THƠ, ĐẠO ĐỜI VIII
Đức Chí Tôn dạy:
“Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào đạo thì phải phế hết
nhơn sự, nên chúng nó mơ tưởng có một điều rất thấp thỏi là vào một
chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo. Thầy nói cho các con biết nếu công
quả chưa đủ, nhơn sự chưa xong, thì không thể nào các con luyện
thành đặng đâu mà mong. Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ
độ chúng sanh mà thôi. Như không đặng thế nầy thì tìm cách khác mà
làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa
vị tối cao. Các con phải hiểu Thánh ý Thầy mà trau dồi chí lớn. Dầu đi lối
nào cũng cần cái đèn thiêng liêng chiếu rõ mới đặng vững bước.
Làm vua, làm thầy, làm công nghệ, làm đạo sĩ cũng cần phải có cái
chí lớn mới mong thành tựu đặng. Cái nghề dưới thế không có nghề
nào là vô dụng mà vô dụng là tại người không chuyên vậy”.
…………………………………………………………………………………………………..
“Bấy lâu vì lẽ công bình Thiên Đạo nên các con chịu lắm điều đau
đớn mà cũng vì không biết tu luyện cái chí cao thượng của Thầy ban
cho, cứ một lối thấp hèn quanh quẩn, chẳng cho cái trí não ra khỏi vòng
mờ tối, cho nên, bước đường hóa nên trở ngại mà lâu tiến bộ. Vậy từ
đây các con đã nhập môn thì phải để ý vào đường Chánh giáo mà cùng
nhau bước tới cho khỏi lối chông gai. Các con đừng vì tư lợi mà làm mất
nhơn cách thì rất uổng cái điểm linh quang của Thầy để vào xác thân
các con lắm. Các con nghe à !.”
(ĐCT, TNHT 1, 2 Tr 81)
Tiểu đệ mạo muội kính tặng quý đọc giả tập thơ Đao, Đời VIII này,
chia xẻ tình cảm giữa đạo và đời, trong nỗi đau của thời cuộc đang hồi
ly loạn !...Kính chúc quý vị luôn nhận được nhiều Hồng Ân từ Đại Từ
Phụ, Đại Từ Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban cho….
Yên Hà, Võ Ngọc Độ

LỄ VÍA CHÍ TÔN…
Vía ngày Thượng Đế sớm ra Giêng
Thiên-Thế cùng nhau mới hiệp liêng
Đại Đạo Kỳ Ba Thầy rưới khắp
Chúng sanh giải thoát đáo Chư Tiên
Làm lành lánh dữ hành công quả
Ngũ Giới Điều Quy bớt muộn phiền
Công Đức Chí Tôn cùng các Đấng
Kỉnh thành Lễ Vía sớm ra Giêng…
Yên Hà

THẾ ĐẠO TU HÀNH
Thế Đạo tu hành ở thế gian
Tu thân dưỡng tánh tạo hành tàng
Làm người ở thế là duyên nợ
Tiếp tục dày công lập thiện hành
Đại Đạo Kỳ Ba thời Đại Xá
Nho Tông chuyển thế sống yên lành
Phổ truyền giáo lý Thầy ban dạy
Thế Đạo đã nên đến chí thành …
Yên Hà

NỔI TIẾNG QUÊ TÔI
Nổi tiếng quê tôi khá hữu tình
Tuy Hoà cảnh đẹp lúc bình minh
Sông Ba Núi Nhạn mơ màng đẹp
Ngơ ngẩn Chớp Chài núi thật xinh
Địa giới hướng Nam qua dãy Cả
Ô Loan Đầm, sóng nước thêm xinh
Khen thay tạo hoá kỳ công vẽ
Hậu thế chăm lo quyết giữ gìn
Yên Hà

PHẬN TUỔI GIÀ
Bình minh rực sáng rọi mây trôi
Lơ lửng trời cao đến xế rồi
Ngày đến đêm qua theo trời định
Có chi tiết rẻ lão da mồi
Mừng vui con cái từng ngày lớn
Thấy phận mình đây móm khoé môi
Thanh thản quên đi đời luyến ấy
Hân hoan cháu chắt lớn khôn thôi…
Yên Hà

ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM
Tướng Soái Chí Tôn đã định rồi
Phương danh Thượng Phẩm rạng nơi nơi
Hiệp cùng Hộ Pháp cơ phong Thánh
Cọng với Thượng Sanh mở Đạo Trời
Thử thách trong ngoài tô Thiên vị
Lọc lừa Tiên tục định cao ngôi
Bền công Tam Lập Ngài nâng đỡ
Tịnh thất hườn nguyên sở cậy Người….
Hoàn Nguyên
Thơ họa
GIA ĐÌNH VÌ ĐẠO
Rạng danh Cao tộc đã dày công
Thượng Phẩm, Thượng Sanh bái tổ tông
Huynh Đệ một lòng truyền mối Đạo
Giáo Sư, Văn Pháp gỡ gai chông
Bạn đời Hương Hiếu Đầu Sư nữ
Chèo chống gia đình hưởng phước trông
Khảo đảo nhiều phen, chồng muốn quỵ
Vợ khuyên đừng trách, đứa như không !..
Yên Hà

THIÊN ĐẠO
Thiên Đạo là đường của Đạo Trời
Đọa trần Tiên Phật đến con người
Luân hồi muốn lánh nhờ dung Đạo
Cựu phẩm bằng không mất dễ thôi
Đại Đạo Cao Đài khai mở khắp
Ngũ Chi Tam giáo hiệp cùng ngôi
Chơn truyền, giác ngộ hồi an vị
Hữu phước gặp may thoát cõi đời…
Lê An

Thơ họa
THIÊN ĐẠO LÀ NGUỒN
Thiên Đạo là nguồn gốc ở Trời
Nguyên nhân đưa xuống để làm người
Tu thân, giáo huấn, bạn nhân Hóa
Cùng kiếp sinh ra ở thế thôi
Công lớn chỉ bày muôn vạn vật
Ngũ Chi Tam giáo hiệp cùng ngôi
Nguồn Thiên học Đạo lo tu tập
Nhờ phước may duyên thoát nợ đời …
Yên Hà

HƯƠNG ĐÊM
Nồng nàn hoa Bưởi quyện hương Ngâu
Hoa Lý hoa Lan phá đậm sâu
Thức trắng chờ trăng lên điểm xuyết
Tàn đêm ngóng bạn xuống hòa câu
Hương nồng nguyệt thẹn thêm thơm ngát
Bát ngát tang xanh tít ngọn cau
Bạn đến hoa thôn đều khép nép
Vì nàng hương thế đã tươi màu….
Chung Văn
Thơ họa
NGỜ ĐÂU
Hoa Lài, hoa Lý lẫn hoa Ngâu
Ướp sấy, lá chè, hương ngát sâu
Chị bạn gần nhà sang vội bước
Trà thơm mời uống tỏ đôi câu
Khi xưa mình học chung cùng lớp
Xúng xính bên nhau dưới gốc cau
Duyên phận không thành vì đất nước
Ngờ đâu gặp lại, tuổi pha màu ! ....
Yên Hà

CÕI TẠM TRẦN GIAN
Cõi tạm trần gian kiếp vô thường
Cách trở dặm ngàn xa cố hương
Đang đón niềm vui tô cuộc sống
Nào ngờ tan biến dạt bốn phương
Lênh đênh trên biển, trong rừng vắng
Tuổi tát già nua biệt thái dương
Viễn ảnh sự đời luôn tráo trở
Từ bi niệm Phật hái hoa hường !...
Yên Hà

CHIẾC LÁ XANH
Chiếc lá xanh tươi giữa khoảng không
Sương mai óng ánh lẫn tia hồng
Màu thêm tươi đẹp đời tô điểm
Rồi đến ngày kia úa rụng Đông
Tạo hóa an bài đâu dễ thoát
Đổi thay cho lắm cũng chênh chông
Bùi ngùi vướng bận đời vô vị
Mau chóng định tâm chuyển hướng lòng…
Yên Hà

THƯỢNG SANH TƯỚNG SOÁI
Thượng Sanh Tướng Soái Đấng Thiêng Liêng
Phụ lực phò cơ mở Đạo Thiên
Danh tiếng Cao Đài tân Đại Đạo
Đức Ngài công lớn sở kỳ duyên
Hiệp Thiên Chi Thế cầm giềng mối
Chưởng quản Thánh Toà giải loạn – khiêng
Mọi việc trong tay về trị thế
Hết lòng tưởng niệm Đấng Thâm uyên....
Yên Hà
Thơ họa 1
KỶ NIỆM ĐỨC NGÀI
Tướng Soái Thượng Sanh Đấng cõi Thiên
Cặp ba Hộ Pháp cùng Cao Phẩm
Nhận điển Chí Tôn quá hữu duyên
Phổ Độ Kỳ Ba công hữu hạnh
Hình thành Thánh Thể giải oan khiêng
Giáo đồ Đại Đạo nay thừa hưởng
Kỷ niệm Đức Ngài Đấng bác uyên…
Yên Hà

Thơ họa 2
TƯỞNG NIỆN ĐỨC THƯỢNG SANH
Ba vì tướng soái mệnh Thiêng Liêng
Chi Thế Thượng Sanh thọ sắc Thiên
Lữ Tổ Đại Tiên nay lập vị
Việt Nam xuất Thánh tạo kỳ duyên
Đạo Đời hai nẻo oằn vai gánh
Trung hiếu một lòng quản mấy khiêng
Cơ sở dựng xây cùng nhạc cổ
Ngàn năm vẫn nhớ bậc thâm uyên ….
Hoàn Nguyên

ĐỒNG MÔN ÁO TRẮNG
Bình minh ghi dấu Thượng Sanh Ngài
Đức trọng công dày thuở bút khai
Đại Đạo Kỳ Ba tân Đạo mở
Phổ truyền Chơn Pháp Hiệp Thiên Đài
Bộ ba Tướng Soái Thầy nương điển
Thượng Phẩm Thượng Sanh Đấng chí tài
Hộ Pháp giữ quyền gìn luật lệ
Đồng môn áo trắng nhớ ơn Ngài ..
Yên Hà

MỪNG LỄ MẸ
Một đóa hoa nhung mừng Lễ Mẹ
Con cài ngực trái nhớ ơn sâu
Cù lao vú mớm nuôi thương khó
Cúc dục cưu mang dưỡng dạy lâu
Âu yếm thân thương khi tấm bé
Nâng niu trìu mến thuở ban đầu
Nam Sơn từ mẫu cao huyền diệu
Đông Hải song thân rộng nhiệm mầu ..
Mai Xuân Thanh
Thơ họa
MẪU TỬ TÌNH THÂM
Kính cẩn cúi đầu mừng Lễ Mẹ
Công ơn phụ mẫu khắc thâm sâu
Đẻ đau, mang nặng con ghi nhớ
Tối sớm chăm lo cực nhọc lâu
Thao thức đêm trường canh giấc ngủ
Tình thương chan chứa lúc ban đầu
Mẹ ơi ! Con nhớ từng giây phút
Mẫu tử tình thâm phép nhiệm mầu....
Yên Hà

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Trăm trứng trăm con ấy Lạc Long
Khời từ Âu Lạc giống Tiên Rồng
Con Rồng truyền thuyết in sông núi
Cháu Thánh lưu danh rạng núi sông
Lịch sử bốn ngàn năm nhất quán
Nhân văn chín chục triệu chung lòng
Hỏi rằng nước ấy đi đâu nhỉ ?
Thưa chính Việt Nam cõi biển Đông !
Đỗ Chiêu Đức
18/4/2021
Thơ họa
DÂN VIỆT MUÔN ĐỜI
Dân Việt muôn đời nhớ Lạc-Long
Tổ tiên lập quốc giống Tiên-Rồng
Ngàn sau hậu thế không lay chuyển
Một dạ trung thành với núi sông
Kiêu hảnh lừng danh bao trận đánh
Sử ghi, chép lại rõ làm lòng
Địa danh bị mất vào quân giặc
Bản Gốc, Ải Nam lẫn bờ Đông!...
Yên Hà

BỖNG DƯNG
Bỗng dưng chim Việt lạc đàn bay
Khắp chốn bốn phương bị đọa đày
Mất xác mồi ngon cho thú dữ
Lạc bầy gãy cánh đớn đau thay
Công lao xây dựng thành bình tổ
Cuộc sống yên vui thoát đắng cay
Mất tổ cuồn phong không chỗ trốn
Bỗng dưng chim Việt lạc đàn bay !....
Yên Hà
CỐ BÁM NIỀM VUI
Đêm xuống tàn Xuân ánh nguyệt hư
Xa xa vẳng tiếng cõi âm từ
Ngọn cây xào xạc nghe rờn rợn
Gợi nhớ chuyện ma dạ lắc lư
Gió rít Nam về hoang chó sủa *
Nghĩa trang hừng sáng bác nông phu
Ung dung kham khổ cho đời sống
Cố bám niềm vui chốn thảo cư ....
Yên Hà

NGHỊCH LÝ
Nhiều lần soi bóng xuống dòng sông
Tôi vẫn phân vân tự hỏi lòng
Có phải cuộc đời là ảo ảnh
Và rằng có thể chỉ hư không
Niềm vui hạnh phúc dần tan biến
Nỗi khổ sầu thương mãi chất chồng
Nhưng dẫu ngậm ngùi hoen mắt lệ
Mà yêu cuộc sống lại vô cùng !..
Sông Thu
29/4/2021
Thơ họa
QUẢ ĐÚNG
Quả đúng, cuộc đời tựa nước sông...
Triền miên cứ chảy, đẹp xiêu lòng
Lênh đênh dòng chảy rồi tan dạng
Vất vưởng nơi nào biết thế không
Tội nghiệp thế nhân nào có biết
Tranh nhau từng chút tội vun chồng
Đến ngày thức tỉnh rồi ân hận
Trôi dạt phương nao đến tận cùng !...
Yên Hà

NGỰA QUEN
Vẫn biết đời người ngắn ngủi sao ?
Nồi kê chưa chín giấc chiêm bao
E chân không chạy thì thua chúng
Tai khó nghe ai vượt cái ào
Hai chữ lợi danh luôn thúc hối
Một đang chim bướm vẫn xôn xao
Ngày đêm mài miệt con đường cũ
Dù biết nay mai sắp té nhào
Chung Văn
29/4/2021
Thơ họa
NGHIỆP MANG
Đời người khách tạm một thời sao ?
Bay nhảy xôn xao cũng lộn nhào
Biết cữa nào đi là tránh khỏi
Bằng không vấp ngã té ì ào
Trần gian ngắn ngủi lo tu sửa
Thoát khỏi nợ phàm khỏi xốn xao
Lục dục thất tình vương cạm bẩy
Nghiệp mang chồng chất khổ là bao …
Yên Hà

BỪNG TỈNH
Bừng tỉnh mắt nhìn Đạo lẫn Đời
Ngán thay cột vẹo muốn thay dời
Mái nhà đẹp đẽ che mưa nắng
Bão tố phong ba đến bất ngờ
Đời, Đạo cùng nhau vào ngõ cụt
Tranh nhau sai đúng thốt muôn lời
Xoi mòn Chơn Lý ơn người trước
Chẳng nể Thiêng Liêng vẫn cứ mời….
Yên Hà
TUỔI GIÀ
Tuổi già đến lúc thấy hay quên
Cố nhớ moi ra lại cứ quên
Bức tóc đấm đầu như cố thử
Nhưng rồi chẳng rõ mặc mày quên
Xế chiều một kiếp thôi buông thả
Bỏ hết cho rồi chịu bệnh quên
Lảnh lói những lời kinh Phật dạy
Thì nên gợi nhớ ích hơn quên….
Yên Hà

TÌNH THƯƠNG
Sắp mãn Kỳ Ba địa giới này
Bao nhiêu tai hoạ bám không bay!
Chiến tranh dịch bệnh như tràn ngập
Sự sống đong đưa tựa chỉ dây
Kinh điển, tiên tri như báo trước
Tà tâm kẻ ác nghiệp dồn vây
Tình thương nối nhịp ngày còn lại
Bốn Biển năm Châu hạnh phúc đầy ….
Yên Hà

ĐẠI TIÊN ĐỨC LÝ
Nhứt Trấn Oai Nghiêm lệnh giáng trần
Giáo Tông Đại Đạo phẩm Thiên Ân
Thanh Hương Tịch Đạo cơ mầu nhiệm
Đứng bậc anh hào vạn thế nhân
Phổ Độ Kỳ Ba ơn huấn dụ
Rành rành thập luật rõ cân phân
Đại Tiên Đức Lý nay ngày Vía
Môn đệ Cao Đài hưởng huệ tân….
Yên Hà
9/9/2021

TÁO ÔNG
Nhào nặn công phu mới có Người
Thần linh lễ cúng chớ đâu chơi
Ngọc Hoàng lệnh chiếu gia cai quản
Lửa đỏ cơm sôi mặt lém nồi
Nóng nực lọ lem làm nhiệm vụ
Cuối năm giấy bút sớ tâu trời
Táo Ông cậy ở lòng thành tín
Từ thuở xa xưa cứ vậy ngồi….
Yên Hà

YÊN THÂN
Tinh mơ sương lạnh báo sang thu
Lối cũ xưa mòn thấy quạnh vu
Đưa tiễn người đi mùa lá úa
Trong tim ghi nhớ nỗi u tù
Hàng năm cảnh lá vàng quay lại
Khắc khoải đêm trường bóng thấm-u
Ngày tháng trôi qua sao tính hết !
Yên thân ôm phận áo chùa tu !…
Yên Hà

DỪNG CHÂN
Đèn sáng long lanh dưới đáy trong
Hồ kia hiu gió gợn êm dòng
Ai đang say đắm trên thuyền nhỏ
Nhìn áng mây trôi cả quãng không
Lơ lửng chim kêu bay lạc hướng
Người trông sưởi ấm bếp đang hồng
Xa rồi phiêu bạc nhân tình thế
Mau chóng dừng chân thoả ý mong ….
Yên Hà

THU HỠI..
Thu hỡi ! Nàng đi ..trở lại rồi
Hàng cây trước ngõ lá đang rơi
Ngập ngừng chuyển sắc xanh vàng đỏ
Lảng vảng bầu trời mây vội trôi
Cây kiểng trong vườn Hồng ướm nụ
Đào Mai kìa Cúc hé đâm chồi
Nhân tình gợi lại mùa thương nhớ
Kỷ niệm êm đềm nỗi cách-phôi ..
Yên Hà

MONG ĐỢi
Nước Nam lâu quá có gì chưa ?
Mong đợi bao năm nắng quyện mưa !
Dân thuận nước hoà tăng khí thế
Ba hoa khẩu hiệu thiếu không thừa
Thời gian bốn sáu năm lâu quá
Học Nhựt Bổn lùn thuở ấy xưa
Chỉ có mười năm không đảng..lãnh
Dân giàu nước mạnh đói buông..đưa …
Yên Hà
TƯỞNG NIỆM ĐỨC
QUYỀN GIÁO TÔNG
Giáo Tông cao phẩm buổi ban khai
Cực nhọc công lao trí phận Ngài
Tiếp Điển ơn Trên Cơ Bút dạy
Vô Vi huyền diệu Đạo Cao Đài
Tam Kỳ Phổ Độ Hạ Nguơn chuyển
Chơn Giáo Thánh hiền định vị ngai
Thử thách mười năm nhiều khảo đảo
Cõi Thiên hồi Vị hưởng cân đai …
Yên Hà
26/10/2021

VỊNH VƯỜN BÁCH THÚ
Nước ta Bách Thú có nhiều chuồng
Nào Cá Heo Gà chim chóc muông
Sư Tử chúa rừng nhìn mặt dữ
Cổ cao nhớn nhác Hưu đang cuồng
Tưng tiu đám Khỉ nhìn tươi rói
Nghe tiếng Két kêu tựa diễn tuồng
Cọp Gấu đang mơ to mắt mở
Gầm gừ cấu xé bỡi mâm xương…
Yên Hà

THỨC GIẤC
Đất khách nương thân đã đến già
Giải khuây vài chén hát đàn ca
Đệ huynh cùng lứa cay cho nước
Bỡi gió xoay chiều khó trỗ hoa
Phận bạc trầm tư thi phú hoạ
Ngâm nga vần điệu ngất hương trà
Lâu ngày mộng ảo đều tan biến
Thức giấc quê xưa ấm mái nhà …
Yên Hà

CÂU KINH TIẾNG KỆ
Nghe bạn than van gần cửu tuần
Dễ gì minh mẫn sáng văn nhân
Thế gian vật lộn gần qua khỏi
Gom góp hương thơm vựa thắm xuân
Kẻ trước người sau rồi cũng đến
Câu kinh tiếng kệ giải ưu trần
Trang thơ xướng họa còn lưu chép
Thi hữu năm xưa đã nữ tân …
Yên Hà

CHẲNG BIẾT
Thời tiết bốn mùa lại đổi thay
Thu Đông Xuân Hạ lá sương gầy
Đêm nằm nghe gió chăn lành lạnh
Đánh thức lòng ta đến xứ nầy
Chồng chất nhiều năm xa cố quốc
Tấm thân tơi tả phận luôn vây
Bon chen kiếm sống thời ly loạn
Chẳng biết nơi đâu đỡ mắt cay ….
Yên Hà

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Mừng Chúa Giáng Sinh đèn sáng trời
NOEL nhấp nháy đẹp màu phơi
Trang hoàng máng cỏ mùa đông lạnh
Nhộn nhịp phố phường khách dạo chơi
Bài hát Thánh ca vui rước lễ
Hài Đồng Cứu Thế rạng muôn đời
Chúng sanh sầu thảm trò Co Vít
Kẻ ác manh tâm rải chẳng vơi !…
Yên Hà
30/10/2021

BIỂN TRẦN
Biển trần sóng vỗ mộng Nam Kha
Một chiếc thuyền nan dễ mất đà
Cuồn cuộn ào ào dâng ập đến
Biết thân bé nhỏ cứ bôn ba
Trùng dương bể rộng ta bền chí
Xây dựng như xưa một mái nhà
Một dạ kỉnh thành ơn Quốc Tổ
Cháu con khí thế đẹp như hoa…
Yên Hà
11/12/2021

NHÂM DẦN HẠNH PHÚC
NHÂM niên ngự trị thế gian bình
DẦN mạnh hơn trâu phước lộc ninh
HẠNH đức điểm tô dân nước Việt
PHÚC lành đưa đến bồi gia sinh
VẠN tâm chuyển hướng lo tu tập
SỰ việc dày công lập chí minh
AN chốn thế trần này cõi tạm
KHANG hồi Cựu Vị khỏi nghiêng chinh…
Yên Hà
5/12/2021

XUÂN MỚI
Xuân mới năm nay,chào đón Xuân
Xuân Nhâm Dần, vạn vật vui mừng
Xuân mang hoài vọng bình an khắp
Xuân đuổi nhân ôn bớt lệ rưng
Xuân đến đây rồi dân mãn nguyện
Xuân lòng phơi phới Tết không dừng
Xuân xa xứ sở luôn cầu chúc
Xuân cả nước yên ánh sáng bừng …
Yên Hà
13/12/2021

KỈNH LỄ ĐỨC CHÍ TÔN
Kỉnh lễ Chí Tôn Đức Thánh Hoàng
Thiên triều ngự trị thế an bang
Kỳ Ba phổ độ hoằng khai Đạo
Hiệp nhứt Ngũ Chi chỉnh-lý đoàn
Pháp Chánh Thầy ban quy hướng thiện
Cửu Trùng soi sáng thiết nghinh đàng
Khai Minh Đại Đạo cơ mầu nhiệm
Hạt giống thương yêu rưới khắp tràng
Yên Hà
23/12/2021

ĐIỂM TÔ SỰ NGHIỆP
Điểm tô sự nghiệp của Thầy ban
Cơ Bút Vô Vi giáng thỉnh đàng
Đại Xá Kỳ Ba khai mở Đạo
Chúng sanh cứu rỗi giải tai nàn
Ngàn năm may phước Trời lâm ngự
Muôn thuở Phật Tiên chỉ dạy phàm
Mạt Pháp Hạ Nguơn đừng chậm trễ
Thuyền đưa Bát Nhã quả công tràng…
Yên Hà

CUỐI NĂM GỢI NHỚ
Lều nhỏ xinh xinh cạnh mé bờ
Cô em chủ quán tập làm thơ
Thơ nào cũng nhớ vài ba đoạn
Khơi dậy mối tình tuổi mộng mơ
Lính trận về thăm hồn lả lướt
Trăng thanh gió mát khó làm ngơ
Cuối năm gợi nhớ tình quê cũ
Nay tóc phai màu dáng đã lơ!…
Yên Hà
31/12/2021

TÀ TÂM
Con người vốn khổ bỡi tà tâm
Không để tịnh yên sáng nguyệt rằm
Vọng động lung tung theo ảo dục
Chỉ tìm những thứ ước mơ tầm
Chơn linh trong sáng chưa mùi tục
Lục dục phàm trần bợn sắc dâm
Khách tạm dừng chân qua chốc lát
Rèn lòng sửa nết mãi kinh ngâm….
Yên Hà
24/12/2021

QUAN TO
Quan to chức lớn giọng ào ào
Tiền của dư thừa nhà cất cao
Nghèo đói bao quanh dân khốn khổ
Lan tràn dịch nhiễm bó tay sao?
Mù mờ cả đám đều quan ngượm
Hí hửng phe ta bạc cứ vào
Biết thế thôi đành câu thỉnh nguyện
Gia đình năm mới cứ vui khao!…
Yên Hà
27/12/2021
CẦU XIN ĐỨC CHÚA
Đêm qua nằm mộng thấy vì sao
Hiện rõ nàng tiên cất tiếng chào
Trần thế hỏi ra cho biết rõ
Giáng Sinh nỗi nhớ lệ tuôn trào
Trước đây hạnh phúc đêm dâng lễ
Hẹn ước tình nhân tim xốn xao
Tỉnh giấc thấm buồn căm dịch bệnh
Cầu xin Đức Chúa giải sầu oan !...
Yên Hà
24/12/2021
Còn tiếp…..

