THƠ, ĐẠO-ĐỜI I
Lời giới thiệu của tác giả:
Tôi là một tín đồ Đạo Cao Đài thuần thành, đã đƣợc thừa hƣởng trong một gia đình
Cao Đài từ đời Ông Nội, đến đời Phụ thân, tiếp nối truyền thống Đạo giòng, tôi
luôn luôn nêu cao tinh thần và Tôn Chỉ của Đạo, tu thân tích đức cho bản thân,
Hoằng Khai Đại Đạo và Phổ Độ chúng sanh….Sơ lƣợc phần cá nhân nhƣ sau:
Là một sĩ quan trong chế độ VNCH, xuất thân khóa 16 SQTBTĐ, đơn vị sau
cùng là Quận trƣởng kiêm Chi khu trƣởng Chi khu Tuy An tĩnh Phú Yên. Bị tù
cọng sản trên 08 năm ở vùng Bắc Việt, sau ngày bất hạnh của đất nƣớc Việt Nam
30 tháng 4 năm 1975.
Định cƣ ở Hoa Kỳ theo diện HO từ tháng 4 năm 1991, tại thành phố Atlanta tiểu
bang Georgia. Cùng nhau với nhiều gia đình Đạo, vận động và đóng góp tài chánh
xây dựng Thánh Thất Cao Đài tại Atlanta GA từ năm 1993.
Tham gia sinh hoạt trong một tổ chức thiện nguyện có tên là “United States
Volunteer – Joint Services Command” từ năm 2005 cho đến nay. Nhiệm vụ của
đơn vị là làm lễ vinh danh cho các cựu quân nhân khi họ qua đời và nhiều nhiệm
vụ xã hội hay an ninh khác. Sự thành lập tổ chức USV-JSC này nhƣ một đơn vị
quân đội, theo sự cho phép của Bộ Quốc Phòng và Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ.
Cấp bậc là Thiếu Tƣớng (USAVR).
Hiện sinh hoạt trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại, đã biên soạn nhiều bài viết rất
hữu ích cho đồng đạo trên bƣớc đƣờng nguyên cứu và tu học nhƣ:
- Pháp Môn Cúng Tứ Thời của Đạo Cao Đài.
- Thiên Bàn Thờ Đức Chí Tôn và Lý giải.
-Thực Hiện Ngũ nguyện - Phƣơng Tu Tam Lập.
- ĐứcTin và Sự Cầu Nguyện.
- Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Cầu Hiền giúp Đạo
- Xây Dựng Sự Ngiệp Của Thầy.
…………………………………………………
Bút hiệu viết các bài thơ là Yên Hà, dƣới đây là những bài thơ tiêu biểu, nói lên
tình đời, tình gia đình và tình Đạo. Mục đích là Xiểng Dƣơng Đạo của Đức Chí
Tôn Đại Từ Phụ trong thời Hạ Nguơn Đại Ân Xá Kỳ Ba này.
Thân ái,
Hiền Tài Võ Ngọc Độ

ANH NHỚ MÃI
Anh nhớ mãi một buổi chiều em khóc,
Nƣớc mắt buồn trên đôi mắt héo hon.
Em nhìn anh mà chẳng nói nên lời,
Trƣớc cảnh vợ chồng cha con xa cách.
Anh nhớ mãi, thân cò khi quãng nắng,
Gánh gạo nuôi chồng, chẳng tiếng thở than,
Bọn giặc cộng, tham tàn bây có rõ,
Tay giết ngƣời, mà miệng nói thƣơng dân.
Anh nhớ mãi vùng Tân Kỳ Ngệ Tĩnh,
Cảnh núi non xa lạ quá hiểm nghèo.
Trên bƣớc đƣờng đầy thú dữ kẻ gian,
Em vẫn đến thăm anh không chán nãn…
Anh nhớ mãi tình em anh nhớ mãi,
Nhớ bây giờ và nhớ mãi về sau.
Vì em là nguồn vui cho lẽ sống,
Cho thân anh và cho cả gia đình….
Yên Hà
Tuy Hòa, Phú Yên, tháng 11/1983
# Bài thơ này viết, khi trở về gia đình sau thời gian
bị tù cọng sản, từ sau ngày 30-4-1975 đến cuối 1983

TẠ ƠN EM
Cảm giác đớn đau nhƣ vây kín,
Khắc khoải đêm trƣờng nỗi biệt ly.
Nợ trần còn nặng đôi vai trĩu,
Nhắm mắt xuôi tay sao nỡ yên.
Thắm thía nghĩa tình đêm thao thức,
Lo từng viên thuốc chén cháo khuya.
Canh từng giấc ngủ từng hơi thở,
Mà mặt vẫn tƣơi má vẫn hồng.
Nhờ ơn Thƣợng Đế Đấng Bề Trên,
Chứng giám lời nguyền, bạn gối chăng.
Nắng đẹp chứa chan sau cơn bão,
Huynh Đệ sum vầy gia đạo yên.
Xuân đến Đông qua chim ríu rít,
Tổ ẩm mừng vui hót líu lo.
Biết nói sao đây, lời cảm tạ,
Đến vợ hiền trọn đạo chồng con.
Tạ ơn em chuỗi ngày lao lý,
Tay dắt bồng nuôi dạy các con.
Tạ ơn em, từng ngày lâm bệnh,
Không thuốc nào, bằng thuốc của em.
Yên Hà
Atlanta,12/2002
# Cảm súc khi viết bài này sau một cơn
bạo bệnh cuối năm 2002

DƢỚI BÓNG CAO ĐÀI
Chí Tôn khai Giáo Đạo trời Nam,
Phổ độ Tam Kỳ rạng tiếng vang.
Thánh địa Tây Ninh nơi Thầy ngự,
Duyên lành cứu rỗi độ nhơn gian.
Điềm Trời báo hiệu ngày khai sáng,
Đại Đạo cao minh cứu vạn an.
Bí pháp tu thân tùng Chánh Giáo,
Quần Linh nƣơng bóng Đạo Trời ban.
Yên Hà
Atlanta, 11/2019.

ĐẠO ĐỜI TƯƠNG ĐẮC

Chẳng nghiện cà phê chẳng nghiện trà,
Lai rai một cúp một mình ta.
Ai ai thấu hiểu tình nhân thế,
Lục dục thâm sâu khó tránh tà.
Phổ Độ Kỳ Ba Thầy xuống thế,
Duyên may lƣớt khỏi nạn tai qua.
Cao Đài Đại xá chăm tu học,
Thƣợng Đế lâm phàm kiếp vị tha.
Yên Hà
Atlanta,24/11/2019

MỪNG KHAI MINH ĐẠI ĐẠO
Rằm tháng 10 năm Bính Dần 1926
Khai Đạo năm nay tròn chín bốn,
Năm, hưởng Hồng Ân Đức Chí Tôn.
Mẹ khai Hội Yến bày Chơn Pháp,
Long Hoa kỳ hội tuyển hiền nhơn.
Thầy dạy chúng sanh nền Công chánh,
Định luật Thương yêu sở Đạo hành.
Gĩư vững đức tin nơi Thầy Mẹ,
Đại Đạo hoằng khai thất ức niên.
Yên Hà
Atlanta, 11/2019

NHỚ XUÂN
Năm mới mừng vui, đón Chúa xuân
Tình xuân gợi nhớ, ý xuân đầy
Mai, Đào sắc thắm, hƣơng ngào ngạt
Lộng gió xuân về, thấy ngất ngây
Chớp Chài, sừng sững nơi quê mẹ
Lung linh núi Nhạn dƣới đáy dòng
Tiết xuân dịu mát, thêm nguồn sống
Xứ lạ xuân xƣa, nặng nhớ Xuân!….
Yên Hà
Atlanta, 17/1/2020

KHÁCH TRẦN
Qủa kiếp vƣơng mang đến cõi trần,
Trần gian vạn nẻo khách trần ơi!
Ơn Trên Thầy Mẹ thƣơng con trẻ,
Để dạ Kỳ Ba đắt quả Thần.
Bền chí trau thân bạn khách trần,
Thế gian tịnh hƣởng phƣớc Thiên ân.
Tu thân tích đức chăm công quả,
Nghiệp chƣớng tiền căn xóa sổ phần
Thánh giáo Thầy ban diù độ khách,
Trƣờng thi tiến hóa lập kỳ công.
Long Hoa ngày Hội, cân tội phƣớc,
Phẩm Tƣớt, ngôi xƣa Mẹ phục hồi.
Yên Hà
Atlanta, 11-01-2020

MÙI TRẦN
Khi đến trần gian bạn hiểu gì?
Trần gian điểm đến Khách trần đi.
Luân hồi chuyển kiếp nên tu học,
Sẽ có ngày về đƣợc điểm thi.
Thƣợng Đế ban Ân Thời Đại Xá,

Khách trần vững bƣớc tạo niềm tin.
Danh hƣ, cõi tạm nhƣ đồ bỏ,
Quy vị ngày kia hƣởng hiển vi.
Yên Hà
Atlanta, 19/12/2019

CHÚC NĂM MỚI 2020
Năm mới an khang chúc mọi nhà,
Sum vầy hạnh phúc vẫn bình an.
Ơn Trên Chiếu Giám cho dân Việt,
Sớm khỏi tai ƣơng chóng thái hòa.
Năm mới duyên may điềm báo trƣớc,
Đạo, Đời vƣớn chịu lắm lao đao.
Tu thân tích đức thêm công quả,
Hạnh đến Thầy ban phƣớc lộc tràn.
Yên Hà
Atlanta, 31/12/2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TÝ 2020
Phản phất hồn thơ tỏ với ai,
Tình đời lý Đạo rộng bao la.
Lời thơ ý Đạo tâm tƣơng đắc,
Hƣớng thiện nhơn quần, hƣớng Đạo Cao.

Canh Tý nghinh Xuân đón tiếp sang,
Mai, Đào rực rỡ lẫn Phong Lan.
Cầu xin Phật Mẫu thƣơng bầy trẻ,
Đọa lạc làm ngƣời đến thế gian.
Thƣợng Đế Hồng ân mang rƣới khắp,
Tam Kỳ Đại Xá phƣớc Thầy ban.
Tân niên kính chúc muôn dân Việt,
Giải ách, gông xiềng nạn kiếp tan.
Yên Hà
Atlanta, 15/12/2019

CÕI TẠM TRẦN GIAN
“Cõi tạm trần gian Khách đến tìm,
Vƣơng mang thế sự phạm qui điều.
Chí Tôn mách dạy nên tu sửa,
Tấn hóa quê xƣa Khách chẳng tìm”
Yên Hà
Atlanta, 18/1/2020

