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Lời mở 

 

Cứ mỗi lần có dịp lên Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Đơn Dương, lòng tôi 

cảm thấy có một niềm vui khôn tả. Niềm vui ấy không hẳn vì cái rộn rịp của các ngày 

lễ khấn, truyền chức phó tế hay thụ phong linh mục hoặc những ngày kỷ niệm của 

Đan viện. Nhưng trước hết, cái phong cảnh nên thơ và hữu tình của Đan viện đã 

làm cho tôi cảm thấy được gần Chúa hơn.  

Khi sương mai còn phủ đầy trên các triền đồi, tiếng nguyện kinh của các đan 

sĩ tựa như tiếng chuông ngân nga mời gọi chúng ta hãy mau mắn tỉnh thức và chỗi 

dậy. Khi ánh nắng đã lên cao, tiếng khánh thánh thót hợp với lời kinh Truyền tin 

của các Đan sĩ cao ngâm, tạo thành một bản hòa âm thật êm dịu. Khi những tia 

nắng vàng óng còn đang nô đùa với những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, thì tiếng 

hát của các Đan sĩ lại du dương như khúc thần nhạc. Và khi bóng hoàng hôn đã ẩn 

mình sau dãy Núi Ngọc xa xa, lời thỏ thẻ của các Đan sĩ với Đấng Yêu Mến, lại quyện 

hồn thơ vào những cung bậc trầm lắng. 

Cảnh đã nên thơ mà người lại hữu tình. Các đan sĩ đơn sơ mà chân tình, niềm 

nở mà không thái quá. Họ lao động với một niềm vui, dù làm vườn hay chăn heo, 

dù đóng chai hay nuôi cá, dù làm bếp hay chăm sóc người đau… tất cả đều trong 

bầu khí yêu thương và chia sẻ. Điều đặc biệt hơn hết là dù họ đang vui vẻ lao động, 

nhưng tôi vẫn cảm thấy nơi các đan sĩ có một sự tĩnh lặng thật sâu lắng. Đến nỗi, 

sự tĩnh lặng đó đã lan tỏa và rợp phủ cả tâm hồn tôi. Phải chăng đó là sự bình an 

mà Đức Kitô đã ban cho những ai tìm kiếm người.  

Cái duyên của tôi chính là chớp được những khoảng khắc sâu lắng đó. Cho 

nên ngọn Núi Ngọc, nơi các đan sĩ đang an cư trong Chúa, được tôi gọi với một cái 

tên thân thương: “Núi Duyên Đức Ái”, và tôi cảm thấy rằng, mình đang dần “Lắng 

trong Sương”. 

 

Lễ kính thánh Bênêdictô (11.07.2018) 

Tổ phụ Hội dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam 

Song Lam 



 

 

 

1.Tiếng hót Rừng Thiêng 

 

 “Hồn con con vẫn trước sau, 

Giữ cho thinh lặng giữ sao an bình. 

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, 

Trong con hồn lặng lẽ an vui.”  

(Tv 130, 2) 

 

  

 

  

 

Ơi đẹp quá kìa những đàn chim nhỏ 

Thích ẩn mình trong Bóng mát, Cây cao 

Hót đơn sơ nhỏ nhẹ chẳng tự hào 

Giữa trần thế thoảng qua như cát bụi. 

 

Chim vang hót khi nắng mai chạm núi 

Tiếng nhẹ nhàng ngân giọng luyến thanh bai 

Như nhắc nhớ như khẽ gọi tình ai 



 

 

Mở hồn thơ đón Vầng Đông ngự trị. 

 

Tắm Mưa trời mướt sắc lông huyền bí 

Ngậm Sương đêm cho tiếng hót thanh cao 

Luyện cánh non lướt ngắm ánh trăng sao 

Hoàng hôn xuống kéo nhau về ríu rít. 

 

 

 

 

  

 

Chẳng lo âu giữa sóng đời mù mịt 

Không bận lòng những cánh úa nhẹ rơi 

Suốt ngày đêm ca hót tạ ơn trời 



 

 

Hồn nhẹ lắng nghe Lời Tình sáng tạo. 

 

Chim vui thích ngắm kỳ công diệu ảo 

Lời Tình Yêu nhiệm ẩn óng ánh tơ 

Nghe du dương trầm bổng tựa áng thơ 

Chắp mơ ước nâng cánh mềm lướt Gió. 

 

Ngân tiếng hót trọn niềm tin trao phó 

Giữa đêm dài lạnh lẽo chốn trần gian 

Bóng Cả, Cây Cao, hương mến nồng nàn 

Trong tĩnh lặng hồn bình an tín thác. 

 

Cảm tác khi cầu nguyện trước tượng Thánh Mẫu Maria 

Tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

25.07.2015 

 

  



 

 

2.Sương lắng 

 

“Sương Ngài ban là sương ánh sáng” 

(Is 26, 19) 

 

 

 

Mây phủ bóng ru ngàn cây an giấc 

Thả Sương đêm tí tách đọng đôi bờ 

Hoa bình yên khép dáng trong Ánh Thơ 

Hồn an tĩnh lắng nghe Tình thỏ thẻ. 

 

Gió khẽ đến rung nhịp thương nhè nhẹ 

Trải Sương đêm thấm mướt khắp ngọn ngành 

Hoa ngất ngây ủ hương ngát thêm xanh 

Chờ Bình Minh tỏa long lanh ánh sắc. 

 



 

 

 

 

Hoa lúng liếng nghe Gió vương trên mắt 

Sương dạt dào luyến ướt cả bờ mi 

Ơi khát khao, Tình chạm được mấy khi 

Hồn thơ lắng từng nhịp rung thổn thức. 

 

Hoa hớp lấy say muôn cung náo nức 

Ngậm vào hồn nhả muôn ý thơ bay 

Ngân lời ca vang khắp đất trời này 

Huyền nhiệm qúa! Tình ân thiêng rất lạ. 

  

 



 

 

  

 

Ôi Sương lắng! Ôi Hương trời cao cả 

Thơ muốn hồn ẩn mãi chốn huyền siêu 

Thơ muốn bay vi vu tựa sáo diều 

Một lần chạm ngàn lần xin đọng lại. 

 

Cảm tác khi tham dự giờ Kinh sách  

tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Đương, Lâm Đồng 

08.09.2016 

 

 

  



 

 

3.Sương mai 

 

“Ta sẽ như làn sương mai làm nó vươn lên như bông huệ, 

cho bén rễ sâu như cây ngàn Li-băng.  

(Hs 14, 6)  

 

  

 

 

Vương đỉnh núi Sương Tơ buông trùng điệp 

Vầng Đông lên hửng nắng khắp chân trời 

Gió miên man thôi thúc khẽ gọi mời 

Đón Ánh Dương bừng lên xua bóng tối. 

 

Nắng tỏa ánh Gió reo vui dẫn lối 

Nụ mở hồn hướng lên chốn Trời xanh 

Hớp Nắng Mai ngậm Sương Ngát trong lành 

Vui cất tiếng hòa bài ca vạn vật. 

 

 



 

 

Hoa nghiêng cánh tạ ơn Tình trời đất 

Cho cỏ cây được mọng ướt Sương Tơ 

Muôn lá hoa rực sáng trong Gió Thơ 

Hồn xôn xao niềm vui dâng rất lạ. 

 

 

  

 

 

Hãy trỗi dậy hỡi cỏ cây nghiêng ngã 

Ướp Nắng Tươi cho khao khát lắng sâu 

Cùng Sương Thanh hợp Gió Ngát nguyện cầu 

Ngân thánh thót tụng ca Nguồn Sự Sống. 

 

Đây ngàn hoa bung cánh tung hy vọng 

Tỏa trinh thơm như hương bá Li-băng  

Thắm Sương mai tự Nguồn Suối Vĩnh Hằng 

Vui khoe sắc trong Ánh Hồng lúng liếng. 

 

Nép vào Mây dâng hương lòng thánh hiến 



 

 

Hoa thả hồn thênh thang bước lãng du 

Ngân tiếng thơ theo Gió hát vi vu 

Hòa vinh khúc ngợi Danh Cha Hằng Hữu. 

 

 

Cảm tác khi cùng tham dự giờ Kinh sáng  

tại Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

08.09.2016 

 

 

  



 

 

4.Sương ngân 

 

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:  

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,  

Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1, 28) 

 

1.Tiếng khánh ngân như tiếng ca thần sứ 

Ân… ân… ân… xin mừng kính Đức Bà 

Ân… ân… ân… rợp thánh phúc bao la 

Từ muôn thuở, Lòng Xót Thương sủng ái.  

 

2.Tiếng khánh ngân như lời thưa của Mẹ 

Vâng… vâng… vâng… đây thân phận nữ tỳ 

Vâng… vâng… vâng… xin Thiên sứ truyền đi 

Lời giao ước mà muôn dân trông đợi. 

 

3.Tiếng khánh ngân du dương câu thần nhạc 

Hân… hân… hân… đây Vua cả thiên cung 

Hân… hân… hân… đây Thiên Chúa ở cùng 

Loài người thế đến ngàn muôn thế hệ. 

 

4. Tiếng khánh ngân – Tình Mẹ thương cầu phúc 

Nâng… nâng… nâng… Lời Thiên Chúa hứa ban  

Nâng… nâng… nâng… trao Yêu Dấu nồng nàn 

Là hạnh phúc là Thiên Đàng Vĩnh Cửu. 

 

5. Tiếng khánh ngân – lời tuyên xưng tín thác 

Dâng… dâng… dâng… trọn thân xác mọn hèn  



 

 

Dâng… dâng… dâng… hồn cảm tạ ngợi khen 

Ngày sau hết được phục sinh vinh hiển.   

 

 

Cảm tác khi nghe tiếng khánh ngân trong giờ Kinh trưa khi đọc kinh Truyền Tin 

ở Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

11.07.18 

 

  



 

 

5.Sương chiều 

 

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” 

 (Lc 1, 46) 

 

 

 

Chiều buông nắng nước hồ ru man mác 

Sóng lăn tăn gờn gợn cá đớp mồi 

Trời trong xanh mây trắng nhè nhẹ trôi 

Vỗ đôi bờ tiếng nước vui lách bách. 

 

Chen lối hẹp dòng suối reo róc rách 

Như sáo tiêu nhấn thả bậc cung trầm 

Gió hòa theo thánh thót tiếng ca ngâm 

Nâng tình thơ dâng muôn điều ao ước.  

 

Mây rợp bóng trên đồi thông xanh mướt 

Ánh nắng vàng lấp lánh mặt hồ thu 

Rung lá ngân lên muôn tiếng vi vu 

Lay hồn thơ buông theo dòng êm ả. 



 

 

 

Đàn chim én cúi mình trên bờ đá 

Cây nghiêng nghiêng rủ bóng xuống mặt hồ 

Núi xa xa như sụp lạy tung hô 

Đấng Thượng Trí cội nguồn muôn tạo tác. 

 

 

 

 

Hợp muôn loài ngân lên cung thần nhạc 

Chúc tụng Ngài - Đấng vạn đại uy linh 

Cùng cơ binh của chín phẩm thiên đình 

Vinh danh Chúa rạng ngời câu cảm tạ. 

 

 



 

 

 

 

Hỡi Thánh Mẫu là điềm thiêng dấu lạ 

Đem Lời Thơ ru nhịp sống trần gian 

Là thánh ân của Phước Cả trao ban 

Nâng tình thơ lắng hồn vào Vĩnh Cửu. 

 

Cảm tác khi tham dự giờ kinh chiều  

tại Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

24.07.2015 

 

  



 

 

6.Sương đêm 

 

“Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa 

ứng trực suốt đêm trong thánh điện, 

nào chúc tụng Chúa đi.” (Tv 133,1) 

 

  

 

Sương đêm dào dạt tỏa hương thơ 

Thánh phúc rợp duyên thỏa ước mơ 

Hoa ơi! hé nụ cho Sương đọng 

Thấm đẫm trong hồn ngợp thánh tơ. 

 

Hoa bung cánh mỏng hớp Sương thanh 

Nụ mọng thêm hương thắm ngọt lành 

Giọt lắng đơm duyên hồng thánh khiết 

Sương mơn nhụy mướt sáng long lanh 

 

Hoa xinh hé nụ ngậm Sương đêm 

Miết cánh thanh sơ siết ngọt mềm 



 

 

Nhụy mọng hương xuân duyên lúng liếng 

Rung theo nhịp lướt cánh thơ êm. 

 

 

 

 

Sương khuya ướt đẫm mướt duyên xinh 

Thắm sắc nồng hương ánh Sóng Tình 

Nét liễu nghiêng nghiêng e ấp dáng 

Nụ hồng nhụy ngát cánh lung linh. 

 

Sương lắng tình xuân trong cánh hoa 

Lâng lâng gieo khúc nhịp an hòa 

Êm êm cánh nhỏ rung khe khẽ 

Dào dạt Sương lòng hoa ngát hoa. 

 



 

 

Hoa ngân theo Sóng khúc tiêu dao  

Nhụy thắm cánh bung xiết ngọt ngào 

Lắng khiết trong Sương tình say mộng 

An bình giấc thánh giữa ngàn sao. 

 

Cảm tác khi cùng tham dự giờ Kinh tối  

tại Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm đồng 

24.07.2015 

 

  



 

 

 7.Thánh Duyên huyền nhiệm 

 

“Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, 

Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, 

trong ân tình và xót thương.” (Hs 2, 21) 

 

 

 

Sẻ muôn đời chỉ là loài chim nhỏ 

Thân mọn hèn - hạt bụi giữa mênh mông 

Nắng ươm hương ánh lên chốn thinh không 

Tung lấp lánh trong Mây xanh Gió ngát. 

 

Đời sẻ nhỏ thôi những ngày phiêu bạt 

Sáng nắng lên hót thần nhạc tôn vinh 

Chiều mưa về ngân thi khúc thiên đình 

Vui ẩn cư trong Núi Thiêng linh thánh. 

 

Sẻ vui sống chuỗi ngày đời chóng vánh 

Giữa non ngàn cùng sơn thú cỏ cây 

Hồn lắng nghe Trời gọi những áng mây 



 

 

Cùng quyện về hợp dâng lời chúc tụng. 

 

Sẻ bàng hoàng hồn thơ nghe nao núng 

Khi Gió Ngàn ngân giai điệu du dương 

Gọi sẻ non vươn cánh đón thiên hương 

Lên đồi thiêng dâng trái thơm cao cả. 

 

 

 

 

 

 

Ôi hồng ân vô biên ngời ngợp quá 

Cát bụi này nào đáng với Cao Siêu 

Xin thứ tha những bất xứng Tình Yêu 

Mong hoàn tất điều Thánh Duyên thương kết. 

 

Này giờ đây thân yếu hèn trao hết 

Muôn ý thơ trong hồn nhạc tung bay 

Vui hát lên khúc linh thánh mỗi ngày 

Trong giai điệu yêu thương – Tình hy hiến. 



 

 

 

 

 

Mừng lễ thụ phong Linh mục của Thầy Maria Matthia Đinh Văn Bôn 

Tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

30.6.2016  

 

  



 

 

8.Lời ca trong Gió  

 

 “Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,  

 bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.” (Tv 40, 4a) 

 

 

 

Ve gọi sầu mỗi khi mùa hè đến 

Tiếng nỉ non bao luyến nhớ yêu thương 

Tạm biệt nhau… tình mỗi ngã lên đường 

Để vấn vương lưu trong hồn dấu ái. 

 

Ôi hè nay lời ca vui trẻ lại 

Nghe rộn ràng thánh thót những cung tơ 

Giai điệu sầu nay ươm ngát vần thơ 

Rực ánh sắc như cánh hoa phượng đỏ. 

 

Bản giao hưởng đất trời đang mở ngỏ 

Mời tiếng sầu biến tấu khúc ai ca 

Ngàn cung tơ ngợi chúc Đấng Bao La 

Cho nỉ non thành lời thơ nhiệm lạ. 



 

 

 

Ơi tiếng ve cảm bao tình hoa lá 

Hợp rung lên trong tiếng Gió vi vu 

Xin Nắng thanh chiếu sáng chốn sương mù 

Cho ấm áp những nơi còn giá lạnh. 

 

 

Ơi tiếng ve ngân lên bao đức hạnh 

Giọng ngọt ngào trong thánh sủng thương ban 

Bản hợp ca cảm tạ Đấng Vinh Quang 

Hóa tiếng sầu thành lời thơ chúc tụng. 

 

Đời mỏng manh ngợp trong ngàn ân sủng 

Tiếng lạc loài nay hợp khúc tri ân 

Đời tha hương thành hy lễ hiến dâng 

Trong Gió Mới trọn niềm tin phó thác. 

 



 

 

 

 

Thi cảm khi nghe các đan sĩ hát  

trong Thánh lễ truyền chức linh mục 

tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

30.06.2016 

 

  



 

 

   9.Trên cánh chim bằng 

 

 “Chúa phù trì che chở,  

dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân:  

lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.” (Tv 91, 4) 

 

  

 

Vâng từ đó – ngày trao duyên thệ ước 

Tình cho thơ đôi cánh mướt tình yêu 

Ôm Thánh Nhiệm trái tim hồng say khướt 

Hồn thơ bay theo Chân Lý huyền siêu. 

 

Đường diệu vợi thơ bao lần mỏi cánh 

Nương Gió ngàn nâng sức yếu bay lên 

Vào Đền Thiêng ẩn cư trong Núi Thánh 

Dẫu trần đời bao sóng gió chông chênh. 

 



 

 

 

Thơ tha thiết lời kinh trong đêm vắng 

Huấn lệnh Ngài – Ngợp Thần Khí khai môn 

Cho đôi mắt rạng công minh ngay thẳng  

Quyết định Ngài – Tình non dại nên khôn. 

 

Trên đôi cánh Phượng Hoàng – thơ bay vút 

Lên cao vời lắng vào chốn bình yên 

Tình ngát hương quyện lời thơ nghi ngút 

Nâng mọn hèn thần hiệp Đấng Linh Thiêng. 

 

Thơ khao khát ở trong Tình mãi mãi 

Vui ngày ngày chiêm ngưỡng Ánh Linh Quang  

Sáng đời thơ đẹp biết bao hoa trái 

Lễ hy dâng nguồn ân phúc tuôn tràn. 

 



 

 

 

 

Thơ ngân lên lời tạ ơn Đấng Thánh 

Hai lăm năm trăng tỏa sáng vẫn tròn 

Đôi cánh mềm luôn nâng cao Tình Bánh 

Xin giữ gìn thanh khiết tấm lòng son. 

 

Mừng 25 năm linh mục của Đức Viện Phụ  

Gioan Maria Vianney Nguyễn Tri Phương 

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, Lâm Đồng. 

30.06.1991 – 30.06.2016 

 

 

  



 

 

10.Dấu luyến Đàn ngân 

 

Còn anh em, anh em sẽ được gọi là “tư tế của Đức Chúa”,  

người ta sẽ gọi anh em là “người phụng sự Thiên Chúa chúng ta”. 

 (Is 61, 6a) 

 

 

 

Đêm càng lắng Đàn ngân càng thánh thót 

Từng cung tơ từng nốt luyến mọng lời 

Nhẹ nhàng buông tình tứ lá thu rơi 

Chao hồn thơ khúc chơi vơi huyền mộng. 

 

Tiếng Đàn khơi nung hồn thơ khát vọng 

Gieo Lời Yêu trên khắp nẻo gian trần 

Cho Tiếng Đàn mãi thánh thót cao ngân 

Thiên tình ca ươm Lời Thơ bất tử. 

 



 

 

 

 

 

 

Ôi dấu ấn ghi thêm trang tình sử 

Thơ hòa vào bản giao hưởng huyền siêu 

Nốt luyến ngân muôn giai khúc dặt dìu 

Trào thi tứ bừng lên muôn Ý Nhạc. 

 

 

 

Cho thu về lá thôi buồn man mác 

Mãi xanh mơ trong Gió ngát đong đưa 

Tắm Nắng Trời vui hớp lấy Ơn Mưa 

Hoa nở rộ kéo chim về ríu rít. 

 

Thơ càng say trong cung tơ quấn quýt 

Đàn càng ngân cho Ý Nhạc bay cao 



 

 

Dẫu nắng mưa Tiếng Ngân vẫn ngọt ngào 

Gieo hồn thơ muôn cung yêu bậc mến. 

 

 

 

Thơ bay lên xin Gió nâng tới bến 

Chốn bình an ngời ngợp ánh tơ vàng 

Nơi Tiếng Đàn réo rắt khúc vinh quang 

Luyến hồn thơ dâng muôn lời cung chúc. 

 

Chúc mừng các Đan sĩ lãnh chức Phó tế  

của Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

21.12.2017 

 

  



 

 

   11.Xây Tổ 

 

  

   

Các chú chim tíu tít 

   Cùng xúm lại bên nhau 

   Cứ mỗi chú một tàu 

   Lá khô đem góp lại. 

 

   Một chú bay lên mái 

   Hai chú đậu trên cây 

   Ba chú chuyển lá này 

   Bốn chú cùng xây tổ. 

 

   Chẳng chú nào kêu khổ 

Mà cứ hót líu lo 

Nhiều lúc phải nằm bò 

Dưới nắng trưa thiêu đốt. 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Hôm nay làm được một 

Ngày mai lợp thêm hai 

Công việc cứ dài dài 

Chim vừa làm vừa hát. 

 

Đôi cánh chim làm quạt 

Thổi mát cả nắng trưa 

Trên cao gió đong đưa 

Ôi sao mà thích thế. 

 

Giữa cuộc đời dâu bể 

Còn có lắm niềm vui 

Cùng chia ngọt sẻ bùi 

Chim vui xây tổ ấm 

 

Tình anh em thấm đẫm 

Tình bè bạn thêm hay 

Ngày ngày lại cùng bay 

Hót lên ta góp sức. 

 

 

 

  



 

 

  
 

 

Không có chi bực tức 

Chẳng có chút hờn ghen 

Phận chim sẻ mọn hèn 

Nâng nhau trong Đức Ái. 

 

Yêu là sống hiện tại 

Không tính toán hơn thua 

Cả bầy sẽ được mùa 

Bội thu kho đầy lúa. 

 

 

Cảm tác khi thấy các đan sĩ đang xây nhà nghỉ lục giác 

Đan Viện Thánh Mẫu Châu sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

26.06.2017 

 

  



 

 

   12.Làm bếp 

  

  

 

   Chíp chíp chíp chíp chíp 

   Nhanh tay nữa đi thôi 

   Không kịp bỏ vô nồi 

   Nước sôi lắm rồi đó. 

 

   Rau phải chia từng bó 

   Bắt cho hết bọn sâu 

   Chỉ còn lá tươi màu 

   Mới đem xào với nấu. 

 

   Gạo ở đây mấy đấu 

   Vẫn còn gút chưa xong 

   Củi lửa đã cháy hồng 

   Nổ vui tai lách tách. 

 

    

    

 

 

    



 

 

  

   Cơm ngon vo trắng sạch 

   Cá chiên mắm thật thơm 

   Mỗi thầy một phần cơm 

Đơm với con cá nhỏ. 

 

Kìa bếp đang chảy đỏ  

Thầy lại cứ cười khì 

Thong thả vội làm chi 

Chiên đều tay con một. 

 

Nghệ thuật chiên cá tốt 

Từng con trở từ từ 

Vội vàng cá sẽ hư 

Nát nhừ ăn không thích. 

 

Mấy thầy vui khúc khích 

Càng trổ ngón ta đây 

Nấu nướng cũng một cây 

Có thua chi các mẹ. 

 

 

 



 

 

  

 

   Thầy đều tay quấy khẽ 

Cho nồi súp thêm ngon 

Vừa chín tới lá non 

Kẻo chẳng còn chất bổ. 

 

Mỗi thầy làm một chỗ 

Ai cũng thật đều tay 

Trong bầu khí vui say 

Anh em cùng hợp tác. 

 

Kìa chuông vang tiếng nhạc 

Đã sắp đến giờ ăn 

Nấu càng lúc càng hăng 

Mau mau anh em đợi. 

 

 

Cảm tác khi trò chuyện cùng các thầy làm bếp 

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

26.06.2017 

 

 

 

  



 

 

13.Chăm vườn 

  

    

Trời mới vừa hửng nắng 

Đàn sẻ vỗ cánh bay 

Mỗi chú đậu một cây 

Tha hồ mà tỉa gọt. 

 

   Chú vừa làm vừa hót 

   Chú vừa tỉa vừa ca 

Chú xén thật mượt mà 

Đẹp hàng cây thẳng tắp 

 

   Chú khác bay cùng khắp 

   Tha những chiếc lá rơi 

Dọn cho sạch bầu trời 

   Sạch trong và thoáng mát. 

 

   

 

 

 



 

 

  

    

Giữa cảnh trời bát ngát 

   Vui ngắm ánh bình minh 

   Mỗi chú lặng một mình 

   Trong tình yêu với Nắng. 

 

   Mỗi ngày qua từng chặng 

   Lượn khắp cả địa đàng 

   Cùng Nắng ấm mênh mang 

   Nghe tiếng reo của Gió. 

 

   Lắng nghe Tình bày tỏ 

   Trong từng việc đơn sơ 

Nhưng là cả trời thơ 

Gió đưa đi khắp chốn. 

 

Dù việc làm bề bộn 

Nhưng hồn vẫn an nhiên 

Lắng trong cảnh điền viên 

Ngày ngày vui tung cánh. 

 

 

    



 

 

  

  

   Cùng Mây trời lấp lánh 

   Đón Nắng ấm ban mai 

   Gió thủ thỉ bên tai 

   Hương yêu lâng nhè nhẹ. 

 

   Khơi nhịp tình khe khẽ 

   Nâng cảnh mỏng ngân nga 

   Lời thầm thỉ thiết tha 

   Nguyện dâng Ơn Phước Cả. 

 

   Dù cõi trần vất vả 

   Chim vẫn cứ mãi say 

   Chăm sóc địa đàng này 

   Đón Chúa Xuân ngày mới. 

 

 

Cảm tác khi thấy các đan sĩ chăm sóc sân vườn  

Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

26.06.2017 

  



 

 

14.Núi duyên Đức Ái 

 

“Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa  

đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, 

vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. 

Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, 

nước nước dập dìu kéo nhau đi. (Is 2, 2-3) 

 

   

 

Sẻ bay lên đỉnh non cao thanh khiết 

Nghe rừng thông reo muôn điệu vi vu 

Hòa tiếng chim ríu rít giữa chiều thu 

Vui tíu tít những nỗi niềm sâu lắng. 

 

Đã một thuở, Sẻ tìm nơi tĩnh lặng 

Cánh phiêu du bay kiếm khắp mọi miền 

Đây rừng thông bên Núi Ngọc bình yên 

Hồ nước biếc cùng sum vầy làm tổ. 



 

 

 

Bao năm tháng trong khó nghèo gian khổ 

Vui hót vang giữa rừng thẳm mênh mông 

Dù nắng mưa bão tố chẳng xao lòng 

Vẫn không ngớt dâng lời ca tiếng hát. 

 

 

 

Cùng hợp tấu khúc tri ân thần nhạc 

Sáng tinh mơ cho đến ánh chiều tà 

Rồi đêm về cùng Trăng sáng thiết tha 

Mãi ca ngợi chờ Bình Minh tỏa rạng. 

 

Ngày bay đến cùng muôn loài bầu bạn 

Đêm quay về chia sẻ chút tình thân 

Câu yêu thương luyến giai điệu ân cần 

Cho tổ ấm ngát hương thơ Đức Ái. 

 

Tám mươi năm Núi Duyên vui trẻ lại 

Ắp chuyện tình sống mãi với thời gian 

Càng lắng sâu càng ngây ngất nồng nàn 

Bao hương vị ngọt ngào trong Tình Mến. 



 

 

   

   

 

Mừng 80 năm thành lập Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn dương 

(08.09.1936 – 08.09.2016) 
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