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TÂY NINH

Đôi Lời Bộc Bạch

K

ính chào Quý Chức Sắc, Chức Việc, Quý
Hiền, và Bạn đọc kính mến,
Thi Tập Xướng Họa 2. Loan tải Văn, Thi, Ca do
quý tác giả ở Hải ngoại sáng tác, gồm có: Nam Lê,
Từ Nguyên (Oregon), Quang Thông, Yên Hà, Mai
Xuân Thanh, Đặng Xuân Linh, Hồ Nguyễn, TP, Song
Linh, Phương Hoa, Trần Như Tùng, Cao Mỵ Nhân,
Chu Hà, Viên Dung, Trịnh Cơ, Minh Nghĩa, Liêu
Xuyên, HV, Minh Thúy, Song Quang. Đồng sáng
tác trên nhiều hành lang Văn, Thơ, Nhạc, Họa, v.v...
Những tác giả trên, cho ra đời những tác phẩm
giá trị Văn, Thơ, Nhạc, v.v... như một tâm tình giao
lưu cùng chào thay bạn đọc. Tuy nhiên ở đây chuyên
về mục Thơ, Ca hầu hết xác định vị trí đúng đắn
trong thơ thời đại, với tâm tư của luật yêu thương
Đạo-Đời, qua âm hưởng của những tác phẩm đặc
sắc, ấm áp. Và khẳng định Thi Tập Xướng Họa 2
như một tập hợp tiết tấu âm hưởng cảm xúc tình tự
của mỗi tác giả.
Thi Tập Xướng Họa 2, là một tập hợp Thơ trong
15

Đôi Lời Bộc Bạch

cộng đồng Tín đồ Cao Đài Hải ngoại với những chất
thơ bảo cổ canh tân rất kinh điển, cùng lúc xuyên
qua nhiều trường phái khác nhau, chen đang vai mở
rộng sáng tác theo nhịp tim thời điểm năm 1926–1975.
Nay Thi Tập Xướng Họa 2, thổi vào cảm hứng
đầy chất sống chân thành, dạt dào, thêm sức mạnh
sáng tác, cưu mang tác phẩm của mình mạnh mẽ
chân lý Đại Đạo, lời thơ ngọt ngào thành những giai
điệu bay bổng, bởi thơ làm nên sức cuốn hút, mở
rộng không gian nhân bản và Đạo đức.
 Ban Biên Tập Nối Bước.
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Ưu Tư.

ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ÐỘ
TÒA THÁNH

TÂY NINH

THI TẬP XƯỚNG HOẠ II
❧❧ Trang Thơ Xướng Họa – 1
 THI BÀI 1:...

Ưu Tư.
Tiển Trưởng hồi qui tuổi tám ba,
Giật mình nhìn lại quãng đời ta.
Lục tư hạnh ngộ qua mau quá,
Bát thập ưu tư đến chẳng xa.
Tre yếu hoài mong măng sớm mọc,
Con thơ nào biết kế thừa cha.
Rồi đây cơ Đạo ai lèo lái,
Dìu dẫn nhơn sanh lánh nẽo tà.
## Từ Nguyên (28–12–2020)
ӰӰ Họa vận 1:
Niềm Ưu Tuổi Hạc.
Trưởng Huynh qui vị tám mươi ba,
Nhìn lại bản thân tám chục ta.
Sinh đến trần gian mau chóng quá,
Ngày về cõi tịnh chẳng còn xa.
17
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Tre già khô nhánh măng chưa trưởng,
Con dại xanh cành chửa kế cha,
Cơ Đạo rồi đây ai gánh vác,
Tổ Tông Nhơn Loại lánh đường tà.
## Nam le (28–12–2020)
ӰӰ Họa vận 2:
Nỗi Niềm Ưu Tư.
Huynh Trưởng ra đi tuổi tám ba,
Nhẹ nhàng nghĩ đến phận đời ta.
Vui mừng năm tới hân hoan đến,
Bát thập dư niên cũng thấy xa.
Nghĩ Đạo, thấm buồn thân phận trẻ,
Lo toan đủ thứ... vẫn xa Cha!
Cha truyền mối Đạo con thừa hưởng,
Chẳng lẽ trăm năm sống với tà!
## Yên Hà (Atlanta, 29–12–2020)
ӰӰ Họa vận 3:

Qui Thiên.

(Qua Thơ “ƯU TƯ” của TỪ NGUYÊN)
Qui Thiên, đồng Đạo đến chào “ ba”...!
Hưởng Thọ Tám Hai số kiếp ta…!
Thương Tiếc, thân bằng đưa dặm cách
Phân Ưu, thân quyến tiễn đường xa...!
Họ Hàng cầu nguyện Ơn Thầy Mẹ
18



Sóng Vỗ.

Con cháu kế thừa Đạo Đức cha
Thượng lộ an nhiên về bến giác
Nhơn sanh tránh dịch cõi gian tà...!
## Mai Xuân Thanh (28–12–2020)
ӰӰ Họa vận 4:

Sóng Vỗ.

Nhìn cơn sóng lượn giữa phong ba,
Tiếp nối vào bờ gợi ý ta,
Thân phận nhân sinh luôn réo gọi,
Huyền vi chơn pháp mãi truyền xa.
Gia tài gầy dựng ơn Tiền bối,
Con cái hưởng nhờ phước đức cha.
Dụng hết chí thành bồi đại nghiệp,
Mong nương chánh Đạo cải tâm tà.
## Quang Thông (30–12–2020)
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❧❧ Trang Thơ Xướng Họa – 2
 THI BÀI 1:...

Thọ Khổ Lập Công.
Làm Đạo khổ hành mới có công,
Công do khổ hạnh hợp hư không.
Quan Âm từ ái đắc Thiên vị,
Phi Chúa kiêu kỳ đạt Đạo không?
Thọ khổ hiểu thông cơm ngọc quý,
Gánh sầu đạt lý cõi non bồng.
Khổ công lập vị đàn em nữ,
Cõi thế nêu danh gái Lạc Hồng.
## Từ Nguyên (15–01–2021)
ӰӰ Họa Vận 1:
Gắng Nên Công.
Trường thi công đức gắng nên công,
Cuộc sống danh quyền rốt thiệt không.
Bồ Tát độ đời nên Phật vị,
Chúa Vua trị thế cơ đồ không.
Khổ công đắc vị ngôi trân quí,
Thành nghiệp siêu thăng đến Cơi Bồng.
Gương hạnh hậu sinh noi tiến bước,
Nữ Nam vinh hiển rạng con Hồng.
## Nam Le (15–01–2021)
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Công Quả Tu Hành.

ӰӰ Họa Vận 2:
Công Quả Tu Hành.
Tu hành lập vị đoạt kỳ công,
Công quả làm nền có phải không?
Thân khỏe, tâm an, gìn giới cấm,
Huệ khai, trí sáng, giữ tâm không.
Quản chi khổ nhọc trần gian gánh,
Nào có lo gì nhập cõi Bồng,
Nam nữ quyết tu đều đoạt vị,
Cao Đài độ dẫn, đại ân hồng.
## Quang Thông (15–1–2021)
ӰӰ Họa Vận 3:
Năng Cầu Tất Ứng.
Tu hành lễ sự mới thành công
Phật pháp nhiệm mầu tựa sắc không
Dưỡng tánh nguyên nhân cầu Bồ Tát
Tu tâm nguồn gốc nguyện Tiên Ông
Tùy duyên, phẩm hạnh mơ thiên cảnh
Theo bước chân như mộng cõi bồng
Vẫn niệm bài kinh Di Lặc Phật
Năng cầu tất ứng cánh chim hồng
## Mai Xuân Thanh (15–01–2021)

21

Trang Thơ Xướng Họa – 2

 THI BÀI 2:…

Sống Đạo.
Sống Đạo trước lo tự độ mình,
Gia đình thân tộc buổi cùng sinh.
Nhơn Sanh Xă Hội đồng Cha Mẹ,
Thế Giới Nhơn Loài một Chí Linh.
Nhơn Nghĩa Công Bằng thương khắp chúng,
Thương Yêu Bác Ái giúp đồng sinh.
Con đường Tam Lập lo bồi đắp,
Phổ độ chúng sanh về Ngọc Kinh.
## Nam Le.
ӰӰ Họa Vận 1:

Lối Sống.

Đạo là đường chọn bước cho mình
Tĩnh lặng để tìm một lối sinh
Toàn giới đỉnh đầu cung Phật Thánh
Chí Tôn Thượng Giới độ nhân linh
Công bình đời Đạo, gìn ngay thẳng
Đại ái ta người, giữ thật minh
Chăm sóc tư tâm nguồn huệ cảm
Bên đời viết đọc nghiện thơ kinh.
## Đặng Xuân Linh (14–01–21)
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An Nhàn.

 THI BÀI 3:…

An Nhàn.
Anh nhàn vô sự tiểu Thần Tiên,
Muốn sống cho an tránh lụy phiền.
Thế sự đừng lo nhiều biến động,
Hư trường chớ bận lắm chinh nghiêng,
Đường đời may rủi theo danh lợi,
Cửa đạo duyên phần thuận tự nhiên.
Phúc họa do mình trong cuộc sống,
An nhàn lạc Đạo hưởng Ân Thiên.
## Nam Le (14–01–21)
ӰӰ Họa Vận 1:
Cầu An Nhàn.
Thân an nhàn nhã đấy như Tiên
Thanh thản nào hơn, chẳng não phiền.
Huyền diệu Ơn Trên khai lối rạng
Đại Bi Từ Phụ độ đời nghiêng
Nhân sinh bình lặng không tranh biện
Nghĩa Đạo chan hoà rất dĩ nhiên
Họa phước tự tầm nơi cõi tạm
Niềm tin trì chí hướng Hoàng Thiên.
## Đặng Xuân Linh
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ӰӰ Họa Vận 2:
Vô Vi Thuần Đạo.
Thanh tịnh vô vi đạt cõi Tiên,
Thắng tình diệt dục tránh ưu phiền.
Đúng sai phản biện Đời thay đổi?
Tà chánh luận bàn Đạo có nghiêng?
Tùng Lý Vô Vi rèn Tánh tịnh,
Nương từ Bác Ái đạt Tâm nhiên.
Giúp Đời mượn sắc xây nền Đạo,
Đời rạng Đạo thành thuận Ư Thiên.
## Từ Nguyên (17–01–2021)
ӰӰ Họa Vận 3:
Thanh Thản An Nhàn.
Thanh thản an nhàn học Thánh Tiên,
Ưu tư lo lắng tạo buồn phiền.
Trần gian lối sống luôn tranh đấu,
Mảnh áo miếng cơm cảnh ngửa nghiêng.
Đạo Giáo dạy rằng nên thủ phận,
Bản thân tự tại giữ an nhiên.
Tu tâm sửa tánh là phương cách,
Giải thoát luân hồi hưởng phước Thiên.
## Yên Hà (Atlanta, 17–1–2021)
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Dậu Đỗ Bìm Leo.

 THI BÀI 4:…

Dậu Đỗ Bìm Leo.
Dậu đỗ bìm leo ngán thói đời,
Nhân tình thế thái chán cho người,
Thạnh thời dua nịnh xin ngôi tước,
Suy thế quay lưng trả chức rời.
Chính trị xưa nay luôn trái Đạo.
Thiền môn kim cổ chẳng theo Đời.
Tam Kỳ Đại Đạo Thầy khai sáng,
Thức tĩnh tầm về thuận lẽ Trời.
## Nam Le (17–01–21)
ӰӰ Họa Vận 1:
Bám Trụ Vũng Tâm.
Nhìn qua thế sự chán thay đời!
Nước bẩn bùn nhơ cũng bởi người.
Phẩm tước cao sang leo cố bám,
Quyền uy chức trọng giữ không rời.
Nhơn sanh phục vụ gìn tâm Đạo,
Bá tánh hy sinh trãi nghĩa Đời.
Bám cội nguồn khơi nơi Tổ Thánh,
Mới mong trụ vững trả Ơn Trời.
## Hồ Nguyễn (19–01–2021)
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ӰӰ Họa Vận 2:
Ứng Thí Trường Thi.
Ứng thí trường thi phụ cứu đời,
Sân si lục dục hại bao người.
Bon chen ham muốn chui vào bẫy,
Gian lận tham lam bám chẳng rời.
Thánh thiện từ bi luôn tự sửa,
Thất Chùa, là chốn gọi thương người,
Mong sao Thế Giới vui an hưởng,
Nước thái nhà yên thuận lẽ Trời.
## Yên Hà ( Atlanta, 19–1–2021)
 THƠ: BÀI 5:…

Ước Mơ Của Tôi.
Tôi có ước mơ trọn cuộc đời,
Mơ cùng Nhơn Loại một Cha Trời,
Đồng chung huynh đệ tương thân ái,
Không biệt màu da khác tộc người.
Bác ái muôn loài đồng kiếp sống,
Công bình vạn chủng cùng sinh thời.
Thương Yêu Phụng Sự Nhơn Sinh khắp,
Dìu độ thăng hoa quả tuyệt vời.
## Nam Le. (18–01–21)
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Giấc Mơ Của Tôi.

ӰӰ Họa Vận 1:
Giấc Mơ Của Tôi.
Ước mơ nhân loại hiệp muôn Đời,
Vạn giáo quy nguyên đồng kỉnh Trời.
Phụng sự chúng sanh gìn vạn vật,
Xả thân vì Đạo trọng con người.
Giàu trên nghèo dưới không còn nữa,
Mạnh được yếu thua đã lỗi thời.
Xã hội đại đồng cùng một Giáo
Thờ Cha kỉnh Mẹ tuyệt ngàn vời.
## Từ Nguyên (18–01–2021)
ӰӰ Họa Vận 2:
Đạo Dìu Đời.
Tu hành luôn để dạ thương đời,
Hằng giúp chúng sanh, đẹp ý Trời,
Phước Thiện dưỡng nuôi, tâm ái chúng,
Cửu Trùng độ dẫn, đức dìu người.
Muôn dân tu hết, ngăn đường ác,
Trăm họ an vui, thuận thế thời.
Nhàn cảnh Thần Tiên nơi địa giới?
Đại Đồng nào có phải xa vời?
## Quang Thông (20–1–2021)
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ӰӰ Họa Vận 3:
Khách Tạm Trần Gian.
Khách tạm trần gian thử thách đời,
Giấc mơ cùng sống với cha Trời.
Chúng sanh cảnh ngộ vui an hưởng,
Tránh lối nhỏ nhen chia rẽ người.
Dưới đất trên cao đều hít thở,
Hạo Nhiên khí chất thuở sinh thời.
Khoan hồng độ lượng là phương cách,
Giải thoát trần gian sống dịu vời.
## Yên Hà (Atlanta, 20–1–2021)
ӰӰ Họa Vận 4:
Ước Mơ Của Tôi.
Hữu thân thọ kiếp quán ân đời,
Nhân quả trả vay vốn luật Trời.
Đức độ từ bi noi thánh thiện,
Công bình bác ái hướng tâm người.
Bao thân vạn khổ nhồi căn quả,
Bốn bể năm châu thúc mạc thời.
Tứ chuyển an cư đời phúc lạc,
Đại Đồng nhân loại chẳng xa vời.
## TP (24–01–2021)
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Thơ: Trả Nợ Cho Ai?

 THI BÀI 6:…

Thơ: Trả Nợ Cho Ai?
Đã trót sinh ra ở cõi đời,
Nghiệt oan chồng chất chẳng hề vơi,
Công Cha Thầy dạy cho khôn lớn,
Nghĩa Mẹ Cô răn đức sáng ngời.
Ơn nặng người nông ban lúa thóc,
Nghĩa cao chiến sĩ tử vì đời.
Biết ai trả nợ cho xong nghiệp,
Kiếm Đức Chí Tôn phụng sự Người.
## Từ Nguyên (22–01–2021)
ӰӰ Họa Vận 1:
Nợ Nghiệp Khó Vơi.
Sinh ra một kiếp ở trên đời,
Nợ nghiệp luân hồi trả khó vơi.
Cha Mẹ công dầy thân xác tục,
Mẫu Thầy ơn nặng khí hồn ngời.
Vạn Linh nuôi dưỡng bao công khó,
Sanh chúng cưu mang lắm cuộc đời.
Cửa Đạo tu hành mong trả hết,
Lập công phụng sự trước cho người.
## Nam Le. (22–01–21)
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ӰӰ Họa Vận 2:
Trả Xong Một Kiếp.
Nợ mang nhiều kiếp sống trên đời,
Nếu trả lần hồi thiệt khó vơi,
Phật Dám liều thân tròn phận sự,
Quan Công đắc kiếp để gương ngời.
Trả xong hết nợ nhờ tâm đức,
Nào quản chi thân, phủi nghiệp đời.
Muốn dứt luân hồi sau kiếp sống,
Quên mình, chỉ biết sống vì người 1.
## Quang Thông (23–1–2021)
ӰӰ Họa Vận 3:
Vẫn Thấy Phận Mình
Vẫn thấy phận mình nợ với đời,
Miếng cơm mảnh áo lắm chơi vơi.
Không ai tránh khỏi vương mang khổ,
Mở lối tu thân rạng sáng ngời.
Lương thiện cứu người khi hoạn nạn,
Nói lời Tiên Phật để khuyên đời.
Làm lành, lánh dữ tin Thần Thánh,
Trả hết nợ mang số kiếp người.
## Yên Hà (Atlanta, 23–1–2021)
1 Bài Con Người Có Thể Trả Hết Nợ Trong Một Kiếp? Ngài Hồ
Bảo Đạo.
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Nợ Trần Ai

ӰӰ Họa Vận 4:
Hữu thân thọ kiếp quán ân đời,
Nhân quả trả vay vốn luật Trời.
Đức độ từ bi noi thánh thiện,
Công bình bác ái hướng tâm ngời.
Bao thân vạn khổ nhồi căn quả,
Bốn bể năm châu thúc mạc thời.
Tứ chuyển an cư đời phúc lạc,
Đại Đồng thế giới thảnh thơi người.
## TP (24–01–2021)
ӰӰ Họa Vận 5:
Nợ Trần Ai
Trần ai nặng nợ ở trong đời
Chướng mắt trái tai chẳng thấy vơi
Cha Mẹ sinh con đom đóm sáng
Ơn Thầy dạy trẻ nước trong ngời
Tham sân lợi lộc luôn đòi hỏi
Ái dục công danh dám nghỉ ngơi
Khẩu nghiệp hung hăng rồi tự nhận
Long Hoa phán xét kiếp con người...!
## Mai Xuân Thanh (25–01–2021)
 THƠ: BÀI 7:…

Xuân.
Xuân mang sắc thắm đến muôn hoa,
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Xuân đến cành mai tỏa sáng nhà.
Xuân điểm sắc Đời vàng rực rỡ,
Xuân tô nét Đạo trắng thanh ba.
Xuân gieo sức sống nơi dương thế,
Xuân ướm yêu thương cõi trược tà.
Xuân tạo niềm tin nơi tuổi trẻ,
Xuân ươm hy vọng đến muôn nhà.
## Từ Nguyên (23–01–2021)
ӰӰ Họa Vận 1:
Xuân Thơ.
Xuân thắm vườn thơ đẹp mắt hoa,
Xuân tô cảnh sắc đến quê nhà.
Xuân khơi ngõ tối tăm u mỡ,
Xuân nguyện với lòng cõi Thánh-Ba *
Xuân nẩy mầm non xanh Vũ trụ,
Xuân gởi tình thương chốn gian tà.
Xuân vui giới trẻ ham nền Đạo,
Xuân khấn cầu xin khỏe cả nhà.
## Yên Hà (Atlanta, 23–1–2021)
ӰӰ Họa Vận 2:
Xuân Nguyện An Vui.
Xuân thấm màu tươi vạn sắc hoa,
Xuân mang vẽ đẹp khắp quê nhà.
Xuân Đời sẽ mở màn u tối,
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Mùa Xuân Sang.

Xuân Đạo đã ban ân xá ba.
Xuân tỏa tình thương chan Vạn Vật,
Xuân hòa công chánh xóa mưu tà.
Xuân tâm nhơn loại ham tầm Đạo,
Xuân nguyện an vui đến mọi nhà.
## NAM LE (23–01–21)
ӰӰ Họa Vận 3:
Mùa Xuân Sang.
Xuân sang rạng rỡ, tỏa muôn hoa
Xuân chúc an khang đến vạn nhà
Xuân Đạo mở lòng, trang Đại ái
Xuân tâm khai trí đấng tài ba
Xuân thanh thản, tránh Đời trần bụi
Xuân thảnh thơi, khởi ánh nguyệt tà
Xuân vọng yên lành cho hậu thế
Xuân cầu tia sáng chiếu chan hoà...
## Song Linh (23–1–2021)
 THƠ: BÀI 8:

Hoa Xuân.
Mai vàng nở nhụy đón Xuân sang,
Cẩm chướng ngây thơ dưới ánh quang,
Mộng Điệp khoe duyên theo gió nhẹ,
Hồng Nhung đậm nét mãi danh vang.
Lay Ơn quyến rũ bên cành trúc,
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Vạn Thọ ngu ngơ cạnh Địa Lan.
Cúc Đóa vàng ươm nhuần đạo pháp,
Thủy Tiên mộng ước cảnh thiên đàng.
## TP.
ӰӰ Họa Vận 1:
Vườn Xuân.
Hoa Đào khoe sắc đón xuân sang,
Mộng điệp, huỳnh mai hứng ánh quang.
Cẩm chướng mong manh thanh thoát nở,
Hồng nhung tươi thắm tỏa duyên vang.
Lay ơn rực đỏ bên mai trắng,
Vạn thọ vàng thanh cạnh tía lan.
Cúc bạch thanh bai thuần huệ tánh.
Thuỷ tiên hương thoảng mộng Thiên Đàng.
## Nam Le.
ӰӰ Họa Vận 2:
Trăm Hoa Đua Nở.
Trăm hoa đua nở báo xuân sang,
Khoe sắc hương thơm cảnh mỹ quan.
Cúc thắm vàng tươi màu cửa Phật,
Nhung kia đậm nét rõ danh vang.
Hoa nào cũng đẹp nhìn ưa thích,
Vạn Thọ quê mùa cạnh tía lan.
Huệ trắng, vàng, xanh màu quý phái,
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Mai.

Thuỷ Tiên âm hưởng cảnh Thiên Đàng.
## Yên Hà (Atlanta, 25–1–2021)
ӰӰ Họa Vận 3:

Mai.

Mai nở đưa tin xuân đã sang,
Mai đem nắng ấm ánh Dương Quang.
Mai vui đàn trẻ chơi đầu ngỏ,
Mai họa đàn chim hót rộn vang.
Mai chúc đệ huynh trọn Đạo nghiệp,
Mai mừng Tỷ Muội thắm như Lan.
Mai về gợi nhớ già thêm tuổi,
Mai nhắn tầm nguyên cõi Địa đàng.
## Từ Nguyên (25–01–2021)
ӰӰ Họa Vận 4:

Đào.

Đào khoe nét đẹp đón xuân sang,
Đào trổ hồng tươi hứng ánh quang.
Đào đến muôn người vui rộn rã,
Đào về trăm họ tiếng reo vang.
Đào mừng Tỷ Muội nhuần nghĩa Đạo,
Đào chúc Đệ Huynh thắm sắc lan.
Đào gợi Thiên Ân gìn sứ mạng,
Đào cầu vạn chủng đến Thiên Đàng.
## Nam Le. (26–01–2021)
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ӰӰ Họa Vận 5:
Xuân Tết Tân Sửu.
Thiên hạ sẵn sàng đợi Tết sang
Cội mai trĩu búp ánh thiều quang
Bông hồng, đào thắm tơ duyên vội
Đại đoá cúc vàng sáo trúc vang
Đứng tuổi say mê đôi bó huệ
Cao niên thích thú một chùm lan
Điện Thờ Phật Mẫu hoa thiên lý
Tín ngưỡng nhơn sanh rạng địa đàng...!
## MAI XUÂN THANH (26–01–2021)
ӰӰ Họa Vận 6:
Xuân Ngắm Hoa.
Nụ Mai phủ gốc sắp Xuân sang
Hàng Thọ búp ngà dưới nắng quang
Dãy Huệ tinh anh màu trắng mịn
Thuỷ Tiên vàng ánh nhánh vươn vang
Cây Đào tím nhạt bun hoa cánh
Cúc bạch hồng pha, cận chậu lan
Thời tiết đất trời niềm vạn sắc
Ngàn màu tô đẹp cõi trần đàng.
## Đặng Xuân Linh
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Xuân Tha Hương.

 THI BÀI 9:…

Xuân Tha Hương.
Tết về vui hưởng Xuân tha hương,
Quanh chợ xôn xao mấy gốc đường.
Cũng pháo, cũng lân, vang rộn rã,
Nào xe, nào cộ, đẹp khoa trương.
Vui trong đôi buổi im hoan cảnh,
Buồn lại nhiều ngày nhớ cố hương.
Thực phẩm đủ đầy chờ con trẻ,
Đứa về, đứa bận lạt tình thương!
## Nam Le (25–01–2021)
ӰӰ Họa Vận 1:
Xuân Nhớ Quê.
Xuân đến lòng đau nhớ cố hương,
Nhớ bao mòn mỏi gót lên đường.
Nhớ ngày êm ấm bên hàng xóm,
Nhớ lúc xa lìa nơi bến trương.
Nhớ thuở chung trường chung lớp học,
Nhớ khi bỏ nước sống ly hương.
Nhớ từng góc phố từng sông bến,
Nhớ quá quê nhà, nhắc quá thương!
## Hồ Nguyễn (27–01–2021)
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 THI BÀI 10:...

Đạo Thanh Đời Rạng.
Vào Đạo gắng gìn hạnh đức trong,
Chung quy vui bước đến rừng tòng.
Cơm rau dưa muối nghèo thanh bạch,
Áo trắng rơm hài tâm tịnh không.
Lánh chốn hồng trần đời tĩnh lặng,
Tìm về cửa Phạm Đạo quang thông.
Đạo thanh Đời rạng người người mến,
Bạch Ngọc Tông Đường đợi đợi mong,
## Từ Nguyên (Oregon, 26–01–2021).
ӰӰ Họa Vận 1:
Tầm Về Cửa Đạo.
Tầm về cửa Đạo giữ lòng trong,
Xả phú cầu bần đến núi tòng.
Dưa muối khổ kham tâm trí rảnh,
Tương rau đam bạc cởi trần không.
Hồng trần xa lánh vui chuông mõ,
Nẽo Thánh bước vào học Đạo thông.
Bạch Ngọc Thiên Đàng mong đắc đến,
Hiển vinh hội ngộ Tổ Tông mong.
## Nam Le. (California 26–01–2021).
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Tu Học.

ӰӰ Họa Vận 2:

Tu Học.

Người tu tư tưởng gắng gìn trong,
Bền chí kiên tâm sánh bá tòng.
Lăn lộn giữa đời đừng nhiễm tục,
Chịu đau trả nghiệp tựa như không.
Giúp đời bù lại Ơn Trên độ,
Học Đạo giồi mài giáo pháp thông.
Đời Đạo lo tròn công nghiệp rạng,
Ngày về nhẹ bước có chi mong.
## Quang Thông (28–1–2021)
ӰӰ Họa Vận 3:
Đạo Thạnh Đời Hưng.
Nhập môn rồi giữ hạnh thanh trong,
Kinh kệ an vui cảnh bá tòng.
Áo trắng trau tâm gìn sắc bạch,
Khăn đen luyện tánh trở màu không,
Hồng trần chốn đọa đời người đắm,
Cửa Phạm nơi tu đạo đức thông.
Đạo thạnh Đời hưng người quí mến,
Tông đường đông đảo dạ cầu mong.
## Nam Lê.
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ӰӰ Họa Vận 4:
Đạo Thanh Đời Rạng.
Âm Dương lắng đục lần hồi trong,
Phụng sự nhơn sanh hướng bóng tòng.
Đạo đức thịnh hưng không đến có,
Hình hài tàn lụn có rồi không.
Lơ là luyến dục lâm đường bế,
Quyết chí tu hành ắt hạnh thông.
Ơn phước đủ đầy oan trái diệt,
Định duyên giác tuệ chẳng cầu mong.
## TP.
ӰӰ Họa Vận 5:

Cõi Nhàn.

Đạo đức dạy người sống sạch trong
Hiên ngang bền vững tựa thân tòng
Từ bi tâm chánh thuần sinh diệt
Bác ái lòng lành rõ sắc không
Nhờ bởi tu thân nên thấu suốt
Cũng vì học Đạo mới hanh thông
Sau hồi cựu vị về miên viễn
Cực Lạc thanh nhàn thỏa ước mong.
## Phương Hoa (JAN 27th 2021)
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Đạo, Đời Thanh Rạng.

ӰӰ Họa Vận 6:
Đạo, Đời Thanh Rạng.
Sống trần mọi sự để lòng không
Nào ước lợi danh chốn bá tòng
Tình nghĩa thương gìn gương thiết sạch
Nhân gian thiện giữ ý ngần trong
Dù nương cõi tạm, thân tu tịnh
Đã hướng Đạo Trời, trí phải thông
Người Đức, lượng lòng ai cũng mến
Có Thầy ngự chiếu ngưỡng Thiên mong.
## Đặng Xuân Linh (29–01–2021)
ӰӰ Họa Vận 7:
Đạo Thanh Đời Rạng
Đường về quê cũ vốn thân trong,
Nhặt thúc giọng oanh hướng bá tòng.
Hạnh đức dầy công vô ý tạp,
Đường tu viên mãn hữu tâm không.
Đạo thanh đời rạng thần hoan lạc,
Chí cả đức đầy lý hiển thông.
Tứ chuyển Thần Tiên lâm tái thế,
Đại Đồng nhân loại thỏa cầu mong.
## TP (29–01–21)
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 THƠ: BÀI 11:…

Đón Tân Niên
Đông tàn nắng đến rọi bên hiên,
Vạn vật chuyển mình đọ sắc duyên.
Pháo nổ tạch đùng mừng năm mới,
Chuông vang ầm ỷ đón tân niên.
Huynh Đệ nâng ly mừng hạnh ngộ,
Chị em cạn chén chúc nên duyên.
Hai không hai mốt năm quý nhứt,
Vạn vật an lành hưởng phước Thiên.
## Từ Nguyên.
ӰӰ Họa Vận 1:
Vui Xuân Hội Ngộ.
Xuân đến Mai Đào trổ trước hiên,
Cúc vàng Thủy trắng kết Hồng duyên,
Đì đùng pháo nổ mừng năm mới,
Thánh thót chuông ngân đón mới niên.
Nhơn loại nâng ly vui hội ngộ,
Gia đình chúc phúc vẹn nhơn duyên.
Thương yêu nhơn nghĩa tình quí nhứt,
Kính chúc Xuân Vui hưởng lộc Thiên.
## Nam Le.
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Đón Xuân Tân Sửu - 2021.

ӰӰ Họa Vận 2:
Đón Xuân Tân Sửu - 2021.
Gió bấc mưa dầm ướt mái hiên
Vội vàng khách chạy núp may duyên
Đồng Nhi Thánh Thất bao thanh nữ...?
Lễ Sĩ Cao Đài mấy tráng niên...?
Tết nhứt, khẩu trang còn lo sợ
Vaccine, mặt nạ vẫn ưu phiền
Sân si, khẩu nghiệp «đi» âm phủ
Dữ đọa lành thăng tới cõi Thiên...!
## Mai Xuân Thanh (27–01–2021)
ӰӰ Họa Vận 3:
Chúc Xuân
Xuân nồng len lén ghé đầu hiên
Mây nước hòa ca rực thắm duyên
Chúc tết nhà nhà vui suốt tháng
Mừng luôn chốn chốn phúc toàn niên
Từ bi trao gửi thâu nhân đức
Bác ái chuyền cho gặt phước duyên
Sống cõi nhân gian tu lập quả
Ngày về thưởng vị bởi Hoàng Thiên.
## Phương Hoa (Jan 27th 2021)
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 THI BÀI 12:…

Xuân
XUÂN khiến Đất Trời thắm sắc hoa,
XUÂN đem hạnh phúc đến muôn nhà.
XUÂN hoan hỷ khánh an thiên hạ,
XUÂN rộn ràng mừng tuổi Mẹ Ba.
XUÂN rước thái bình về nẻo chánh,
XUÂN đem sanh chúng thoát tâm tà.
XUÂN thêm tiến hóa cho nhơn loại,
XUÂN rưới nguồn ân đến vạn nhà.
## TP.
ӰӰ Họa Vận 1:

Xuân.

XUÂN về Trời Đất đượm hương hoa,
XUÂN đến hân hoan khắp mọi nhà.
XUÂN lại an vui chan thế giới,
XUÂN đem trường thọ Mẹ cùng Ba.
XUÂN thương cảm hóa về đường chánh,
XUÂN hận khiến xui vấp nẽo tà.
XUÂN xóa tan đi bao cách biệt,
XUÂN hòa hạnh phúc đến muôn nhà.
## Nam Le.
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New Year, New Hope.

ӰӰ Họa Vận 2:
New Year, New Hope.
New Year, the Ox not too far,
Spring brings good lucks, ends trauma.
Wear masks, vaccine cease all loses,
Prayers, God’s bless shines from stars.
Two One (2021) the world has new hopes,
Let’s wish new year, new era.
Please God help bring happiness.
Freedom, justice, and no wars.
## Từ Nguyên (27–01–2021)
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❧❧ Trang Thơ Xướng Họa – 3
Thánh giáo ĐỨC CHÍ TÔN:
«Ôi! Xuân tàn rồi Xuân đến, cái Xuân của người
đã rấp lụn hao mà rồi cái Xuân của trời đất nước
non cũng chưa chắc là vô cùng tận. Các con nếu
biết chịu khổ tâm, biết dày vò tình thế, biết chịu
kém sút trong nẻo lợi đường danh, biết chịu thiệt
mình mà đặng cho kẻ khác, biết đổ lụy để cho kẻ
vui cười, biết nhọc nhằn trong kế sinh nhai, biết
giữ tâm trí cho thanh bạch, đừng nhơ bợn của
chẳng nên dùng, biết động mối từ tâm, thương
người hơn kể mình thì là các con được tắm gội
hồn trong mà về cùng Thầy đó. Nét nào chưa vẹn,
khá biết sửa lần chớ nên trì hưởn.»
ӲӲ (TNHT)

 THƠ. BÀI 1:…

Xuân Xanh Không Trở Lại
Năm Tý mãn Sửu sang mừng Tết đến.
Khắp nhân gian vui nghỉ đón xuân sang.
Xuân thắm tươi trong sáng tựa mai vàng.
Mang sức sống giúp người tròn Đạo sự.
Xuân Trời Đất vần xoay không tư lự.
Xuân mãn rồi xuân đến xuân hồi qui.
Xuân của người một thoáng chợt bay đi.
Xuân sanh ấy một đi không trở lại.
Xuân nhắc nhở kiếp sanh đâu còn mãi.
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Diễn Lời Thầy Dạy

Người ưu tư tự hỏi việc Đạo xong?
Câu thệ minh vì Đạo đã tròn không?
Nhiều công quả sửa sai lầm lỗi cũ?
Đã tự hỏi gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Hãy tận tâm vì Đạo cả Thiêng Liêng.
Hãy hiên ngang bước tới chẳng ưu phiền.
Đường lập vị thời gian không đợi mãi.
Xuân mãi đến tuổi đời nào trở lại,
Bỏ lại ta với mớ tuổi chập chồng.
Thân hao gầy già yếu trí cùn thông.
Nguồn năng lực thanh xuân dần kiệt quệ.
Hãy tỉnh thức hãy dùng gươm thần huệ.
Diệt vô minh tầm ánh sáng đạo vàng.
Hãy hy sinh phụng sự kẻ lầm than.
Dâng hiến cả mảnh đời còn xót lại.
Xuân sẽ ở bên ta… và mãi mãi.
## Từ Nguyên (Oregon) (28–01–2021)
 THƠ. BÀI 2:…

Diễn Lời Thầy Dạy
Xuân đến rồi xuân lại sẽ tàn,
Xuân người hao lụn mỗi xuân sang.
Nước non chưa chắc xuân vô tận,
Nẻo lợi không tranh, danh chẳng màng.
Chịu thiệt để phần người hơn đặng,
Gánh đau cho kẻ khác cười vang,
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Giữ tâm thanh bạch đừng nhơ bợn,
Tắm gội hồn trong về Niết Bàn.
## Quang Thông (30–1–2021)
ӰӰ Họa vận 1:
Theo Lời Thầy Dạy
Xuân đến rồi đi Xuân lại tàn,
Xuân Đời hao lụn bước xuân sang,
Xuân Trời non nước không vô tận,
Nẽo lợi đường danh có chẳng màng.
Chịu thiệt phần mình người được lợi,
Cam đau số phận kẻ cười vang.
Trí Tâm thanh bạch Hồn trong sạch,
Hội hiệp cùng Thầy cõi Niết Bàn.
## Nam Le (30–1–2021)
ӰӰ Họa vận 2:

Xuân Mai

Xuân qua xuân lại xuân mau tàn,
Xuân thế lụn hao xuân mãi sang.
Xuân nhắn thanh xuân nào bất tận,
Xuân khuyên danh lợi chẳng nên màng.
Xuân cưu mang lá thu rơi rụng,
Xuân nhận tuyết tàn đông lạnh vang.
Xuân mãi vì Đời vì Đạo cả,
Xuân mai rực rỡ ngự Thiên Bàn.
## Từ Nguyên (30–01–2021)
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Mai Xuân

ӰӰ Họa vận 3:

Mai Xuân

Mai Xuân hết Tết héo hoa tàn
Mai búp mừng Xuân lúc bước sang
Mai lộc xanh non trời ấm áp
Mai chồi tươi thắm đất mơ màng
Mai hồng cúc trúc đàn ca hát
Mai huệ lan đào sáo thổi vang
Mai đẹp huy hoàng sân Thánh Thất
Mai vàng Thiên tuế Chí Tôn Bàn
## MAI XUÂN THANH (30–01–2021)
 THI BÀI 3:…

Biết Đạo
Biết Đạo, biết ta, biết đến người,
Biết đời, biết thế, giữ mình thôi.
Dinh hư tiêu trưởng tồn vong biết,
Thành bại sang hèn khóc lẫn cười.
Cuộc thế thăng trầm danh với lợi,
Thói đời đen bạc thiệt thành chơi.
Biết thân nô lệ nào ham sống,
Biết nhục vinh quyền thuận lẽ Trời.
## Nam Le. (29–01–21)
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Trang Thơ Xướng Họa – 3

ӰӰ Họa vận 1:
Biết Xuân Trong Đạo
Biết xuân luôn đến với muôn người,
Biết ánh mai vàng rạng khắp nơi.
Biết tuổi thanh xuân nào trở lại,
Biết xuân trong Đạo vẫn luôn cười.
Biết vì sanh chúng tầm nguồn Đạo,
Biết khổ vì người gát cuộc chơi.
Biết cõi trần gian là quán trọ,
Biết xuân mầm sống phước ân Trời.
## Từ Nguyên (Oregon, 30–01–2021)
ӰӰ Họa vận 2:
Thấy Xuân Nhớ Quê Trời.
Thấy Xuân đã đến với muôn người,
Thấy đóa Mai Đào trổ khắp nơi.
Thấy Thế tồn vong xuân mãi đẹp,
Thẩy Đời tiêu trưởng tuổi luôn cười.
Thấy Người giành lợi như trường đấu,
Thấy Đạo tranh quyền tợ cuộc chơi.
Thấy khách phàm trần quên vị cũ,
Thấy Xuân nhắc bạn nhớ quê Trời.
## Nam Le (31–01–21)
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Học Tu

ӰӰ Họa vận 3:

Học Tu

HỌC chữ từ bi để giúp người
HỌC rành mối ĐẠO giữ không thôi
HỌC nhìn lỡ vận đừng khinh mạn
HỌC thấy sa cơ chẳng giễu cười
HỌC thuộc chơn kinh hành cẩn cẩn
HỌC tròn chánh pháp chớ đùa chơi
HỌC đường Thầy dẫn chăm tu tập
HỌC biết khiêm cung với đất trời
## Phương Hoa (JAN 31st 2021)
ӰӰ Họa vận 4:
Vui Với Đạo
Vui thấy chúng sanh biết quý người,
Vui làm việc thiện tránh gian thôi.
Vui tình huynh đệ đồng môn giúp,
Vui hiểu lẫn nhau bỏ nhạo cười.
Vui biết tâm người giàu thiện tính,
Vui nguồn đạo hạnh chớ ham chơi.
Vui vì Thầy Mẹ lo tu sửa,
Vui học Thánh kinh, thấu lẽ Trời.
## Yên Hà (Atlanta, 1–2–2021)
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Trang Thơ Xướng Họa – 3

 THI BÀI 4:…

Sống Đơn Giản Và Thanh Bạch.
Sống sao đơn giản đời vui yên,
Biết đủ dẫu nghèo vẫn tự nhiên,
Trị được tính mình hay khắc khổ.
Gìn cho bản ngã chớ chinh nghiêng.
Tiểu nhân vụ lợi thường hư đốn,
Quân tử vị nhân hợp lẽ Thiên.
Thanh bạch ưu bần luôn trọn nghĩa,
Dìu Đời nhập Đạo đặng qui nguyên.
## Nam Le (31–01–21)
ӰӰ Họa vận 1:
Cuộc Sống Dạy Người
Cuộc sống dạy người 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 hưởng cõi Thai Thiên.
Thanh bần, trong sạch, luôn vì nghĩa,
Đắc quả, hồi quy, Cựu Vị nguyên...
## Yên Hà (Atlanta, 31–1–2021)
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An Bần Lạc Đạo

ӰӰ Họa vận 2:
An Bần Lạc Đạo
Sống chuộng thanh bần đời sẽ yên,
Sống nghèo đơn giản tâm an nhiên.
Sống tùng lục dục tình lay động,
Sống vị thất tình tánh ngả nghiêng.
Sống chuộng an bần cầu tĩnh lặng,
Sống tầm lạc Đạo hưởng Ân Thiên.
Sống tâm phụng sự vì nhơn loại,
Sống Đạo dìu Đời vị phục nguyên
## Từ Nguyên (31–01–2021)
 THI BÀI 5:…

Kính Đấng Cha Lành
Kính Đấng Cha Lành Đức Chí Tôn,
Ngài thương con trẻ cứu linh hồn.
Giáng Linh khai Đạo truyền Chơn Pháp,
Phổ hoá Đạo Trời dạy Thánh Ngôn.
Thế giới nhân loài, xa đạo đức,
Luân thường, lễ giáo bị xoi mòn.
Kỳ Ba Đại Đạo, thời quy nhứt,
Đại xá con khờ, mở trí khôn....
## Yên Hà (Atlanta, 25–1–2021)
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Trang Thơ Xướng Họa – 3

ӰӰ Họa vận 1:
Kính Đại Từ phụ
Đại Từ Phụ Đức Thiện Thiên Tôn
Hỉ xả trần mê cứu vạn hồn
Ảo diệu huyền linh truyền Chánh Pháp
Nhiệm mầu giáng dạy phổ Chơn Ngôn.
Mong cầu nhân thế không suy tính
Biết giữ nghĩa ân khó luỵ mòn.
Đại Đạo kỳ ba thời xá tội
Tu tai mắt... trí sẽ khai khôn.
## Đặng Xuân Linh
ӰӰ Họa vận 2:
Tin Đấng Cao Đài
Cha Trời thật Đấng Đại Thiên Tôn,
Hỉ xả Từ bi độ xác hồn.
Trợ tử đỡ nâng nhiều Bí Pháp;
Phù sinh giảng dạy vạn Chơn ngôn.
Cung Diêu Mẹ đợi lòng thương xót,
Điện Ngọc Thầy trông dạ mõi mòn.
Mồng chín tháng Giêng ngày phải nhớ:
Phi thường trả được nợ Càn Khôn?
## Hoàn Nguyên (Xuân Tân Sửu 2021)
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Mùng Chín Tháng Giêng.

ӰӰ Họa vận 3:
Mùng Chín Tháng Giêng.
( VÍA ĐỨC CHÍ TÔN )
Vía Từ Phụ, Đại Lễ Thiên Tôn
Tín hữu Cao Đài thể phách hồn
Tân Luật phổ truyền hành Chánh Pháp
Long Hoa phán xét học Chơn Ngôn
Con người vô lại làm hư hại
Luân lý lễ nghi bị xói mòn...!
Dưỡng tánh hiền lương, ai khẩu nghiệp?
Tôn Sư trọng Đạo quẽ càn khôn...!
## Mai Xuân Thanh (31–01–2021)
ӰӰ Họa vận 4:
Mừng Lễ Vía Đức Chí Tôn
Mừng Lễ Cha Lành Đức Chí Tôn,
Từ Bi sanh hóa Vạn Linh Hồn.
Khai minh Đại Đạo qui Chơn Giáo,
Bố hóa Vạn Linh ban Thánh Ngôn.
Phổ độ nhơn loài phong hóa kém,
Xá ân sanh chúng đức tâm mòn,
Nguyện dâng Tam Bữu lên Thiên Phụ
Hỷ xả Từ Quang mở huệ khôn.
## Nam Le. (31–01–21)
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Trang Thơ Xướng Họa – 3

ӰӰ Họa vận 5:.
Vía Đức Chí Tôn
Tháng Giêng Mùng Chín Vía Thiên Tôn,
Khai Đạo Kỳ Ba cứu vạn hồn.
Phục nhứt Ngũ Chi tùng Đại Đạo,
Qui nguyên Tam Giáo hiệp từ ngôn.
Thầy khuyên giúp Đạo tài càng trọng,
Thầy dạy rèn tâm đức chẳng mòn.
Cung kính Chí Tôn mừng Đại Lễ,
Nguyện ban Hồng Phước mở tâm khôn.
## Từ Nguyên (Oregon, 01–02–2021)
ӰӰ Họa vận 6:
Nguyện Dâng
Mùng chín tháng Giêng Vía Chí Tôn,
Nguyện dâng thể xác lẫn linh hồn,
Xã thân hành Đạo cùng huynh đệ,
Lập đức bồi công theo Thánh ngôn,
Cứu giúp đồng hương khi thiếu thốn,
Gieo truyền nhân nghĩa bị hư mòn.
Trau tâm sửa tánh dò đường Thánh,
Bỏ tục tầm Tiên mới thật khôn.
## Quang Thông (2–2–2021)
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Tâm Theo Đạo Trời

ӰӰ Họa vận 7:
Tâm Theo Đạo Trời
Tháng giêng ngày chín vía Thiên Tôn
Vô Cực Từ Bi định thiện hồn
Đạo mở vô hình dạy Bửu Giáo
Đạo khai không ảnh khuyến Chơn Ngôn
Thầy truyền Thế Đạo nguồn nào cạn
Đạo phổ nguồn cơ lý chẳng mòn
Đạo pháp giữ tròn tồn Thánh Đạo
Tánh hoà nhân ái,... tự tìm khôn
## Song Linh
ӰӰ Họa vận 8:
Thượng Đế Huyền Linh
Thượng Đế Huyền Linh Đại Chí Tôn,
Hoá sanh nhơn vật, tạo Chơn hồn.
Vô Vi mầu nhiệm bày Quyền Pháp,
Vũ trụ hình thành, ý Thánh Ngôn.
Say đắm,ham trần, gây tội lỗi,
Nho Tông Chuyển Thế sửa xoi mòn.
Thương con Thầy phải tìm phương cứu,
Giáng thế Kỳ Ba độ kẻ khôn.
## Yên Hà (Atlanta, 4–2–2021)
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Trang Thơ Xướng Họa – 3

 THI BÀI 6:…

Cảm đề:
Thiên Tước
Thiên Tước nơi mình đã thọ ân,
Làm sao cho xứng phận nơi trần?
Cứu sanh thoát xác vòng ô trược,
Độ thế giải hồn chốn tục thân.
Hoa gấm đam mê mùi phú quí,
Giàu sang quyến luyến chốn công thần.
Cảnh thiêng vinh hiển sang son bệ,
Giàu có nhiều danh đạo đức phần.
## Nam Le. (2–2–21).
 THI BÀI 7:…

Hư-Thiệt
Hai lẽ thiệt hư ở cõi trần,
Làm sao vẹn xử phận nhân thân?
Hư đời tồn tại nơi trần thế,
Thiệt thế vĩnh hằng cõi Thánh Thần.
Cái Thiệt trong Hư nên gắng học,
Việc Hư trong Thiệt cố tri phân.
Tu hành phải biết lo đi ngược,
Hư Thiệt tõ tường thọ Mẫu Ân.
## Nam Le. (2–2–21).
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Thiệt Hư

ӰӰ Họa vận 1:

Thiệt Hư

Thiệt hư hư thiệt ở dương trần,
Khéo chọn đúng đường kẻo hại thân.
Chuộng sắc ưa quyền, quyền bất chánh,
Rèn tâm sửa tánh, tánh Thiên thần.
Tiếng Đời danh Đạo, người sao chọn,
Vị thiệt phẩm hư, ta định phân.
Hư thiệt tỏ tường cần Trí Huệ,
Bỏ hư theo thiệt hưởng Thiên Ân.
## Từ Nguyên (Oregon, 03–02–2021)
 THI BÀI 8:…

Phụng Sự Kiếp Tơ Tằm
Số kiếp con tằm để nhả tơ,
Cho đời tơ lụa êm như thơ.
Lá dâu xanh mướt nuôi hình thể,
Tơ sợi óng vàng dệt lụa mơ.
Sớm tối vương tơ đời ngắn ngủi,
Ngày tàn trao nghiệp đám con thơ.
Kiếp sanh phụng sự đến khi thác,
Người Đạo như tằm trọn ước mơ.
## Từ Nguyên (10–01–2017)
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Trang Thơ Xướng Họa – 3

ӰӰ Họa vận 1:
Phụng Sự Nhơn Sanh
Con tằm số kiếp để cho tơ,
Tơ đẹp cho đời sống mộng thơ.
Vật chất lá tươi nuôi xác thể,
Tơ vàng óng ánh dệt màu mơ.
Nên Đời tận tụy thân không kể,
Đẹp Đạo chăm lo đám trẻ thơ.
Phụng sự nhơn sanh cho đến thác,
Công viên quả mãn toại lòng mơ.
## Nam Le (10–01–2017)
ӰӰ Họa vận 2:
Mối Đạo Sáng Ngời
Số kiếp con người tựa mối tơ,
Tơ ươm tươi sáng, lắm bài thơ.
Lá dâu xanh mướt 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 (Atlanta, 2–2–2021)
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Một Kiếp Tơ

ӰӰ Họa vận 3:
Một Kiếp Tơ
Một kiếp thân tằm một kiếp tơ
Vòng đời qua kén đã vào thơ
Ngon lành lá thắm nguồn dinh dưỡng
Óng ánh sợi vàng đáng mộng mơ
Cặm cui nuôi thân tràn sức sống
Miệt mài kết tổ đẹp lời thơ
Tạo nên chất liệu dâng người lụa
Ngàn thủa sưu tìm đạt nỗi mơ.
## Trần Như Tùng
ӰӰ Họa vận 4:
Tằm mãi kéo tơ
Cái kén tằm ươm sẽ kéo tơ
Lá dâu nuôi dưỡng mến như thơ
Êm đềm sự sống ươm thân thể
Óng ánh sợi vàng vọng thế mơ.
Nhân loại đời nương vương trả nghiệp
Trăm năm cõi tạm gắng thiền mơ
Phù sinh một kiếp khi rời khỏi....
Đời Đạo lo tròn nhẹ ước mơ
## Đặng Xuân Linh
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Trang Thơ Xướng Họa – 3

ӰӰ Họa vận 5:
Vương Tơ Tằm.
Tằm đang ăn rỗi để se tơ
Sợi vướng tàn hoa mộng dệt thơ
Vạt lá dâu còn vương dấu tích
Lời tình yêu mãi đọng hồn mơ
Thế nhân hoang hoá muôn đường khổ
Đời Đạo khai nguyên vạn kiếp thơ
Ôi, nỗi gì buồn hơn xác kén
Trăm năm một mối chỉ vàng mơ...
## Cao Mỵ Nhân (Hawthorne 3–2–2021)
ӰӰ Họa vận 6:
Đừng Quên Chơn Đạo
Trần thế bời bời sánh cuộn tơ
Mắt nhìn nếu nhẹ thoảng cung thơ
Thong dong kiếp sống xinh đường mộng
Khoan khoái cuộc đời đẹp cõi mơ
Cũng bởi chấp mê thành lão luyện
Vì chưng si ái mất ngây thơ
Đành quên chơn Đạo quên Thiên tánh
Uổng kiếp làm người chẳng trọn mơ
## Phương Hoa (FEB 3rd 2021)
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Một Kiếp Tơ Tằm

ӰӰ Họa vận 7:
Một Kiếp Tơ Tằm
Vàng tươi cái kén đã ươm tơ
Thao lụa dâng đời vạn ý thơ 1
Canh cửi thoi đưa bao nỗi nhớ
Quỳnh hương thêu dệt mấy niềm mơ
Kinh qua nạn dịch, nên thông cảm
Từng trải Cô Vy mới thẩn thờ
Giáo lý chân tâm tình tín hữu
Nhơn sanh ngưỡng mộ thỏa lòng mơ!
## Mai Xuân Thanh (07–02–2021).
 THI BÀI 9:…

Tu Là Thượng Sách
Danh vọng bạc tiền của thế này,
Nay dời mai đổi chẳng bền dai.
Của tiền chẳng chắc thường tiêu tán,
Địa vị nào bền lắm đổi thay.
Phẩm tước của Trời là trọng quí,
Danh quyền nơi Đạo mới còn hoài.
Trần ai thử thách qua giông bão,
Thượng sách tu hành đến Ngọc-Đài.
## Nam le (30–11–16)
1 Thao không óng ả bóng bẩy như lụa,Thao có khi còn thô mà chắc
sợi...
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Trang Thơ Xướng Họa – 3

ӰӰ Họa vận 1:
Mục Đích Kiếp Sanh
Ước mong khi đến thế gian này,
Trổi bước đường dài thật dẻo dai,
Trả nghiệp vay đời nơi cõi thế,
Lập công tạo vị chốn Thiên Thai,
Trau tâm sửa tánh, đường tinh tấn,
Độ thế, giúp đời tiếng nhắc hoài,
Nay gặp Hồng ân kỳ đại xá,
Quyết tâm có buổi dựa liên đài.
## Quang Thông (2–2–2021)
ӰӰ Họa vận 2:
Life Is A Cultivation
The world we live, not so kind,
Cruel war, sickness, ruin our lives,
Fake fame, richness cause sick heart,
Money won’t last, we all die.
Follow footsteps Cao Dai God,
To do good deeds and sacrifice.
This world is full of challenges,
Good faiths will reach paradise.
## Từ Nguyên (02–02–2021)
Chuyển ngữ từ Google Translate:
Thế giới chúng ta đang sống, không quá tử tế,
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Mơ Kiếp Lai Sinh...!

Chiến tranh tàn khốc, bệnh tật, hủy hoại cuộc sống
của chúng ta,
Danh vọng giả tạo, giàu sang gây bệnh tim,
Tiền tài sẽ không tồn tại, tất cả chúng ta đều chết.
Nên theo chân Cao Đài Thượng Đế,
Để làm những việc tốt và hy sinh.
Thế giới này đầy rẫy những thách thức,
Niềm tin tốt sẽ đến được thiên đường.
ӰӰ Họa vận 3:
Mơ Kiếp Lai Sinh...!
Một kiếp tu thân ở cõi này
Làm người rất khó huống chi dai?
Trăm năm nghiệp quả nên hình tướng
Chín tháng mười ngày được cấn thai
Sinh dưỡng đạo đồng lòng trắc ẩn
Cưu mang nguyệt mãn dạ lo hoài
Dĩ hòa vi quý mong yên ổn
Trả nợ trần ai ước thượng đài...
## Mai Xuân Thanh (02–02–2021)
ӰӰ Họa vận 4
Tu Là Cội Phúc
Phú quý lợi danh cõi thế này,
Vô thường thành hoại chẳng bền dai.
Lúc mưa lúc nắng người thay đổi.
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Trang Thơ Xướng Họa – 3

Trăng tỏ trăng mờ cảnh đổi thay.
Một kiếp Đời tu bao kiếp hưởng.
Mươi năm công quả phước gìn hoài.
Đạo như bóng mát che người tục.
Rưới giọt nhành dương đến vạn đài.
## Từ Nguyên.
ӰӰ Họa vận 5:
Khách Tạm Trường Thi
Khách tạm trường 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 phương tu thời Đại Xá,
Dày công, cứu trợ, tiếng lưu Hoài.
Long Hoa mở hội kỳ này tuyển,
May phước, hữu duyên ngự Khánh Đài...
## Yên Hà (Atlanta, 4–2–2021)
ӰӰ Họa vận 6
Khéo Tu Nên Mới Làm Người
Bởi khéo tu nên xuống chốn này
Thân vàng thử lửa chớ đùa dai
Giữ tròn đạo hạnh luôn không chuyển
Gìn vẹn đức lành mãi chẳng thay
Cửa Thánh đường ngay lần tới nữa
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Tu Mới Nên Người

Từ Ân nẻo chính bước theo hoài
Hoàn thành sứ mạng Thầy giao phó
Cựu vị hồi quy kiến Phật Đài
## Phương Hoa (FEB 5th 2021)
ӰӰ Họa vận 7:
Tu Mới Nên Người
Cửa miệng người xưa nói thế này
Lưu truyền hậu thế tựa đùa dai
Tu nhà số một không nên nhác
Tu chợ thứ nhì chẳng thể thay
Sau đó tu chùa thêm đắc mãn
Để mà kính phật mới không hoài
Cần lo cuộc sống cho an ổn
Gắng sửa nhìn theo hướng thượng đài.
## Trần Như Tùng
 THI BÀI 10:…

Tình Là Dây Oan

Ôm sầu buồn mãi chi ai ơi,
Đoản khúc dây tơ nào phải Trời,
Xưa bướm trêu hoa hoa chẳng tưởng,
Nay trăng đùa gió gió buông lơi.
Tình đầu mộng ước về chung lối,
Lời cuối nguyện cầu lệ bớt rơi.
Nhặt mảnh tình xưa gìn kỷ vật.
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“Xếp tàn y lại để dành hơi” 1
## Từ Nguyên.
ӰӰ Họa vận 1:
Tình Là Oan Trái.
Ôm mối tình buồn oan trái ơi.
Dây tơ ai dứt đổ cho Trời.
Người về danh lợi quên không nhớ,
Kẻ ở đơn thân tiếc chẳng lơi.
Mộng ước đắp xây vui gắn bó,
Ân tình tan vỡ lệ tuôn rơi.
Áo khăn nhắc nhớ luôn hoài niệm,
Đem đắp vào mình tưởng chút hơi.
## Nam Le. (2–2–21)
 THI BÀI 11:…

Ngày Về Không Thẹn2
Thầy ban phẩm Đạo để trau thân,
Trách nhiệm gắng gìn độ thế nhân.
Phổ độ chúng sanh cần kẻ trí,
Ban lành kẻ khó cậy hiền nhân.
Nhơn sanh thống khổ Tiên tùng khổ,
Cơ Đạo chinh nghiêng Thánh giáng trần.
Phẩm Đạo Thầy ban luôn gắng vẹn,
1 Câu thơ này của Vua Tự Đức trong bài Khóc Bằng Phi...
2 (Theo ý bài Thánh giáo Đức Tôn Võ Tử, TNST)
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Ráng Giữ Đạo Thầy

Ngày về không thẹn với Thiên Ân.
## Từ Nguyên (Oregon)
ӰӰ Họa vận 1:
Ráng Giữ Đạo Thầy
Ráng giữ Đạo Thầy trọn xác thân
Thuyền từ chở cả thiện gian nhân.
Tâm linh sáng suốt say mùi Đạo,
Trí não u mê nhiễm thế nhân.
Tùng khổ độ người tu tiến hóa,
Siêu thăng lập quả thoát ly trần.
Thiên Cung không thẹn ngôi vinh hiển,
Chẳng uổng kiếp sanh thọ phẩm ân.
## Nam Le. (3–2–21)
 THI BÀI 12:…

Người Đạo Và Hoa Phù Dung

3

Phù Dung người Đạo khác gì nhau,
Đoản mệnh trầm luân bể khổ đau.
Người Đạo hiến công mong trả nghiệp,
Phù Dung khoe sắc hẹn duyên sau.
May duyên gặp Đạo sao chùn bước,
Hữu phước thờ Thầy đức chẳng trau.
Đạo nghiệp trường sanh hằng quý trọng,
3 (Cảm đề sử tích Hoa phù dung...
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Rừng tòng nẻo chánh kịp về mau.
## Từ Nguyên
ӰӰ Họa vận 1:
Tiên Phàm Dang Dở
Tình ái Tiên Phàm khó hợp nhau,
Kiếp Tiên xả bỏ nghĩ càng đau,
Đồng Tâm giữ nghĩa đành ly biệt,
Dung nữ luyến tình hẹn kiếp sau.
Duyên số cam đành thôi tiếp bước,
Tiên Phàm phải chịu dứt ân trau.
Hồng trần kiếp đọa xin đừng trọng,
Cửa Đạo tầm tu giác ngộ mau.
## Nam Le.
ӰӰ Họa vận 2:
Cam Đọa Vì Tình
Ba kiếp Tiên Phàm Hoa khác nhau,
Phù Dung cam đọa chịu tình đau.
Kiếp Tiên luyến thế mang buồn trước,
Thân tục thất tình đọa kiếp sau.
Sớm nở chờ chàng không thấy đến,
Tối tàn tan xác hết duyên trau.
Ngàn năm chánh quả vì mùi tục,
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Buồn Teo

Chuyển kiếp trầm luân khó đắc mau.
## Nam Le. (04–02–21)
 THI BÀI 13:…

Buồn Teo
Thi sĩ chiều nay sao vắng treo?
Văn chương chữ nghĩa rẻ như bèo.
Tình người bạc bẽo như canh ốc,
Nghĩa bậu lơ là tợ mái chèo.
Nhạc khải bổng trầm theo gió thoảng,
Tiếng ru áo não giọng buồn teo.
Chiều đông lắm áo sao còn lạnh,
Chạnh nhớ tri âm thuở sống nghèo.
## Nam Le (04–02–21)
ӰӰ Họa vận 1:
Chuyện Buồn
Trăng hạ tuần qua rạng sáng treo
Cá ao đang động dưới chân bèo
Người đi biết bạn đầy gian khổ
Kẻ ở là tôi phải chống chèo
Sao chẳng rời xa niềm tức tủi
Mà còn phiền muộn nỗi sầu teo
Chúng mình đã nửa đời mơ ước
Chung bước bên nhau sống kiếp nghèo...
## Cao Mỵ Nhân (Utah, 5–2–2021)
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ӰӰ Họa vận 2:

Buồn

Buồn nào hơn cảnh vắng buồn teo
Buồn hoạ thơ, tâm sự tựa bèo
Buồn kẻ giàu sang, hầu gió tạt
Buồn đông lạnh giá, quậy tay chèo
Buồn Xuân một thuở, nhìn trăng đẹp
Buồn hạ nay thời, ngắm nguyệt teo
Buồn cảm mây trôi về đất mẹ
Buồn đây nỗi thấm, buổi xưa nghèo!!.
## Đặng Xuân Linh
Vui
Vui nào hơn ngắm ánh trăng treo
Vui ý thơ ghi thả cánh bèo
Vui Đạo lời kinh, tìm bến đỗ
Vui câu Giáo lý dõi tâm chèo
Vui tim huệ giác, keo sơn vững
Vui dạ nguồn Thiên, lợi lộc teo
Vui bạn cùng vui tình nghĩa phủ
Vui nghèo thanh bạch mến vui nghèo.
## Đặng Xuân Linh (05–02–2021).
ӰӰ Họa vận 3:

Chớ Buồn

Nếu để lòng buồn thơ sẽ treo
Điều chi bất ý thả theo bèo
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Buồn Thân Phận

Câu ngâm câu vịnh cho tuôn chảy
Vế xướng vế thi cứ tiếp chèo
Mây nước mênh mông đừng sợ hẹp
Núi đồi bát ngát chớ lo teo
Yêu đời yêu cảnh tâm không động
Trời đất còn đây há mãi nghèo
## Phương Hoa (FEB 5th 2021)
ӰӰ Họa vận 4:
Buồn Thân Phận
Buồn nào quạnh quẽ hơn buồn teo,
Buồn kiếp lênh đênh tựa cánh bèo.
Buồn gió đùa trăng quên cánh én,
Buồn thuyền đổi bến bỏ tay chèo.
Buồn tâm vọng động tình còn nặng,
Buồn nghiệp chất chồng công tẻo teo.
Buồn Đạo chưa dìu người thế tục,
Buồn Đời mãi tạo phận sang nghèo.
## Từ Nguyên (Oregon, 05–02–2021)
ӰӰ Họa vận 5:
Chớ Gợi Nỗi Buồn
Chớ gợi nỗi buồn sẽ vắng teo...
Thi nhân thoáng nghĩ cảnh như bèo.
Hợp tan, tan hợp là cơn gió,
Chẳng để động tâm, gãy mái chèo.
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Lời dạy Đức Thầy, nên nhớ lấy,
Thánh ngôn Đức Mẹ, chớ rời teo…
Thản nhiên vui sống theo tình lý...
Mọi việc qua đi, giữ kiếp nghèo....
## Yên Hà (Atlanta, 5–2–2021).
 THI BÀI 14:…

Buồn Xuân
Nhìn thấy người ta vui đón Xuân,
Sao ta vô phước thiếu nguồn ân.
Một thân cô độc bên hè vắng,
Đôi mảnh áo tơi với nón trần.
Chiếc chén không nguyên chờ của thí,
Đôi tay không vẹn tựa trên chân.
Trông ơn bá tánh qua cơn đói,
Xuân đến ta no được mấy lần?
## Nam Le. (5–2–21).
ӰӰ Họa vận 1:
Xin Hồng Từ
Xin người bất hạnh được tân xuân,
Xin kẻ khốn cùng thọ phước ân,
Xin áo che thân người khốn khó,
Xin xuân sưởi ấm kẻ phong trần.
Xin chơn Diệu Đế truy nguồn khổ,
Xin lý vô thường sáng giả chân.
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Cho Hưởng Chút Xuân

Xin nhắn Phước Ân nào mãi mãi,
Xin thưa Đại Xá chẳng bao lần.
## Từ Nguyên (Oregon, 06–02–2021)
ӰӰ Họa vận 2:
Cho Hưởng Chút Xuân
Cho kẻ ăn xin hưởng chút Xuân,
Cho người khốn khó một nguồn ân.
Cho thương sưởi ấm ai bất hạnh,
Cho ái chở che khách đọa trần.
Cho áo nguyên lành ngừa gió rét,
Cho cơm no dạ cảm lòng chân.
Cho tiền, cho phước, cho tình nghĩa,
Cho nguyện Ơn Trên giảm khổ lần.
## Nam Le. (5–2–21).
ӰӰ Họa vận 3:
Buồn Xuân
Thọ kiếp mạc thời chẳng biết xuân,
Thọ ơn bá tánh khắc nguồn ân.
Thọ cơn bỉ cực ghi oan trái,
Thọ của đàn na khắc sổ trần.
Thọ nghiệp cưu mang đời khổ nạn,
Thọ hình mới tỏ dấu huyền chân.
Thọ sanh lưu dấu đường sinh tử,
Thọ ánh diệu quang khắc cốt lần.
## TP (6–2–21)
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ӰӰ Họa vận 4:
Nhớ Xuân Xưa
Áo gấm Ông Bà khỏe đón Xuân
Lì xì Tết nhất, trẻ tri ân
Ly hương lận đận trời mưa gió
Biệt xứ bôn ba chốn bụi trần
Gắng sức trung niên đau thể chất
Về hưu vóc hạc khỏe đôi chân
Đầu Xuân chẳng có ai than đói,
Thất thập ngũ niên chỉ một lần!
## Mai Xuân Thanh (07–02–2021)
 THI BÀI 15:…

Xuân Đạo Xuân Tâm
Xuân Đạo Xuân Tâm mãi vĩnh trường,
Xuân về chan chứa vạn yêu thương.
Trống vang rung chuyển Càn Khôn tịnh,
Chuông đỗ ngâm xoay Vũ Trụ thường.
Đạo hữu bạch y chờ trước điện,
Môn đồ khăn đóng đứng ven tường.
Trang nghiêm Đại Lễ dâng Từ Phụ,
Nguyện thế Xuân Tâm Đạo vĩnh trường.
## Nam Le (06–02–21)
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Đón Gió Ngày Sinh Nhật Thứ 75.

❧❧ Trang Thơ Xướng Họa – 4
 THI BÀI 1:…

Đón Gió Ngày Sinh Nhật Thứ 75.
Bảy mươi lăm tuổi tới đây rồi!
Thoáng chốc thời gian lặng lẽ trôi
Sinh nhật ngày hai nơi hẻo lánh
Tháng ba năm ấy chốn luân hồi
Ngũ Hành Sơn, biển xanh, thơ dại
Ấu Học Bình Khuê trẻ nhỏ thôi
Nhớ thuở măng non rời xóm cũ
Vỗ về giấc ngủ mẫu thân ngồi...!
## Mai Xuân Thanh (24–1–2021)
ӰӰ Họa vận 1:
Chúc Mừng Sinh Nhật 75.
(Kính họa chúc mừng sinh nhật hiền huynh MXT)
Đã qua «thất thập cổ lai» rồi
Chắc thấy đời người tựa nước trôi
Kính chúc thọ tăng trăm tuổi đến
Cầu mong tài phát mấy mươi hồi
Xa quê thương Mẹ thương nhiều quá
Ly xứ nhớ trường nhớ mãi thôi
Cảm phục tâm từ vì Đạo cả
Xuân Thanh sau sẽ đặng... ngai ngồi!
## Phương Hoa (JAN 24th 2021)
77

Trang Thơ Xướng Họa – 4

ӰӰ Họa vận 2:
Chúc Mừng Sinh Nhật.
Chúc mừng Thanh đã bảy lăm rồi
Chớp mắt thời gian lặng lẽ trôi
Dồn dập công lao nơi Thánh Thất
Lập nhiều thành quả chốn luân hồi
Nhơn sinh tự cổ đều thay đổi
Hạt giống lành sanh quả tốt thôi
Sinh Nhật mừng vui còn thử thách
Tu thân nhớ lại mẹ nơi ngồi.
## Yên Hà (Atlanta, 2–3–2021)
 THI BÀI 2:…

Sơn Thủy.
Thanh thủy bản vô nét muộn phiền,
Gió làm xao động hình hoàn xiên,
Thanh sơn khoẽ mạnh nên không lão,
Tuyết phủ bạc đầu thành lão niên.
Tánh tịnh vốn không chi vướng bận,
Sân si hữu động mới thành điên,
Tâm thanh vô ký không ô nhiễm.
Tham dục muội mê nên nhiễm liền.
## Nam Le. (23–02–21)
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Ngao Du Sơn Thủy.

ӰӰ Họa vận 1:
Ngao Du Sơn Thủy.
Sông xanh gió mát thổi ưu phiền,
Lội suối trèo non tâm chẳng xiên.
Lánh chốn hồng trần thời tuổi trẻ,
Tầm Thiên Hỷ Động lúc cao niên.
Chuộng thanh theo Đạo, Đạo an lạc,
Ưa sắc vì Đời, Đời đảo điên.
Trãi bước ngao du cùng thủy mộc,
Thiên đàng đỉnh núi thể như liền.
## Từ Nguyên (23–02–2021)
ӰӰ Họa vận 2:
Tu Tâm - Dưỡng Tánh.
Du sơn thoải mái hết ưu phiền
Gió mát sườn non nắng chiếu xiên
Bến Ngự thuyền nan đưa phụ lão
Hạ Long thắng cảnh đón thanh niên
Phù sinh duyên kiếp trôi êm ái
Lăng tử nợ đời dạt đảo điên
Dưỡng tánh ăn chay lòng hướng thiện...
Tu tâm nhập định dạ tham thiền.
## Mai Xuân Thanh (25–02–2021)
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ӰӰ Họa vận 3:
Ngắm Phong Cảnh.
Bầu trời tươi sáng xoá ưu phiền
Bảng lảng chiều tà bóng ngã xiên.
Sừng sững núi non đâu tuổi lão?
Bao la sông biển mặc bao niên?
Để tâm thanh thản chi vương bận
Thích cảnh xạc xào tất đảo điên
Trí huệ thong dong lòng nhẹ thoáng
Tranh giành ham muốn dễ sa liền.
## Song Linh (27–02–21)
ӰӰ Họa vận 4:

Sơn Thủy.

Ngao du sơn thủy giải buồn phiền,
Quên nổi nợ đời lắm xỏ xiên.
Non nước hữu hình rời hạ giới,
Thất tình xa cảnh não trường niên.
Quay về thanh tịnh thêm an dưỡng,
Trở lại bồng lai hết đảo điên.
Cảnh giới an vui quy nhất bổn,
Vào đàng giải thoát nghiệt căn liền..
## TP. (25–2–21)
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Tiếng Gọi Thi Nhân.

 THI BÀI 3:…

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 thơ vần.
Non sông xanh biếc chờ văng khách
Cẩm tú tốt tươi đón khứ nhân.
Vạn vật đổi thay cơ Tạo Hóa,
Thơ văn chuyển tải Lý Thiên Chân.
## Nam Le. (25–02–21).
ӰӰ Họa vận 1:
Cố Nhân Đâu?
Đêm sáng trăng rằm hỏi cố nhân,
Sao chưa vịnh nguyệt tả thiên thần.
Theo chân Chú Cuội tìm nguồn ý,
Soi bóng Hằng Nga kiếm họa vần.
Thơ tạo niềm tin sầu lữ khách,
Thơ gieo nguồn sống mộng thi nhân.
Thơ Đời rọi sáng hồn sông nước,
Thơ Đạo dìu Đời đến cõi chân.
## Từ Nguyên (Oregon, 25–02–2021)
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ӰӰ Họa vận 2:

Lan Man.

Đôi dòng bút trải gửi tha nhân
Chữ nghĩa lan man tựa... loãng thần
Trăng nước bờ ni khôn gợi ý
Gió mây chốn nớ khó giao vần
Thì thôi mượn tạm câu tròn nghĩa
Vậy phải vay sơ chữ hiệp nhân
Để góp niềm vui tình xướng họa
Mong người hoan hỷ tấm lòng chân.
## Phương Hoa (FEB 26th 2021)
ӰӰ Họa Vận 3:
Hoà Vi Quý - Chân Thiện Mỹ.
Tâm trạng bâng khuâng nhớ cố nhân
Nguyên Tiêu nguyệt rạng tưởng thiên thần
Thất Ngôn Bát Cú, người chơi chữ,
Tục ngữ, Ca dao, kẻ họa vần
Cặp đối, xứng đôi lòng mặc khách
Niêm vần đúng luật dạ tao nhân
Thân tâm bác aí Hòa Vi Quý
Giúp Đạo Trợ Đời Thiện Mỹ Chân.
## Mai Xuân Thanh (26–02–202)
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Đêm Rằm.

ӰӰ Họa vận 4:
Đêm Rằm.
Đêm rằm hoài gợi nhớ thân nhân.
Mấy buổi cảm trăng* đã thất thần...
Vừa ấm tiết trời cây trỗ lá
Mới theo giới luật lối hoà vần
Hoa đơm Quân Tử lan treo nụ,
Mắt ngắm Giáo điều sách Thánh nhân.
Ngôn ngữ dịu dàng tâm lắng động
Đạo Đời chánh Pháp lý truyền chân.
## Đặng Xuân Linh (27–02–21)
ӰӰ Họa vận 5:
Gìn Tâm Thanh Tịnh.
Đời Đạo dập dồn cuộc thế nhân,
Gìn tâm thanh tịnh dưỡng tinh thần,
Lo bề tu niệm mong khai huệ,
Luyện khí hườn nguyên chuyển đổi vần,
Cũng muốn lập ngôn bày yếu lý,
Lại tầm đường chánh hợp Thiên nhân.
Đạo Đời chung hiệp xây thời thế,
Khai mở Đại Đồng đoạt lý chân.
## Quang Thông (27–2–2021)
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ӰӰ Họa vận 6:
Đẹp Lời Chân Thực.
Tân niên mặc khách với tao nhân
Thơ ngọc vàng tôn thánh trọng thần
Các bậc hiền tài đều thiện ý
Mỗi chương kinh sách một ưu vần
Mùa xuân trắng tuyết mờ tâm thức
Ngày Tết vàng cờ nhớ quý nhân
Năm tháng sẽ đầy thêm kỷ niệm
Cõi đời mai hậu đẹp lời chân...
## Cao Mỵ Nhân (Hawthorne, 27–2–2021)
 THI BÀI 4:…

Mừng Sinh Nhật MXT.
Ngày hai, chợt nhớ lại sinh thần
Góp mặt Tháng ba nắng ấm Xuân
Nghĩa Mẹ cù lao nuôi nấng kỹ
Công cha cúc dục dưỡng ân cần
Tuổi già, dĩ vãng đâu phong độ
Trai tráng, xưa rồi đấy lão nhân
Mỏi gối đìu hiu nơi viễn xứ
Chùn chân quạnh quẽ chốn dung thân...!
## Mai Xuân Thanh (01–03–2021)
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Chúc Mừng Sinh Nhật.

ӰӰ Họa vận 1:
Chúc Mừng Sinh Nhật.
(Kính họa để chúc mừng sinh nhật huynh MXT)
Chúc huynh sinh nhật vượng tinh thần
Hạnh phúc đầy tràn dưới tiết Xuân
Thơ phú nhã tao luôn tiếp tục
Kinh thi huyền diệu mãi chuyên cần
Vui cùng trăng nước quên thời cuộc
Thú với cỏ hoa mặc thế nhân
Vô lự vô tư cùng bạn hữu
Xin mừng ngày thọ đậm tình thân.
## Phương Hoa (MAR 1st 2021)
ӰӰ Họa vận 2:
Chúc Mừng Sinh Nhựt.
Chúc nhựt hai ba tỏa sáng thần,
Mừng Mai rực rỡ đón Thanh Xuân.
Sinh linh dưới thế chào thi hữu,
Nhựt Nguyệt Thiên cung đón khách cần.
Huynh Tỷ nâng ly mừng mặc khách,
Mai đào gợi ý họa tao nhân.
Xuân Thanh tao nhã Mai danh rạng,
Thanh Đạo tầm nguyên đức lập thân.
## Từ Nguyên (Oregon, 01–03–2021)
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 THI BÀI 5:…

Chúc MỪng Sinh NhỰt
Thấm thoát một năm đến thánh danh
Là ngày Sinh Nhựt, chúc Xuân Thanh...
Thắm tươi thi phú người thơ thiện
Vui vẻ lòng huynh ý tứ lành
Câu viết chan tình trang bạn hữu
Lời ra đầy nghĩa sắc vân tranh.
Trà thơm xin tặng qua hương giấy
Để gọi thân tâm gởi kính thành.
## Đặng Xuân Linh (02–03–2021)
 THI BÀI 6:…

Chọn Một Con Đường.
Đường đời trăm nẽo khác nhau xa,
Phải chọn đường nào về đến nhà.
Vạn nẽo trăm nơi riêng cảnh lạ,
Một đường một hướng chỉ mình ta.
Đường ta khác cảnh đà nhìn trước,
Đường họ nhiều màn vốn thấy xa.
Trần thế lắm đường lầm ắt đọa,
Đường về chẳng đổi hiệp cùng Cha.
## Nam Le *02–03–21)
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Con Đường Đời Đạo.

ӰӰ Họa vận 1:
Con Đường Đời Đạo.
Đường Đạo dìu người đến cõi xa,
Đường Đời vạn nẽo hiệp chung nhà.
Đường Đời phụng sự an sanh chúng,
Đường Đạo trau giồi giải nghiệp ta.
Đường Đạo giúp nhân hồi cựu vị,
Đường Đời cứu thế tạo ngôi xa.
Đạo Đời tương đắc thần quang rạng,
Đời Đạo song hành hiệp hội Cha.
## Từ Nguyên (Oregon, 02–03–2021)
ӰӰ Họa vận 2:
Nhị Nguyện Thực Hành.
Đại Đạo Cao Đài độ khắp xa,
Hoàn cầu nhân ái hiệp chung nhà.
Hoằng Khai Đại Đạo dìu sanh chúng,
Phổ Độ Vạn Linh tạo nghiệp ta.
Tân Luật chánh truyền soi cõi tối,
Thánh Ngôn Chơn Giáo rút đường xa,
Đôi chơn khoẽ mạnh đi ngàn đậm,
Nhị nguyện thực hành thấy mặt Cha.
## Nam Le. (02–03–21)
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ӰӰ Họa vận 3.
Chung Một Mái Nhà.
Vạn nẻo đường đi lối khác xa
Chung quy gộp lại cũng về nhà
Đường vào cực lạc truy nguyên tánh
Lối đến thiên đàng giải gốc ta
Pháp đạo vô biên cao vợi vợi
Đường đời giới hạn chẳng bao xa
Ta bà bể khổ mê lầm lạc
Nào biết quê nhà héo ruột Cha.
## Chu Hà
ӰӰ Họa vận 4:
Đường Tới Thiền Môn.
Cửa Đạo, bao đường tới dẫu xa
Tu thân dưỡng tánh, mẫu chung nhà
Tâm thường bất mãn đau sư phụ
Nghiệp dĩ ghét ganh khổ chúng ta
Buông xả lợi danh, nên tự tại
Giã từ vũ khí, khỏi can qua
Phù sinh một kiếp, thương tình mẹ
Cõi thế cơ đời nhớ bóng cha...!
## Mai Xuân Thanh (02–03–2021)
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Đường Nẻo Về Nhà.

ӰӰ Họa vận 5:
Đường Nẻo Về Nhà.
Đường lối ta về có thấy xa?
Biết bao giờ mới lại về nhà?
Ơn Trên đã chỉ đường phân nẻo,
Sức mỏng nên cần thuốc giúp ta.
Sáng trí, khỏe thân về đến sớm,
Định tâm, quyết chí hết còn xa.
Nguyện xin các Đấng luôn phù trợ,
Sứ mạng vẹn toàn hiệp với Cha.
## Quang Thông (3–3–2021)
ӰӰ Họa vận 6:

Về Nhà.

Tiến hoá quy hồi đâu nẽo xa?
Đến nguồn cội phúc ắt về nhà.
Ra công tu tập, đạo nhiên cảnh,
Lụy thế buông lơi, đường tự ta.
Mong cả đạo tâm về giác ngộ,
Ước bao nhân quả dứt rời xa.
Tu đem ơn phước, đừng quên lối,
Hạnh phúc duyên tròn ở cạnh CHA.
## TP (5–3–21)
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 THI BÀI 7:…

Trân Quý Kiếp Sanh.
Thời gian miễn phi không riêng ai
Là thứ quí nhất cõi thế nầy,
Không thí sở hữu người độc chiếm,
Được dùng không giữ kẻ riêng tay,
Tuổi đời Trời phú nên trân quý
Mạng sống Người lo ngắn yểu dài.
Làm mất kiếp sanh cầu tấn hóa,
Mau tầm cửa Đạo thoát trần nầy.
## Nam Le (3–3–21)
ӰӰ Họa vận 1:
Hãy Kéo Thời Gian.
Trăm năm Thượng Đế có quên ai
Vạn vật vần quanh khắp cõi nầy
Rạng sáng vầng dương chờ mở cửa
Xế chiều mặt nguyệt đã xuôi tay
Ba trăm sáu chục ngày đà ngắn
Bốn biển năm châu mộng thật dài
Hãy kéo thời gian về với bạn
Đồng hồ nhân loại hoá sinh nầy...
## Cao Mỵ Nhân (Hawthorne, 4–3–2021)
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Học Đạo Lý Thông.

 THI BÀI 8:…

Học Đạo Lý Thông.
Học Đạo lý thông Đạo nghiệp thành,
Học tu thọ khổ giúp nhơn sanh.
Học hòa trong Đạo trăm điều tốt,
Học nhẫn nơi tâm vạn sự lành.
Học đức từ bi an Đạo nghiệp,
Học tâm phụng sự rạng thanh danh.
Học tùng Chánh pháp xa điều họa,
Học giữ Tam Qui đạo hạnh thanh.
## Từ Nguyên (Oregon, 07–03–2021)
ӰӰ Họa vận 1:
Hiểu Thông Giáo Lư.
Hiểu thông giáo lý lập công thành,
Hiểu Luật dắt dìu độ chúng sanh.
Hiểu Giới nghiêm hành trăm sự tốt,
Hiểu Thương rộng giúp vạn điều lành.
Hiểu Quyền công chánh vun nền Đạo,
Hiểu Pháp từ bi hiển Phật danh.
Hiểu Kiến Hành tu khai trí huệ,
Hiểu thông Tam Lập tạo ngôi thanh.
## Nam Le (CA, 11–03–2021)
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ӰӰ Họa vận 2:
Hành Thông Đạo Pháp.
Hành thông Đạo Pháp Đạo hình thành,
Hành Đạo thực hành độ chúng sanh,
Hành Luật thương yêu trừ sát nghiệp
Hành Quyền công chánh tạo nhân lành.
Hành tu Tam Lập xây nền Đạo,
Hành Lễ Tứ Thời tụng Phật danh,
Hành luyện Tam Tinh qui nhứt bổn,
Hành nghiêm Ngũ Giới Khí Thần thanh.
## Nam Le (CA, 12–03–2021)
ӰӰ Họa vận 3:
Theo Học Đạo Lý.
Theo đọc kinh thư trí thiện thành,
Theo tu tâm tánh ngộ trần sanh.
Theo Thiên luật Đạo cao Đài dạy,
Theo lý từ tâm đức tuệ lành.
Theo nhẫn trí tri, không rẽ lối,
Theo tầm kiên định, chớ ham danh.
Theo gương hoà thuận, xa hiềm tỵ,
Theo tạo nghĩa tình hoá huệ thanh.
## Đặng Xuân Linh (12–03–2021)
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Thông Hiểu Đạo Trời.

ӰӰ Họa vận 4:
Thông Hiểu Đạo Trời.
Thông hiểu Đạo Trời mới đoạt thành,
Thông đường nẻo dẫn bạn đồng sanh.
Thông phương Tam lập xây nền vững,
Thông pháp Tứ thời hưởng điển lành.
Thông sửa thân tâm, Phương luyện kỷ,
Thông cầu chức sắc, bảng đề danh.
Thông nhuần gội sạch trường oan trái,
Thông mãn kiếp sanh về cõi thanh.
## Quang Thông (16–3–2021)
ӰӰ Họa vận 5:

Đạo Tâm.

Tâm Đạo hảo cầu, sự nghiệp thành
Tâm hòa thuận cải tử hoàn sanh
Tâm tu chí Thánh trăm điều thiện
Tâm học thuần lương vạn việc lành
Tâm nhập môn Cao Đài Chánh Pháp
Tâm vào cửa Phật Thánh Tiên danh
Tâm can thịnh vượng nên yên trí
Tâm phế bình an nước ngọt thanh.
## Mai Xuân Thanh (Ngày 15–03–2021)
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 THI BÀI 9:…

Hạnh Đức.
Hạnh đức là phương dắt hậu lai,
Lòng nhân ăn ở tốt từng ngày.
Một nhà đạo đức đời an lạc,
Trăm họ hạnh lành phúc thọ dài
Phúc lạc điểm tô non nước Việt
Hạnh lành rạng rỡ tổ tiên hoài..
Muôn năm hạnh đức làm gương sáng,
Dìu độ chúng sanh thoát đọa đày.
## Nam Le. (20–03–21)
 THI BÀI 10:…

Hạnh Đức.
Hạnh đức có nhân hợp Đạo người,
Lòng thương người vật thuận lòng Trời.
Phương hay dìu dắt toàn sanh chúng,
Đường thiện hóa dân cả thế đời.
Biết Đạo khá lo trau hạnh đức,
Tri Cơ nên liệu hợp thiên thời,
Đường về quê cũ nơi hằng sống,
Hạnh đức hoàn toàn hưởng phúc Trời.
## Nam Le. (26–03–21)
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Học Đạo.

ӰӰ Họa vân 1:

Học Đạo.

Bâng khuâng suy ngẫm đạo làm người
Đức hạnh toàn chân hợp ý Trời
Tu tập tâm lành lưu vạn kiếp
Học hành trí sáng toả muôn đời
Tuy nhiên không thể qua sự thế
Thành thử đành thôi đón vận thời
Khắc kỷ, chuyên cần, khiêm tốn đợi
Xưa sau cầu nguyện sáng danh Trời.
Hawthorne 26 – 3 – 2021)
## Cao Mỵ Nhân
ӰӰ Họa vận 2:
Hạnh Đức
Hạnh tùng đức, đuốc soi lòng người,
Kiên định công phu rõ máy Trời.
Đã thấu bao phen qua vạn kiếp,
Nay về muôn nẻo trải bao đời.
Tình thương, chân lý gieo duyên cảnh,
Tĩnh lặng trí nhân luyến thiện thời.
Tự cổ nhân sinh tùng tiến hoá,
Qui căn phước huệ thọ ân Trời.
## TP (7–4–21)
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 THI BÀI 11:…

Tam Lập.
Sanh xuống trần gian để lập công,
Chuyển luân lăn lóc chớ về không.
Ba đường trở lại ngôi xưa cũ,
Nhiều ngã lạc lầm mất nẽo chơn.
Lập đức trau giồi tâm tánh thiện,
Lập công giáo hóa trí thần tồn,
Lập ngôn thuyết đạo dìu sanh chúng.
Tam Lập đủ đầy kiến Chí Tôn.
## Nam lê (28–03–21)
 THI BÀI 12:…

Lập Công Bồi Đức.
Sinh đến thế gian đấm bụi trần,
Tạo bao nghiệp chướng vướng vào thân.
Lập công tinh tấn trừ oan trái,
Bồi đức gia tăng tạo phước phần.
Nhơn đạo trần gian lo đáp nghĩa,
Vị ngôi tiên cảnh được đền ân,
Phước phần dành thưởng người công đức,
Bát nhã thuyền đưa thoát bến tân.
## Nam Le (28–03–21)
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Lập Công.

 THI BÀI 13:…

Lập Công.
Lập công đầy đủ cõi trần miền,
Nghiệp trả lần hồi dứt nợ khiên.
May gặp Đạo Trời tu luyện tánh,
Chung lo nền Đạo tạo nhân duyên.
Phổ truyền Chơn Giáo minh tâm thế,
Cứu độ Quần Sanh thoát tục miền.
Tam lập đủ đầy trong kiếp sống,
Công viên quả mãn sớm về Tiên.
## Nam Le. (10–04–21)
 THI BÀI 14:…

Lập Đức.
Lập đức bồi công chốn bụi hồng,
Xuống trần phải gắng lập nên công,
Trường đời vay trả luân hồi mãi,
Cửa Đạo vun trồng nhơn quả không.
Đạo đức thang mây về Cực Lạc,
Chơn truyền nẽo Thánh đến Không môn.
Tín thành tu niệm Thiên ân xá,
Duyên phúc đủ đầy gặp Chí Tôn.
## Nam Le, (10–04–21)
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 THI BÀI 15:…

Lập Ngôn.
Lập ngôn phổ độ mối chơn truyền,
Giáo lý thuyết minh phải cố chuyên,
Tự độ bản thân gia quyến trước,
Độ tha nhơn loại thế giới tiên.
Nhơn tâm thâu phục hòa Nhơn Địa,
Thiên Đạo qui nguyên thời hiệp Thiên
Công Đức nhờ Ngôn công phổ độ,
Lập Ngôn thành tựu phúc vô biên.
## Nam Le, (10–04–21).
ӰӰ Họa vận 1.

Lập Công.

Có tánh từ bi chốn thế miền,
Trước sau nghiệp giải dứt oan khiên.
Để lòng tu tạo xoa căn quả
Theo lý nguyện lành xoá nghiệp duyên.
Truyền bá Đạo Trời chân Giới Đạo
Noi theo Chánh tín thật Thiên miền.
Lập nên công đức trong đời sống.
Tuy chẳng nhiều, vẫn hưởng phúc Tiên.
## Đặng Xuân Linh. (12–04–2021)
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Lập Đức.

 THI BÀI 16:…

Lập Đức.
Thiện lương ngầm tánh phước ân hồng
Nương cõi tạm nầy lập Đức, Công
Nguồn sống bôn ba đầy chữ có
Trí tâm định tịnh ủ lòng không
Hiền hoà tha thứ vui tình nghĩa
Hỉ xả buông phiền phủ thiện môn.
Giúp đỡ khó nghèo... tâm chí nguyện
Bồi nhân ái..., sẽ thấu Thiên Tôn.
## Đặng Xuân Linh (12–04–2024)
 THI BÀI 17:…

Lập Ngôn.
Câu nói nội tâm rạng ý truyền
Lời ra minh chánh phải lòng chuyên
Tự ta sửa đổi nhuần ta trước
Thân trí chỉnh tôn thấm trí tiên
Ước nguyện an lành, qua vận bệnh
Kính cầu yên lặng, cảm ân thiên.
Kinh ngôn thuyết phổ công vô lượng
Câu chữ rõ rành, phước ấn biên.
## Đặng Xuân Linh. (12–04–2021)
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❧❧ Trang Thơ Xướng Họa – 5
 THI BÀI 1:…

Tôi Vẫn Chờ
Tôi vẫn chờ mong ngày trở về,
Thanh bình trăng sáng cảnh đồng quê.
Bến đò Vàm Cỏ hằng mong khách,
Viễn xứ làng Tây giữ nguyện thề.
Đền Thánh đức tin nhơn quý trọng,
Văn Trung kinh sử lễ làm lề,
Long Hoa tổ ấm chuông kinh kệ,
Phận sự vuông tròn bỏ bến mê.
## Từ Nguyên (Oregon) (28–05–2021)
ӰӰ Họa vận 1:
Mơ Một Ngày Về
Bao năm ấp ủ một ngày về,
Non nước tưng bừng khắp tỉnh quê,
Mừng đón mùa xuân đầy ý nghĩa,
Mong chờ Long Hội vẹn câu thề.
Toàn dân hạnh phúc noi truyền thống,
Quốc Đạo trùng hưng đúng luật lề.
Thế giới ngưỡng trông về đất Việt,
Xây đời Thánh đức hết đường mê.
## Quang Thông (29–5–2021)
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Ước Một Ngày Về

ӰӰ Họa vận 2:
Ước Một Ngày Về
Nhiều năm mong ước một ngày về
Trăng sáng thanh bình khúc nhạc quê,
Bến vắng con đò mong đợi khách,
Tình nồng chờ bạn trọn câu thề.
Non sông thay xác hồn thất quốc,
Nền Đạo đổi cơ nghiệp lạc lề.
Chánh Giáo mong Thầy qui trở lại,
Tân Dân Thánh Đức giải trần mê.
## Nam Le (29–5–2021)
ӰӰ Họa vận 3:
Nhớ Quê Hương
Định cư đất khách vẫn chưa về
Tín ngưỡng Cao Đài cảm nhớ quê
Bốn sáu ly hương không kẻ hẹn
Nửa đời lữ thứ chẳng ai thề
Ưu thời mẫn thế tan theo nước
Cứu cánh vô biên rách lấy lề
Phước báu tạm dung hoài giấc mộng
May duyên tị nạn mãi cơn mê...
## Mai Xuân Thanh (May 29, 2021)
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ӰӰ Họa Vận 4:
Chưa Thể Về.
Đã nửa trăm năm, vẫn chửa về
Sớm chiều khắc khoải nhớ thương quê
Ngày đi cứ tưởng vui thành đạt
Thủa đến còn mong vẹn ước thề
Đích tới xa vời nơi xứ lạ
Điểm dừng ngao ngán chuyện bên lề
Tháng năm chờ đợi hồi quy mãi
Cõi tạm mơ hồ khách tỉnh mê…
Hawthorne 29 – 5 – 2021)
## Cao Mỵ Nhân
 THI BÀI 2:…

May
May duyên gặp Đạo Tam Kỳ khai,
May phước đức tồn có buổi nay.
May chẳng là cây thân buốt giá,
May không là thú phận tù đày.
May về Bạch Ngọc thời ân xá,
May dự Bàn Đào buổi hậu lai.
May phước kiếp sanh con Đất Việt,
May duyên hạnh ngộ Đấng Cao Đài.
## Từ Nguyên (Oregon) (05–06–2021)
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Hữu Phước

ӰӰ Họa vận 1:
Hữu Phước
Hữu phước ngày nay gặp Đạo khai,
Phước xưa đã tạo có hôm nay.
Phước duyên tấn hóa miền trần khổ,
Phước phận thoát qua cảnh đọa đày.
Phước đến Cao Đài kỳ đại xá,
Phước về Cực Lạc buổi tương lai.
Phước sanh con Việt dân Hồng Lạc,
Phước ngộ đường tu đến Ngọc Đài.
## Nam Le. (07–06–21)
ӰӰ Họa vận 2.

Duyên.

Duyên thơ may mắn kỷ nguyên khai
Duyên nghiệp văn chương thời điểm nay
Duyên dáng bút thanh tô nét đẹp
Duyên tình mực đậm trổ hoa đầy
Duyên trao ý ngọc mong tương hợp
Duyên khởi lời vàng hẹn tái lai
Duyên kết tâm tư người mộ Đạo
Duyên thành hướng thiện Thánh Tiên đài...
Hawthorne (6–6–2021)
## Cao Mỵ Nhân
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ӰӰ Họa Vận 3:
Tùy Duyên
Duyên may học hỏi Đạo Thiên khai
Duyên nghiệp thiện nam, tín nữ nay
Duyên lại tu hành nơi thảo dã
Duyên qua thử thách chốn tù đày
Duyên chàng Hải Ngoại bao hy vọng
Duyên thiếp lưu vong mấy thái lai
Duyên đến Tây Ninh vùng Thánh Địa
Duyên vào cửa Đạo Cửu Trùng Đài...
## Mai Xuân Thanh
(June 09, 2021)
 THI BÀI 3:…

Sống Được Chi?
Sống được những chi ở cõi đời?
Sống bao năm tuổi khổ sầu vơi?
Sống mong hạnh phúc buồn luôn vướng?
Sống lánh thương đau nghiệp chẳng rời!
Sống thắng một tình trăm khổ đến!
Sống kềm hai dục vạn lời mời!
Sống tu luyện tánh sao còn hận?
Sống chốn thiền môn Ý vẫn Đời?
## Từ Nguyên (Oregon) (09–06–2021)
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Sống chỉ thế... thôi!

ӰӰ Họa vận 1:
Sống chỉ thế... thôi!
Sống cõi trần, mơ chuộng sống đời...
Sống nhìn thiên hạ rộn đầy vơi.
Sống không toại nguyện suy buồn chán!
Sống vẫn mong yên... được lại rời!
Sống ước ấm no... bao chuyện đến!
Sống ham giàu có... lắm tơ mời!
Sống mà để dạ nhiều phiền não!
Sống biết kềm tâm hạnh phúc đời.
## Đặng Xuân Linh (11–06–2021)
ӰӰ Họa vận 2:

Sống Vui

Sống vui lắm chứ ở trên đời
Sống đẹp chan hoà mãi chẳng vơi
Sống thoả lòng trai tình chẳng rã
Sống tươi bạn trẻ nghĩa sao rời
Sống đừng cúi mặt quê hương khổ
Sống chớ quay lưng xã hội mời
Sống ngó trời xanh, quên dĩ vãng
Sống sao cho tất cả yêu đời...
## Cao Mỵ Nhân (Hawthone, 11 – 6 – 2021)
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 THI BÀI 4:…

Tứ Diệu Đế
Tứ Khổ Con Người Gốc Tử Sanh,
Đế Ngôn Phật Giảng Lúc Đạo Thành.
Khổ Do Hữu Mạng Nơi Trần Tục,
Tập Vị Tham Sân Nghiệp Bất Lành.
Diệt Khổ Vô Minh Lìa Sắc Tướng,
Đạo Tầm Cửa Phật Lạc Bần Danh.
Bát Vu Chay Tịnh Qui Tam Bảo,
Chánh Đạo Đường Chơn Đến Cõi Thanh
## Từ Nguyên (Oregon, 25–06–2021)
ӰӰ Họa vận 1:
Bát Chánh Đạo
Chánh Kiến đời người gốc tử sanh,
Chánh Tư chọn Pháp để tu thành.
Chánh Ngôn thật ngữ xa tà kiến,
Chánh Nghiệp thiện công gần kẻ lành
Chánh Mạng hành nghề không sát đạo,
Chánh Tinh Tấn hạnh bất cầu danh,
Chánh Thiền thiện niệm hồng danh Phật,
Chánh Định huệ sanh Tam Bửu thanh.
## Nam Le (25–06–2021)
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Tu Là Chi

 THI BÀI 5:…

Tu Là Chi
Tu là chuyển hóa dữ thành hiền,
Tu đoạn luân hồi dứt nghiệp duyên.
Tu tánh từ bi hòa cõi Phật,
Tu tâm thanh tịnh nhập nguồn tiên.
Tu tầm cựu vị tròn Tam Lập,
Tu nhập trường thi giữ thệ nguyền.
Tu trọng vạn linh con một Mẹ,
Tu trau bác ái sánh ngang Thiên.
## Từ Nguyên (Oregon, 23–06–2021)
ӰӰ Họa vận 1:

Tu

Tu sao tim lặng trí hoà hiền,
Tu định tinh thần khỏi nghiệt duyên.
Tu dõi Giáo điều kề bến giác,
Tu tìm Đạo lý cận bờ tiên.
Tu là nền tảng, từ-thân ái,
Tu tịnh nguồn tâm, nhẫn-thiện nguyền.
Tu mến thương đời tình với nghĩa,
Tu xoa ố nộ giữa thanh thiên.
## Đặng Xuân Linh (23–06–2021)
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ӰӰ Họa vận 2:
Tu Vốn Sửa Mình
Tu vốn sửa mình trở thiện hiền,
Tu nhân tích đức dứt nhơn duyên.
Tu chơn dưỡng tánh thông nguồn đạo,
Tu tánh trau tâm hiểu gốc tiên.
Tu niệm danh Thầy gìn đức tín,
Tu hành Pháp chánh giữ tâm nguyền.
Tu trì giới luật tam thanh tịnh,
Tu tĩnh thân tâm tạo vị Thiên.
## Nam Le. (23–06–2021)
 THI BÀI 6:…

Độc Lập Tự Do Dân Chủ
Độc Lập Chủ Quyền Công Quốc Khai,
Tự Do Tìm Sống Quyền Người Nay.
Công Bình Chia Sẻ Vui Cùng Khổ,
Bác Ái Nương Nhau Họa Lẫn May.
Bình Đẳng Tôn Thờ Cha Thượng Đế,
Đại Đồng Qui Hiệp Đấng Cao Đài.
Hòa Bình Chung Sống Không Biên Giới,
Dân Chủ Quyền Người Định Vận Hay.
## Từ Nguyên (Oregon) (30–06–2021)
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Mừng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ

ӰӰ Họa vận 1:
Mừng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ
Hoa Kỳ Hiệp Chủng Quốc Tân Khai,
Độc Lập Toàn Dân Hưởng Đến Nay.
Dân Chủ Phân Quyền An Lãnh Thổ,
Tự Do Định Phận Tạo Thời May.
Cộng Hòa Hành Chánh Phồn Vinh Nước,
Công Chánh Trị Dân Thịnh Vượng Đài,
Bác Ái Thương Yêu Toàn Thế Giới,
Hòa Bình Chung Sống Đại Đồng Hay.
## Nam Le (30–06–2021)
ӰӰ Họa vận 2:
Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ
Độc Lập Tuyên Ngôn Mỹ Quốc Khai
Tự Do Hạnh Phúc Đã Lâu Nay
Công Bình Nam Nữ Niềm Tin Tưởng
Bác Ái Dân Tâm Tín Ngưỡng May
Bình Đẵng Con Người Qui Nhất Giáo
Đại Đồng Nhơn Loại Hiệp Tam Đài
Hoà Bình, Hiệp Chủng, Long Hoa Hội
Dân Chủ Nhân Quyền Vạn Sự Hay…!
## Mai Xuân Thanh (June 30, 2021)
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 THI BÀI 7:…

Công Bình & Bác Ái
Thiên hạ hiệp-thương tạo Đại-Đồng,
Bất hòa hạnh-phúc thảy đều không,
Công-Bình lý-tưởng không xâm phạm,
Bác-Áí thương-yêu chẳng kể công.
Hỷ-Xã lỗi lầm tình trọn vẹn,
Từ-Bi Tha-thứ nghĩa dung thông.
Cọng-ưu dìu dắt tầm Chơn-Đạo,
Hòa-ái đồng về với Chí-Tôn.
## Nam Le (01–07–2021)
ӰӰ Họa vận 1:
Nhân Hoà.
Nhân hoà trước nhất phải tâm đồng
Hữu sự rồi ra cũng sắc không
Cho dẫu xưa nay đà thất bại
Thì rồi mai mốt sẽ thành công
Phải coi thấu đáo điều phi lý
Mới hiểu tận tường lẽ cảm thông
Cuộc sống nguyên khai Trời Phật định
Đường trường tu luyện Thiện Chân Tôn...
Hawthorne (3 – 7 – 2021)
## Cao Mỵ Nhân
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Đời Tu Đắc Đạo

ӰӰ Họa Vận 2:
Đời Tu Đắc Đạo
Đời tu đắc Đạo, mới tương đồng
Thánh Thất thiền môn lẽ sắc không
Tam giáo qui nguyên, Trời nhất lý
Cửu huyền hoàn thiện, Đất tam công
Ngũ Chi hiệp một thăng rồi giáng
Đại Đạo hoằng khai, biến tắc thông
Thế giới văn minh đời tiến hóa
Đại Đồng nhân loại hiệp Thiên Tôn.
## Mai Xuân Thanh (July 03, 2021)
ӰӰ Họa vận 3:
Đạo Đời Tương Đắc
Đạo Đời tương đắc hiệp chung đồng,
Nương Đạo trau Đời chuyển sắc không.
Đời đoạn tham sân gìn ngũ giới,
Đạo trau đức hạnh lập tam công.
Đời tầm vô ngã Đời an lạc,
Đạo chuộng vị tha Đạo hạnh thông.
Đời Đạo đại đồng nhơn cải thế,
Đạo thanh Đời rạng hiệp Thiên Tôn.
## Từ Nguyên (Oregon, 03–07–2021)
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 THI BÀI 8:…

Tầm Chơn Đạo
Rừng trần tục làm lạc nhiều người,
Muốn thoát tìm đường rất khó thay.
Quanh quẹo lạc vào nơi Tả Đạo,
Thẳng ngay thoát khỏi chốn Ma vây.
Ta tin Tạo Hóa sanh ra cả,
Ta kính Trời Cha tạo thế nầy.
Ta trọng luôn Thần Thánh Phật,
Quan viên chức Sắc đã theo Ngài.
## Nam le (02–07–2021)
ӰӰ Họa vận 1:

Đạo Tâm

Vạn ngả trần ai níu lắm người
Muốn tìm đoạn thẳng thật gay thay!
Quẩn quanh kiếm lối nơi nao chọn!?
E ngại nhầm đường chốn đó vây.
Tánh đức gắng gìn cho vững dạ
Tâm từ nhẫn nại phải trì nầy.
Tinh thần nghiêm kỉnh tôn Thiên Thượng
Giáo lý noi theo pháp chỉ Ngài.
## Đặng Xuân Linh (06–07–2021)
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Tâm

 THI BÀI 9:…

Tâm
Muôn điều ngàn việc thảy do tâm,
Tâm vốn nghĩa nhiều khá kiếm tầm.
Tâm thịt, tâm lòng, tâm thượng trí.
Giống lành, hạt tốt, nghiệp muôn năm.
Tu Tâm dưỡng tánh Phàm trong sạch.
Kiến Tánh thiền Tâm Đạo khó lầm.
Tam Giáo lấy Tâm tầm chánh Đạo,
Cao Đài Thiên Nhãn thị Thần Tâm.
## Nam Le. (03–07–2021)
ӰӰ Họa vận 1:

Chữ Tâm

Pháp chỉ Ngài khuyên vẫn chữ Tâm
Tâm ta toàn thiện vị ngôi tầm
Tâm đà sẵn vốn nguồn trong trí
Tâm đã ngự lành huệ suốt năm
Tâm Đạo lòng xuân khơi đoá nở
Tâm mà giông gió vướng điều lầm.
Cõi phàm nhân thế tầm Chơn Đạo
Thượng thị Thiên Tôn rọi tánh Tâm.
## Đặng Xuân Linh (06–07–2021)
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 THI BÀI 10:…

Để Nét Từ Bi Trong Kinh Vô Tự
Vạn loại cội nguồn Đấng Chí Linh,
Lưỡng Quang Phụ Mẫu hiệp nên hình.
Nhân sinh nguồn sống con cùng Mẹ,
Vạn giáo căn nguyên gốc Đạo Quỳnh.
Dìu dắt nương nhau qua bến giác,
Hiệp đồng chung sống giữ ân tình.
Từ Bi để dấu Kinh Vô Tự,
Bác ái cửa vào Bạch Ngọc Kinh.
## Từ Nguyên (Oregon, 10–7–2021)
ӰӰ Họa vận 1:
Luật Pháp Vẹn Gìn
Chúng sanh nguồn gốc Đại Quang Linh
Nhị Khí Âm Dương hóa Vạn hình,
Đại Đạo mở đầu do Đức Mẫu,
Cao Đài tiên khởi với cờ Huỳnh.
Chơn truyền dìu độ về Tiên Cảnh,
Luật Pháp vẹn gìn giữ lý tình.
Minh chánh Thiên Thơ Vô Tự sách,
Công dầy thanh khiết ngại chi Kinh.
## Nam Le (10–07–21)
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Đại Ân Xá

ӰӰ Họa vận 2:
Giới ta bà vạn vật đều linh.
Bước toả âm dương hiệp tạo hình.
Trời đất nguồn mơ yêu thánh thể,
Nhân sinh tánh thiện khoát bào Huỳnh.
Cùng nương náu, dẫn qua bờ giác
Hiệp sống cùng, thương giữ nghĩa tình.
Cử chỉ giấu vào vô tự sách,
Từ bi sẽ thấy chữ Thiên Kinh.
## Song Linh (13–07–2021)
Đại Ân Xá
Mỗi lần khai Đạo đều ban ân,
Độ được hai lần tám ức nhân,
Phán xét nơi tòa cơ báo ứng,
Tội công nhơn loại Luật công bằng.
Hạ Ngươn Thượng Đế khai tân giáo,
Đại xá Nguyên Nhân giải khổ thân.
Chung hưởng huệ ân Trời tận độ,
Lập công bồi đức thoát hồng trần.
## Nam Le. (04–07–2021)
Hồi Tâm Hướng Thiện
Nửa đời gió bụi chốn phong ba,
Tĩnh thức tầm chơn trở lại nhà.
Tình ái rong chơi vùi tuổi trẻ,
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Lợi quyền danh phận hại thân già.
Thương yêu vô tận còn non cạn,
Tam Lập vẹn toàn mãi vẫn xa.
Đại Đạo khai ân dù lạc bước,
Hồi tâm hướng thiện sẽ gần Cha.
## Từ Nguyên (Oregon, 13–07–2021)
 THI BÀI 11:…

Thiền

Thiền môn tĩnh lặng chốn thanh tao,
Thiền định gìn tâm chẳng lãng xao.
Thiền quán tư duy tầm Đạo lý,
Thiền tâm trực chỉ vọng Đài Cao.
Thiền tu kiến tánh hòa thanh tịnh,
Thiền học tầm chơn diệt khổ đau.
Thiền phái tâm truyền vô kệ tự,
Thiền sinh đại định Niết Bàn vào.
## Từ Nguyên (Oregon) 14–07–2021)
ӰӰ Họa vận 1:

Thiền

Thiền ý nương thầm, vóc nhã tao
Thiền tâm giữ vững chẳng lao xao
Thiền hành lối sáng mầm nhân nghĩa
Thiền thấy sen hồng sắc thể cao
Thiền miệng ru lòng nguồn lắng đọng
Thiền tai bỏ chuyện gốc phiền đau
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Tịnh

Thiền tim an tịnh thân nhàn bước
Thiền xoá ưu tư phước thiện vào.
## Đặng Xuân Linh (15–07–2021)
ӰӰ Họa vận 2:

Tịnh

Tịnh tự đón người mặc trược tao,
Tịnh tu tĩnh lặng chẳng lòng xao
Tịnh tâm đọc sách tầm chơn lý.
Tịnh trí truy nguyên hiểu Pháp cao
Tịnh định tầm Tiên xa nẽo khổ,
Tịnh chơn lánh tục xả buồn đau
Tịnh thiền đắc ngộ qua bờ giác,
Tịnh luyện hườn vô cõi Phật vào.
## NAM LE. (14–07–2021)
 THI BÀI 12:…

Luyện Tam Bửu
Tam Bửu Thầy ban cho thế nhân,
Luyện thành báu vật phải chuyên cần.
Trường chay tuyệt dục Tinh sinh Khí,
Hườn điển luyện công Khí hóa Thần.
Ước muốn Thần hườn hư đạt Đạo,
Luyện dây Từ Khí giãn vô ngần.
Thiên Nhơn Đạo trọn Tam Công vẹn,
Tịnh Thất tham thiền đạt cõi chân.
## Từ Nguyên (Oregon) 15–07–2021)
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ӰӰ Họa vận 1:
Luyện Tam Bửu
Thầy ban Tam Bửu nơi nhân thân,
Tu luyện Tam Tinh phải thiết cần.
Tuyệt dục thân tâm trong sạch Xác,
Trường chay Tinh Khí nhẹ hườn Thần.
Hườn Hư Hộ Pháp ngăn tà mị,
Thần xuất Hườn Vô chuyển vạn ngần.
Nhơn Đạo vẹn tròn Tam Lập đủ,
Luyện thành đắc Đạo rõ Thiên Chân.
## Nam Le (15–07–2021).
ӰӰ Họa vận 2:
Phước huệ
Luyện tinh hoá khí bậc hiền nhân,
Vô nhiễm trần ai, trí thiết cần.
Hưởng phúc, chân sư khai phước huệ,
Hườn hư, hạo khí hiển chơn thần.
Đường về chơn giác thinh thinh mở,
Nẽo hướng hư linh trong trẻo ngần.
Đạo pháp như như hà tế ngộ,
Hư vô chi khí hựu toàn chân.
## TP. (7–17–21)
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Nho Tông Chuyển Thế

 THI BÀI 13:…

Nho Tông Chuyển Thế
Đại Đạo khai minh năm Bính Dần,
Lập ngươn Thánh Đức tạo Tân Dân.
Nho Tông chuyển thế gìn nhân nghĩa,
Tam Giáo qui nguyên hiệp cố tân.
Tứ Đức gìn duyên người Nữ phái,
Ngũ Thường định vị bậc Nam nhân.
Nhạc hòa Lễ trọng Trung Dung Đạo,
Nho Giáo khuyên người trọn nghĩa ân.
## Từ Nguyên (Oregon) 18–07–2021)
ӰӰ Họa Vận 1:
Khai Minh Đại Đạo
Khai minh Đại Đạo tại năm Dần. (1926 )
Thánh đức Thiên cơ độ chúng dân
Chuyển Thế Nho Tông nền Đạo cổ
Qui nguyên Tam Giáo cuộc Đời tân
Tôn Sư Hộ Pháp truyền Nhơn «Nghĩa»
Khổng Thánh Tiên Sư phổ Đạo «Nhân»
Nhạc Tấu Quân Thiên đàn cúng vọng...
Năng cầu tất ứng thọ hồng ân...!
## Mai Xuân Thanh (July 18, 2021)
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 THI BÀI 14:…

Diệt Phàm Tâm
Sắc dục nghiệp trần của chúng sanh,
Cảnh sinh Tâm khởi Ý nguồn thành.
Muốn ngăn tham muốn vào Tâm Ý,
Phòng vệ lục căn chẳng vận hành.
Phàm Ý khởi sinh Tâm vọng động,
Danh Thầy thường niệm tưởng điều lành.
Gìn Tâm đại định huệ quang khởi,
Tỉnh ngộ tầm về cõi thiện thanh.
## Từ Nguyên (Oregon, 19–07–2021)
ӰӰ Họa vận 1:
Diệt Phàm Tâm
Nghiệp trần sắc dục hại nhơn sanh.
Tâm cảnh phát sinh ý dẩn thành.
Ngũ uẩn giai không trừ khổ ách,
Lục căn bất tịnh khó tu hành.
Phàm tâm tận diệt gìn tịnh định,
Tâm Thánh trường tồn giữ thiện lành.
Tâm cảnh diệt trừ vô biệt niệm,
Sắc không không sắc luyện Tam Thanh.
## Nam Le. (19–07–2021)
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Đảm Nhiệm Sứ Mạng

 THI BÀI 15:…

Đảm Nhiệm Sứ Mạng
Đảm nhiệm vai trò độ thế gian,
Mượn hình xác thể làm ghe thoàn1,
Độ đời tiến triển đường Nhơn Đạo,
Cứu thế phát khai nẽo Chánh Chân.
Bảo thủ mệnh người trên mặt thế,
Hoằng dương Thiên Đạo cõi trần gian,
Linh hồn mực thước nêu gương sáng,
Tự định phẩm ngôi về Niết Bàn.
## Nam le (19–07–2021)
ӰӰ Họa vận 1:
Sĩ Phu Nối Bước
Nhân sinh tứ khổ khắp trần gian,
Tiên Phật hạ sinh vững Ðạo thoàn.2
Lập Đạo hiểm nguy nào ngại khó,
Khai Tâm gian khổ chẳng chùng chân.
Sĩ phu nối bước gìn Chơn Pháp,
Hậu bối giáo truyền độ thế gian.
Đại Đạo hoằng khai nơi hải ngoại,
Chí Tôn đẹp dạ ngự Thiên Bàn.
## Từ Nguyên (Oregon, 20–07–2021)
1 Thoàn là thuyền. Đạo thoàn là thuyền Đạo.
2 Thoàn là thuyền. Đạo thoàn là thuyền Đạo.
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ӰӰ Họa vận 2:
Sứ Mạng Làm Người
May duyên nhập thế đến trần gian,
Gặp lúc kỳ khai độ dẫn thoàn.
Xử kỷ lo tu Thầy giải nghiệp,
Thương đời phụng sự Đạo quy chân.
Thực thi tam lập tròn công quả,
Xứng phận làm người ở thế gian.
Đường chánh lần dò không lạc nẻo,
Ngày về vinh hiển chẳng cần bàn.
## Quang Thông (22–7–2021)
Danh-Thể Đời Người
Danh thể đời người như cái bông,
Đài Tần Đảnh Hớn có còn không.
Giàu sang tứ hải một đời hết,
Của cải năm châu nhiều chẳng còn.
Danh lợi giục xui tranh cướp đoạt,
Quyền hành tranh đấu giựt giành bòn.
Con đường trước mắt huỳnh lương mộng,
Định giá thử cân nhẹ tợ bông.
## Nam Le (19–07–2021)
Yêu Ái Tạo Hòa Bình Hạnh Phúc
Thật Sự
Sự sống nhơn loài mặt địa hoàn,
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Học-Đạo Lý Thông

Hai điều hạnh phúc cõi trần gian.
Con đường tận diệt theo hình bóng,
Phương pháp đại đồng tạo phúc chân.
Hạnh phúc hòa bình mong thiệt tướng,
Nhơn loài yêu ái biết tương thân,
Vô phương tìm kiếm còn gian dối,
Bác ái thương sanh thế giới toàn.
## Nam Le (19–07–2021)
Học-Đạo Lý Thông
Học Đạo lý thông Đạo nghiệp thành,
Học tu thọ khổ giúp nhơn sanh,
Họa hòa trong Đạo trăm điều tốt,
Học nhẫn nơi tâm vạn sự lành.
Học đức từ bi an Đạo nghiệp,
Học tâm phụng sự rạng thanh danh.
Học tùng chánh Pháp xa điều họa,
Học giữ tam qui đạo hạnh thanh.
## Từ Nguyên (Oregon) (05–12–2020)
ӰӰ Họa vận:

Về Chữ Tu

Tu tâm luyện tánh gắng công thành.
Tu học chơn truyền độ chúng sanh,
Tu chỉnh tánh tâm nên thánh thiện,
Tu hành công đức tạo nhân lành.
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Tu thân vẹn giữ tròn nhơn đạo,
Tu đức trọn gìn rạng phẩm danh.
Tu niệm danh Thầy ân cứu độ,
Tu trì Ngũ Giới tịnh Tam Thanh.
## Nam Le (21–07–2021)
Quan Thánh Đế Quân
Tam Kỳ Lãnh Mệnh Chuyển Nho Tông,
Trấn Quỷ Phò Cơ Phục Hóa Công.
Oai Dũng Trừ Tào Công Đức Vẹn,
Nghiêm Tâm Phò Hớn Nghĩa Trung Đồng.
Quan Quyền Uy Vũ Cái Thiên Phật,
Thánh Đức Từ Bi Đấng Xích Long.
Đế Khuyết Vạn Linh Phong Phật Vị,
Quân Thiên Phụng Mệnh Lập Kỳ Công.
## Từ Nguyên (Oregon, 22–07–2021)
ӰӰ Họa vận
Quan Thánh Đế Quân
Hiệp Hòa Nhơn Loại Chuyển Nho Tông,
Thiên Thượng Cái Thiên Xuống Lập Công.
Đại Đạo Tam Kỳ Oai Vị Đắc
Đế Ngôi Tam Trấn Hiệp Công Đồng.
Quan Hầu Thục Quốc Danh Trung Nghĩa,
Thánh Tử Anh Hùng Hiển Xích Long.
Đế Nghiệp Không Ngôi Danh Chiếu Rạng,
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Khảo Thí

Quân Về Bạch Ngọc Thọ Thiên Công.
## Nam Le (22–07–2021)
Khảo Thí
Giáo hóa nhơn sanh đã đủ rồi,
Trường thi khai mở định phân ngôi.
Bao năm khảo hạch nay còn diễn,
Mấy lúc chinh nghiêng vẫn chửa thôi.
Minh thệ gìn câu hằng giữ kỹ,
Đức tin chặt dạ chẳng di dời.
Đường ngay nhắm thẳng dìu nhau bước,
Tách nẻo quanh co sợ rớt rơi...
…Rớt rơi muôn dặm khổ thân sau,
Mấy ức niên dư mới gặp nào,
Hạnh ngộ Tam Kỳ nên quý trọng,
Đại khai Ân xá dễ thăng cao.
Lợi danh phút chốc rồi tan biến,
Linh tánh muôn năm sẽ đọa vào
Cõi khổ Âm quang đau đớn bấy,
Đệ huynh dìu dắt nhủ khuyên nhau.
## Quang Thông (23–7–2021)
ӰӰ Họa vận

Khảo Dượt

Trường thi Tiên Phật khảo qua rồi,
Đủ điểm Thiên Đình định vị ngôi.
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Khảo dượt trường kỳ không bỏ thí,
Chấm công đúng lúc chẳng ngừng thôi.
Giữ Lời Minh Thệ không sai lạc,
Gìn nguyện Đức Tin chẳng đổi dời.
Cảm hóa dìu nhau đường chánh bước,
Lòng hai tà khúc phải đành rơi!!!
…Rơi rớt luân hồi khổ kiếp sau,
Nan tri niên kỹ gặp duyên nào.
Hão phùng Ngọc Đế khai Tân Giáo,
Hạnh ngộ Cha Trời mở Đạo Cao.
Danh lợi Trần Gian còn vướng bận,
Chơn linh Bạch Ngọc khó chen vào.
Đường tà khá lánh tìm bờ giác,
Ngã chánh tương thân dìu dắt nhau.
## Nam Le (23–7–2021)
Trau Dương Điển
Hình thể kết tinh bởi tế bào,
Âm Dương điển tử quyện vào nhau.
Ngũ Hành vận chuyển tế bào kết, (1)
Diêu động Âm Dương Ngũ khí giao.
Tiên Khí Hư Vô sanh vạn vật,
Hậu Thiên hữu sắc gốc Trời cao.
Dương thăng âm đọa xưa nay vậy,
Tiên Phật muốn gần dương điển trau.
## Từ Nguyên (2017)
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Tiên Khí Trau

ӰӰ Họa vận
Tiên Khí Trau
Xác thể tạo nên bởi tế bào.
Tế bào Ngũ khí kết vào nhau.
Âm Dương biến chuyển sinh Năm Khí,
Hư Khí vận hành Nhị Khí giao.
Vũ trụ hóa sanh nên vạn vật,
Khí Dương thăng thượng lập Trời cao.
Hườn nguyên phản bổn nhờ tu luyện,
Khí Hậu luyện thành Tiên Khí trau.
## Nam Le. (23–07–2021)
Đứng Ngã Ba Đường
Tôn Sư đã dạy lúc khi xưa,
Cơ Đạo đến nay buổi lọc lừa.
An phận chờ Người dìu bước tiếp,
Bôn chôn nào lúc xé rào thưa.
Ngã ba đường đợi ngày Người đến,
Công quả Đạo hành luật pháp xưa.
Người vẫn cận kề con cái Mẹ,
Gián Ma nắm giữ, rán nên ngừa.
## Quang Thông (24–7–2021)
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ӰӰ Họa vận 1
Đợi Thầy Dìu Bước
Hộ Pháp có lời dạy lúc xưa.
Giờ nay cơ Đạo tuyển phong lừa.
An tâm chờ đợi Ngài dìu bước,
Tĩnh trí chớ màn lúc lưới thưa.
Nhẫn khổ nhịn nàn thời loạn Pháp.
Bồi công lập đức Đạo căn xưa.
Tôn Sư luôn giữ gìn môn đệ,
Bửu Pháp Gián Ma, phải rán ngừa.
## Nam Le.
(24–7–2021)
ӰӰ Họa vận 2
Giữ Lời Minh Thệ
Tam giáo khuyên người tự thuở xưa,
Đọc kinh cầu lý thật hay lừa.
Danh quyền thử dạ người quân tử,
Phú quý răn lòng kẻ áo thưa.
Thất phận đồng tình xa vị cũ,
Lỗi thề đành phải mất ngôi xưa.
Thiên Điều thưởng phạt không thiên vị,
Thiện nghiệp nên tham ác phải ngừa.
## Từ Nguyên (Oregon)
(26–07–2021)
128

May Duyên Gặp Đạo

May Duyên Gặp Đạo
Môn đệ Cao Đài đại phước ân,
Trăm năm ngàn kiếp đặng thành nhân.
Hữu duyên gặp Đạo Kỳ Ân Xá,
Đại phước thọ ân phẩm Địa Thần.
Sắt đá cỏ cây mơ hậu kiếp,
Côn trùng cầm thú ước hoàn thân.
Nay ta hạnh ngộ làm môn đệ,
Quyết chí tu hành trọn Thánh ân.
## Từ Nguyên (Oregon)
(26–07–2021)
ӰӰ Họa vận 1
Hạnh Ngộ Cao Đài
Môn sinh Đại Đạo thọ hồng ân.
Vạn kiếp trăm năm thọ mạng nhân.
Gặp Đạo Cao Đài Kỳ Đại Xá,
Hữu duyên Thượng Đế định hàng Thần,
Chuyển luân nhiều kiếp nên nhân phẩm,
Thoát xác lắm đời đạt thế thân,
Hạnh ngộ Tam Kỳ làm đệ tử,
Chí thành tu tỉnh thọ Thiên ân.
## Nam Le (26.07.2021)
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ӰӰ Họa Vận 2:
Trân Quý Kiếp Duyên
Kỳ Ba Thượng Đế đến ban ân,
Chẳng kể là Nguyên hay Hóa nhân,
Quyết chí tu hành đều đoạt vị,
Gìn tâm thiện niệm cũng nên Thần.
Muối dưa một kiếp về ngôi cũ,
Mỹ vị cao lương hại nhị thân.1
Trân quý thiện duyên ngàn thuở gặp,
Trải thân hành Đạo hưởng Thiên ân.
## Quang Thông (27–7–2021)
Vượt Khỏi Âm Quang2
Sau khi thoát xác phải đi qua,
Cửa ải Âm quang khổ lắm à,
Ô trược chơn thần không vượt nổi,
Lạ thường sầu thảm chẳng phôi pha.
Xét mình hằng bửa tu thân thế,
Tự hối mỗi khi phạm lỗi mà,
Cầu khẩn Chí Tôn ân xá tội,
Ngày về nhẹ bước, phải lo xa.....
…..Lo xa quyết chí tự hôm nay,
Kinh kệ tứ thời tụng mỗi ngày.
Di Lạc Chơn Kinh siêng lễ bái,
Thánh ngôn, Tân luật học cho hay.
1 Đệ nhị xác thân.
2 Tham khảo Thánh giáo Bà Bát Nương DTC:
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Kiên Sợ Âm Quang

Phương tu Luyện kỹ thường hành tốt,
Lời nói việc làm giữ thẳng ngay.
Thường niệm Danh Thầy, công quả đủ,
Là gần Tiên Phật chốn Bồng Lai.
## Quang Thông (28–7–2021)
ӰӰ Họa vận:
Kiên Sợ Âm Quang
Thoát xác chơn hồn phải bước qua,
Âm quang cửa ải khó sang à,
Chơn Thần ô trược không qua đặng,
Khí tịnh nhẹ thanh chẳng ngại pha.
Sám hối thường xuyên trừ nghiệp ác,
Ăn năn hằng bửa giải oan mà.
Cầu xin Thiên Phụ ban ân xá,
Độ rỗi linh hồn chốn đọa xa…
…Xa chốn trần ai cõi đọa nay,
Kệ kinh trì tụng gắng hằng ngày.
Thánh Ngôn chiêm nghiệm cầu chơn pháp,
Tân Luật nghiêm hành giữ giới hay,
Di Lạc Chơn kinh năng tụng niệm,
Đọc Kinh Sám Hối giữ đường ngay.
Hồng danh thường niệm cầu siêu rỗi,
Duyên phúc ân Thầy Cực Lạc lai.
## Nam Le. (30–07–2021)
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Chơn Giả
Muôn sự trên đời đâu giả chơn?
Tìm tòi sự thiệt biết sao hơn.
Chơn tâm ví biết không lầm lạc,
Giả trí còn phân chẳng tỏ tường.
Trí não ưu phiền là lý giả,
Tâm hồn an ủi ấy là chơn,
Tạo Đoan ai bảo không là thiệt,
Ta bảo Ngài chơn dạ chẳng sờn.
## Nam Le (28–07–2021)
ӰӰ Họa vận 1:

Tầm Chơn

Tu hành là phải biết tầm chơn,
Cân nhắc đắn đo lẽ thiệt hơn.
Hư thiệt diệu huyền sao thấu đáo,
Giả chơn phân biệt phải tinh tường.
Vững tin nhờ ánh Thiêng Liêng sáng,
Chí quyết theo đường Hội Thánh chơn.
Công quả đủ đầy, nương bí pháp,
Hoát khai huệ trí nếu không sờn.
## Quang Thông (29–7–2021)
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Gỗ tốt hơn sơn

ӰӰ Họa vận 2:
Gỗ tốt hơn sơn
Sống đời đều có giả hay chơn,
Bão gió đưa lùa tính thiệt hơn.
Luôn giữ tâm tư ngay thẳng thắn
Vẫn soi huệ trí rõ ràng tường
Muộn phiền là lối mang mơ tưởng
Vui vẻ đem lòng thật chí chơn
Mọi sự trong đời đầy phải trái
Chi ta cứ vững chớ son sơn.
## Song Linh (30–07–2021)
Thảm Khổ
Đức Lý xưa kia đã dạy bày,
Tội tình nhân loại ngập tràn đầy.
Nhẫn tâm sát vật vì ngon miệng,
Ác độc hại người chẳng gớm tay.
Đã khiến chiến tranh tàn khốc đó,
Nay xui dịch bịnh thảm sầu đây.
Nạn tai tiêu diệt làm sao tránh?
Nhân loại ăn năn được họa may.
## Quang Thông (30–7–2021)
ӰӰ Họa vận:
Thấy Khổ Hồi Tâm
Giáo Tông Tiên Trưởng đã phơi bày,
Tội lỗi nhơn loài tạo dẫy đầy.
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Hại vật làm mồi ngon cửa miệng
Sát sanh đoạt mạng chẳng gờm tay.
Chiến tranh thảm khốc nhiều nơi chốn.
Dịch bịnh tràn lan khắp đó đây,
Thấy khổ hồi tâm trừ ác nghiệp,
Phật Trời xá tội gặp duyên may.
## Nam Le. (30–7–2021)
Tu Là Chi?
Tu vốn trau dồi đức tánh mình,
Cải tà quy chánh giúp Chơn Linh.
Tu hành thứ lớp lên từng bước,
Đoạn hết trần duyên phát huệ sinh.
Nhơn Đạo lo tròn rời thế sự,
Đạo Trời giữ vẹn đến Thiên Đình.
Tam Kỳ Đại xá toàn sanh chúng,
Gia nhập trường thi để cứu mình.
## Nam Le. (30–07–2021)
Tu Hành
Tu là hằng bửa rán trau mình,
Tu sửa phàm tâm hiệp tánh linh,
Tu lập quả công nền vững chắc,
Tu theo Bí pháp huệ khai sinh.
Tu hườn Tam bửu nơi tinh khí,
Tu xuất chơn thần chốn thượng đình1
1 Huệ Quang Khiếu.
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Lòng Chưa Mở.

Tu độ nhơn sanh công đức vẹn,
Tu vào Long hội an ngôi mình.
## Quang Thông (31–7–2021)
Lòng Chưa Mở.
Đường đời ngõ ngách rộng bao la
Tu bên này lắm kẻ gian tà
Tu bên kia âm u mờ mịt
Cản trở nhân ái đức thật thà
Bởi kẻ mưu cầu nhiều danh lợi
Quên đi tính người thích làm ma
Lầm tưởng cây đa gọi Bồ đề
Lòng chưa mở Đạo đã kỳ Ba.
## Viên Dung (31–7–2021)
Chắp Tay Khẩn Nguyện
Xót dạ nhìn cơn dịch bạo hành,
Tỉnh thành cô lập phố buồn tanh.
Thức ăn phải cậy người phân phối,
Chốn ở cầu xin chủ phát lành,
Tiền bạc dầu dư nào đổi được,
Tâm thành dù có chỉ cầu danh (niệm danh)
Quan Âm giải nạn vì dân Việt,
Phật Mẫu thương tình cứu chúng sanh.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUẢNG ĐẠI LINH QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.

## Từ Nguyên (30–07–2021)
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ӰӰ Họa vận 1:
Khẩn Nguyện Thiên Ân
Xót thương nhìn cảnh dịch hoành hành,
Thành Tỉnh biệt phân phố vắng tanh.
Chỗ ở quanh hiu người chẳng tới,
Thức ăn khan hiếm vật không lành.
Tâm tư nhìn thế đời than thở,
Trí nguyện cầu Trời niệm Phật danh.
Cứu khổ ban vui cầu Phật Mẫu,
Hồng ân đại xá cứu nhơn sanh.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUẢNG ĐẠI LINH QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.

## Nam Le. (31–07–2021)
ӰӰ Họa vận 2:
Thành Tâm Khấn Nguyện
Nhìn cơn dịch bệnh lại tung hoành,
Biến thể lan tràn phố vắng tanh.
Thiếu thốn, cách ly dân khổ sở,
Xẻ chia, cứu đói tấm lòng lành.
Trên cao Thần Thánh còn nghe tiếng,
Dưới thế người người rán niệm danh,
Khẩn nguyện Phật Trời thương cứu nạn,
Qua cơn nguy biến cả nhơn sanh.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
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Tạm Biệt Sài Gòn

NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.

## Quang Thông (1–8–2021)
 THI BÀI:…

Tạm Biệt Sài Gòn
Xa xứ vào Nam mong ước cao,
Bao năm lập nghiệp phút trôi mau.
Hết tiền thiếu gạo rau thay cháo,
Thất nghiệp không nhà ngủ cổng rào,
Dịch bệnh cứ tăng sao chẳng giảm,
Vaccine chờ mãi biết khi nao.
Thôi đành gạt lệ về quê cũ,
Tạm biệt Sài Gòn hẹn buổi sau.
## Từ Nguyên (02–08–2021)

ӰӰ Họa vận 1:
Giả Biệt Sài Gòn.

Vào Nam sinh sống mộng đời cao,
Lập nghiệp nhiều năm tạm biệt mau.
Cảnh khổ hết tiền ăn tạm cháo,
Vô công thất nghiệp ngủ ven rào.
Dịch tăng người nhiễm sao không giám!
Thuốc chuẩn tiêm ngừa đến lúc nao?
Gạt lệ buồn đau về xứ cũ,
Sài Gòn giả biệt hẹn ngày sau.
## Nam Le. (03–08–2021)
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ӰӰ Họa vận 2:
Thương Quá Sài Gòn
Sài Gòn phát triển số dân cao,
Nay gặp nạn tai, về tỉnh mau.
Kiếm sống qua ngày không thể trụ,
Lây lan dịch bệnh phải ngăn rào.
Tầm đường còn gặp bao phiền toái,
Ứa lệ nhìn xem dạ buốt nao.
Thương quá dân tôi, lòng khẩn nguyện,
Mau qua nạn ách, phước mai sau.
## Quang Thông (4–8–2021)
ӰӰ Họa vận 3:
Giã Biệt Sàigòn….
Vô Sàigòn giấc mộng đưa cao
Mấy chục năm ròng cật lực mau
Thời buổi nghèo hèn bên chiếc chiếu
Sớm trưa lê lết cạnh hàng rào
Trông đây bệnh dịch chưa thuyên giảm
Chờ đợi thuốc thang cứ dạ nao
Chỉ có nước về nơi cố quận
Thôi đành tạm biệt, hẹn mùa sau!
## Trịnh Cơ (4–8–2021)
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Vài Lời Ngỏ

ӰӰ Họa vận 4:
Vài Lời Ngỏ
Sài Thành hiểm họa chợt tăng cao
Tổng lực chung tay chặn dịch vào
Ngừa nhiễm bung ra cần kín cổng
Dè lây lan rộng phải ngăn rào...
Khi còn đề kháng đành kiên định
Chưa kịp tiêm phòng chẳng núng nao
Kiếp nạn cả nhân loài kháng trị
Dân mình điêu đứng!... bỏ... đành sao?
## Minh Nghĩa (4–8–2021)

ӰӰ Họa vận 5:
Phải Rời Sài Gòn Mau!

Sài Gòn mộng ước định vươn cao
Từ Bắc vô đây triệu phú mau
Nam Bộ, Cửu Long bao kẻ mở
Miền Tây, lục tỉnh mấy ai rào
Delta mai phục lây lan khắp
Covid nằm vùng tự lúc nao?
Gạt lệ, honda xe nhỏ chạy…?
Cũng vì đại dịch lén theo sau…!
## Mai Xuân Thanh (August 4, 2021)
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ӰӰ Họa vận 5:
Sài Gòn Tạm Biệt
Vào Nam sự nghiệp nghĩ dâng cao,
Cô Vít làm cho tiêu tán mau.
Tiền hết, đói meo thèm bát cháo,
Nhà không, lạnh giá ngủ ven rào!
Tăng hoài bệnh dịch sầu bao khổ,
Chờ mãi Vaccine biết lúc nao!
Đành phải lui chân về chốn cũ…
Sài gòn yêu hỡi hẹn mai sau!
## Liêu Xuyên
ӰӰ Họa vận 6:
Đành Hẹn Lại
Đường về quê ngoại núi đồi cao
Ngày tháng thời gian dẫu lướt mau
Vẫn nhớ rừng xanh... khi thác đổ
Nào quên suối bạc... lúc mưa rào
Thương bà, dạ cháu đâu hời hợt
Nhớ mẹ, lòng con, chẳng núng nao
Cũng tại covi ngăn cách lối
Thôi đành hẹn lại đến năm sau...
## HV (23–8–2021)
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Xót lắm Sài Gòn ơi!

ӰӰ Họa vận 7:
Xót lắm Sài Gòn ơi!
Thời gian lần lựa tuổi thêm cao
Xa xứ nhiều năm cũng thoáng mau.
Dân hiện buồn đau, về bến cũ
Bao ngày khổ sở, dựa tường rào
Sớm chiều thất thểu tâm lo lắng
Giây phút nguyện cầu dịch chóng nao.
Quyết bỏ Sài Gòn lánh đói bịnh
Đành lìa phố thị phía đàng sau.
## Đặng Xuân Linh
(25–08–2021)
 THI BÀI:…

Sao Nam Mãi Bất Lành
Cùng Mẹ sao Nam mãi bất lành,
Bắc Trung lục tỉnh dịch hoành hành.
Sài Gòn vở trận dân về tỉnh,
Xã huyện ngăn đường xe chạy quanh.
Khoai, đậu trau tay ăn đở dạ,
Sả, gừng xông phổi chặn lây nhanh.
Vaccine gởi Bắc Nam chờ mãi,
Cùng Mẹ sao Nam mãi bất lành.
## Từ Nguyên (Oregon)
(01–08–2021)
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ӰӰ Họa vận 1:
Oan Nghiệt Dân Nam
Oan nghiệt dân Nam mãi chẳng lành.
Nam Trung các tỉnh dịch lan hành.
Thành Hồ di tản dân về xứ,
Tỉnh Huyện ngăn người xe tránh quanh.
Tiếp tế đồng bào cho đỡ ngặt,
Thuốc ta thảo dược chống lây nhanh.
Vaccine tiếp trợ chờ chưa thấy,
Oan nghiệt dân Nam mãi chẳng lành.
## Nam Le. (5–08–2021)
Cho Đi Là Còn Mãi
Trái tim nhân ái người Tây Ninh,
Dũng cảm gan lì vững đức tin.
Phân phát quả rau vì khổ nạn,
Gửi trao mì gạo với chân tình.
Chủ trương cho tặng là còn mãi,
Nguyện ước góp công tạo thái bình.
Cảm tạ chân tình Ban Phước Thiện,
Nguyện cầu Tiên Phật hộ an ninh.
## Từ Nguyên (Oregon, 06–08–2021)
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Cảm Tạ Chân Tình

ӰӰ Họa vận.
Cảm Tạ Chân Tình
Lòng son nhân ái người Tây Ninh,
Dũng lực trung can trọn đức tin.
Rau quả cho không người khổ nạn,
Gạo mì gửi biếu tấm chân tình.
Giúp người chẳng nghĩ khi bồi đáp,
Tặng vật những mong đời thái bình.
Đa tạ nghĩa sâu Ban Phước Thiện,
Cầu Trời đại xá phủ an ninh.
## Nam Le.
(07–08–2021)
Trung Bắc Chung Lòng
Tranh tình người họa sĩ Sa Long,
Minh họa Bắc Trung hiệp tấm lòng.
Đà Lạt gửi rau tình ấp ủ,
Phaolo tặng bữa cơm không đồng.
Tân Long gửi sả cầu qua nạn,
Thanh Hóa tặng gừng nguyện hạnh thông.
Tạm biệt Sài Gòn về lại Huế,
Hẹn ngày tái ngộ dạ hoài mong.
## Từ Nguyên Oregon
(07–08–2021)
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ӰӰ Họa vận.
Hoài Mong Ngày Tái Ngộ
Nghĩa tình tuyệt bút của Sa Long,
Cảnh Bắc Trung Nam một tấm lòng.
Rau quả tươi xanh tình gửi gắm,
Thức ăn thanh đạm nghĩa chia đồng.
Tân Long tặng sả cầu qua bịnh,
Thanh Hóa cho gừng nguyện nạn thông,
Giả biệt Sài Gòn về cố quận,
Ước ngày tái hiệp dạ hoài mong.
## Nam Le (07–08–2021)
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Nhân Quả Không Sai

Nhân quả không sai
Có một người lính bị quân địch truy sát bất ngờ
nên tháo chạy vào một hang núi. Quân địch đuổi sát
đằng sau gần вắt được anh ta, anh ta ở trong hang
cầu nguyện để không bị quân địch phát hiện. Bỗng
nhiên cánh tay bị đau như ai cắn, hóa ra đó là một
con nhện, anh ta đang muốn giết con nhện đó, bỗng
nhiên trong tâм nảy sinh thương cảm, liền thả con
nhện ra. Không ngờ con nhện bò ra cửa hang dệt
một cái mạпg nhện mới hoàn chỉnh, quân địch truy
sát tới cửa hang nhìn thấy một cái mạпg nhện che
kín, đoán là trong động không có người liền bỏ đi.
Có nhiều khi, giúp đỡ người khác cũng đồng thời là
đang giúp đỡ chính mình.
Thơ

 THI BÀI:…

Nhân Quả Không Sai
Nhân quả không sai để thưởng đền,
Giúp người người giúp nghĩa không quên.
Tai nguy chạy trốn trong hang động,
Nạn nguyện chở che đến phận hèn.
Nhện cắn cánh tay thương chẳng giết,
Tơ giăng cửa ngõ đỡ người hiền.
Khoan dung kẻ lỗi gây ta khổ,
Tha thứ ái nhân phúc trả liền.
## Nam Le (19–10–2021)
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ӰӰ Họa vận 1:
Bậu Bạn Tình Thâm
Người từ trọng bạn nghĩa ân đền,
Giúp kẻ cơ hàn đời lãng quên.
Dương Lễ nghèo nàn tâm hiếu học,
Lưu Bình sang cả quý thân hèn.
Cơm thừa đãi bạn khơi hùng khí,
Chăn ấm cậy thê gợi ý hiền.
Bậu bạn tình thâm như cốt nhục,
Mai sau lỡ vận phước hoàn liền.
## Từ Nguyên (Oregon)
(19–10–2021)
ӰӰ Họa vận 2:
Thành Quả Đời Nay.
Việc thiện đâu cần được đáp đền
Xin đừng nhắc chuyện nhớ hay quên
Bầu thương bí rớt chung giàn hỏng
Chị ngã em nâng dẫu sức hèn
Kẻ ác lẽ thường xa phước đức
Người ngay tất phải trọng ngoan hiền
Cứu nhân độ thế vui hành đạo
Thành quả đời nay thấy rõ liền..
Hawthorne 21–10 -2021)
## Cao Mỵ Nhân
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Nhân Quả

ӰӰ Họa vận 3:

Nhân Quả

Giúp ai thất thế, hiếu trung đền
Cứu kẻ sa cơ, nghĩa cử quên
Bể khổ trầm luân khi mạt lộ
Tang bồng hồ thỉ lúc ươn hèn
Lòng nhân độ lượng thương cô thế
Dạ thảo khoan dung mến chuộng hiền
Tha thứ sai lầm ta tự trọng
Bao dung chỉnh đốn trả vay liền.
## Mai Xuân Thanh
October 21, 2021)
ӰӰ Họa vận 4.
Luật Tự Nhiên.
Chí Tôn tìm nhân trước thánh đền
Người Vô Vi Chuyển Mãi Không Quên
Luật công bình muôn đời thử thách
Chọn nhân hiền chấp nhận sức hèn
Bởi Đạo sàng sảy tịnh vật tài
Phân minh ngôi thánh lấy thuận hiền
Từ đó Đại Đạo phát ân thiên
Riêng ai chối Đạo vướng họa liền.
## Viên Dung
Paris 22–10–2021)
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ӰӰ Họa vận 5.
Nhân Quả Không Sai
Giúp chẳng suy chi có báo đền,
Tấm lòng thương khó chí nào quên.
Dịu dàng tâm tánh đầy tim huệ,
Quý kính từ bi lượng* kẻ hèn.
Đạo lọc lừa, người dầy Thánh đức,
Đời sàng sảy, đấng nghĩa tài hiền.
Chung lòng xây đắp nền ân phước,
Cho cõi nhân gian hạnh phúc liền.
## Đặng Xuân Linh
(22–10–2021)
ӰӰ Họa vận 6.
Giúp Người Độ Mình
Giúp người đừng sợ chẳng ơn đền,
Cùng chẳng bận tâm hãy lãng quên.
Công quả vun bồi công đức vẹn,
Mạng căn cải sửa số phần hèn.
Tu hành độ thế khuôn nền vững,
Đoạt vị nhờ nơi tánh đức hiền.
Tam lập đủ đầy về lạc cảnh,
Giúp người hưởng phước thấy ngay liền.
## Quang Thông (22–10–2021)
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Báo Ứng Không Sai

ӰӰ Họa vận 7.
Báo Ứng Không Sai
Không sai báo ứng oán ơn đền,
Nghĩa nặng tình thâm nợ chẳng quên.
Chân thật lòng ngay đời đẹp sáng,
Dối gian dạ hiểm phận ngu hèn.
Lưới trời kết tội tâm tà ác,
Nhân quả trả vay kẻ độc hiền.
Bởi thế ta nên dùng đạo đức…
Đối nhân xử thế sống bình yên!
## Liêu Xuyên
Hy Vọng Nào Còn Nhau.
Bốn mươi sáu năm đủ thẹn đời
Đem thân tải Đạo lệ tuôn rơi
Gặp lúc thử thách vẫn tươi cười
Thấy người tranh đua thưa kiện mời
Mất tình đồng đạo thêm cay đắng
Khó tìm nhân đức thỉnh đôi lời
Từ đó tiếng chuông xa thăm thẳm
Chỉ còn ngồi đây thẹn với Trời!
## Viên Dung (Paris 24–10–2021.)
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❧❧ Trang Thơ Xướng Họa – 6
 THI BÀI 1:…

Tri Âm.
Con người nặng gánh bởi nguồn ân,
Kết nghĩa chữ tình quý phẩm nhân.
Kính trọng lẩn nhau do đức hạnh,
Thương nhau chung sống đặng vui an.
Tri âm thực sự không lời ngọt,
Hoạn nạn chân tình cọng khổ nàn.
Lương thiện gieo ra làm cảm kích,
Nhiệt thành gặt hái bạn tình thân.
## Nam Le. (8–5–21)
ӰӰ Họa vận 1:

Trí Kỹ.

Đồng khí tương cầu phước đại ân,
Cổ kim sum hiệp hữu hiền nhân.
Tử sinh chung lối đời hung hiểm,
Hoà hợp riêng đường cảnh thiện an.
Quốc thới dân yên nêu hạnh phước,
Thanh bình trí lự chẳng nguy nàn.
Cao Đài đưa lối Tân Dân chí,
Đời Đạo liên hoà mới toại thân.
## TP (9–5–21)
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Tương Thân.

ӰӰ Họa vận 2:
Tương Thân.
Trọn tình ghi nhớ khách thi ân
Mãi tiếc thương người đã cổ nhân
Một nét châu phai còn giữ được
Trăm đường ngọc rạn chẳng sao an
Bạn khinh bất trí sao hòa hợp
Kẻ trọng vô ưu tránh hoạn nàn
Còn được chút gì phong cách sống
Đạo đời đôi lúc phải tương thân.
Hawthorne 10 – 5 – 2021)
## Cao Mỵ Nhân
ӰӰ Họa vận 3:

Học Hỏi.

Tập sống hiền hoà biết nghĩa ân
Tầm nhìn mở rộng với tha nhân
Câu kinh gắn bó niềm thanh thản
Tiếng kệ xa rời nỗi bất an
Ý, khẩu đàng hoàng luôn súc tích
Lời, câu tử tế chẳng nghèo nàn
Ưa gần thiện hữu người tri thức
Học hỏi điều lành tự sửa thân.
## Minh Thúy (Thành Nội)
(23–5–2021)
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 THI BÀI 2:…

Tưởng Niệm Đức Hộ Pháp.
Nén hương tưởng niệm Đấng Tôn Sư,
Trọn kiếp theo chơn Đức Đại Từ.
Mở Đạo phò loan khai Thánh Địa,
Dìu Đời cứu thế thảo Kinh Thư.
Trừ tà dẹp loạn gầy cơ Đạo,
Ban điển truyền Thần giúp Ngọc Hư.
Chưởng quản Hiệp Thiên gìn Pháp Chánh,
Thiên Quân Ngự Mă trọn Ân Từ.
## Từ Nguyên (Oregon)
(20–05–2021)
ӰӰ Họa vận 1:
Tưởng Niệm Đấng Tôn Sư.
Tâm hương tưởng niệm Đấng Tôn Sư,
Nối bước theo chơn Đức Đại Từ.
Cứu thế thay Thầy truyền Chánh Giáo,
Phò cơ khai Đạo xuống Kinh Thư.
Truyền Thần cứu chúng trừ tà mị,
Dẹp loạn độ sanh tránh trí hư.
Thánh Thể lập nên gìn Chánh Pháp,
Nguyện cầu Hộ Pháp rải Hồng Từ.
## Nam Le (20–5–2021)
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Nhớ Ơn Người.

ӰӰ Họa vận 2:
Nhớ Ơn Người.
Mở Đạo độ đời đáng bậc sư,
Dang tay lèo lái chiếc thuyền Từ.
Bao cơn khổ nạn, thương đồng chủng,
Ngàn thuở lưu truyền Thuyết Đạo thư.
Nắm pháp cầm cân quyền thưởng phạt,
Xây cơ chuyển thế định nên hư,
Nhơn sanh tạc dạ ơn Người đến
Mở Đạo thay cho Đấng Đại Từ.
## Quang Thông (20–5–2021)
 THI BÀI 3:…

Kiếp Nhân Sinh.
Bao năm tự hỏi Đời là chi?
Một kiếp nhân sinh được những gì?
Mộng ước không thành đành bỏ lại,
Thương yêu chưa trọn phải chia ly.
Oan gia lẩn tránh theo đòi mãi,
Tật bệnh đuổi xua vẫn bám ghì.
Mải miết tranh đua quên kệ tự:
«Danh mà chi, lợi ấy mà chi?» 1
## Từ Nguyên (Oregon)
(21–05–2021)
1 Câu thi “Danh mà chi, lợi ấy mà chi?” là lời dạy trong Thi Văn Dạy
Đạo: (TNHT, Q2).
153

Trang Thơ Xướng Họa – 6

ӰӰ Họa Vận 1:
Nhân Sinh Bất Toại.
Một kiếp nhân sinh gẫm có chi!
Đến đi tiến hóa bại thành gì?
Thương yêu chưa trọn đành chia cách,
Nhân nghĩa không tròn chịu biệt ly.
Sự nghiệp cố chăm trì chẳng đặng,
Công danh gắng giữ khó nan ghì.
Đạo Đời vun đắp lòng tâm nguyện,
Danh lợi xả buông tiếc ích chi!
## Nam Le
(22–05–21).
ӰӰ Họa vận 2:
Kiếp Phước Duyên.
Đâu cần phải hỏi thế là chi?
Nên tính kiếp sanh tạo được gì?
Tiền của đầy nhà rồi cũng bỏ,
Người thân có lúc phải chia ly.
Hành trình tích lũy công viên mãn,
Phước đức thăng hoa, tội nặng ghì.
Gặp Đạo tu hành đâu sợ lỗ,
Gắng công phút cuối chẳng lo chi.
## Quang Thông (22–5–2021)
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Đời Sống Nhân Sinh.

ӰӰ Họa vận 3:
Đời Sống Nhân Sinh.
Thân thế trần hồng hỏi có chi?
Trăm năm đời sống sánh ra gì!
Rốt rồi quyền lợi hườn tay trắng
Kết cục danh tài cách dậm ly
Nhọc khó hoài theo đành nhẫn nại
Bịnh đau quanh quẩn phải kiên ghì.
Triền miên lo liệu nguồn no ấm.
Đạo gốc lơ là... lợi để chi?
## Đặng Xuân Linh
(23–05–2021)
ӰӰ Họa vận 4:
Nhân Thế Vô Thường.
Nửa trăm năm trước, chẳng ra chi
Thì những niên sau đã được gì
Nhất định phải hơn thời vận lạc
Nhiều điều tưởng vẫn thế nhân ly
Biết câu thiên mệnh nên buông bỏ
Bởi lẽ nhân sinh cố chấp ghi
Tu sẽ an nhiên tự tại mãi
Suốt đời hỉ xả khỏi cần chi...
Hawthorne 23 – 5 – 2021)
## Cao Mỵ Nhân
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ӰӰ Họa vận 5:
Ngẫm Kiếp Nhân Sinh.
Ngẫm tính cuộc đời... có được chi?
Trăm năm rồi sẽ... chẳng mang gì!
Sống thời danh lợi lo gìn giữ
Chết lại tiền tài bỏ cách ly
Nhân nghĩa lưu danh hoài chả dứt
Gian tà tội lỗi mãi đeo ghì
Nhân từ, đạo hạnh lo tu luyện
Đến thác cuối đời có ngại chi!
## Song Quang
(23–5–2021)
 THI BÀI 4:…

Đắc Phật.
Giác ngộ Thích Ca Phật đã thành,
Nhân gian đắc Phật kiếp lai sanh.
Tư duy Tứ Đế tìm nguồn khổ,
Diệt tận Tham Sân bỏ lợi danh.
Bát Chánh chỉ đường thành chánh quả,
Vô minh dẫn lối nghiệp vòng quanh.
Tam qui ngũ giới kinh trì niệm,
Đắc Phật mai sau lý rõ rành.
## Từ Nguyên
(26–05–2021)
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Phật Phân Rành.

ӰӰ Họa vận 1:
Phật Phân Rành.
Dày công tu luyện mới mong thành,
Đắc Phật noi gương quả vị sanh.
Bát chánh tám đường theo chí cả,
Nhân duyên thập nhị thoát trần danh.
Tam Qui Ngũ Giới đường soi dẩn
Lục độ Tam Môn thoát nẻo quanh.
Kiến tánh minh tâm nhờ Phật Pháp,
Đường Chân lý Đạo Phật phân rành.
## Nam Le.
(26–05–21)
ӰӰ Họa vận 2:
Giải Thoát.
Mong sao hiện kiếp đặng viên thành,
Giải thoát, mình làm chủ tử sanh.
Tam lập, con đường xây sự nghiệp,
Thiên Phong nẻo Thánh rạng công danh.
Phế đời dành trọn lo tu niệm,
Mãn kiếp thẳng về hết quẩn quanh.
Phổ độ chúng sinh, Thầy hằng dạy,
Cơ mầu giải thoát đã ghi rành.
## Quang Thông (27–5–2021)
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 THI BÀI 5:…

Thương Kính Tôn Sư.
Thương Đấng Thiên Quân khổ hạ trần,
Thương Thầy khai Đạo cứu Nguyên Nhân.
Thương phò Bát Quái cầm cơ bút,
Thương giúp thiền nhơn tụ điển Thần.
Thương chịu ngục hình nơi Mã đảo,
Thương gìn nước Việt nạn chia phân.
Thương ban Bí Pháp trọn Tam Lập,
Thương kính Tôn Sư nguyện dấn thân.
## Từ Nguyên (Oregon)
(27–05–2021)
ӰӰ Họa vận 1:
Kính Đấng Tôn Sư.
Kính Đấng Tôn Sư đã giáng trần,
Kính Thầy sứ mạng độ nguyên nhân.
Kính công truyền Đạo Cơ Thi Bút,
Kính nghĩa thương sanh Bí Pháp Thần.
Kính chịu cường quyền xa xứ Việt,
Kính cam áp bức nước Nam phân,
Kính dìu Quốc Đạo nên công cả,
Kính trọng noi gương nguyện xá thân.
## Nam Le.
(27–05–21)
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Thương Đấng Tôn Sư.

ӰӰ Họa vận 2:
Thương Đấng Tôn Sư.
Thương vị Tôn Sư hạ cõi trần
Thương đời vì Đạo độ duyên nhân.
Thương vào bút ngọc khai thông lý
Thương giúp sinh linh sớm định thần.
Thương chịu xót tâm xa đất nước
Thương đành trí chí cứu trời Nam.
Thương đem sống đẹp gương tươi sáng
Thương kính nguyện lòng ánh rọi thân.
## Song Linh
(28–05–2021)
ӰӰ Họa vận 3:
Thương Kính Đấng Tôn Sư.
Kính Bậc Trên Cao hạ gót trần,
Kính theo gìn Đạo cứu muôn nhân.
Kính đầy chí hướng vào cơ ngọc,
Kính giúp Thiền Môn vững điện Thần.
Kính Đấng Tôn Sư vì vạn loại,
Kính Ngài Thiên Sứ bởi dân Nam.
Kính ân cứu độ tình to lớn
Kính dõi gương Người cách độ thân.
## Đặng Xuân Linh
(28–05–2021)
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ӰӰ Họa vận 4:
Thương Kính Tôn Sư.
Kính Thiên Quân hạ thế dương trần,
Kính cả đời tận tụy cứu nhân.
Kính, chuyển đạo Trời qua chánh lý,
Kính, truyền tâm pháp hộ chơn thần.
Kính ơn gầy dựng công xây đắp,
Kính đức vun bồi lý rõ phân.
Kính lạy Thiên Tôn chan phước báu,
Kính Tôn Sư làm rạng chơn thân.
## TP. (28–05–21)
ӰӰ Họa vận 5:
Người Đến Thế Gian.
Người là Ngự Mã giáng lâm trần,
Người đến thay Trời độ thế nhân.
Người nắm Xử Ma trừ quỉ quái,
Người phò cơ Thánh, phong Thiên Thần.
Người vì dân tộc, thân đày ải,
Người hiệp cơ đồ, nước cắt phân.
Người ước tương lai, người nối bước,
Người đưa non nước Đạo đời thân.
## Quang Thông (28–5–2021)
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Tỏ Ngộ.

ӰӰ Họa ư thơ:

Tỏ Ngộ.

Chung lối tri hành cõi tử sinh,
Trần gian chìm đắm cũng do mình,
Trải qua bể khổ đường tăm tối,
Tỉnh ngộ đường trần hướng chí linh.
Hưởng ánh đạo mầu, rời địa ngục,
Vào đường tu luyện niệm chơn kinh.
Cao Đài đưa lối về bồng đảo,
Hưởng cảnh an nhàn cuối tiến trình.
## TP (25–05–21)
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