
Lục Bát Chăn Trâu 

 

1- Mất trâu 

Trâu ta bao thuở đi hoang 

Dọc ngang khắp nẻo, rừng thâm lạc bầy 

Đường về mờ mịt chân mây 

Lối xưa từng đã trơ ngày tháng trông 

2- Tìm trâu, thấy dấu 

Non cao núi thẳm nao lòng 

Mòn chân rảo bước dấu dần hiện ra 

Ven rừng suối chảy chim ca 

Nắng chiều rớt hạt mắt sa dặm trường 

3- Thấy trâu 

Ngẩng đầu nhìn ánh chiều buông 

Bỗng nghe tiếng gọi bên sườn non xanh 

Giờ đây trâu đã hiện hình 

Dừng chân thở nhẹ gió lành thoảng hương 

4- Được trâu 

Đến bên đôi nẻo tỏ tường 

Từ đây thôi hết sầu vương kiếm tìm 

Tình thâm nghĩa trọng ghi tim 

Dõi theo lối cũ lặng nhìn quê xưa 

5- Chăn trâu 

Mạ non lúa tốt rau dưa 

Của người hôm sớm nắng mưa nhọc trồng 

Khéo chăn đừng để trâu vương 

Gìn hòm dí mõm dẫn đường canh nom 

6- Cỡi trâu về nhà 

Tay cầm dây mũi, lo dòm 

Cỡi trâu qua khỏi ruộng đồng mênh mông 

Nhẹ nhàng từng bước thung dung 

Trở về tắm gội vui cùng gió trăng 

7- Quên trâu còn người 

Đêm nằm ngủ giấc an lành 

Nhọc nhằn vơi hết thân tâm nhẹ nhàng 



Bình minh thức dậy nắng lên 

Mỉm cười hoa nở, trâu quên, còn người 

8-Người, trâu đều quên 

Có-không, không-có quanh hoài 

Một đời rong ruỗi nhạt nhoà cõi tâm 

Bản lai rờ rỡ trăng rằm 

Người, trâu quên hết thênh thang đất trời 

9-Trở về cội nguồn 

Cội nguồn rạng chiếu khắp nơi 

Đâu đâu cũng thấy thảnh thơi vô cùng 

Tha hồ mặc sức thọ dùng 

Niêm hoa vi tiếu hoà chung pháp mầu 

10- Thỏng tay vào chợ 

Dắt dìu lắm kẻ sầu đau 

Tùy duyên hóa độ nêu câu thệ nguyền 

Mà không vướng bận ưu phiền 

Thỏng tay vào chợ, dạo miền chân như! 

 

CHÚC HIỀN 

 


