêu người mãi mãi
Tôi dù chết thay người
Chín suối sẽ ngậm cười...

Tim tôi chỉ có người
Thờ phượng chủ suốt đời
Ngày ngày chờ trong cổng
Đêm đêm bảo mệnh người.

Ôi thương quá đi thôi!
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Thanh Hải Vô Thượng Sư
với chú chó Lucky do Ngài giải cứu
Bourges, Pháp – 09/2005

Lời Gà Mái

(Sáng tác lúc ngoài 20 tuổi)

Sáng hôm nay ra đồng
Vươn vai chào núi sông
Cùng đàn con bé dại
Ta tắm hồ bơi sông.
Lúc túc theo sau mẹ
Lông tơ vừa đớm màu
Hai mắt như hạt đậu
Phụng phịnh xinh làm sao!
Ngô thóc nhờ ơn người
Ngày ngày vui thảnh thơi
Nước nguồn và cây mát
Cỏ xanh và gió lay.
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Trời mây nước thênh thênh
Đời như chuyện thần tiên
Cám ơn Ngài Tạo Hóa
Cho bao ngày bình yên.
Nhưng bỗng đâu tai nàn
Màng lưới vùng sa ngang
Một lưỡi dao chớp loáng
Tiếng thét chìm máu loang!
Ôi con thơ ở lại
Hồn mẹ đà nát tan!
Ai...thương...giùm...con...tôi...
Đừng...giết...chúng!...Con...ơi!
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Nhà Thơ lúc 14 tuổi
với b é em họ của N gài
tại B ồng S ơn, Â u L ạc

Lời Lợn Con
(Sáng tác lúc ngoài 20 tuổi)

Ngày tôi vừa quen người
Là lúc vừa ra đời
Hồng hào, tròn núc ních
Tôi cùng mẹ vui chơi.
Người nhìn tôi ưu ái
Khen tròn trĩnh xinh ơi!
Mỗi ngày người qua thăm
Đem nước mát, rau ngon...
Mẹ con tôi cảm kích
Hàm ân trọng nghìn vàng
Tôi sống đời êm đẹp
Trong che chở của người
Thân mình càng nung núc
Ăn nghỉ và rong chơi...
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Hôm nay bình minh đẹp
Mây bay lơ lửng trời
Mẹ con đang âu yếm
Hay đâu họa xuống đời!
Hai chàng trai lực lưỡng
Vạm vỡ như hùm voi!
Dồn bẹp thân bé nhỏ
Vào rọ ép rụng rời
Không phương gì trăn trở
Ôi địa ngục nào đây?
Tôi hãi hùng rên xiết
Mẹ ơi, mẹ cứu con
Chủ ơi, mau bảo vệ
Chút đời...tôi non...bé...!

Mẹ tôi kêu não nùng
Mắt đẫm tràn thê lương
Trời cao không chứa hết
Nỗi đau đớn đoạn trường!
Chủ tôi thì quay lưng
Tay còn xoe gập tiền
Tôi lăn lóc sàn xe
Nghe đau lòng hơn thân!
Hai chàng trai cười cợt
Chú lợn này vừa ngon
Ngày mai ta giết thịt
Mừng vợ vừa sinh con!
Ôi đời sao oái oăm
Tôi tê nát cả lòng
Lệ nào tuôn trong tim
Như máu chảy ròng ròng.
Rằng ngỡ người thương tưởng
Nuôi nấng tôi lớn khôn
Nào hay đâu giả tạm
Toàn chỉ là bán buôn!
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Mai này thân tan nát
Thịt xương tôi cực hình
Cho người vui hê hả
Trong tiệc rượu linh đình.
Con người và con ai
Tôi chúc thọ đời dài
Cho gia đình sum họp
Khỏi đau đớn như tôi...
Chúc cả nhà tu phước
Kiếp kiếp được làm người
Cho đừng sanh làm lợn
Nhân quả trả vay hoài!
Thôi vĩnh biệt cuộc đời...
Thương mẹ hiền tím ruột
Con khóc chẳng nên lời...
Mẹ...mẹ...ơi! Mẹ...ơi!
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Hãy Hình Dung
Đó Là Người!

Nguyên tác tiếng Anh: “Imagine It’s Thee!”

Sống tù hãm trong chuồng dơ chật hẹp
Đến bao giờ mới hiểu chữ “k-h-ô-n-g g-i-a-n”
Thân ngập vùi trong phân tiểu hôi tanh
Mặt trời ấm biết thuở nào thấy được?
Da thịt này nào hay làn gió mát
Chỉ con người mới hưởng cảnh vui chăng?
Xoay bên nào cũng trở ngại khó khăn
Thuốc buộc uống làm lu mờ trí óc!
Trưa nóng đốt, đêm lạnh lùng rét mướt
Không khí trong lành? Chỉ có trong mơ?
Âu yếm con? Hay đạp chúng vật vờ!
Hay chết thảm trong nhớp nhơ giá lạnh.
Nếu còn sống khác chi điều bất hạnh
Bị ăn tươi sát hại bởi con người
Mặc cho con chưa đủ lớn tuổi đời
Ôi Thượng Đế! Còn nỗi nào cơ cực!!!
Cơn ác mộng biết bao giờ tả xiết
Loài người ơi, liệu có mấy ai hay?!
Suốt đời tôi trong thống khổ đọa đày
Miếng thịt tôi làm mồi ngon cho họ!
27

Chen chúc nhau trong toa xe gò bó
Toác thịt rồi, tàn phế cả đôi chân
Treo ngược lên một cẳng móc trên trần!
Rạch cổ họng, như một tên tử tội.
Ruột gan đứt, đầm đìa trong máu xối
Tôi đớn đau gào thét lạy van người
Họ lạnh lùng xem chỉ một trò cười
Dường như đã trở thành câm, mù, điếc?
Từ bao giờ con người thành ác nghiệt
Đánh mất cả rồi bản chất yêu thương?
Họ đá, đâm, cắt, mổ… thật vô lường!
Đau thương quá! Nào ai cam chịu nổi!
Cứu tôi với! Nào ai thương tôi với!
Có nghe không? Nào ai có thấy không?
Chỉ toàn máu… máu lênh láng như sông
Trong ngục tối xích xiềng, kinh hãi quá!
Không thấy ai! Chỉ đêm đen búa tạ!
Một cảnh thê lương bóng tối rợn người
Lưỡi dao sắc, thoạt trông đã rụng rời!
Tôi lẩy bẩy, khiếp hồn, run bần bật.
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Nào ai đó chưa từng tin địa ngục
Mau đến đây, nhìn tận mắt một lần
Chẳng ở đâu xa! Đây thật rất gần
Nhân loại ơi, có thể nào như vậy?
Tội tình gì! Người ra tay thế đấy?
Sao nỡ giết tôi? Sao nỡ thịt tôi?
Hãy hình dung đó chính là người
Hãy hình dung đó chính là thân nhân quý vị!
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H ọa p hẩm “N ụ C ười M ùa X uân ”
của T hanh H ải V ô T hượng S ư
Monaco – 2007~2008

N Phần 3 O
Tình Yêu
Vượt Thời Gian
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Người Tình Thiên Cổ
Đêm nay nhìn lên trời sao vời vợi
Nhớ người về từ xa vút hành tinh
Không gian thời gian
Khôn ngăn cách duyên tình
Tim heo hắt thế kỷ dài mong đợi.
Người phương nao
Luân hồi xa vời vợi
Ta đã tìm qua muôn triệu ngân hà...
Chân mỏi mòn trên nghìn cõi ta bà
Người đâu biết.
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Người vân hành
Bao trời xa biền biệt
Gieo ân tình đây đó nẻo càn khôn
Mà tim này
Để cô độc tha phương
Người có nhớ?
Có đoái hoài tình cũ?
Ta bôn ba khắp muôn trùng vũ trụ
Mong một ngày hội ngộ cố nhân xưa
Bao nghìn năm ta vẫn đợi vẫn chờ
Đếm thời gian dài như tình bất diệt!
Ôi ta nhớ
Mắt xưa vờn sóng biếc
Như sao trời soi rợp cả hồn ta
Tóc nhung vàng như mây ráng chiều pha
Dệt hồng mộng bao thuở tình tha thiết!
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Dáng thu mơ
Ấm cả vùng băng tuyết
Dấu chân mềm sỏi đá cũng bâng khuâng
Nụ cười thơm vương hoa mới đầu xuân
Lời ru lã chim chiều êm cánh mượt.
Rừng núi reo vui khi gót vàng tha thướt
Cỏ mềm non pha màu áo mây trời
Cây lá mơ màng
Suối ngàn thánh thót
Nghìn thu đông vầng trăng vẫn bồi hồi
Như tim này
Mãi thương nhớ khôn nguôi.
Tình yêu là miên viễn...
Ta nâng lên ngai hoa, phùng vương miện
Cho trần gian rực rỡ mộng tinh cầu!
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Người đây rồi hồn ta ngập trăng sao
Tim e ấp giờ tưng bừng hoa nở.
Càn khôn ơi!
Người ta yêu muôn thuở
Đã về đây
Ngàn vũ trụ thăng hoa
Sóng reo vui dào dạt đến ngân hà.
Nhưng khóe mi nhìn nhau sao lặng lẽ
Người
Ta
Ngỡ ngàng
Quen, lạ?
Nói gì đây, trầm luân ngăn cách quá.
Nhớ gì không
Tinh cầu xưa giáng hạ?
Thuở ân cần như chăn gối đêm mưa.
Tình muôn năm
Giờ một thoáng hững hờ!
Viên sỏi lạnh trôi lăn vùng Địa Hải.
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Phút chia xa
Đoái nhìn nhau ái ngại
Biết kiếp này
Hay lại sẽ ngàn sau?
Ngày sang khuya chăn gối đẫm men sầu
Trăng sao mờ
Mây lặng buồn phai bạc
Ai hay chăng một cõi sầu bát ngát
Nhìn trăng đầy
Ai có nhớ trăng vơi!
Nhìn trùng dương có thấy lệ nhớ người?
Nhìn lá rụng
Có thấy lòng xao xác?
Trong gió lạnh nghe như chùng phím nhạc
Mưa bên ni sao không thấm bên tề
Nhạt vết chiều hoàng hôn xuống lê thê
Và thêm nữa một đêm dài thế kỷ...
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Người yêu ơi!
Thà gặp nhau trong mộng mị
Hơn tấc gang mà sông núi muôn trùng
Nghẹn nhìn xuôi che lệ nóng rưng rưng
Muôn vạn lời
Theo mưa đông tuôn vào biển lớn.
Cả thiên địa dang vòng tay sầu muộn
Bóng hồng bên người
Hay đao phủ của lòng ta!
Trời đất bao la
Thời gian miên viễn
Kỳ duyên mấy kiếp
Đã thiên thu.
Sao buồn chưa nguôi?
Sao tình chưa vơi?
Vết chân hằn nhớ nhung bao phương trời
Muôn vì sao lung linh nạm tên người
Mà nay
Ôi! Sao thầm lặng.
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Ta gửi tình lên mây trắng
Lên núi cao
Vào gió dạt dào...
Còn lại gì
Ta khép nép
Giấu trăng sao
Sợ nỗi niềm băng hao.
Người xưa ơi
Có nhớ gì
Chút duyên kỳ ngộ?
Hãy gửi vào trong gió
Tiếng thì thầm:
“Muôn đời không quên!...”
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Thanh Hải Vô Thượng Sư
Cap Martin, Pháp – 29/08/2009

Mơ Đêm
(Sáng tác lúc trẻ)
Thi phẩm diễm tuyệt này đã được nhà soạn nhạc
lừng danh 2 lần đoạt giải Oscar, Al Kasha, phổ
thành ca khúc và được ca sĩ từng đoạt giải Emmy
và được đề cử giải Tony, Liz Callaway, trình diễn
trong buổi nhạc hội kỷ niệm đệ tứ chu niên thành
lập Truyền Hình Vô Thượng Sư với chủ đề Cho
Nhau An Bình (Gifting Peace).

Đêm qua ta mơ
Chăn gối hiền hòa
Trầm thoảng hương đưa
Ngày đó mặn mà
Người còn bên ta
Tình còn bao la.
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Đêm qua ta mơ
Xa dấu bụi hồng
Nhẹ bước thiên thai
Thong dong một lần
Bên đồi hương hoa
Muộn phiền buông xa.

Em ơi! Em ơi!
Sông trôi miệt mài
Tìm bến thương xưa
Cho thơm ngày dài
Phận người vui mang
Ngậm lời than van.

Đêm nay ta về
Mưa núi lê thê
Xe lăn nẻo buồn
Mây giăng não nề
Mời mọc cơn mơ
Cơn mơ ngọc ngà
Cho quên cõi người
U mê!

Đêm qua ta mơ
Theo cánh nhạn hồng
Lả lướt mây xanh
Thênh thang trời lộng
Một đời thong dong
Một đời thong dong.
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Khuất Nẻo Thời Gian
Người như là dấu chim
Bay vút trăm miền
Ta theo làn sương khuya
Tan vào đêm quên!
Người như là ánh trăng
Soi nẻo muôn trùng
Ta như là sao mai
Muộn màng phôi phai!
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Người thiên thu về đây
Sao tình dáng mây bay
Thà tìm nhau trong mơ
Lời yêu nào đơn sơ
Bàn tay nào quen ấm.

Người như miền thái dương
Soi dấu huy hoàng
Ta như loài phong lan
Thu mình im hương!

Thời gian ơi, thời gian!
Ru tình bóng đêm hoang
Thà tìm nhau trong mơ
Người xưa nào trìu mến
Lời xưa nào thiết tha.

Người như thuyền qua sông
Trôi mãi xa bờ
Ta theo dòng mưa đông
Bên đồi lang thang.
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Tình Xưa
(Sáng tác lúc 20 tuổi)

Người về tình đã hoang xưa
Mờ phai vàng đá bạc thưa tơ hồng
Người bên thành nội ngập ngừng
Người trong lầu các bâng khuâng mệnh đời!
Rưng rưng sương rải lưng trời
Mưa lầu tây nhạt môi cười lả nghiêng
Đêm khuya mành trở canh phiền
Lòng ai lay lắt phai đèn nến hao.
Nếp xưa tiền sử hoàng bào
Hài thơ nghiên bạc, gieo cầu gác hoa
Nay về lạnh giấc Nam Kha
Mộng hồ điệp cánh là là mây sương.
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Sát na mơ bá đồ vương
Thành xiêu quách ngả buồn thương luân hồi
Thương tình gió bạt mây khơi
Thương hoa tàn rũ bên đồi thu xa.
Kiếp nào người đã yêu ta
Hồng trau phấn lượt nay là hư không
Đêm đen bạch lạp lưng giòng
Lung linh nghiệp dĩ tiền vong hiện hình...
Trầm trầm luân nhịp thiền kinh
Tay đưa tràng hạt phù sinh buông chào
Thiên niên mờ tỏa mộng đào
Chiếu chăn bừng ngộ phủ vào chân nguyên.
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Vương Hoàng
Mười năm từ tương diện
Đời chia bao núi sông
Bỗng chiều này tái ngộ
Miền duyên hải tưng bừng!
Nỗi niềm xưa bỡ ngỡ
Ân tình xưa triều dâng
Con tim vui mở hội
Bước chân nhịp ân cần.
Một thoáng lòng ngây ngất
Một thoáng mộng lâng lâng
Mười năm tình ngỡ khép
Nay tình bỗng dâng tràn.
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Người về từ muôn thuở
Càng thanh tú cao sang
Cho lòng ai rộn rã
Mơ lại thời gối chăn.
Vương hoàng của lòng ta
Bao thuở nào khắng khít
Nay người đến bên đời
Cung xưa còn trỗi nhịp?...
Phím xưa còn lên tơ
Hay nhạc lòng phôi pha
Hoa xưa tình mấy đóa
Trang đài còn hương đưa?
Sao lời chìm môi quên
Ngỡ ngàng đôi mi hoen
Tim ân tình rộn rã
Nhưng bước ngại chân mềm.
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Gang tấc mà dặm trường
Tương kiến mà trùng dương
Nhìn ai lòng tha thiết
Lời sao thành tơ sương!
Ôi con tim trần thế
Mờ phai nét vô thường
Nghìn thu tình hoang phế
Mơ chi thời uyên ương!
Bao giờ cùng tương hội
Dạo lại khúc nghê thường
Cho mộng tình Chức Nữ
Muôn đời cùng Ngưu Lang!
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Nhà Thơ
Athens, Hy Lạp
Đầu thập niên 1980

Gửi Người Tình Muôn Thuở
Nguyên tác tiếng Anh: “To the Love of My Lives”

Khi dòng cát thời gian trôi xa
Kỷ niệm vàng son
Nhè nhẹ quay về
Khơi niềm nhung nhớ.
Một trăm lẻ chín ngàn
Năm trăm và hơn nữa...
Là số ngày trên trần gian
Ta xa cách
Mà ta đã chia tay ư?!
Ôi Hoàng Tử!
Hỡi người tình dấu yêu.
Ta có thể nói gì?
Nói được gì chăng!
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Vũ trụ như bất động...
Ngẩn ngơ nhìn!
Chứng nhân của con tim
Im lặng!
Cửa ngọc và cấm thành
Khóa kín dấu yêu đương!
Tiền tài và lợi danh
Ngăn cấm những chân tình.
Có bao giờ chàng mong được
Tự nhiên?
Có thể nào tình xưa
Lại một lần hoa nở
Vượt trên mệnh số?
Đã mười năm qua
Kể từ khi tái ngộ
Tim này vẫn gõ nhịp lẻ loi
Thầm hỏi Thiên Đàng
Phận số sao bẽ bàng!
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Xuân đến rồi xuân đi:
Trời vẫn ban muôn ngàn hoa thắm
Làm ấm mặt Hoàn Cầu.
Có một người vương vấn tình xưa
Sao Trời nỡ hững hờ!
Thời gian không thành lũy
Mà chia cách đôi nơi
Dù tình yêu còn mãi
Từ nay và tương lai
Tim ta vẫn e dè.
Lá thu nhè nhẹ rơi
Giăng giăng từng lối nhớ
Gió đông lê vời vợi
Xóa nhòa bao dấu chân
Những ngày xưa ân cần
Ta là ai
Hay chẳng là ai
Quên đi ký ức mờ phai.
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Người nhớ thương
Lòng vấn vương
Ưu phiền!
Người tìm quên
Có được chăng hạnh phúc.
Đời sẽ là thiên thai
Khi ta hoài giữ lại
Những kỷ niệm ngọt ngào
Thời nao...
Tái bút: Gửi Hoàng Tử
Để một thoáng bình an
Để thắp sáng nụ cười.
Thương!

53

Gửi Hoàng Tử

Nguyên tác tiếng Anh: “To Prince”

Đi qua Bistro de Paris.
Sao quán hôm nay thật đông người?
Ôi! Hoàng Tử!
Tim em lỗi nhịp
Bởi từ lâu...
Ta chưa gặp lại nhau.
Em hầu như đã quên
Chàng thanh xuân tuấn tú
Hay nét chững chạc khiến chàng thêm quyến rũ:
~ Trí huệ quang minh
Rạng ngời trong ánh mắt.
~ Dung mạo trang nghiêm
Ngôn từ điềm đạm
Chân tình nồng ấm.
~ Ngạc nhiên và hãnh diện
Em ngắm chàng trong ngưỡng mộ thương yêu.
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Trọng trách trên vai đất nước mỹ miều
Vẻ thanh lịch làm mềm lòng thiên hạ
(nhất là lòng em!)
Em an nhiên thanh thản
Nguyện cầu chàng sứ mệnh viên thành...
Nhưng đàng sau nụ cười rạng rỡ
Chừng như thấp thoáng nỗi cô đơn?
Ôi! Em sẵn sàng đổi đi tất cả
Để đến bên chàng an ủi phút giây
Nâng tay chàng và bước đi thật khẽ
Khi thế giới vô thường này
Chẳng khác nào một thoáng mây bay.
Em muốn chàng nhìn thấy
Một thoáng Thiên Thai;
Vườn Địa Đàng nhân thế đã mờ phai.
Hay đơn giản chỉ xoa nhẹ bờ vai
Và cất lời ca cho hồn chàng thanh thản.
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Dạo cung đàn nơi ngàn xa lãng mạn
Nơi chàng chưa từng đến viếng một lần.
Kể chàng nghe những câu chuyện kỳ thần
Đã xảy ra trên hành trình vời vợi.
Hay để chàng tựa đầu mệt mỏi
Trên gối mây giăng tím bầu trời
Dìu bước chàng trên ái lộ thảnh thơi
Tắm chàng bằng nước hoa hồng ngào ngạt
Thắp ngọn nến lung linh ấm áp
Thả hồn trong tiếng nhạc du dương.
Đọc chàng nghe huyền thoại dị thường
Chứa muôn điều tinh hoa kỳ bí
Hay đưa chàng vào giấc nồng mộng mị
Ngọt ngào hơn sen thắm Á Đông!
Mát dịu hơn cơn mưa mùa hạ...
Hoặc cải trang thành mặt người rất lạ
Lẻn vào rạp xi-nê
Bắp rang và soda
Buồn vui theo diễn cảnh
Trêu chọc những vai tà.
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Rồi đưa nhau đến nhà hàng Trung Hoa
Chàng có thể trổ tài dùng đũa
Hoặc chỉ ngồi tay đan tay nhau
Hay dạo công viên trong nắng chiều
Hoặc thưởng thức món pizza nóng hổi
Kể nhau nghe những chuyện vẩn vơ.
Ôi! Nét thanh lịch nơi chàng
Đắm say hơn bao giờ
Cho em dệt nên bao mộng mơ.
℘

Cuộc đời này có nghĩa gì
Khi không còn ai
Chung vui niềm hạnh phúc!
Hay mỗi độ cô đơn chợt về
Mang theo một nỗi buồn chất ngất!
…Ôi nhớ lắm những tháng ngày trăng mật!
Những kỷ niệm xưa hoài niệm bùi ngùi
Trước khi bức màn lạnh lẽo buông rơi
Và cuộc đời viết lên tuồng tiết mới.
Hạnh phúc nào phơi phới
Thả hồn trong mắt nhau
Tình Yêu là Cuộc Sống muôn màu!
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Thế gian giờ đây một nơi lạnh giá
Cho đôi ta trầm luân
Nhưng em rất vui mừng
Có chàng giáng hạ.
Biết đâu đấy lần sau cùng gặp gỡ
Của đôi ta nơi thế giới ta bà
Dù chỉ là một thoáng mây qua!
Dòng đời trôi mãi
Chúng ta đã chào nhau
Chúng ta đã xa nhau...
Ôi, đã bao lần thế nhỉ!
Vẫn xót xa ngọt ngào
Khi gặp lại người yêu muôn thuở
Tuy rất gần nhưng xa trong nỗi nhớ!
Khiến lòng ta thổn thức
Mơ ước thuở xa xưa!
Thương nhớ dài hơn những ước mơ!...
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Thanh Hải Vô Thượng Sư
Cap Martin, Pháp – 15/08/2009

Lời Chúc Mừng Hoàng Tử
Nguyên tác tiếng Anh: “Congratulatory Note to Prince”

Trước biển người tung hô chúc tụng
Bóng dáng chàng rạng rỡ ngàn xa
Nguồn cảm hứng của ta:
Chìm trong tiếng hò vang rộn rã.
Người vui mừng
Người ngấn lệ rưng rưng
Lòng muôn người nao nức mở hội xuân
Đón tân vương với bao niềm hy vọng
Đất nước thanh bình rỡ ràng mạch sống.
Tim ta hòa nhịp hoan ca
Cùng thần dân nơi xứ sở ngọc ngà
Nguyện chúc Minh Vương
Phước tày Thiên Địa
Với trọng trách trên vai
Chúc ngài dạt dào ân sủng
Con đường ngài đi thênh thang lối rộng
Ngày tháng nhẹ nhàng như tơ
Song thân ngài tự hào nơi Thiên Quốc
An lòng nhìn vương tử hiền minh.
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Từ lữ quán ven triều
Kính gửi đến Quốc Vương
Với tất cả chân tình
Lời chúc mừng và tôn kính.
Nay ngài lên ngai chín đỉnh
Đường đôi ta khó thể trùng phùng
Chỉ mong ngỏ một tấm lòng
Chẳng đổi thay
Dù non mòn bể cạn!
Hỡi Hoàng Tử thanh tú nhất trần gian!
Nguyện mong ngài – đấng minh quân lỗi lạc:
Vinh hiển trường tồn như nhật nguyệt
Trọn cuộc đời chan chứa những điều may
Nhân thời khắc lưu truyền thiên sử...
Nguyện Thiên Đàng từ ái gia ân ♥
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Luân Đôn

Nguyên tác tiếng Anh: “London”

Luân Đôn mênh mông quá
Lòng dễ thấy cô liêu
Đặc biệt khi mình yêu
Một người không chung lối.
Tự nhủ hãy chóng quên
Nhưng nỗi nhớ không tên
Như vượt thác qua ghềnh!
Đà ghi vào tâm khảm
Bao nghĩa tình sâu đậm!
Ví không có luân hồi
Sao tình ta quá đỗi khúc nôi?
Nỗi lòng tỏ cùng ai?
Trần gian sao im tiếng.
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Hỡi chàng dấu yêu ơi
Thế sự khác nhiều rồi.
Biết chúng mình
Có còn chăng cơ hội?
Sao nghe lòng sóng nổi!
Ánh trăng vàng
Sao lấp lánh
Gió mơn man vô tận
Côte d’Azur vẫn dào dạt xanh.
Hãy sống vui từng ngày
Thiên Đàng luôn diễm tuyệt
Nhưng Thiên Đàng trong ta
Sao như vầng trăng khuyết?
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Ôi! Giọng nói dịu dàng
Làn môi mềm mại
– gọi mời –
Mắt sáng lưu ly
Dung hình vương giả
Đưa ta lên chín tầng mây
Làm tim ta rộn rã
Xa bay!
Ôi, ta phải làm sao?
Ai đưa ta đến bên Hoàng Tử?
Ta sẽ chết trên đường lữ thứ
Trong tình yêu vụn vỡ, hư hao
Tiếc thương hoài kim cổ
Bởi ân tình ta tràn đầy
Thiên Đàng cũng đắm say!
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Ta vững tin
Đôi chúng mình sẽ tạo nên kỳ tích
Cho đời ta và thế giới xung quanh.
Làm sao để ngỏ lòng
Mà chẳng như khoa trương
Không vượt qua phận thường...
Nhi nữ?
Ta vẫn ước một ngày
Khi đôi tim hòa điệu
Thế giới sẽ hoan ca
Cho trùng phùng miên hậu.
Nguyện cầu Đấng Từ Phụ
Ban ân phước nhiệm mầu
Cho nhau.
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Cố Nhân

Nguyên tác tiếng Anh: “Old Lover”

Đêm dài dằng dặc
Biển mù khơi
Thuyền ai thấp thoáng ánh đèn lơi.
Gợi trong tôi
Đôi niềm vương vấn
Một ước mơ
Xin đừng là... lại một ước mơ thôi.
Ta muốn sống bên bờ biển xanh
Khuất chốn hoàng thành.
Bởi ta sợ
Gợi lên trong ta
Niềm dạt dào thương nhớ
Người đã chiếm trọn hồn ta
Nhưng vời vợi mù xa!
Ngoài trời mưa buông lơi
Hay lệ ta tuôn rơi?
Luân Đôn chẳng thể dừng lâu
Khi nỗi nhớ bồi hồi
Cố đô hỡi
Ta không nỡ xa rời
Khi da diết nỗi nhớ thương người...
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Cố nhân của ta ơi
Dẫu sao nơi này
Ta cùng chung nhịp thở
Biết đâu định mệnh vần xoay
Ta có duyên may tương ngộ!
Thế nhân nhờ không khí để thở
Còn ta hiện hữu bằng giấc mơ!
Thời gian sao trôi mãi...
Biền biệt phương nao
Bỏ lại sau lưng niềm vô vị!
Ước chi ta được nắm bàn tay người êm ái
Rồi phút giây
Chìm trong mắt biếc diệu kỳ
Ta sẽ chẳng còn tha thiết gì
Hay luyến tiếc mông lơi
Dẫu ngày mai giã biệt cõi đời.
Nhưng ta mong sống mãi
Trong hỷ lạc đời đời
Cùng tình yêu miên viễn
Bên người.
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Lối Thơm

Nguyên tác tiếng Anh: “The Fragrant Path”

Lối nhỏ
Từ lữ quán
Sang Bistro de Paris
Ngang công viên xinh xắn
Em gọi là “lối thơm”
Bởi làn hương thoang thoảng
Từ trăm hoa ven đường.
Tạ ơn đời có chàng
Kinh đô này mỹ lệ nhất trần gian
Nơi Hoàng Tử khôi ngô ngự trị!
Một vương quốc mộng mơ, tình tứ
Tựa như chàng.
Ta sẽ tin
Chuyện thần tiên có thật
Vì nơi đây tình yêu dào dạt
Chan hòa không gian.
Người về từ muôn phương
Cũng vì yêu đương...
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Nhưng lòng em ngại ngùng
Tim gõ nhịp bâng khuâng
Khi vào chốn hoàng cung.
Nghìn máy hình chói sáng
Trên mỗi bước em đi
Thuở ban đầu khép nép
Một chuyến thăm “bình dị”
Thành trọng đại lễ nghi!
Ôi!
Khi Hoàng Tử khả ái ngỏ lời
Là ngày mai
Chúng ta thăm hoàng cung
Chàng nào hay lòng em sợ mông lung
Có lẽ em thẹn chết
Trước khi vào đến cổng!
Nên vội nói
Thưa “KHÔNG”!!!
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Bao năm lặng lẽ
Tuổi đời lớn khôn
Tiếc năm xưa dại khờ
Em thầm mong
Chàng ngỏ lời lần nữa
Em sẽ đến dù mưa giông nắng lửa.
Vâng! Em sẽ chết vì chàng
Em sẽ chết vì yêu.
Thứ lỗi cho em thuở ấy thẹn thùa!
Đời còn gì quý hơn
Đáng hơn để sống...
Em thật quá ngây ngô
Nào hay đâu một tấm chân tình
Xin cho nhau một cơ hội nữa
Cơ hội nghìn vàng
Em quyết lòng
Gìn giữ tựa trân châu.
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Như cuộc đời không có ngày mai
Như thế nhân không có ngày qua
Như chúng ta chưa gặp bao giờ
Như chúng ta xa lạ tình cờ!
Một lần là tình nhân
Mãi mãi là tình nhân
Huống chi ta nhiều kiếp
Đã bên nhau tha thiết!...
Hỡi người dấu yêu!
Em chẳng mơ cao
Chỉ mong một điều:
Mai này mình bên nhau
Trong quãng đời qua mau
Xây hạnh phúc tương lai
Đời là Thiên Thai!
Ánh dương của lòng ta
Ước mơ này
Có quá vời xa?
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Chàng và Vương Quốc
Nguyên tác tiếng Anh: “You and the Kingdom”

Chẳng vì vương quốc đẹp nguy nga
Mà vì chàng ngự giữa tim ta
Cho dù cung ngọc bao tráng lệ
Vắng chàng chẳng khác tuyết đông sa!
Ôi! Chàng phong thái rực hào quang
Chiếu sáng hồn ta rạng phố phường
Nao nức đong đầy bao nhung nhớ
Chẳng biết vì sao
Thoáng ngỡ ngàng!
Phải chăng vì dung vẻ chàng cười
Hay lời chân thật ấm làn môi
Hay vì đôi mắt ngời xanh biếc
Chợt thấy lòng ta khẽ bồi hồi...
Ôi chao người đâu mà oai phong
Hào hoa thanh tú tựa trăng rằm!
Dõi bóng chàng đi trên mỗi bước
Vương vấn tình hoa bao nhớ mong
Ta khẽ chào chàng trong bức ảnh
Gửi gió theo chàng
Một chiếc hôn.
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Hỡi chàng yêu dấu của ta ơi
Có biết lòng ai đang bồi hồi?
Ta đây người đấy trong gang tấc
Mộng ước bên nhau
Một kiếp người.
Phải chăng vì một lão phù nhân
Vung vẩy trên tay chiếc đũa thần
Chia cách đôi ta người mỗi ngả
Chàng về điện ngọc
Thiếp bâng khuâng…
Đố ai xóa được vết tình yêu
Trăm nẻo luân hồi vẫn sơn keo
Non mòn bể cạn lòng son sắt
Một mối duyên xưa đến kiếp nào!
Chờ đến một ngày tình lại mới
Như thơ như nhạc như trăng sao.
Và người trong mộng nghìn năm trước
Thôi đợi thôi chờ thôi ước ao
Bên nhau dệt mối tình son thắm
Hạnh phúc triền miên tựa thuở nào…
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Lời Phân Ưu
Nguyên tác tiếng Anh: “Condolence Note”

Hình dung một quân vương
Đấng trị vì tối thượng
Quyền lực nhất Địa Cầu
Kho báu nhiều dường bao!
Nhưng trong một chớp mắt...
Song thân ngài lìa đời:
Ngài thành kẻ mồ côi
Như bao người cô tử
Trên cõi thế gian này!
Nào ai hiểu được chăng
Nỗi đau thương tan nát!
Không một món quà nào
Gợi lên niềm an lạc
Trong trái tim trĩu buồn
Của một người
Đã mất “tất cả” rồi!...
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Ôi quân vương của ta!
Tang thương cõi ta bà
Thượng Đế cũng ngậm ngùi
Trầm tư (thật sâu xa)
Nỗi đau còn in đậm
Trong trái tim lụa là!
Mọi phân ưu vô nghĩa
Chia buồn được gì chăng!
   ℘

Có một “kẻ vô danh”
Ngồi “góc” tiệm Jimmy
Hạ này đêm thứ bảy
Nhìn thế giới bộn bề
Ôi sao mà tất bật!!!
(Tự hỏi) Hoàng Tử vắng
Sao vẫn bày tiệc vui?!!!
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Ả nh: N hà T hơ
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N Phần 4 O
Thơ Đề Tặng
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Họa p hẩm “Lời Từ BiệtHân Hoan”
của T hanh H ải V ô T hượng S ư
Menton, Pháp – 08/2008

Thanh Hải Vô Thượng Sư
Trung tâm Martin, Pháp
08/08/2009
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Đóa Sen Vàng

(Kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Mãn Giác)

Một đóa sen vàng đã ra đi
Trần gian ai mấy luyến lưu gì!
Nhưng người ở lại sầu tam giới
Hỡi đóa sen vàng sao vội chi?
Thanh Hải Vô Thượng Sư
Ngày 15 tháng 12 năm 2006

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Mãn Giác (1929-2006), một thiền sư, thi sĩ đồng
thời là vị học giả và nhà giáo dục nổi tiếng của Âu Lạc (Việt Nam). Bên cạnh những
đóng góp rất lớn cho Đạo pháp, ngài đã để lại một kho tàng thi ca cho dân tộc qua
các thi tập Kẻ Lữ Hành Cô Độc, Thơ Huyền Không, Mây Trắng Thong Dong,...
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Sayonara
(Kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Mãn Giác)

Được tin Hiền Đức quy thiên
Xốn xao hoa lá bên triền thu phong
“Người đi như chiếc lông hồng”
Trần gian để mặc sắc không hão huyền.
Nhớ xưa lòng rộng trăm miền
Trùng dương nhẹ gót lâm tuyền vân du
Lời kinh còn thoảng hương đưa
Áo vàng lộng gió bây chừ còn đâu!
Người đi hoa cỏ se màu
Chùa xưa lặng lẽ cúi đầu trầm tư
Người về đối diện Chân Như
Một trời ưu bát* nở từ tâm không.
Ngày 16 tháng 12 năm 2006
* Ưu bát: Hoa quý (Một loài hoa huyền thoại hàng ngàn năm
mới nở một lần, dựa theo truyền thuyết Ấn Độ.)
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Xuất Bút
Cho Hoàng Cầm
Đời đã Hoàng hôn ta về quê
Thơ màu bạch hạc tóc pha lê
Cầm như một thoáng trong trường mộng
Giữa cõi thanh vân ngát nẻo về.
Vô Tử – Ngày 7 tháng 5 năm 2010

Hoàng Cầm (1922-2010), nhà thơ của vùng Kinh Bắc, tên thật là Bùi Tằng Việt. Trong 88 năm
“sống để yêu và yêu để viết”, nhà thơ Hoàng Cầm đã để lại cho nền thi ca Âu Lạc (Việt Nam)
một di sản tinh thần to lớn mà tên tuổi của ông gắn liền với những đại thi phẩm như Lá Diêu
Bông, Bên Kia Sông Đuống, Về Kinh Bắc, Tâm Sự Đêm Giao Thừa,… và những vở kịch thơ như
Kiều Loan, Hận Nam Quan,...
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Về Thu Hồ
Hồn cổ ngự mang mang
Phơ phất lá Thu vàng...
Chim hồng lên bạt gió
Cánh là đà hư vô
Ca chi “sầu ly biệt”
Buồn chi cỏ ven Hồ.
Tim nào như gấm dệt
Lòng xưa nào nhung pha
Cung nào như suối ngọc
Nhạc nào như mưa sa!
Nay trần gian im vắng
Thu chìm bóng Hồ xa!
Dư âm hề mấy điệu
Bảng lảng cuối quan hà!
Vô Tử – Ngày 19 tháng 5 năm 2000
Thu Hồ (1919-2000) – tên thật là Hồ Thu – là một kịch sĩ, thi sĩ và là một trong những
nhạc sĩ tiên phong có công khai sáng nền tân nhạc Âu Lạc (Việt Nam). Trong suốt 50
năm hoạt động nghệ thuật, Nhạc sĩ Thu Hồ đã để lại cho đời một di sản nghệ thuật
phong phú với hơn 200 ca khúc diễm tuyệt như Quê Mẹ, Tiếng Sáo Chiều Quê, Nhớ
Nhau, Sầu Ly Biệt, Tím Cả Rừng Chiều,...
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Gởi Lê Uyên Phương
Người đã về một Phương
Cõi Uyên du bất diệt
Như sen bỏ “vũng lầy”
Như trăng lìa bóng mây
Nhớ người xưa dịu hòa
“Ngày buồn” tim thiết tha...
Cõi người như huyễn mộng
Như sương sớm mưa chiều
Bên bờ sông định nghiệp
Thuyền ai vừa nhổ neo
Về Phương nao lữ khách
Uyên hoặc một mái chèo!
		Vô Tử – 1999
Lê Uyên Phương (1941-1999) là người nhạc sĩ tài hoa của nền tân nhạc Âu Lạc (Việt
Nam). Tên tuổi của Lê Uyên Phương gắn liền với nữ ca sĩ tài danh Lê Uyên, khi hai người
tìm thấy tiếng nói chung cùng sự đồng điệu trong âm nhạc và cuộc sống. Anh đã để lại
cho đời những tình khúc bất hủ như Vũng Lầy Của Chúng Ta, Tình Khúc Cho Em, Buồn Đến
Bao Giờ,…
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Gởi Thái Hằng
Mình tự biết lòng nhau
Xót xa thầm không nói!
Người đi về hư vô
Người về buồn cỏ mộ.
Thái sơn lòng không ngăn,
Thương nhau tình vĩnh Hằng...

Cho Phạm Duy

Vô Tử – Ngày 14 tháng 8 năm 1999

Duy còn ai bên đời
Đong ngày tháng thầm rơi
Mùa son không ngoảnh lại
Hằng thương tiếc nào nguôi!

Phạm Duy (sinh năm 1921), tên thật là Phạm Duy Cẩn. Ông được xem là một cây đại thụ trong nền tân nhạc Âu Lạc
(Việt Nam) với số lượng sáng tác đồ sộ và đa dạng về thể loại từ tình ca, dân ca, đến đạo ca, trong đó có những
nhạc phẩm đã trở nên bất hủ và in đậm trong lòng người dân Âu Lạc như Tình Ca, Bà Mẹ Quê, Con Đường Cái Quan,
Mẹ Việt Nam,… và đại tác phẩm mới nhất – Minh Họa Kiều. Những nhạc phẩm bất hủ của ông đã chắp cánh cho
những tiếng hát vượt thời gian Thái Hằng, Thái Thanh, Lệ Thu,… bay cao, bay xa trong khung trời nhạc Việt.
Nữ danh ca Thái Hằng (1927-1999), người con gái xinh đẹp của đất Hà Thành ngàn năm văn vật. Bà tên thật là
Phạm Thị Quang Thái, xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc và là hiền thê của nhạc sĩ Phạm
Duy. Tiếng hát cùng tên tuổi lẫy lừng của Thái Hằng gắn liền với ban hợp ca Thăng Long và những ca khúc diễm
tuyệt của nhạc sĩ Phạm Duy. Đến nay giới thưởng ngoạn âm nhạc Âu Lạc (Việt Nam) vẫn còn nhớ mãi giọng ca
của bà qua những nhạc phẩm mượt mà bất hủ như Tiếng Sáo Thiên Thai, Tình Hoài Hương, Tình Ca,...
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Người Hùng Thầm Lặng
(Tặng tất cả những cảnh sát viên tốt)
Nguyên tác tiếng Anh: “The Quiet Hero”

Trong cơn gió của mùa đông hàn lạnh
Anh trang nghiêm, như cổ tượng uy nghi
Sóng đại dương cuồn cuộn giạt lùi đi
Thầm khuất phục lòng can trường vô ngã!
Dưới cơn nóng giữa trưa nồng tháng hạ
Vẫn tươi cười xoa dịu tiếng than van
Nắng rực hồng không sánh dạ kiên gan.
Trong cao điểm giờ giao thông hỗn loạn
Đôi tay anh ân cần từng chỉ dẫn
Nào mong cầu lời cảm tạ tri ân.
Khi tôi quên chậm lại nơi phố thị
Anh dặn dò giữ tốc độ an toàn.
Lúc nửa đêm tôi lạc khóa bên đường
Anh mở giúp và tươi cười: “Về nhé!”
Khi lạc lối giữa dòng xe muôn rẽ
Anh dẫn đường đưa về đến tận nơi.
Tiếng nước tôi anh bập bẹ đôi lời
Ồ! Dễ mến! Dù sao anh đã gắng...
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Cứng rắn với kẻ dữ
Ôn hòa với người hiền.
Dù phải thường đối phó
Với bề trong phủ định của nhân sinh
Ngạc nhiên thay, lòng anh hoài vững tin.
Bằng muôn cử chỉ ân cần
Anh để lộ tấm lòng cao đẹp!
Tôi còn nhớ
Lần đầu tiên gặp gỡ
Anh đưa tôi ra khỏi lòng đường
(Lần thứ hai tôi trượt ngã, bị thương
Khi thử xe gắn máy)
Anh lớn tiếng cùng nhân viên cứu cấp
“Nhanh lên, nhanh lên!
Cô ấy có sao không?
Cô ấy có sao không?”
Gương mặt anh
Tựa từ phụ âu lo
Phong thái anh
Như thiên thần từ ái
Gương mặt ấy tôi hằng ghi nhớ mãi.
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Ồ vâng, tôi biết anh rõ lắm:
Nơi thị trấn xứ người
Nơi ngôi làng quê tôi
Nơi ngõ hẹp lúc tối trời
Nơi biển vắng ban mai...
Anh công tác một mình
Hay chỉ cùng Thượng Ðế!
Anh can trường ngày ngày thân dũng sĩ
Tranh đấu kiên cường chiến trận triền miên
Chống bạo hành, ngang trái oan khiên
Cứu giúp bao thân phần yếu đuối
Chở che người vô tội.
Anh không màng hy sinh
Giữ an lạc, thanh bình
Vì quốc dân anh
Và ngay cả vì những người xa lạ
Như tôi đây! “Chỉ một khách du hành...”
Với tư cách là người trong công chúng
Cảm phục anh đề tặng mấy vần thơ.
Nhân mùa Giáng Sinh này
Và đây món quà tặng thật đơn sơ
Lời ủng hộ chân thành thắt thành nơ
Gói ghém Tình Thương cùng tấm lòng Kính Phục.
Rồi những khi anh thấy lòng chùng bước:
Mỏi mệt với những phần tử bất hòa...
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Bức thư này đôi khi xin nhớ đến
Biết được rằng công chúng mến yêu anh!
Chỉ là vì xã hội chẳng trọn lành!
Nhưng chúng ta cùng ra công bồi dưỡng...
Nay nhân mùa lễ lớn
Biết lấy gì tặng anh
(Một nhân viên... cảnh sát!)
Chân thành chúc anh mùa Giáng Sinh tươi đẹp
Khi năm cũ dần qua:
Nguyện chúc anh hạnh phúc mãi khai hoa
Cầu mong anh ngày tháng dài hoan hỷ.
Mong sao “kẻ xấu” không còn tồn tại
Nhưng dẫu thế nào
Ai cũng vui khi thấy người cảnh sát quanh đây
Bước uy nghi, vóc tuấn tú, giọng oai nghi
Trong đồng phục tượng trưng niềm che chở.
Hiên ngang, chính trực, khiêm tốn, can trường
Anh hiện thân một Người Hùng Thầm Lặng
“Tôi yêu công việc của mình” (*)
Và mọi người yêu anh ♥
♥ CDLA ♥
		
~~~ ♥ ~~~
(*) Lời của một nhân viên cảnh sát mà Thanh Hải Vô Thượng Sư
đã gặp trên đường phố ở Monaco.
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Ả nh: N hà T hơ
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N Phần 5 O
Tình Yêu Thánh Thiện
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Thanh Hải Vô Thượng Sư
Roquebrune, Pháp
22/11/2009

Hãy Bừng Tỉnh!
Này thế giới em hãy bừng tỉnh dậy
Nhìn ra kia sông núi ngổn ngang sầu
Rừng nung cháy và non mòn suối cạn
Chút linh hồn rồi cũng sẽ về đâu?
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Này Đại Địa xin bớt cơn quằn quại
Cho lệ này cũng cạn với đêm thâu
Này biển hồ hãy đừng vơi sóng nhạc
Cho con người còn hy vọng ngày sau...
Này sinh linh hãy ngậm cười chín suối
Dù không lời trăn trối lúc chia ly
Cho tim ta máu giảm phần nức nở
Chờ nhân gian sám hối kịp châu kỳ.
Này rừng thẳm hãy gắng gìn bản thể
Chở che cho nhân loại phút mê lầm
Hãy nhận này trong ta nghìn giọt lệ
Để vun bồi cây lá rễ hùng lâm.
Này tim hỡi thôi hãy ngừng thổn thức
Cho hồn ta an nghỉ những đêm dài
Lệ như khô và lòng không tiếng nói
Khóc nhân loài thương muôn vật lất lây!
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Này đêm tối xin hãy bừng mạch sáng
Soi hồn bao nhân thế chốn u trầm
Ngừng trăn trở cho hồn ta bất động
Vào hư vô cùng diệu pháp thiền âm.
Này bạch nhật chớ bàng hoàng sôi động
Cho bình yên ngủ giữa trái tim người
Để nhân loại bớt quay cuồng kiếp sống
Bình minh về rực Diện Mục Bản Lai.
Này tim ta thôi hãy ngừng rên rỉ
Như côn trùng quặn thắt giữa hàn đông
Hãy bình lặng chờ tương lai hoàn mỹ
Và một ngày thế giới biến đào nguyên.
Ôi ta khóc, ta van, ta cầu đảo
Ôi hằng sa Phật Bồ Tát, thiên thần
Hãy cứu rỗi những linh hồn lạc Đạo
Mãi đi về quanh quất nẻo trầm luân!
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Bừng tỉnh dậy, anh ơi bừng tỉnh dậy
Bước hiên ngang trên biển cả sông dài
Hãy nhìn thẳng vào mặt trời hực lửa
Nguyền hy sinh mà cứu tử muôn loài.
Bừng tỉnh dậy, em ơi bừng tỉnh dậy
Hãy vươn vai trên những nẻo hoang tàn
Hãy cùng ta xây lại Hành Tinh mới
Để muôn loài ca nhạc khúc phùng hoan.
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Thanh Hải Vô Thượng Sư
(khoác áo lông nhân tạo)

Roquebrune, Pháp
17/11/2009

Hãy Dừng Lại!
Đừng đi anh! Bỏ mẹ già em dại
Thù hận đâu chỉ người với con người
Nơi chiến trường súng gươm và sát phạt
Còn nơi đây mái ấm với tay mời.
Đừng đi anh! Gây tang điền thương hải
Thù hận đâu, chỉ là bá với quyền
Vạn cốt khô xây nên lầu đế nghiệp
Còn nơi này là thương mến bình yên.
Đừng đi anh! Bỏ cha hiền con thảo
Thù hận đâu, chỉ là những mưu đồ
Tan nát giang sơn để dăm ngài vênh váo
Còn nơi này diều thanh thản vi vu.
Dừng bước lại, anh ơi dừng bước lại
Đi về đâu nẻo quỷ réo ma trù
Chiến sĩ hề nát thân ngoài tha địa
Hồn lạc loài trong gió bụi âm u!
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Dừng chân lại, anh ơi dừng chân lại
Cầm tay em đây người vợ thương chồng
Thương gia tộc, thương cơ đồ, thế giới
Sao nỡ đành gieo tang tóc lầm than.
Dừng tay lại, anh ơi dừng tay lại
Đừng vung gươm thề sắt máu lên đời
Hãy nhìn lại những “kẻ thù vạn đại”
Phải chăng anh cũng là những con người?!
Ngồi bên em cho tâm thần lắng dịu
Nghe hồn hoang từ thiên kiếp đi về
Trong gió hú mưa gào lời thống thiết
Kêu than gì oan nghiệp chiến trường xưa!
Hoặc ta chết hay là người sẽ chết
Đời tương lai vụt tắt giữa xuân thì
Bao nhiêu tình thương, gia đình, bè bạn
Theo tim thù và máu hận loang đi.
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Một kiếp người đầy nhiệt tình mạch sống
Mộng ước thanh niên lấp bể vá trời
Ôi một giây phí theo dòng máu nóng
Gió sa trường rờn rợn, bụi vàng rơi!
Ở lại với em, ta tôn sùng sự sống
Bên xóm làng và quyến thuộc mẹ cha
Hiền lúa ngoan khoai sông tình biển mộng
Con đê dài mườn mượt những đồng hoa.
Bao thư hùng bao cổ kim hảo hán
Cứu muôn loài khỏi máu đổ đầu rơi
Xây hòa bình ấm no và thịnh vượng
Thay đao binh bằng chân lý diệu vời.
Tạo sát nghiệp sẽ luân hoàn sát nghiệp
Vui sao đành gây tử biệt sinh ly
Chỉ có tình thương bao la miên viễn
Làm cho ta vĩ đại giữa muôn loài...
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Thanh Hải Vô Thượng Sư
Roquebrune, Pháp
11/2009

Nói Với Bụt

(Sáng tác lúc ngoài 30 tuổi)

Bụt ơi thôi đừng khóc
Thế gian lắm sầu thương!
Tim như rừng phong bão
Lệ như sóng trùng dương!
Bụt ơi thôi về nhé
Há lưu luyến trần gian
Ta bà đầy dâu bể
Bụt thôi chớ đoạn trường.
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Bụt ơi lên đường nhé
Giã từ chốn lầm mê
Chúng sinh còn lưu luyến
Trầm luân mãi đi về...

Ngày qua ngày nắng mưa
Muôn loài sống vất vơ!
Sớm vui chiều đổ lệ
Ai khóc ai thương hề!
Bụt ơi thôi sầu thảm
Thế gian mấy gì vui
Nắng lên rồi đêm xuống
Bụt thôi chớ ngậm ngùi.
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Chuyện Trò
Với Phật Đá
Nguyên tác tiếng Anh:
“Talking to a Stone Buddha”

Chào Đức Phật, sao Ngài nhỏ lệ?
Tâm thạch Ngài ước vọng gì chăng?
Có phải vì nỗi đau trần thế?
Hay chúng sinh mê chấp si lầm?
Ôi Đức Phật, sao Ngài đẫm lệ?
Trái tim Ngài ước vọng gì đâu!
Nước mắt rơi tuôn về muôn bể
Rừng san hô nhuần ái diệu mầu.
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Ôi Đức Phật
Ngài từ biệt
Niết Bàn sao?
Ôi Đức Phật
Nơi đây có gì Ngài ưa thích?
Con người hay bi kịch
Của cuộc sống mộng ảo!
Của cảnh đời phiền não?
Đức Phật ơi
Đức Phật hỡi
Đức Phật ơi
Đức Phật hỡi
Ngài giã biệt Niết Bàn
Thật ư?
Chào Đức Phật, sao Ngài vẫn khóc?
Khối thạch tâm
Tan với ngàn năm?
Lệ tuôn rơi vào dòng suối âm thầm
Trải tình Ngài bên đôi bờ cát vắng
Thời gian cứ im lìm, câm lặng.
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Không Đâu Em
(Sáng tác lúc ngoài 30 tuổi)

Không đâu em, mình đâu là xa lạ
Không đâu em, ta từng đã thân thương
Dấu chim bay dù mờ vết mây hồng
Trong hương linh còn lưu nếp thần quang.
Không đâu em, mình đâu người thiên hạ
Không đâu em, ta từ cõi cao cung
Chốn hoang mang từng lạc lối bao lần
Nên thiên tinh mờ hoen vết phong trần.
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Tìm đi em, tìm trong chốn hư âm
Nghe đi em, nghe vào cõi hoang trầm
Nhìn đi em, nhìn theo lối viên không
Trong nguyên lai hồn sẽ thắm ân hồng.
Đi chưa em, về quê xưa hoan lạc
Đi chưa em, ta nương lối huyền quang
Chốn thiên nghiêm thần tiên nhạc linh trường
Đón ta về ngôi thanh quý thiên sang.
Ngày thiên thần ca vang
Ngày càn khôn liên hoan
Đón ta về ngôi thanh quý thiên sang.
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Thương Nhau Đi
(Sáng tác lúc ngoài 20 tuổi)
Thi phẩm diễm tuyệt này đã được nhà soạn nhạc lừng danh 2 lần
đoạt giải Oscar, Al Kasha, phổ thành ca khúc và được Leah Allers,
Liz Callaway – ca sĩ từng đoạt giải Emmy và được đề cử giải
Tony, Kashif – ca sĩ được đề cử giải Grammy, Melissa Manchester
– ca sĩ từng đoạt giải Grammy, Melba Moore – ca sĩ từng đoạt
giải Tony và Karen Ziemba – ca sĩ từng đoạt giải Tony trình diễn
trong buổi nhạc hội kỷ niệm đệ tứ chu niên thành lập Truyền Hình
Vô Thượng Sư với chủ đề Cho Nhau An Bình (Gifting Peace).

Anh cũng như tôi một kiếp người
Cầm tay nhau san sẻ niềm vui
Dắt dìu nhau trong ngày hoạn nạn
Cùng chia nhau cay đắng ngọt bùi.
Nếu anh đi qua đời
Chưa một lần nhìn tôi
Rồi mai kia khuất núi
Hai ta sẽ ngậm ngùi!
Tiếc rằng chưa quen nhau
Tiếc rằng không câu chào
Tiếc rằng vườn nhà em
Thường kín cổng ngăn rào.
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Rồi em tàn như hoa
Vết chân nào mờ xa
Mình anh vào phố chợ
Vắng em đời phôi pha!
Mình thương nhau đi thôi!
Mùa xuân hoài gọi mời
Cây lá dâng niềm vui
Tinh cầu đẹp tuyệt vời.
Đêm trời thắp trăng sao
Ngày vừng dương ngạt ngào
Chim ca mừng bình minh
Hè sang ve ngân chào.
Hải hà còn mênh mang
Sơn lâm tràn hoa vàng
Trời xanh xanh biên biếc
Đất vời vời thênh thang.
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Mình thương nhau đi nhe
Mùa mưa mát rượi về
Nước sông hồ ngọt ngào
Tưới vun tình nhân thế.
Đời sẽ ngày vui hơn
Vì tình thương vẹn tròn
Tình thương của đất trời
Tình thương của con người.
Hãy sống cho nhau một kiếp này
Hãy sống cho nhau bao ngày mai
Hãy đem Thiên Đàng vào Địa Cầu
Hãy mang an bình vào lòng nhau.
Thế gian rồi sẽ hết thương đau
Tình yêu rồi thắp sáng Địa Cầu
Thiên thần rồi hoan ca ngàn nơi
Trần gian rồi vinh danh con người.
Món quà này ta xin dâng cho đời:
Miền Thiên Đàng trong tôi!...
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Thanh Hải Vô Thượng Sư
(mặc áo lông nhân tạo)

Trung tâm Martin, Pháp
3/10/2009

Ả nh: N hà T hơ
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Người Yêu Lý Tưởng
(Sáng tác lúc ngoài 20 tuổi)

Mỗi buổi sáng tôi chào bình minh lại
Mỗi buổi chiều tôi tiễn mặt trời đi
Cả một ngày hoa thơm lừng sân ngõ
Cả đêm dài tinh tú rợp trời khuya!
Tôi vui thấy đời tưng bừng rực rỡ
Và con người thân thiện khắp nơi nơi
Thấy mạch sống tươi nhuần trên cây lá
Và muôn câu chào đón đẹp môi cười.
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Rồi em đến mang mùa xuân trong mắt
Cánh hạ vờn trên làn tóc mây tơ
Mềm gót son những nhịp bước thu về
Bàn tay nhung ấm cả trời đông giá.
Em đến đây cho đời vui rộn rã
Môi nghiêng cười cho trăng cũng ngời thêm
Dưới chân thơm dòng suối mát dịu hiền
Và mặt đất âm u bừng phép lạ!
Này người yêu như bình minh rộn rã
Như hoàng hôn chiếu rạng ánh trùng dương
Như gió thu ru mượt giấc mộng thường
Như cung nhạc lung linh ngày hôn phấn.
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Em hiện hữu cho thanh bình trường viễn
Em hoan chào là sông núi âu ca!
Mắt tình xanh cho nước biếc giang hà
Môi hồng thắm cho cõi đời son đượm.
Hỡi người yêu của mưa hè xuân sớm
Của ráng hồng, của mây tím, trời xanh
Em về đây thăng hoa vùng mộng tưởng
Cho giang sơn lộng lẫy, phúc âm lành.
Và lòng tôi quỳ nâng gót hài thanh
Vào tha thướt cõi tình yêu bất diệt.
Em đến đây cho ấm mùa băng tuyết
Cho trời thơm cho núi biếc sông dài
Lòng ta vui nhân loại cũng hoan cười
Đón em về một người yêu lý tưởng.
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Khi Người Nói Yêu Ta
Nguyên tác tiếng Anh:
“When You Said You Love Me”
Thi phẩm diễm tuyệt này đã được nhà soạn nhạc lừng danh
từng đoạt giải Oscar và Emmy, Bill Conti, phổ thành ca
khúc và được ca sĩ từng đoạt giải Tony, Karen Ziemba, trình
diễn trong buổi nhạc hội kỷ niệm đệ tứ chu niên thành lập
Truyền Hình Vô Thượng Sư với chủ đề Cho Nhau An Bình
(Gifting Peace).

Khi người nói yêu ta
Bao muộn phiền trôi xa
Hồn ta vui ngây ngất
Trên phiến mây lụa là
Như thiên nga núi biếc
Bay cao trong nắng ngà...
Người xiết nhẹ bàn tay
Tim ta ca vang đêm dài
Ngàn vì sao óng ả
Trăng vàng lả lướt khoan thai.
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Người ơi giữ được chăng
Phút giây diễm tuyệt này!
Người ơi giữ được chăng
Phút giây nhiệm mầu này!
Ta sẽ đến được chăng
Nơi thời gian vĩnh hằng
Nơi tình luôn luôn mới
Muôn đời không nhòa tan!
Và tình yêu là bài ca kiều diễm
Cho muôn người hòa khúc tương giao
Và tình ta đẹp mãi như thuở nào!
Người ơi đừng nói lời ly biệt
Người ơi đừng mang về cô liêu
Bên nhau tình mình luôn thắm thiết
Mộng vàng ta dệt mãi ngàn thu
Mãi mãi, ngàn sau…
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Thiên Điểu

Nguyên tác tiếng Anh: “Bird of Paradise”

Hỡi Thiên Ðiểu huy hoàng diễm tuyệt!
Từ chốn này xoải cánh phương nao?
Nơi gió ngàn lung linh cánh biếc...
Trên quang miên ngũ sắc thiên hào.
Làm quen với mặt trời không ánh nhật
Ðáp chân mềm trên bến cát hư không
Vơi cơn khát
Thỏa lòng mong
Giọt Cam Lồ hương nồng vị thắm.
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Hỡi Thiên Ðiểu!
Bay về nơi Tổ Ấm!
Vươn mình trên vầng mây tím dịu êm...
Ðôi cánh nhẹ
Trái tim mềm
Nương theo tiếng thanh âm đàn hạc!
Xuôi về cõi thời gian bàng bạc
Tắm dòng sông bình lặng muôn đời
Thảm cỏ trường xuân thanh thản rong chơi
Nghe Thượng Ðế cất Ngôi Lời êm dịu.
Ôi Thiên Ðiểu!
Đã kết giao cùng Người Tình kỳ tú
Đã hàn huyên cùng Ðức Thánh từ ân.
Hãy chở ta trên đôi cánh thiên thần
Ta mong mỏi trở về
Quê Hương...
Nguồn Cội...
Nơi Cố Quán vời xa!
Nơi Thiên Đàng vĩnh cửu
Vinh hoa!
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Bài Ca Mặt Trời
Nguyên tác tiếng Anh: “Song 4 the Sun”

Viên bảo ngọc rực rỡ
Trên bầu trời mênh mang!
Tôi nghiêng mình kính mến
Uy lực anh vô vàn!
Từ tia sáng của anh
Sương sớm hóa trong lành
Sáng soi toàn thế giới
Sưởi ấm Địa Cầu xanh!
Lòng tôi tràn ân phúc
Đón chào anh nơi đây
Đa tạ tình bằng hữu
Khi lệ thắm vơi đầy!

126

Anh là đấng tuyệt trần
Trên cõi đời giả tạm
Mang hơi ấm ân cần
Vào trần gian u ám
Anh là nguồn an ủi
Cho muôn vàn sinh linh
Không ai bị từ chối
Tình anh vạn phúc lành!
Làm sao tôi có thể
Nói hết lời tri ân
Ngôn từ đều xa lạ
Trước tâm hồn vĩ nhân.
Xưng tán đều vô nghĩa
Trước linh thể huy hoàng!
Thượng Đế chắc hẳn hiểu
Tôi cần anh biết bao!
Nào ai hình dung nổi
Vắng anh đời ra sao!
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Người xưa
Thờ phụng anh
Người nay
Ngưỡng mộ anh.
…Tôi không có gì hơn
Ngoài dòng lệ biết ơn
Và bài ca nồng ấm
Hát lên tự tâm hồn…
Xin ở lại cùng tôi
Mãi mãi đến muôn đời!
Xin ở lại cùng tôi
Mãi mãi đến muôn đời!
Tình tôi, anh thấu hiểu
Tôi thương anh, Mặt Trời!
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Thanh Hải Vô Thượng Sư
Trung tâm Martin, Pháp
11/12/2009

Nàng Trăng Của Ta
Nguyên tác tiếng Anh: “Moon of Mine”

Nàng trăng của ta ơi
Em xinh xắn nụ cười
Dành riêng ta em nhỉ?
Ôi, hạnh phúc tuyệt vời!
Nào ai thấy được chăng
Nào ai có hay rằng
Tình đôi ta thắm thiết
Tình em quá ân cần!
Ai sánh được nụ cười
Ngọt ngào và thắm tươi
Em là người duy nhất
Chỉ riêng em mà thôi!

Nhà Thơ
Đầu thập niên 1980,
Rappallo, Ý
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Khi ta cất lời ca
Em lặng lẽ thiết tha
Trên non ngàn soi bóng
Vũ khúc em mượt mà
Chan hòa trái tim ta…
Em duyên dáng kiêu sa
Em hiện thân kiều diễm
Của muôn dải ngân hà.
Em cùng ta san sẻ
Hạnh phúc và thương đau!
Em thủy chung gắn bó
Bạn đồng hành ngàn thu.
Đường ta, em soi bước
Nơi núi rừng hoang sơ
Em như làn gió mát
Khi hồn ta chơ vơ.
Trong cõi đời bao la
Nào ai sẽ tìm ra
Dung nhan nào diễm tuyệt
Hơn dáng em ngọc ngà!

131

Ta khắc khoải chờ em
Trong nỗi buồn không tên
Trong đêm mây trĩu nặng
Trong giông tố bão bùng.
Em thật sự chính là
Sự hiện hữu của ta
Đời còn gì khi vắng
Ánh trăng em ngọc ngà!
Dù được cả kho tàng
Ta cũng sẽ không màng
Để mất em một nửa
Em nguồn sáng huy hoàng
Em bất diệt vô biên
Trong khung trời vô tận...
Trần gian này yêu em
Và ta cũng yêu em
Tạ ơn em hiện hữu
Tình tri kỷ tri âm!
Ta yêu em, trăng hỡi.
Ta yêu em, trăng ơi!
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Thanh Hải Vô Thượng Sư
Trung Tâm Tây Hồ, Formosa
22/09/1991
Mừng Tết Trung Thu và Thiền Tam

Những Vì Sao Đẹp!
Nguyên tác tiếng Anh: “Precious Stars!”

Sao ơi, sao ơi!
Sao đẹp tuyệt vời
Diệu kỳ óng ả
Khôn tả nên lời
Sáng soi nhân thế!
Yêu em dào dạt
Viếng em trời cao
Ru em tiếng hát
Tình ca ngọt ngào.

Thanh Hải Vô Thượng Sư
Trung tâm Martin, Pháp
05/09/2008

Sao sáng rạng ngời
Rực rỡ đất trời
Ôi sao Thượng Đế
Tạo em… tuyệt vời!
Thăm thẳm trời xa
Tình em thiết tha
Thắm nhuần gửi xuống
Địa Cầu quê ta.

Chúng tôi loài người
Khiêm cung ngỏ lời
Yêu em thắm thiết
Hơn ngọc trên đời!
Vẫn luôn gắng sức
Để đến gần em
Để viếng thăm em
Tâm đắc đôi miền.

Em là chứng nhân
Những lúc hân hoan
Những thời vinh hiển
Và khi u trầm.
Em vẫn trường tồn
Rạng rỡ vô cùng
Tình yêu bất diệt
Muôn đời thủy chung
Muôn đời dâng hiến!

Ngọc sáng thiêng liêng
Trong cõi vô cùng
Từ nơi xa thẳm
Yêu người… thật chăng?
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Tôi là

Nguyên tác tiếng Anh: “I Am”

Tôi là một chính trị gia
không giang san.
Tôi là một vị vua
không ngai vàng.
Tôi là một chiến sĩ
không vũ khí.
Tôi là một nạn nhân
không mong công lý.
Tôi là một võ sĩ
không người đương đầu.
Bạn và thù,
đều ngự lòng nhau!
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Thanh Hải Vô Thượng Sư
(mặc áo lông nhân tạo)

Roquebrune , Pháp
08/11/2009

Ngợi Ca và Chúc Mừng
Nguyên tác tiếng Anh: “Praised Be the Providence”

Xin vinh danh Thượng Đế
Xin cảm tạ Đất Trời
Cùng vũ trụ muôn loài
Ban ân phước trên đài
Truyền Hình Vô Thượng Sư.
Nguyện phước lành vĩnh cửu
Hầu phụng sự thế gian
Luôn hạnh phúc, bình an.
Xin tri ân bằng hữu
Những nhân viên anh hùng
Yêu thương và tận tụy
Phổ độ bao chúng sinh
Đời này và lai kiếp!
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Xin cảm tạ muôn người
Khích lệ điều tốt đẹp
Thiết tha tận lòng tôi
Nguyện ơn trên gia phước!
Và cũng xin chúc mừng:
Quý khán giả tuyệt vời!
Tri ân lòng trung thành
Cảm tạ lòng cẩn tin
Chúc muôn điều đẹp nhất
Dưới thế và trên Thiên
Với tất cả tình thương –
Mời thưởng ngoạn!
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Thượng Đế
Thương Nhiều!
Nguyên tác tiếng Anh:
“God Loves You So!”
Bài hát ru này do Thanh Hải Vô
Thượng Sư ngẫu hứng hát ru các
bạn thú yêu quý cũng như những đệ
tử của Ngài và được thâu âm trực
tiếp để nhắc nhở chúng sinh luôn
nhớ Thượng Đế. Kính mời quý vị
đón nghe CD-M037-Ngủ Ngon Em
Nhé để thưởng thức bài hát diễm
tuyệt này qua giọng ru trầm ấm của
Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Thượng Đế thương nhiều
Ta hoài thương em.
Em là thánh thiện
Tình yêu Thiên Đàng.
Ngủ ngon bạn quý
Của tình Thiên Đàng
Ánh sáng cuộc đời
Ngà ngọc của ta!
Em thật trìu mến
Em thật diệu hiền
Thiên Đàng bảo hộ
Thượng Đế thương em
Và ta thương em.

Ngủ ngon, kiều diễm
Ngủ ngon, ngọc ngà
Em là thánh thiện
Nhớ hoài nghe em!
Nhẹ vào mộng đẹp
Hỡi bạn mến yêu
Người tình Thiên Quốc
Mỹ miều của ta!

Em ơi biết nhé
Muôn đời vĩnh viễn
Em là người thương
Người ta yêu mến.
Em là thánh thiện
Đừng bao giờ quên
Em từ Thượng Đế!
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Mình từ Thiên Quốc
Mong em chớ quên
Một ngày nào đó
Mình về Cố Hương
Thiên Cung cội nguồn
Nơi không sầu muộn
Nơi chẳng ưu phiền
Mọi loài vinh quang
Tình thương, bình an
Hỷ lạc, cao sang!
Sẽ không còn nữa
Lệ thấm não nùng
Không còn muộn phiền
Không bao giờ nữa...
Bởi vì em là
Người thương Thượng Đế
Bởi vì em là
Người tình của ta!

Em chính là người
Ta hằng chìu nuông
Em chính là người
Thượng Đế mãi thương!
Nhớ hoài nghe em
Em là thánh thiện
Em là huy hoàng
Em từ Thiên Đàng!
Ta thương yêu nhau
Cho dù thế nào
Cho dù nơi nao
Ta mãi bên nhau
Làm bạn tâm đầu
Đời đời kiếp kiếp
Không bao giờ xa
Bởi vì chúng ta
Đồng trong một thể.
Vì ta yêu em
Và em yêu ta
Bởi vì Thượng Đế
Tình ngập ngân hà.

Có lẽ em quên
Nhưng em sẽ nhớ
Vì em thánh thiện
Vì em diệu kỳ!
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Em là thanh cao
Chẳng ai sánh nào
Em của hiền ngoan
Thượng Đế yêu thương!
Ta thương em nhiều
Ngày càng mến yêu
Không gì thay đổi
Tình ta về em!

Thôi hết buồn lo
Thôi còn ngăn cách
Thôi hết sầu muộn
Thôi hết não phiền!
Nơi đây vạn vật
Biến đổi vô thường
Nhưng hãy an nhiên
Giữ tâm bình lặng!
Còn nhớ chăng em
Ngày xưa, xưa lắm
Em hằng tự tại
Ngự chốn Thiên Cung.
Nhớ hoài nghe em
Đấng ấy là em
Ngập tràn chân phúc
Diệu kỳ vô biên.
Nhớ hoài nghe em
Đấng ấy là em
Vinh quang rạng rỡ
Diễm lệ huy hoàng!

Nhẹ vào mộng đẹp
Cảnh giới tuyệt trần
Vào chốn Thiên Đàng
Thăm lại Cố Hương
Là nơi ta về
Nguồn cội ngàn thương
Đâu như thế gian
Đầy nỗi kinh hoàng.
Rồi sẽ một ngày
Bỏ lại miền quên
Tất cả muộn phiền
Chỉ ta và em
Trong cõi viên trường
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Ta biết là em
Hân hoan hiện hữu
Đừng quên em nhé
Thế gian ra sao
Biến đổi thế nào
Nhưng em vĩnh viễn
Muôn đời tiêu dao.
Vì em nào phải
Con người trần gian
Chúng ta không phải
Thân nhục xác phàm.

Lộng lẫy huy hoàng
Rực rỡ cao sang
Chỉ mình ta biết
Ước em tỏ tường!
Đừng quên rằng em
Vinh quang tuyệt đỉnh
Lòng ta thật thà
Hãy tin lời ta.
Bản ngã gây ra
Bao điều phiền lụy
Nào phải là em
Vì em tuyệt mỹ
Vì em thanh khiết
Vì em tinh nguyên
Vì em hiền đức
Em là tình thương!

Em chỉ chớm quên
Mong em nhớ lại!
Em sẽ an nhiên
Em sẽ bình yên
Đừng bao giờ quên
Em là siêu việt!
Người yêu Thượng Đế
Người tình của ta
Nhớ hoài nghe em
Em là người tình
Của Đấng Tối Cao!

Ước chi em biết
Em vốn là ai
Em sẽ vui cười
Không từng tiếc nuối!
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Bởi vì ta biết
Rất rõ về em
Ước chi em cũng
Như ta minh tường.

Ước gì em biết
Như ta tận tường
Ước gì em biết
Thượng Đế thương em!

Em sẽ thôi buồn
Thoát ly sầu khổ
Ta thương em nhiều
Chỉ mình ta biết
Ước gì em rõ
Minh bạch như ta.

Sao em cảm thấy
Cô độc lẻ loi
Đâu nào như vậy
Hỡi em yêu kiều!
Thượng Đế luôn luôn
An bày ân phúc
Và dõi theo em
Bằng cả tình thâm!

Một ngày em sẽ
Biết mình là ai
Rằng em được thương
Rằng em thanh khiết
Rằng em thánh tuyệt
Là con Thượng Đế
Tình thương duy nhất
Toàn cõi Thiên Đàng!

Ước gì em biết
Như ta tỏ tường
Thượng Đế thương em
Mỗi ngày nhiều hơn!
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Ước gì em biết
Như ta tỏ tường
Em sẽ thoát ly
Sầu não muộn phiền!
Ước gì em biết
Như là ta hay
Ngày ấy sẽ đến
Em sẽ minh tường
Tình yêu Thượng Đế!

Một ngày nào đó
Em sẽ biết rằng
Không ai có thể
Làm em âu lo!
Không ai có thể
Khiến em dày vò!

Nhẹ vào mộng đẹp
Tưởng nhớ đến Ngài
Nhẹ vào mộng đẹp
Nhớ Đấng Toàn Năng!
Em là thánh thiện
Em là người yêu
Của Đấng Vô Cùng
Nhớ hoài em nhé
Em là tình ta...(!)

Ngày ấy sẽ đến
Và em sẽ hay
An bình sẽ mãi
Ngự giữa tim em!
Em sẽ nhớ mình
Thật sự là ai
Em sẽ tự do
Muôn đời vĩnh viễn!
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Ngủ Ngon Em Nhé
Nguyên tác tiếng Anh: “Good Nite Baby”
Bài hát ru này do Thanh Hải Vô Thượng Sư
ngẫu hứng hát ru các bạn thú yêu quý cũng
như những đệ tử của Ngài. Sư Phụ sau đó ghi
lại để nhắc nhở chúng sinh luôn nhớ Thượng
Đế. Kính mời quý vị đón nghe CD-M037-Ngủ
Ngon Em Nhé để thưởng thức bài hát diễm
tuyệt này qua giọng ru trầm ấm của Thanh Hải
Vô Thượng Sư.

Ngủ ngon em nhé
Nhè nhẹ vào mơ
Thiên Đàng thương em
Và ta thương em.
Hãy nhớ Thượng Đế
Yêu em lâu dài
Em là thánh thiện
Em là con Ngài.
Ngủ ngon, em đẹp
Hãy nhớ đến Ngài
Hãy nhớ Ánh Sáng
Hãy nhớ Tình Thương.

Thanh Hải Vô Thượng Sư
Trung tâm Martin, Pháp
18/07/2009
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Chúng ta cùng nhau
Xây đời huy hoàng
Chúng ta cùng nhau
Nối vòng yêu thương.

Em là thánh thiện
Là con Thượng Đế.
Em là thánh thiện
Tình thương Ngọc Hoàng.

Ngủ ngon em nhé
Mong sớm gặp em
Nơi miền tĩnh tại
Khổ não ly xa
Thiên Đàng là đây
Trong em và ta
Toàn cõi ngân hà.

Ngủ ngon em yêu
Người em thánh thiện
Vào giấc an nhiên
Và tình Thượng Đế
Giấc mơ Thiên Đàng.
Ngủ ngon em xinh
Bạn hiền diễm tuyệt
An giấc ngọc ngà
Ta yêu thương em
Giấc mơ Thiên Hà.

Ngủ ngon “Cầu Vồng”
Trong tình Thượng Đế
Vòng tay thiên thần
Áng mây mềm mại
Giai điệu êm đềm
Muôn ngàn lời ca.
Ánh sáng phúc lành
Cõi trời bao la.

Mình là thánh thiện
Nhớ hoài nghe em
Mình là thiên nhân
Là con Tạo Hóa!
Ngủ ngon em nhé
Người bạn mỹ miều
Tuyệt tác huy hoàng
Thượng Đế thương chìu.

Ta yêu thương em
Ngày một nhiều hơn
Thiên thần chở che
Thượng Đế gia trì
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Cảm tạ tình yêu
Đồng hành năm tháng
Cảm tạ trái tim
Chung thủy vạn nghìn.
Tình ta trao em
Cũng đầy nồng thắm
Tình ta trao em
Mãi hoài sâu đậm.

Đất Trời gia ân
Thiên thần bảo vệ
Em sẽ bình yên
Em mãi an nhiên.
Ta ngự chốn này
Xóa tan u tối
Chớ ngại sấm rền
Chớ e lửa khói.

Hãy nhớ Thượng Đế
Tự Tánh vĩ đại
Đất Trời thương em
Và ta thương em
Ngủ ngon bé xinh
Bạn lòng yêu dấu
Hẹn gặp trong mơ
Linh ảnh huy hoàng.
Ánh dương chiếu rạng
Cả em và ta
Giấc mộng nhẹ nhàng.

Mãi mãi bình an
Những cậu bé ngoan
Những cô bé hiền
Các em chính là
Con yêu Thượng Đế.
Trên cả mây cao
Vượt qua trời thẳm
Cùng muôn vì sao
Luân vũ dập dìu
Cùng những thiên thần
Ngân nga thánh nhạc.

Ngủ ngon em nhé
Bình yên bên ta
Mưa giông không lại
Sấm rền rời xa.

Ta thật yêu em
Ngày càng yêu hơn
Đất Trời bảo vệ
Thượng Đế gia trì.
148

Thiên nhân ca ngợi
Thần tiên mến yêu
Em mang nụ cười
Đến với muôn người
Tô đẹp đời ta
Giai điệu thiết tha.

Em là món quà
Thượng Đế ban tặng
Trần thế vô thường
Em là tấm gương
Phản ảnh tình thương
Từ cõi Thiên Đường.

Ngủ ngon, ngủ ngon!
Bạn hiền trân quý
Nhẹ vào mộng đẹp
Giấc mơ lộng màu.

Cảm tạ nụ cười
Em đã thắp lên
Nhân dung rạng rỡ
Cảm tạ thâm ân
Tình yêu bất tử.

Cảm ơn cưng yêu
Vì tình vĩ đại
Vì lòng keo sơn
Vì tâm thanh thái.

Em là thiên thần
Người bạn chở che
Anh hùng dũng cảm
Người yêu công tâm.

Em thật đáng yêu
Cảm tạ tình sâu
Tấm lòng thông cảm
Tâm hồn khoan rộng.

Ta thật vinh dự
Làm bạn với em
Tim ta hân hoan
Nhận được tình em.

Cảm tạ em yêu
Đơn thuần nẻo sống
Tình yêu vĩnh mộng
Chung thủy vô cùng.

Ngủ ngon em nhé
Đất Trời chở che
Thượng Đế bảo hộ
Và ta yêu em.
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Cảm tạ tình yêu
Tấm lòng chung thủy
Em thật tinh khôi
Trái tim ngọc ngà.

Nhè nhẹ vào mơ
Giấc điệp an hòa
Bạn lòng đời ta
Em là thánh tâm
Là con Thượng Đế.

Em là kho báu
Em là trân châu
Là nguồn an ủi
Chân thiện mỹ miều.

Ngủ ngon em nhé
Em là ái linh
Là con Thượng Đế
Tình yêu đời ta
Thiên Đàng thương em
Thượng Đế yêu em.

Em tặng niềm vui
Em ban tình đẹp
Cho ta niềm tin
Cho ta sức sống.

Ngủ ngon em nhé
Bạn đẹp của ta
Cho dù cách xa
Vẫn trong tim ta
Cho dù cách xa
Sẽ còn hội ngộ
Chân thành gửi em
Tình ta vĩnh hằng
Mãi mãi tinh khôi.

Bên ta lâu nhé
Tri kỷ bạn ơi
Rực rỡ mặt trời
Ngọt ngào ánh nguyệt.
Ngủ ngon em nhé
Bạn đẹp của ta
Ngoan hiền diễm tuyệt
Tình yêu Thiên Tòa
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Thanh Hải Vô Thượng Sư
Roquebrune, Pháp
18/10/2009

Bao Giờ Gặp Lại?
Người yêu ơi đến bao giờ gặp lại?
Tình thiên thu như cổ độ rêu mờ
Đã hò hẹn từ kiếp nào xa khuất
Vầng trăng thề sao lối cũ chơ vơ.
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Người yêu ơi nơi phương mờ thăm thẳm
Còn mong ngày tương hội bến sông Ngân?
Nỗi lòng ai thiết tha nhìn nhật nguyệt
Hồn chơi vơi trong thế độ phong trần.
Nửa hồn đó vào trong ta bất diệt
Như sao trời trên thiên vũ bao la
Như đại dương vẫn muôn đời sóng biếc
Như tinh cầu rạng rỡ ánh tinh hoa.
Người yêu ơi vẫn mong ngày tái ngộ
Cho triều dâng ngào ngạt bốn phương trời
Tim ấp ủ mong chờ không mệnh số
Phúc âm cầu mãi nở giữa vành môi.
Đêm dù đến nhưng bình minh vẫn lại
Qua cơn mê rồi tỉnh giấc phiêu trầm
Ta lại về miền giao hoan rực rỡ
Gió nghê thường lồng lộng hải triều âm.

153

Ả nh: N hà T hơ
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N Những Thi Phẩm Đã Được Trình Bày O
M

ột số thi phẩm trong thi tập Người Tình Thiên Cổ đã được các nhạc sĩ tài danh phổ nhạc
và phát hình trong chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh trên Truyền Hình
Vô Thượng Sư. Kính mời quý độc giả truy cập các đường dẫn sau đây để thưởng thức một số thi
phẩm, nhạc phẩm do Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh Âu Lạc trình bày:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hãy Bừng Tỉnh! (Please Wake Up!): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=129&page=1#v
Hãy Dừng Lại! (Please Don’t!): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=129&page=1#v
Về Thu Hồ (To Thu Hồ): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=51&page=6#v
Nhà Tôi (My Home): http://suprememastertv.com/mp/?wr_id=138&page=1#v
Gởi Lê Uyên Phương (For Lê Uyên Phương): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=106&page=3#v
Không Đâu Em (It Is Not So, My Love): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=141&page=1#v
Gởi Thái Hằng (For Thái Hằng): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=113&page=3#v
Cho Phạm Duy (To Phạm Duy): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=113&page=3#v
Mơ Đêm (Dream in the Night): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=72&page=5#v
Khuất Nẻo Thời Gian (Shade of Time): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=59&page=6#v
Lời Lợn Con (Words of a Piglet): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=131&page=1#v
Lời Gà Mái (Words of a Hen): http://www.suprememastertv.com/mp/?page=7
Lời Chú Vện (A Puppy’s Heart): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=45&page=6#v
Sayonara: http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=120&page=2#v
Đóa Sen Vàng (The Golden Lotus): http://www.suprememastertv.com/mp/?wr_id=120&page=2#v

M

ột số thi phẩm trong thi tập cũng đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư diễn ngâm và trình bày
trong những CD và DVD mới phát hành như Tình Xưa, Mơ Đêm, Khuất Nẻo Thời Gian,
Đóa Sen Vàng và Ngủ Ngon Em Nhé. Kính mời quý độc giả xem mục Cách Liên Lạc Với Chúng Tôi
để đặt mua những CD và DVD này, thưởng thức tiếng hát ngọt ngào cùng giọng ngâm truyền cảm
của Thanh Hải Vô Thượng Sư.
• CD-M036, DVD 801 – Tình Xưa: Người Yêu Lý Tưởng, Về Thu Hồ, Nhà Tôi, Tình Xưa, Gởi Lê Uyên Phương, Thương
Nhau Đi, Không Đâu Em, Nói Với Bụt, Và Một Ngày, Gởi Thái Hằng, Cho Phạm Duy, Hạ Nhớ.
• CD-M030, DVD 764 – Mơ Đêm: Mơ Đêm
• CD-M031, DVD 765 – Khuất Nẻo Thời Gian: Khuất Nẻo Thời Gian
• CD-M035, DVD 770 – Đóa Sen Vàng: Sayonara, Đóa Sen Vàng
• CD M037 – Ngủ Ngon Em Nhé: Ngủ Ngon Em Nhé, Thượng Đế Thương Nhiều!
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N Giới Thiệu Ấn Phẩm O

Những Tuyển Tập Thơ do Thanh Hải Vô Thượng Sư Sáng Tác
• Một Chút Hương
(những nhạc phẩm do
các ca sĩ tài danh trình
diễn bằng tiếng Âu Lạc):
CD

• Ngày Nớ Ngày Ni
(diễn ngâm bằng tiếng
Âu Lạc): CD

• Dịu Dàng Bên Nhau
(những nhạc phẩm
được trình bày bằng
tiếng Âu Lạc): CD

• Xin Giữ Mãi
(diễn ngâm bằng tiếng
Âu Lạc): CD

• Đường Vào Tình Sử
(những thi phẩm do các nhà
thơ tài danh Âu Lạc sáng tác,
diễn ngâm bằng tiếng Âu
Lạc): Băng thâu âm và CD 1,
2 & 3, băng thâu hình 1 & 2

• Ngủ Ngon Em Nhé
(những nhạc phẩm được
trình bày bằng tiếng
Anh): CD

• Những Vết Tiền Thân
(diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc):
Băng thâu âm và CD 1, 2 & 3,
DVD 1, 2 (phụ đề 17 ngôn ngữ)
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* Những thi phẩm và nhạc phẩm (những thi phẩm được phổ nhạc) trong Đường Vào Tình Sử, Tình Xưa, Khuất Nẻo Thời Gian, Mơ Đêm, Xin Giữ Mãi, Ngày Nớ Ngày Ni,
Những Vết Tiền Thân, Những Vần Thơ Ngọc, Đóa Sen Vàng, Ngủ Ngon Em Nhé và Dịu Dàng Bên Nhau do Thanh Hải Vô Thượng Sư diễn ngâm hoặc trình bày.

• Khuất Nẻo Thời Gian
(những nhạc phẩm được
trình bày bằng tiếng Âu
Lạc): CD & DVD

• Những Vần Thơ Ngọc
(những thi phẩm do các nhà
thơ tài danh Âu Lạc sáng tác,
diễn ngâm bằng tiếng Âu
Lạc): CD 1, 2 & DVD 1, 2

• Mơ Đêm
(những nhạc phẩm được
trình bày bằng tiếng Âu
Lạc): CD & DVD

• Tình Xưa
(diễn ngâm bằng tiếng
Âu Lạc): CD & DVD

• Những Nhạc Phẩm Do Thanh Hải
Vô Thượng Sư Sáng Tác
(những nhạc phẩm được trình bày bằng
tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh): CD
& DVD
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• Đóa Sen Vàng
(diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc):
CD & DVD
Kính mời quý vị thưởng
thức những vần thơ tuyệt
tác của Hòa thượng Thích
Mãn Giác cùng hai thi
phẩm “Đóa Sen Vàng” và
“Sayonara” do Thanh Hải
Vô Thượng Sư sáng tác riêng
tặng hòa thượng, qua giọng
ngâm trầm ấm của Ngài.

• Ca Khúc Tình Thương
(những nhạc phẩm được
trình bày bằng tiếng Âu
Lạc và Anh): DVD

• Kỷ Niệm Vàng Thau
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa,
Anh

• Những Vết Tiền Thân
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa,
Anh

• Kỷ Niệm Vào Quên
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa,
Anh

• Giấc Mơ Của Bướm
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa,
Anh

• Một Thời Xa Xưa
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa,
Anh

• Thơ Vô Tử
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa,
Anh

• Giòng Lệ Âm Thầm
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa/Anh,
Ðức/Pháp/Anh, Philippines, Hàn
Quốc, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha
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• Người Tình Thiên Cổ
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa,
Anh

Những Bài Thuyết  Giảng Tâm  Linh
của Thanh  Hải Vô Thượng Sư
Sách
• Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Khai Thị
Tiếng Âu Lạc (1-15), Trung Hoa (1-10), Anh (1-5), Pháp (1-2), Phần Lan (1), Ðức (1-2), Hungary (1), Indonesia (1-5),
Nhật Bản (1-4), Hàn Quốc (1-11), Mông Cổ (1, 6), Bồ Ðào Nha (1-2), Ba Lan (1-2), Tây Ban Nha (1-3), Thụy Ðiển (1),
Thái (1-6) và Tây Tạng (1).
• Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Vấn Ðáp
Tiếng Âu Lạc (1-4), Trung Hoa (1-3), Bulgary, Tiệp Khắc, Anh (1-2), Pháp, Ðức, Hungary, Indonesia (1-3), Nhật Bản,
Hàn Quốc (1-4), Bồ Ðào Nha, Ba Lan và Nga (1).
• Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Ấn Bản Ðặc Biệt/ Thiền Thất năm 1992
Tiếng Anh và Âu Lạc.
• Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Ấn Bản Ðặc Biệt/ Chuyến Hoằng Pháp Toàn Cầu năm 1993
Tiếng Anh (1-6) và Trung Hoa (1-6).
• Thư Tín Thầy Trò
Tiếng Anh (1), Trung Hoa (1-3), Âu Lạc (1-2) và Tây Ban Nha (1).
• Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Thần Kỳ Cảm Ứng
Tiếng Âu Lạc (1-2) và Trung Hoa (1-2).
• Sư Phụ Kể Chuyện
Tiếng Anh, Trung Hoa, Tây Ban Nha, Âu Lạc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái.
• Câu Chuyện Thánh Kinh – Thượng Đế và Nhân Loại
Tiếng Trung Hoa, Anh và Âu Lạc.
• Thượng Ðế Chăm Sóc Mọi Việc – Bộ Sách Tranh Đầy Trí Huệ Của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc.
• Chuyện Vui Khai Ngộ Của Thanh Hải Vô Thượng Sư – Hào Quang Chật Quá!
Tiếng Trung Hoa và Anh.
• Tô Ðiểm Ðời Sống
Tiếng Trung Hoa, Anh và Âu Lạc.
• Bí Quyết Thanh Thản Tu Hành
Tiếng Trung Hoa, Anh và Âu Lạc.
• Câu Thông Trực Tiếp Với Thượng Ðế – Cách Tiến Đến Hòa Bình
Tiếng Trung Hoa, Anh và Âu Lạc.
• Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần
Tiếng Ả Rập, Âu Lạc, Bulgary, Tiệp Khắc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Ðức, Hy Lạp, Hungary, Indonesia, Ý, Hàn Quốc, Mông Cổ,
Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, La Mã và Nga.
• Sống Trong Thời Đại Hoàng Kim
Ý Thức Về Sức Khỏe – Trở Về Lối Sống Thiên Nhiên và Đạo Đức
Tiếng Trung Hoa, Anh và Âu Lạc.
• Lời Pháp Cam Lồ
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Âu Lạc/ Anh/ Trung Hoa, Tây Ban Nha/ Bồ Ðào Nha, Pháp/ Ðức, Anh/ Hàn Quốc,
Anh/ Nhật Bản, Anh và Trung Hoa.
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• Gia Chánh Vô Thượng (1) – Các Món Ăn Chay Quốc Tế
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa, Âu Lạc và Nhật Bản.
• Gia Chánh Vô Thượng (2) – Khẩu Vị Gia Ðình Chọn Lọc:
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa.
• Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Âu Lạc/ Trung Hoa.
• Thiên Y S.M
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa.
• Bộ Sưu Tập Các Sáng Tạo Nghệ Thuật Của Thanh Hải Vô Thượng Sư – Bộ Tranh Vẽ
Tiếng Anh và Trung Hoa.
• Những Chú Chó Trong Đời Tôi
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức.
• Những Chú Chim Trong Đời Tôi
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nga và Indonesia.
• Loài Hoang Dã Cao Quý
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp và Đức.
• Nghệ Thuật Thiên Đàng
Tiếng Trung Hoa, Anh và Âu Lạc.

Băng thâu âm, băng thâu hình, MP3, CD và DVD các bài thuyết giảng, âm nhạc và những buổi hòa
nhạc của Thanh Hải Vô Thượng Sư hiện có bằng tiếng Ả Rập, Armenia, Âu Lạc, Bulgary, Campuchia,
Quảng Đông, Trung Hoa, Croatia, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Hòa Lan, Anh, Philippines, Phần Lan,
Pháp, Đức, Hy Lạp, Do Thái, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Mã Lai, Mông Cổ, Nê-pan, Na
Uy, Quan Thoại, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ba Tư, Romani, Nga, Srilanka, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy
Điển, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ và Zulu. Danh mục sẽ được gửi theo yêu cầu. Hoan nghênh quý vị đặt mua
trực tiếp. Xin truy cập nhà sách trực tuyến của chúng tôi để tải danh mục và tóm tắt nội dung những
ấn phẩm mới của Thanh Hải Vô Thượng Sư:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và Trung Hoa)
Để đặt mua các ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư trên mạng, xin truy cập:
http://www.theCelestialShop.com
http://www.EdenRules.com
Hay liên lạc:
Nhà Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Số tài khoản dùng để chuyển tiền qua bưu điện ROC: 19259438
(chỉ dành cho những đơn đặt hàng ở Formosa)
Tên tài khoản:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.
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• Loài Hoang Dã Cao Quý
Nhằm mở ra Kim niên 5 (2008) đầy hy vọng, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã
ban tặng cho thế giới tuyệt phẩm Loài Hoang Dã Cao Quý như một món quà
năm mới. Hầu hết những tấm hình minh họa trong sách về chuyến thám hiểm
của Ngài nơi vùng ngọc hồ, do Ngài tự tay chụp và sáng tác, là sự kết hợp kỳ diệu
giữa sự thể hiện cảm xúc đầy thi vị với những hình ảnh vô cùng hấp dẫn về thiên
nhiên và đời sống nơi vùng hoang dã kỳ vĩ, khiến quyển sách trở thành một tác
phẩm nghệ thuật vô cùng diễm tuyệt!
Sách có thể đặt mua trực tuyến tại Amazon.com:
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-Supreme-Master-Ching/
dp/9868415233/ (bìa mềm)
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-Supreme-Master-Ching/
dp/9868415225/ (bìa cứng)

• Loài Hoang Dã Cao Quý
DVD 800 (nói tiếng Anh,
phụ đề 21 ngôn ngữ)

• Những Chú Chim Trong Đời Tôi
Qua quyển sách được minh họa bằng những hình ảnh xinh đẹp, Những Chú
Chim Trong Đời Tôi, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đưa chúng ta bước vào
thế giới nội tâm của loài vật. Đó là, khi chúng ta thương yêu loài vật vô điều
kiện, chúng ta sẽ được đáp lại bằng một tấm lòng rộng mở không chút đắn
đo. Đây là một quyển sách thật tuyệt vời, mỗi trang sách đều chan chứa tình
thương và sự hòa hợp. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư giúp chúng ta liễu ngộ
rằng loài vật có một tâm hồn rất đẹp và cao quý. Quyển sách thật thú vị! Loài
vật chính là bạn tốt của chúng ta. Những mong các độc giả yêu quý đều có dịp
chiêm ngưỡng quyển sách tuyệt vời này.
Sách có thể đặt mua trực tuyến tại Amazon.com:
http://www.amazon.com/dp/9866895149/
Chúng tôi sẽ gửi sách đến tận nhà quý vị, hãy đặt mua và bắt đầu thể nghiệm
tình thương chan hòa trên từng trang sách.
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• Những Chú Chó Trong Đời Tôi (1-2)
“Tôi hy vọng có thể giúp quý độc giả thưởng thức đôi nét về lối sống đáng yêu của các bạn
khuyển đang đồng hành với chúng ta trên Địa Cầu này, qua đó hiểu thêm về đời sống của
những chúng sinh khác.” ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư
Sách có thể mua trực tuyến tại Amazon.com:
Những Chú Chó Trong Đời Tôi (1): http://www.amazon.com/
dp/9866895076/
Những Chú Chó Trong Đời Tôi (2): http://www.amazon.com/
dp/9866895084/
(Ấn bản tiếng Trung Hoa)
Cửa hàng sách trực tuyến Kingstone: http://www.kingstone.com.tw
Cửa hàng sách trực tuyến Eslitebooks: http://www.eslitebooks.com/

• Những Chú Chó và Những Chú Chim
Trong Đời Tôi
DVD 780 (nói tiếng Anh, phụ đề 28 ngôn ngữ)

• Nghệ Thuật Thiên Đàng
Nghệ Thuật Thiên Đàng là một tuyển tập xuất sắc, trong đó tác
giả thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật từ phương diện tâm linh
để phản ánh chân, thiện, mỹ của Thiên Đàng. Nhẹ gót bước
vào thế giới nghệ thuật vô biên của Thanh Hải Vô Thượng Sư,
quý độc giả sẽ được thăng hoa bởi sự giao hòa với Đấng Thiêng
Liêng, bồi hồi xúc động bởi những rung động sâu kín trong tâm
hồn của một nhà thơ, những cảm giác tinh tế của một họa sĩ,
những ý tưởng đặc sắc của một thiết kế gia và trái tim lãng mạn
của một nhạc sĩ. Hơn thế nữa, được chiêm ngưỡng trí huệ cùng
lòng bác ái của một bậc thầy tâm linh vĩ đại là ân điển vô cùng
lớn lao đối với mỗi chúng ta.
Sách có thể đặt mua trực tuyến tại Amazon.com:
http://www.amazon.com/Celestial-Art-Supreme-MasterChing/dp/9866895378
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