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Trong dòng đời sanh tử, ánh nắng đã nặng đầy trên đôi vai em bé nhỏ
với những nghiệp lực réo gọi. Chạy trốn biển đời, tránh xa sóng gió, tìm chỗ
để duỡng tâm, nhưng cuộc chạy trốn chỉ là đánh mất mình trong ảo vọng,
rồi khổ đau, bấn loạn. Hãy lặng yên để quay về, quy y lại mình, tìm sự
trong sáng của tâm tình, chân chất, lòng thành. Ôi thời gian là những liều
thuốc tươm mật tưới tẩm trái tim hiện hữu, sinh tồn giữa những biến đổi.
Chỉ một lần quy y, Em đã có mặt trong bến đời thay hoa đổi diện, sắc
đã hoàn lời trong sâu thẳm của tâm, để vượt lên không gian giới hạn của tự
ngã, đưa em vào cảnh giới của chân tâm. Nơi đó, cánh sen hồng rực nở, đó
là hạnh phúc của ta bà trong dòng sinh diệt, tìm lại nhau trong những
chuyển biến của cuộc đời, chân thường trong vô thường, bất sinh trong bất
diệt, làm bùng lên mùi hạnh phúc son màu trên bước chân mặt đất..… hãy
cùng nhau ta đi nhé..
Mây ngập ngừng khiêng từng ánh nắng
Trên vai em, vừa chở cánh xuân hồng
Khi đông tàn lặn núi ở vùng xa
bóng dáng đã từng đời qua, thay sắc
ta tìm lại trái tim xưa đánh mất
trong vô thường, nhìn rõ được mặt nhau
màu thời gian chỉ còn cơn gió thoảng
cánh sen hồng rơi ngọc suốt thiên thu
mùi hạnh phúc ta bà vừa ươm hạt
có bao giờ cạn được giống tử sanh
một lần giữ, từng giọt tâm tuôn chảy
bao lần buông mà hạnh phúc son màu…
09.2009

