
                                            THƠ, ĐẠO-ĐỜI  IX 

 

Đức Chí Tôn dạy: 

  “Chư chúng sanh nghe…Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chiếu theo luật Thiên Điều hội 

Tam giáo, mở rộng mối Đạo Trời. ấy cốt để dìu dắt nhơn sanh, bước lên con 

đường cực lạc, tránh khỏi đọa luân hồi và dụng Thánh tâm mà dẫn dân sanh, làm 

cho hoàn toàn trách nhậm nặng nề của đấng làm người, về bực nhơn phẩm ở cõi 

trần ai khốn đốn này. 

     Than ôi! Đường Thánh ít kẻ tìm, mà nẽo tà nhiều người đến. Trò đời lăng xăng, 

cõi thế biết bao người chìm đắm, vào bể khổ, mang nặng xác phàm, miếng đỉnh 

chung, mối danh lợi giành giựt phân chia, mà chảng kể đạo lý, luân thường, khiến 

cho mối đạo quý báu ngàn năm, để thành nấc thang để dắt người xuống hang sâu 

vực thẳm. Nhơn loại dùng thế lực mà cấu xé nhau, giành giựt nhau, quên lửng cõi 

trần này, nhơn sanh lãnh mỗi đứa một vai tuồng đặc biệt, mà trả cho xong căn 

xưa, quả cũ. 

      Càn khôn càng náo nhiệt, ngày tân diệt đã hầu kề. Kẻ hữu phần đặng nắm mối 

Đạo Trời, dựa chiếc thuyền sen, lần vào non cao suối lặng, để sửa bớt chút bợn 

trần, dưỡng tánh tu thân, để nâng lên địa vị thanh cao, lánh xa đọa luân hồi trong 

lúc hồn lìa khỏi xác. 

      Kẻ vô phước dùng tà tâm, làm một món lợi riêng, quên cả điều hình phạt đã kế 

bên mình, chới với cả muôn triệu giữa dòng, mà chẳng chịu sớm tự hối, đặng gỡ 

lần mối họa sau. Hành trình dài đằng đẳng, mà bước tục hãy còn chờ, chẳng sớm 

biết mình, họa Trời đâu tránh khỏi. Khá biết cho….” 

                                     ( ĐCT, TNHT 1-2 Tr 132) 

      Tiếp theo nguồn thơ ĐAO-ĐỜI tương đắc, chân tình và mộc mạc. Đạo Trời 

muốn cứu vớt nhơn sanh tránh tà tìm chánh. Đời lại muốn xông vào nơi trần ai, 

biển khổ, mùi phú quý vinh hoa cảm dỗ…. 

      Cũng như các lần trước. Tập thơ Đạo Đời IX này, chia xẻ cùng quý Thi, bạn 

hữu, quý Huynh Đệ TỶ Muội đạo tâm, nỗi buồn vui trong cuộc sống hằng ngày. 

Và tiến trình lập công bồi đức trên bước đường gian nan hành đạo… 

      Trân trọng  

Yên Hà Võ Ngọc Độ       



 
 

  Các đề tài thơ từ BÀI KINH NGŨ NGUYÊN. Mỗi câu Nguyện là đề mục của bài thi,  

được các bạn Đạo xướng họa thật đặt sắc và các đề tài vui đời học đạo khác… 
 

1/Nam Mô  NHỨT NGUYỆN ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI 

                         THI 

Nam phương Ngọc Đế ngự đền vàng 

Mô thức Tam Đài Pháp Chánh ban 

Nhứt nhứt chi chi do Thiên định 

Nguyện cầu các Đấng độ trần gian 

Đại đồng thế giới cùng chung một 

Đạo pháp thâm cao dạy rõ ràng 

Hoằng giáo hóa nhân về cựu vị 

Khai trừ mê muội chốn lầm than.. 

         HT Huỳnh Văn Bớt 

                   HỌA 1 

Nam kỳ xuất thế đỏ xanh vàng 

Mô thức màu cờ Thần Thánh ban 

Nhứt thiết Ngũ Chi cùng ý hiệp 

Nguyện cầu linh ứng độ phàm gian 

Đại qui Tam giáo chung nguyên cội 

Đạo đức chúng sanh quyết buộc ràng 

Hoằng pháp thâm sâu cơ cứu rổi 

Khai truyền Đạo mở giảm sầu than.. 

                  Yên Hà 



 

 
 

                           HỌA 2 

Nam Việt Chí Tôn mở Đạo vàng 

Mô hình Tam giáo Nhị kỳ ban 

Nhứt tâm bác ái dìu sanh chúng 

Nguyện hạnh công bằng cứu thế gian 

Đại thuyết kinh cơ Thiên khải buộc 

Đạo truyền giới luật Vạn linh ràng 

Hoằng dương chơn giáo nhơn chiêm ngưỡng 

Khai đuốc huệ tâm diệt khổ than.. 

               Hoàn Nguyên 

 

 

                    HỌA 3 

Nam phương Nhãn thị chủ tâm vàng 

Mô thức Cao Đài Hội Thánh ban 

Nhứt niệm tụng kinh trên Bửu Điện 

Nguyện cầu thỉnh lễ dưới nhân gian 

Đại đồng nhơn loại khôn gò bó 

Đạo góp ngyên nhân khỏi buộc ràng 

Hoằng pháp nhập môn tu dưỡng tánh 

Khai minh mở trí khỏi đau than.. 

               Mai Xuân Thanh 
 

 



 
 

2/ Nam Mô NHÌ NGUYỆN PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH 

 

                           THI 

Nam nhà ân huệ Chí Tôn ban 

Mô kiểu tòa xây hiện Thánh trang 

Nhì tháp hình hài Cung Ngọc Đế 

Nguyện cho nhân loại khỏi lầm than 

Phổ truyền giáo pháp lo tu luyện 

Độ dẫn Chơn linh giải nghiệp mang 

Chúng nữ thiện nam ơn Đại Đạo 

Sanh Kỳ Ngươn hạ được thăng an.. 

                  Yên Hà  

 

 

                     HỌA 1 

Nam Việt giương cờ Thượng Đế ban 

Mô Tòa Thiên Các Ngọc Hư trang 

Nhì kỳ Tam giáo tứ phương độ 

Nguyện hạnh Cao Đài rộng mở mang 

Phổ tế trường thi Tam lập luyện 

Độ người sống Đạo tránh lầm than 

Chúng dân chung sống hòa bình mục 

Sanh ngộ Kỳ Ba suối vĩnh an.. 

                Hoàn Nguyên   
 



 
 

                            HỌA 2 

Nam phương Ngoc Đế đã thương ban 

Mô bức Tượng hình Điện Khánh trang 

Nhì tứ câu cầu thành khẩn đến 

Nguyện dân tâm ổn lặng bi than 

Phổ trình chơn giáo truyền lời huấn 

Độ dẫn cõi trần thoát nghiệp mang 

Chúng kỉnh ơn trên che khổ nạn.. 

Sanh gìn đạo đức mãi bình an.. 

             Đặng Xuân Linh 

 

 

                   HỌA 3 

Nam Quốc Cao Đài Ngọc Đế ban 

Mô hình Thánh Thất đạo gia trang 

Nhì cầu dưỡng tánh không cười cợt 

Nguyện niệm tu tâm chẳng khóc than 

Phổ tế môn đồ duyên nợ gánh 

Độ đời tín hữu nghiệp thân mang 

Chúng qui Tam giáo cùng tri ngộ 

Sanh ký Kỳ Ba đặng lạc an.. 

              Mai Xuân Thanh 

 
 



 
 

3/ Nam Mô TAM NGUYỆN XÁ TỘI ĐÊ TỬ 

 

                    THI 

Nam bang may gặp Đạo Kỳ Ba 

Mô thức qui nguyên mối Đạo nhà 

Tam độc chất đầy muôn vạn kiếp 

Nguyện nay tu tỉnh lánh tà ma 

Xá thân cữa Thánh rèn tâm đức 

Tội nghiệp tiền khiên Thượng Đế tha 

Đệ niệm Pháp Điều tuân giữ trọn 

Tử sinh định phận Mẹ cùng Cha.. 

               Hoàn Nguyên 

 

                  HỌA 1 

Nam bang xuất thế Đạo lần ba 

Mô triệu tiên tri báo mọi nhà 

Tam Trấn Oai Nghiêm thời Đại Đạo 

Nguyện cho quốc thái dẹp vương ma 

Xá luôn căn nghiệp mang tiền kiếp 

Tội lỗi ăn năn cũng giải tha 

Đệ tấu trình lên cầu chứng giám 

Tử quy hồi vị đến cùng Cha… 

                 Yên Hà 



 
 

 

                         HỌA 2 

Nam Việt Trời ân xá thứ ba 

Mô hình Thánh Thất Đạo muôn nhà 

Tam Tài rực rỡ vàng xanh đỏ 

Nguyện cõi rạng ngời ấm lạnh ma 

Xá miễn tu tâm nhờ phóng thích 

Tội mà dưỡng tánh giúp cho tha 

Đệ mong học hỏi điều qui giữ 

Tử trở về may gặp Mẹ Cha.. 

        Mai Xuân Thanh 

 

 

                 HỌA 3 

Nam quốc càn khôn lịch sử vàng 

Mô hình tín ngưỡng Đạo Trời ban 

Tam Tài biểu hiện đầy màu sắc 

Nguyện đức tỏ bày đó thế gian 

Xá miễn Kỳ Ba nguyên tận độ 

Tội tha phổ độ mới ra ràng 

Đệ hiền Thất Tổ nên thờ phụng 

Tử hiếu Cửu Huyền đặng lạc an 

          Mai Xuân Thanh 

 

 



 
 

4/ Nam Mô TỨ NGUYỆN THIÊN HẠ THÁI BÌNH 

 

                       THI 

Nam Trung Bắc Việt giống da vàng 

Mô phỏng Đạo Trời sẽ xuất ban 

Tứ hướng loan truyền cơ diệu bút 

Nguyện cầu thấu xuống chốn phàm gian 

Thiên khai Đại Đạo năm hai sáu 

Hạ giới cùng nhau thỉnh rộn ràng 

Thái Thượng nhiệm mầu ơn Thánh điển 

Bình an vạn nẻo đón mừng khang.. 

                   Yên Hà 

 

                    HỌA 1 

Nam Việt khởi nguyên mối Đạo vàng 

Mô hình Tam giáo ý Trời ban 

Tứ Điều Ngũ giới trau nhân phẩm 

Nguyện thuyết đại đồng cứu thế gian 

Thiên khiến nhơn tùng đời thạnh trị 

Hạ Cung Hòa Nhẫn Aí nên ràng 

Thái không đại xá tiền khiên tội 

Bình đẳng hoàn cầu sống vĩnh khang.. 

                 Hoàn Nguyên 



 
 

                           HỌA 2 

Nam phương Đại Đạo điểm tô vàng 

Mô thức Cao Đài Ngọc Đế ban 

Tứ quý tham thiền nơi cõi tục 

Nguyện mùa chay lạt chốn trần gian 

Thiên cơ tiền định vô minh ám 

Hạ báo xưa nay thật rõ ràng 

Thái phái Cửu Trùng ơn Thánh Đức 

Bình yên vạn sự mãi an khang.. 

           MAI Xuân Thanh 

 

5/ Nam Mô NGŨ NGUYỆN THÁNH THẤT AN NINH 

                      THI 

Nam Bắc cùng chung lịch sử vàng 

Mô hình tín ngưỡng Đạo Trời ban 

Ngũ Chi phục nhứt qui Tam giáo 

Nguyện Đức Quan Âm cứu thế gian 

Thánh thiện từ bi gia tế phước 

Thất hiền hỷ xả hộ nguy nàn 

An khang thịnh vương tu tâm tánh 

Ninh thái thanh bình sống vẻ vang  .. 

             Mai Xuân Thanh 



 
 

                           HỌA 1 

Nam sao bắc đẩu sáng thiên ban 

Mô cảnh nước ta sử sánh vàng 

Ngũ Nhánh Đạo Trời cùng hiệp nhứt 

Nguyện cho Tam giáo cứu trần gian 

Thánh linh điểm báo kỳ ngươn hạ 

Thất cả chơn truyền khó giải nàn 

An tịnh làm lành luôn lánh dữ 

Ninh phò nghiệp nước rạng danh vang.. 

                     Yên Hà 

 

 

                    HỌA 2 

Nam Việt Tây Ninh gốc Đạo vàng 

Mô hình Tòa Thánh kiểu thiên ban 

Ngũ Châu chiêm ngưỡng nền chơn giáo 

Nguyện Đấng Từ Bi cứu thế gian 

Thánh Hội bình yên lo tế độ 

Thất Thiền vô sự khỏi tai nàn 

An nhiên tự tại lo tu niệm 

Ninh thái đạo tràng trống dục vang.. 

               Hoàn Nguyên 

 

 

 



 
 

                    ĐẠI LỄ ĐỨC HỘ PHÁP 

    (Sinh nhật 5/5 ÂL  và Triều Thiên 10/4 ÂL) 

                        THI 

Hộ Pháp Thiên tôn giáng cảnh trần 

Thay Trời độ rổi các nguyên nhân 

Bền công “bắt gió” xây Tòa Thánh 

Dụng Đức “nắn hình” tạo cảnh Thần 

Tây nắm Lưỡng Đài xoay vũ trụ 

Thân tù chuộc tội cứu muôn dân 

Bao năm thuyết Đạo còn in bóng 

Tưởng nhớ Ân sư tỉnh mộng dần !.. 

               Hoàn Nguyên 

                    HỌA 1 

          GHI ƠN CÔNG ĐỨC 

Ngự Mã Thiên Quân xuốn cõi trần 

Phò cơ chấp bút bậc anh nhân 

Đạo khai tỏa sáng trăn vạn nẻo 

Phổ Độ Kỳ Ba gạn Thánh Thần 

Hộ Pháp dang tay buông Diệu Phép 

Dẹp yên đạo tặc cứu thần dân 

Ghi ơn công đức Ngài cống hiến 

Giải nghiệp chúng sanh tỉnh giấc dần !.. 

                  Yên Hà 
 



 
 

                           HỌA 2 

 

Ngự Mã Thiên Quân giáng thế trần 

Tôn sư Hộ Pháp bậc siêu nhân 

Giáng Ma Xứ tu thành Thánh 

Nhị hữu hình Đài chưởng quản thần 

Tịch Đạo Tiền khai lòng ái quốc 

Cao Đài Phổ Độ dạ thương dân 

Đức Ngài Hội Thánh cơ Trời chuyển 

Thế giới tâm linh phát triển dần… 

            Mai Xuân Thanh 

           ------------------------ 

              THÁI TỬ ĐẠT ĐA 

Con nhà quyền quý ngộ xa thành  
Thái Tử Đạt Đa ứng thánh linh 
Bến mộng trần ai mang tứ khổ  
Tầm phương giải tục thoát siêu linh  
Thất tình lục dục gieo nhân quả  
Nghiệp ác gian manh sống bất minh  
Gian khổ nhiều năm thiên ấn chứng  
Bồ Đề Phật Vị cứu dân lành… 
               Yên Hà  
               9/3/2022 
 
 



 
 

 

     ĐỨC NGÀI QUÁN THẾ ÂM 

Bổn hạnh Đức Ngài Quan Thế Âm 
Ngàn tay ngàn mắt xót thương tâm 
Hoá thân nhiều kiếp nguyền Bồ Tát 
Cứu độ chúng sanh thoát nghiệp trần 
Biển khổ tai ương đầy nước mắt 
Nổi chìm trôi dạt chốn trầm luân ! 
Nơi đâu cầu khẩn thuyền Người đến 
Nam Hải Từ Bi ứng giải lâm !.. 
                  Yên Hà 
                  6/3/2022 
 
               Thơ họa 
 
 NGƯỠNG VỌNG ĐỨC QUAN ÂM    
Cao Đài Nhị Trấn Phật Quan Âm 

Cứu khổ vô biên Bồ Tát tâm. 

Đức Nhẫn vọng vang gương Thị Kính; 

Lòng Từ nguyện mãi cứu dương trần. 

Tông Đường Cực Lạc vinh quang nhất, 

Phi Tưởng cung Trời hộ Pháp luân. 

Thế giới chiến tranh cùng dịch chướng, 

Nguyện cầu  Bồ Tát sớm quang lâm! 

                 Hoàn Nguyên 

 
 
 
 



 
 

               ĐỌC PHO KINH  

 
Khai nguồn trí tuệ đọc pho kinh  
Chỉ dạy Thánh hiền chẳng trọng khinh  
Đã biết vô thường đâu mộng tưởng  
Bình tâm học đạo rửa chơn hình  
Bao la vũ trụ Thiên vi chủ  
Trọng nghĩa thương dân rõ phận mình 
Chánh pháp ơn Trên bày khá rõ 
Công phu sửa tánh bỏ cuồng minh…. 
                  Yên Hà  
                 3/1/2022 

 

 

                TỰ KHEN TA 

Nhâm Dần năm mới tự khen ta  
Vui vẻ hân hoan đón tuổi già  
Gánh nặng lo toan dân một nước  
Phận nhà giữ vẹn lúc nguy gia! 
Sống đời gian khó đã từng trải  
Con cháu vợ hiền mừng với Ba.. 
Đời-Đạo tương liên đà trọn vẹn  
Duyên may gặp Đạo tránh mùi tà…. 
               Yên Hà  
              3/1/2022 
 
 

 



 
 

            CHÚC MỪNG 

CHÚC đến mọi nhà được thảnh thơi  
MỪNG Xuân năm mới rộn tươi cười  
NĂM Dần Cọp mạnh tan Có Vít  
MỚI mẻ muôn hoa rộ thắm vời  
HAI chốn Đông Tây vui hưởng Tết  
KHÔNG cho gian ác lộng nơi nơi  
HAI bên kết hợp lo cho nước  
HAI ngả bình yên đến trọn đời… 
                Yên Hà  
               7/1/2022 

 

 

               ĐÓN TẾT 

Ngồi buồn đón Tết nỗi tha hương  
Diệu vợi xa xăm ai có tường  
Từng đoạn ruột đau hồi tưởng lại  
Nhớ quê năm mới sách từng chương  
Nghe đâu trong nước những ngày lễ  
Tô đỏ phong quang bỡi “ách cường”! 
Văn Hiến nghìn năm dân Lạc Việt  
Cháu con hờ hững hoạ tai ương !... 
                   Yên Hà  
                  10/1/2022 
 
 

 



 
 

                  ĐẦU NĂM 

Đầu năm Nguyên Đán sắc màu thay  
Đẹp đẽ sân chầu buổi sáng mai  
Quan tướng quần thần quỳ kỉnh lễ  
Rợp trời cờ xí phất phơ bay  
Thiên triều toả phước dân thừa hưởng  
Bờ cõi yên vui bổn đức dày  
Trên dưới thuận hoà xây dựng nước 
Cầu xin hạnh phúc khắp nơi này… 
                 Yên Hà  
               11/1/2022 
 
 
 
     CHỢ CHỆT PHỐ TÀU 
 
Ở đây mùa lạnh đến nơi rồi 
Trắng xoá ngút ngàn tuyết đã rơi  
Cố quận là nơi nuôi bé lớn 
Ngóng nhìn xa thẳm tít chân mây 
Quê hương đón Tết huy hoàng đỏ! 
Đỏ khắp nẻo đường đến biển khơi 
Chợ Chệt phố Tàu tràn khắp chốn  
Tiền nhân choá mắt lánh chơi vơi !… 
                Yên Hà  
              13/1/2022 
 

 

 



 
 

              CHỜ NGƯỜI.. 

CHỜ người năm ấy suốt đêm thâu  
CHỜ mãi đến nay thấm nỗi sầu  
CHỜ tháng năm chờ người vẫn biệt ! 
CHỜ cho mái tóc trộn ra màu 
CHỜ mơ thao thức nhìn lên vách  
CHỜ bóng hình ai đã bạc đầu  
CHỜ suốt thời gian nằm lẻ bóng  
CHỜ thư nhận được ấm tình thân!… 
                  Yên Hà  
                 12/1/2022 

 

 

               KIẾN QUỐC 

Nghe nói bạn đang muốn cháu trai  
Năm nay Hổ xuất ở trần ai  
Nhìn răng râu mép trông phong độ 
May mắn nam nhi sở chí tài  
Đất nước đang cần danh võ sĩ  
Diệt Tàu chống Chệt, chúng dương oai  
Thanh bình thuở trước lo dành lại 
Kiến quốc rạng niên hai với hai… 
                   Yên Hà  
                  7/1/2022 
 
 

 



 

Thơ 

             THẢO CẦM VIÊN 

Nơi Thảo Cầm Viên sống chẳng ưng 

Cọp gầm buồn bực nhớ non rừng 

Cáo Chồn khiếp vía nên co móng 

Hươu Lộc kiêu oai phải mọp sừng 

Chúa tể sơn lâm danh dội khắp 

Vua loài thú vật tiếng vang lừng 

Nhâm Dần lão Hổ vòng nôn nóng 

Sớm thoát gông Tàu nước phục hưng… 

                 Duy Anh 

       Xuân Nhâm Dần 2022 

 

Thơ họa 

          HỔ NHỚ RỪNG  

Sống chuồng sụp bẩy Cọp sao ưng  
Gầm thét nhe răng khiếp cả rừng  
Lớn nhỏ đủ loài đều nể phục  
To tê Voi Gấu cũng co sừng  
Sơn lâm chúa tể chàng danh tiếng 
Dũng mạnh oai phong sống lẫy lừng  
Thời vận đang còn trong ngục tối  
Nhâm Dần năm mới sẽ hồi hưng!… 
                 Yên Hà  
               12/1/2022 



                

 
 

                CAM CHỊU 
Cam chịu sống đời lắm khổ đau  
Bon chen danh lợi vạn cơn sầu  
Thiêu thân cứ thế lao vào lửa  
Mổ mạnh tham mồi phải mắc câu  
Dịch bệnh thiên tai bao tứ hướng  
Sức người nhỏ bé quá điên đầu  
Tài hèn sức mọn đành cam chịu  
Thượng Đế chở che biết trốn đâu!… 
                  Yên Hà  
                 9/1/2022 

 

           ĐẾN THĂM CHÙA  

Ngày Xuân thong thả đến thăm Chùa  
Kỉnh lễ Từ Bi khấn vái mùa  
Nhang khói lung linh lời tụng niệm  
Nhịp đều kinh Phật khoả hiên đùa  
Không gian mờ ảo hồn bay bổng  
Hoà lẫn âm vang nguyện mõ khua  
Năm mới cầu xin điều ước muốn 
Bồ Đề ấn chứng gió êm đưa…. 
                 Yên Hà  
               15/1/2022 
 
 

 



 
 

              BIỂN SÓNG  

Biển sóng ngàn năm dội đến bờ  
Dạt dào cao thấp lúc tăng tơ  
Thuyền ai lướt gió trên dòng nước 
Ẩn hiện xa xăm tàu khuất mờ  
Có lúc thì thầm trong mộng tưởng  
Lắm khi nổi giận chẳng nên thơ  
Ngắm nhìn bãi cát vòm trời thẳm  
Thầm phục hoá công tạo cảnh mơ !… 
                    Yên Hà  
                   16/1/2022 

 

               ĐÃ ĐẾN TUỔI GIÀ  

Đã đến tuổi già nằm sát lưng  
Thời gian đều đặn quay, không ngừng  
Càng quay tuổi hạt càng chồng chất  
Nghe tiếng liên miên chúc chẳng ngưng  
Tết đến cháu con mừng nội ngoại  
Sống lâu trăm tuổi rượu tưng bừng  
Mom mem cũng đến gần đâu đấy 
Đau đớn châu thân bỏng cả lưng!… 
                 Yên Hà  
               18/1/2022 



                

 
 

             
           NHỚ XUÂN TA 

Lâu năm xa xứ nhớ Xuân ta  
Rạo rực trông mong ngày tháng qua  
Đông lạnh lui dần vui đợi Tết  
Để rồi u uẩn mắt lệ nhoà  
Năm nay cũng giống như năm ngoái  
Dịch bệnh tràn lan khắp cận xa 
Cõi tạm trần gian nhiều khốn đốn! 
Cầu xin Trời Phật độ phương tha !.. 
              Yên Hà  
             20/1/2022 

 

              MAI NỞ MUỘN 

Xuân về tươi mát cả bầu trời  
Mai muộn nở khoe vàng óng phơi  
Nụ hấp lộc xanh chen chậu lá  
Vẫn hoa ấy đẹp ngắm vui đời  
Đừng quên mùa luốt thôi đành bỏ ! 
Hết nước chanh thơm phản phất hơi  
Hạnh phúc sân nhà xem đủ kiểu  
Vui vui khách đến hẩy môi cười… 
                Yên Hà  
              22/3/2022 
 



 

 
   Thơ 

              VẪN MỈM CƯỜI 

Vẫn mỉm cười qua những đổi thay 

Cũng như đêm hết lại qua ngày 

Đi lâu người mệt dừng chân nghỉ 

Đậu mãi chim buồn vỗ cánh bay 

Thoát tục am rừng hồn thanh thảng 

Chê chi sợ tóc chuyện thêm rầy 

Đã không gì mất không gì được 

Về ngủ bờ lau mây trắng bay .. 

      Hòa Thượng Tịnh Đức 
 

Thơ họa 

             PHÀM GIAN  

Phàm gian cõi tạm cũng may thay! 
Cơ hội tiến thân học tháng ngày  
Hồi vị quê xưa tâm chí luyện  
Bền lòng kinh sử sẽ cao bay  
Bước qua bể khổ nhờ công đức  
Quên hết trần ai bợn quấy rầy  
Thôi nhé từ đây lòng mãn nguyện  
Thiêng Liêng Hằng Sống nhẹ nhàng bay… 
                 Yên Hà  
                15/1/2022 
 

 



 

Thơ 

                 XUÂN ĐẾN 

Xuân đến Xuân đi Xuân lại về 

Lòng tôi tha thiết vẫn say mê 

Xuân tô cảnh sắc thêm tươi thắm 

Xuân tạo đất trời ngắm thỏa thuê 

Xuân kết đoàn viên ngăn trắc trở 

Xuân đem hạnh phúc vẹn trăng thề 

Với Xuân sao cứ yêu Xuân mãi 

Rạo rực nhiều đêm chẳng ngủ nghê … 

               Trần Văn Dật 

            VL 27/12/2021 
 

Thơ họa 

                 XUÂN CHÚC 

Xuân sắc đất trời nay lại về  
Xuân sau Đông lạnh mát tươi mê  
Xuân hoa đua nở chào ong bướm  
Xuân đượm tình yêu ngào ngạt ghê  
Xuân đến lòng người nghe ấm lại  
Xuân vui hạnh phúc đón câu thề  
Xuân còn ray rức sầu non nước  
Xuân chúc rượu mừng trọn giấc nghê… 
                    Yên Hà  
                  21/1/2022 
 

 



 
 

             MẤT NƯỚC 

Mất nước hận mang mãi oán sầu  
Tổ Tiên gầy dựng nay còn đâu? 
Điêu ngoa dành giựt rồi đem bán 
Hải đảo đất liền mất đớn đau! 
Bản Gốc Ải Quan đà hiến giặc  
Hoàng Trường Sa mất dạng về sau  
Bản đồ đất Việt nhìn thương xót  
Đồ khốn vô tâm tạo thảm sầu!… 
                 Yên Hà  
                22/1/2022 

 

 

            LUẬT TRỜI 

Luật trời đâu thoát cảnh hưng tàn  
Vạn vật muôn loài sẽ biến tan 
Thầm nhắc cũng buồn song nghĩ lại  
Vô thường còn mất chớ la oan  
Sao dời vật đổi trên hoàn vũ  
Có đó rồi không chẳng tưởng màng  
Đã đến cõi trần là hữu phước  
Cố công tu học tiến lên thang… 
                 Yên Hà  
                25/1/2022 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

       DỰ TIỆC CUỐI NĂM 
 
Dự tiệc cuối năm bánh tráng giòn  
Rất ngon lẫu cá với gà non  
Canh chua đắt ý mùi gia vị  
Thịt nướng thơm tho bày ghế tròn  
Vui vẻ đồng lòng lo tiếp đãi  
Tươi cười cầu chúc vợ chồng son  
Nhâm Dần năm mới đều may mắn  
Hạnh phúc sanh con đã mỏi mòn!.. 
 
 
Hạnh phúc sanh con đã mỏi mòn  
Căn nhà thêm trẻ vợ chồng son  
Thêm người la khóc hằng mong muốn 
Thức giấc cả đêm khó ngủ tròn 
Khách đến thâm tình vui chúc tụng  
Cháu trai mau lớn giữ sông non 
Chung cùng tâm sự Nhâm Dần đến 
Dự tiệc cuối năm bánh tráng giòn… 
                  Yên Hà  
                25/1/2022 



 

 
 

             BÃI BIỂN QUÊ TÔI  

Bãi biển quê tôi khách viếng nhiều  
Nắng vàng sóng gợn ngã tiêu diêu.. 
Nơi đây lạc bước lòng thanh thản 
Tiên cảnh dạo chơi một buổi chiều  
Ngơ ngẩn trời xanh viền nước biếc 
Chuông chùa gần đó vọng buồn liêu  
Lâu ngày xa cách càng thêm nhớ  
Một thuở nâng diều gió mát hiu… 
                  Yên Hà  
                 26/3/2022 
 

 

           DIỄN ĐÀN THI  

Diễn đàn thi hoạ ngõ lời mời  
Âm hưởng thơ văn món thích chơi  
Nắng ấm trời trong buông gợi nét  
Mây mưa tầm tã ám u lời  
Trò hề nhân thế nhiều gian dối ! 
Khúc điệu ca ngâm dịu dễ vơi 
Đông đến xuân qua thu chuyển lá  
Chạnh lòng xúc động diễu vui đời… 
                  Yên Hà  
                 27/3/2022 
 

 

 
  



 
 

            THÁNG BA NỖI NHỚ  

Tháng ba nỗi nhớ chia tay  
Người đi kẻ ở không may buổi chiều  
Đạn rơi khói lửa đìu hiu  
Quanh co đồi núi ve kêu não sầu  
Sông Ba cuộn chảy đi đâu  
Nắng mùa nóng gắt thêm đau ngất trùng  
Địa danh Lộ Bảy ớn chùng 
Trên đường di tản..thân chôn không về !… 
               Yên Hà  
              21/3/2022 
 

 

            LÁ CỜ THIÊN  

Hồn lá cờ thiên chứa chất linh  
Màu vàng sọc đỏ núi sông mình  
Tượng trưng xương máu bao từng lớp ! 
Tranh đấu cam go nhục lẫn vinh  
Nỗi nhục bảy lăm mang triễu nặng  
Lưu vong trọn giữ tấm thâm tình  
Tung bay phất phới nhiều mơ ước  
Diệt địch tử rồi nước phục sinh !… 
                   Yên Hà  
                  1/4/2022 
 

 

 

 



 
 

            TÌNH QUÊ 

Xóm dưới làng tôi sống thái hoà  
Ông già bà cả chẳng lo xa  
Kính trên nhường dưới là khuôn phép  
Trai gái hẹn hò vui hát ca  
Vất vả quý ông lo vụ lúa  
Quý bà trồng trọt phụ ngày qua  
Bao người ở đó đều lưu luyến  
Tô thắm tình quê thích lắm mà … 
              Yên Hà  
              8/4/2022 

 

              CẢNH ẤY  

Trằn trọc đêm nằm nhớ đến ai  
Làng trên xóm dưới luỹ tre dài  
Con mương nước chảy nuôi đồng ruộng  
Mùa lúa xanh tươi thoảng gió lay  
Cuộc sống nông thôn bao kỷ niệm  
Ông cha mồ mả nắng hè say  
Chỉ là nhớ lại thời xưa cũ  
Cảnh ấy người quen gặp mỗi ngày  
                 Yên Hà  
                29/4/2022 
 
 

 



 
 

          THĂM MỘ MẸ                                                                                            

Xa về thăm mộ gió chiều lay                                                                       

Xe chở chạy theo mương nước dài                                                                 

Ngấn lệ mắt nhìn bia cắm mộ                                                                           

Lòng như đứt đoạn nỗi chua cay                                                                 

Chiến tranh chấm dứt sao thê thảm                                                        

Ngăn cách nghìn trùng khó đáo lai                                                       

Tưởng tượng mẹ nằm im giấc ngủ                                                           

Tình thương mẫu tử khó mà phai !…                                                              

               Yên Hà                                                                                                  

              29/4/2022 

Thơ họa 

                THĂM MỘ CHA 
Hương vừa đỏ ngọn, gió lung lay, 
Cha đã xa con...ngày tháng dài! 
Khung ảnh nghĩa trang, tim triễu nặng, 
Mộ bia rêu ẩm, mắt răm cay 
Đành lòng , vất vả thời nguy khốn, 
Tự nhủ, rồi đây buổi thái lai. 
Hội ngộ như vầy, đâu ước muốn? 
Lệ dâng nhoà nhạt, nắng chiều phai !... 
                          Yên Hà 

               29/4/2022 

               
 



 

 
 
 

                  TÌNH NHIỆM MẦU  

Tình mang nhân loại khắp bầu trời  
Tình kết thương yêu không thể lơi  
Tình chẳng phân ranh da chủng tộc  
Tình vui hoà khí chẳng thay dời  
Tình ca hiếu thảo cùng cha mẹ  
Tình toả tâm ta rạng sáng ngời  
Tình vốn nhiệm mầu ban Thượng Đế 
Tình là vốn quý…Hỡi người ơi !… 
                 Yên Hà  
                 6/5/2022 
 
 

              THỨC TỈNH 

Hào nhoáng văn minh quên nghiệp đời  
Trả vay mang lấy chẳng buông lơi  
Nhà cao lộng lẫy bao nhiêu đủ ? 
Vợ đẹp con ngoan muốn đổi dời  
Dục vọng căn nguyên bao thống khổ  
Bình tâm niệm Phật huệ quang khơi  
Vinh hoa phú quý như a phiện ! 
Trở gót xa mau thức tỉnh đời… 
                Yên Hà  
                9/4/2022 



 

 

 
 

             THỬ THÁCH 

Trần gian cõi tạm tưởng mù mờ.. 
Nhiều kiếp lắm đời vẫn tỉnh bơ  
Mộng ảo đêm nằm đều trái ngược 
Sử kinh chỉ dạy hiểu lơ mơ 
Sân si ái ố đà lây nhiễm  
Hiền triết vĩ nhân sách cứ lờ  
Thử thách lòng người là thế đó 
Công phu đạo pháp gắng may nhờ … 
                Yên Hà 
              27/5/2022   

 

         TUỔI GIÀ TỰ TRÀO 

Thơ thẩn sáng nào cũng uống trà  
Tay chân run rẩy bước vào ra  
Thân già chống gậy lưng không thẳng 
Ốm yếu khẳng khiu xương bọc da  
Trang giấy lem nhem nhìn chẳng rõ  
Nghe thơ vẫn thích đọc không ra  
Tịnh yên vài bữa rồi từ biệt  
Tiên Phật quây quanh rước lão qua !… 
                Yên Hà  
              28/5/2022 
 
Còn tiếp…   



   
                 



     

 

 

 

 

   

  

 

 

 


