
                                             THƠ, ĐẠO ĐỜI VII 
 
Thánh Ngôn Đức Chí Tôn dạy rằng: 
“Nếu cả thế gian nầy biết tu, thì thế gian có lẽ cải l{ Thiên đình mà làm 
cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi cá nhân biết tu, thì là Thiên 
đình cầm bộ Nam tào cũng chẳng ích chi. Tu là chi ?. Tu là trau giồi đức 
tính cho nên hiền, thuận theo ý Trời đã định trước. Nếu thế gian dữ thì 
thế nào đặng bảo toàn, còn mong mỏi gì đặng bền vững. Cá nhân dữ, 
thì thế nào bảo toàn tánh mạng. Đã bị tội cùng Thiên đình thì bị hình 
phạt. Nơi kiếp sống này, nếu không biết tu, buổi chung quy sẽ mắc tội 
nơi thiên đình. Phẩm vị Tiên Phật để thưởng cho kẻ lành mới đáng 
phẩm vị, chớ chẳng phải của để treo tham cho thế gian phòng toan đạt 
đặng. 
    Tuy luật lệ siêu phàm nhập Thành thi vậy mặc dầu, chớ cũng do cơ 
thưởng phạt của Thiên đình mới đạt phẩm vị ấy đặng, của vô vi chưa 
chắc ai muốn lấy thì lấy tùy ý. Nếu làm Tiên Phật đặng dễ dàng, thì cả 
thế gian, miễn có học chút ít thí đã đặng làm Tiên Phật rồi, vì luân hồi 
đâu có phòng sanh sanh tử tử. 
     Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh, chẳng khác chi đũa ăn 
cơm, chả có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng. Các con coi kinh điển 
lại, rồi thử nghĩ lại sự công bình thiêng liêng mà suy gẫm cho hay lẽ 
phải. Thầy khuyên các con theo sau Thầy mà đến phẩm vị mình thì hay 
hơn tuông bờ lướt bụi đi quanh kiếm quất nghe à….”   
                                (ĐCT, TNHT 1-2, Tr 120) 
    Sau đây, xin kính chia xẻ đến quý bạn đọc tập thơ nhỏ mộc mạc và 
đầy tình thương yêu Đạo - Đời VII này, hy vọng với mối tương liêng 
Đạo-Đời  ngày càng khắn khít, yên vui trong niềm bình an hạnh phúc mà 
Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban cho. 
    Thành thật cảm ơn  
    HT Yên Hà Võ Ngọc Độ    
 
 



 
 

       CUỘC SỐNG DẠY NGƯỜI 

Cuộc sống dạy ngƣời tự thấy yên, 

Yên tâm, yên tánh sống an nhiên. 

Dầu bao gian khó không chao đảo, 

Quyết chí bền lòng chẳng ngã nghiêng. 

Khách tạm trần gian cầu tiến hoá, 

Chờ ngày vui hƣởng cõi Thai Thiên. 

Thanh bần, trong sạch luôn vì nghĩa, 

Đắt quả hồi quy Cựu Vị nguyên... 

              Yên Hà 

            31/1/2021      

 

 

    MỐI ĐẠO SÁNG NGỜI 

Số kiếp con ngƣời tựa mối tơ, 

Tơ ƣơm tƣơi sáng, lắm bài thơ. 

Lá dâu xanh mƣớt nuôi tằm sống, 

Rồi nhả tơ vàng, dệt lụa mơ. 

Ngắn kiếp, làm nên đời hữu ích, 

Phận mình nên nghĩ đến con thơ. 

Sống nay, tiến hoá, không ngừng nghỉ, 

Mối Đạo sáng ngời, chuyển giấc mơ... 

           Yên Hà 

           2/2/2021 

 



 
 
   KHÁCH TẠM TRƢỜNG THI 

Khách tạm trƣờng thi, đến thế này, 

Chớ gây nghiệp xấu, quả không dai. 

Buông trôi , hờ hững, quên hành thiện, 

Số kiếp luân hồi chẳng đổi thay. 

Tam Lập phƣơng tu thời Đại Xá, 

Dày công, cứu trợ, tiếng lƣu Hoài. 

Long Hoa mở hội kỳ này tuyển, 

May phƣớc, hữu duyên ngự Khánh Đài... 

             Yên Hà 

             4/2/2021 

 
    NẮNG CHIẾU BAN MAI 

Nắng chiếu ban mai xuống bụi hồng, 

Nắng đem hơi ấm sƣởi cô lòng. 

Nắng chuyền sức nóng mùa đông lạnh, 

Nắng quyện gió mùa chạnh luống bông. 

Nắng đẹp muôn tia vàng trắng tím, 

Nắng cần nhân thế vẫn chờ mong. 

Nắng Thiên tạo hoá an bài sẵn, 

Nắng Thánh Ngọc Hƣ rọi cõi Rồng. 

              Yên Hà 

              16/2/2021 

 
 
 



 
Thơ 

               LÝ VÔ VI 
Đạo giáo hằng khuyên luyện chữ tâm 
Vô  vi l{ Đạo cố năng tầm 
Vô tranh phẩm tước đường tu vững 
Vô đoạt chức quyền đạo đức thâm 
Vô ngại không phân thanh lẫn trược 
Vô ngôn chẳng luận đúng hay lầm 
Vô thường vạn sư do Thiênđịnh 
Vô sở vi nan cuuwuj vị tầm 
   Từ Nguyên  (Origon, 2/2021) 
           
Thơ họa 
      ĐỜI, ĐẠO TƯƠNG LIÊNG 
Đời, Đạo tương liêng thiện chí tâm 
Vô vi Đao Pháp phải năng tầm 
Vô tranh vật chất dìm lục dục 
Vô ngã phúc phần rõ   lý thâm 
Vô phước vương mang nhiều khốn khó 
Vô ngôn không nói hết sai lầm 
Vô thường mọi vật không màng đến 
Vô sự bình yên hướng Đạo tầm 
             Yên Hà     



 

Thơ 

    ĐẠI LỄ THƢỢNG NGUYÊN                                                                                                           

Lịch Đạo có ghi Lễ Thƣợng Nguyên,                                                                                  

Hằng năm vào giữa tháng Âm  Giêng.                                                                        

Chúng sanh, bổn đạo lo tƣơm tất,                                                                                  

Đảng lễ Chí Tôn, Phật Mẫu Thiên.                                                                        

Tạo hoá tuần huờn từ khởi thủy, 

Công Thần định vị Phật chƣ Tiên.                                                                                     

Tân dân hạnh Đức vui an hƣởng,                                                                                    

Di Lạc Phật Vƣơng, tuyển ứng viên.                                                                              

            Yên Hà (2/2021)                                                                                                   

                   

Thơ họa 1 

        LỄ THƯỢNG NGUYÊN  

 Trọn năm âm lịch có ba Nguyên 
Đại lễ Thượng Ngươn giữa tháng giêng 
Mọi nơi người đạo lo chu tất 
Chuẩn bị đèn hoa đảnh Phật-Thiên 
“Tứ Phước Thiên Ân” đêm nguyệt thủy 
Phật Vương đại hội trụ thần tiên 
Ngọc Hoàng xá tội dân vui hưởng 
Người biết tu thân thụ đức viên 
               Duy Văn 



                            
Thơ họa 2 

  ĐẠI LỄ RẮM THƢỢNG NGUYÊN 

Hằng năm Đại Lễ có ba Nguyên, 

Tháng Bảy tháng Mƣời tới tháng Giêng 

Nhạc khí đờn cò, kinh Phật Mẫu, 

Đại đàn, Lễ sĩ, tấu Quân Thiên. 

Đồng nhi, kinh sách Cao Đài giáo, 

Thánh Thất, mõ chuông, Phật Thánh Tiên. 

Tín nữ thiện nam, tu dƣỡng tánh, 

Cửu Huyền Thất Tổ vãng sanh viên. 

      Mai Xuân Thanh (2/2021) 

             

Thơ họa 3 

    ĐẠI LỄ THƢỢNG NGUYÊN 

Xoay vần mỗi Chuyển có tam Nguyên  

Mãn Hạ bƣớc sang Thƣợng tháng Giêng. 

Điểm Đạo Long Hoa Di Lạc Phật, 

Diu đới Thánh Đức Hạo Nhiên Thiên. 

Cầu xin xá tội chƣ tiền vãng, 

Nguyện lập dâng công hƣớng cảnh Tiên. 

Tứ phƣớc Thiên Quan Thầy Mẹ đợi, 

Chí tu mới đƣợc buổi đoàn viên. 

       Hoàn Nguyên (2/2021) 
              



 
 

Thơ 

       TẤT DẠ NAO NAO 

Hỏi ai mà chẳng cảm nao nao, 

Đau ấy quặn lên chẳng khác cào, 

Bốn chục năm trời thƣơng quất, cúc, 

Nửa đời viễn khách nhớ mai,đào. 

Con trâu lại tới mong chi nhỉ, 

Chú chuột đi rồi chửa thấy sao? 

Vẫn tích tuồng xƣa đem diễn tiếp, 

Hỏi ai mà chẳng cảm nao nao. 

          Thái Huy (2/2021) 

              

 

Thơ họa 
    THÁNG NGÀY XÉ LỊCH 

Tháng ngày xé lịch dạ nôn nao, 

Mong ƣớc cuối năm hết nỗi cào... 

Đất nƣớc đang mơ ngày đổi mới, 

Đến nay chồng chất hố đang đào. 

Xuân về hụt hẫn bao mơ ƣớc, 

Đất Mẹ bao năm vẫn thế sao ?.. 

Món cũ, xào qua nấu lại mãi, 

Chẳng hề mở trí vì dân nao !... 

             Yên Hà 

         

 

 



 

Thơ 

       KHAI BÚT ĐẦU NĂM 

Một ngày trịnh trọng của đầu năm, 

Lấy bút ra khai hỏi khoái không? 

Hai giải hồng điều phơi trước mắt, 

Một bầu nhiệt huyết dấu trong tâm. 

Khoan thai chấm mực rung đầu thỏ, 

Thoăn thoắt vung tay số nét trầm. 

Cọ giấy nhiều phen đà quấn quit, 

Cứng mềm hai phiasvaanx tri âm. 

          Chung Văn 

Thơ họa 

       KHAI BÚT TÂN SỬU 

Mới đây đã đến khởi đầu năm 

Tân Sửu hân hoan mừng phải không. 

Năm cũ qua đi nhiều vấn nạn, 

Trâu vàng mập mạp đến yên tâm. 

Nhân gian hy vọng bao điều ƣớc, 

Ƣớc sống bình yên cõi vĩnh  trầm. 

Nghiệp quả vƣơng mang đều bỏ lại, 

Cầu xin may mắn đến vang âm. 

            Yên Hà  



                   

Thơ 

      BÃO TUYẾT HOUSTON 

Bão tuyết Houston phủ ngập đường 

Trăm nă tái hiện cảnh tang thương 

Nước bung, ổng vỡ, tràn muôn lối 

Điện cúp mail ngừng khổ hết phương 

Co Vít chưa yên, thêm biến dạng 

Ách trời lại ập, góp tai ương 

Tưởng qua năm mới, cơ duyên mới 

Ai biết trời gieo tuyêt ngập đường 

          Đỗ Chiêu Đức (2/2021) 

            

Thơ họa 

      BÃO TUYẾT TỪ ĐÂU 

Bão tuyết từ đâu rải khắp đƣờng, 

Houston cam chịu nỗi đau thƣơng. 

Cƣ dân Mỹ Việt đều thân phận, 

Nhà sập, điện hƣ, khổ tứ phƣơng. 

Co-Vít chƣa qua nay tuyết đến, 

Tuyết gây đói, lạnh lắm tại ƣơng. 

Đồng tâm, đồng cảnh, đồng chung sức, 

Cứu trợ Houston tuyết ngập đƣờng. 

              Yên Hà                



 
Thơ 
          TẾT NĂM NAY                                                                                                                                             
Năm nay Tết đến gợi thêm sầu                                                                                          

Cửa đóng then cài,trốn đƣợc đâu ?!                                                                                  

Trung Cộng tình,tiền mua thế giới                                                                                     

Cô Vi dịch,bệnh chiếm hoàn cầu                                                                                              

Đầm lầy Mỹ vẫn phe dân tát                                                                                              

Nƣớc đục Việt hoài nhóm lợi câu                                                                                          

U uẩn đất trời mùi tử khí                                                                                              

Xuân về hoảng loạn nát lòng đau !                                                                                                 

Lý Đức Quỳnh (12/2020) 

 

 Thơ họa 

     TẾT ĐẾN NĂM NAY                                                                                                                   

Tết đến năm nay, quá thảm sầu,                                                                                  

So nhiều năm trƣớc, chẳng ra đâu.                                                                             

Mƣu mô diệt chủng từ Trung cọng,                                                                           

Sinh học chiến tranh khắp địa cầu.                                                                                 

Dân Mỹ lao nhao trong hỗn loạn,                                                                                     

Giới giàu tài phiệt bị mồi câu.                                                                                                

Xuân về vô số niềm thƣơng xót,                                                                                              

Chỉ biết cầu xin, bớt nỗi đau…                                                                          

              Yên Hà 

        

 

 



 

 

Thơ 
      CHIỀU HOANG VẮNG 
Cảnh vật tiêu điều dạ héo hon, 
Chiều sương mù mịt quãng đường mòn, 
Thương tà áo tím bờ đê vắng, 
Tiếc cảnh mai vàng bãi cỏ non. 
Con lộ ngắn, người lê nạng bước, 
Chiến chinh dài ngựa nản chân bon. 
Anh thương binh trẻ nhìn mây nước, 
Sỏi đá bên lề nhớ gót son. 
          Hồ Công Tâm 
               
Thơ họa 
     XÓM VẮNG XUÂN VỀ 

Xóm vắng Xuân về nhớ hắt hon, 

Thƣơng ngƣời áo trắng trên đƣờng mòn. 

Giúp anh lính chiến đang vừa ngã!... 

Một chén cháo lƣng,đỡ dạ non. 

Thánh Thất gần đây, làng xóm đạo, 

Sớm chiều nghe tiếng rõ chuông bon. 

Tình thƣơng đậm nét, tình nhân loại, 

Đúng ý Chí Tôn, dạy sắc son.... 

            Yên Hà                   



 
 

            TÔI VẪN... 

Tôi vẫn thƣơng yêu đất nƣớc ta, 

Ông bà cha mẹ đã sanh ra. 

Tu thân dƣỡng tánh ra ngƣời tốt, 

Bốn biển tinh khôn học ý cha. 

 

Tôi vẫn thiết tha sống thái hoà, 

Cùng nhau chia xẻ nỗi thƣơng đau. 

Bon chen, gian lận, sanh thù hận, 

Nắm chặt tay nhau sống một nhà. 

 

Tôi vẫn tin rằng Đấng Tối Cao, 

Thiêng liêng chi khí hóa sanh ra. 

Muôn dân, vạn vật trên hoàn vũ, 

Đồng kính cha lành, năm tháng qua. 

 

Tôi vẫn biết rằng, tôi khách trần 

Luân hồi chuyển kiếp đã bao lần. 

Lần này cố gắng lo tu sửa, 

Đại Xá Kỳ Ba chắc có phần. 

            Yên Hà 

     
 
 
 

                    



 
Thơ 
    BÃO TUYẾT TỪ ĐÂU 

Bão tuyết từ đâu rải khắp đƣờng, 

Houston cam chịu nỗi đau thƣơng. 

Cƣ dân Mỹ Việt đều thân phận, 

Nhà sập, điện hƣ, khổ tứ phƣơng. 

Co-Vít chƣa qua nay tuyết đến, 

Tuyết gây đói, lạnh lắm tại ƣơng. 

Đồng tâm, đồng cảnh, đồng chung sức, 

Cứu trợ Houston tuyết ngập đƣờng. 

           Yên Hà 

                                                                                                                

Thơ họa 
        BÃO TUYẾT TỪ ĐÂU 

Trận bão năm nay tuyết trắng đƣờng 

Tiểu bang Tếch Xệch (Texas) chịu tang thƣơng 

Thú ngƣời cũng phải cùng chung phận 

Điện nƣớc đâu còn tuyết mọi phƣơng 

Chính phủ nòi thăm nhƣng không đến 

Dân nghèo rốt cuộc nhận oan ƣơng 

Cùng nhau tự lực và chung sức 

Dọn dẹp khai thông tuyết phủ đƣờng 

            Duy Văn 
 



 

Thơ 
  XUẤT HÀNH CHÙA PHỔ TỰ 
Đầu năm chọn hướng xuất hành Chùa, 
Bỡi dịch nên người vắng chịu thua. 
Lộc biếc vườn sân bừng thắm cảnh, 
Xuân tươi vạt nắng dậy hòa mùa. 
Cây đào khởi sắc ngào khoe rộ, 
Bụi cúc tô màu tỏa nở đua. 
Bịt khẩu trang, nhìn Thầy chúc Tết, 
Bà con né tránh khó vui đùa, 
     Minh Thúy Thành Nội 
       
Thơ họa 
               XUẤT HÀNH 

Mùng Một, đầu năm chọn hƣớng Chùa, 

Xuất hành cầu nguyện đƣợc hay thua. 

Cả năm may mắn, ơn Trời Phật, 

Co Vít tan bay ở cuối mùa. 

Tết đến lòng ngƣời sao vẫn ngại, 

Thiên tai, dịch bệnh cứ tranh đua. 

Nhìn về quê Mẹ không hơn kém, 

Dân vẫn co ro, chẳng dám đùa. 

              Yên Hà 

           



 
Thơ 
      TIẾNG GỌI THI NHÂN 
Thi nhân ơi hỡi ! Hỡi thi nhân 
Cảm hứng còn không để xuất thần 
Dào dạt hương hoa theo gió thoảng 
Lâng lâng thi hứng tưởng thi vần 
Non sông xanh biếc chờ vãng khách 
Cẩm tú tốt tươi đó khứ nhân 
Vạn vật đổi thay cơ Tạo Hóa 
Thơ văn chuyển tải Lý Thiên Chân 
        Năm Lê  (2/2021) 
                                                                                                                                        
Thơ họa 
    TIẾNG GỌI NGƢỜI ĐỜI                                                                                                                                                                                                                           

Tiếng gọi con ngƣời có nghĩa nhân                                                                                                                                                                                                                

Kêu ai, thoát ý quyện chơn thần                                                                                                                                                                                                          

Hồn thơ lai láng đem truyền tải                                                                                                                                                                                                              

Khắp cả chúng sanh đẹp thấm vần                                                                                                                                                                                                    

Học Đạo ngỡ từ nguồn kinh điển                                                                                                                                                                                                           

Ngờ đâu thi họa chuyển tha nhân                                                                                                                                                                                                          

Phổ truyền chơn lý vang thảnh thoát                                                                                                                                                                                                             

Hối thúc duyên đời rõ Thiện-Chân.                                                                                                                                                                                                                           

             Yên Hà 



      

Thơ 

             TỰ SOI 

Đời ngƣời mấy chốc ngẫm mà coi 

Bỏ chuyện ngoài tai kiếm chỗ ngồi 

Vạn vật hữu hình nhƣng giả tạm 

Một vòng không có diễn chơi thôi 

Trăm năm ngắn gọn trong gang tấc 

Một phút dài ơi tận cuối trời 

Thở hết hơi ra…cho nhẹ nhỏm 

Hít vào chầm chậm thế là soi. 

        Chu Hà 

 

Thơ họa 

 

         NGẪM NGHĨ 

Ngẫm nghĩ thân mình để tự coi 

Thân tâm trong sáng biết an ngồi 

Miếng ăn tiếng nói theo ngôn hạnh 

Buông bỏ tham lam dễ đƣợc thôi 

Tự biết kềm lòng phƣơng lục dục 

Tu thân dƣỡng tánh cảm lòng trời 

Trai kỳ hành đúng theo tôn chỉ 

Phật dạy vô thƣờng để tự soi 

            Yên Hà 



                   

 
Thơ 

         XUÂN TỰ TÌNH 

Ngày tháng  vần xoay luật đất trời 

Xuân về điểm dấu cuộc mê chơi 

Mấy mƣơi tuế nguyệt trôi trần thế 

Lắm bận phong ba lạc nẻo đời 

Uống uống ăn ăn cƣời hỉ hả 

Tình tình hận hận khóc chơi vơi 

Bảy mƣơi xuân lẻ mai đào nở 

Đƣợc mất lòng buông nhẹ gánh ngƣời 

            Hành Gỉa 

 

Thơ họa 

       XUÂN TÌM HIỂU 

Từ thuở xa xƣa luật đất trời 

Ai phân định vị không hề chơi 

Hồng Mông Chi Khí mờ mờ ảo 

Chớp nổ Thiên cơ mới lập đời 

Vạn vật hoá sanh từ dạo ấy 

Sanh sanh nở nở kiếp đầy vơi 

Tuần hoàn Vũ Trụ khơi mầm sống 

Thƣợng Đế Chí Tôn, Đấng tạo ngƣời 

            Yên Hà 

       
 
 



 
Thơ 

    TỰ TRÀO TUỔI 82 

Năm nay tớ đã tám mƣơi hai 

Mặc kệ nhân tình true trƣớc mắt 

Cho qua thế sự bỏ ngoài tai 

Tình nhà đã nhẹ lơi đòn gánh 

Nợ nƣớc cam đành lỏng bả vai 

Con cháu đoàn viên mừng chúc thọ 

Gia đình hạnh phúc phƣớc trùng lai 

   Đạt Nhân (Orlando, 01/2021) 

     

 

Thơ họa 

    XUÂN VỀ  CHÚC BẠN 

Cùng lứa mừng vui ở tám hai 

Tuổi nầy Thầy nói sống dai dai 

Thân tâm an lạc không phiền muộn 

Sự thế bon chen nghe ngứa tai 

Cõi tạm chốn này giàu thiện tánh 

Dang tay cứu trợ sánh cùng vai 

Xuân về chúc bạn vui con cháu 

Hạnh phúc sum vầy hƣởng phƣớc lai.... 

            Yên Hà 

       
 

 



 
Thơ 

       TIẾNG TRỐNG MÊ LINH 

Xâm lƣợc nƣớc ta, Hán ngƣợc ngang 

Dân quân quật khởi thật vinh quang 

Trƣơng Vƣơng chiến thắng thành thu tóm 

Tô Định bôn đào, giặc phục hàng 

Kiệt nữ thù nhà tròn báo trả 

Anh thƣ nợ nƣớc trọn đền mang 

Mê Linh tiếng trống Tàu còn khiếp 

Hậu duệ ngày nay tiếp sử trang…. 

          Duy Anh (18/3/2021) 

Thơ họa 

        XÂY DỰNG CƠ ĐỒ 

Tàu cọng vẫn còn Hán ngƣợc ngang 

Dân ta sử liệu thật vinh quang  

Trƣng Vƣơng Nhị Tƣớng anh hùng thắng 

Tô Định giặc xâm bái phục hàng 

Chiến tích soi gƣơng cho hậu thế 

Trẻ già trai gái nợ đang mang  

Đứng lên tiêu diệt lũ nô cọng 

Xây dựng cơ đồ chép sử trang 

              Yên Hà 

       



 
 

Thơ 

       HÀ THÀNH DẤU ẤN 

Toàn cảnh nom kia chỉ nhạt mờ 

Hà Thành dẫu vậy vẫn trong mơ 

Chốn ghi dấu ấn về văn hóa 

Nơi chỉ kinh đô của cõi bờ 

Lê, Lý rạng ngời cha Lạc Việt 

Nguyễn, Trần tỏa sáng Mẹ Âu Cơ 

Gƣơng soi lịch sử còn nhiều nữa 

Trƣng, Triệu muôn năm mãi kính thờ 

          Thái Huy (12/3/2021) 

Thơ họa 

      DẤU ẤN THĂNG LONG 

Dấu ấn Thăng Long chẳng xoá mờ 

Hà Thành đậm nét ở trong mơ 

Sử xanh tô thắm cho dân Việt 

Trên bốn ngàn năm vững cõi bờ 

Ý chí toàn dân lo giữ nƣớc 

Rạng danh con cháu mẹ Âu Cơ 

Hại thay, giặc đỏ đang dâng hiến 

Phỉ báng Tiền Nhân bỏ phụng thờ !!! 

          Yên Hà 

 



 
 

 Thơ 

      ĐẠI LỄ ĐỨC QUAN ÂM 

Mừng ngày Đại Lễ Đức Quan Âm 

Mƣời chín tháng hai khấn nguyện thầm 

Nhị Trấn đƣa ngƣời về bến giác 

Tam Kỳ thay Phật diệt mê lầm 

Hàm oan Thị Kính gƣơng trinh nữ 

Rạng rỡ Tông Đƣờng rõ Thánh Tâm 

Bát Nhã thuyền từ dìu khách tục 

May duyên gặp Đạo gắng công tầm 

    Hoàn Nguyên (Tân Sửu,3/2021) 

         

Thơ họa 

    NGÀY VÍA ĐỨC NGÀI 

Ngày Vía Đức Ngài Quan Thế Âm 

Tháng Hai mƣời chín khấn âm thầm 

Phật Oai Nhị Trấn Huyền Linh đến  

Cứu nạn chúng sanh giải lỗi lầm 

Bến Giác cơ may thuyền đến kịp 

Duyên phần Bát Nhã kẻ từ tâm 

Lực Nguyện Quan Âm cầu sanh chúng 

Cứu khổ, an vui, có chí tầm 

            Yên Hà 

        

 



                                                                
Thơ 

          VÀO XUÂN 

Vào xuân chim én liệng thoi bay 

Cảnh vật xanh tƣơi suốt cả ngày 

Đào, Mận sau vƣờn hoa nở búp 

Mai, Lan ngoài ngõ nụ tràn cây 

Sƣơng mù buổi sáng vƣơng vòm lá 

Nắng nhẹ ban chiều ấn áng mây 

Thi sĩ khắp nơi mừng tái ngộ 

Vần thơ múa bút thật mê say 

  Songquang  (Tiết Xuân 2021) 

     

Thơ họa 

     BUỔI SÁNG TINH MƠ 

Buổi sáng tinh mơ gió thoảng bay 

Hiu hiu dịu mát suốt đêm ngày  

Đào, Mai mƣợt lá hoa đua nở 

Không khí Xuân về lộc ụ cây  

Luyến ngắm thiên nhiên ơn tạo hoá  

Thi nhân cảm hứng thả thơ mây  

Âm vang chuông đổ Chùa đầu xóm  

Thanh thoát trong lòng ngây ngất say  

              Yên Hà 

      



 
Thơ 

             ĐỢI CHỜ 

Gió thổi qua song đáo đỉnh màn 

Buồng xuân thiếu phụ nhớ tình lang 

Hoa rơi lả tả vƣơng đầu ngõ 

Đạn réo rền vang dậy chiến tràng 

Hình bóng chinh phu biền biệt vắng 

Nỗi sầu cô phụ ngậm ngùi mang 

Từng đêm ngóng đợi hoen dòng lệ 

Biết đến khi nào gặp lại chàng ? 

   Chung Văn (March 2/2021) 

 Thơ họa      

            THAO THỨC 

Thao thức suốt đêm dậy vén màn 

Thử xem trời mọc đã bƣơn lan 

Âm u tăm tối lâu ngày quá 

Suy nghĩ đa đoan sợ dặm tràng  

Ánh sáng ban mai tia nắng đẹp 

Giận ai lại nỡ khuất che mang  

Đêm ngày vẫn tối nhƣ trong ngục  

Sao biết chàng đâu, để gặp chàng !!! 

             Yên Hà 



       

Thơ 

       THUYỀN BÁT NHÃ 

Con thuyền Bát Nhã rƣớc Nguyên Nhân 

Hạ thế thay Thiên tạo cuộc trần 

Sứ mạng hoàn thành xa Thánh giáo 

Bửu nang trọn vẹn giúp tầm chân 

Hồng trần mê đắm dìm ngƣời tục 

Hồng thệ lãng quên đoạ khách trần 

Nƣơng bóng phƣớn linh thuyền Bát Nhã 

           Từ Nguyên 

       Oregon, 27/2/2021 

 

Thơ họa 

   CON THUYỀN BÁT NHÃ 

Đại Đạo Kỳ Ba rƣớc thiện nhân 

Con thuyền Bát Nhã đến hồng trần 

Chúng sanh  thức tỉnh, đâu Tiên tục 

Giác ngộ mau về chánh giác chân 

Nhiều kiếp Quan Âm thƣơng phận tré 

Chèo thuyền lƣớt sóng vớt nhơn trần 

Mau mau nhớ lại đừng mê muội 

Xá tội Chí Tôn thƣởng Thánh Ân 

              Yên Hà 
           
 

           



 
Thơ 

      ĐẠO PHÁP VÔ BIÊN 

Đạo pháp vô biên vô tận cùng 

Chí Linh Tạo Hóa giáo qui tùng 

Chánh danh cứu độ thƣơng yêu khắp 

Chơn lý phổ truyền giải thoát chung 

Khuôn luật tạo đoan gìn đúng mực 

Thiên Điều Vũ Trụ giữ làm khung 

Bảo sanh Từ Phụ muôn loài hƣởng 

Đại Đạo hoằng khai độ tận cùng 

       Năm Lê (17/3/2021) 

Thơ họa 

     CỮA ĐẠO THÊNH THANG 

Cữa Đạo thênh thang khách đến cùng 

Chí Tôn khai Đạo giáo chơn tùng 

Nhơn sanh cứu độ thời mạc kiếp 

Giải thoát vạn loài khỏi ách chung 

Tân Luật, Pháp Truyền qui một mối 

Nghiêm minh, tỏ rạng chí thành khung 

Vô biên Đạo Pháp oai mầu nhiệm 

Tận độ kỳ ba độ tận cùng 

         Yên Hà 

 

             



 
Thơ 

        THUYỀN TRĂNG 

Thuyền chở trăng vàng đi đến đâu 

Về nhà ta nhé ở bên cầu 

Giƣờng đôi quạnh quẽ sƣơng pha lạnh 

Gối chiếc chơ vơ lệ thấm sầu 

Ánh  nguyệt lung linh làm hiện rõ 

Chung trà thoang thoảng rót mời nhau 

Tựa vai âu yếm cùng im lặng 

Trăng lặn, thuyền trôi ánh nhạt màu 

   Sông Thu (Rằm tháng Giêng, 2021) 

Thơ họa 

          TRĂNG HỠI... 

Trăng hỡi, trăng rằm, trăng đến đâu?... 

Tháng Giêng trong sáng nửa vòng cầu 

Lung linh trên ấy có nàng Nguyệt 

Thấu nỗi thƣơng đau kẻ muộn sầu 

Dịch bệnh tràn lan gây thống khổ 

Dân lành vô tội phải lìa nhau! 

Nguyệt cao, chuyên chở bao mơ mộng 

Cứu giúp nhân gian hƣởng phép màu... 

             Yên Hà 

        
 



 
Thơ 
    THÁNG NGÀY ĐÔNG  

Tháng ngày lần lụa cứ trôi qua 

Đông lạnh gió luồn buốt thấm da 

Rác bẩn lũ đùa ra biển cả 

Co na Hán chuyển đến phƣơng xa 

Bao phen dông tố làm cây ngã 

Mấy bận tiết lê thử phận già 

Cội giữ mẩm tƣơi ƣơm nụ quả 

Xuân nầy đƣợm  sắc tỏa ngàn hoa 

      Đăng Xuân Linh 

                                                                                                                                                                                     

Thơ họa 

     BỐN MÙA CHỚP MẮT 

Bốn mùa chớp mắt thoáng trôi qua, 

Đông lạnh cuốn theo gió cắt da. 

Hạ nóng, Thu dâm, nhiều kỷ niệm, 

Tứ thời cảnh vật, nghĩ đâu xa. 

Chúng qui vận mệnh, do Trời định, 

Khó cải số mang trẻ lẫn già. 

Cảnh sống an vui nên tận hƣởng, 

Đủ rồi, thấy đủ, chớ ba hoa... 

            Yên Hà 

        
 

 



 
Thơ 

      CHIỀU TRÊN ĐẢO 

Nhỏ xuống không gian lạnh thấy trời 

Gió lùa nghe tiếng nhạc chơi vơi 

Lời kinh văng vẳng trong chiều xuống 

Tiếng mõ đều đều giữa nắng rơi 

Vỗ cánh chim bay về tổ ấm 

Dong buồm thuyền lƣớt vƣợt trùng khơi 

Cầu vòng cong vút qua bờ biển 

Váy lá cô em nhoẻn miệng cƣời 

          Chung Văn 

Thơ họa 

     CHIỀU VẮNG HOÀNG HÔN                                                                                                                 

Chiều vắng hoàng hôn lạnh thấu trời                                                                                                          

Nỗi buồn trên đảo quá chơi vơi                                                                                                                   

Thƣơng ai vẫn đứng chiều đƣa tiễn                                                                                                                        

Gió cuốn mây trôi sƣơng nhẹ rơi                                                                                                                  

Vận nƣớc thƣơng đau càng thắt quặn                                                                                                                

Dày vò tâm sự kẻ ra khơi                                                                                                                                    

Cam tâm xa cách làm sao gặp?                                                                                                                      

Thân liệm..tai nghe tiếng đón cƣời... 

               Yên Hà 



            

Thơ 

  ĐẠI LỄ ĐỨC THÁI THƯỢNG ĐẠO QUÂN 

Thái Thượng Lão Quân chưởng Đạo Tiên 

Bao lần giáng thế mở chơn truyền 

Tru Tiên Thần bảng Tam Thanh hóa 

Đại Đạo Thánh phong đạt cảnh Thiên 

Huyền dịu Tiên gia cơ phổ độ 

Pháp môn tịnh luyện phản hồi nguyên 

Vô vi triết thuyết năng suy nghiệm 

Dưỡng tánh tu chơn giữ thệ nguyền 

  Hoàn Nguyên (San Jose, 7/3/2021) 

Thơ họa 

      THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN 

Thái Thượng Lão Quân chủ Đạo Tiên 

Nhứt Kz Phổ Độ mở kz truyền 

Tam Thanh ứng hóa cơ màu nhiệm 

Chuyển kiếp lâm phàm đến cảnh Thiên 

Diệu võ dương oai linh phép tỏa 

Vô vi diệu l{ vĩnh tồn nguyên 

Kz Ba Phổ Độ hưng chơn pháp 

Trưởng L{ Đại Tiên ẩn ước nguyền 

              Yên Hà 



 
Thơ 

       CHIỀU HOANG VẮNG 

Cảnh vật tiêu điều dạ héo hon 

Chiều sƣơng mù mịt quảng đƣờng mòn 

Thƣơng tà áo tím bờ đê vắng 

Tiếc cảnh mai vàng bãi cá non 

Con lộ ngắn ngƣời lê nạng bƣớc 

Chiến chinh dài ngựa nản chân bon 

Anh thƣơng binh trẻ nhìn mây nƣớc 

Sỏi đá bên lề nhớ gót son 

         Hồ Công Tâm (2021) 

 Thơ họa 

    XÓM VẮNG XUÂN VỀ 

Xóm vắng Xuân về nhớ hắt hon, 

Thƣơng ngƣời áo trắng trên đƣờng mòn. 

Giúp anh lính chiến đang vừa ngã!... 

Một chén cháo lƣng, đỡ dạ non. 

Thánh Thất gần đây, làng xóm đạo, 

Sớm chiều nghe tiếng rõ chuông bon. 

Tình thƣơng đậm nét, tình nhân loại, 

Đúng ý Chí Tôn, dạy sắc son.... 

                    Yên Hà 



 

  
Thơ 

          THOÁNG ĐÓ… 

Thoáng đó qua mau hết cuộc đời 

Thuyền đời chuyên chở cảnh đầy vơi 

Trần gian cõi tạm trƣờng thi cử 

Đậu rớt muốn nhìn rõ lắm ơi ! 

Hành thiện tu thân may thuận gió 

Vƣơng mang nghiệp ác chớ kêu trời 

Phong ba bão táp, lái đò giỏi 

Sấm chớp, sóng tràn vẫn lƣớt khơi…. 

               Yên Hà 

 
 
Còn tiếp….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


