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Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy: 
“Cái tình cảm hóa của con người là tình thương ứng hiệp Trời Đất, cho 
nên khi tâm tịnh thường cảm hoài, hằng tìm nơi u huyền mà nghĩ nghị 
trong trí khôn ấy là kẻ có sẵn tình ý thiên nhiên tạo hóa; còn có một 
hạng người cũng có tánh thiêng liêng ấy, nhưng lại không để trí khôn 
vào lối cao thượng, mà cứ quen thối hung hăng, nghĩ những việc bạo 
tàn, làm những điều tội lỗi, ấy là những kẻ nghịch Thiên, không biết 
luân hồi là chi cả. Chúng nó lại tưởng rằng kiếp người là kiếp sống chỉ có 
giây giờ rồi tiêu mất, nên tìm những chước sâu, kế độc cho đặng của 
nhiều, no lòng sướng dạ, trối kệ luân hồi. 
   Thầy hỏi. Vậy chớ cái trí khôn của con người, biết thương ghét, vui 
buồn, mà toàn trong nhơn loại đều có; khi rốt cuộc thì cái trí khôn ấy đi 
đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dường ấy mà cũng mất đi đặng sao 
các con? Thầy hỏi như vậy, đặng cho các con mỗi đứa về suy nghĩ mà 
trả lời cho mình.   Hễ trả lời phù hạp thì dễ biết đạo, còn ngu xuẩn thì 
cũng hườn ngu xuẩn. Thầy dạy Nữ phái biết trọng Tam Tùng Tứ Đức, 
Nam phái Tam Cang Ngũ Thường. Hễ nhơn đạo thành thì là phù hạp 
thiên đạo”.          (ĐCT, TNHT 1-2, Tr 80) 
   Trên đây là một bài Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy khi mới khai Đao,  
kính tặng quý bạn đọc thân thương… 
   Và sau đây xin chia xẻ cùng bạn đọc những bài thi “thô thiển” với chủ 
đề “Đạo Đời Tương Đắc”. 
   Thân ái kính chào. 
    HT Võ Ngọc Độ 



 
 
                ĐỜI - ĐẠO 
Đời - Đạo tương liên quyết chí tầm, 
Đạo Cao phổ độ cứu nhơn quần. 
Đời nương theo đó lo tu tập. 
Hạnh phúc ngàn năm đến một lần. 
Kinh điển Trời ban ghi khắc dạ, 
Long Hoa mở Hội rước anh nhân. 
Kz Ba Đại Xá Hồng Ân rưới, 
Hữu phước may duyên gặp Đạo tầm. 
             Yên Hà 
 
 
           KIẾP MÊ 
Đạo sáng tâm an cõi hướng về, 
Đuổi theo cho lắm cũng ê chề. 
Mong chờ sắc tướng thường còn, mất, 
Thua, được rồi thì cũng kiếp mê !!! 
             Yên Hà 
 
       
 
 



 
 
                  LẼ SỐNG 
Lẽ sống người đời phải hướng tâm, 
Tâm trong sáng chói chí thanh- bần. 
Không cho trổi dậy tham tình dục, 
Chẳng vướng mùi trần mới chánh tâm. 
Biết thế đừng nên cao vọng tưởng, 
An thân thủ phận tránh sai lầm. 
Tìm kinh gạn sách bao điều dạy, 
Thế đạo lo toan mới vững tầm. 
              Yên Hà 
 
 
                 NHỚ MẸ 
Nhớ bóng năm xưa dáng mẹ hiền, 
Lưng khòm tóc bạc sống truân chuyên. 
Cả đời vất vả ngoài đồng ruộng, 
Nuôi dạy con thơ chẳng biết phiền. 
Đêm xuống gần con trong giấc ngủ, 
Vui mừng thấy trẻ vẫn bình yên. 
Trần gian nay chẳng tìm đâu thấy, 
Bóng dáng năm xưa của mẹ hiền . 
                Yên Hà 
 
 



 
 
      NGỰ MÃ THIÊN QUÂN 

Ngự Mã Thiên Quân, Đấng thiên thời, 
Chí Tôn lệnh chiếu xuống cứu đời. 
Huyền linh cơ bút khai nền Đạo, 
Danh hiệu Cao Đài tỏa mọi nơi. 
Bát Bộ Tam Châu quyền Hộ Pháp, 
Cửu Thiên Chưởng Quản rõ thay Trời. 
Chí công tu sửa, chăm hành pháp, 
Ân điển Người ban phước cả đời. 
 
 Ngự Mã Thiên Quân Đấng giáng trần, 
Dò đường khai mở Đạo Thiên ân. 
Kz Ba Đại Đạo quy Tam giáo, 
Cứu vớt nhơn sanh tránh lỗi lầm. 
               Yên Hà                                                                                                                                                                         



 
 
               THÓI ĐỜI 
Kiếp sống trần gian đội gió sương, 
Thoáng qua ngẫm nghĩ quá hoang đường. 
Đua chen, gian lận càng vươn khổ, 
Càng lắm chông gai càng luyến thương. 
Vẫn biết thói đời là thế ấy, 
Liệu thân buông thả học thiện lương. 
May ra cứu vớt đời vô vị, 
Lập quả công lao hậu kiếp nương. 
              Yên Hà 
 
           KIẾP SỐNG                                                                                             
Kiếp sống đời người bóng lướt qua, 
Chưa an nghiệp quả lại tạo nhà. 
Kz Ba Phổ Độ Thầy xuống thế, 
Phổ hóa tình thương bác ái ban.  
Kiếp sống vô tâm nơi trần thế. 
Mau thay chuyển hóa đón Trời nhà, 
Tu hành hướng thiện bồi công quả, 
Một kiếp làm lành nghiệp quả tan. 
             Yên Hà 
 



 
 
            ĐẠI DỊCH TÀU PHÙ 
Đại dịch Tàu phù đã chuyển sang, 
Cuối năm Mười Chín phát lây lan. 
Ai ai rõ mặt anh Tàu khựa, 
Xảo quyệt mưu mô độc ác tham. 
Bừng tỉnh bàng hoàng người bạn ác, 
Thử chiêu sinh học chết muôn ngàn. 
Mỹ Tây Âu Á không thuốc chữa, 
Đại dịch lần này có chủ gian.  
               Yên Hà 
 
        HIÊN THÂN NGỌC ĐẾ 
Thánh Thất Cao Đài ở khắp nơi, 
Hiện thân Ngọc Đế thốt muôn lời. 
Dù Tàu vi-rút thâm tàn ác, (1) 
Không thể qua tay Đấng tạo đời. 
Đạo hữu muôn nơi tin Thượng Đế, 
Phò trì giải độc rưới Hồng ân. 
Bình an Thánh Thể thờ Tiên Phật. 
Hóa giải tai ương hưởng phước Trời. 
               Yên Hà 
(1) Tàu : Trung cọng          



 
 
                  TÂM SÁNG  
Bận bịu trau tria tạo dáng sang! 
Áo quần bóng loáng vẻ đoan trang. 
Nói năn miệng lưỡi tâm không giống, 
Đẹp ấy đâu bằng đẹp Trời ban… 
Lương thiện từ bi tu dưỡng tánh, 
Chở che quý mến kẻ bần hàn. 
Đại đồng bác ái tâm trong sáng, 
Tâm sáng nhơn-hành đẹp thế gian. 
             Yên Hà 
 
    
             CẢNH ĐỔI ĐỜI 
Gặp lúc không may cảnh đổi đời, 
Gia đình tan nát phải thay dời. 
Chồng đi “cải tạo” tù biệt xứ? 
Vợ dại con thơ khổ một thời. 
Một tháng thức ăn như bố cáo, 
Ngờ đâu chúng giết cả kiếp người. 
Ai tin Việt cọng nên bừng tỉnh, 
Đừng để lầm mưu chúng khó ngờ….. 
                 Yên Hà 
     



 
 
 
            BÁC GIỮ CHÙA 
May mắn người tu “Sãi” ở Chùa, 
Lập công bồi đức chẳng theo mùa. 
Đêm ngày kỉnh lễ đều tươm tất, 
Vẫn bị linh tinh chuyện tếu đùa. 
               …………. 
Chẳng quản công lao nhận giữ Chùa, 
Ngày đêm tụng niệm tiếng chuông khua. 
Lời kinh dịu vợi lòng thanh thản, 
Tu sửa, tâm rèn, bỏ thắng thua.  
Mười mấy năm, vun tình Thánh Thất, 
Không hề vướng bận chuyện tranh đua. 
Năm nay Bác “Ngũ” còn nhanh nhẹn, 
Bác vẫn an-vui nhận giữ Chùa. 
               Yên Hà 
        
 
(Kính tặng HH Cựu PTS Châu Văn Kính, 
    Thánh Thất Cao Đài Atlanta GA) 
 
 
 



 
 

 Qua bài thơ Bác Giữ Chùa của HH Thi hữu Yên Hà. 
  Xin kính họa:  
 
         BÁC GIỮ CHÙA 
Quyết chí noi gương Sãi ở Chùa, 
Thân ta phận bạc kẻ quê mùa. 
Ơn nhờ Từ Phụ khai tâm Đạo, 
Mặc kệ thế gian chúng tếu đùa. 
                   ……….                               
Chẳng dám kể công Tiểu giữ Chùa, 
Vui lòng tụng niệm tiếng chuông khua. 
Đường đi Cực Lạc xa diều vợi, 
Tây Trúc ngày về bóng xế trưa. 
Kiên nhẫn bền lòng theo Đạo dẫn, 
Lơ là vứt bỏ, chí tâm tu 
Lần tay kính lạy ơn mừng thọ, 
Con nguyện noi gương Tiểu giữ Chùa. 
            Châu Văn Kính 

         



 

 
    HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG 
Hội Yến Diêu Trì ở thế gian 
Ba Ngài Tướng Soái lãnh Thiên ban. 
Trung Thu tháng  Tám ngày tiên ngộ, 
Các Đấng Thiêng Liêng với cảnh phàm. 
Cửu Vị Tiên Nương cùng Phật Mẫu, 
Thiên Cơ khai Đạo, Đạo Kz Ba. 
Vô Vi diệu vợi bày Chơn Pháp, 
Hội yến Bàn Đào tại thế gian. 
               Yên Hà 
 
  Kính họa  
“Hội Yến Diêu Trì đã chuẩn ban, 
Ba Ngôi Tướng Soái ngự Niết Bàn 
Cửu Vị Tiên Nương ban Chân Phước, 
Độ tận chúng sanh sáng Đạo Tràng. 
Trung Thu tháng Tám trăng soi tỏ. 
Hướng nguyện tâm linh tận Cửu Trùng. 
Tam Kz Đại Đạo Cầu ân độ, 
Hội Yến Diêu Trì hẹn đến chung”, 
        Nguyệt Vân 



 

 
 
 
 

         ĐỘ TRẦN GIAN 
Mỗi năm đến độ sáng trăng làng, 
Tháng Tám Trung Thu thiết lễ đàn. 
Thánh Thất chúng sanh đều náo nứt, 
Bày lo sắm sửa cỗ mâm bàn. 
Diêu Trì Hội Yến Cung mầu nhiệm, 
Khai Đạo năm xưa Mẹ ẩn tàng. 
Giải thoát Cơ Quan truyền xuống thế, 
Thiên Nương Phật Mẫu độ trần gian. 
             Yên Hà 
 
         TÌNH ĐỜI 
Gát tay lên trán ngẫm tình đời, 
Lẫn lộn buồn vui khóc hỡi ơi… 
Thế sự nhơn gian ôi mộng ảo, 
Phù sinh trôi nổi lúc đầy vơi… 
           Yên Hà 
 
 
 



 
 

    MỪNG TẾT TRUNG THU 
Tháng Tám trăng rằm Tết Trẻ em, 
Vui đùa nhảy múa mặt bèm hem. 
Tích xưa để lại sao vui quá, 
Vui suốt đêm khuya dưới mái hè. 
Văn hóa Ông Cha truyền để lại, 
Dồi dào nét đẹp trẻ hồn nhiên. 
Trống chiêng lân múa lồng đèn sáng, 
Tô điểm Trung Thu Tết Cổ Truyền. 
            Yên Hà 
 
 
         TÌM VỀ ĐẠO PHÁP 
Phút rổi rảnh nhớ tìm về Đạo Pháp, 
Sửa lòng ngay tâm thể được bình an. 
Mang tình thương đến muôn ngàn sanh chúng, 
Cứu khổ người… lòng dịu vợi khổ đau….. 
               Yên Hà 

 
 



 
 

        THI HÀO HỌ LÝ    
Luận sử tâm dâng Đấng kỉnh thành, 
Thi hào họ Lý thuở vang danh. 
Đại Tiên Trưởng thị nơi Bồng giới, 
Phụng mạng Chí Tôn Nhứt Trấn hành. 
Huyền diệu nhiệm mầu thêm Phẩm Vị, 
Giáo Tông cao trọng tịch Hương Thanh. 
Oai nghiêm Thánh Giáo Ngài ban dạy, 
Huấn dụ nhơn sanh sống thiện lành. 
                Yên Hà 
 
 (Nhân ngày Vía Đức L{ Đại Tiên Trưởng 
  Kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kz Phổ Độ 18/8AL) 
 
 



 
 
 
 
 

      Kính Họa:  

Vía Đức Lý Giáo Tông 

Đức Lý Đại Tiên Đấng Chí thành, 

Đường trào thi bá thế vinh danh. 

Giáo Tông Đại Đạo quyền huynh trưởng; 

Nhứt trấn Oai Nghiêm phép Đạo hành. 

Bát nghị Định khuôn ngăn loạn Pháp, 

Cửu Trùng chủ tịch Đạo Hương Thanh. 

Thập hình thưởng phạt noi công chánh; 

Thái Bạch Kim Tinh xả phép lành. 

Hoàn Nguyên 



 

 
 

    Kính Họa 

 Thi Hào Họ Lý 

 Ðại Tiên Ðức Lý, Ðấng tâm Thanh. 

Thi Hào một thuở đã vang danh, 

Ðại Ðạo Huyền Cơ truyền  xuống thế. 

Mầu nhiệm ân ban Pháp Ðạo Hành. 

Phụng mạng Chí Tôn lòng thành kính 

Cửu Trùng nhứt thể độ chúng sanh 

Oai nghiêm Thánh Giáo ngài răng dạy, 

Khấn nguyện ân ban, vạn phúc lành. 

Nguyệt Vân 

 
 



          

 
    Họa vận : Đức Lý Thi Tiên   
 
Giáo Tông Đức L{, Đấng chân thành 
Lừng lẫy Thi Tiên bậc Thánh danh 
Lỗi lạc muôn thu nền Đại Đạo 
Oai nghiêm Nhứt Trấn dạy tu hành 
Diệu huyền thiên cảnh ngời sao sáng ! 
Mầu nhiệm thần châu chiếu hãn thanh  
Phổ độ nhơn sanh về cựu vị  
Đồng môn tín hữu giữ tâm lành...! 
 
          Mai Xuân Thanh 
 
 
 



   
 
 

        HAI ĐẤNG SINH THÀNH 
Thế Đạo dạy người biết báo ân, 
Công cha nghĩa mẹ bậc cao nhân. 
Tình thương gắn bó nơi trần thế, 
Kính cẩn nghiêng mình tạ Tứ-Thân. 
 Phật Mẫu cho con ngần trí thức, 
Chí Tôn thương trẻ chiếc Chơn Thần. 
Thiêng Liêng địa giới đều mang nặng, 
Hai Đấng sinh thành Thiên-thế  cân. 
                Yên Hà 
 
 
            ẤY LUẬT TRỜI 
Công chánh thương yêu ấy luật Trời, 
Ban cho sanh chúng nhớ muôn đời. 
Công bình bác ái cùng chung học, 
Tránh cảnh bon chen giết hại người. 
                Yên Hà 
 
 
         
 
 



       

 
 
 

     MỪNG NGÀY KHAI ĐẠO 
Mừng ngày Khai Đạo, Đạo Trời ban, 
Phổ Độ Kz Ba cứu thế gian. 
Đại Đạo Cao Đài vang bốn hướng, 
Chí Tôn Cơ bút giáng linh sàng. 
Sử ghi tiên Triệu vi huyền diệu. 
Á  Ớ, Thiên Nương dạy điển quang. 
Đại Xá Tam Kz Thầy thứ tội, 
Chúng sanh quyết chí gắng tu hành. 
               Yên Hà 
 
 
 
               HỌC ĐẠO 
Học Đạo bền lòng mở cữa tâm, 
Tâm còn khép kín phải chuyên cần. 
Rèn lòng tập tánh theo Thầy dạy, 
Thánh giáo hằng khuyên để ý tầm. 
               Yên Hà 
 
 
 



 
 
 
          TÌM CHƠN PHÁP 
Nhẹ lướt thuyền từ, giữa biển khơi, 
Khuyên ai quyết chí lánh chơi vơi. 
Lâu ngày phẩm vị lên men mốc, 
Chốn cũ quê xưa bạn ngóng chờ. 
Đại Đạo Tam Kz đưa tiễn khách, 
Phổ hóa nhơn sanh thấm Đạo Trời. 
Bền lòng chịu khó tìm Chơn Pháp, 
Gắng sức tu thân chẳng thể lơi. 
             Yên Hà 
 
 
          PHẨM CHẤT TU 
Tập tánh rèn lòng phẩm chất tu, 
Vẹt màng tâm tối lánh lao tù. 
Thế gian điên đảo cần nên tránh, 
Tam Lập dày công hưởng gió thu. 
               Yên Hà 
 
                        Còn tiếp…… 
 



                                  
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 

 


