THƠ, ĐẠO-ĐỜI VI
Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy:
“Các con ơi! Đời Hạ Nguơn trước mắt các con, các con có thấy gì
không? Nhân loại an hưởng theo con đường vật chất vô số kể. Đó là
mồng móng đưa nhân loại đến con đường tiêu diệt, vì kẻ ác hóa trược
bao trùm cả quả Địa Cầu này, khí thanh bị lấn áp xô đùa qua một bên,
nên con người lung dữ lại càng lung dữ. Thầy đáng sợ cho tương lai của
con người, không sao tránh khỏi nạn tiêu diệt.
Vì cái cớ đó Thầy giáng trần khai Đại Đạo để phổ hóa chúng sanh
làm lành lánh dữ, tức là cơ quan cứu thế của Thầy ra đời gieo truyền
khắp các nơi, để kêu gọi con người lấy sự thương yêu của Thầy đối xử
với nhau thực thi công chánh. Có thương yêu và công chánh lòng người
mới có đủ từ bi bác ái. Có từ bi bác ái mới trừ được nạn tiêu diệt hầu
gần, hết chém giết lẫn nhau, đến buổi bệnh chướng sát hại. Ôi thảm
thảm vô cùng là thảm, thế mà nhân sanh ngơ ngơ, ngáo ngáo tự nhiên
coi một kiếp trăm tuổi của mình lâu lắm đó vậy. Cứ mãi miết tìm đủ
trăm muôn ngàn kế để hại lẫn nhau đặng giành giựt cho được một số
của cải bèo bọt ở thế gian này mà chuốt lấy tội tình, hủy hoại quả địa
cầu này vô cớ.
Thảm ơi là thảm! Hột giống thương yêu nhơn nghĩa của Thầy, nhơn
sanh không dung nạp bỡi nhơn sanh không biết đến cái năng lực của
thương yêu nhơn nghĩa nó mạnh mẽ thế nào. ……………
Thầy khuyên các con nên học lòng từ bi bác ái của Phật Đạo. Nên
rèn luyện tu tâm dưỡng tánh thư nhàn như Tiên Đạo. Thực thi nhơn
nghĩa của Nho Đạo hầu về cùng Thầy”……… (ĐCT,THHT, Tr 72)
Trang thơ Đạo- Đời VI kz này, kính chia xẻ đến quý bạn thi hữu và
bạn đạo, những bài thơ và thơ họa vận với chủ đề: “Mừng Các Ngày Lễ”
Kính chúc đến quý bạn đọc, năm mới Tân Sửu 2021 hưởng được
nhiều Hồng Ân của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng
Liêng ban cho.
Thân ái kính chào.
Yên Hà – Võ Ngọc Độ (Atlanta, 19/2/2021)

MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH

Thơ
KÍNH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Rực rõ đèn hoa Chúa Giangs Sinh
Hài Đồng Máng Cỏ rạng bình minh.
Tiên Tri Cứu Thế, ban ơn sủng,
Thể hiện tinh thần mới hiển vinh.
Thánh giáo điềm lành đời cứu chuộc,
Thiên thần phép lạ kiếp công bình.
Hòa bình thiên đạo thơm danh Chúa.
Mai Xuân Thanh (6/12/2020)
Thơ họa
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Rực rỡ ngàn sao báo, Chúa Sinh
Đêm Đông máng cỏ lạnh bình minh
Hài Đồng Cứu Thế ban ơn Phƣớc
Danh giá ngàn năm toả hiển linh
Công lớn Thánh Ngài liều cứu chuộc
Nhơn sinh tội lỗi phải quên mình
Lòng nhân bác ái Ngƣời mang đến
Rƣới khắp thế gian rõ nghĩa tình.
Yên Hà

LỄ GIÁNG SINH 2020
Lễ Giáng Sinh về, dịu khổ đau,
Cả năm mong Chúa rọi cơn sầu.
Tai ương dịch bệnh tràn lan khắp
Chỉ có lòng nhân Chúa nhiệm mầu.
Vũ Trụ điêu linh nhìn xót dạ,
Quê nhà cũng chịu nỗi lo âu.
Xin Ngài Cứu Thế ban ân phước,
Chia xẻ tình thương kẻ nguyện cầu.
Yên Hà
CẦU NGUYỆN
Cảm hứng vần thơ gởi đến ai,
Đau buồn đại dịch vẫn lây lan.
Đêm đêm cứu khổ trì kinh tụng,
Phật Mẫu thƣơng tình cứu thế gian.
Ôn dịch từ đâu ùn kéo đến,
Gây ra chết chóc quá kinh hoàng.
Lẽ nào báo hiệu ngày tàn thế,
Cầu nguyện Bề Trên giải nghiệp mang...
Yên Hà

MỪNG NĂM MỚI TÂN SỨU 2021

Thơ CHÀO XUÂN 2021
Hoa nở thịnh khai, xuân trưởng thành,
Chúc mừng thế kỷ tuổi vừa xanh.
Bao lời nghĩa bạn xin trân trân trọng,
Riêng chuỗi tình thơ giữ tốt lành.
Tri kỷ bốn phương chưa hội ý,
Diễn đàn tám hướng đã hòa thanh.
Một mai hương sắc văn chương vẹn,
Cứ mỗi thi tài một sáng danh.
Cao Mỵ Nhân
Thơ họa
CẦU NGUYỆN XUÂN THƠ
Cầu nguyện Xuân thơ hoa kết thành,
Chào mừng tâm ý trổ mầm xanh.
Chia nhau thƣơng khó tình thi hữu,
Thơ thẩn văn chƣơng kết mộng lành.
Tri kỷ qua thơ chƣa biết mặt,
Diễn đàn xƣớng họa gợi âm thanh.
Ngày kia xuân kém khoe hƣơng sắc,
Mới biết hoa tàn đã khuyết danh !!
Yên Hà

Thơ
HAPPY NEW YEAR
Năm mới chân thành chúc Tỷ Huynh,
An khang, hạnh phúc, lộc, thanh bình
Đệ Huynh đạo sự tròn, xong, rạng,
Tỷ Muội gia đình an, thắm, xinh.
Dịch bệnh thiên tai không trở lại,
Toàn cầu vạn quốc hết đao binh.
Nguyện cùng Từ Phụ ban ơn phước,
Chan rưới Hồng Ân tạo thái bình.
Từ Nguyên (30/12/2020)
Thơ họa
HẠNH PHÚC ĐẦU NĂM
Hạnh phúc đầu năm chúc Tỷ Huynh,
An khang thịnh vƣợng sống yên bình.
Chu toàn Đạo Sự theo Chơn Pháp,
Gặp phƣớc Trời ban tỏa sáng xinh.
Chuyển biến nghiệp mang không trở lại.
Tình thƣơng chan chứa khỏi đao binh.
Kính mong Thầy Mẹ thƣơng con trẻ,
Ban rƣới Hồng Ân thế giới bình.
Yên Hà

Thơ
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021
CHÚC Xuân rạng rỡ mộng an lành,
MỪNG bọn vi trùng thanh toán nhanh.
NĂM tới dƣơng trần vui khẻo mạnh,
MỚI thêm chính nghĩa vọng trung thành.
HAI trừ giặc Hán loài ƣơng nghạnh,
KHÔNG để sơn hà dáng lạnh tanh.
HAI thịnh quê nhà luôn thắm cảnh,
MỘT niên chú Sửu vững muôn nghành.
Đức Hạnh (31/12/2020)
Thơ họa
CHÚC ĐẾN ANH EM
CHÚC đến anh em vạn sự lành,
MỪNG thay thuốc chủng giải ôn nhanh.
NĂM nay lận đận nhiều tai biến,
MỚI biết kẻ gian đã trƣởng thành.
HAI kẻ giặc thù Nga-Hán cọng,
KHÔNG còn Nhơn tính vƣớng hôi tanh.
HAI bên chính trị (1) gây thƣơng khó,
MỘT nƣớc Trump lo thắng mọi nghành.
Yên Hà

Thơ
MỪNG XUÂN TÂN SỬU-2021
Hoa Đào sớm nở báo tin lành,
Tân Sửu Xuân về vẻ phục sanh.
Khổ tận “hai mươi”do nghiệp tác (1);
Cam lai “hăm mốt”cậy tâm thành (2).
Hướng về Bản Thể xua lòng tục;
Nhìn lại nhân thân giữ tánh thanh.
Đời Đạo lọc lừa trong đục gạn;
Nguyện Trên trợ lực bậc tinh anh
Hoàn Nguyên.
Thơ họa
TÂN SỬU NIỀM HY VỌNG
Tân Sửu con Trâu báo mộng lành,
Xuân về cảnh sắc vẻ hồi sanh.
Trăm hoa đua nở tranh khoe sắc,
Báo hiệu tƣơng lai đạt nghĩa thành.
Nghiệp báo tà ma nhƣ trốn chạy,
Bình yên trở lại bởi tâm thanh.
Trần gian cõi tạm trƣờng công quả,
Đại xá Thầy ban thật chí-anh...
Yên Hà

Thơ
MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021
Tân sửu chào Xuân năm mới sang,
Kim Ngƣu đích thị chú trâu vàng.
Chúc cho thế giới qua Co-Vít,
Onh ƣớc nhân sinh tốt mọi đàng.
Thân hữu trong ngoài đều phat đạt,
Đồng môn nội ngoại thảy bình an.
Hòa bình khắp chốn vui nhƣ Tết,
Bỏ hết ngoài tai chuyện cũ càng.
Đỗ Chiêu Đức
Thơ họa
MAI VÀNG NỞ THẮM
Mai vàng nở thắm báo xuân sang,
Tân Sửu về đây dƣới nắng vàng.
Thƣơng khó năm qua do nghiệp quả,
Trả vay, vay trả cõi mê đàng.
Có ai tránh khỏi vòng liên lụy,
Tránh đƣợc là do thân tịnh an.
Muốn thế câu kinh trong Thánh Giáo,
Thiêng Liêng đã dạy tránh làm càng.
Yên Hà

Thơ
XUÂN

â

ớ

ợc tà.
ề

Từ Nguyên (23/01/2021)

Thơ họa
XUÂN THƠ
Xuân thắm vƣờn thơ đẹp mắt hoa,
Xuân tô cảnh sắc đến quê nhà.
Xuân khơi ngõ tối tâm u mở,
Xuân nguyện với lòng cõi Thánh-Ba *
Xuân nẩy mầm non xanh Vũ trụ,
Xuân gởi tình thƣơng chốn gian tà.
Xuân vui giới trẻ ham nền Đạo,
Xuân khấn cầu xin khỏe cả nhà.
Yên Hà

Thơ
ĐÓN XUÂN
Chạm ngõ Xuân rồi trải nắng phơi,
Vui mừng Hạo Mặc chúc muôn nơi.
Thương câu Lục Bát ân cần gởi,
Mến bạn Đường Thi nhã nhặn lời,
Cẫm tú đương nồng hương gió khởi,
Tường vi rực rỡ sắc hoa mời.
Tân niên đón Sửu tưng bừng tới,
Hỏa tang Co Vi mộng đất trời.
Hảo Mặc Nhiên

Thơ họa
NÀNG XUÂN
Tƣơi thắm nàng Xuân nắng nhẹ phơi,
Yên Hà chúc muộn đến muôn nơi.
Thƣơng tình Lục Bát câu bày tỏ,
Học bạn Đƣờng Thi nói nhẹ lời.
Hoa Cúc khoe sƣơng màu đỏ thắm,
Mai kia đƣợm sắc đón nhƣ mời.
Minh niên Tân Sửu niềm hy vọng,
Vũ Hán Co Vid diệt bỡi Trời.
Yên Hà

Thơ
TẾT NHỨT CÁI GIÀ
Tết nhứt làm chi, tội cái già,
Tuổi đà tám chín chửa ra ma,
Nhà đòn dài tháng chờ ngày cuối,
Quách cũ lâu ngày mục ván ra.
Bóng nguyệt thi đàn ham quyến luyến,
Chiều hôm quán cốc thích la cà.
Thôi đành dan díu thời gian nữa,
Số kiếp phù du cũng mặn mà…
ThanhTrương
Thơ họa
TẾT NHỨT NĂM XƢA
Tết nhứt năm xƣa nhớ Cố già,
Tuổi đà, cõi thọ sắp ra ma.
Vẫn cùng con cháu chƣng ngày Tết,
Lƣu thế ngày Xuân tỏ rạng ra.
Thi hữu tỏ bày thơ luyến ấy,
Đôi dòng xƣớng hoạ buổi la cà.
Ông xƣa, nghĩ đến thêm thƣơng mến,

Dịp Tết, cháu con chúc Tết mà....
Yên Hà

Thơ
THÂN PHẬN
Cõi thế, sự đời chợt nhớ ra,
Đôi dòng thố lộ của đời ta
Xuân xanh cắp sách rồi quân ngũ,
Nghĩa vụ trai hùng chống giặc ma (1)
Đất nước, so vai Người nể mặt,
Sau ngày oan trái tống Sơn La.
Nhuộm thân Yên Bái sau qua Mỹ,
Thế Đạo, chung cùng sống vị tha...
Yên Hà (1/1/2021)
Thơ họa 1
KIẾP CON NGƯỜI
Cuộc đời nhân thế gẫm suy ra,
Thố lộ tâm tư kiếp sống ta.
Tuổi trẻ bút nghiên rồi nhập ngủ,
Xuân xanh chiến thuật diệt quần ma.
Kề vai gánh vác an nguy nước,
Thất thủ buông gươm đến Núi La,(1)

Liên Sơn Vĩnh Phú từng gian khổ,
Thân phận còn nhờ sống vị tha.
Năm Lê, California (1/1/2021)

Thơ họa 2, theo Thân Phận của Yên Hà
HẠNH NGỘ BẠN
Tưởng là lưu lạc, kiếm không ra
Nào biết hôm nay bạn chúng ta
Đợi khách chinh yên xua ác mộng
Chờ đoàn tị nạn chống tà ma
Mốt mai tan loãng trời mây phủ
Giây phút tàn phai ung đạn la
Đất tổ xanh tươi mầu Đại Việt
Quê hương tình nghĩa đẹp dung tha …
Cao Mỵ Nhân (1/1/2021)
Thơ hạo 3 , theo Thân Phận của Yên hà
CỐ NHÂN
Cố nhân thất lạc, chẳng tìm ra,
Bỗng ngạc nhiên tao ngộ chúng ta.
Gãy sung lƣu đày vì giặc giã,
Vƣợt biên tị nạn bỡi tà ma.
Ra khơi biển rộng ta hồ hét,
Tới bến bờ cao thoải mái la.
Đất mẹ kinh kha thời khói lủa,
Que ngƣời trải nghiệm bỏ buôn tha.

Mai Xuân Thanh (1/1/2021)

Thơ họa 4, theo Thân Phận của Yên Hà
XUÂN LƢU XỨ
Xuân mừng chúc tết thấy vui ra,
Đất khách dẫu buồn số phận ta.
Quân ngũ dở dang rồi bại trận,
Tội tù tê tái tƣởng thành ma.
Thác Bà, khốn khổ đầy lao nhọc,
Nghệ Tĩnh trần ai chẳng đƣợc tha.
Mỹ quốc hết lòng lo cứu khổ,
Giờ đây cũng tạm cái thân già!
Liêu Xuyên (2/1/2021)

CÕI TẠM
Cõi tạm trần gian vạn nẻo sầu,
Chiến tranh dịch bệnh lắm lo âu.
Tình đời đen bạc, mƣu, câu nhử,
Cấu xé lẫn nhau bỡi miếng mồi..
Thánh giáo Chí Tôn, Thầy đã dạy,
Thƣơng yêu Công chánh nhớ từng câu.
Hài hòa cuộc sống khuyên nhau nhủ,

Chia xẻ lòng nhân nhận phép mầu.
Yên Hà

Thơ
CHIỀU CUỐI NĂM
Thoi thóp chiều tà nắng cuối năm
Làm ta xao xuyến biết bao lần
Thì thầm tiếng gió vƣơng cành lá
Hiu hắt con đƣờng quạnh bƣớc chân
Đồi núi mịt mờ sƣơng trắng xóa
Chân mây lảng đảng nguyệt trong ngần
Buồn tênh thành phố tràn Co Vid
Đất khách xa vời bóng dáng Xuân
Mai Lộc (31/12/2020)
Thơ họa
TÌNH QUÊ
Kỷ niệm quê xƣa nhớ tháng năm,
Vụ mùa ruộng lúa gặt bao lần.
Thanh niên thiếu nữ trao lời hát,
Không khí tỏ tình dẫm bƣớc chân.
Triền núi bên kia, mùi gốc rạ,
Đàn chim hạt trắng lƣợn xanh ngần.
Làng nay khác chủ buồn thơ thẩn,
Thơ thẩn tình quê, gợi nhớ Xuân…

Yên Hà

Thơ
GIÓ ĐÔNG
Gió bấc lạnh lùng buổi tiết đông,
Mƣa rơi tầm tã sắt tơ lòng.
Đƣờng khuya lá đổ, đêm không bóng,
Lối vắng hoa tàn,, trận bão going.
Quajnh quẽ, sông trôi thuyền ngƣợc sóng,
Đìu hui, bến đổ, nƣớc xuôi dòng.
Thi nhân khắc khoải lòng vƣơng đọng,
Lữ thứ u hoài…dạ nhớ mong.
Hồng Vân (27/12/2020)
Thơ họa
TIẾT GIÓ ĐÔNG
Nỗi nhớ quê xƣa tiết gió đông,
Lạnh lùng se thắt cỗi tơ lòng.
Đƣờng mƣa lầy lội đêm lần bƣớc,
Lối cũ lâu ngày gặp bão giông.
Sông sóng, nƣớc trôi đò chuyển hƣớng,
Buồn ơi ! Bến cũ phải quay dòng.
Tao nhân gợi nhớ đêm sơ ngộ,
Bến nƣớc xa vời cũng tiết mong....

Yên Hà

LƯU LUYẾN CHI ĐÂY
Lưu luyến chi đây bạn khách trần,
Nơi này dễ nhiễm bệnh mê lầm.
Cố công tu luyện hành tam lập,
Gặp phước may duyên dễ đắc phần
Đại Đạo Tam Kz thời Đại Xá,
Thánh Ngôn chỉ dạy rõ từng câu.
Mùi trần tục lụy tranh nhau nhử,
Không dễ bôi đen khách Đạo tầm.
Yên Hà
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021
Năm mới mừng vui chúc mọi nhà,
Phát nhân phát nghĩa phát tiền tài.
Không tiền chẳng sống qua cơn khó,
Mưu chước giàu tiền vướn nghiệp tham.
Năm cũ trôi qua nhiều thảm cảnh,
Cúi xin Năm mới Chí Tôn ban.
Tình thương sưởi ấm Năm Châu khắp,
Thế giới chung vui sống một nhà.

Yên Hà

Thơ
KHÚC NHẠC ĐỜI
Đời chẳng đẹp xinh vẫn rang cƣời,
Tâm tình hòa hợp kết màu tƣơi.
Chén anh chén chú vui lòng bạn,
Bác bác tôi tôi khỏi đợi mời.
Cát bụi đƣờng lầy ta dấn bƣớc,
Mƣa chiều nắng sớm chí không vui.
Trăm năm chẳng hẹn đầu mây trắng,
Tri kỷ tri âm khúc nhạc đời.
Chung Văn
Thơ họa
HƢỚNG THIỆN ĐỜI
Ai sống không vui cũng gƣợng cƣời,
Cƣời là liều thuốc tạo đời tƣơi.
Gặp nhau vui thắm tình bè bạn,
Vui đó là vui rƣợu chẳng mời.
Nẻo bƣớc đƣờng lầy đâu phẳng lặng,
Ấy là thử thách chí đầy vơi.

Trăm năm một chuỗi dài đen bạc,
Thôi thế thành tâm hƣớng thiện đời....
Yên Hà

MỪNG NHỚ XUÂN
Mừng Xuân Tết đến nhớ quê nhà,
Đượm vẻ tươi vui nét đậm đà.
Phản phất hương Xuân êm dịu mát,
Làm sao tả hết nỗi niềm xa.
Khóm trúc hàng tre thoảng mát vườn,
Sân nhà rợp bóng chậu kiển thưa.
Cúc Đào Mai nở thêm hương sắc,
Tân Sửu quê nhà gợn nhớ thương.
Tô thắm vườn Xuân suốt khoảng đời,
Thiếu thời quấn quit mỗi lần Xuân.
Xuân qua Xuân lại Xuân đưa đẩy,
Xuân sống tha hương ở xứ người.
Yên Hà

TÂN SỬU ĐẦU NĂM
Tân Sửu đầu năm chúc mọi người,
Bình yên thịnh vượng sống yêu đời.
Dồi dào sức khỏe cùng con cháu,
Hướng thiện lòng nhân tỏ sáng ngời.
Đại Đạo Kz Ba Thầy giáng thế,
Chí Tôn thương trẻ dạy muôn lời.
Nhơn sanh thức tỉnh đừng mê muội,
Năm mới tươi vui hưởng phước Trời.
Yên Hà
SĂN SÓC CÂY MAI
Săn sóc cây Mai, trổ kịp Xuân,
Cây già ít nhánh nụ thêm thưa.
Năm nào cũng nở, lòng chua xót,
Chẳng thấy ong vờn, chỉ tuyết rơi.
Gía lạnh tê gan, miền cực Bắc,
Khối tình u-uẩn dịp xuân mơ.
Nhìn non nhớ nước, càng vương vấn,
Đón Tết xa quê, dạ thẩn thờ !!..

Yên Hà

Thơ
NIỆM DANH THẦY ĐỰƠC CỨU ĐỘ
Một câu niệm Chú Đấng Cao Đài,
Bí pháp rõ ràng trao tận tay.
Giác ngộ nguyện cầu ân cứu độ,
Tĩnh tâm kêu cứu lực hồng oai.
Dung thông Pháp Giới duy ngôn phán,
Cứu độ vạn loài dãn tội sai.
Trọn tín chí thành Trời đại xá,
An nhàn siêu thoát hiệp cùng Thầy.
Năm Lê (15/1/2021)

Thơ họa
THÀNH TÂM KHẤN NGUYỆN
Chí Tôn Giáo Chủ Đạo Cao Đài,
Niệm Chú Hồng Danh Ngài xuống tay.
Cứu độ chúng sanh cơn nạn-biến,
Có Người hiện ứng tỏa Thiên oai.
Nhiệm mầu thần lực cao minh chứng,
Tha thứ tội tình cứu vớt sai.
Thượng Đế tối cao kêu gọi trẻ,

Thành tâm khấn nguyện rõ danh Thầy.
Yên Hà

NHÂN QUẢ
Nhân quả người đời, nợ khác nhau,
Thân mang tứ khổ cảnh nương dâu.
Tranh đua cho lắm rồi buông bỏ,
Nhắm mắt xui tay trĩu mối sầu.
Thức tỉnh may ra tròn ước vọng,
Tu thân tích đức lại từ đầu.
Cầu xin ân xá sai lầm trước
Hướng thiện giúp đời, giải nghiệp sâu.
Yên Hà

XUÂN NHỚ QUÊ
Sân trước mùa này rợp trái lê,
Trăm hoa sắc thắm đón Xuân về.
Bâng khuâng xa xứ từ mùa ấy,
Biền biệt tha hương vẫn nhớ quê.
Măng mọc, tre già hơn khí tiết,
Lo toan hậu thế nhớ trăm bề.
Kế thừa con cháu niềm hy vọng,

Xây dựng quê nhà tránh dặm khê.
Yên Hà

Thơ
AN NHÀN
An nhàn vô sự tiểu Thần Tiên,
Muốn sống cho an tránh lụy phiền.
Thế sự đừng lo nhiều biến động,
H{ trường chớ bận lắm chinh nghiêng.
Đường đời may rủi theo danh lợi,
Cữa Đạo duyên phần thuận tự nhiên.
Phúc họa do mình trong cuộc sống,
An nhàn lạc Đạo hưởng Ân Thiên.
Năm Lê (14/1/2021)
Thơ họa
THANH THẢNG AN NHÀN
Thanh thảng an nhàn học Thánh Tiên,
Trần gian lối sống luôn tranh đấu,
Mảnh áo miếng cơm cảnh ngửa nghiêng.
Đạo Giáo dạy rằng nên thủ phận,
Bản thân tự tại giữ an nhiên.

Tu tâm sửa tánh là phƣơng cách,
Giải thoát luân hồi hƣởng phƣớc Thiên
Yên Hà

MỪNG NGÀY LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN
Thơ
KÍNH ĐẤNG CHA LÀNH
Kính Đấng Cha Lành Đức Chí Tôn,
Ngài thương con trẻ cứu linh hồn.
Giáng Linh khai Đạo truyền Chơ Pháp,
Phổ hóa Đạo Trời dạy Thánh Ngôn.
Thế giới nhân loài xa đạo đức,
Luân thường lễ giáo bị xoi mòn.
Kz Ba Đại Đạo, thời quy nhứt,
Đại Xá con khờ, mở trí khôn…
Yên Hà (15/2/2021)
Thơ họa 1
KÍNH ĐẠI TỪ PHỤ
Đại Từ Phụ, Đức Thiện Thiên Tôn,
Hỉ xả trần mê cứu vạn hồn.
Aỏ diệu huyền linh truyền Chánh Pháp,
Nhiệm mầu giảng dạy phổ Chơn Ngôn.
Mong cầu nhân thế không suy tính,
Biết giữ nghĩa ân khó lụy mòn,
Đại Đạo Kz Ba thời xá tội.

Tu tai, mắt….trí sẽ khai khôn.
Đặng Xuân Linh
Thơ họa 2
KÍNH ĐẤNG CAO ĐÀI
Cha Trời thật Đấng Đại Thiên Tôn,
Hỉ xả Từ bi độ xác hồn.
Trợ tử đỡ nâng nhiều Bí Pháp;
Phù sinh giảng dạy vạn Chơn ngôn.
Cung Diêu Mẹ đợi lòng thương xót,
Điện Ngọc Thầy trông dạ mõi mòn.
Mồng chín tháng Giêng ngày phải nhớ:
Phi thường trả được nợ Càn Khôn?
Hoàn Nguyên ( Tân Sửu 2021)
Thơ họa 3
TÂM THEO ĐẠO TRỜI
Tháng giêng ngày chín vía Thiên Tôn
Vô Cực Từ Bi định thiện hồn
Đạo mở vô hình dạy Bửu Giáo
Đạo khai không ảnh khuyến Chơn Ngôn
Thầy truyền Thế Đạo nguồn nào cạn
Đạo phổ nguồn cơ lý chẳng mòn
Đạo pháp giữ tròn tồn Thánh Đạo
Tánh hoà nhân ái,...tự tìm khôn
Song Linh
Thơ họa 4
THƢỢNG ĐẾ HUYỀN LINH
Thƣợng Đế Huyền Linh Đại Chí Tôn,
Hoá sanh nhơn vật, tạo Chơn hồn.
Vô Vi mầu nhiệm bày Quyền Pháp,
Vũ trụ hình thành, ý Thánh Ngôn.
Say đắm,ham trần, gây tội lỗi,

Nho Tông Chuyển Thế sửa xoi mòn.
Thƣơng con Thấy phải đành cam phận,
Giáng thế Kỳ Ba độ kẻ khôn.
Yên Hà (4/2/2021)
Thơ họa 5
NGUYỆN DÂNG
Mùng chín tháng Giêng Vía Chí Tôn,
Nguyện dâng thể xác lẫn linh hồn,
Xã thân hành Đạo cùng huynh đệ,
Lập đức bồi công theo Thánh ngôn,
Cứu giúp đồng hƣơng khi thiếu thốn,
Gieo truyền nhân nghĩa bị hƣ mòn.
Trau tâm sửa tánh dò đƣờng Thánh,
Bỏ tục tầm Tiên mới thật khôn.
Quang Thông (2/2/2021)

VUI VỚI ĐẠO
Vui thấy chúng sanh biết quý ngƣời,
Vui làm việc thiện tránh gian thôi.
Vui tình huynh đệ đồng môn giúp,
Vui hiểu lẫn nhau bỏ nhạo cƣời.
Vui biết tâm ngƣời giàu thiện tính,
Vui nguồn đạo hạnh chớ ham chơi.
Vui vì Thầy Mẹ lo tu sửa,
Vui học Thánh kinh, thấu lẽ Trời.
Yên Hà
Atlanta, 1/2/2021

MỪNG ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUƠN
Thơ
MỪNG LỄ THƯỢNG NGUƠN
Nho Tông chuyển thế tạo Tân Dân
Thánh đức Thượng Nguơn bước đến Dần
Đại Hội Long Hoa trường khảo thí
Phật Vương Di Lạc điểm công thần
Năm châu đạo đức nhân quy cổ
Bốn biển văn minh thế chuyển tân
Môn đệ Cao Đài gương sống Đạo
Hồi quang phản chiếu tạo Tân Dân
Hoàn Nguyên (2/2/2021)
Thơ họa 1
ĐẠI LỄ THƢỢNG NGUƠN
Tứ chuyển Thƣợng Nguơn, thiện ý dân,
Nho Tông Chuyển Thế, bƣớc năm Dần.
Nguyên Tiêu tên cổ ít ngƣời biết,
Thánh Đức là Nguơn Tiên Thánh Thần,
Đại Hội Long Hoa khai tuyển cử,

Ngƣời hiền, đạo đức khối Dân Tân.
Phật Vƣơng chủ khảo, uy, Di Lạc,
Thần Thánh chƣ Tiên, hội Bạch Vân.
Yên Hà
Thơ họa 2
THOÁT KIẾP LUÂN HỒI
Thánh Đức Thượng Nguơn mẫu mực dân,
Kz Ba khai đạo tại năm Dần.
Hạ Nguơn Tam Chuyển đang gần mãn,
Tứ chuyển quy nguyên vị công thần.
Quy phục niềm tin tâm đạo đức,
Nhân duyên tuyển cử bậc dân tân.
Kz công hối cải thời Ân Xá,
Thoát kiếp luân hồi đến Đảnh Vân.
Yên Hà
Để đúc kết tập thơ Đời – Đạo VI, bài thơ sau đây
xin tạm chia tay. Kính chúc qu{ đọc giả an khang, hạnh phúc.
CHI KHÍ HỒNG MÔNG
Chi Khí Hồng Mông tạo Chí Tôn
Lưỡng quang chủ tể chuyển Càn Khôn
Biến thiên vạn vật cơ sanh hóa
Hóa hóa, sanh sanh Đạo vĩnh tồn
Đạo hướng Chơn Linh hồi Phật Vị
Đạo dìu sanh chúng đến Thiên Môn
Đạo nguồn hiệp nhứt Tinh Thần Khí
Đạo tạo nghiệp đời, sáng chí thông.
Yên Hà
Atlanta, 9/2/2021

Còn tiếp…

