
                                                         THƠ, ĐẠO-ĐỜI III 

 
 MG Mark D.N.VÕ (USAVR, USV-JSC): 

    “Sau một thời gian ổn định cuộc sống gia đình từ khi bước chân đến 
xứ lạ quê người này. Tôi bắt đầu muốn phục vụ một trong các tổ chức 
tình nguyện, để phần nào trả lại cái ơn cưu mang mà chính phủ và 
người dân Hoa Kz đã dang tay giúp đỡ chúng tôi và gia đình chúng tôi, 
cũng như hầu hết người Việt Nam lìa bỏ quê hương đi tìm tự do.  
      Nên tôi mới chọn và xin gia nhập phục vụ trong đơn vị tình nguyện, 
đơn vị có tên là: United States Volunteers-Joint Services Command 
(USV-JSC) từ năm 2005 cho đến nay.  Đơn vị tình nguyện này  thành lập 
gần giống như một đơn vị quân đội trừ bị và được phép sinh hoạt của 
Liên Bộ: Bộ Quốc Phòng và Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kz. (usvjsc.org) 
 Sau đây những vần thơ chân tình và mộc mạc với chủ đề “Tình Thương 
và lòng nhân ái”. Xin chia xẻ cùng bạn đọc với bao nỗi niềm đau ray rức, 
không phải ray rức vì miền Nam thua trận, mà ray rức vì ở thế gian đầy 
lòng yêu thương và nhân bản này, lại có hạng người quá nhẫn tâm và 
hung ác với chính người dân của mình khi họ không còn một tất sắt 
trong tay, hay những cụ già, đàn bà và em bé, họ bị chết vô tội trên 
những con đường chạy tránh giặc (giặc từ Bắc vô Nam….) 
 Đã chứng kiến tận mắt cảnh đoàn người di tản dưới lằng đạn, cảnh 
ngổn ngang xác chết dọc đường và những cảnh dã tâm đối xử nhau 
trong nhà tù mà chúng gọi là “trại cải tạo” sau ngày 30 - 4 – 1975. 
Đến nay đã 45 năm qua, mà niềm đau thương ấy vẫn còn trong mỗi con 
người dân lương thiện !... 
Thân ái kính chào. 
 



    
   
 

 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                              

  
  
                                      
         
  
  

              
 
                              CHÀO TIỄN BIÊT 
                     Công anh tô điểm lá cờ hoa, 
                     Đất nước ghi ơn sống thái hòa. 
                     Anh đến như ngàn người đã đến, 
                     Tiết thương anh ngấn lệ tiễn chào ! 
                                  Yên Hà  
 
 
 
                              
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 THƯƠNG NGƯỜI CHIẾN SĨ MIỀN NAM 
 
Anh người lính thời Cờ Vàng oanh liệt. 
Anh hiên ngang gót dẫm bốn phương trời. 
Đồng Tháp, Cà Mau, Trường Sơn núi thẳm, 
Diệt quân thù nhiều chiến tích oai danh. 
 
Anh, anh là người anh hùng dân tộc, 
Mấy mươi năm dân miền Nam hạnh phúc. 
Đất dân Việt không một ai động đến, 
Sống thanh bình với tình tự quê hương. 
 
Cơ vận nước cùng sống thời nghiệt ngã, 
Kiếp lưu vong tỵ nạn ở xứ người. 



Biết anh, vẫn trong niềm đau ray rức, 
Tuổi về chiều còn nặng nợ núi sông. 
 
Nay anh về, miền chốn cũ thuở xưa, 
Để lại đây bao người thương nỗi nhớ . 
Cha mẹ, vợ con, người thân đau buốt, 
Tiễn người hùng, người chiến sĩ Miền Nam.. 
                  Yên Hà 
 
 

 
 
               NỢ TRẦN 
Trên trần thế chẳng có gì tồn tại, 
Biết tu hành may còn chút  phước duyên. 
Nằm nhắm mắt xuôi tay không vướn bận, 
Chỉ nợ trần còn ghi lại kiếp sau.                  
               Yên Hà 



 
 

                  TÌNH THƯƠNG 
Thánh giáo Thầy ban rõ mọi đường, 
Thiên đường địa giới mách muôn phương. 
Tu Chơn, tu hạnh cùng tu Pháp, 
Bác ái tình thương cách phải tường. 
Bỡi đức háo sanh Người mở Đạo, 
Độ người cứu thế giải tai ương. 
Nhơn sanh chìm đắm thời mạt kiếp, 
Thượng Đế lâm phàm để khuyến thương . 
                  Yên Hà 
 
 
 
        THƯƠNG CHA 
Thửa ấy cha già tuổi đã cao, 
Làm tôi luôn nhớ đến ngày nào. 
Cha già bệnh tật thêm nghèo túng, 
Lây lất qua ngày sống khó khăn !! 
            Yên Hà 
 
 
 
 



                      

 
 

                CÕI ĐỜI 
Phật Mẫu Chí Tôn dựng cõi đời, 
Vạn linh sanh chúng nương tu lập. 
Trường thi tiến hóa nên bền chí, 
Đạt Vị ngôi xưa cũng cõi đời. 
Đời khổ vì chân đi lạc lối, 
Chỉ lo khập khễng bước chân mơ. 
Tu hành là bước bền tâm sửa, 
Thầy Mẹ thương con mãi ngóng chờ. 
                  Yên Hà 
 
 
 
 
          CƠN GIÓ LÀO 
 Chán ghét miền Trung cảnh gió Lào, 
Thương người đói khổ cảnh lao đao. 
Lom khom từng bước đi xin gạo, 
Áo khó che thân bụng đói bào. 
              Yên Hà 

               
 
            
 



 
 
 

                   TRẦN THẾ 
Buồn vui lẫn lộn cảnh thế trần, 
Cao thấp hèn sang cũng một lần. 
Kẻ đọa người thăng xa tít mãi, 
Căn duyên số kiếp đã an phần. 
 
Trần thế đã gây náo nhiệt trường, 
Luận bàn Bí -Thể đã thay phương. (1) 
Đố ai hiểu thấu cơ mầu nhiệm, 
Thất ức niên, Đạo vẫn phổ truyền. 
Kẻ giỏi người tài tranh trận thế, 
Ngu - sanh chẳng biết tỏ ra phương. 
Điềm tâm học Đạo theo Thầy dạy, 
Mò mẫn rồi sau cũng rõ đường. 
               Yên Hà  
      (1) Bí pháp-Thể pháp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 



 
 

         YÊU QUÊ HƯƠNG 
Ai hỏi đám Việt cộng, đáng tội gì? 
Ai hô hào hòa hợp với chúng đây? 
Sao mấy mươi năm vẫn còn mê muội, 
Vẫn tay sai vẫn điếc vẫn mù lòa. 
 
Lũ Việt cộng tội đáng vào nhà đá, 
Đáng làm mồi thú dữ vẫn chưa nguôi. 
Dân tộc ta điêu đứng suốt bao đời, 
Bỡi chúng nó tham tàn và độc ác. 
 
Chúng trị dân, dân ngày càng khốn mạt, 
Chúng lại giàu lại đứng trên đầu dân, 
Chúng điêu ngoa xảo trá, chúng bịp người, 
Chúng bán nước cho giặc Tàu phương Bắc. 
 
Đừng lầm tưởng bọn ma đầu quỷ đỏ, 
Đừng tung hô chạy tội lũ giết người. 
Hãy vùng lên, đấu tranh vì dân tộc, 
Yêu quê hương phải diệt lũ cộng thù !... 
                  Yên Hà 
 
 



 
 
     THƯƠNG NGƯỜI DI TẢN 
Nhìn hình ảnh, thấy lòng mình thắt lại, 
Bao âm vang, bao chứng kiến dọc đường. 
Quân, Dân, Cán lẫn cụ già em trẻ, 
Chết ngổng ngang dưới đạn pháo giặc thù. 
 
Cuộc di tản trên đường Liên lộ bảy. 
Cảnh hải hùng người chết như rạ phơi. 
Từ Quảng Trị dọc đường quốc lộ một,                                                         
Đạn pháo rơi trên đầu người chạy giặc. 
 
Ôi! Thảm thương cho dân lành vô tội, 
Kiếp làm người sống trong vùng khốn nạn. 
Lũ vô tâm, chẳng chút biết thương người, 
 Ấy là bọn tà tâm không nhân tính. 
                  Yên Hà 
 
 
 
 
 
 



 
             THÁNG TƯ ĐEN 
Nhớ lại tháng tư đen, ngày mất nước, 
Bao đau thương trổi dậy hận hờn căm. 
Dân Miền Nam đang cảnh sống an bình, 
Bỗng trận giặc đổi đời ra tro bụi. 
 
Thương anh quân nhân tháng ngày giữ nước, 
Không biết xa hoa vui thú gia đình. 
Ghìm tay súng bám theo từng tất đất, 
Diệt cộng thù bảo vệ lấy quê hương. 
 
Thương cha mẹ muôi con từ tấm bé, 
Cho học hành thành người dân lương thiện. 
Bài học công dân, học lấy làm lòng, 
Nay bỗng dưng trở thành người “bán nước”. 
 
Ai bảo hận, cũng chưa làm đủ nghĩa, 
Nghĩ đến đây như ruột cắt tim bầm. 
Càng nghĩ thấm lại càng thêm uất hận, 
Hận lũ cộng thù, phản bội diệt dân. 
                 Yên Hà 



         

 
 
        THƯƠNG ANH TÙ “CẢI TẠO” 
Giữa chốn văn minh, có người bịp bợm, 
Thông báo mười ngày lại giữ mười năm. 
Tù cải tạo đâu khác tù suốt kiếp, 
Bịp ơi là bịp, lũ ma đầu Việt cọng. 
 
Cùng dân Việt, không biết thương nòi giống, 
Ra chiêu bài hòa giải cùng sống chung. 
Nào ngờ đâu lột tận cùng xương tủy, 
Lao động cực hình sắn chẳng đủ ăn. 
 
Vô trại mười nhưng ra còn gần nửa, 
Thân thây ma, tàn tạ chẳng giống người. 
Bao nhiêu đó nói lên tình nhân đạo? 
Của cọng thù bè lũ đảng hại dân. 
                 Yên Hà 
 
 
 
 
 



 

 
 

         THẦY MẸ THƯƠNG CON 
Thầy Mẹ thương con mới giáng trần, 
Dắt dìu con trẻ tránh cơn mê. 
Thiêng liêng hạ giới hai đàng khác, 
Muốn giải trần ai phải biết tầm. 
Tụng niệm câu kinh bao điều dạy, 
Thương yêu bác ái sống hòa đồng. 
Chí Tôn Phật Mẫu đều mong ước, 
Gặp đám con khờ sống đọa thân. 
               Yên Hà 
 
 
        SỐ KIẾP KHÔNG MAY 
Số kiếp không may phải đọa trần, 
Ráng lo tu sửa lập kz công. 
Công phu công quả hành Tam Lập, 
Lập vốn kz sau khỏi đọa trần. 
               Yên Hà 
 
 
 

                    



     

 
 

                HÃY NHỚ 
Ba mươi ngày ấy tháng tư đen, 
Cộng sản xông vào cả nước nghiêng. 
Bắt bớ giam cầm tự do cướp, 
Gian manh xảo trá  mất nhân quyền. 
 
Việt Nam vẫn cứ trong chìm đắm, 
Dưới gót tham tàn đám cộng nô. 
Lũ người bán nước cho Tàu cộng, 
Mua quan bán chức hại dân lành. 
 
Đồng bào cả nước cùng chung vận, 
Mất nước căm hờn chẳng cam tâm. 
Hợp lực kết đoàn gầy sức mạnh, 
Đứng lên đạp đổ bọn cọng thù. 
 
Sử Việt ngàn năm quá oai hùng, 
Giờ này rên rỉ vết thương đau. 
Cờ vàng sọc đỏ hồn sông núi, 
Hãy nhớ đừng quên nợ núi sông. 
           Yên Hà                               



 

         
 
         ĐẠI DỊCH VÀ TANG LỄ  * 
Đại dịch bên Tàu mới chuyển sang, 
Mỹ Tây Âu Á tỏ hoang mang. 
Đề phòng cơn dịch gây hỗn loạn, 
Tụ họp đông người lệnh cấm ban 
Tang lễ không may vào dịp khó, 
Gia đình,Thánh thất cũng lo toan. 
Hiền Huynh nhẹ gót về Tiên cảnh, 
Phật Mẫu ơn lành độ bình an…. 
                Yên Hà 
 
*Tang lễ HH Cố CTS Nguyễn Văn Thiểu ĐTĐ Santa Clara, California 
   ngày 22 tháng 3 – 2020. Trong lúc đại dịch Coronavirus đang lan nhanh…. 
 
 

            KHỦNG HOẢNG 
Dịch bệnh lan tràn khắp mọi nơi *, 
Tưởng ngày tận thế sắp đến rồi. 
Trải qua nhiều tháng chưa thuốc chữa, 
Chỉ biết nguyện cầu Đấng bề Trên. 
            Yên Hà 
 

*Đại dịch Coronavirus gây hỗn loạn trong nhiều tháng, dịch này 
    phát xuấ từ Vũ Hán bên Trung Cọng lây lan khắp thế giới. 

                            



                   

 
 
       DIÊT BẢN NGÃ 
Bản ngã xưa nay lắm phiền hà, 
Nào ai có biết để truy ra. 
Xôn xao háo thắng lo vun đắp, 
Có biết ngã kia nó hại mà. 
Muốn tốt con người nên diệt ngã, 
Bình tâm sửa tánh trị cái ta. 
Công phu giáo l{ chăm tu học, 
Sẽ có ngày kia diệt ngã đa. 
           Yên Hà  
 
 
              QUÊ TÔI 
Quê tôi bát ngát lúa vàng phơi, 
Đồng ruộng mênh mông rợp chân trời. 
Tưới nước sông Ba êm đềm chảy, 
Mùa tươi lúa tốt gặt nơi nơi. 
Chuông buông văng vẳng chùa đầu xóm, 
Gió nhẹ lung lay mấy khóm dừa. 
Thôn nữ ngân nga vài điệu hát, 
Tỏ tình thắm thiết với chàng quê. 
             Yên Hà 
                 



 
 

             ĐẠI DỊCH COVID-19 
Thế giới kinh hoàng cơn đại dịch, 
Corona virus hoành hành.* 
Khắp nơi lây nhiễm quá nhanh, 
Làm sao tránh đặng vận hành quanh ta. 
Bỡi Virus lây lang quái lạ, 
Cho chúng sanh tai họa không lường. 
Khẩn cầu Thượng Đế xót thương, 
Từ bi cứu giúp mười phương an lành. 
Đệ tử thành tâm lòng khấn nguyện, 
Đem hết lòng từ thiện giúp đời. 
Cầu mong bá tánh khắp nơi, 
Bình yên an lạc ơn Trời ban cho. 
          Yên Hà 
 

*Coronavirus là tên cơn đại dịch phát xuất từ Vũ Hán Trung cộng 
  từ tháng 12 năm 2019. Đến nay trận đại dịch này lây lang khắp 
  Hoàn cầu, mức độ lây lang quá nhanh…. 
 
 
 
 
 

             



 
 

             CẦU NGUYÊN 
Cảm hứng vần thơ gởi thế gian, 
Đau buồn đại dịch vẫn lây lan. 
Đêm đêm Cứu Khổ trì kinh tụng, 
Nguyện cầu Phật Mẫu độ bình an. 
Ôn dịch từ đâu đùng kéo đến, 
Tan thương chết chóc quá kinh hoàng 
Lẽ nào báo hiệu ngày Tận thế. 
 Con lạy Chí Tôn cứu khổ nàn.  

            Yên Hà 
 
 
 
      Còn tiếp……. 
 
 
           
 
 
 


