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THƠ KIỀU PHONG 

 
 

THÁCH NGƯỜI ĐẤU TRANH VỀ NƯỚC 
 
(Thơ chiến sĩ Kiều Phong ) 
 
Có cơ hội ngẩng cao đầu, tại sao lại cúi mặt ? ! 
Chỉ những kẻ KHÔNG HỀ BIẾT NHỤC như cao cầy, phạm 
duy 
Tên tuổi, điạ vị kể như vứt đi 
Thiên hạ khinh khi như hai con chó ghẻ !!! 
Trong Nước lo việc trong Nước 
Hải Ngoại cũng là mặt trận gay go 
Vì có khá nhiều những kẻ sống vật vờ 
Nào khác chi KÝ SINH TRÙNG chứ hả ? ! 
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Chẳng ý thức Đạo Làm Người, Bổn Phận Công Dân 
Tổ Quốc cũng như Tổ Cò vậy thôi ! 
Đành chấp nhận kiếp nổi trôi 
Không chút xót thương Quê Hương, Dân Tộc 
Biết rằng nơi đất Tự Do, Dân Chủ tha hồ sinh hoạt 
Ai có đầu óc cầu tiến vẫn có cơ hội thăng hoa 
Nhưng không phải vì thế chối bỏ trách nhiệm với Cộng 
Đồng, Quê Nhà 
Nếu mội người chỉ biết Cá Nhân và Gia Đình không hà 
Kẻ đó đã phủi tránh nhiệm Tồn Vong cuả Đất Nước 
Bất cứ kẻ nào được sinh ra và lớn lên trên Quê Hương 
Cũng đều gánh một phần trách nhiệm việc Tồn Vong mới 
phải 
Lại thách Người Đấu Tranh về thăm Quê Hương 
Ngu sao đưa đầu cho chúng Đập ? ! 
Làm như Hải Ngoại toàn là VÀNG RÒNG ??? 
Lũ Nằm Vùng và bọn Trở Cờ Ăn Phân khá đông 
Nào phải là Hậu Phương An Bình chứ hả ? ! 
Nếu không giữ vững ngọn Cờ Vàng Quốc Gia 
Trong Nước còn Tinh Thần đâu để tranh đấu ??? 
Thứ đầu óc hẹp hòi, ích kỷ sống cho riêng mình còn giả bộ 
tài khôn 
KHÔN VẶT thì GIỎI, KHÔN LỚN chỉ là số KHÔNG tổ bố 
!!! 
 
KIỀU PHONG ( Toronto) 
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ANH HÙNG KHÔNG TÊN TUỔI 
 

Họ là những Anh Hùng không tên tuổi 
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông 

Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh 
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước 

Trích Anh Hùng Vô Danh, Đằng Phương NNH 
Đất Nước nào cũng cần những Anh Hùng như thế 

Càng nhiều người ý thức Đạo Làm Người, Bổn Phận Công 
Dân 

Gặp cảnh bi thương Quốc Phá Gia Vong 
Triệu triệu người chung vai góp sức 

Không bao giờ cúi quì trước lũ súc sinh mất hết Tính Người 
Thân phận nhỏ nhoi nhưng Ý Chí sáng tươi 

Tô điểm, đóng góp một phần trách nhiệm Tồn Vong cuả Tổ 
Quốc 

Một Dũng Tướng dưới trướng không còn đạo quân 
Hỏi Vị Tướng ấy đơn thân có công phá thành trì kẻ địch 

được hay không ? 
Phải có tập thể Quân Đội , người một tay góp sức 

Giờ đây Quê Hương gần ba mươi sáu năm tuỉ hờn, căm tức 
Phải biến hận thù thành sức mạnh vạn năng 

KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH BẰNG CHÍNH MÌNH , phải 
chăng ? 

Mình không biết thương mình thì ai thương mình đây hả ? 
Các Siêu Cường nếu giúp đỡ chẳng qua vì đồng thuận 

Quyền Lợi cuả họ thôi 
Hãy cân nhắc bài học Máu Xương 1975, người ơi ! 

Quá trông cậy vào người, dễ bị BÁN ĐỨNG ! 
Phải dưạ vào LÒNG DÂN TỘC điểm chính 

Dù lũ súc sinh đang đè đầu cỡi cổ hút máu Quê Hương 
Nước làm nổi thuyền, nước cũng tạo thành giông bão sóng 

to nhận chìm thuyền 
Qui luật ấy từ ngàn xưa đến ngàn sau vẫn vậy 

Nguyền cầu Hồn Thiêng Sông Núi , Anh Linh Anh Hùng 
Hào Kiệt phù trợ Chúng Ta 
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Trong ngoài hợp sức vùng lên SINH TỬ 

NẾU DÂN DỘC VIỆT NAM KHÔNG CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ 
CỘNG SẢN 

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẤM DỨT DÂN TỘC VIỆT 
NAM ( Hải Triều , Lê Khắc Hai 

 
KIỀU PHONG ( Toronto) 

 
 
 

ĐĂNG SƠN 
 

Mừng bạn gia có thêm búr danh mới 
Nhờ chị Phạm Thị Minh Hưng ở miết tận quê nhà 
Hưũ duyên, hưữ tình thắm thiết hài hoà 
Như vậy tha hồ muá bút hay gỏ bàn phím 
Ông bạn nầy cũng nhiều biệt tài 
Tại Quý Vị ở xa chưa rõ đấy thôi 
Nhưng vì những điều Bí Ẩn không thể tiết lộ 
Từng góp sức đục lũ Nằm Vùng mấy năm trước đây 
Anh em người một tay SINH TỬ với lũ cáo cầy 
Đánh mất LƯƠNG TRI, CÔNG ĐẠO ,bưng bô bằng miệng 
Thương Chiến Hưũ âm thầm gây cho phe địch nhiều phen 
siểng niểng 
Không mong cầu được gì cho cá nhân 
Người Bịt Mặt trả đòn ,phản pháo, phe địch khiếp viá , kinh 
hồn 
Nhờ đó mặt trận xứ Cờ Lá vẫn giữ được lá CỜ VÀNG yêu 
quý 
Đương đấu tranh muôn vàn khó nhọc, chông gai 
Hơn ba thập niên bền bĩ, dẻo dai 
Chưa chùn bước trước thủ đoạn gian manh, thâm độc cuả 
Việt cộng 
Mặc ai chối bỏ căn cước TỴ NẠN thuở xưa 
Anh Đăng Sơn chẳng phải tay vưà 
Tung nhiều đòn giúp Phe Ta giữ vững phòng tuyến 



- 5 - 
 

Chiến Hưũ tuy không phải cùng Cha Mẹ 
Nhưng thắm thiết nhau nào khác LƯU, QUAN, TRƯƠNG 
kết nghiã vườn đào 
Dù nghịch cảnh lắm thương đau 
Sống có TÌNH, có NGHIÃ rất đáng quý 
KHI TIẾT, LIÊM SỈ dù đối với nhiều kẻ trở thành xa xỉ 
Ai giữ được vẫn đáng Quý Trân 
Cõi đời sớm còn, tối mất, số phần 
Nhưng sống cho ra NGƯỜI vẫn đã ! 
 
KIỀU PHONG (Toronto) 
 
 
 

CHỮ DUYÊN 
 
Người với người may mắn gặp nhau thân thiết bởi chữ 
Duyên Nghiệp 
Đúng với câu”Hưũ duyên thiên lý năng tương ngộ 
Vô duyên đới diện bất tương phùng 
Bằng hưũ xa gần gặp nhau trên Diễn Đàn tuỳ phận, tuỳ 
duyên 
Cùng tần số cảm thông, giao cảm 
Hưũ duyên mới có hội gặp nhau 
Bằng không nghịch duyên khó gặp 
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi 
Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông ( Nguyễn Bá Học) 
Thí dụ điển hình các sinh hoạt Cộng Đồng 
Kẻ nào có lòng, thiện chí, nhiệt tâm , thao thức ,dễ dàng 
tham dự 
Tuỳ Ý Thức trách nhiệm chung cuả mỗi con người 
Ngoài trừ trường hợp “Vợ yếu, con đau, nhà hết gạo” 
Ai thờ ơ, vô cảm hay mãi mê trong việc mưu sinh 
Đầu óc quá thực tế như các vị làm thương mại 
Không bao giờ góp mặt , dễ hiểu thôi 
Việc Từ Thiện, Thiện Nguyện không phải ai cũng làm được 
Có kẻ tuyên bố chẳng bao giờ làm việc không được trả 
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lương 
Thì cũng đành thôi, chín người mười ý, đời thường 
Như vậy mới gọi là xã hội 
Thượng vàng, hạ cám đủ các thành phần con người 
Dĩ nhiên Đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu 
Hải kẻ xung khắc nói chuyện nưả câu cũng nhiều quá 
Người với người hợp nhau thấm thiết, bền lâu 
Có thể trở thành Tri Âm, Tri Kỷ 
Sống không phí đời, toại chí 
Đắc nhất tri kỷ , khả dĩ bất tận 
 
KIỀU PHONG (Toronto) 
 
 

 

TU LÀ CỘI PHÚC 
 

Người có Chủng Tử gặp môi trường thích hợp 
Nói theo kiểu Nhà Phật tức THUẬN DUYÊN 

Hạt giống kia nẩy mầm trổi dậy tăng trưởng liền 
Hấp thụ khí Âm Dương Trời Đất vươn cao sức sống 

Bất cứ mọi người đều có Phật Tánh 
Nhưng không phải ai cũng khai ngộ, tuỳ duyên 

Nghiệp chướng cao dầy bảy nổi, ba chìm 
Khi hội đủ Nhân Duyên tự nhiên tỉnh thức 

Đều là chúng sinh dù Tu Hành đến độ cao thâm 
Xác phàm nhân cũng vướng mắc ít nhiều phiền não cõi 

trần ! 
Bao giờ Đắc Quả xa lià cõi tạm, Tâm Linh thăng hoa , hào 

quang toả sáng 
Chứng quả Đại Giác thân tâm an lạc 

Hoà vào tâm vũ trụ bao la 
Thoát vòng luân hồi sinh tử cõi ta bà 

Nói vậy chớ con đường nầy cũng dài thăm thẳm ! 
Chính Đức Thế Tôn biết bao kiếp chìm đắm 

Mới đạt đến hanh thông 
Nghiệp chướng oan khiên nhiều đời nhiều kiếp chất chồng 
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Nào phải dễ gở rối trong một buổi, một ngày hay một kiếp ? 
! 

Trước khi Lục Tổ Huệ Năng Đốn Ngộ 
Bao tiền kiếp Tiệm Ngộ đã nhiều 

Đến khi gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, Ngài nhận ra liền 
Vội truyền Y Bát bất ngờ làm cả Chư Tăng ngạc nhiên 

Truy tìm giành lại Y Bát 
Đạo hạnh Tu Hành nào có đắc liền trong giây lát ? ! 

Tâm chưa sạch trần ai 
Ai hiểu, thấm Đạo cảm nhận đôi chút an vui 
Tuy vẫn còn lặn hụp trong Bể Khổ cuộc đời 

Nhưng Tâm Linh hưởng được ít nhiều diễm phúc 
Quả đúng TU LÀ CỘI PHÚC !!! 

Tình ái buộc ràng, mê đắm khó tháo ra 
Phiền Não thức Bồ Đề khai ngộ hài hoà 
Tâm Linh cảm nhận ít nhiều thanh thản 

Dĩ nhiên khá hơn kẻ còn vướng trong cõi Vô Minh 
Chưa hiểu, thấm Giáo Lý cao thâm 

Tội nghiệp vẫn đắm chim trong Mê Lộ , Phiền Não !!! 
 

KIỀU PHONG ( Toronto) 
 
 

 
MÊ ĐẮM 
 
Cõi đời chưa chắc được nhiều người hiểu thấu thế nào là 
Hạnh Phúc 
Hôn nhân hạnh phúc hay hạnh phúc cá nhân 
Mãi đắm mê Tài Lực, Quyền Lực bỏ quên Tình Thương cao 
quý cuả mình 
Cứ nghĩ rằng nắm tiền tức nhiên có quyền uy , nội lực 
Sai khiến người thân phục tùng theo ý riêng 
Dù biết cuộc sống ai cũng vất vả mưu sinh, muộn phiền 
Đồng tiền mua được nhiều thứ nhưng không phải vạn năng 
Vẫn còn những điều tiền bạc cở nào đành bó tay chịu phép 



- 8 - 
 

Xã hội ngày nay thiên về vật chất 
Căn bản Đạo Đức không được xem trọng như xưa 
Ngỡ rằng phú quý vinh qua lắm kẻ a dua 
Nhưng chắc gì đã tìm được Hạnh Phúc Đời Người đích thực 
? ! 
Vợ chồng chỉ tương đối cũng được thắm tươi 
Nhưng thực thế bao cảnh dở khóc, dở cười 
Vì lắm kẻ không thấu triệt thế nào là Hạnh Phúc đôi lưá 
Nên đã gây tổn thương những ai sống thiên Nội Tâm 
Tình cảm lê thê gặp kẻ vô tâm 
Dù tốt cở nào vẫn không lay chuyển 
Phiền Não tức là Bồ Đề 
Nếu đắm chìm trong luyến ái tỷ tê 
Tôn Giáo sẽ không được nhiều tín đồ tu học 
Nhờ nghịch duyên đời thuận duyên Đạo 
Nhưng nếu kiếp người Tình Thâm Nghiã Trọng 
Ăn ở có NGHIÃ, có NHÂN 
Cư xử nhau bằng tấm chân tình 
Thì xã hội đẹp xinh chẳng khác Thiên Đường tại thế 
Nhưng cõi đời lắm trò dâu bể 
Đối đãi dài dài Thiện-Ác, Âm -Dương………… 
Muốn thoát khổ đau duy nhất con đường 
Tìm về Đạo , thân tâm cảm nhận ít nhiều An Lạc 
Mặc thế nhân tranh danh đoạt lợi, tan nát 
Buông xả , Phiền Não giảm thiểu người ơi ! 
Tâm thành, chí vững , kiên tâm tu tập lần hồi 
Bảo đảm cảm nhận Tâm Linh thăng hoa đôi chút 
Dĩ nhiên dù đạo cao đức trọng như các bậc Chân Tu 
Vẫn còn là Chúng Sinh tu học nhiều thu 
Bao giờ chứng quả Đại Ngộ , Đại Giác 
Mới thoát vòng luân hồi Sinh Tử 
Thế giới càng ngày càng đảo điên 
Ngồi đây, ngồi giưã non thiền 
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Lắng nghe Đức Phật nhắn riêng cho mình 
Tỉnh đi con mộng Tử Sinh 
Sao chưa ngừng lại mà lênh đênh hoài ?( Một Tu Sĩ) 
Đường trần trăm đắng ngàn cay 
Quay đầu là bến, trần ai luỵ phiền 
 
KIỀU PHONG (Toronto) 
 
 
 
 
 

ĂN CÂY TÁO RÀO CÂY SUNG 
 
Cõi đời nếu mọi sự việc đều hợp tình, hợp lý 
Làm gì xảy ra lắm thảm trạng đau thương 
Ăn cây nào rào cây nấy đúng Đạo Nghiã, ngát hương 
Nhưng cũng lắm kẻ ăn cây táo rào cây sung, oan nghiệt ! 
Trình trạng ngày đau thương cuả Đất Nước 
Lắm kẻ “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản ” súc sinh ! 
Gần bốn mươi năm Dân Tộc khổ hình 
Vẫn chưa sáng mắt vì tiền tài , danh vọng che mờ Lương 
Tri, Công Đạo 
Nếu giải thích theo thuyết Nhân Quả có thể cảm thông 
Đưá con có hiếu với Cha Mẹ là do tiền kiếp nợ trọng 
Trái lại Cha Mẹ yêu thương đưá con chả ra gì 
Tiền kiếp nợ nần, hiện kiếp trả nghiệp ni 
Như vậy mới hợp tình, hợp lý 
Cuộc sống thường có nhiều điều bất như ý 
Không thích cuả nào trời trao cuả nấy, thương đau! 
Thử xem Tâm Đạo có vững bền hay biến thành kẻ xấu 
Trôi mãi trong vòng trầm luân nghiệp báo 
Trầm tư về cõi đời phiền não 
Tôn giáo giúp quân bình cuộc sống Tâm Linnh 
Đời mà không Đạo càng thêm rối rấm , điêu linh 
Nhà thương điên , nhà tù sẽ mọc lên như nấm 
Cõi phù sinh sớm còn, tối mất vì chúng sinh Vô Minh 
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Cứ chạy theo Tài Lực, Quyền Lực quên Tâm Linh 
Phút chốc biến thành mây khói 
Giấc Nam Kha khéo giật mình 
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không (C.O.N.K) 
Suốt cuộc đời tranh danh, đoạt lợi 
Khi trút hơi thở cuối mang theo được những gì ? ! 
Thành Cát Tư Hản chinh phục Á Châu, Âu Châu 
Ngày cuối đời giữ được mấy thước đất ? ! 
Vì Vô Minh tạo biết bao Ác Nghiệp, oan khiên 
Tại sao không biết Trân Quý cuộc sống, giảm muộn phiền 
Nếu không lưu phương thiên cổ 
Thì cũng đừng lưu xú vạn niên. 
 
KIỀU PHONG (Toronto) 
 
 
 

CƯỦ NHÂN HẠNH NGỘ 
 
Có thể nói Diễn Đàn Nhóm Thân Hưũ đặc biệt hơn các 
Diễn Đàn Khác 
Không phân biệt tuổi tác , trình độ, khả năng 
Tuỳ duyên, tuỳ phận đóng góp, chung phần 
Chia ngọt , xẻ bùi cho cuộc đời thêm nồng ấm 
Mỗi thành viên đều ý thức tương kính, thận thiện hài hoà 
Những ưu tư, phiền não khó bày tỏ nay có cơ hội cùng tần 
số giao hoà 
Hiểu, Cảm Thông những thăng trầm, vinh nhục cuả cõi đời 
nghiệt ngã 
Ai thích bộ môn nào tha hồ thi triển tối ta 
Văn, Thơ, Nhạc. Nhiếp Ảnh, Hội Hoạ….. 
Góp một đoá hoa tuy bé nhỏ nhưng cũng khá mượt mà 
Tuổi đời hoàng hôn bóng xế chiều tà 
Phải biết Trân Quý từng ngày được sống 
Cõi đời nếu ai biết tận hưởng , dĩ nhiên tuỳ duyên phận 
Trong Bể Khổ vẫn ẩn chưá cả kho tàng Niềm Vui 
Chỉ dành riêng cho những người 
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Biết THƯỞNG THỨC những vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời, 
tuyệt mỹ ! 
Tình Cảm là phần vô cùng Cao Quý 
Sống hết lòng, hết dạ phỉ chí cũng đã đời 
Tuy vẫn còn Chúng Sinh Tu Học mà thôi 
Nhưng cảm thấy Tâm Linh có phần khởi sắc 
Đọc bài Vụ Án Văn Học Đường Tăng, cảm nhận 
Thông Điệp kiếp người rất đáng Quý Trân 
Tình Thâm Nghiã Trọng, Nhân ,Lễ ,Nghiã, Trí ,Tín trĩu 
nặng trong lòng 
Thì kiếp sống dù thế nào cũng không tệ 
Mừng Chiến Hưũ, Bằng Hưũ , Thi Hưũ , Văn Hưũ quây 
quần đáng nể 
Đường dài mới biết sức ngưạ xưa nay 
Có dịp nào hội ngộ cũng là NIỀM HẠNH PHÚc , mong 
thay 
Cạn Một Hồ Trường phỉ chí 
Hàn Huyên Tâm Sự đáng quý 
 
KIỀU PHONG (Toronto) 
 
 
 

NGHỈ DƯỠNG 
 
Ai diễm phúc tham dự khu Nghỉ Dưỡng 
Miền biển Nam Mỹ vùng vịnh Mễ Tây Cơ 
Công Ty Du Lịch tổ chức chu đáo, gọn hơ 
Xe đưa đón tận phi trường đến điạ điểm 
Được chiêu đãi hai mưoi bốn trên hai mươi bốn giờ liền 
Phòng óc sang trọng đủ đầy tiên nghi 
Muốn ăn uống lúc nào cũng có cả 
Siêng thì xuống khu giải trí uống ăn 
Bia, rượu loại gì nổi tiếng đều có đủ 
Nếu lười nằm tại phòng gọi người phục vụ tận nơi 
Thoải mái, lịch sự tiếp đãi chào mời 
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Cảm tưởng như đang sống trong Hoàng Cung , có khác ! 
Không cần ma rốc vì mọi chi phí bao gồm 
Ra bãi biển nằm tắm nắng ấm cho da dẻ ửng hồng 
Ngắm cảnh vật ,biển rộng , mây trắng, trời xanh 
Khu yên tĩnh chỉ dành riêng cho du khách 
Dân điạ phuơng không được vãng lai 
Trật tự an ninh được bảo đảm 
Muốn xuống phố mua sắm có taxi phục vụ đàng hoàng 
Không cần trả thêm một xu nào nưã cả 
Muốn lưu lại thêm phải lo thủ tục đầu tiên 
Bao phiền muộn âu lo biến mất nào khác cõi thần tiên 
Ai chưa thử nên tham dự đôi lần cho biết 
Để khi nhắm mắt lià không bị trở thành con ma nhà quê 
Liên tưởng câu chuyện về Thiền cũng khá phê 
Có vị Tướng tìm Thiền Sư vấn kế 
Người đệ tử vào thưa, cả nễ 
Bẩm báo muốn lãnh hội Thiền Sư 
Khi vào, bất ngờ Sư Phụ hỏi đôi chút suy tư 
“Tên khùng nào phong ngươi chức Tướng ? ” 
Vị khách đỏ mặt giận sôi ,sát khí dâng cao 
Rút gươm ra định cho lão Thiền Sư một nhác 
Thiền Sư mở lời nhanh kẻo thác 
” Điạ ngục đã mở lối ” 
Vị Tướng chợt giác ngộ quì xuống sám hối 
Thiền Sư cười ” Niết Bàn đã mở ngỏ , mời vô ” 
Có lẽ ai cũng hiểu và lãnh ngộ ? 
 
KIỀU PHONG ( Toronto) 
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GỌI CỤ TUI HẦM LẮM ĐÓ 
 
Vậy thì em chỉ gọi anh thôi 
Có về thăm Quê Hương chưa mà sinh chứng yêu đời ? 
Trên sáu, bảy bó mà trái tim con tuổi đôi mươi có phải ? 
Hỏi nhỏ anh vậy chớ ” Trên bảo dưới còn nghe chăng”? 
Hay cũng đồng hội đồng thuyền với chàng Nguyễn Tung 
Hoành 
Ngang dọc thuở xưa nhưng “Thằng nhỏ mất dạy lâu rồi”, oan 
trái ! 
Nếu vẫn ham muốn thì có thần dược Viaragra 
Có vị nào từng thử qua ? 
Xem hiệu quả thế nào, cho bạn bè biết với 
Nhình mặt mũi bắt hình dong nhóm Montreal 
Anh Đính có lẽ tiên phong đạo cốt, một bồ 
Trùm Đáng thì thích thần ve chai nhiều lắm 
Nhưng chưa hẳn Nội Lực thâm sâu 
Những ai ít uống nhưng không phải uống ít đâu 
Tưủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu 
Thoại bất đầu cơ bán cú đa 
Anh em Toronto mới đụng trận vưà qua 
Ít khi lâm trận nhưng cũng không có tệ 
Tứ vị từ Mộng Lệ An nếu nổi máu bia chai 
Thân mời hạ sơn xuống hội ngộ một ngày 
Tha hồ chén chú, chén anh, cho đã điếu 
Cõi đời được bao lần nhậu quắc cần câu? 
Vui được ngày nào hay ngày nấy 
Hân hoan mở rộng vòng tay chào mời 
Để xem Trùm Đáng tưủ lượng đầy hay vơi 
Cạn Một Hồ Trường tiến tới. 
 
KIỀU PHONG (Toronto) 
 
Bài này đã được đăng trong Nhà Thơ Kiều Phong.  
Đánh dấu đường dẫn tĩnh. 

 

https://vuongthuc.wordpress.com/category/nha-tho-kieu-phong/
https://vuongthuc.wordpress.com/2013/09/03/nha-tho-va-suu-tam-kieu-phong-63-2/
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LÁ VÀNG RƠI 

Thơ Kiều Phong (Toronto) 
 

 

 

 

Muà thu về lá đổi màu từ từ rơi rụng 

Khắp những nẻo đường và những công viên 

Cổ thụ càng to cành lá xum xuê lác đác muộn phiền 

Kẻ bình thường cũng chạnh lòng huống chi những ai có chút 
máu Nghệ Sĩ 

Nguồn cảm hứng dâng tràn, buồn vương , hoan hỷ 

Đời người chứng kiến được bao muà lá vàng rơi ? 

Cũng có khi lá xanh  đã rụng trước rồi 

Nào ai tránh khỏi Vô Thường chuyển đổi ? ! 

Sống Đủ Lâu Rồi thấm thiá cuộc đời 

Càng về khuya càng chiêm nghiệm Bể Khổ mù khơi 

https://4.bp.blogspot.com/-mT08zfz-xrk/WBd1ItqPcAI/AAAAAAAANWw/InSbYzwmL308dQgqrG4cPrfMNB70zz1sQCLcB/s1600/la-roi-mua-thu.gif
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Dĩ nhiên trong ấy vẫn ẩn chứa kho tàng Niềm Vui trân quý 

Chỉ dành tặng những ai có Chiều Sâu Tâm Hồn thưởng ngoạn 

Biết Mở Trí, Mở Tâm sẽ Cảm Nhân được nhiều kỳ diệu ẩn 
tàng 

Dù biết quy luật Tạo Hoá rồi cũng đến lúc lên đàng 

Chuyển sang cõi khác mang theo Thiện Nghiệp và Ác Nghiệp 

"Cạn một chén thương nước nhà hưng phế 

Chén thứ hai cười cuộc thế bể dâu 

Chén thứ ba dành để chúc nhau 

Kẻ sắp thất tuần , người gần tám chục 

Tuổi thọ nầy là nợ trần hay cõi phúc 

Thôi cũng đành trang trải nốt cho xong 

Mặc thu buồn lá đổ bên song 

Cạn chén nưã ta mừng nhau tuổi thọ " ( Tuệ Quang , Tôn Thất 
Tuệ ) 

Dù biết trò đời lắm nhiều dâu bể 

Thôi cũng đành vui hưởng kiếp phù du 

Biết ra sao ngày sau cơn gió thoảng muà thu 

Vui buồn cũng một kiếp người cõi thế. 

 

                      KIỀU PHONG (Toronto) 

 

www.vietnamvanhien.org 

 

http://www.vietnamvanhien.org/
http://www.vietnamvanhien.net

