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Typesetting by Trònh Quoác Toaøn and Thaùi Thanh Döông
Kyû thuaät trình baøy vaø ñaùnh maùy do Trònh Quoác Toaøn vaø Thaùi Thanh Döông

Göûi lôøi thoáng thieát goïi yeâu thöông
Trònh Nguyeãn cuøng chung gioáng Vieät Thöôøng
Quoác toå töø laâu nhieàu khoå naïn…
Toaøn taâm kieán thieát laïi queâ höông!
Ngoïc Nöông
Göûi loøng tha thieát nhôù queâ höông
Thaùi mieáu vôøi troâng vaïn daëm ñöôøng
Thanh saùng ngaøn sao vuøng ñaát Thaùnh...
Döông Ñoâng ngôøi chieáu khaép muoân phöông!
Ngoïc Nöông

6

Lôøi Töïa
Taäp thô HÖÔÙNG VEÀ NGUOÀN chuùng toâi ghi laïi sinh hoaït khi veà Vieät Nam naêm 2010: Thöôûng Xuaân,
Vieáng Baïn, tham quan mieàn Baéc, mieàn Trung ñaát nöôùc vaø Toå Ñình Toaø Thaùnh Taây Ninh.
Nguyeân laø baûn vieát tay trong khi tham quan, chuùng toâi ñaùnh maùy laïi vaø ñöa hình aûnh vaøo cho theâm
soáng ñoäng vui töôi. Haàu heát laøm theo thô Ñöôøng Luaät, phaùc hoïa neùt ñaëc saéc, vaø yù nghóa lòch söû vaên
hoùa cuûa töøng ñòa danh ñaëc bieät quan troïng trong ñaát nöôùc Vieät Nam keå caû nhöõng ñòa danh ñöôïc xem
laø di saûn theá giôùi (World Heritage Sites) ñöôïc UNESCO coâng nhaän:
1.
2.
3.
4.
5.

Vònh Haï Long
Phoá Coå Hoäi An
Coå Thaønh Hueá Vieät Nam
Thaùnh Ñòa Myõ Sôn
Phong Nha Keõ Baøng

6. Vaên Mieáu Quoác Töû Giaùm
Khi laéng loøng vôùi thieân nhieân hay ñoái dieän vôùi hoàn thieâng soâng nuùi, chuùng ta caûm thaáy coõi loøng môû
roäng bao la, taâm hoàn khoaùng ñaït, nheï nhaøng, queân heát moïi öu tö phieàn muoän hay raéc roái thöôøng tình
trong cuoäc ñôøi
Chuùng toâi hy voïng ñem laïi phaàn naøo cho quyù vò söï thoaûi maùi taâm hoàn, söï vui töôi nheï nhaøng trong
cuoäc soáng töø nhöõng hình aûnh tuyeät myõ cuûa queâ höông coù giaù trò tinh thaàn, lòch söû, vaên hoùa vaø ngheä
thuaät.
“Höôùng veà Nguoàn” theå hieän tinh thaàn Quoác Ñaïo Vieät Nam, cuõng laøöôùc nguyeän chung cuûa nhöõng
ngöôøi Vieät Nam tha höông hay coøn ôû laïi queâ nhaø mong tìm moät giaûi ñaùp cho queâ höông traøn ñaày söùc
soáng yeâu thöông, chöùa chan tình daân toäc!
Giaûi phaùp naøo ñaây cho queâ höông?!
Höôùng nguoàn daân toäc goïi yeâu thöông
Tình thöông laø phaùp maàu linh dieäu
Môû loái HOAØ AN deïp soùng tröôøng.
Theá - Nöông
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Tieåu Söû Taùc Giaû

Trònh Quoác Theá –Nguyeãn Ngoïc Nöông
Chuùng toâi coù khoaûng thôøi gian cuøng hoïc ÑAÏO ÑÖÙC HOÏC ÑÖÔØNG, TRUNG HOÏC
LEÂ VAÊN TRUNG (Taây Ninh) vaø ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM (Saigon), toát nghieäp ñöôïc boå nhieäm
veà TRUNG HOÏC COÂNG LAÄP TAÂY NINH, Trònh Quoác Theá ñöôïc BOÄ GIAÙO DUÏC boå nhieäm
laøm Hieäu Tröôûng kieâm Thanh Tra Tö Thuïc Tænh Taây Ninh (1963-1970), thôøi gian naøy vaän
ñoäng xaây caát vaø thaønh laäp NÖÕ TRUNG HOÏC TAÂY NINH.
Chuùng toâi cuøng hoaït ñoäng Ñôøi Ñaïo song song: Hieàn Taøi BAN THEÁ ÑAÏO (cuøng döï
thaûo NOÄI LUAÄT B.T.Ñ) – saùng laäp vieân ÑAÏI ÑAÏO THANH NIEÂN HOÄI – Hoäi Tröôûng vaø Hoäi
Phoù HÖÔÙNG ÑAÏO CAO ÑAØI ( sau khi Hoà Thaùi Baïch löu vong sang Kieâm Bieân)- Nhieäm kyø
ñaàu tieân cuûa B.T.Ñ., Trònh Quoác Theá laøm Ñeä II Phoù Toång Quaûn Nhieäm Trung Öông.
Hoaït ñoäng giaùo duïc trong Ñaïo: Trònh Quoác Theá kieâm Hieäu Tröôûng Trung Hoïc Baùn
Coâng LEÂ VAÊN TRUNG (1963-1964). Nguyeãn Ngoïc Nöông Phuï traùch lôùp daïy Giaùo Lyù cho
Thanh Nieân vaø Höôùng Ñaïo Sinh. Caû hai chuùng toâi coäng taùc VIEÄN ÑAÏI HOÏC CAO ÑAØI vôùi tö
caùch Giaûng Vieân.
Sau 1975, hieän töôïng Ñaïo bò GIAÛI THEÅ chuyeån Qui Taâm, chuùng toâi hoaït ñoäng Ñaïo
Taâm, do söï dìu daãn cuõa Voâ Vi vaø söï keát hôïp Höõu Vi qua böùc Taâm Thö cuûa Ngaøi Hoà Baûo Ñaïo
Quyeàn Chöôûng Quaûn H.T.Ñ., phaûi bò tuø töø 1983-1985.
Sang Myõ (1992) chuùng toâi tieáp tuïc hoaït ñoäng Ñaïo Taâm, vieát baøi ñaêng raûi raùc treân caùc
baùo Ñaïo, Ñôøi vaø vieát saùch (thuoäc Trung Taâm NCPHÑÑ).
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Nguyễn Ngọc Nương
Giáo sư tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, Hiền Tài Ban Thế Đạo. Thân phụ Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn Nguyễn Văn Hội, thân mẫu Lễ Sanh Đỗ Thị Tâm.
Thời gian Trung Học theo học các trường Calmette, Michelet, Saint Thérèse và Nữ Trung
Học Gia Long (Saigon).
Sau khi toát ngieäp Ñaïi Hoïc : Duïng vaên thô phuïc vuï Ñaïo Phaùp laøm cöùu caùnh. Töø thaùng
9/1999 ñaûm nhieäm Phoù Hoäi Tröôûng ñaëc traùch Trung Taâm Nghieân Cöùu Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo taïi
Houston, Texas, Hoa Kyø (The Great Way Research & Development Center).
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Giôùi Thieäu Saùch Trung Taâm Nghieân Cöùu Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo
Saùch xuaát baûn cuøng taùc giaû Trònh Quoác Theá, Nguyeãn Ngoïc Nöông thuoäc Trung Taâm Nghieân
Cöùu Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo( The Great Way Research & Development Center). Truï sôû ñaët taïi
Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas 8415 S. Breeze Dr, Houston, TX 77071.
- Taäp Thô Khai Taâm
1996
(Enlightenment Poem)
- Ñoâi doøng kyû Nieäm hay Ñöôøng leân Thieân Thai
1998
(Memory or The Way to Fairyland)
- Dieäu Duïng TAÂm Phaùp
2000
(Esoterism Exertion)
- Tìm ngoïc Taâm Linh
2002
(Spiritual Diamond)
- Bí Phaùp Ñaïo Cao Ñaøi
2003
(Cao Ñaøi Esoterism)
- Quoác Ñaïo hay Nguoàn Chaân Lyù
- (VietNam National Ethic or National Ethic CaoDaism is The Truth Source) 2004-2010
Goàm hai taäp:
Taäp I: Tinh thaàn Quoác Ñaïo trong ÑÑTKPÑ (National Ethic CaoDaism).
Taäp I I: Tinh thaàn Quoác Ñaïo theå hieän trong cuoäc soáng (VietNam National Ethic).
-Taäp thô Höôùng Veà Nguoàn (The Poem of the Origin)
2010.
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VÒNH HAÏ LONG KYØ QUAN

VÒNH HAÏ LONG KYØ QUAN
Roàng thieâng giaùng haï coõi trôøi Ñoâng
Xaây döïng kyø quan VÒNH HAÏ LONG
Haøng vaïn HOØN NON giaêng khaép beå
Haøng ngaøn HANG ÑOÄNG roäng meâng moâng
Ghe thuyeàn du khaùch löôùt ñoâng ñaûo
Coø traéng thanh nhaøn löôïn khoaûng khoâng
Tieân caûnh khoù mong moâ taû heát!
Kyø quan toâ ñieåm ñaát Tieân Roàng.
Quoác Theá
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PHOÁ COÅ HOÄI AN

VIEÁNG PHOÁ COÅ HOÄI AN
Phoá Coå Hoäi An ñaëc bieät thay
Giao löu vaên hoùa giöõa Ñoâng Taây
Moïi ngöôøi chung soáng trong thaân thieän
Ña soá Ngoaïi Kieàu truù nguï ñaây
Hình aûnh vaên minh trong cuoäc soáng
Chaúng coøn phaân bieät giöõa Ñoâng Taây
Hoäi An Phoá Coå laøm göông saùng
Theá giôùi töông lai soáng hieäp vaày!
Ngoïc Nöông
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THAØNH NOÄI HOAØNG CUNG (COÁ ÑOÂ HUEÁ)

VIEÁNG THAØNH NOÄI HOAØNG CUNG (COÁ ÑOÂ HUEÁ)
Caùc trieàu vua Nguyeãn ngöï nôi ñaây
Kyû nieäm Hoaøng Cung chan chöùa ñaày
Kim Ñieän Thaùi Hoøa coøn raïng rôõ
Hieån Minh Caùc döïng ngaát löng maây
Noäi Cung Vöông Haäu coøn vöông boùng
Töû Caám Thaønh ñoâ nghieâm khaéc thay
Daáu veát ngaøy xöa coøn ñoïng laïi
Coå Kim, Kim Coå cuõng vaàn xaây!
Ngoïc Nöông
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Thaùnh Ñòa Myõ Sôn

THAÙNH ÑÒA MYÕ SÔN
Thaùnh Ñòa Myõ Sôn loäng laãy thay
Ñaäm maøu vaên hoùa AÁn tröng baøy
Ñeá ñoâ Chieâm Quoác ngaøy xöa ñoùng
Di saûn mieàn Trung nöôùc Vieät nay
Caûnh saéc Ñeàn Thieâng huøng traùng, laï
AÛnh hình chuøa thaùp hieän quanh ñaây
Ngöôøi Chaêm vaên hoùa nay coøn laïi
Thaùnh Ñòa Myõ Sôn loäng gioù maây.
Ngoïc Nöông
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Phong Nha Keû Baøng

VIEÁNG ÑOÄNG PHONG NHA KEÛ BAØNG (Quaûng Bình)
Di saûn thieân nhieân theá giôùi ñaây
Phong Nha myõ leä döôùi trôøi maây
Töôïng hình thaïch nhuõ troâng kyø bí
Hang Toùc Tieân mô thoaûng gioù bay
Hang ñoäng Cung Ñình xem röïc rôõ
Ñoäng hang Bi Kyù aûo huyeàn thay
Thieân Nhieân taïc caûnh thaàn tieân ñoù
Du khaùch daïo thuyeàn nhö ñaém say!
Ngoïc Nuông
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Vaên Mieáu Quoác Töû Giaùm

VIEÁNG VAÊN MIEÁU QUOÁC TÖÛ GIAÙM
Di saûn baûo toàn cho theá gian
Bieåu tröng vaên hoùa raïng Nho Phong
82 bia Tieán Só Thieân Quang Tænh
Thaát Thaäp nhò Hieàn Khueâ Caùc Vaên
Ñuùc töôïng coâng thaàn Saân Ñaïi Baùi
Taïc hình Khoång Thaùnh, Töù Nho thoâng
Baûo toàn vaên hoùa toân vaên hoïc
Ñaát nöôùc nhaø Nam gioáng Vieät Long.
Ngoïc Nöông
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VIEÁNG LAÀU OÂNG HOAØNG (Phan Thieát Bình Thuaän)
Maïc Töûõ hoàn thô thoaûng ñoù ñaây
Loøng toâi xuùc caûm chöùa chan ñaày
Nhaân gian löu giöõ Laàu di tích
Traàn theá caûm hoaøi noãi ñaéng cay
Maïc Töû nguoàn thô tình laõng maïn
Moäng Caàm ngöôøi ñeïp neùt trang ñaøi
Vaïn ñôøi thöông nhôù hoàn thô ñoù
Maïc Töû moäng tình theâm ñaém say.
Ngoïc Nöông
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VIEÁNG CHUØA BÖÛU LONG BAØU TÖÔÏNG XAÕ LONG GIANG
TAÂY NINH
Chuøa nhoû ngaøy xöa ñaõ ñoåi thay
Caûnh quang xinh ñeïp gioù hay hay
Loái ñi loùt gaïch, giaûng ñöôøng roäng
Hoøn ñaát thieân nhieân nuùp boùng caây
Hoà nöôùc lung linh nhaø thuûy taï
Vöôøn hoa thôm ngaùt buôùm vôøn bay
Caûnh chuøa u nhaõ, Truï Trì treû
Daùng voùc thanh tao saùng maët maøy.
Ngoïc Nöông
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THIEÂN THAI ÑOÄNG
(Nuùi Baø Ñen Taây Ninh)
Thieân Thai Tieân Ñoäng phuû maây xanh
Ñôïi khaùch hoàng traàn ñeán ñieåm tranh
Thuøng nöôùc nhaùi baàu chôi laën huïp
Choøm caây ve nuùi gioïng ngaân thanh
Truùc laâm nghieâng ngaû vaày neân caûnh
Röøng ñaù chen nhau döïng vaùch thaønh
Hoûi khaùch traàn gian ñaây coù phaûi
Lö boàng Tieân Phaät hoïp linh anh.
Quoác Theá
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QUEÂ HÖÔNG TOÂI
Veà ñeán Vieät Nam ñaäm nghóa tình
Vieáng mieàn Baéc Boä ñaát oai linh
Kinh thaønh lòch söû coøn in daáu
Thaéng Caûnh Haï Long tuyeät saéc hình
Di tích thieâng lieâng hoàn nöôùc Vieät
Roàng Tieân truyeàn thoáng goác huyeàn linh
Duø cho gioâng baõo ngaøn daâu beå
Soâng nuùi queâ toâi ñeïp höõu tình.
Ngoïc Nöông
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THAÉNG CAÛNH HAÏ LONG

Di saûn thieân nhieân theá giôùi ñaây
Haï Long tuyeät myõ döôùi trôøi maây
Non xanh nöôùc bieác ñaày thô moäng
Hang ñoäng aûo huyeàn bí nhieäm thay
Nghìn ñaûo vaïn hình gaây aán töôïng
Du thuyeàn nheï löôùt maùy hình quay
Naày Hang Söûng Soát, Thieân Cung ñoäng …
Du khaùch laëng nhìn maõi ñaém say.
Ngoïc Nöông
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Hang Söûng Soát

Ñoäng Thieân Cung
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VIEÁNG HANG ÑOÄNG NINH BÌNH
Nöôùc ñaâu xuyeân thuûng caùc hoøn non?
Taïo caûnh thieân nhieân thaät laï luøng!
Hang ñoäng ngoaèn ngoeøo ñaày thaïch nhuõ
Thuyeàn con löôïn khuùc uoán theo doøng
Naøo hang: Naáu Röôïu, Seo, Ba Gioït …
Noï: Saùng, Toái, Traàn, Linh, Haäu, Sôn …
Du khaùch baøng hoaøng troâng caûnh saéc
Khaù khen Taïo Hoùa taùc kyø coâng!
Quoác Theá
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ÑÖÔØNG LEÂN SÔN ÑAÛNH
(Nuùi Baø Ñen Taây Ninh)
Ñöôøng leân sôn ñaûnh raát cheo leo
Moãi böôùc tieán leân moãi kieåu treøo
Hoùc ñaù caây röøng vui ñoùn khaùch
Chim muoân khæ nuùi nhaùc troâng theo
Ba tieâu suoái nöôùc trong, ngon, maùt
Thaïch ñoäng gioù ñaøn teâ tæ reo
Thaéng caûnh linh sôn ñaày aûo moäng
Hoàn thô lai laùng maëc tình gieo.
Quoác theá
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HOÏA VAÄN
Ñöôøng leân sôn ñænh ñaù caây leo
Söùc lieåu hôi söông cuõng gaéng treøo
Thaïch ñoäng suoái ngaân döøng quaùn troï
Röøng lan höông toûa gioù ñöa theo
Töøng maây lô löûng ñuøa caây laù
Khoùm truùc mô maøng tieáng nhaïc reo
Môû loái Thieân Thai dìu khaùch tuïc
Roän nieàm xuùc caûm maáy vaàn gieo.
Ngoïc Nöông

HOÏA VAÄN
Ñaûnh cao ngaây ngaát caûnh cheo leo
Ngoaïn khaùch du sôn khuùc khuyûu treøo
Caây laù um tuøm khua gioù loác
Chim choàn nhoän nhaõ ñuoåi ñua theo
Thieàn sö tuïng nieäm vang chuoâng ñoäng
Taêng nöõ keä ngaâm thuùc moû reo
Tænh giaác phaøm taâm ai ñeå böôùc
Hoaøi xem theá söï haït söông gieo!
Tòch Quang
(Thaân phuï cuûa Ngoïc Nöông)
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VIEÁNG CHUØA BAÙI ÑÍNH

Chuøa thieâng Baùi Ñính ñaát Ninh Bình
Du khaùch daäp dìu baùi Phaät linh
Söôøn nuùi ñaøi cao chuøa lôùn roäng
Ñeàn trung Phaät Toå saéc quang minh
Troáng ñoàng, chuoâng ngoïc ñeàu to, naëng
Boà Taùt, Thaàn Tieân ñuû töôïng hình
Ñaëc ñieåm ñaùng ghi chuøa Baùi Ñính
Thaûy ñeàu hoaønh traùng, raát kinh dinh
Ngoïc Nöông
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ÑEÂM THU MÖA LAÏNH
(Queâ höông VN)

Ñeâm thu möa laïnh saám vang trôøi
Gioù cuoän laù vaøng raûi, caùt troâi
Nöôùc bieác gôïn tình côn soáng voã
Gioït saàu tuoân ñaãm maùi nhaø tôi
Chaïnh loøng thöông keû ngheøo thoân xoùm
Xoùt daï nhôù ngöôøi khoå caùc nôi
Mô öôùc moät ngaøy mai saùng laïng
Muoân nhaø haïnh phuùc chaúng löng vôi.
Ngoïc Nöông
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LÔØI XA
Caùnh thieäp möøng xuaân göûi baïn xa
Naéng leân mai nôû roä queâ nhaø
Röôïu noàng say caïn tuoân thô ngoïc
Höông ngaùt daâng traøn röôùi nhaïc hoa
Keû ôû aâm thaàm mô caûnh thaùi
Ngöôøi ñi mang naëng moäng nhaân hoøa
Doøng troâi maáy ngaû tình chung ngoõ
Hôïp xöôùng thô xuaân nghóa ñaäm ñaø.
Lan Cao
Ghi chuù: Nhaø thô Lan Cao teân thaät Cao Höõu Baùu, qua Myõ soáng taïi Houston Texas
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Hoaï Vaän
Tri kyûgiôø ñaây vaïn daëm xa
Trôøi Taây tuyeát ñoå nhôù thoân nhaø
Höông tình chaát chöùa tình soâng nuùi
YÙ moäng chan hoaø caûnh saéc hoa
Toâ thaém trôøi xuaân mô ñaát Thaùnh
Xaây tình nhaân loaïi moäng lieân hoaø
Giôø ñaâu tri kyû?.. vuøng hoang vaéng
Chæ thaáy lung linh boùng laïc ñaø.
Ngoïc Nöông
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THI SÓ NGAØY NAY
Laø thi só cuõng ñuøa reo vôùi gioù
Vui beân traêng vaø tha thieát vôùi naøng xuaân
Nhöng chaúng phaûi loøng vui höôûng caù nhaân
Maø taâm hoàn hoøa caûm cuøng vaïn vaät
Thi nhaân oâm moät moái tình chaát ngaát
Phuû baàu trôøi vaø lan caû khoâng gian
Len thaâm saâu vaø vöông vaán nguùt ngaøn
Taâm voâ ngaïi nhö vaàng traêng saùng choùi
Laøm ñuoác linh cho muoân ngöôøi laïc loái
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An uûi voã veà bao keû khoå ñau
Mang linh ñôn cho thieân haï giaûi saàu
Gaàn guõi heát muoân loaøi muoân vaät
Laø thi só laø con ngöôøi duõng caûm
Ngoøi buùt thieâng vaïch loái cöùu muoân loaøi
Göông hy sinh vì nghóa theá nhaân soi
Ñöôøng gai goùc cuõng san baèng vöôn tôùi
Thi nhaân tinh thaàn luoân ñoåi môùi
Kòp theo doøng tieán hoùa cuûa ñaát trôøi
Göûi taâm hoàn ñi khaép muoân nôi
Hoøa vuõ truï gaén mình chung vuõ truï.
Ngoïc Nöông
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THAÉP NEÙN HÖÔNG CHO UÙT BAÛNH
(Ngöôøi Baïn Ñaïo Taâm)

Thaép neùn höông linh gioït leä röng
Nhôù ngaøy gian khoå ñaõ chung cuøng
Giôø nôi ñaát khaùch toâi quaèn gaùnh
Theá giôùi naøo ñaây baïn daán thaân?
Nhôù buoåi leân non haønh phaùp dieäu
Nhôù ngaøy huynh ñeä böôùc lao lung
AÂm döông ñoâi ngaû ñaønh chia caùch
Ñaïi Ñaïo hoaèng döông moät höôùng chung.
Theá – Nöông
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NGAØY MAI
Tu só ngaøy mai chaúng khaùc traàn
Khaép cuøng thieân haï thaûy tu thaân
Chaên chieân môû quaùn taøi nhaân só
Hieäp khaùch chaên daân ñöùc ñaïo nhaân
Chieáu ñaát maøn trôøi nhö gaám voùc
Traêng vaøng naéng baïc töïa kim ngaân
Nhaân sinh vuõ truï hoøa chung ñieäu
Ñoåi môùi cô traàn hieäp lyù chaân.
Ngoïc Nöông
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CAÛM NHAÄN VEÀ BAÛN THEÅ HUYNH TRÖÔÛNG
Baûn theå taù linh hoàn Tröôûng Huynh
Ñoù ñaây cöùu ñoä khaép quaàn sinh
Treøo non vöôït suoái thaân naøo neä
Ngheøo khoù gian nguy cuõng maëc tình
Tính khí anh huøng traøn söùc soáng
Ñaïo Taâm hoøa nhaãn hôïp huyeàn linh
Ñeä huynh hoaøi caûm loøng chung nguyeän
Baûn theå hoàn thieâng ngoä Tröôûng Huynh
Theá – Nöông
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TIEÁNG THÔ
Dìu daët tô ñoàng quyeän gioù ru
Hoàn thô xuyeân suoát aùng söông muø
Lôøi thanh hoøa caûm trôøi non nöôùc
YÙ ñeïp tænh hoàn khaùch moäng du
Vuõ truï boàng beành caêng nhòp thôû
Gioù maây giaêng maéc aùnh traêng lu
Hôõi ôi nhaân theá coøn traên trôû
Thi só maõi hoaøi ngaém ngoït thu!
Quoác Theá
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Hoïa Vaän 1
Gôïi caûm muoân ñôøi tieáng nhaïc ru
Tình thô lai laùng nguùt maây muø
Vaãn nöông theo gioù lôøi vi vuùt
Maõi ñeïp tình traêng böôùc laõng du
Reùo raét cung tô hoøa soùng baïc
Raït raøo gioù thoåi aùnh ñeøn lu
Hoàn thô tha thieát vì nhaân theá
Naøo coù rieâng gì moät caûnh thu!
Ngoïc Nöông

Hoaï vaän 2
Lieân ngaâm giai ñieäu nheï nhaøng ru
Thaùnh thoùt thô ai vöôït nguùt muø
Nhö uyeån chuyeån gieo tình caûm meán
Nhö noàng naõ gôïi töù vaân du
Nhö yeâu cuoäc soáng khôi maøo môùi
Nhö chaïnh voøm trôøi coù veû lu…
AÂm höôûng veùo von traøn vieãn moäng
Nghe chaêng thaàm laéng maûnh hoàn thu!
Tinh Saéc
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BÍ NHIEÄM HUYEÀN CÔ
Ñaïo Taâm thôøi vò keá Thanh Höông
Do Ñöùc Hieäp Thieân chuyeån Ñaïo thöôøng
Baûn theå taù linh haønh dieäu phaùp
Vaän truø quyeát saùch qui thieân löông
Thieân nhaân hieäp nhaát khai Taâm Ñaïo
Töông ñaéc Ñaïo Ñôøi môû roäng thöông
Quaùn chuùng khai taâm thôøi maït phaùp
Huyønh Ñình vaïch loái ñaïo hoaèng döông.
Ngoïc Nöông
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THAÉP HÖÔNG PHUÏ THAÂN
Ngaøy xöa cha ñaõ daën doø con
Ñôøi Ñaïo hai vai phaûi gaùnh troøn
Thöû thaùch gian nan reøn chí lôùn
Daãu ñôøi daâu beå giöõ thieân löông
Daán thaân phuïng söï laøm phöông tieán
Taâm Ñaïo nhaãn hoøa chaúng thieät hôn
Thaép neùn höông linh con khaán nguyeän
Nhöùt taâm hoaèng Ñaïo ñaùp thaâm aân!
Ngoïc Nöông
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TEÁT QUEÂ HÖÔNG
OÂi! Teát queâ höông ñeïp bieát bao!
Möøng xuaân chuù Coïp vaåy ñuoâi chaøo
Roàng, Laân theo nhòp tung taêng muùa
Giaø, treû möøng vui neùt töï haøo
Laáp laùnh mai vaøng töôi saéc thaém
Ngaït ngaøo höông khoùi toûa traêng sao
Toå Tieân truyeàn thoáng coøn löu giöõ
Ñaïi Ñaïo ngaøy nay theâm saéc maàu!

Theá – Nöông
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HOÏP BAÏN CUÕ
Leã gioå ngaøy xuaân baïn ñeán ñoâng
Laâu roài chaúng gaëp nhaän ra khoâng?!
Daùng hình ngaøy treû ñaâu coøn nöõa
Saéc veû ñeàu thay, chæ coõi loøng
AÙnh maét troâng quen döôøng thaém thieát
Nuï cöôøi gaàn guõi neùt thaân thöông
Baïn beø xa caùch nay möøng rôõ
Soáng laïi ngaøy xöa kyû nieäm tröôøng!
Ngoïc Nöông
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XUAÂN CANH DAÀN 2010
Xuaân naøy ñeïp nhaát coõi loøng toâi
Truyeàn thoáng yeâu thöông saùng laïi roài!
Caû nöôùc quay veà nguoàn lòch söû
Toaøn daân hoaøi caûm soáng cuøng noâi
Queâ höông töôi saùng ngôøi soâng nuùi
Ñaát nöôùc linh thieâng ñuoác raïng soi
Gaám voùc giang sôn lieàn moät daõy
Roàng Tieân löôïn soùng giöõa ban mai !
Ngoïc Nöông
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HOÏC TROØ ÑEÁN VIEÁNG THAÀY
Troø cuõ ngaøy xuaân ñeán teát thaày
Moät ngaøy hoïp maët ñoâng nôi ñaây
Nghóa tình saâu ñaäm tình sö ñeä
Thaém thieát nguoàn aân ñaát Vieät naøy
Kyû nieäm thieáu nieân böøng soáng laïi
Töôïng hình töôi ñeïp böôùc töông lai
Troø xöa Thaày cuõ nhieàu taâm söï
OÂi Teát queâ höông thaät ñuû ñaày!
Ngoïc Nöông
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VIEÁNG ÑAÁT NINH BÌNH
(Nôi Ñinh Tieân Hoaøng phaát côø khôûi nghóa)

Vang boùng côø lau tuyeån Nghóa Binh
Môû nguoàn lòch söû cuûa nhaø Ñinh
Söù Quaân thaäp nhò toaøn qui nhaát
Ñaát nöôùc bao naêm môû roäng hình
Thaønh noäi HOA LÖ döôøng toûa saùng
Tieân Hoaøng haøo khí roõ huøng anh
Xöa nay kim coå coøn in daáu
Nöôùc Vieät hoàn thieâng maõi chieáu minh!
Ngoïc Nöông
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CHUÙC MÖØNG HOÂN LEÃ
Chuùc möøng hoân leã Brian – Mai Chi
Caàm saét löông duyeân ñaõ ñeán kyø
Thuïc nöõ nhaø Nam nhìn dieãm leä
Anh taøi ñaát Myõ phaûi tình si
Caønh mai röïc rôõ vaøng phoâ saéc
Ñoâi maét dòu daøng aån khoùe mi
Duyeân thaém tình noàng ñaày haïnh phuùc
Saéc taøi trang löùa hôïp ngaønh y.
Ngoïc Nöông
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Laêng Töï Ñöùc

VIEÁNG KHIEÂM LAÊNG VUA TÖÏ ÑÖÙC
(Thöøa Thieân Hueá)
Khieâm Laêng ghi laïi ñöùc khieâm cung
Thaém thieát hoàn thô caû moät vuøng
Quanh taåm hoà sen thuyeàn löôùt nheï
Nhìn qua Tònh Ñaûo nuùi xanh um
Ñoài thô laêng taåm xem huøng duõng
Hoà nguyeät Vöông Hoaøng soi böôùc chung
Caáu truùc toaøn Laêng haøm yù nghóa
Quaân Vöông thô moäng laïi kieâu huøng!
Ngoïc Nöông
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VÔÙI THU
Höông thu len leùn thoaûng ñaâu ñaây
Heïn vôùi naøng thu taïi ñieåm naøy
Ñieám coû maäp môø söông laùc ñaùc
Gheành traêng laát phaát gioù heo may
Nöûa tình nöûa caûnh loøng löu luyeán
Chín nhôù möôøi thöông daï caûm hoaøi
Thu ñeán möøng thu môøi caïn cheùn
Vôùi thu ta coù moái tình daøi.
Hoaøi Baûo Phöông
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HOÏA VAÄN

Trôøi thu baûng laûng gioù thu ñaây
Laùc ñaùc vaøng rôi ñeïp theá naøy
Maëc khaùch raït raøo nieàm xuùc caûm
Thi nhaân daøo daït yù thu may
Muoân ñôøi say ñaém laøn thu thuûy
Vaïn kieáp coøn yeâu tieáng quoác hoaøi
Thu ñeán gôïi loøng thöông nhôù coäi
Laù thu töøng chieác ñieåm ngaøy daøi.
Ngoïc Nöông
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Laêng Khaûi Ñònh

VIEÁNG LAÊNG KHAÛI ÑÒNH
Söï giao hoøa kieán truùc Ñoâng Taây
Kieân coá nguy nga loäng laãy thay
Töôïng ñuùc uy nghi xem raïng rôõ
AÛnh hình maøu saéc roõ khoâng phai
Nhaø vua Khaûi Ñònh nhö quyeàn bieán
Ngöôøi Phaùp troïng tình cuõng tieáp xaây
Kieán truùc ñaït thaønh nhö yù nguyeän
Chaùu con haû daï coõi trôøi Taây.
Ngoïc Nöông
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XUAÂN HY VOÏNG
Xuaân hy voïng loùe trong thieân haï
AÙnh ñaïo vaøng ngôøi leân saùng toû
Buoåi vaïn linh thi thoá nghóa nhaân
Cô nhaân loaïi hieäp hoøa chung ngoõ
Chim hoøa bình voã caùnh reo vui
Möøng theá giôùi qua côn soùng gioù
Baèng höõu hoïa thi thöôûng thöùc xuaân
Tình chan chöùa van muøa xuaân ñoù.
Ngoïc Nöông
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ÑOÀI THÔ LOØNG HOÀ
(Hoà Daàu Tieáng Taây Ninh)

Hoà xanh soùng löôïn gheù ñoài thô
Möøng khaùch tao nhaân ñeán baát ngôø
Baày eùn vôøn quanh ñuøa nöôùc bieác
Ñaøn coø vaåy caùnh ñieåm trôøi mô
Baâng khuaâng Nuùi Caäu nghieâng theo gioù
Thôø thaån Baø Ñen khoùi phuû môø
Vaêng vaúng chuoâng ngaân hoøa naéng sôùm
Giaät mình vaãn thaáy caûnh ñoài thô!
Quoác theá
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HOÏC LAØM THÔ
Taäp teånh laøm thô voán ngaïi gheâ
Göûi ngöôøi caàu hoïa hoïc theâm ngheà
Soùng loøng troåi daäy … cung töø taét!
YÙ töù daâng traøn … buùt ngöôïng pheâ!
Caåm tuù giang sôn e khieån traùch
Hoàn thieâng soâng nuùi. sôï phieàn cheâ
Thoâi ñaønh gaéng söùc toâ theâm veû
Baèng höõu khen cheâ cuõng chaúng heà.
Quoác Theá
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HOÏA VAÄN
Tieáp thô môøi hoïa thaáy möøng gheâ!
Tay traéng maët trôn khoù saùnh ngheà
Meán moä vaên chöông queân röôïu ñeá
Vun boài thi töù nhôù caø pheâ
Soã saøng khoâng kheùo e ngöôøi traùch
Khieâm nhöôïng ñaâu coøn sôï keû cheâ
Saân khaáu theânh thang ta cöù dieãn
Khoâng neân danh töôùng cuõng ra heà.
Thanh Long

HOÏA VAÄN
Chaúng thích say maø thô thích gheâ
Xin môøi hoïa vaän thöû tay ngheà
Nghó tình thi xaõ ñöøng caâu neä
Chuoäng khaùch vaên ñaøn chôù ngaïi pheâ
Chí doác “tìm Thaày” trao vaän khoù
Maõi mong caàu tieán nhaän lôøi cheâ
Caïn baàu röôïu cuùc xin naâng buùt
Kheùo ñeå naøng thô traùch chôù heà!
Dieäu Thoâng
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ÑOÄC AÅM
Ngoaøi song nguyeät theïn gioù möa gaøo
Baät aùnh ñeøn leân röôïu aùnh sao
Nhaáp thöû vaøi ly trôøi chôùp laïch
Caïn luoân maáy lít ñaát laên nhaøo
Khen ai trí xaûo men leân boït
Traùch phaän taøi heøn nöôùc noåi phao
Tri kyû giôø ñaâu? Thô vôùi röôïu
Maøn ñeâm nhaïc troåi khuùc ly tao.
Dieäu Thoâng
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HOÏA VAÄN
Leû boùng song thöa tieáng gioù gaøo
Chaïnh buoàn ñoäc aåm ngaém traêng sao!
Hôi men cheánh choaùng trôøi quay tít
Hôùp röôïu meàm moâi ñaát laät nhaøo
Söï theá ñaûo ñieân baøy tröôùc maét
Doøng ñôøi ñieân ñaûo coá tìm phao
AÂn laønh Thieân Maãu gieo taâm phaùp
Côûi giaûi hoaøn caàu bôùt loaïn tao.
Ngoïc Nöông
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VIEÁNG MEÏ LA VANG
(Quaûng Trò)

Thöông xoùt ñaøn chieân noãi ñaéng cay
La Vang meï ñeán buûa aân daøy
Chöùa chan tình Meï nghìn thu caûm
Moät phuùt hieän linh vaïn theá hay
Cöùu vôùt ñaøn con côn thaûm hoïa
Giaûi oan nhaân loaïi buoåi nguy tai
Ñeán ñaây nöôùc maét khoâng caàm ñöôïc
Xuùc ñoäng voâ vaøn tay chaáp tay.
Ngoïc Nöông
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LAÏC LONG QUAÂN AÂU CÔ
Töø thuôû non soâng vöôùng chæ hoàng
Sôn khueâ thuûy caùc coù tình trong!
Ñeâm thöông theùt gioù ngaên phöông Baéc
Ngaøy töôûng baêng vôøi taùt bieån Ñoâng
Saàu khuaáy nöôùc khueâ kình baït vía
Nhôù tuoân maây laõnh vöïc cuoàng phong
Tieân Roàng phoâi ngaãu Nam phöông traán
Roàng Phuïng hôïp gaày gioáng Laïc Long.
Hoà Thò Hueä (Saøi Goøn)
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HOÏA VAÄN

Huyeàn söû xa xöa gioáng Laïc Hoàng
Roàng Tieân duyeân keát aån tình trong!
Non tình keát nuï hoa traêm tröùng
Beå aùi nguoàn sinh nöôùc Vieät Ñoâng
Tieân caùch dieäu kyø naêng bieán hoùa
Hình Roàng choùi loïi coát nho phong
Long Hoa hoäi hieäp baøy duyeân phaùp
Thaùnh Ñöùc khôûi nguoàn ñaát Vieät Long
Ngoïc Nöông
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VIEÁNG CHUØA LINH ÖÙNG
(Chuøa non nöôùc, Nguõ Haønh Sôn Ñaø Naüng)

Linh ÖÙng chuøa thieâng raïng nöôùc non
5 hoøn nuùi, goïi Nguõ Haønh Sôn
Thuûy Sôn giaù ngöï chuøa Linh ÖÙng
Hoûa, Moäc, Thoå, Kim raõi thaáp hôn
Töôïng 67 meùt Quan AÂm nhìn bieån caû
Hoà Roàng baùn nguyeät döôùi chaân sen
Lôøi Sö tuïng nieäm aâm vang voïng
Tuyeät caûnh thieân nhieân nöùc tieáng ñoàn.
Ngoïc Nöông
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CAÛM TAÙC VEÀ HUYEÀN SÖÛ
Moät boïc traêm con ñaõ roõ baøy
Tieân Roàng xuaát ñieåm töï baøo thai
Ñaïi Ñoàng huynh ñeä töø nôi ñoù
Baùc AÙi coâng bình lyù ñaïo khai
Hoøa hieäp Ñoâng Taây tam Thaùnh Kyù
Qui nguyeân tam nguõ raïng Cao Ñaøi
Keá thöøa toå phuï gìn soâng nuùi
Ñaïi Ñaïo hoaèng khai cöùu vaïn loaøi.
Quoác Theá
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VIEÁNG KHU NUÙI BAØ NAØ
(Caùp treo Ñaø Naúng)
Baø Naø phaûng phaát Phaùp thôøi ñaây
Röøng nuùi vöôn cao loäng gioù Taây
Ñoài suoái neân thô du khaùch ngaém
Caùp treo vöôn naéng löõng lôø bay
Chuøa thieâng taûn maùt quanh ñoài nuùi
Phaät Toå töôïng ngoài cao ngaát ngaây (27meùt)
Leo nuùi ñôøi nay nhö löôùt gioù
Caûnh Tieân ngöôøi tuïc theá maø hay!
Ngoïc Nöông
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QUOÁC ÑAÏO
Dòch Lyù Caøn Khoân ñaõ roõ baøy
Phaùt nguoàn Thaùi Cöïc ví baøo thai
Vieät Nam huyeàn söû töôøng chaân lyù
Coäi reã tinh thaàn lyù Ñaïo khai
Quoác Ñaïo töôïng tröng hoàn Vieät toäc
Thöông yeâu hình boùng ñaáng Cao Ñaøi
Toå Tieân saùng suoát neâu saâu lyù
Öôùc voïng chaùu con hieäp gioáng noøi.
Ngoïc Nöông
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GHEÙ BAÛI BIEÅN LAÊNG COÂ
(Treân ñöôøng Thöøa Thieân Ñaø Naúng)
Laêng coâ coø traéng bay quanh ñaày
Baõi bieån thieân nhieân nöôùc vôùi maây
Laùc ñaùc daân chaøi ñang löôùi caù
Löa thöa quaùn nhoû beân ñoài caây
Bieát bao du khaùch töø xa tôùi
Ñaëc saûn quanh naêm cöù doïn baøy
Baõi bieån Laêng Coâ thô moäng laém
Thi nhaân ngoaïn caûnh taùc vaàn hay!
Ngoïc Nöông
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VIEÄT NAM ÑAÁT LINH
Gaám voùc giang sôn moät daõy lieàn
Tinh thaàn coát caùch gioáng Roàng Tieân
Vaên minh kim coå hoøa AÂu AÙ
Ñaïo ñöùc nhaân luaân giöõ chaët beàn
Hoàøn nöôùc vöôn cao göông chí só
Khí thieâng un ñuùc baäc nhaân hieàn
Ñaát linh Thaày choïn khai neàn Ñaïo
Thaát öùc nieân dö vaïn theá truyeàn.
Ngoïc Nöông

63

CHUØA THIEÂN MUÏ
Thieân Muï ñaøi cao toû dieäu minh
Nguyeãn Hoaøng xaây döïng ñaùp aân tình
“Muï giaø”ø chæ ñieåm kinh ñoâ ñònh
Nôi ñaát thaàn kinh Hueá ñeïp xinh
Nuùi Ngöï soâng Höông traøn söùc soáng
Non xanh nöôùc bieác caûnh thanh bình
Tieáng chuoâng Thieân Muï aâm vang voïng
Goïi daäy hoàn thieâng nöôùc Vieät linh.
Ngoïc Nöông
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HOÀN VIEÄT
Ñaát nöôùc Vieät Nam ñeïp tuyeät vôøi!
Tieàn nhaân gaày döïng maùu xöông phôi
Con Hoàng chaùu Laïc chung traêm tröùng
Kim coå tinh hoa maáy vaïn ñôøi
Moät daõy non soâng theâu gaám voùc
Ba mieàn toå quoác deät cô ngôi
Thöông yeâu ñaïo ñöùc hoàn daân toäc
Coäi reã vaên minh cuûa moïi ngöôøi.
Ngoïc Nöông
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KHÍ THIEÂNG SOÂNG NUÙI
Gaám voùc giang sôn gioáng Laïc Hoàng
Taïc hình uoáng khuùc töïa giao long
Nuùi non huøng vó trong muoân höôùng
Bieån caû meânh moâng ñoùn vaïn doøng
Ñaïi Ñaïo goäïi nhuaàn aân vuõ loä
Tam kyø toûa chieáu aùnh döông Ñoâng
Khí thieâng un ñuùc hoàn soâng nuùi
Chuyeån baùnh xa thô höôùng Ñaïi Ñoàng.
Quoác Theá
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Ñaø Laït Kyû Nieäm
Ñaø Laït gôïi leân kyû nieäm xöa
Ñoâi tình nhaân treû thaém duyeân tô
Veû xuaân röïc rôõ ñaày hy voïng
Neùt ñeïp taâm hoàn ñaäm yù thô
Höông saéc ngaøn hoa ven suoái maùt
Ñoài thoâng quyeän gioù khuùc hoan ca
Caûnh, tình hoøa ñieäu neân thô moäng
Chan chöùa tình yeâu maõi ñaäm ñaø.
Ngoïc Nöông
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Ñaø Laït Hoäi Hoa
Ñaø Laït hoäi hoa dieäu tuyeät vôøi
Ngaøn hoa muoân saéc ñaäm maøu töôi
AÙ AÂu hoa keát tình nhaân loaïi
Soâng nuùi tình hoa ñeïp gioáng noøi
Höôûng öùng ñoài thoâng cao gioïng haùt
Xuaân Höông hoà moäng luoáng chôi vôi!
Traûi bao naêm thaùng sao coøn treû
Ñaø Laït saéc höông maõi ñeïp thoâi!
Quoác Theá
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Vieáng Thaùp Baø Nha Trang
Nha Trang bieån ñeïp Thaùp Baø cao
Thöôûng caûnh thaàn tieân ngaém soùng nhaøo
Trôøi nöôùc meânh moâng loøng bieån ñoäng
Nuùi ñoài chaäp chôõn gioù lao xao
Tieáng chuoâng vang nheï trong yeân tònh
Soùng voã daäp doàn nöôùc ñuoåi phao
Ñoái caûnh thieân nhieân hoøa ñoäng tónh
Coõi loøng ruõ saïch höôùng thanh cao.
Ngoïc Nöông
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Thaùp Baø PONAGAR
Thaùp Baø söøng söõng ngöï treân ñoài,
Phoùng maét nhìn quanh ñeïp tuyeät vôøi!
Soâng nöôùc thuyeàn ai neo ñaëc beán,
Nuùi xanh löøng löõng ñaäu ngoaøi khôi.
Traàm höông thoang thoaûng hoøa theo gioù
Töôøng ñaù khaéc saâu aûnh töôïng Hôøi
Vaên hoùa Chaêm, beàn nhö tueá nguyeät
Ñoà Baøn haän aáy ñaõ pha phoâi!
Quoác Theá
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THÔ TAËNG HUYNH ÑEÄ

Göûi ÑAØO VAÊN THAÛO

GÖÛI ngöôøi Y Só ñaïo taâm cao
ÑAØO cöùu Ñoâng y ñaïo ñöùc trau
VAÊN hoùa Roàng Tieân luoân giöõ vöõng
THAÛO hoa döôïc trò saùch kinh laøu!

Ngọc Nương
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Göûi TRÒNH QUOÁC THEÁ
GÖÛI ngöôøi hieàn só nghóa lang quaân
TRÒNH Nguyeãn duyeân thieâng goäi phuùc aân
QUOÁC Ñaïo maõi gìn thaân chí nguyeän
THEÁ söï thaêng traàm veïn nghóa nhaân!
Ngoïc Nöông

MEÁN TAËNG NGOÏC NÖÔNG
MEÁN moä Hieàn Taøi ñaïo ñöùc cao
TAËNG ngöôøi thuïc nöõ chí anh haøo
NGOÏC chaâu khoù saùnh trang taøi tuaán
NÖÔNG Theá hoaèng khai môùi Ñaïo maàu.
Quoác Theá
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TOØA THAÙNH TAÂY NINH
Toøa Thaùnh hieän leân Baïch Ngoïc Kinh
Khaùch du ngoaïn caûnh ngaém thieân ñình.
Theå hình Long Maõ ñang naèm nghæ
Ñaàu ngaát söøng cao vöôn roäng theânh.
Chaân lyù aån taøng qua kieán truùc
Huyeàn cô bí nhieäm veõ neân hình.
Thaùnh Toøa loäng laãy döôøng sieâu vieät
Daãn böôùc nhaân loaøi theá giôùi linh!
Ngoïc Nöông
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TOØA THAÙNH CAÛM TAÙC
Toøa Thaùnh uy nghi hieän saéc Roàng
Kyø quan chieán dieäu coõi trôøi Ñoâng.
Thaày Trôøi chæ veõ neân hình töôùng
Thôï kheùo laøm theo chaúng neä coâng.
Bí nhieäm Ñaát Trôøi loàng boùng veõ
Tinh hoa daân toäc ñaäm maøu son.
Tam taøi hieäp nhaát neân cô nghieäp
Bieåu töôïng vaên minh gioáng Laïc Hoàng.
Quoác Theá
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THAÙNH THAÁT CAO ÑAØI HOUSTON TEXAS
Thaùnh Thaát hoïa hình Baïch Ngoïc Kinh
Nôi Thaàn Tieân ngöï coõi thieân ñình.
Ngoïn côø cöùu theá vöôn cao phaát
Laù phöôùn sieâu hoàn vôùt chuùng sinh.
Ñaïi Ñaïo hoaèng döông trôøi Haûi Ngoaïi
Tam kyø roäng môû khaép quaàn linh.
Tröôøng thi coâng quaû chung vai gaùnh
Soi saùng Ñaïo Ñôøi raïng aùnh minh!
Ngoïc Nöông
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THAÙNH NGOÂN HIEÄP TUYEÅN
Ñaáng Chí Toân daïy Ñaïo daãn daét nhaân loaïi “höôùng veà nguoàn” Taâm Linh:

Tröôøng thi coâng quaû khaù ñua tranh
Phaûi chòu haøm oan chí môùi thaønh
Tieân Thaùnh ngaøy xöa toan cuõng theá
Vöõng taâm an trí tieáp ñieàu thaønh.

Neân troø Ñaïo Ñöùc deã gì ñaâu
Vui chaúng vui saàu chaúng daùm saàu
Caùi khoå cuûa ñôøi mình gaùnh chòu
Caùi cheâ cuûa chuùng laïi naøïi caàu.

Tranh Ñöùc, tranh Nhaân maëc söùc tranh
Ñöøng tranh lôïi quaáy khoå thaân hình
Hai ñöôøng hoïa phöôùc tua löøa loïc
Vay traû cô trôøi chôù deã khinh.
Ngöøa thuyeàn Thaày ñôïi keû sang chôn
Khoå haïnh khuyeân con daï chôù hôøn
Saém nghieäp traàn gian coøn phaûi khoù
Löïa laø nghi tröôûng taïi Boàng Sôn.
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Hay cho keû só bieát tu haønh
Haønh aáy thì thaân chaúng meán danh
Danh voán laø buøa meâ muoäi theá,
Theá khoâng Ñaïo Ñöùc, theá khoâng thaønh.

Saéc trôøi ñaõ ñeán taän nôi tay
Cöïc nhoïc khuyeân con daï chôù naøi
Laäp Ñaïo daàu neân, ngaøn thuôû ñeå,
Neâu danh haäu theá tieáng beàn dai.

Töøng lo tu luyeän baáy laâu nay
Chuoäng ñaïo töø ñaây ñaõ gaëp Thaày
Moät chöùc giaùo daân tua laõnh lònh
Laøm cho ñôøi teä hoùa ra hay.

Böûu toøa thô thôùi troå theâm hoa
Maáy nhaùnh roài sau cuõng moät nhaø
Chung hieäp raùngvun neàn Ñaïo Ñöùc
Beàn loøng son saét ñeán cuøng Ta.

Vaøo voøng huynh ñeä khaù thöông nhau
Moät ñöùc troåi hôn moät phaåm cao
Quyeát chí thieân ñöôøng men böôùc tôùi
Phaûi nhieàu maùu thòt môùi ñoàng baøo.
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Chaúng quaûn ñoàng toâng môùi moät nhaø
Cuøng nhau moät ñaïo töùc cuøng cha
Nghóa nhaân ñaønh gôûi thaân traêm tuoåi
Daïy laãn cho nhau moät chöõ HOØA.
ÑCT
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KEÁT TAÄP THÔ
Nguoàn Taâm Linh trong thieân nhieân, ñaát nöôùc, daân toäc vaø loøng ngöôøi.
Thôøi gian daøi maáy möôi naêm chuùng toâi vaãn öôùc voïng moät muøa xuaân cho ñaát nöôùc, traøn ñaày
aân phöôùc thieâng lieâng, hoa taâm linh nôû roä loøng ngöôøi, ñem laïi aùnh saùng thöông yeâu chöùa chan
tình daân toäc.

XUAÂN TAÂM LINH
Xuaân taâm linh muøa xuaân ñaày hy voïng
Ñoùa huyønh xuaân chôùm nôû trong loøng ngöôøi
Xuaân cuûa Ñaát Trôøi ñeán thaät loøng toâi
Vì aùnh saùng taâm linh ngôøi vuõ truï!
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Xuaân roän raõ yeâu kieàu vaø töôi thaém
YÙù xuaân noàng toâ ñaäm vaïn öôùc mô
Trôøi Vieät Nam deät laïi nhöõng vaàn thô
Xuaân baát dieät, xuaân hieäp hoøa, xuaân daân toäc
Hoïa chieán tranh chæ laø côn gioù loác
Ñaõ qua roài trong tim oùc muoân ngöôøi
Gioù tình thöông loàng loäng reo vui
Vaïn vaät soáng, vöôøn hoa xuaân phoâ saéc
OÂi thaém thieát moät khoái tình Nam, Trung, Baéc
Cuøng moät loøng ngöôõng voïng ñeán Toå Tieân
Muøi khoùi höông nghi nguùt daäy hoàn thieâng
Gioøng gioáng Vieät coäi nguoàn chung traêm tröùng
Boán nghìn naêm lòch söû Huøng giöõ vöõng
Taùnh Roàng Tieân, chí Phuø Ñoång vaãn khoâng phai
AÙnh xuaân hoàng roïi saùng moät töông lai
Ñaát Nam Vieät raïng ngôøi muoân theá kyû.
Ngoïc Nöông
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XUAÂN TAÂM
Mô khaép vaïn loaøi vaïn yù xuaân
Thieân Löông vaïch loái yù taâm gaàn.
Xuaân laønh baét nhòp caàu nhaân theá
Xuaân ñeïp toâ maøu saéc theá nhaân.
Ban röôùi möa xuaân cam loä thuûy
Chan hoøa nhaân loaïi lyù nguoàn chaân.
Ñaïo Vaøng Khai môû trôøi Nam ñoù
Aùnh ñuoác Xuaân Taâm heù loä traàn!
Ngoïc Nöông
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Phuï Luïc Slide show Höôùng Veà Nguoàn
Slide show “Höôùng Veà Nguoàn”: Tuoåi treû VN ñang höôùng veà nguoàn tìm hieåu tinh thaàn Ñaïi Ñaïo hay
Quoác Ñaïo Cao Ñaøi töø theá kyû 20 böôùc sang theá kyû 21 (Do coâ Trònh Ngoïc Tuùy trình baøy)

Tôn Giáo Cao Đài
Từ Thế Kỷ 20 Bước Qua Thế Kỷ 21
CAODAISM
From 20th Century to 21st Century
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Tôn Giáo Cao Đài chính thức thành lập vào năm 1926
Tòa Thánh Tây Ninh được xây dựng từ 1931 - 1947 và
khánh thành vào năm 1955 tại Tây Ninh Việt Nam

Caodaism began on 1926
The temple was built between 1931 and 1947 and
inaugurated on 1955 at TayNinh Vietnam
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Caodaism philosophy
• Based on religious history of three period of
revelation:

– 1st revelation: 2500 BCE – GOD inspired to select
religious leaders for: Judaism in Middle East,
Hinduism in India, and Yi King in China
– 2nd revelation: Thousands years later: Buddhism,
Taoism, Confucianism, & Christianity
– 3rd revelation: Cadaism – people living together in
harmony
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Nguồn Gốc Triết Lý Đạo CAO ĐÀI
• Nguồn Gốc Triết Lý Đạo CAO ĐÀI dựa vào 3 thời kỳ
khai đạo :
– Thời Nguyên Thủy – Thời Nhất Kỳ: 2500 BCE - trước
Công Nguyên - Thượng Đế chọn ra nhũng người tiên
phong để thành lập ra những tôn giáo: Do thái Giáo ở
Trung Đông, Ấn Độ Giáo ở Ấn Độ, và Yi King ở
Trung Hoa

– Thời Nhị Kỳ - vài ngàn năm sau đó - Phật Giáo, Đạo
Giáo, Nho Giáo, và Thiên Chúa Giáo ra đời
– Thời Tam Kỳ - bắt đầu từ thế kỷ 20 bước qua thế 21 Tôn Giáo Cao Đài ra đời - phát huy tinh thần Đại Đạo
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God and Humanity - Love and Justice
Thượng Đế và Con Người - Công Bình và Bác Ái
Represented by Caodai Saints
Thể hiện qua những thánh tượng của Cao Đài
Victor Hugo - Sun Yat Sen -Trạng Trình
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Caodai beliefs: All religions are from
the same principal
• The same GOD is honored in all major world religions
• Unite all of humanity through a common vision of the
Supreme Being

• Set aside minor differences to promote peace and
understanding throughout the world

• Create more tolerable world
• Reaching out to a common divine destiny realizing
peace within and without
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Đức Tin: Tất cả tôn giáo trên thế giới đều
bắt nguồn từ một gốc

• Tất cả tôn giáo trên thế giới đều cùng chung
đấng Thượng Đế

• Cao Đài phát huy tinh thần Đại Đạo cùng hướng
về Đấng Tối Cao

• Không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, và sự
khác biệt giữa người và người

• Phát huy hòa bình và sự cảm thông của từng cá
nhân để tạo ra một thế giới hòa đồng
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A noon service session at Cao Dai Temple
Hình ảnh buổi đàn cúng tại Tòa Thánh Tây Ninh
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1975 – Communist Government took
control Vietnam
• April 30th 1975, Communist took control of
Vietnamese Government.

• Thousands of Vietnamese including Caodai
followers fled their homeland to find freedom in
new world including countries such as: U.S,
U.K, French, Australia, Canada, etc.

• Caodaism started new era around the world
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1975 - Cộng Sản bắt đầu thống trị
Việt Nam
• 30-4-1975 - Cộng Sản bắt đầu thống trị Việt Nam

• Hàng ngàn người Việt Nam kể cả tín đồ Cao Đài
di tản ra nước ngoài tránh sự thống trị của Cộng
Sản. Họ di tản ra các nước tự do trên khắp thế
giới như: Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Canada, v.v.

• Tôn Giáo Cao Đài từ đó bắt đầu cuộc hành trình
vào trong thế giới tự do
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New Journeys into the New Worlds
The End of 20th Century
The Begin of 21st Century
• Majority Caodai followers entered to the new worlds as
new immigrants: poor, limited English, limited access to
technologies, limited resources, but they possess
extraordinary willingness to build temple for their
worship.

• They have ability to adapt to the new world, building new
life, and strengthen their beliefs.

• They have strong love to GOD and humanity.
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Hành Trình Vào Trong Thế Giới Mới
Cuối Thế Kỹ 20 - Đầu Thế Kỹ 21
• Hầu hết tín đồ Cao Đài bắt đầu cuộc sống ở thế giới mới
là người tỵ nạn: nghèo, không biết Anh Ngữ, không hiểu
biết về đời sống hiện đại, thiếu người giúp đở, nhưng họ
có sự quyết tâm phi thường trong sự phát huy tín
ngưỡng của tôn giáo Cao Đài

• Họ có khả năng hòa nhập vào thế giới mới, bắt đầu cuộc
sống mới, và tín ngưỡng vào Thượng Đế

• Họ có niềm tin và tình yêu mãnh liệt vào Thượng Đế và
con người
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Cao dai Temple will be all over the world
Thánh Thất Cao Đài sẽ được thành lập khắp nơi
trên thế giới mới

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

New Orleans
Dallas
San Jose
Los Angeles
Sydney – Autralia
Montréal – Canada
Boston Massachusetts
Paris – France
Houston Texas
Etc.
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Future Caodai temple in Houston
Thánh Thất Cao Đài Houston Trong Tương Lai
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Humanity, Unify, and Love will be
integrated to the new world that
shares common beliefs to the highest
sciences of truth

Chân lý của loài người, Tình Thương,
và Đại Đạo sẽ hòa nhập vào thế giới
mới cùng hướng về đỉnh cao của
chân lý và khoa kọc
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Tranh thö phaùp – Vuõ Ñaêng Hoïc
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Ngaøn naêm Thaêng Long: Caây caûnh
Choáng váng, sốc, ngất xỉu… là những cảm xúc của du khách khi thưởng lãm những sinh
vật cảnh đến từ mọi miền Tổ quốc được trưng baøy ở Mỹ Đình.
Trên diện tích rộng vài chục ha được lấp kín bởi các loại sinh vật cảnh, là những thứ đẹp nhất,
đắt nhất, đến từ mọi miền Tổ quốc. Các đại gia, giới chơi sinh vật cảnh "ủ" tác phẩm của mình
bao nhiêu năm nay để rồi trưng ra nhân dịp ngàn năm có một này.
PV đã mất hai ngày trời cuốc bộ, song mới chỉ ngắm được một phần các tác phẩm trong cuộc
triển lãm đại quy mô này. Không thể tìm nổi một tác phẩm có giá triệu đồng Việt Nam. Hầu hết
chúng được định giá tiền tỉ và triệu đô.
Ngay cổng vào Bảo tàng Hà Nội là tác phẩm gỗ lũa hoành tráng có tên "Cửu Long Thành Cổ" –
tức 9 con rồng tạo ra cổng thành của anh Phan Minh. Tác phẩm này làm bằng gỗ sao xanh, nặng
5 tấn. Mọi người chứng kiến đều trầm trồ vì vẻ đẹp của nó. Giá của tác phẩm này là… vô giá!
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Tác phẩm "Ngư long bảo ngọc" nặng 22 tấn này đến từ Đắk Lắk. Đó là một khối ngọc tự nhiên
hình rồng. Có người trả giá 5 tỉ đồng từ nhiều năm trước, song ông chủ Phạm Quốc Lương
không có ý định bán. Cái giá của nó cũng phải tính bằng nhiều triệu USD.
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Tác phẩm "Tứ linh quy tụ" là một cây lũa sao xanh nặng 6 tấn, có tuổi hàng ngàn năm.
Nếu hầu bao không có nhiều triệu đô thì xin đừng hỏi giá!
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Tác phẩm "Voi thần" đến từ Bắc Ninh không thể mua được bằng tiền.
Chỉ có nhiều tiền mới hy vọng mua được!

Ông chủ Võ Ngọc Hà đến từ Lâm Đồng với dáng vẻ ngạo nghễ tuyên bố tác phẩm
gỗ lũa hình con rùa này có giá 1 triệu USD.

105

Còn tác phẩm "trứng rồng" nhỏ bằng quả trứng gà so này, cũng của anh Võ Ngọc Hà, thì phải…
2 triệu USD. Đây là viên mã não hình quả trứng hoàn toàn tự nhiên. Khi xoay chuyển tứ phía,
màu hồng bên trong đều lắng xuống dưới, giống như lòng đỏ trứng gà lắng xuống. Giá trị khủng
khiếp của nó là ở chỗ đó.

Siêu cây cảnh "Ông Bụt" của đại gia Toàn "đô-la" ở Việt Trì cũng xuất hiện ở triển lãm. Siêu cây
cảnh này đã được trả 25 tỉ đồng từ 3 năm trước, song anh chưa bán. Đại gia này không phát giá
nó bao nhiêu vì anh không có ý định bán.
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Siêu cây cảnh của Toàn "đô la" đã bị "đánh bẹp" bởi siêu cây của đại gia Phạm Gia Thịnh
đến từ Hải Phòng. Anh phát giá cây này 1,5 triệu USD.

Cây sanh cổ "Đằng vân thập toàn" này của đại gia Phạm Gia Thịnh thì rẻ hơn.
Nó chỉ có giá… 20 tỉ đồng mà thôi!
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Mọi sinh vật cảnh trong diện tích mấy chục ha đều ngả mũ chịu thua giá trị của cây sanh "Mâm
xôi con gà" của đại gia Thành "vàng". Đại gia này tuyên bố, ông nào không bỏ ra 120 tỉ, tức 6
triệu USD thì đừng hy vọng bứng cây về nhà.

Tác phẩm rồng cuốn lộc bình khổng lồ tạo tác từ lũa này không thể định giá nổi.
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Tác phẩm lũa "Bát tiên quá hải" cũng khiến người xem phải vỡ tim khi biết giá của nó.
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Cây dó bầu cao 6,8m chứa trầm 120 tuổi…
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…và chiếc giường bằng gỗ dó bầu có chứa trầm hương đến từ Phú Yên này cũng là… vô giá.
Chủ nhân của nó, nghệ nhân Võ Hiệp, tuyên bố không ai có thể mua được. Anh ta vất vả đem ra
Hà Nội để các đại gia… thèm muốn. Anh này bảo, không đại gia nào có đủ tiền để được ngả
lưng trên chiếc giường có một không hai này.
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Khiêm tốn nhất về giá cả ở triển lãm có lẽ là chiếc trường kỷ đến từ Nghệ An. Nó được làm từ
một cây gỗ nguyên khối khổng lồ, cỡ chục người ôm mới xuể. Giá của nó chỉ ít ỏi ở mức… 3 tỉ
đồng.

Giản dị nhất có lẽ là cây thông có tên "Đôi bờ" đến từ Quảng Ngãi. Cây thông này cực kỳ đặc
biệt vì nó nảy rễ từ thân khi thân cây gác ở "bên kia bờ". Giá của nó chỉ là 1,7 tỉ đồng. Theo chủ
nhân cây thông, đã có mấy đại gia ra giá 1,4 tỉ, song anh chưa bán. Cứ phải đúng 1,7 tỉ mới
chuyển nhượng.
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Ngaøy Xuaân Xöôùng Hoïa

MỪNG XUÂN NHÂM THÌN

Rồng bay, Hạc múa đón Xuân sang,
Hoa nở, người vui Tết rỡ ràng.
Âu Á một lòng Trời nhỏ phước,
Đông Tây nhất dạ, Đất an bang.
Nén hương khấn nguyện duyên lành đến,
Chuông mỏ cầu kinh hiểm họa tan.
Thông điệp đầu năm Thượng Đế dạy,
Thương yêu biến giải mọi tai nàn.
BÁCH THANH
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BÀI HOẠ CỦA NGỌC NƯƠNG
Mai vàng báo hiệu Nhâm Thìn sang
Trần thế vui Xuân vẻ rộn ràng
Nước lũ dâng tràn vùng đất Tổ
Dân lành tản mát chốn tha bang
Rồng Tiên còn chịu nhiều giông bão
Quốc Tổ bao giờ ác nghiệp tan?!
Xuân đến chạnh lòng thương nước Việt
Mong ngày Đất Mẹ hết nguy nàn!
NGỌC NƯƠNG
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MỪNG XUÂN NHÂM THÌN
(2012)
---

Mừng Xuân mới, đón Nhâm Thìn,
Bước Đạo ngày càng vững Đức Tin.
Trau chuốt Thánh Tâm nền Bác Ái;
Bảo tồn Phật tánh gốc Công Bình.
Thánh Tòa không thế gìn Chơn Pháp!
Hải ngoại cố công giữ Luật Hình.
Hiệp nhứt thuận hòa qua cảnh khó;
Có ngày sẽ thấy Đạo quang vinh.
Tố Nguyên cẩn bút

Bài Hoạ của Ngọc Nương
Mai vàng nở rộ đón Xuân Thìn
Nước lũ dâng tràn báo hiệu tin
Tánh chất Rồng thiêng như ẩn hiện
Tinh thần Đại Đạo hướng an bình.
Sự Đời điên đảo cơn vay trả
Ánh Đạo huyền linh rõ tội hình
Xuân đến gieo tình, ban mạch sống
Rạng nguồn Thiên Đạo, Thế phồn vinh!
NGỌC NƯƠNG
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NHU THẮNG CANG
NHƯỢC THẮNG CƯỜNG
Vào Đạo trau dồi tỏ tánh linh,
Nhờ Thầy nhờ bạn độ cho mình.
Một lòng tùng pháp đừng xao lãng,
Nhứt dạ chấp trung quyết giữ gìn,
Chớ để tà ma xen quấy nhiễu,
Nên cầu Tiên Phật độ niềm tin.
Con đường Đại Đạo là NHU…NHƯỢC,
Nào phải đấu tranh chuyện thế tình.

HỒ CHÁNH TRỰC

Họa 1

Đạo Trời mở lối hiệp huyền linh
Dẫn dắt nhân sanh tự chủ mình
Lượn cảnh cương nhu thuyền lướt sóng
Trung Dung, Tâm Đạo gắng tâm gìn.
Nhu hòa ứng xử, lòng kiên dũng
Giông bão tùy thời, vững đức tin
Nương thế kỳ ba toan giác thế
Vững vàng lèo lái chiếc thuyền tình.
Quốc Thế
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Họa 2

Đường tu ngộ Đạo giác tâm linh
Chân tánh thiêng liêng dẫn dắt mình
Từ ái cảm thông lòng rộng mở
Nhẫn hòa, Trung đạo gắng công gìn.
Cương nhu phải lúc đời nên đạo
Mạnh yếu tùy thời giữ đức tin
Đặc điểm Tam Kỳ Hòa để Tấn
Tấn Hòa qui hiệp ấy thiên tình.
Ngọc Nương
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Thánh Thất Houston
Houston thẳng tiến nấc thang mây,
Chung sức ra công, tạo Thánh Đài.
Nắng rạng xuyên mây, con ác sớm,
Sương tan ló dạng, ánh dương mai.
Rừng tòng cội đức, oanh thung nhặt,
Nẽo thiện cơ duyên, phước rộ vầy.
Công quả càng dày, trang sử hiệp,
Cửa thiền rộng mở, gió lành lay.
Tấn Phát

Họa
Thánh thất Houston vươn tận mây,
Nương hình Bạch Ngọc tạo Linh Đài.
Trời Người hiệp một nên hình tướng.
Đồng đạo đồng tâm rạng ánh mai.
Ân điển Thầy ban an phước địa,
Cam lồ Mẹ rưới giúp vui vầy
Trường thi công quả chừ khai mở,
Sĩ tử ứng hành tâm chẳng lay.
Quốc Thế
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Thánh Thất Georgia
Georgia chớm nở hiển linh Đài
Công quả lộ hình dưới nắng mai
Chung goi nhơn sanh thêm phước hiệp,
Hợp lo thể pháp rạng huỳnh khai
Điểm tô đường Đạo nên danh thể
Bồi đáp cơ duyên rộ sức tài.
Thử thách bao phen nên nghiệp cả,
Rõ lòng con hiếu chẳng hề thay.
Tấn Phát

Họa
Georgia ngời thấy bóng Cao Đài
Đất mới dựng nền dưới ánh mai
Đại Đạo Thanh Niên đồng hiệp sức
Cùng Bàn Tri Sự Đạo bàn khai
Trẻ già liên kết nên cơ nghiệp
Phụ tử đồng tâm rõ đức tài
Thử thách bao phen dù bão tố
Bền lòng vì Đạo chẳng dời thay!
Ngọc Nương
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ĐẠO và CHÍNH TRỊ
Chính trị đem vào Đạo nát tan,
Đang vui chính trị xé đôi đàng.
Thương đời Đạo cấy hoa nhân ái,
Chính trị chia lìa nẽo trái ngang.
Chính trị đua tranh tìm chước ác,
Đời kêu Đạo vực khỏi tai nàn.
Ai ơi nghĩ Đạo xin tìm hiểu,
Đạo đức không cần chính trị mang.
Hồ Nguyễn

Họa 1
Chính trị vì người, xấu dẹp tan
Đi đường vương đạo, tạo thiên đàng,
Nhơn tâm tịnh thủy hòa nhơn trí
Nhân ái tuôn tràn nẽo dọc ngang.
Chính trị an bang cùng tế thế
Hòa bình chung sống thoát nguy nàn.
Đạo Đời tương đắc xây nên nghiệp
Chính trị vì mình, ác nghiệt mang.
Quốc Thế
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Họa 2
Chính trị xây đời khỏi nát tan
Đạo Trời hé mở cảnh thiên đàng
Đại đồng thế giới Tân Dân Chủ
Thiên hạ hòa bình sống dọc ngang
Quốc Đạo an bang đời Thánh Đức
Cao Đài độ chúng thoát nguy nàn
Đạo Đời hai lẽ chung vai gánh
Sứ mạng nặng nề âu phải mang.
Ngọc Nương
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XÓA U SẦU
Nhắn một đôi điều muốn bạn nghe,
Rằng tu tức tịnh khỏe khòe re.
Ai hơn đấm đá ta yên tịnh,
Chẳng luận hơn thua thật khỏe hè!
Thế cuộc tương tàn nhìn lệ đổ,
Lòng người nham hiểm dạ lần se.
Đèn khuya một bóng mình đơn lẽ,
Thấy chút yên bình bớt đắng the.
Hồ Nguyễn
Họa 1
Muốn xóa u sầu ta lắng nghe,
Cõi lòng tịnh thức suối nguồn re.
Tâm hồn thuần phác luôn thanh nhẹ,
Cuộc sống nhiêu khê lắm hội hè.
Đường Đạo thong dong tâm phẳng lặng,
Dòng Đời dâu bể dạ buồn se.
Âm Dương mâu thuẫn cơ sinh hóa,
Tỏ rạng cội nguồn hết đắng the!
QUỐC THẾ
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Họa 2
Qui tâm tịnh thức lắng lòng nghe,
Giải tỏa sầu lo thấy nhẹ re.
Cuộc thế đua chen đầy thử thách,
Cửa thiền thanh đạm nắng mưa hè.
Tâm bình hay động gầy nên cảnh,
Dâu bể thăng trầm dạ thắt se.
Nguyên lý âm đương hòa hoặc khắc,
Thảy đều phụng sự dẫu phòng the.
NGỌC NƯƠNG
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CHIM LẠC ĐÀN
Trống vắng đêm nghe tiếng gọi đàn,
Chim về lạc tổ khóc kêu vang.
Âm thầm mẹ thức trông chờ trẻ,
Lạc bước chim kêu quá bẽ bàng.
Có tổ không tìm về với tổ,
Nghênh ngang mất hướng phải lang thang.
Rằng khôn, lớn tiếng khoe tài giỏi,
Trật nẽo bơ vơ réo gọi đàn.
Hồ Nguyễn
Họa I
Nhân thế, bầy con bước lạc đàn,
Lầu chuông lầu trống giọng ngân vang
Thiên Đình Bạch Ngọc, Cha đang gọi
Mẹ khóc chờ con, cảnh bẽ bàng.
Thầy ngự nơi Tâm con chẳng biết
Mãi mê tìm kiếm sống lang thang
Qui nguyên cội, ví chim về tổ
Tỉnh thức Qui Tâm sớm hội đàn.

Quốc Thế
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Họa II
Cuộc thế, người như chim lạc đàn
Cảnh chùa chuông mỏ thúc âm vang
Khác gì Bạch Ngọc Kinh đang gọi
Hồi hướng quê xưa Quốc Tổ bàng.
Gốc tổ nơi Tâm đâu dễ biết
Ngã ba đường cái mãi lang thang
Cao Đài mục đích Qui Nguyên đạo
Giúp cả bầy chim khỏi lạc đàn.

Ngọc Nương
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XUÂN HY VỌNG
Xuân về tươi thắm khắp non sông,
Qúy Tỵ tân niên điểm sắc hồng.
Tòa Thánh hiên ngang trong Pháp nạn;
Nhơn sanh côi cút giữa Trời đông!
Chơn truyền phải lúc xoay thời thế,
Sứ mạng mới mong chuyển đại đồng.
Hiệp nhứt Xuân tâm cầu Đế Khuyết:
Phục quyền Hội Thánh, Đạo hanh thông.
Tố Nguyên

Họa I
Ngày Xuân hoa nở rộ bên sông
Tô điểm quê hương giống Lạc Hồng
Đất nước chừ đang cơn thử thách
Dân lành thắc thỏm đợi vầng Đông.
Cơ Trời giải thể qui Tâm Đạo
Thế giới tương lai hướng Đại Đồng
Xuân đến gọi hồn thiêng nước Việt
Giúp Đời lẫn Đạo được hưng thông.
Ngọc Nương
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Họa II
Mùa Xuân huyền diệu phủ non sông
Quí Tỵ tân niên rạng ánh hồng
Đạo nước chìm trong cơ chuyển pháp
Dân tình thống khổ cảnh sầu đông.
Đạo Trời giải thể dân điêu đứng
Chuyển Thế qui Tâm hướng Đại Đồng.
Xuân đến cho đời nguồn ước vọng
Rồng Tiên chấp cánh sẽ cao thông.
Quốc Thế
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Những bài thơ kỷ niệm
Gửi đồng đạo Thánh Thất Houston Texas

Hiện Tượng Huyền Linh Nơi Bát Quái Đài
Vòm trời xanh thẳm ẩn rồng mây
Bao phủ vòng quanh BÁT QUÁI ĐÀI
Thông điệp huyền linh Trời chuyển xuống
Nhân sanh đồng cảm thấy điềm hay.
Houston Thánh Thất vừa xây cất
Bạch Ngọc cảnh thiên giáng đất nầy!
Lá PHƯỚN Đạo Trời dương Hải Ngoại
Hướng nguồn Tâm Đạo ắt về THẦy.
NGỌC NƯƠNG
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Gửi Cao Thị Yên

Khóc Bạn
Bạn về cõi thọ nhẹ đường mây
Nhân thế còn đang gánh nặng đầy
Đời Đạo ngập tràn trong thử thách
Tương lai nước Việt thế nào đây?!
Mái trường Đạo Đức xưa chung bước
Cuộc thế giờ đây đã đổi thay…
Khóc bạn chân thành lời hướng nguyện
Hồn thiêng giải thoát hiệp về Thầy.
Ngọc Nương
Cảm tác Đầu Xuân
( Nhân ngày mồng một tết Quý Tỵ mưa rơi lất phất tại Thánh Thất Cao Đài
Houston Texas)
Đầu xuân cam lộ rưới trần gian
Nhân thế nào hay Thượng Đế ban
Bạch Ngọc Cảnh Thiên chừ giáng thế
Thần Tiên Thánh Phật ngự Tâm an!
Ngọc Nương
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Gửi Trần Thị Chiền
TIẾP LỜI NHẮN
I
Đôi lời nhắn gửi đến hiền thê
Nhẫn nhẫn rèn Tâm mới trở về…….
Tâm động thất tình tranh quấy nhiễu
Tâm thanh ngời chiếu ánh trăng thề.
Khổ đau, u uất dìm hy vọng
Hòa ái, chân thành vượt sóng mê.
Chơn pháp qui tâm hòa vạn pháp
Tâm hồn an định, bớt nhiêu khê.
II
Đôi lời nhắn gửi đến hiền thê
Nhẫn nhẫn rèn Tâm mới trở về…….
Công quả Trường Thi Thầy đã mở
Cảnh Thiên Bạch Ngọc giáng lâm kề.
Đường tu ẩn nhẫn giồi trau chí
Nẻo Thánh kiên tâm giữ vẹn thề
Cờ hiệu Chí Tôn chừ phất phới
Nương kỳ độ chúng thoát trần mê
Ngọc Nương
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THÂN TẶNG HIỀN HỮU NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG
Hiền hữu mẫu người gốc Đạo Tâm
Chân thành cao khiết sống âm thầm
Nhiệt tình công quả Tâm chơn thiện
Thiên tính nhu hòa dễ cảm thông.
Tâm thiện là nguồn chân hạnh phúc
Tâm chơn là gốc đạo cao thâm
Tam kỳ chuyển đạo qui nguyên cội
Tôn giáo một nguồn chẳng cách phân.
NGỌC NƯƠNG
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Thân tặng HIỀN SĨ PHẠM THÔNG

Hiền sĩ duyên lành ngộ cảnh Thiên
Tiên Rồng linh hiển mở tâm thiền
Càn Khôn xây đắp dày công quả
Mây cuộn bầu trời lộng Thánh Tiên.
Âm chất đủ đầy nhờ đức Chúa
Công dày Việt Báo độ đàn chiên
Tâm hồn Hiền sĩ gần chân lý
Duyên phúc Cao Đài, họa NHÃN THIÊN.
NGỌC NƯƠNG
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BẦU TRỜI THÔNG ĐIỆP
Bầu trời Chánh Điện thổi nhiều mây
Thông suốt vòng lên Bát Quái Đài
Xanh thẳm vòm trời như gió lộng
Lung linh mây trắng thoảng bay bay.
Thần Tiên cảnh sắc trông huyền ảo
Sanh chúng ngộ thời phúc hạnh thay!
Thông điệp huyền linh Trời giáng hạ
Thiên đàng tại thế cảnh trời mây!
NGỌC NƯƠNG
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Thân tặng Cựu CTS Nguyễn văn Hương
Bao năm thử thách đứng đầu hương
Bền chí kiên tâm giữ đạo thường
Lư ngọc khói hương loan tỏa rộng
Chuông đồng vang tiếng đến tha phương.
Chơn tâm hướng thiện quay về Mẹ
Áo mảo chức quyền chẳng vấn vương
Công quả góp phần xây Thánh Thất
Điểm tô Bạch Ngọc Đạo hoằng dương.
Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương
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THÂN TẶNG ĐYS CẢNH THIÊN

HỒ MỘNG
Trần Mỹ tô bồi đẹp Cảnh Thiên
Quan Âm hồ mộng giải ưu phiền.
Sân chùa năm trước còn hoang cỏ
Hồ mộng nay thành rực đóa sen.
Thoang thoảng hương sen vào Chánh Điện
Diệu huyền hương khói cảnh Thần Tiên
Nhân gian tiên giới liên hòa điệu
Bạch Ngọc trước hồ lộ cảnh Thiên.
NGỌC NƯƠNG
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THÂN TẶNG ĐYS CẢNH THIÊN

ĐƯỜNG THIÊNG

Hộ Pháp đường Tiên hướng cảnh Thiên
Quan Âm hồ mộng trước cung Đền.
Đường Thiêng thoáng rộng đầy du khách
Hồ Mộng chập chờn rợp cánh sen.
Hương khói ngát trầm lùa gió lộng
Hương sen ngào ngạt tỏa hoa viên.
Đường thiêng Hộ Pháp ven Đền Thánh
Hồi hướng nhân loài nhập cảnh Thiên.

NGỌC NƯƠNG

LÁ PHƯỚN ĐẠI ĐẠO

Chí Tôn cờ hiệu rỡ ràng bay
Đại Đạo hoằng dương Hải Ngoại này.
Luật pháp Thương Yêu và Chánh Trực
Chơn Truyền Hòa Hiệp chẳng phân hai.
Tạo đời Thánh Đức Tân Dân Chủ
Chuyển thế Qui Tâm sáng Đạo Thầy.
Nhân loại Đại Đồng toàn thế giới
Hòa Bình Hạnh Phúc rạng tương lai.

Ngọc Nương
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CHƠN TRUYỀN ĐẠI ĐẠO

Vũ trụ nhân sinh một khối tình
Đạo đời, vô hữu, Âm Dương sinh,
Tam Kỳ Phổ Độ qui nguyên cội
Hiệp nhất nhân loài với Chí linh.
Tâm pháp diệu huyền phương cứu thế
Đạo tâm ngời sáng lối thiên thanh,
Vầng dương tỏ lộ nền Chơn Đạo
Tương đắc Đạo Đời rạng ánh minh.

Ngọc Nương
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MỪNG ĐẠI HỘI
Hải Ngoại, đồng môn, Thánh Thất xây,
Đông vui Đại Hội có ba ngày...
Hàn huyên, góp mặt nên tô điểm,
Trò chuyện bên nhau, cử chọn ngay...!
Thế Đạo dày công, Tân Quản Nhiệm,
Hội Đồng Đại Diện thật vui thay...!
Tam Kỳ Phổ Độ, mừng an vị...
Thánh Tượng, bình yên, thế giới hay...!
MAI XUÂN THANH

KÍNH HỌA
Đạo nghiệp nước ngoài hợp sức xây.
Lập công, bồi đức việc hằng ngày.
Thời cơ đại hội bày ra lối.
Dịp tốt luận bàn thực hiện ngay.
Chớ để thời gian trôi mất dạng,
Đừng cho kiếp sống chán buồn thay!
Tam Kỳ Ân Xá cùng nhau hưởng.
Truyền bá tin vui vạn chủng hay.
BÁCH THANH
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HỌA VẬN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI
Đại Đạo hoằng khai gắng họp xây
Chào mừng Đại Hội trọn ba ngày,
Thời cơ họp mặt cùng chung lối
Thời điểm chọn người cử nhiệm ngay.
Thế Đạo dựng xây Tân Quản Nhiệm
Hội Đồng Đại Diện cử người thay,
Houston Thánh Thất mừng AN VỊ
Đại Đạo hoằng dương thế giới hay!
NGỌC NƯƠNG
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Thơ Tặng Trịnh Quốc Thế, Nguyễn Ngọc Nương

Kính Tặng Thầy Cô
Thầy Cô tuổi thọ cũng đã cao
Công quả trường thi dấn thân vào
Khó khăn gian khổ đang trước mắt
Đứng mũi, chịu sào trách nhiệm cao
Tâm huyết hoàn thành ngôi Thánh Thất
Đất mới ngôi cao sáng rạng ngời
Công đức ngàn đời lưu danh mãi
Hồng ân phước báu sống thanh tao.
Trần Thị Chiền 2/6/2013
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Triển Vọng
(Hay Con Cháu Tiên Rồng)
Mong cầu Tổ Quốc phúc MINH thông
"Quốc", "Ngọt" lót tên cháu Lạc Long
Nữ "Tú" nam "Thanh" DUYÊN nước Việt
Quốc HUY CƯỜNG mạnh mãi HƯNG KHANG
HÂN, HÀ, VY, TUYẾT, NHƯ TRÂN ngọc
Quốc BẢO, DUYỆT, ANH, CHÍ Đại Đồng
Quốc TRÍ, TƯỜNG VÂN TÂN nhựt TIẾN
Ngọc HUYỀN Quốc ĐẠO ánh DƯƠNG hồng
Ngọc Nương (2013)
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Ghi chú: Bài thơ kỷ niệm ghép tên 25 đứa cháu nội, ngoại.
Cháu trai: Quốc Huy, Quốc Anh, Quốc Duyệt, Quốc Hưng, Quốc Minh, Quốc
Khang, Quốc Bảo, Quốc Trí, Quốc Đạo, Thanh Vân, Thanh Dương, Nhựt Tân,
Nhựt Tiến, Quốc Cường, Quốc Tường, Quốc Chí.
Cháu gái: Ngọc Hân, Ngọc Hà, Ngọc Vy, Ngọc Huyền, Ngọc Tuyết, Quỳnh Như,
Tâm Như, Âu Duyên, Tú Trân.
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Thiên Nhiên Kỳ Diệu
Càn Khôn trời đất kiến sanh linh
Khảm thủy gieo tươi mọi sắc hình
Gió Tốn lưu hành thanh lọc khí
Đoài đầm ngưng động dưỡng vi sinh
Lửa Ly tỏa sáng ban nguồn sống
Sấm Chấn thét gầm tạo hãi kinh
Núi Cấn điểm tô tranh thủy mạc
Thiên nhiên kỳ diệu chứa chan tình
Ngọc Nương
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