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Tathà cùng với Ta Bà 

Giống nhau vì một chữ TA đứng đầu 

Khác nhau là  khác ở đâu ? 

Ta bà vướng mãi nỗi sầu … “Tiền phương”* 

Oái ăm là bãi chiến trường 

Không tên là cái chân thường ngộ ra. 

Ghé chơi thăm cõi Ta Bà 

Nghề là Bồ Tát, nghiệp là độ sinh. 

Lình xình sáu nẻo Vô Minh 

Réo nhau bao hội Tử Sinh quây quần 

Hỏi qua đáp lại dần lân 

Khổ ơi là khổ cái thần u mê  

Học hành mấy điệu xàng xê 

Muôn năm tu luyện cũng… “ huề tiền” thôi. 

Thực hành “trớt quớt” con ơi ! 

Bài Thầy con hiểu ở nơi chỗ nào ? 

Ý căn, ý thức lao xao 

Gió Vô Minh lại thổi vào tử sanh. 

Thương cho cái xác mong manh 

Ôm ghì bó nghiệp chạy quanh luân hồi. 

Vô PRE-CU-NE-US* con ơi, 

Kho tàng vô giá sáng ngời Chân Như. 

Mong con giải thoát khờ ngu, 

Mong con đạt được pháp tu tuyệt vời, 

Dạy con niệm Biết Không Lời, 

Thực hành vô khớp không bơi “sông Tiền”* 

“Không Nói”: mì gói ăn liền 

Tà tà con gặm liên miên sáng chiều. 

Nhận thức “kho quẹt” cho siêu, 

Xẹt qua phía trước là… “tiêu tán thòong.” 

Trước sau một dạ sắt son, 

Muốn con cắt đứt đường mòn ngữ ngôn. 



“Không nói” nhận thức luôn luôn, 

Thong dong “Như Vậy” bơi xuồng “Hậu Giang”. 
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*Thầy dạy pháp Không Nói. Đành xin cho mượn lời… 

*Tiền phương, Sông Tiền: Tiền Hồi Đai, đường đi của cái Biết có lời. 

*Hậu Giang: Hậu Hồi Đai, đường đi của cái Biết không lời. 

*Precuneus: vùng phát huy Phật tánh, trong não giữa. 

*Nhận thức “kho quẹt”: nhận thức cô đọng. 

 

 


