THƠ, ĐẠO ĐỜI II

HT Võ Ngọc Độ: “Nguyện vọng là đem Đạo giúp Đời, làm cho đời
hướng thiện, bình an, thương yêu và hạnh phúc hơn…
Ban Thế Đạo đã bị cuốn theo cơ nghiệp nổi trôi của Đạo, HTTTTN đã
bị giải thể bỡi xu hướng thân cọng sản, để rồi nhường chỗ cho sự hình
thành HĐCQ vào những năm cuối thập niên 1970.
Vẫn tôn trọng nguyện vọng khi đứng trước hoàn cảnh xô bồ từ Đạo
lẫn Đời từ trong nước đến hải ngoại và cũng không bị lay chuyển trước
những xuyên tạc về BTĐHN của một số dư luận…
Tôi luôn giữ vững lập trường:
“Mọi việc làm với mục đích để phát triển Đao và phụ lực truyền bá
nguồn Giáo L{ Đạo của Đức Đại Từ Phụ, dù là cá nhân hay BTĐHN hiện
nay. Những việc hành đạo mang tinh thần hữu ích và tích cực đó của
BTĐHN, đúng hay sai sẽ do Hội Thánh quyết định khi Hội Thánh được
phục quyền hay chịu sự phán xét của Đức Chí Tôn sau này…”.
Xin chia xẻ những vần thơ mộc mạc với chủ đề “Vui Nguồn Đạo”
Thân ái.
ĐẠO- ĐỜI
“Thế-Đạo ngày nay rối tơi bời,
Đời thường lận đận khắp bể khơi.
Đạo suy vì lẽ tâm chao đảo,
Bỡi thế làm sao độ dẫn đời?
Thế-Đạo ngày nay cơn rối rắm,
Phải nương Thánh giáo chẳng đổi dời.
Đạo - Đời tương đắc cơ mầu nhiệm,
Thánh Đức Chí Tôn hướng dẫn đời”
Yên Hà

KHỞI BÚT ĐẦU NĂM
Khởi bút đầu năm mượn { thơ,
Thơ Xuân sắc thắm nét như mơ.
Minh Niên năm mới Xuân Canh Tý,
Tâm nguyện quê mình đẹp { thơ.
Thơ thắm vườn Xuân hoa ngát hương,
Điểm tô hướng thiện tạo lòng nhân.
Làm lành lánh dữ cầu ơn phước.
Khấn nguyện Bề Trên gọn nét thơ.
Yên Hà

VẦN THƠ
Nét bút đầu năm tỏ vần thơ,
Hay chi sự thế thẳng vuông tròn.
Của nhiều mỏng đức như sương cỏ,
Giành giựt nhau rồi chuốc khổ thêm.
Yên Hà

THẾ SỰ TRẦN GIAN
Thế sự trần gian vướn chất chồng,
Danh hư cõi tạm thoáng như không.
Ngày dài lắm mộng nào hay biết,
Tạo nghiệp bao nhiêu nhận quả đồng.
Nhắn nhủ nhơn sanh bừng tỉnh thức,
Kz Ba Đại Xá lập kz công.
Gian manh tránh chỗ người tu tiến,
Phật Mẫu ban ân kẻ thiện thông.
Yên Hà

MƠ LẦM
Đạo Pháp Thầy ban quá nhiệm mầu,
Am tường Chánh lý chẳng mơ lầm.
Mùi trần thử thách nên sa đọa,
Muốn tránh cơn lầm phải học thông.
Yên Hà

GỞI BẠN CÙNG TU
Lâu ngày không gặp bạn cùng tu,
Muốn hỏi dạo này vẫn chí tu.
Mong bạn mau qua cơn bạo bệnh,
Cùng nhau gặp kể mẫu chuyện tu.
Tu là sửa nết tạo thân an,
Tam Lập dày công chớ bỏ ngang.
Kinh kệ ngày đêm lo nguyện cúng,
Huyền vi chứng giám thiện nhân gian.
Thánh Giáo Thầy ban nhớ làm lòng
Trai kz mấy lượt chẳng sờn sai
Tu là thấu hiểu Quy, Điều, Giới,
Thánh Thất nhà chung đến tỏ lòng.
Giáo lý nhiều pho mách chuyện tu,
Tu thân tích đức tánh đôn nhu.
Lân bang để dạ tình ưu ái,
Sum hợp nhơn quần ở chí tu.
Tôi, bạn cùng nhau nắm chặc tay,

May ra thế cuộc chẳng lung lay.
Trần gian bể khổ nên bền chí,
Đắc quả có ngày thế mới hay.
Yên Hà

TƯỞNG NHỚ BẠN...
Nghe qua bạn hữu đã về Trời,
Đau xót vô cùng bạn Châu ơi!
Phẩm Vị Hiền Tài Ban Thế Đạo,
Phong - tu đức hạnh khó ai ngờ.
Công Huynh tỏa sáng nền chơn l{,
Tô nghiệp Đạo Đời gánh đều cân.
Trả hết nợ trần Huynh thẳng tiến,
Ngôi xưa Vị cũ sẵn đang chờ….
Yên Hà
TRÁCH THẦM
Nhớ lại năm xưa Hội Thánh còn *
Khuôn viên nề nếp khá Đạo hành.
Yêu thương răm rắp như Thầy dạy,
Chuyện ấy nay còn thoảng giấc mơ.
Yên Hà
*Còn là HT trước tháng 4/1975

PHẬT TƯỢNG ĐỨC HỘ PHÁP
Tôn Sư Hộ Pháp chuyển Ân Lành,
Xúc phạm thân Ngài đám súc sanh.
Sanh chúng môn đồ toan lánh mặt,
Xứ Cao đám thú tự tung hoành. (#)
Ngài cùng nhiều bậc tiền khai Đạo,
Nhận điển Chí Tôn mở Đạo nhà.
Phổ hóa Kz Ba Thầy chuyển thế,
Tôn Sư Hộ Pháp Đấng danh tài.
Yên Hà
# Cao là xứ Cao Miên. Tượng của Đức Hộ Pháp
Ban phép lành, bị đám côn đồ chặt gãy cánh tay ?.
DỌN MÌNH
Tu hành phương thức để dọn mình,
Công quả trai kz lắm chí công.
Lập đức bền tâm theo Thánh giáo,
Có ngày rửa sạch bợn phàm tâm.
Yên Hà

( Họa theo bài thơ HOÀI VỌNG
của Phạm Nguyễn Khách Ngọc)
“Nhớ đến phụ thân dạ cảm hoài,
Tây Ninh Thánh Địa chốn trần ai.
Bền tâm quyết chí làm công quả
Khắc dạ trai kz giác ngộ chay
Gốc Đạo thành tâm nhiều khổ hạnh
Tu thân tích đức hạnh Cao Đài.
Hương trầm tưởng niệm Ngài Công Tắc,
Hộ Pháp khai minh Đạo nhớ hoài”.
Yên Hà
HOÀI VỌNG
Nhớ đến ông cha dạ cảm hoài,
Tây Ninh điểm tựa chốn trần ai.
Phát tâm tín hiệp làm công quả,
Quyết chí tu hành giác ngộ chay.
Đạo gốc lòng thành xây Thánh Thất,
Tam Kz Phổ Độ dựng Cao Đài.
Mùi hương tưởng niệm Ngài Công Tắc,
Đại Đạo hoằng khai năm tháng ngày.
Phạm Nguyễn Khách Ngọc

TÌM ĐƯỜNG
Thế sự thăng trầm lắm đảo điên,
Bình minh hít thở khí thiên nhiên.
Lạc đường chới với tìm nơi đến,
Sưởi ấm tấm thân giấc ngủ yên.
Giữa lúc băn khuăn đến ngả đường,
Nhớ câu Thánh giáo dạy mà nương.
Đạo tâm thật vững Nam Kim Chỉ,
Thầy mách cho con Thầy đã lường.
Đại Xá Kz Ba Thầy báo trước,
Tâm con Thầy ngự sáng như gương.
Con đừng cải ý, tâm chỉ bảo,
Nghịch ý tâm khôn bị lạc đường.
Yên Hà

NHỚ VỀ
Nhớ về Tuy Hòa, nhớ Phú yên
Xứ nẫu quanh năm rõ bốn mùa
Đông về nặng hạt cơn mưa lũ
Em vẫn hây hây má vẫn hồng
Nhớ về Tuy Hòa nhớ Phú Yên
Nhớ lũy tre xanh mọc quanh vườn
Hè về rực nóng trong cơn gió
Em vẫn xinh xinh miệng vẫn cười
Chớp chài sừng sững nhìn ngạo nghễ
Núi nhạn lung linh dưới đáy dòng
Đà Rằng nối nhịp liền hai mảnh
Như mảnh tình ta với cố hương
Yên Hà

MỪNG LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN
Con cái Chí Tôn nghinh đón Ngài,
Tháng Giêng Mùng Chín Lễ an bài.
Trang nghiêm Đại Lễ cung thành thỉnh,
Nhạc Tấu Huân Thiên Thánh Thượng Ngai.
Công lớn háo sanh an Vũ Trụ,
Hồng ân ban rưới khắp nhơn loài.
Năm Châu bốn biển đều cung kính,
Thượng Đế tôn vinh cảnh thái hòa.
Yên Hà

TÂM TU
Sắc son một dạ nhớ lời Thầy,
Phổ hóa Cao Đài khắp chân mây.
Thánh giáo Thầy ban con ghi nhớ,
Tâm tu giữ dạ chẳng sai lầm…
Yên Hà

CÕI TRẦN GIAN
Thầy ban Thánh giáo đã từ lâu,
Huấn dạy nhơn sanh gắng chí tu.
Lập đức bồi công trau sửa tánh,
Trường thi cõi tạm lập kz công.
Ở cõi trần gian bạn nghĩ gì ?
Ở đây hun hút theo mơ mị.
Mơ nhiều vật chất nhiều tiền của,
Nhiều thứ hư danh quá hão huyền.
Chốn đến bền lâu Thầy đã chỉ,
Quê xưa Vị cũ sẵn chờ ghi.
Dốc lòng tu sửa thời Đại Xá,
Ngày ấy quang vinh cõi Vĩnh Tiên.
Yên Hà
GIỮ ĐẠO
Gắng chí bền tâm giữ Đạo Trời,
Đạo rung chuyển thế đã bao lần.
Kz ba Đại xá Thầy xuống thế,
Mở Đạo dạy tu để cứu đời.
Yên Hà

CAO ĐÀI TRONG NỖI NHỚ
Nỗi niềm ôn lại cả đời thơ,
Dưới bóng Cao Đài độ ước mơ.
Nối bước theo Cha hồi tấm bé,
Cũng về Thánh Thất cũng trì kinh.
Thánh Thất quê xưa lắm nhiễu nhương,
Chiến tranh, bom đạn chẳng kiên nhường
Nhà xiêu vách đất lòng tôn kính,
Một dạ nhơn sanh quyết chí nương.
Ông Cha Cô Chú tâm mộ Đạo,
Cùng hướng tâm theo đạo tu hành.
Sách chép vạn câu lời Thánh giáo,
Chí Tôn, Phật Mẫu chỉ rành rành.
Ơn đức tiền nhân tìm mối Đạo,
Nay con vững bước bước theo Cha.
Cao Đài ánh sáng soi dẫn lối,
Bền chí tu thân có ngày mai.

Tưởng niệm Ông Cha nay quá vãng,
Thiêng Liêng chốn cũ cảnh an nhàn.
Bồng Lai vui chốn nơi Thượng giới.
Nhớ đứa con khờ nối gót Cha.
Yên Hà

ĐƯỜNG TU
Đường tu kham khổ mới thành công,
Tu sửa trong tâm gọt đáy lòng.
Không phải mộng tu bày biểu diễn,
Khó qua bồng đảo uổng chí công.
Cảnh giới trần gian cảnh giới buồn,
Khuyên ai thấy đó liệu mà tu.
Tu hành giảm hết tiền khiên ách,
Luyện chí bình tâm sở đạo bền.
Thượng Đế khuyến tu nhiều hướng đến,
Tu Chơn tịnh trí tại nhà chung.
Thành công Tam Lập điều Thầy muốn,
Nhiều hướng chung quy gặp một đường.
Yên Hà

(Họa theo bài thi Viếng Thánh Thất San Jose
của nhà thơ Phương Hoa)
“Năm mới tân niên đã thảnh thơi,
Nay thêm Mùng Chín Tháng Giêng mời.
Đại Lễ Chí Tôn thêm phấn khởi,
Duyên may hạnh ngộ tỏ đôi lời.
Thánh thất tỏ bày mừng Lễ Vía,
Tâm hướng chí tu tỏ cạn lời,
Đồng Đạo cùng Cha tình thởi lởi,
Cầu xin Từ Phụ cứu đạo đời…”
Yên Hà
VIẾNG THÁNH THẤT SAN JOSE
Duyên phước hôm nay đã đủ rồi,
Hoa vàng thung lũng nắng vàng rơi.
Viếng thăm Thánh thất lòng phơi phới,
Dự Lễ Đại Đàn dạ thảnh thơi.
Tỷ muội đón chào câu xởi lởi,
Đệ huynh mời mọc mắt vui ngời.
Tinh thần đồng đạo tình thân khởi,
Thầy Mẹ kính ơn chẳng cạn lời.
Phương Hoa (California)

NGUYÊN
Nguyện Cao Đài sáng tỏa muôn nơi,
Nguyện chúng sanh nương đó sửa mình.
Nguyện Đạo Thầy cao minh chứng giám,
Nguyện Năm Châu Thế giới thái bình.
Nguyện Đạo Đời chung vui tận hưởng
Nguyện mở tâm hành đạo lập công.
Nguyện Phật Mẫu chứng lòng con trẻ,
Nguyện Chí Tôn chan rưới Hồng Ân.
Yên Hà
CÕI TẠM
Cõi tạm trần gian cõi tạm thôi,
Bon chen cho lắm cũng về không.
Lập công bồi đức lo tu sửa,
Về đến Thiên đàng mới định phân.
Yên Hà

CÕI TIÊN
Cữa Trời vẹt mở vén màn mây.
Chỉ có tình thương mới vẹn đời.
Liệu giữ Chơn thần đừng biến sắc.
Có ngày vịn gió thấy sông Ngân.
Đường tu vẹn dũa nên kim sắc,
Hư thiệt muôn phần ở chí tâm.
Mê tỉnh phàm thiên phân định chốn,
Cõi Tiên nhẹ bước chín từng mây.
Yên Hà

CÒN TIẾP……

