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Cha Mẹ
1. Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
Chế Lan Viên
2. Ơn cha như núi như non,
Hy sinh tất cả cho con nên người.
3. Cánh cò cõng nắng cõng mưa,
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.
4. Công ơn cha mẹ nuôi con,
Con lo đền đáp cho tròn con ơi.
5. Thêm một người quả đất sẽ chật hơn,
Nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt.
6. Đưa kim qua nỗi ưu phiền,
Mẹ ngồi vá lại cho nguyên sự đời.
7. Mẹ đi gánh nước ban mai,
Gánh hai ngọn núi với hai mặt trời.
8. Mẹ nằm chỗ ướt canh sương,
Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ.
9. Ai người chia bớt nỗi buồn,
Mẹ con gánh mãi hoàng hôn một mình.
10. Con về đây quỳ bên gối mẹ,
Chợt thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu.
11. Con mang thơ đi gieo khắp nẻo,
Quên môi hồng mắt biếc mẹ thôi son.

14. Bao la sóng nước biển Đông,
Không bằng một nữa tấm lòng mẹ tôi.
15. Nửa đời phiêu bạc tha hương,
Bóng quê dáng mẹ trĩu vương tấc lòng.
16. Cha mẹ nhận một đời bão tố,
Để cho con mãi mãi bình yên.
17. Dấu chân mẹ dãi dầm thân cát bụi,
Gánh tình thương rong ruổi giữa chợ đời.
18. Ơn cha dưỡng dục dường non thái,
Nghĩa mẹ sinh thành tựa biển Đông.
19. Dù đi trăm suối nghìn sông,
Vẫn không ra khỏi tấm lòng mẹ tôi.
20. Ngàn năm hồ dễ ai thương mẹ,
Như mẹ thương con giữa cuộc đời.
21. Một đời nguyện ước mai sau,
Mẹ như hóa phép nhiệm màu Quan Âm.
22. Tiết Vu lan bâng khuâng nhớ cha
công dưỡng dục,
Mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao.
23. Cha là núi mẹ là sông,
Các con hiếu thảo nhớ công sinh thành.
24. Cầu cho cha được an nhàn,
Cầu cho mẹ được an khang tuổi già.

12. Mẹ cho con một lời ru không mỏi mệt,

25. Thảnh thơi tùng trúc xanh nguồn cội,

Vì chỗ bắt đầu từ ngưỡng cửa lời ru.

Mây trắng đầu non tựa dáng cha.

13. Mênh mông bát ngát đại dương,
Cũng không sánh được tình thương mẹ hiền.
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26. Bàn tay nối tiếp bàn tay,
Vai cha lưng mẹ cõng đầy ấm no.
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27. Cha là núi con hoài xanh cỏ dại,
Cha là trời cho mây trắng con bay.
28. Nước biển mênh mông không đong
đầy tình mẹ,
Mây trời lông lộng không phủ kín công cha.
29. Dẫu con đi hết cuộc đời,
Vẫn không đi hết những lời mẹ ru.
30. Hoa này tàn rồi hoa khác nở,
Mất Mẹ rồi muôn thuở tìm đâu ?
31. Kiếp sau xin được làm người,
Để nghe non nước vọng lời mẹ ru.
32. Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì
quan tuyệt xảo nhất vẫn là trái tim người mẹ.
33. Hương thơm vạn đóa hoa hồng,
Đâu bằng tình mẹ mặn nồng trong con.
34. Tôi không khóc khi cài hoa trắng,
Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười.
35. Ngó lên ngó xuống mà vui,
Ngó về quê mẹ ngậm ngùi nhớ thương.
36. Con đi khắp vạn nẻo đường,
Giờ con mới hiểu tình thương mẹ hiền.
37. Ôm con mẹ đếm sao trời,
Đếm hòai không hết một đời long đong.
38. Võng đưa ai hát xa vời,
Tưởng như thấy lại từng lời mẹ ru.
39. Cuộc đời lắm nỗi đắng cay,
Nuôi con đâu kể tháng ngày gian nan.
40. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ,
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41. Mẹ già bóng đã xế chiều,
Mắt mờ khô lệ thấm nhiều đau thương.
42. Nghĩ về mẹ trời luôn khoe sắc nắng,
Hoa trong vườn không gió cũng xôn xao.
43. Người con yêu quý nhất đời,
Chính là mẹ đó tuyệt vời tình sâu.
44. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?
45. Mênh mông tình mẹ thương ta,
Xin hòa thành bản tình ca dâng đời.
46. Cảm ơn mẹ đã cho con dòng sữa,
Cho niềm tin chan chứa giữa xuân đời.
47. Đêm đêm thắp ngọn đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
48. Nhìn lên vách con khóc thầm với bóng,
Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa.
49. Mẹ vầng trăng sáng thiên thu,
Soi đường con bước lãng du hải hà.
50. Mẹ hiển nhiên như trời đất đã thành,
Như cuộc đời không thể thiếu trong con.
51. Mẹ là sữa ngọt quê hương,
Rót vào thiên kỷ nguồn thương cho đời.
52. Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá,
Sao đong đầy hai tiếng mẹ ơi.
53. Trong tâm tưởng muộn màng con viết,
Lời cầu mong còn mẹ mãi trên đời.
54. Con về quỳ giữa quê hương,
Thầm hôn lên những bước đường mẹ qua.

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ như cha.
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55. Lặng nhìn sợi tóc như sương,
Vương trên đầu lược mà thương mẹ già.
56. Con ngoan rồi đấy mẹ ơi,
Ước gì tóc mẹ bạc rồi lại xanh.
57. Con về nhặt ánh hoàng hôn,
Thắp lên nhớ mẹ bồn chồn mẹ ơi.
58. Phải đâu mẹ của riêng anh,
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi.
59. Hy sinh tất cả quên gian khổ,
Lòng mẹ là trời vạn nhớ thương.
60. Lời ru của mẹ thuở nào,
Đưa con qua những sóng đời bể dâu.
61. Thời gian nước cuốn xuôi dòng,
Lòng con nhớ mẹ như sông chảy hoài.
62. Mẹ đừng quá nhiều thương nhớ,
Kẻo tóc bạc rồi nay lại bạc thêm.
63. Mẹ già như bóng xế chiều,
Trông chờ mắt lệ cạn nhiều vì con.
64. Mẹ già một nắng hai sương,
Trải thân làm bóng mát đường con đi.
65. Cuối đầu mong mẹ thứ tha,
Chữ hiếu chưa trả xót xa nỗi lòng.
66. Sông sâu mãi nhớ về nguồn,
Xa mẹ con vẫn như luôn bên người.
67. Còn mẹ đời càng thêm tươi,
Con yêu mẹ quá nụ cười bao dung.
68. Mẹ là ngọn gió đưa êm,
Mẹ là dòng suối mơ huyền bao la.
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69. Mẹ già như chuối ba hương,
Dạt dào tình mẹ niềm thương vô bờ.
70. Nuôi con thân mẹ héo gầy,
Vì con nên mẹ lệ đầy viền mi.
71. Mong con cuộc sống bình yên,
Để mẹ lắm nỗi ưu phiền lắng sâu.
72. Mẹ nghèo mưa dột mái tranh,
Trải bao bất hạnh muôn phần gian truân.
73. Sông quê con nước hiền hòa ,
Con xa lòng mẹ phong ba quê người.
74. Ngàn năm tóc mẹ còn bay,
Ngàn năm tình mẹ sống đầy trong con.
75. Nhớ con tựa cửa chờ mong,
Mắt mờ khô lệ mẹ trông con về.
76. Chặng đường bao nỗi đắng cay,
Nuôi con đâu kể tháng ngày gian nan.
77. Mồ hôi cha đăm đăm nhỏ giọt,
Con níu từng giọt mồ hôi đứng dậy làm người.
78. Cha tôi lắm nỗi gian nan,
Vì con cơ cực tháng ngày phiêu linh.
79. Cha là tất cả cha ơi,
Cha là hình ảnh trọn đời thiêng liêng.
80. Cha là tất cả cha ơi,
Ngàn năm con vẫn trọn đời yêu thương.
81. Khi con tát cạn biển đông,
Thì con mới hiểu được lòng của cha.
82. Cha là bóng mát giữa trời,
Cha là điểm tựa muôn đời của con.
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83. Cha ơi bóng cả cây cao,
Chở che con những lao đao cuộc đời.
84. Vạn cổ tình thâm ơn cúc dục,
Thiên thu nghĩa trọng đạo sinh thành.
85. Biển Đông có lúc đầy vơi,
Chớ lòng cha mẹ suốt đời trào dâng.
86. Cha một đời quằn vai gánh nặng,
Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.
87. Vu Lan đến thêm người cài hoa trắng,
Trần gian buồn thêm một kẻ mồ côi.
88. Mẹ cha gánh vác hy sinh,
Mẹ cha quên cả thân mình vì con.
89. Ơn cha mẹ là đại dương vô tận,
Con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn.
90. Đêm thu dưới ánh trăng vàng,
Ngóng về quê mẹ lệ tràn bờ mi.
91. Cho dù xa cách biển Đông,
Mênh mông tình mẹ ngát lòng đại dương.
92. Cha như hoa phấn giữa đời,
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97. Thương cha xuôi ngược giữa dòng,
Mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con.
98. Mẹ dịu dàng trong từng khoảnh khắc,
Con mồ côi giữa cõi vô thường.
99. Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.
100.

Bóng mẹ hiền giữa trái tim con.
101.

102.

103.

104.

Mẹ là nguồn suối yêu thương,

Cha là trời cao cho con bóng mát.
105.

Vời vợi non cao ơn dưỡng dục,

Mênh mông biển rộng đức sinh thành.
106.

Cha mẹ ơn sâu tựa đất trời
Nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi
Mở vòng tay lớn ôm con trẻ
Dẫn dắt con đi suốt cuộc đời.

107.

Ơn dưỡng dục làm sao báo đáp

Bao giờ cho đến ngày xưa
Cho tôi trái thị cánh cò ca dao

Lời ru dòng sữa ngọt ngào

95. Hoa này tàn thì hoa khác nở,
96. Công cha như núi Thái Sơn,

Lời ru mẹ vẫn bên mình,

Chữ tâm cho suốt hành trình con đi.

Vắt khô bầu sữa nên hình hài con.

Mất mẹ rồi biết thuở tìm đâu?

Theo thời gian sương pha màu tóc mẹ,

Đôi vai gầy gánh trọn những lo toan.

93. Mẹ ơi! Dài rộng nghĩa tình,

Nghĩa sinh thành biết trả sao đây?

Một đời gánh nắng gánh mưa,

Mòn vai mà mẹ vẫn chưa yên lòng.

Thiên thu tình mẹ rạng ngời tâm con

94. Cha mẹ ơi!

Xin ấp ủ trọn đời tình mẹ,

Chảy qua đời mẹ thấm vào hồn tôi.
108.

Cha đưa cả tấm lưng gầy

Chở che con để được ngày hôm nay.

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
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109.

Con như chim bay từ tay mẹ
Nửa đời chưa mỏi cánh phiêu du
Hồn xao động vui buồn nhân thế
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116.

Gia hòa vạn sự thành.
117.

Riêng mẹ mình con lại vô tư.
110.

Mẹ ơi một nắng hai sương
Ru con khoan nhặt đọan trường khúc ca

HIẾU : Tử hiếu song thân lạc
Tử hiếu song thân lạc,
Gia hoà vạn sự hưng.

118.

Chiếc thuyền mẹ chở bao la

Chở con chở cả thiên hà chúng con

Cuối sông đầu chợ bôn ba
Nuôi con bạc tóc nếp già hằng sâu.
111.

Triền miên bao nỗi âu lo
Qua sông nước lớn con đò chông chênh
Mẹ ru trăng lặn nước lên
Cuốn theo dòng lũ bập bềnh lời ca.

112.

Con từ mảnh đất phù sa
Thương về quê mẹ ngôi nhà quạnh hiu
Vi vu gió thổi bao chiều
Chắt chi dòng sữa tình yêu mẹ hiền.

113.

Xanh xanh một mảnh da trời
Đêm thu trăng tỏ rạng ngời dặm xa
Bao năm vắng bóng quê nhà
Bỗng nay nhớ mẹ thương cha khóc thầm.

114.

Hãy nói đi rằng con yêu mẹ
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Và cũng đừng khắc lên bia đá vô tri
Những mỹ từ mà con chưa hề nói.

115.

Ơn cha bóng núi âm thầm
Nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn
Một đời dãi nắng dầm sương
Nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào.

Trụ Vũ
119.

Công đức tổ tiên ngàn năm thịnh

Thảo hiền con cháu vạn đời hưng.
120.

Nuôi con mãn kiếp quên thân xác

Ơn mẹ ngàn đời mãi vấn vương.
121.

Công Cha như núi như non,

Hy sinh tất cả cho con nên người
122.

Mẹ hiền mang nặng đẻ đau,

Chỉ mong con lớn con mau nên người.
123.

Một lời nguyện ước xưa sau

Mẹ như hoá phép nhiệm mầu quan âm.
124.

Một đời gánh nắng gánh mưa

Vì con mà mẹ vẫn chưa yên lòng
125.

Mẹ đem một nắng hai sương,

Đưa ra chợ đổi làm đường con đi.
126.

Ơn cha nặng lắm ai ơi

Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang
127.

Con hiếu thảo cha mẹ vui

Nhà hoà thuận muôn việc thành
128.

Nghìn trước thơm danh

trí dũng lương cần truyền hậu thế,
Muôn sau đẹp tiếng
đức tài hiếu thuận rạng tiền nhân.
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129.

Khi con tát cạn biển đông,

Thì con mới hiểu được lòng của cha.
130.

Hương thơm vạn đoá hoa hồng,

Đâu bằng tình mẹ mặn nồng trong con.
131.

Mẹ như một nhánh mạ gầy,

Hoá thân làm bát cơm đầy nuôi con.
132.

Thành kính tổ tiên ơn gia độ,

Báo ân phụ mẫu nghĩa sinh thành.
133.

Tổ tiên phương danh lưu quốc sử,

Tử tôn tích học kế gia phong.
134.

Mẹ là tấm áo tâm lành,

Cha là trí tuệ kết thành đời con.
135.

Đối với con...mẹ là tất cả

136.

Đừng để một ngày kia mẹ mất mới

giật mình khóc lóc.
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ.
137.

Người con yêu quý nhất đời

Chính là mẹ đó tuyệt vời tình sâu.
138.

Ngày nào con đau khổ không biết

ngỏ cùng ai.
Thì con ơi hãy gọi...mẹ sẽ đến bên con.
139.

Mênh mông tình mẹ thương ta

Xin hoà thành bản tình ca dâng đời
140.

Võng đưa ai hát xa vời,

Tưởng như thấy lại từng lời mẹ ru
141.

Cảm ơn mẹ đã cho con dòng sữa,
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143.

Chỉ thế thôi mẹ mãn nguyện rồi.
144.

Hình hài con khi còn là hạt bụi,

Lớn dần lên qua tình mẹ bao dung.
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Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,

Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
145.

Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng,

Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa.
146.

Dù ta đi trọn kiếp người,

Cũng không đi hết những lời mẹ ru.
147.

Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời

148.

Ngó lên ngó xuống thì vui,

Ngó về quê mẹ ngậm ngùi nhớ thương.
149.

Lời ru của mẹ thuở nào,

Đưa con qua những sóng đời bể dâu.
Bảo Cường
150.

Thời gian nước cuốn xuôi dòng,

Lòng con nhớ mẹ như sông chảy hoài.
151.

Mẹ đừng quá nhiều thương nhớ,

Kẻo tóc bạc rồi nay lai bạc thêm.
152.

Tình biển mực trào ân sữa mẹ,

Bút lòng chữ đọng nghĩa nguồn quê.
153.

Mẹ già như bóng xế chiều,

Trông chờ mắt lệ cạn nhiều vì con.
154.

Mẹ già một nắng hai sương,

Trãi thân làm bóng mát đường con đi.
155.

Cuối đầu mong mẹ thứ tha,

Chữ hiếu chưa trả xót xa nỗi lòng

Cho niềm tin chan chứa giữa xuân đời
142.

Con hãy nói rằng con thương mẹ,

Kim Ngân
156.

Mẹ đi theo ánh đạo vàng,

Nguyện cầu cho mẹ Niết Bàn an vui.
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157.

Sông sâu mãi nhớ về nguồn,

Xa mẹ con vẫn như luôn bên người.
158.

Nuôi con mãn kiếp quên thân xác,

Ơn mẹ ngàn đời mãi vấn vương.
159.

Còn mẹ đời càng thêm tươi,

Con yêu mẹ quá nụ cười bao dung.
160.

Mẹ là ngọn gió đưa êm,

Mẹ là dòng suối mơ huyền bao la.
161.

Mẹ già như chuối ba hương,

Dạt dào tình mẹ niềm thương vô bờ.
162.

Trong tâm tưởng muộn màng con viết,

Lời cầu mong còn mẹ mãi trên đời.
163.

Con về nhặt ánh hoàng hôn,
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168.

Vì con sống… mẹ suốt đời lam lũ,

Vì con vui… mẹ gánh hết buồn đau
169.

Nuôi con thân mẹ héo gầy,

Vì con nên mẹ lệ đầy viền mi.
170.

Đi khắp gầm trời không ai bằng mẹ,

Nếm đủ cao lương muối vẫn hàng đầu.
171.

Đường đời còn rộng thênh thang,

Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng rồi.
172.

Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười,

Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương.
173.

Sông quê con nước hiền hòa,

Con xa lòng mẹ phong ba quê người.
174.

Bao năm gian khổ héo hon,

Thắp lên nhớ mẹ bồn chồn mẹ ơi.

Mẹ luôn cam chịu nuôi con nên người.

Mẹ vầng trăng sáng thiên thu,

Bảo Cường

164.

Soi đường con bước lãng du hải hà.
165.

Mẹ hiển nhiên như trời đất đã thành,

175.

Mẹ vui phần mẹ ngậm ngùi lòng con.

Như cuộc đời không thể thiếu trong con.
166.

Mẹ là sữa ngọt quê hương
Rót vào thiên kỷ nguồn thương cho đời

Bảo Cường
176.

Vi vu gió thổi bao chiều
Chắt chiu dòng sữa tình yêu mẹ hiền.
167.

Xanh xanh một mảnh da trời
Đêm thu trăng tỏ rạng ngời dặm xa
Hy sinh tất cả quên gian khỗ
Lòng mẹ là trời vạn nhớ thương

Ngàn năm tóc mẹ còn bay,

Ngàn năm tình mẹ sống đầy trong con

Con từ mảnh dất phù sa
Thương về quê mẹ ngôi nhà quạnh hiu

Dù cay đắng vẫn tươi cười,

Bảo Cường
177.

Nhớ con tựa cửa chờ mong,

Mắt mờ khô lệ mẹ trông con về.
178.

Nụ vô thường nở ra trời dâu bể,

Câu tình ca hát mãi chẳng nên lời.
179.

Chặng đường bao nỗi đắng cay,

Nuôi con đâu kể tháng ngày gian nan.
180.

Cha tôi lắm nỗi gian nan,

Vì con cơ cực tháng ngày phiêu linh.
QUANG LĨNH – 0919.146.178
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181.

Cha là bầu trời con thơ là hạt bụi,

Con lẫn vào cha từ bé đến muôn đời.
182.

Cha là bóng mát giữa trời,

Cha là điểm tựa muôn đời của con.
183.

Cha là bóng cả ngã che con,

Là cả tình thương chẳng sói mòn.
184.

Cha ơi bóng cả cây cao,

Chở che con những lao đao cuộc đời.
185.

Vạn cổ tình thâm ân cúc dục,

Thiên thu nghĩa trọng đạo sinh thành.
186.

Biển đông có lúc đầy vơi,

Chớ lòng cha mẹ suốt đời trào dâng.
187.

Mẹ nghèo mưa dột mái tranh,
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195.

Cha có nghĩa suốt đời là chỗ dựa

con trọn vẹn yêu thương.
Mẹ có nghĩa là mãi mãi là cho đi
không đòi lại bao giờ.
Con có nghĩa là hơi ấm sưởi lòng
cha mẹ lúc quạnh hiu.
196.

Đêm thu dưới ánh trăng vàng,

Ngóng về quê mẹ lệ tràn bờ mi.
197.

NỖI NIỀM

Lòng quặn lại khi nhìn con cực
Người mẹ nào tránh khỏi xót xa
Nước mắt người tuôn vào lòng ngực
Nỗi niềm này ta trách chính ta.

Trải bao bất hạnh muôn phần gian truân.
188.

Cha một đời quằng vai gánh nặng,

Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.
189.

Mẹ cha gánh vác hy sinh,

Mẹ cha quên cả thân mình vì con.
190.

ChúcKhả
198.

Để mẹ lắm nỗi ưu phiền lắng sâu.
199.

Có tát cạn biển đông mới tỏ tường lòng mẹ, 200.
Điều thiện cao nhất không gì
Tổ tiên phúc dày lưu hậu thế,

Hè về sen bung cánh
Ao nhà ai vắng tanh
Mẹ ngồi bên hiên vắng
Lụp xụp túp lều tranh.

bằng hiếu hạnh
192.

Bao năm vắng bóng quê nhà,

Bỗng nay nhớ mẹ thương cha khóc thầm.

Không trèo qua non thái sao thấu hiểu tình cha.
191.

Mong con cuộc sống bình yên,

201.

Tam Anh trong tim tôi

Cháu con đức sáng rạng tiền nhân.

Nhớ thuở còn nằm nôi

Thành kính tổ tiên ơn gia độ,

Mẹ ngọt ngào điệu hát

193.

Báo ân phụ mẫu nghĩa sinh thành.
194.

Cho dù xa cách biển đông,

Mênh mông tình mẹ ngát lòng đại dương.

QUANG LĨNH – 0919.146.178

Ru hồn tôi vào đời.
202.

Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá,

Sao đong đầy hai tiếng mẹ ơi.
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203.

Bên cha cũng kính , bên mẹ cũng vái.

204.

Bình phong cẩn ốc xà cừ,

Vợ hư để vợ, đừng từ mẹ cha.
205.

Ơn cha nặng lắm ai ơi,

Nghĩa mẹ bằng Trời chín tháng cưu mang.
206.

Ơn cha nghĩa mẹ trìu trìu,

Mưa mai lòng sợ, nắng chiếu dạ lo.
207.

Ơn cha núi chất trời Tây,

Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông.
208.

Ân cha nặng lắm anh ơi,

Nghĩa mẹ bằng Trời, chín tháng cưu mang.
209.

Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu (triều)
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216.

Gia bần tri hiếu tử

Quốc loạn thức trung thần.
217.

Mẹ còn là cả trời hoa

Cha còn là cả một tòa kim cương.
218.

Có nghèo mới biết con hiếu,

Có thiếu mới biết bạn hiền.
219.

Lên non mới biết non cao,

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.
220.

Tột cùng Ác, không gì hơn bất hiếu.

Tột cùng Thiện, khơng gì hơn hiếu.
221.

Thương Cha xuôi ngược giữa dòng

Mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con.

Ra công báo đáp ít nhiều phận con.
210.

Công sinh dục bằng công tạo hóa

Nghĩa sinh thành sánh nghĩa cù lao
Dạy con, con nhớ lấy lời,
Trọng cha, kính mẹ, suốt đời chớ quên.
211.

Làm trai giữ trọn ba giềng,

Đăng Học
222.

Thương con chẳng biết đánh rơi khi nào.
223.

224.

Là lời ru để con vào ước mơ
Mẹ là cả một bài thơ

Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta.

Là câu hát dịu ầu ơ ví dầu.

Bởi vì sương tuyết hĩa ra bạc đầu.
Chí tâm niệm Phật đêm ngày,

Cầu cho cha mẹ sống tày non cao.
214.

Mẹ là dòng sữa ngọt ngào

Cây khơ chưa dễ mọc chồi,
Non xanh bao tuổi mà già,

213.

Mẹ nghèo nón lá tả tơi,

Mong sao con trẻ vào đời bình yên.

Thờ cha, kính mẹ, vợ hiền chớ vong.
212.

Xuân xanh của mẹ một thời,

Thờ cha kính mẹ hết lòng,

Ấy là chữ hiếu dạy con luân thường.
215. Trăng tròn ánh sáng dịu dàng,
Hiếu tròn khuya sớm lòng càng thảnh thơi.
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225.

Vạn cổ tình thâm ơn cúc dục,

Thiên thu nghĩa trọng đức sinh thành.
226.

Biển bằng gánh phận phong ba,

Mẹ tơi gánh lận đận và lênh đênh.
227.

Cha là bóng mát biển khơi,

Cha là điểm tựa bên đời của con.
228.

Công dưỡng dục ví bằng non Thái,

Nghĩa sinh thành sánh tựa biển Đông.
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229.

Con đi khắp vạn nẻo đường,

Giờ con mới hiểu tình thương mẹ hiền.
230.

Dù ta đi trọn kiếp người,

Vẫn không đi hết mấy lời mẹ ru.
231.

Mẹ như một nhánh mạ gầy,
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234.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
235.

Lễ sớm hương hôm lòng hiếu kính,

Non cao biển rộng đức sinh thành.
236.

Hoá thân thành bát cơm đầy nuôi con.
232.

Dù con lớn vẫn là con của mẹ,

Cha mẹ ân thâm tựa đất trời
Nuôi con lao khổ chẳn đầy vơi

Nếu có bao giờ con yêu mẹ,

Mở vòng tay lớn vì con trẻ

Hãy yêu khi mẹ còn đây.

Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời.

Tu đâu cho bằng tu nhà,

237.

Mẹ là suối nguồn yêu thương.

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.

238.

Cháu ngoan thảo kính ông bà,

233.

Thương cha hiếu mẹ thuận hoà anh em.

QUANG LĨNH – 0919.146.178
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Tâm - Nhẫn
1. Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
2. Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
An vui tự tại đời thong dong.
3. Đời kham khó bất công đừng oán hận
Làm bạn ân tình tức nhẫn tại tâm.
4. Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui.
5. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao.
6. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh,
Thoái nhất bộ hải hoạt thiên không.
A little bit being sedate , calmer the sea.
A step backward , larger the sea and higher
the sky
7. Chữ nhẫn là chữ tượng vàng,
Ai mà nhẫn được đời càng hiển vinh.
8. Hồng phúc ân tình lưu sáng mãi,
Tâm thành nghĩa trọng vững bền lâu.
9. Nhất cần thế thượng vô nan sự,
Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa.
10. Nhận đời manh áo bát cơm,
Trao đời trọn cả tâm hồn thanh cao.
11. Tâm nhàn muôn sự thông ba cõi,
Một tiếng cười khan ấm đất trời.

12. Sống trong cõi mộng vô thường,
Nguồn tâm tỏa rạng thoát đường tử sanh.
13. Nhẫn nại ôn hòa khi tức giận,
Bình tĩnh sáng suốt lúc gian nan.
14. Nếu bạn tự có tâm an,
Ở đâu cũng thấy như đang ở nhà.
15. Nhẹ chông ai điểm đời hư ảo,
Đánh thức vầng trăng sáng tự tâm.
16. Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để chớ tàn hại nhau.
17. Chữ tâm độc tự thế mà hay
Thành bại nên hư bởi chữ này
Tuổi trẻ gắng rèn già cố giữ
Cuộc đời gói trọn cả vào đây.
18. Nhạn vô tri thức tri ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.
19. Cam lồ giọt nước lá sen
Vẩy tay buông xả tâm hồn sáng trong.
20. Bình thường tâm thị đạo
Tri túc tâm thường lạc.
21. Tâm như hư không vô sở chướng ngại.
22. Nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát,
Không đúng không sai tự tại tâm.
23. Tâm bình như thủy,
Lạc tại kỳ trung.
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24. Đức: Làm người nhân, đức nên sự nghiệp

35. Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm

Thành tâm kính Phật, Phật độ bình an.

Cho tâm như ngọc dồi tâm

25. Niệm trước chẳng sanh tức là tâm
Niệm sau chẳng sanh tức là Phật.
Thành tựu tất cả tướng tức là tâm
Rời tất cả tướng tức là Phật.
26. Tâm kiêng hẹp hòi
Khí kiêng hung hăng
Tài kiêng bộc lộ.
27. Tiểu sự nhẫn đại sự thành,
Bá hạnh nhẫn chi vi thường.
28. Bị phỉ báng chẳng sân là khó
Tâm thường bình đẳng là khó
Tùy duyên độ người là khó
Có thế lực chẳng ỷ lại là khó.
29. Hít vào tâm tĩnh lặng,
Thở ra miệng mỉm cười.
30. Hữu tâm ắt thành tựu,
Vô nhẫn bất thành nhân.
31. Không có hạnh phúc nào bằng
sự an tĩnh của tâm hồn.
32. Đắc nhẫn công thành,
Bách nhẫn thành kim.
33. Sửa tâm như đóa hoa hồng
Luôn luôn trong sạch thoát vòng nhiễm ô.
34. Từ là tâm chẳng sân si
Bi là thương hết không vì một ai
Hỷ là vui vẻ hài hòa

Cho hoa trí tuệ tươi ngàn kiếp
Cho quả từ bi đẹp bội phần.
36. Vạn sự thủy lưu thủy,
Bách niên tâm ngữ tâm.
37. Một hạnh phúc lớn lao chỉ sống trong
một tâm hồn giải thoát.
38. Trăm năm tóc cũng đổi màu,
Chữ tâm sáng mãi giữa màu thời gian.
39. Trần gian bao nỗi thăng trầm,
Lấy điều giác ngộ tu tâm tịnh thiền.
40. Trắng đen khác một cái nhìn,
Đời hư hay thật tâm mình sáng soi.
41. Phật ở nơi tâm
Nhọc chi kiếm tìm
Bởi mê muội ngược xuôi tìm Phật
Cõi trần gian nguồn giác mênh mông.
42. Chí tâm niệm Phật muôn đời phúc,
Thành tâm niệm Phật vạn niên khang.
43. Trần gian khổ lụy lâu đời,
Nhất tâm bát nhã mai khôi nở bừng.
44. Thiền tông thức tỉnh liên hoa,
Một câu bát nhã qua cầu tịnh tâm.
45. Chiếc thuyền khổ hạnh qua sông,
Chân tu đạo pháp tâm không bến bờ.
46. Tâm bình an lạc,
Tâm động ưu phiền.

Xả là xóa hết đắng cay vui buồn.
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47. Tâm vô chấp tựa đất trời
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59. Tiểu sự nhẫn đại sự thành,

Viên dung trong một đất trời như nhiên
Kinh Phật
48. Người theo cánh nhạn đường mây
Mình theo cánh gió bên trời an như
49. Cây khô chết gục âm thầm
Ngày về liệu chút từ tâm có còn.
50. Dù đời sóng gió điêu linh
Chữ tâm cứu rỗi hành trình con đi
51. Thiên thời bất như địa lợi,
Địa lợi bất như nhơn hòa.
52. Nhẹ chuông ai điểm đời hư ảo,
Đánh thức vô thường sáng tư tâm.
53. Có câu nhẫn để bình an,
Có câu nhẫn để thênh thang cõi lòng.
54. Tâm bình thế giới bình,
Tâm an vạn sự an.
55. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, dù
để gió cuốn đi.

An nhiên như thể chưa hề long đong.
60. Bá hạnh nhẫn chi vi thượng.
61. Nếu bạn tự có tâm an,
Ở đâu cũng thấy như đang ở nhà.
62. Nhịn điều sĩ nhục tấm thân yên
Nhịn được hơn thua tránh lụy phiền
Nhịn kẻ thiểu căn lịng đại độ
Nhịn mầm dục vọng đắc thần tiên.
Nhịn được cái tức một lúc,
Tránh được mối lo trăm ngày.
Muốn hoà thuận trên dưới
Nhẫn nhịn đứng hàng đầu
Cái khổ của trăm nết
Nết nhẫn nhịn là cao
Cha con nhẫn nhịn nhau
Giữ vẹn tồn đạo lý
Vợ chồng nhẫn nhịn nhau
Con cái khỏi bơ vơ

56. Phép tu tâm hay nhất là ít muốn và biết đủ

Anh em nhẫn nhịn nhau

57. Vu khống cơn gió thoảng

Gia đình thường yên ấm

Thị phi chiếc lá rơi

Bạn bè nhẫn nhịn nhau

Vững tâm không xao động

Tình cảm chẳng phai mờ

Thảnh thơi !

Tự mình nhẫn nhịn được

58. Một chút giận hai chút tham
Lận đận cả đời ri cũng khổ

Ai ai cũng mến yêu
63. Nhẫn việc đời mới gọi là hiền,

Trăm lời xả ngàn điều bỏ

Nhẫn mà thận trọng giữ minh tiên

Thong dong tất dạ rứa mà vui.

Nhẫn trong gia tộc ôn hòa điệu
Nhẫn giữa tương lân hiếu thuận duyên.

QUANG LĨNH – 0919.146.178
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Đạo – Đời – Mộng
1. Đi trong cõi mộng ta đừng mộng
Đứng giữa đất trời chẳng hướng trông
Ngồi đây soi bóng mình qua lại
Nằm ngủ mơ màng nhớ tánh không.
2. Cuộc đời vốn là mộng
Thực hư cũng là mộng
Say mộng hay tỉnh mộng
Đều là mộng mà thôi.
3. Ngày mai mơ mộng làm chi
Sẽ tàn sẽ mất còn gì nữa đâu.
4. Vườn hồng yến đã xa rồi
Vô thường mộng mị mong lời hỏi nhau.
5. Có gì mà lấy làm vui
Chỉ là một giấc mộng vùi trăm năm.
6. Ngày đi trên bóng nắng dài
Có người ngồi lặng mơ hoài mộng xưa.
7. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hoá hư không
8. Sống trong cõi mộng ta đừng mộng,
Ở chốn vô thường ta vẫn thường.
9. Ra đi khắp bốn phương trời
Tìm ai mòn gót muôn đời còn xa
Ta về gặp lại tình ta
Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân.
10. Ngày mai mơ mộng làm chi,
Sẽ tàn sẽ mất còn gì nữa đâu.
QUANG LĨNH – 0919.146.178

11. Có khi nào ta nghĩ trần gian là cõi mộng
Để bước chân phiêu lãng chốn bồng lai
12. Vườn hồng yến đã xa rồi
Vô thường mộng mị mong lời hỏi nhau
13. Chơn thường nơi giả mộng
Niết bàn giữa sắc không
14. Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tợ phù du
15. Rồi đây ta cũng bỏ ta
Có không không có cũng là phù du
16. Bài vô thường dễ nhớ lại hay
Trong cơn mộng ai biết mình đang mộng
17. Quán soi một chiếc lá rơi
Vô thường đắp đổi bao đời loanh quanh
18. Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường
19. Mình ta đi một mình ta
Bao nhiêu giấc mộng gần xa xa gần
20. Ta ngồi đỉnh núi này đây
Mây ơi xóa hộ mộng vây buộc người
21. Mây đi ai biết bao giờ lại
Xa tắp chân trời dấu nhạn bay
Ánh lửa về đâu khi diêm tắt
Ai nghe tiếng vỗ một bàn tay
22. Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ,
Thong dong tự tại rứa mà vui.
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23. Có thì có tự mảy may
Không thì cả rhế gian này cũng không
Kìa trông bóng nguyệt lồng sông
Ai hay có có không không là gi
24. Vui buồn rồi cũng qua, thành bại rồi cũng bỏ
Đến đây bàn tay trắng, ra về chẳng vấn vương
25. Trời không cánh nhạn bay qua
Bóng in đáy nước xóa nhòa một khi
Nhạn không để bóng làm gì
Nước không giữ bóng bởi vì vô tâm
26. Ra đi cát bụi còn lưu vết
Há hỏi kiếp người mấy dặm khơi

Quang Linh calligraphers group
34. Yêu ghét ta chẳng bận lòng
An nhiên tự tại thong dong bên đời
35. An nhiên cùng hiện tại
Hạnh phúc mãi bên ta
36. Bậc trí như vách đá
Gió cuồng nộ chẳng lay
Lời tán dương phỉ báng
Không xao gợn đôi mày
37. Thương cho lắm hoa kia vẫn rụng
Chán ghét nhiều cỏ vẫn xanh tươi
38. Thức dậy miệng mỉm cười
Hai bốn giờ tinh khôi

27. Ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện

Xin nguyện sống trọn vẹn

Mấy dặm không mây mấy dặm trời

Mắt thương nhìn cuộc đời

28. Ngược dòng thế sự mà thư thái
Bão táp cuộc đời chẳng chuyển lay
29. Đêm sao dằng dặc kéo dài
Lặng im tĩnh tọa lão già thiền sư
30. Không mưa không ánh mặt trời
Không con chim hót không lời sớm mai
31. Bóng trúc quét sân trần chẳng động
Vầng trăng xuyên biển nước không xao
32. Non già vừng nguyệt tĩnh
Biển thẳm chiếc thuyền không
Hiểu thấu không và có

39. Thế à !
40. Chảy luôn về nẻo luân hồi,
Một ngàn năm trước có người có ta.
41. Đêm qua mộng lại thật gần,
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh
42. Từ đó ta là đêm,
Nở đóa hoa vô thường.
43. Đã biết lẽ vô thường,
Tại sao lại phiền não.
44. Nếu biết vô thường cơn sóng nắng,
Thì lời trùng ngộ thốt mà chơi.

Rừng thiền mặc ruổi rong

45. Có không trăng đáy nước,

33. Người về qua cửa phù vân

Đừng mắc có cùng không.

Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi

46. Núi là núi sông là sông,
Thiền là một tách trà nồng trên tay.

QUANG LĨNH – 0919.146.178
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47. Khi mê bùn vẫn là bùn,
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen.
48. Niệm phật như nước với trăng,
Nước trong trăng tỏ nước nhăn trăng mờ.
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61. Chí tâm niệm Phật muôn đời phúc
Thành tâm niệm Phật vạn niên khang
62. Nói được và làm được thì ngôn ngữ và hành
động mới không khiếm khuyết

49. Nếu không làm việc thiện một đời, ta hãy làm
việc thiện một năm, một tháng, một ngày...
50. Đời rộng hẹp đạo bao la
Đạo đời một cội gần xa tại lòng
51. Sang hèn cát bụi phôi pha
Luân hồi muôn thuở vẫn là oan khiên
52. Thắng trận sinh thù oán
Bại trận nếm khổ dau
Ai bỏ thắng bỏ bại
Tịch tịnh hưởng an lạc

Hư Vân
63. Kẻ ác người sợ trời không sợ,
Người hiền người dối trời không dối.
64. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn,
Địa ngục vô môn hữu khách tầm.
65. Dẹp hết muôn duyên chẳng sanh một niệm.
Ngưng tức bồ đề
66. Ưu bát nở hoa tươi tốt mãi
Phổ độ chúng sanh duyên khổ qua
67. Một chân rỗng lặng siêu vượt khắp

53. Chớ để tuổi già mới niệm Phật

Ngàn vạn hóa thân độ quần mê

Mồ hoang lắm kẻ tóc còn xanh

68. Đạo màu vốn chẳng vọng nhơn

54. Khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh
Quỷ sứ đòi khóc một khóc hai.
55. Niệm niệm vô niệm
56. Sanh trụ dị diệt

Do mê nên có thiệt hơn hai phần
Vọng nhơn nếu chẳng tần ngần
Toàn thân Phật hiện tánh chân nhiệm màu
69. Người con của đạo pháp

57. Thành trụ hoại không

Phải biết hy sinh mình

58. Không đau khổ lấy chi làm chất liệu

Hãy sống vì chúng sinh….

Không buồn thương sao biết chuyện con người
Không nghèo đói làm sao thi vị hóa
Không lang thang sao biết nắng mưa nhiều
59. Đường giác ngộ đề huề tiến hóa
Cửa từ bi tiếp dẫn tùy duyên
60. Đạo cao long hổ phục
Đức trọng quỷ thần khâm
QUANG LĨNH – 0919.146.178

Chúc Khả
70. Tròn nguyên không thiếu sót
Từ vô thỉ đến giờ
Mãi đến tận mai sau
Cũng không thêm không bớt.
71. Trần gian khổ lụy lâu đời
72. Nhất tâm bát nhã mai khôi nở bừng
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73. Năm tháng vần xoay chuỗi hạt mòn
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82. Học đạo quý vô tâm

Đi về một đỉnh núi chon von

Làm nghĩ nói không lầm

Đã thắp trên tay ngàn đóm lửa

Sáng trong và lặng lẽ

Đã tắt trên tay nhiều hoàng hôn

Giản dị mới uyên thâm

74. Thiền tông thức tỉnh liên hoa
Một câu bát nhã qua cầu tịnh tâm
75. Chiếc thuyền khổ hạnh qua sông
Chân tu đạo pháp tam không bến bờ
76. Cuộc trần như giọt sương rơi
Hóa thân mây trắng biển khơi cội nguồn
Rong chơi trong cõi vô thường
Mặc cho nắng sớm mưa tuôn cuối chiều
77. Phật ở nơi tâm
Nhọc chi kiếm tầm
Bởi mê muội ngược xuôi tìm Phật
Cõi trần gian nguồn giác mênh mông
78. Hãy đến cùng ta chơi

83. Thảnh thơi trong cõi vô thường
Nụ cười giải thoát ngát hương mọi miền
84. Dòng đời cứ trôi qua mãi
Năm tháng mang đi kiếp người
Đâu xá những ai cố giữ
Còn chăng chi một nấm mồ
85. Phật ở đâu xa Phật tại lòng
Cõi lòng thanh tịnh tợ hư không
Tòa sen phưởng phất hương thơm ngát
Át cả bùn nhơ chốn bụi hồng
86. Có gì mà lấy làm vui
Chỉ là một giác mộng vùi trăm năm
87. Trần gian là cõi đi về

Chim kêu và mai nở

Tranh đua danh lợi não nề tấm thân

Mừng xuân tâm thảnh thơi

Một mai nhắm mắt lìa trần

Khai mở !

Công hầu khanh tướng tan dần theo tro

79. Thân như bóng chớp chiều tà

88. Biến thiên là lẽ vô thường

Cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rời

Cuộc đời như giấc mộng trường đó thôi

Xá chi suy thịnh cuộc đời

Quên buồn đổi lấy niềm vui

Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành

Cho non sông ấm nụ cười tao nhân

80. Ngân vang tiếng mỏ giục hồi
Xua tan tăm tối rang ngời an vui
81. Mỗi bước đi mỗi Mâu Ni
Con đường tuệ giác sánh vì trang sao

89. Suối nguồn vi diệu hương trầm ngát
Soi tỏ bên mình chữ thiện chân
90. Hễ có xạ hương hương tự có
Cần gì trước gió đứng phô trương
Hữu xạ tự nhiên hương

QUANG LĨNH – 0919.146.178

Page 17

www.thuphapquanglinh.com
91. Ngày đi trên bóng nắng dài
Có người ngồi lặng mơ hoài mộng xưa
92. Bể dâu sóng bãi con thuyền bé
Trong cõi vô thường nhẹ cánh chao
93. Nước mát giọt rò rơi tí tách
Khe trong cá lượn quẫy xôn xao
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97. Gieo gì hôm nay:
1) Nếu bạn gieo thành thật bạn sẽ gặt lòng tin
2) Nếu bạn gieo lòng tốt bạn sẽ gặt thân thiện
3) Nếu bạn gieo khiêm tốn bạn sẽ gặt cao thượng
4) Nếu bạn gieo kiên nhẫn bạn sẽ gặt chiến thắng
5) Nếu bạn gieo cân nhắc bạn sẽ gặt hòa thuận

94. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

6) Nếu bạn gieo chăm chỉ bạn sẽ gặt thành công

95. MƯỜI BỐN ĐIỀU PHẬT DẠY

7) Nếu bạn gieo tha thứ bạn sẽ gặt hòa giải

1) Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

8) Nếu bạn gieo cởi mở bạn sẽ gặt thân mật

2) Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá

9) Nếu bạn gieo chịu đựng bạn sẽ gặt cộng tác

3) Bi ai lớn nhất của đời người là ghanh tỵ

10) Nếu bạn gieo niềm tin bạn sẽ gặt phép mầu

4) Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

Nhưng:

5) Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất

11) Nếu bạn gieo dối trá bạn sẽ gặt ngờ vực

mình

12) Nếu bạn gieo ích kỷ bạn sẽ gặt cô đơn

6) Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu

13) Nếu bạn gieo kiêu hãnh bạn sẽ gặt hủy diệt

7) Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty

14) Nếu bạn gieo đố kỵ bạn sẽ gặt phiền muộn

8) Đáng khâm phục nhất đời người là vươn lên

15) Nếu bạn gieo lười biếng bạn sẽ gặt mụ mẫn

sau khi ngã

16) Nếu bạn gieo cay đắng bạn sẽ gặt cô lập

9) Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng

17) Nếu bạn gieo tham lam bạn sẽ gặt tổn hại

10) Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và

18) Nếu bạn gieo tầm phào bạn sẽ gặt kẻ thù

trí tuệ

19) Nếu bạn gieo lo lắng bạn sẽ gặt âu lo

11) Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm

20) Nếu bạn gieo tội lỗi bạn sẽ gặt tội lỗi

12) Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung

Vậy hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay

13) Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém

sẽ quyết định những gì bạn gặt ngày mai

hiểu biết

98. Vô tình dấu chân trên cỏ

14) An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

Bèn thương con dế khóc trăng

96. Hoàn toàn buông bỏ là thứ cảm giác

Bèn thương con sò bỏ vỏ

thoải mái nhất .
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99. CHO NGƯỜI
1) Đem yêu thương vào nơi thù oán
2) Đem tha thứ vào nơi lăng nhục
3) Đem ôn hòa vào nơi bất thuận
4) Đem sự thật vào chốn lỗi lầm
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107.

Biển dâu sực tỉnh giang hà

Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh.
108.

Đường xa mỏng mộng vô thường

Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi.
109.

Ta còn ảo mộng chuyện xa vời

5) Đem niềm tin vào nơi nghi hoặc

Nâng chén tiêu sầu cho tỉnh mộng

6) Đem trông cậy vào nơi tuyệt vọng

Rượu uống chẳng say say tình người

7) Đem ánh sáng vào chốn tối tăm

Trần gian vốn khổ là vì đâu?

8) Đem yên vui vào chỗ sầu thảm
100.

.

ĐI VỀ

110.

MỘNG

Một hôm mộng thấy

Cuộc đời như mây bay

Giàu sang tột đỉnh

Sao góp nhặt cho đầy

Quyền cao chức lớn

Ra đời hai tay trắng

Hạnh phúc tràn đầy

Trở về trắng hai tay

Giật mình tỉnh giấc, ta vẫn là ta – BUỒN

101.

SƯ TỔ ĐẠT MA

Một hôm mộng thấy

Hai mắt trừng sáng quắt

Nợ nần bủa vây

Xoáy vào cõi tế vi

Bệnh hoạn tật nguyền

Chín năm không mở miệng

Tai họa triền miên

Tùng sơn bách xanh rì.

Giật mình tỉnh giấc, ta vẫn là ta – MỪNG

102.

Công lý tốt nhưng tình thương mới

thực sự tốt nhất
103.

Phẩm chất sạch sẽ là phẩm chất

của thánh nhân
104.

Trăng biển ghé chơi vườn gió mát

Mây trời tìm đọc nét sương trong
105.

Trăm năm nhìn xuống đời mộng ảo

Khoảnh khắc nhìn lên ngộ lẽ trời.
106.

Giã từ cõi mộng điêu linh

Một hôm mộng thấy … KỆ !
111.

Chiêm bao mấy bận qua cầu

Tỉnh ra lai thấy rớt sâu giữa đời.
112.

Ta về giữ mộng trinh nguyên

Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài.
113.

Chớ để tuổi già mới niệm Phật

Mồ hoang lắm kẻ tóc còn xanh.
114.

Niệm Phật như nước với trăng

Nước trong trăng tỏ nước nhăn trăng mờ.

Tôi về buôn bán với mình phôi pha.
QUANG LĨNH – 0919.146.178
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115.

Nghìn mắt sáng soi bao nhật nguyệt

Nghìn tay cứu vớt vạn nguy nan.
116.

Lung linh hương khói tỏa

Miệng niệm A Di Đà
117.
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118.

Trong hào quang điều ngự

Cùng có mẹ con ta.
119.

Chí tâm niệm Phật muôn đời phúc

Thành tâm niệm Phật vạn niên khang.

Giọt nước cam lồ tiêu nghiệp chướng

Nhành dương giải thoát xóa an khiên.

QUANG LĨNH – 0919.146.178
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Cuộc Sống
1. Sống không giận không hờn không óan trách
Sống mỉm cười thử thách với chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai

8. Trần gian lỡ đọa thì không tiếc,
Chỉ tiếc trong đời thiếu tri âm.
9. Hãy sống như đời núi

Sống ra sống giữa muôn người không biết

Để vươn tới những tầm cao

sống

Hãy sống như đời sông

Sống là động mà không xao động

Để biết yêu thương nguồn cội.

Sống là thương mà chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi ta coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
2. Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi,

10. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
11. Trăm năm tao ngộ một giờ,
Tình thương vô tận bất ngờ tái sinh.

Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về.

12. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.

3. Thân như ánh chớp chiều tà

Trịnh Công Sơn

Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời

13. Hãy yêu như đang sống

Xá chi suy thịnh cuộc đời

Hãy sống như đang yêu

Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.

Yêu cho sự sống tồn tại

4. So với cái mênh mông của vũ trụ,
Thì nỗi buồn của hạt bụi có sá chi.
5. Ta đem trái đất ngâm thành rượu

Và sống để tình yêu có mặt.
14. Ngày sẽ hết ta sẽ không ở lại
Ta sẽ đi và chưa biết đi đâu

Ta lấy càn khôn nướng thành mồi

Ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi

Mong sao gặp được người tri kỷ

Vì nơi đây ta có cả vui sầu.

Đem rượu đem mồi túy húy chơi.

15. Trăm năm trước thì ta chưa gặp

6. Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật,

Trăm năm sau biết có gặp không

Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

Cuộc đời sắc sắc không không

Bùi Giáng
7. Ta cứ tưởng xuống trần chơi một chốc,
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay.

Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
16. Yêu ghét ta chẳng bận lòng,
An nhiên tự tại thong dong bên đời.

Bùi Giáng
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17. Sông mười năm đã hóa thành dâu bể,

29. Nghe trong vần chuyển đất trời,

Thì cuộc đời ai dám hẹn trăm năm.

Có ta hạt bụi giữa đời phù du.

18. Cuộc đời sóng gió nuôi tôi lớn,
Bao lần thất bại dạy tôi khôn.
19. Đánh ba chén rượu khoanh tay ngủ,
Ngâm một câu thơ vỗ bụng cười.
20. Muốn thành công phải trải qua thất bại,
Trên đường đời có dại mới có khôn.
21. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
Trịnh Công Sơn
22. Dẫu rằng sông cạn đá mòn,
Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ.
23. Vui buồn rồi cũng qua
Thành bại rồi cũng bỏ
Đến đây hai tay trắng
Trở về không vấn vương.
24. Ngước lên cao để thấy mình còn thấp,
Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao.
25. Hạnh phúc là có việc gì đó để làm,
Có ai đó để yêu và đôi điều để hy vọng.
26. Ta nay ở trọ trần gian,
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời.
Trịnh Công Sơn
27. Ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều,
Ngày nào mất nhau sớt chia chẳng được đâu.
28. Khi tôi nằm xuống
Những gì tôi dùng đã mất
Những gì tôi để lại thì người khác dùng
Tôi chỉ đem theo được những gì tôi đã cho.
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30. Chợt có lúc trên đường tôi đứng lại,
Nét ngu ngơ xưa chính ở chỗ này.
31. Cuộc lữ trăm năm kể cũng dài
Nhưng rồi không quá một lầm lay
Thiên thu là những gì khoảnh khắc
Chợt mất chợt còn như gió bay.
32. Ta đi rừng biển say nhàu,
Ta về nhật nguyệt trên đầu ngón tay.
33. Đời lê thê niềm hoài mong,
Ai ngồi khắc đá cho dòng thơ hay.
34. Chảy luôn về nẻo luân hồi,
Một ngàn năm trước có người có ta.
35. Quán soi một chiếc lá rơi,
Vô thường đắp đổi bao đời loanh quanh.
36. Ngược dòng thế sự mà thư thái,
Bão táp cuộc đời chẳng chuyển lay.
37. Núi là núi sông là sông,
Thiền là một tách trà nồng trên tay.
38. Bóng trúc quét sân trần chẳng động,
Vầng trăng xuyên biển nước không xao.
39. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.
Tôn Nữ Hỷ Khương
40. Đời người say giấc phù vân,
Trăm năm rồi cũng tay không ra về.
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41. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
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43. Mây đi ai biết bao giờ lại

Chuyện đời như nước chảy hoa trôi

Xa tắp chân trời dấu nhạn bay

Lợi danh như bóng mây chìm nổi

Ánh lửa về đâu khi diêm tắt

Chỉ có tình thương để lại đời.

Ai nghe tiếng vỗ một bàn tay.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình tao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

44. Vào đời ta gặp mấy cái hay
Lắm thứ buồn cười lắm cái cay
Tình cảm chân thành sao ít thế
Giả dối lừa nhau thế lại đầy.
45. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà.
46. Ra đi cát bụi còn lưu vết,
Há hỏi kiếp người mấy dặm khơi.
47. Thức dậy miệng mỉm cười

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào

Hai bốn giờ tinh khôi

Giữa miền đất rộng với trời cao

Xin nguyện sống trọn vẹn

Vui câu nhân nghiã tròn sau trước

Mắt thương nhìn cuộc đời.

Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ say nhạc say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

48. Nếu biết vô thường cơn sóng trắng,
Thì lời trùng ngộ thốt mà chơi.
49. Đường về khép bóng trần gian,
Lợi danh gói một hành trang vô thường.
50. Người về qua cửa phù vân,
Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi.

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi

51. Ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện,

Đi tìm chân lý lẽ huyền vi

Mấy dặm không mây mấy dặm trời.

An nhiên tự tại lòng thanh thản

52. Người trồng cây hạnh người chơi,

Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

Ta trồng cây đức để đời về sau.

Tôn Nữ Hỷ Khương
42. Thế sự thăng trầm bao tục lụy,

53. Từng ngày cuộc sống đi qua,
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng.

Phong trần rũ áo nhẹ thinh không.
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Page 23

www.thuphapquanglinh.com
54. There is only one happiness in life,
to love and be loved.
55. Rồi đây ta cũng bỏ ta,
Có không không có cũng là phù du.
56. An vui cùng hiện tại,
Hạnh phúc mãi bên ta.
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65. Ven bờ ôm đá xưng tri kỷ,
Vạch bụi tìm thơ thấy cố nhân.
66. Quen biết đầy thiên hạ,
Tri kỷ được mấy người.
67. Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Nguyễn Công Trứ

57. The love we give aways is
the only love we keep.
58. Chơn thường nơi giả mộng,
Niết bàn giữa sắc không.
59. Dù đục dù trong dòng sông vẫn chảy,
Dù thấp dù cao cây lá vẫn xanh
Dù người tu hành hay kẻ trần tục
cũng phải sống
Từ những điều nhỏ nhất sao ta hay chê trách
Đời méo mó mà không tròn ngay tự trong tâm.
60. Tằm có ruộng lúa có mùa,
Chăm làm trời cũng đền bù có khi.
61. Làm trai quyết chí tu thân,
Công danh chớ vội nợ nần chớ lo.
62. Đá ngàn năm đá bạc màu,
Và ngàn năm nữa trổ màu vô vi.
63. Mây trắng ngó xuống trần gian,
Ngạc nhiên sao nắng vui tràn thế kia.
64. Giá mà ta được làm sông
Trôi ra tới biển là không còn mình
Bất cần ngàn sóng coi khinh
Mặn mòi đã thấu tan mình sá chi.
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68. Tài thì sẽ nở hoa
Hoa của nhân tài luôn thắm sắc
Đức luôn cần trong sáng
Sáng nơi tâm đức mãi lưu danh.
69. Còn trời còn nước còn non
Có lẽ ta đâu cứ mãi thế này.
Nguyễn Công Trứ
70. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay.
71. Bây giờ ta lại dừng chân,
Mà xem con tạo xoay vần cuộc chơi.
72. Trời đất mênh mông đâu người tri kỷ,
Đến đây cùng ta cạn một hồ trường.
73. Chợt có lúc biển trời sông núi ngủ,
Lòng mây khao khát một vầng trăng.
74. Nâng chén hỏi trăng thơ đâu nhỉ
Và bạn tri âm còn nhớ mình?
75. Hẹn với lợi danh ba chén rượu
Vui cùng nhật nguyệt mấy vần thơ.
76. Trèo lên đầu núi gỡ mây
Ra sông múc ánh trăng lay giữa dòng.
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77. Say sưa nghĩ cũng hư đời
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89. Có nhân thời ắt có quả

Hư thời hư vậy say thời cứ say

Khi mà cực thịnh tức là sắp suy

Đất say đất cũng lăn quay

Thịnh suy nào có há gì

Trời say mắt cũng đỏ gay ai cười.

Có tài có đức việc chi cũng thành.

78. Thôi cứ để trăng tàn theo đêm xuống,
Vương níu chi cho nhọc hỡi tùng khô.
79. Bon chen bỗng chốc thành hư ảo,
Hoa cười chim hót thỏa lòng ta.
80. Trời còn lắm nỗi chênh vênh,
Ta còn đi hết gập gềnh tìm nhau.
81. Thôi về bạn với cỏ cây,
Với vầng trăng khuyết gió lay dịu dàng.
82. Gửi hồn theo ngọn trúc lay,
Gửi buồn theo gió heo may đi về.
83. Hơn thua so với chính mình,
Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua.
84. Lai rai vài chén say bí tỉ,
Thiết nghĩ chuyện đời chẳng đáng chi.
85. Khách về bỏ dở chung trà nguội,
Mới biết tri âm chẳng dễ là.
86. Gửi đời một chút của tin,
Một mai dẫu khuất bóng hình còn vương.
87. Nhắm mắt để thấy
Lặng thinh để nói
Hết mình để sống
Hết lòng để yêu.
88. Lành dữ là ở tại mình,
Rủi may đâu phải vô tình xảy ra.
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90. Duyên này biết được bao lâu,
Mà sao hờ hững với nhau hỡi nguời.
91. Nửa đường trông lại phận mình,
Công danh chưa trả duyên tình còn vương.
92. Đến cõi đời vui chơi cho thỏa,
Nếm đắng cay cho hả rồi về.
93. Đời sau nếu phải chờ tri kỷ,
Đâu ngại tóc xanh hóa bạc đầu.
94. Đời người nào khác chi hoa,
Sớm còn tối mất nở ra lại tàn.
95. Ta là kẻ rong chơi từ hỗn độn,
Treo gót hài trên mái tóc xanh sương.
96. Ta thoáng thấy thiên đường không mặc cả,
Bến nước này xin rũ áo rong chơi.
97. Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người kiếm chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc Đơng ăn giá,
Xuân tắm hồ hạ tắm ao sen.
98. Giữa u hoài mà vẫn nhịp hoàn nguyên,
Thì dâu bể chốn nào không mãn nguyện.
99. Lá thu một chiếc bay trong gió,
Khiêu gợi bao nhiêu nỗi nhớ nhà.
100.

Ngày xưa thuở ấy bây giờ,

Thân này nhìn lại không ngờ khác nhau.
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101.

Thương cho một cõi vĩnh hằng,

Mong manh cát bụi xa xăm kiếp người.
102.

Thuyền về nằm ngủ trong mưa,

Trên con sông vắng lập lờ bóng trăng.
103.

Và ngọc biếc soi mình trên lá thẳm,

Hồn tôi về dẫu muộn lắm nghìn năm.
104.

Trên lối cũ bàn chân xưa để dấu,

Bước phiêu bồng cỏ lá rộn ràng reo.
105.

Phù hoa mộng vẫn nguyên sơ,

Lối xưa nhịp mới tranh thơ từng ngày.
106.

Ngân vang tiêng mỏ giục hồi,

Xua tan tăm tối rạng ngời an vui.
107.

Thảnh thơi trong cõi vô thường,
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115.

Được mất hơn thua nhẹ cõi lòng.
116.

117.

118.

Trong cõi vô thường nhẹ cánh chao.
110.

119.

111.

120.

121.

Trăm điều bỏ ngàn điều bỏ,
Thong dong tất dạ vậy mà vui.
122.

Bùi Giáng
123.

NGHĨA: Sống nghĩa để phục lòng người
TRÍ: Luyện trí để được thành danh
TÍN: Giữ tín để gặt thành công.
124.

Biết như thế mà còn đau như thế,

Thì vui buồn nào để của riêng ai.
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Ví không có cảnh đông tàn,

Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân

Giữa vàng khô nghe tiếng nhịp nhàng thu.
114.

NHÂN: Rèn nhân để thành người tốt
LỄ: Tập lễ để luyện tâm chánh

Đơi khi lỗi hẹn một giờ,

Ngày vừa hết lại liền đêm đóa nụ,

Đời người say giấc phù vân,

Trăm năm rồi cũng tay không ta về.

Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.

113.

Một chẳng chấp hai chẳng chấp
Chất chứa trong lòng chi cho khổ

Trăng biển ghé chơi vườn gió mát,

Bùi Giáng

Gởi trời một giọt mù sương,

Trao về cho đất vô thường cảo thơm.

Mây trời tìm đọc nét sương trong.
112.

Thở đi nhẹ một kiếp người,

Vui đi để có nụ cười thênh thang.

Nước mát giọt rò rơi tí tách,

Khe trong cá lượn quẫy xôn xao.

Thành danh bởi trãi thời gian khồ,

Tọa chí nhờ qua buổi khốn cùng.

Suối nguồn vi diệu hương trầm ngát,
Bể dâu sóng bãi con thuyền bé,

Có lần sợi tóc rong chơi,

Bay xuyên cố sự tung trời thăng hoa.

Soi tỏ bên mình chữ thiện chân.
109.

Chân thật là nền tảng cho mọi điều tốt đẹp,

Điềm đạm và nhẫn nại là cơ sở cho thành công.

Nụ cười giải thoát ngát hương mọi miền.
108.

Cùng đời suy thịnh an vui,

Hồ Chí Minh
125.

Ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều,

Ngày nào mất nhau sớt chia chẳng được đâu.
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126.

Ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi,

Vì nơi đây ta có cả vui sầu.
Bùi Giáng
127.

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả,

Anh hùng hào kiệt có hơn ai.
128.

Ta về điểm phấn tô son lại,

Ngạo với nhân gian một tiếng cười.
129.

Không đau khổ lấy gì làm chất liệu

Quang Linh calligraphers group
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều

Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng

Không gian nan lấy gì thi vị hoá

Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết

Không lầm than đâu biết chuyện con người.

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

130.

Đá dẫu vô tình còn nặng nợ,

Ngàn năm soi bóng giữa nhân gian.
131.

Nằm quên đời ngủ dưới mưa,

Chợt hồn sỏi đá yêu thương vọng về.
132.

Nhẫn

Nhẫn một chút cho sóng yên bể lặng
Lùi một bước cho biển rộng trời cao.
133.

Nhất cần thiên hạ vô nan sự

Bách nhẫn đường trung hữu thái hoà
134.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời

ĐÔI DÉP
Nguyễn Trung Kiên

Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em

Nhưng em yêu anh ở những điều ngược lại

Là bài thơ anh kể về đôi dép

Gắn bó nhau vì một lối đi chung

Khi nỗi nhớ trong lòng da diết

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song

Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ

Chỉ còn một là khơng còn gì hết

Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước

Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
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135.

Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để liệu đường lo toan
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147.

Thõng tay vào trốn nợ đời,

Lời rao bỗng hóa từ lời từ bi

Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để chớ tàn hại nhau.
Lê Nhân
136.

Tiểu sự nhẫn ắt thành đại sự

137.

Lễ

Mai Quốc Ấn
148.

Sửa tâm như đoá sen hồng,

Luôn luôn trong sạch thoát vòng nhiễm ô.
149.

Cám ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy,

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

Trước là Lễ Nghĩa dưới trên

Thanks to Life that everyday waking at dawn

Sau là văn hóa mới nên con người.

I have another day of loving.

138.

Đạo

(Kahlil Gibran- Nguyễn Nhật Ánh dịch)

Đạo khả đạo, phi thường đạo.
139.

Tín

150.

Tâm

Người có tâm trong sáng,

Cuộc đời bao khúc bể dâu,

Nhìn xa được vạn dặm.

Tặng nhau chữ Tín bắc cầu Phúc duyên.

151.

Nhân

140.

Nhất độ thất tín, vạn sự bất tin.

Nhắn ai trong cõi hồng trần,

141.

Đức trọng, nhân trường thọ.

Làm người phải lấy chữ nhân làm đầu.

Tâm khoan, phúc tự lai.
142.

Phúc

Làm nên một chữ nhân.

Lộc mãn trấn gia thanh.

153.

Trải qua mấy bận long đong,

Ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành.
Mai Quốc Ấn
144.

Nhân

Nhân đức và bác ái,

Phúc lai miên thế trạch

143.

152.

Ngỡ chỉ là một cuộc chơi,

Nhân

Vô học bất thành nhân
Hữu học vô năng bất thành danh
Hữu tài vô đức phi nhân tính
Hữu đức vô tài nặng học thành.

Ngoái lại sau thấy một trời phù vân.
145.

Ngược về trong mảng đời ta,

Tưởng tròn ngẫm lại hóa ra chưa tròn.
146.

Trần gian mắc đọa nợ nần,

Trần Văn Phúc
154.

Lễ

Làm người không học lễ,
Tất không thể lập thân.

Mai sau hóa kiếp bụi trần tìm vui.
QUANG LĨNH – 0919.146.178
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155.

Lễ

159.

Lòng biết nhường nhịn là đầu mối của lễ.
156.

Nghĩa

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Nguyễn Du
Nghĩa

Thi ân không nhớ nghĩa,
Thụ ân chớ bội vong.
158.

Trí

Lẽ tốt xấu ở đời
Đều do trí xét đốn.

Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,

157.

Quang Linh calligraphers group

Trí

Người có trí không mê hoặc

160.

Trí

Thế gian như xe vua lộng lẫy
Kẻ ngu mê mải ngắm
Người trí chẳng bận tâm.
161.

Tín

Lời thốt ra khỏi miệng
Bốn ngựa khó theo sau.
162.

Tín

Người có nhân không lo buồn

Lấy câu chữ tín làm đầu,

Người anh hùng không sợ sệt.

Một lần thất tín vạn lần thất tin.
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Quê Hương
1. Dù xa cách mấy trùng dương
Ở đâu cũng có quê hương trong lòng.
2. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.
Chế Lan Viên
3. Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp,
Quê nhà một góc nhớ mênh mông.
4. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Bà Huyên Thanh Quan
5. Có phải tiếc xuân mà đứng gọi,
Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ.
6. Ngược xuôi xứ lạ rưng rưng nhớ,
Chiều nghiêng quán đợi gọi mùa sang.
7. Trăng đâu cũng vẫn là trăng,
Mà sao vẫn nhớ vầng trăng quê nhà.
8. Gió lạnh xứ người mau bạc tóc,
Đêm dài ai uống rượu tri âm.
9. Giọt sương trên cỏ hôm qua,
Thói mình chợt hỏi quê nhà là đâu.
10. Không có mảnh đất nào êm dịu bằng quê cha
đất tổ.
11. Quê hương là suối tóc huyền,
Là duyên nón lá là thuyền dáng ai.
12. Cơm ăn mẻ bát xứ người,
Vẫn còn canh cánh góc trời chân quê.
13. Ngày nào lúa xanh thầm thì bảo
Rằng ra đi quê cũ chớ thờ ơ
Bao giờ gót đã hoen sắc xám
Trở lại tình quê vẫn đợi chờ.
14. Muôn địa phương cũng chỉ là ga tạm,
Một Huế thôi nhớ mãi cũng quay về.

QUANG LĨNH – 0919.146.178

15. Thân cư hải ngoại,
Tâm tại cố hương.
16. Năm tháng vẫn đi qua
Ray rứt mãi đời ta
Nắng mưa miền cố thổ
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê.
17. Từ thuở mạng gươm đi mở cõi,
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long.
18. Đào tạo nhân tài xây tổ quốc,
Phát huy dân trí dựng quê hương.
19. Ô hay mọi cái đều thay đổi,
Còn với non sông một chữ Tình.
20. Đời không duyên nợ rồi không sống,
Văn có non sông mới có hồn.
21. Ra đi vọng lại cố hương,
Nhớ người yêu dấu vấn vương bao tình.
22. Cây có cội mới trổ cành xanh lá,
Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông.
23. Ra đi cánh gió phương trời lạ,
Vẫn nhớ non sông một mái nhà.
24. Quê hương xứ sở chôn nhau,
Làm sao quên được muối rau đậm đà.
25. Nước biếc non xanh hoa lòng bừng nở,
Đã từ muôn thuở nước chảy về nguồn.
26. Đêm nay gió lộng trùng khơi,
Quê hương còn mãi những lời Mẹ ru.
27. Quê hương xứ sở chôn nhau,
Làm sao quên được muối rau đậm đà.
28. Thong dong muc tử cỡi trâu,
Non xanh nước biếc đâu đâu cũng nha.
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Tình Yêu
1. Ngày mai em đến xin ở lại,
Cùng ta hẹn ước phút trăm năm.
Quang Lĩnh
2. Mong manh tựa thể suơng mù,
Tình yêu cứu được phù du kiếp người.
3. Chợt thèm nắm một bàn tay,
Để không còn thấy tháng ngày mênh mông.
4. Hợp tan tri kỷ người trong mộng,
Rộng hẹp dung thân đất với trời.
5. Nhẹ nhàng áo mỏng bay theo gió,
Phủ sóng hồn anh nỗi nhớ nhung.
6. Ai làm cách trở đôi ta,
Vì anh vụng ngượng hay là vì em.
7. Đời người con gái hai màu áo,
Trắng ngây thơ và tím buổi chiều.
8. Đi giữa vườn xuân dạ ngẩn ngơ,
Vì yêu người lắm phải sang thơ.
9. Hoa ý một phen tìm bạn hữu,
Vườn thơ muôn kiếp nhớ người xưa.
10. Có phải duyên nhau thì thắm lại,
Đừng xanh như lá bạc như vôi.
Hồ Xuân Hương
11. Thời gian như gió thỏang qua
Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời
Tay ta nắm lấy tay người
Dẫu qua trăm suối ngàn đồi cũng qua.
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12. Chuyện mười năm biết có thành dĩ vãng,
Cũng như ta chưa chắc đã quên người.
Nguyễn Miên Thượng
13. Ta cứ sợ trái tim người con gái,
Yêu say mê quên lãng cũng say mê.
14. Từ nay tôi đã có người,
Có em đi đứng bên đời líu lo.
Trịnh Công Sơn
15. Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên
nhau.

Trịnh Công Sơn

16. Dù cho sông cạn đá mòn,
Còn non còn nước còn lời thề xưa.
Tản Đà
17. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
18. Lòng anh dẫu rộng dài như bể,
Vắng cánh buồm em cũng lẻ loi.
19. Tình yêu không nói nên lời,
Tình yêu đâu chỉ một lời hiểu nhau.
Quang Lĩnh
20. Em ở lại với đời ta em nhé,
Đừng ra đi cho ta phải khổ đau.
Quang Lĩnh
21. Chân cứ bước theo nhịp hồn cứ động,
Em là em anh đợi khắp nẻo đường.
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22. Biển cứ cậy mình dài rộng thế,
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
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36. Yêu nhau một phút cũng đành
Miễn là phút ấy chân thành yêu nhau.

23. Em là sóng nhưng xin đừng như sóng,

37. Cuộc sống là một bông hoa

Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi.

Mà tình yêu là mật ngọt.

24. Xây bao nhiêu mộng thế mà,
Đến nay phải gọi người là cố nhân.
25. Ước gì gói được làn hương,
Để khi hoa rụng yêu thương chẳng tàn.
26. Anh đem thương nhớ ươm trong gió,
Ngàn dặm em không lạc lối về.
27. Biết đâu gặp được duyên may,
Có người tri kỷ nơi này thì sao?
Nguyễn Du
28. Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
29. Sông sâu cá lội biệt tăm,
Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ.
30. Chỉ một mình em và chỉ một,
Mình em ngự trị trái tim anh.
31. Tôi tin rồi có một ngày,
Người không quen biết sống nhiều vì tôi.
32. Ta chỉ chờ mong có một ngày,
Gặp người tri kỷ bấy lâu nay.
33. Với tay khơi dậy hương ngày cũ,
Mường tượng như mình gặp cố nhân.
34. Trái tim lại hát câu thề,
Bài thơ tôi lại nhớ về người dưng.
35. Tình yêu là món quà quý nhất mà
con người nhận được của nhau.
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38. Đối với thế giới bạn chỉ là một người
Nhưng đối với một người bạn có thể là cả thế
giới.
39. Yêu là khi nhìn vào mắt ai đó
Bạn sẽ hiểu cả tâm hồn họ.
40. Tình yêu là một cảm giác không bao giờ kết
thúc.
41. Muốn biết tình yêu là gì, thì phải biết sống
cho kẻ khác
Sống cho kẻ khác tức là yêu.
42. Ta tìm ta giữa trời mây
Ta tìm em tận cuối ngày nắng xa
Chuyện chúng mình ngỡ phôi pha
Bỗng từ vô niệm vỡ òa hương xưa.
43. Dù rằng một chữ cũng thơ
Dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa
Dù rằng một cánh cũng hoa
Dù rằng một nửa cũng là trái tim.
44. Không có gì thật cao quý và đáng kính trọng
hơn lòng chung thủy.
45. Cuộc đời sao lắm lạ kì
Có những năm tháng trôi đi mà chẳng thành
nỗi nhớ
Nhưng đôi khi chỉ một lần gặp gỡ
Cũng bồi hồi trăn trở mãi trong nhau.
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46. Người ơi trong cõi phiêu bồng,
Chỉ xin giữ lấy tấm lòng thủy chung.
47. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.

60. Tạc lên đá chẳng khô dòng bút lệ,
Khóc ngàn năm không hết nghĩa đạo tình.
61. Và em biết một điều thật giản dị
Càng xa anh em càng thấy yêu anh.
62. Em về rũ áo phù sa

48. Lối về lời chẳng tỏ lời,
Tình yêu vô tận muôn đời quên đi.
49. Anh sẽ trầm luân muôn kiếp nhớ,
Cho dẫu ngày mai anh lãng quên.
50. Người đi một nửa hồn tôi mất,

Trút quần phong nhụy cho tà huy bay.
63. Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.

Một nửa hồn kia vẫn dại khờ.
51. Một nửa sự thật không còn là sự thật,
Và tình yêu không có một nửa bao giờ.
52. Cũng như em hiểu tình yêu vậy,
Nước mắt song song với nụ cười.
53. Tìm em gần hết cuộc đời,

64. Nụ cười em bao la vũ trụ
Muôn vạn thiên hà lấp lánh trăng sao.
65. Dù cho biển cạn non mòn
Đất tan trời vỡ tình còn thiên thu.
66. Hồn sỏi đá chưa một lần khuất phục

Mà sao em cứ để tôi mãi tìm.

Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.

54. Nếu đã hẹn biển cứ nằm yên nhé,
Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về.
55. Trăng là sóng biếc sông xưa,

67. Tình em là biển là mây núi
Là cả tình thương của đất trời.
68. Không có tình yêu vĩnh cửu

Em là giọt lệ đong đưa nụ cười.
56. Với em dù lắm chua cay,

Mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình
yêu.

Tình yêu trước gió càng lay càng bền.
57. Trăm năm ước hẹn một lời,

69. Một bông hồng không thể hai người bẻ
Một quả tim không thể xẻ làm hai.

Dẫu cho biển cạn non dời chẳng quên.
58. Thiên thu ghi tạc tình sông núi,
Hạnh phúc muôn đời nghĩa thủy chung.
59. Ngày mai thiên hạ tàn đi cả

70. Không có thiên đường nào bằng sự yêu thương
lẫn nhau.
71. Đời cho em đôi mắt màu đen
Để thương để nhớ để ghen để hờn.

Ở ngã ba đường chỉ có anh với em.
Xuân Diệu
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72. Em xuất hiện như trong tranh thần thoại
Ta sững sờ ôm mộng khóc liêu trai.
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73. Phải chăng ngàn cái đang là
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86. Mượn tiếng cười che dấu những niềm đau

Anh là tất cả khát khao em tìm.
74. Chôn vùi một mối tình xưa.

Đêm gối mộng âu sầu ai nhỏ lệ.
87. Ta mang cả tình yêu chân thật nhất

Lá im lìm ngủ vườn thưa bóng người.
75. Chim vui hót bỗng dưng sầu

Trao cho người để đổi một niềm đau.
88. Nếu em là giọt nắng hồng

Hoa kia thắm nụ thoáng màu tàn phai.

Thì xin sưởi ấm nỗi lòng cô đơn.

76. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông 89. Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng
dường nào

Cố tìm quên là gợi nhớ suốt đời.

Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu.
77. Chờ nhau mà chẳng gặp nhau

Nhớ người yêu dấu vấn vương bao tình.

Người chờ ánh nhạt phai màu tà huy.
78. Thuyền đi không bến bờ về
79. Mây suốt đời chung tình với gió
Tôi suốt đời chỉ có mình em.

92. Ai bảo yêu nhau là đau khổ
Xin một đời đau khổ để yêu nhau.
93. Bên sông một đóa hoa cười

Hàn Thi
80. Ta về giữ lại mùi hương
Đường không xứ sở còn vương bóng hình.
81. Em ơi lệ nhỏ đêm dài
Ngọc khuya gác cũ hình hài ở đâu?
82. Nắng chiều một bóng tha hương
Lá rơi nhè nhẹ người thương nhớ người.
83. Nước non xa la tình không lạ
Hơi tiếng gần quen tính cũng quen.
84. Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau.
85. Chỉ một ngày được yêu đương
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91. Gửi em chút nắng của ngày
Chút hương của lá chút mây của trời.

Biển xanh vô tận lưới mù bủa giăng.

cả cuộc đời đều biến đổi.

90. Ra đi vọng lại cố hương

Bèo trôi lãng đãng tình người an nhiên.
94. Ta tự nhủ với lòng ta nhiều bận
Thương thì thương nhưng chớ vấn vương tình.
95. Sợi tóc nào gối sóng thả về non
Cho anh hát khúc tình ca bất tận.
96. Đôi lúc nghĩ ngậm ngùi là điều không nên có
Mà mong chờ cũng cứ lại bâng khuâng.
97. Trái tim còn chút lửa hồng
Cũng xin ơn cảm mênh mông tặng người.
98. Đừng có để buồn cho nhau em nhé
Cuộc đời này chẳng mấy tháng năm đâu.
99. Yêu là đặt hạnh phúc của chúng ta
vào hạnh phúc của một người khác.
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100.

Một chữ tình để duy trì thế giới

Một chữ tài để tô điểm càn khôn.
101.

Gió mây ríu rít bên trời

Tình chàng ý thiếp muôn đời không phai.
103.

113.

Người với người sống để yêu nhau

Người thương nay đã thương người

Tố Hữu
114.

Vương vấn làm chi cho bận lòng

Biết người có nhớ đến mình không
Lệ sầu nhỏ hết thôi không tiếc
Cứ cố quên đi lại cứ mong.
105.

Thương em mỗi lúc mỗi nhiều

Ghét em mỗi lúc mỗi trìu mến em.
106.

Em đi phố nhớ mây ngàn

Trà thơm mấy ngụm sương tan nẽo về.
107.

Mắt trầm gối mộng phù sa

Em về mây trắng trôi qua thị thành.
108.

Dẫu rơi rụng năm tàn tháng lụi

Anh yêu em mà tồn tại trên đời
109.

Bên nhau cũng một chữ tình

Ngọt bùi cay đắng chúng mình có nhau
110.

Một thuyền một bến một sông

Ngọt bùi ta hưởng đắng cay chia cùng.
111.

Nhà ơi tôi gọi là mình

Mình ơi tôi gọi mình là nhà tôi.
Bùi Giáng
112.

Sáng hoài mà chẳng có đôi

Đẹp như trăng cũng lẻ loi khuyết tròn.
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Tưởng nghèo mà lại không nghèo

Bên nhau chỉ một nụ yêu là giàu
115.

Đơn sơ thơi những nụ cười

Cho ta ý nghĩa cuộc đời từ nhau.

Người thương đâu biết cho người thầm thương. 116.
104.

Có gì đẹp trên đời hơn thế

Khi say một chén cũn say

Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên.
102.

Quang Linh calligraphers group

Sông dài cá lội biệt tăm

Phải duyên phải nợ ngàn năm em chờ.
117.

Tiếc thay chút nghĩa cũ càng

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
118.

Vấn vương với sợi tơ trời,

Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan
119.

Vội chi mà vội qua cầu,

Để rơi xuống nước tan câu hẹn hò.
120.

Có một mặt trời trong ngực Em

Mỗi ngày Em mỗi sớm mai lên
Lòng Anh buổi ấy tương tư nắng
Không phải hoa Quỳ cũng Hướng dương.
121.

Ru em tịnh cõi hư không

Mãn khai thành triệu đĩa hồng cho ai.
122.

Đa tình liền với đa đoan

Tơ duyên đã nối lại càng đứt thêm.
123.

Time is like a passing breeze

Love – a field of flowers hanging in the sky
With my hands in yours,
Together we travel through life,
Determined to overcome any difficulties along
our journey.
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124.

Em ơi chua ngọt đã từng

Non xanh nước bạc xin đừng quên nhau.
125.

Trời còn lắm nỗi chênh vênh

Ta còn đi hết gập ghềnh tìm nhau.
126.

127.

Tuổi theo mùa đi mãi

Quang Linh calligraphers group
136.

Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
137.

Ngàn năm sóng vẫn bạc đầu đó thôi

Cùng tình yêu ở lại.

Có trong lòng biển sắc trời

Những vết thương do tình yêu gây ra không

Với tình yêu ấy suốt đời biển xanh.

Thời gian cũng như tình yêu đều không thể

chia cắt và không có bến bờ.
129.

Biển trắng chứ có xanh đâu

Chỉ còn anh và em

làm chết người nhưng không bao giờ chữa khỏi. 138.
128.

Có khi nào trên đường đời tấp nập

Tình yêu là năm là tháng

Love means never having to say I am

sorry.
Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc.
139.

Người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nữa giấc

Ngọt bùi cay đắng có nhau

nhưng không thể đi nửa chân lý và yêu bằng

Tình yêu là khi tóc bạc

nửa con tim

Vẫn xanh giấc mộng ban đầu.
130.

Những ai bạc bẽo xin đừng đến

Hãy để thềm tôi xanh sắc rêu.
131.

Mong manh tựa thể sương mù

140.

Câu thệ hải trọn niềm chung thuỷ
141.

Dạo quanh một cõi phong trần

Ta em ngọt đắng mong cùng sẻ chia.
133.

Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là

cùng nhìn về một hướng.
134.

Thị Thông
142.

Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp
Nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau
Thiền sư Suzuki
143.

Mà như hoa lá mà như cỏ
Thức dậy tình anh những sớm mai.
135.

Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn

Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về.
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Ta đối diện nhau hằng giờ hằng phút

Nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau

Đừng như hoa lá đừng như cỏ

Phủ xuống hồn anh một tối đầy

Nếu là chẳng phải nợ sau

Thì xin ngã nón chào nhau qua đường

Tình yêu cứu được phù du kiếp người.
132.

Chữ minh sơn giữ một lời nguyền

Làm sao em biết bia đá không đau
Trịnh Công Sơn

144.

Thiên thu ghi tạc tình sông núi

Hạnh phúc muôn đời nghĩa thuỷ chung
145.

Ước gì gói được làn hương
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Để khi hoa rụng yêu thương chẳng tàn
146.

Hoa nở đúng lúc thì ta bẻ

157.

Gần không giữ được người thương lại

Xa rồi tim vẫn đập trong nhau
Thức trắng đêm nay đủ bạc đầu
Nụ cười em bao la vũ trụ

Em về mấy thế kỷ sau

Ai đem giọt nắng thu tàn úa

Sưởi ấm dùm tôi những lá vàng
159.

Có một thứ hoa hồng không gai đó là tình

nhất đó là hoa ái tình
160.

Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
Ra đi còn gửi đôi dòng
Bùi Giáng
Em đi để lại chuỗi cười

Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê

Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng

Cố tìm quên là gợi nhớ suốt đời
161.

Lá rơi có dội ở trong sương mù

150.

Lợi danh như bóng mây chìm nổi

bằng hữu. Có một thứ hoa hồng có gai nhiều

Muôn vạn thiên hà lấp lánh trăng sao
149.

Em như giọt café nhiễu vào hồn tôi mỗi tối

Chỉ có tình thương để lại đời
158.

Bao nhiêu thương nhớ mình tôi chịu

148.

156.

thức trắng một đời

Chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành
147.
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Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất

Có một phần xương thịt của em tôi.
162.

Trăm năm tao ngộ một giờ

Tình yêu vô tận bất ngờ tái sinh
163.

Trăng vàng đêm ấy bờ đê

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà

Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.

Hàn mặc tử

Yêu là chết ở trong lòng một ít,

164.

Đời vắng em rồi say với ai

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.

165.

Tình reo vui như nắng

151.

152.

Giấy thay lời thổ lộ lúc buồn vui

Dòng tâm sự ngậm ngùi qua nét mực.
153.

Nụ cười là giọt nước mắt khô mà người đời

che lấp những thương đau
154.

Ta về giữ lại mùi hương

Đường không xứ sở còn vương bóng hình
155.

Nắng chiều một bóng tha hương

Lá rơi nhè nhẹ người thương nhớ người
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Tình làm buồn cơn say
166.

Hạnh phúc ở xung quanh bạn, nhưng một

hạnh phúc đích thực chỉ có ngay trong trái tim
của bạn.
167.

Bên sông một đoá hoa cười

Bèo trôi lãng đãng tình người an nhiên.
168.

So với cái mênh mông của vũ trụ

Thì nỗi buồn hạt bụi có là bao
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169.

Bất ngật khổ trung khổ

Nan nhân vi thượng nhân.
170.

Vầng trăng lơ lửng giữa trời

Khói tan mây tạnh lại ngời ánh xuân
171.

Nguyên Luân

Trịnh Công Sơn

Nguyên Luân

181.

Nguyên Luân

Làm sao mà cảm ta hết thâm ân
Nguyên Luân
182.

Tài tử nhân gian quá đầy trong thiên hạ

Mà mình thì vẫn cứ tật khoe trương
Nguyên Luân
183.

Biết như thế mà còn đau như thế

Thì vui buồn nào để của riêng ai
Nguyên Luân
184.

Trái tim còn chút lửa hồng

Cũng xin ơn cảm mênh mông tặng người
Nguyên Luân
185.

Mình có đáng vào đau mà kể

Giữa cuộc đời dâu bể đáng yêu thương

Chưa dám nói được điều chi hết cả

Nguyên Luân

Mây trăng trên ngàn đang thả nhịp trùng dương 186.
Nguyên Luân
176.

Gió nắng hỡi cả mùi hương còn lạ

Ngày vừa hết lại liền đêm hóa nụ

Giữa vàng khô nghe tiếng nhip nhàng thu

175.

Được mất hơn thua nhẹ cõi lòng.

Phù hoa mộng vẫn nguyên sơ

Lối xưa nhịp mới tranh thơ từng ngày

174.

Cùng đời suy thịnh an vui

Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm kia lại tiếc xuân thì

173.

180.

Trên lối cũ bàn chân xưa để dấu
Bước phiêu bồng cỏ lá rộn ràng reo

172.
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Thông cảm nào mà chẳng là chất liệu

Ai biết yêu thương những người nơi mình ở

Thì họ sẽ được ở với những người mình yêu
thương

Cho nhau về như nắng lá xanh hơn
Nguyên Luân
177.

Có sợi tóc hương mây trời lãng đãng

Nghe mặn mà những nhịp điệu trùng khơi
178.

Dầu mắt đỏ có còn xanh ước muốn

Hãy như lòng đất rộng đã bao dung

Nguyên Luân
187.

Điềm đạm và nhẫn nại là cơ sơ cho mọi thành
công.
188.

Nếu mà có muốn về theo

Thì xin chia một tiếng nghèo thành đôi
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Có lần sợi tóc rong chơi

Bay xuyên cố sự tung trời thăng hoa

Nguyên Luân
179.

Chân thật là nền tảng cho mọi điều tốt đẹp.

Nguyên Luân
189.

Hoàng oanh hót giữa đêm xuân

Anh hùng lỡ vận thế nhân lẽ thường.
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190.

Đừng có để buồn cho nhau em nhé
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203.

Cuộc đời này chẳng mấy tháng năm đâu
Nguyên Luân
191.

192.

Cổ nhân tự tảo muôn tiền tuyết

Mạc quảng tha nhân ốc thượng sương.
194.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Thanks life for each morning
When I wake up I have one more day to love
195.

Ngày mai chẳng biết ra sao nữa

Mà có ra sao cũng chẳng sao
196.

Cái đẹp ở ngay trên đầu bạn, dưới chân bạn,

đằng trước bạn và sau lưng bạn
197.

199.

Vì đời cần những giai điệu đẹp
Nên ta làm những nốt nhạc xanh.

200.

Thế thái rã rời xôi nếp một

Nhân tình loãng nước tách trà ba.
201.

202.

205.

Ta có còn ai để giận hờn
Ta còn ai nữa để cô đơn.

206.

Vui biết bao khi ta nhận ra những gì lầm lỗi

của mình
207.

Đá mòn phơi nẻo tà dương

Nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi
208.

Bây giờ ta lại dừng chân

Mà xem con tạo xoay vần cuộc chơi
209.

Sao đêm đổ xuống triều đầy

Ai đưa kiêm vút ngang mày hư không
210.

Ta là kẻ rong chơi từ hỗn độn

Treo gót hài trên mái tóc xanh sương.
211.

Gió lay lắt bốn phương về dồn tụ
Bụi thu mờ ai phủi với hai tay.

212.

Tài cao phận thấp chí khí uất

Giang hồ mê chơi quên quê hương.

Đời người nào khác chi hoa
Sớm còn tối mất nở ra lại tàn.

Có một số việc cần phải làm, một số nơi

cần phải đến. Nhưng bạn đừng vội vã.
198.

204.

Nhà thanh lịch đón người thanh lịch

Rượu thơm nồng tiếp bạn thơm nồng.
193.

Toạ chí nhờ qua buổi khốn cùng.

Ngày lành cảnh thú tiếp người thân

Chén đẹp rượu ngon mời khách quý.

Thành danh bởi trãi thời gian khổ

Sầu cô quạnh tung trời lên bắc đẩu
Dải ngân hà tan tác bụi thu bay.

213.

Mòn con mắt sầu đưa từ cổ độ

Bụi thu mờ ai phủi với hai tay
214.

Ta thoáng thấy thiên đường không mặc cả

Bến nước này xin rũ áo rong chơi
215.

Ngày sẽ hết ta sẽ không ở lại

Dục thành đại sự nghiệp

Ta sẽ đi và chưa biết đi đâu

Tinh thần cánh yếu đại.

Nhưng ta nhớ trần gian này mãi mãi

Có câu hạt nắng vương sầu

Nhờ nơi đây ta sống đủ vui sầu

Vì nghe hạt bụi ầu ơ nỗi niềm.
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216.

Lành dữ tại mình
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225.

Rủi may đâu phải vô tình xảy ra
217.

Trên con sông vắng lập lờ bóng trăng

Có mất tự do mới thấy được tự do là quý.

Văn Cao

Có giải thoát mới thấy được sự ràng buộc là 226.
khổ đau.
218.

Giữa u hoài mà vẫn nhịp hoàn nguyên

Thì dâu bể chốn nào không mãn nguyện
219.

Và ngọc biếc soi mình trên lá thẳm

Hồn tôi về dẫu muộn lắm nghìn năm.
227.

Chiều rơi trong mắt em cười

Ru từng giọt nắng trêm môi thì thầm.

Lá thu một chiếc bay trong gió

Khiêu gợi bao nhiêu nỗi nhớ nhà
220.

Thuyền về nằm ngủ trong mưa

Lê Hoàng Dũng
228.

Mù mờ ta biết về đâu

Chiếc lá rụng giữa đôi bờ tĩnh lặng
Lỡ bước chân ngoảnh lại bàng hoàng

Đường không hết cõi càng sâu ta bà
221.

Sắc cầm hảo hiệp câu mai trúc,

Vĩnh kết đồng tâm chữ đá vàng.
222.

Thương cho một cõi vĩnh hằng

Mong manh cát bụi xa xăm kiếp người
223.

Ngày xưa thuở ấy bây giờ

Thân này nhìn lại không ngờ khác nhau
224.

Hẹn với lợi danh ba chén tửu

Thanh Yến
229.

Vẻ đẹp điềm lành xanh tốt lá

Chồng tài vợ giỏi sánh ngang mày.
230.

Tình yêu không có cội nguồn

Thoảng qua như gió mây còn như sương
231.

Ở đâu có tình yêu,
Ở đó có Thiên Chúa
Vì Thiên Chúa là tình yêu

Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ
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THẦY CÔ
1. Tạ ơn thầy dẫn con vào rừng tri thức
Cảm nghĩa cô dắt trò đến biển yêu thương.
2. Ơn cô ươm xanh vườn tri thức
Nghĩa thầy dìu dắt đến tương lai.
3. Chùa xưa tan vào mây trắng
Ơn thầy con vẫn cầm theo.
4. Chữ thầy trong cõi người ta
Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy.
5. Ơn cô tô điểm vàng son
Tỏa vầng trí tuệ trăng tròn ước mơ.
6. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
7. Trên bục giảng cùng bảng đen phấn trắng
Mỗi thầy cô là một tấm gương soi
Phấn trắng cho em kiến thức vào đời

14. Dòng sông sâu con sào dài đo được
Lòng người đưa đò ai biết được sự bao la.
15. Đò xưa lớp lớp muôn dòng chảy
Trò nay dâng kính vạn đóa hồng.
16. Con đò cũ vẫn miệt mài sớm trưa
Vượt sóng gió đưa bao dòng lữ khách.
17. Người bắt cầu đưa em sang sông
Dẫu nghìn năm luôn nhớ công ơn người.
18. Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
19. Thầy cô luôn là ngọn đèn soi sáng
Dẫn lối em đi đến những ước mơ.
20. Thầy cô luôn là điểm tựa
Để chúng em vững bước mai sau.

Bảng đen giúp em nhớ về cội nguồn cuộc sống. 21. Không thầy đố mày làm nên
8. Chân trời góc biển có lúc tận cùng

Học thầy không tày học bạn.

Chỉ có công ơn của người thầy là vô cùng tận. 22. Phượng hồng treo giữa tiếng ve
9. Học hải vô nhai duy cần thị ngạn
(Biển học không bờ chuyên cần sẽ đến bến).
10. Khôn nguôi nỗi nhớ ngày xưa
Sông trôi bến cũ người đưa chuyến đò.
11. Dù cho tung cánh muôn phương
Ơn thầy nghĩa bạn tình trường không phai.
12. Thời gian dẫu bạc mái đầu
Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy.
13. Ơn của thầy bao la vô tận

Hành trình vạn nẻo vẫn nghe lời thầy.
23. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Mười hai năm học đong đầy tình thương.
24. Mẹ cha công đức sinh thành
Ra trường thầy dạy học hành cho hay.
25. Đêm không trăng đêm dài vô tận
Đời không bạn đời tựa đồng hoang.
26. Thầy như ánh nắng lung linh
Thầy là ngọn đuốc quang minh con tầm.

Biển rộng sông dài không sánh được người ơi.
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27. Phổ biến văn chương muôn thuở
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40. Thầy là người lái con đò

ghi tâm ơn giáo hóa

Tôi là lữ khách học trò sang sông

Lưu truyền đạo đức ngàn thu

Mai kia xoay bắc trở đông

khắc cốt nghĩa khai thông.

Lòng tôi vẫn nhớ vẫn nhớ về ông lái đò.

28. Thương hoài ghế gỗ bàn nâu
Ấm hơi bè bạn chụm đầu sớm trưa.
29. Phượng rơi gợi nhớ những chiều
Bạn bè chung bước ôi nhiều thân thương
Ơn thầy soi lối mở đường
Trường xưa yêu dấu vấn vương bao ngày.
30. Thầy là dòng sông đưa thuyền chúng em
ra biển lớn.
31. Ơn truyền trao hôm nào đang còn đó
Nghĩa thầy trò muôn một vẫn còn đây.
32. Thầy đà vun xới ước mơ
Con đà thực hiện giấc mơ của người.
33. Lời cô khuyên bảo dặn dò
Chắt chiu tình mẹ chuyến đò trí nhân.
34. Thầy ơi con trẻ khắc ghi
Người hao mòn sức cũng vì chúng con.
35. Âm vang lời giảng hôm nào
Ngày nay còn đọng dạt dào thầy ơi.
36. Thầy là người bố thứ hai
Đỡ nâng con trẻ nên tài đức nhân.
37. Lời của thầy âm vang còn đó
Nâng đỡ con cửa ngõ vào đời.
38. Tôn sư trọng đạo
39. Lương sư hưng quốc.

41. Bảng đen bục giảng bụi mờ
Em ghi nhớ mãi những lời thầy cô.
42. Chiều nay nắng đọng bên đường
Ôm hoài vọng cũ vấn vương con đò.
43. Bàn tay thầy mòn mõi viên phấn trắng
Gánh tình thương rong ruổi khắp học đường.
44. Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh
lặng
45. Ân sư muôn kiếp khó đáp đền
46. Phượng hồng treo giữa tiếng ve
Hành trình vạn nẻo vẫn nghe lời thầy
47. Không thầy đố mầy làm nên
48. Học thầy không tầy học bạn
49. Công thầy biển rộng bao la
Tiếp cho tri thức để mà thành nhân
Phan Hương Viễn
50. Thầy tôi vóc dáng hao gầy
Đêm nguồn sinh lực truyền đầy tuổi thơ
51. Con phương xa từ nửa vòng trái đất
Vẫn nặng lòng với lời giảng thầy cho
Thầy còn đó âm thầm như bến đợi
Đến giảng đường chờ những đứa con xa
Chí Hùng
52. Tuổi thơ con gọi cô thầy
Bạc đầu con vẫn lạy thầy thưa cô.
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53. Đường đời vạn nẻo vui buồn
Trong đầu con vẫn luôn luôn có thầy
Hình cô đậm nét tim này
Đưa con qua những chuỗi ngày khó khăn
54. Thầy trút hết tâm vầng trăng khuyết
Mong đời đầy đặn mảnh trăng non.
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55. Ra đi ta nhớ mái trường
Ơn thầy nghĩa bạn tình trường không quên
56. Hồn quê hồn nước hồn sông núi
Dáng chữ dáng người dáng tương lai
57. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Ba công đức ấy sánh tày biển đông.
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BẠN BÈ
1. Tình bạn nhân đôi niềm vui và sớt chia nỗi 11. Trần gian lỡ đoạ thì không tiếc
buồn

Chỉ tiếc trên đời thiếu tri âm

2. Một người bạn đích thực luơn cùng bạn vượt 12. Bạn là người đến với mình khi mọi người đã
qua mọi khĩ khăn

bỏ đi

3. Bạn là người vui khi ta vui, cười khi ta cười, 13. Bạn là đại dương còn tôi là sóng biển
nhưng nắm chặt tay ta khi ta khóc

Đại dương buồn sóng biển cũng mênh mông.

4. Không có gì trên đời này quý hơn tình bạn 14. Tích tắc giục người nên sớm tỉnh
chân chính.

Loong coong khuyên bạn tiếc thời gian

5. Đêm không trăng đêm dài vô tận

15. Bạn là người đến với ta khi mọi người bỏ đi.

Đời không bạn đời tựa đồng hoang

16. Đời người gặp nạn mới hay

6. Trong tôi không ai bằng bạn đâu bạn ơi.

Vàng thau phân biệt hôm nay rõ ràng

Quang Lĩnh

17. Xa xôi gặp lại cố nhân

7. Quen biết đầy thiên hạ

Ngẫu nhiên cụng chén mây mưa thỏa tình

Tri kỷ được mấy người

18. Tiễn nhau cạn chén ly bôi

8. Sống trong bể ngọc kim cương

Mênh mông trời đất biết nơi nào về

Không bằng sống giữa tình thương bạn bè

19. Trời đất mênh mang

9. Ta đem trái đất ngâm thành rượu

Đâu kẻ tri âm

Ta lấy càn khôn nướng làm mồi

Đâu người tri kỷ

Ước gì ta gặp người tri kỷ

20. Sống không bạn là chết cô đơn

Đem rượu đem mồi tuý lý chơi

( Life without a friend, death without a witness)

10. Đời sau nếu phải chờ tri kỷ
Đâu ngại tóc xanh hoá bạc đầu
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Xuân - Câu đối Tết
1. Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường.
( Trời thêm năm tháng người thêm tuổi
Xuân đến muôn nơi phúc khắp nhà )
2. Trời thêm năm tháng người thêm tuổi
Vui đời sống đẹp phúc toàn gia
3. Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
Năm mới vinh hoa phú quý về.
4. Ngoài cửa mừng xuân nghênh ngũ phúc
Trong nhà chúc tết hưởng tam đa.
5. Trúc báo bình an tài lợi tiến
Mai khai phú quý lộc quyền lai.
6. Trúc báo bình an toàn gia thịnh,
Mai khai phú quý khắp nhà xuân
7. Xuân đáo bình an tài lợi tiến
Mai khai phú quý lộc quyền lai.
( Xuân đên bình an thêm tài lợi
Mai nở giàu sang đón lộc quyền )
8. Xuân nhập trời xuân xuân bất lão
Phúc nhập đất phúc phúc vô biên.
9. Trăm hoa đua nở hơi xuân ấm

12. Trăm năm vẹn một chữ đồng,
Niên niên như ý xuân nồng chẳng phai.
13. Lộng lẫy bức tranh xuân muôn hoa ngàn lá.
Tưng bừng khung cảnh tết trăm sắc vạn màu.
14. Xuân khứ xuân lai thiên bổn tịnh,
Hoa khai hoa lạc thọ hà can.
15. Sắc đào rạo rực mơ xuân cảnh
Cõi bụi bâng khuâng nhớ cội nguồn.
16. Xuân thiên mai nhụy phô thanh bạch
Hạ nhật hồng hoa đầu hảo kỳ
Cúc ngao du tình thương vạn hộ
Tùng năng động tuyết ngọt thiên chi.
17. Xuân đến hoa khoe phúc lộc hòa
Sắc đào rạo rực giữa muôn hoa
Lung linh hoa nắng xuân phơi phới
Thịnh vượng an khang khắp mọi nhà.
18. Xuân đa kiết khánh
Hạ bảo bình an
Thu tấn vinh hoa
Đông nghinh bá phước.
19. Xuân đi hoa vẫn nở

Muôn vẻ đổi thay vận nước vui.

Xuân ở hoa vẫn rơi

10. Tân niên niên kiết tường van phúc

Bận lòng chi rơi nở

Xuân thịnh vượng đắc thọ toàn gia.
11. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh.
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Thiên địa nhân nhất thể đồng xuân,
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21. Niên niên như ý xuân
Tuế tuế bình an nhật.
22. Mai vàng nở rộ mừng năm mới
Đào hồng khoe sắc đón xuân sang.
23. Cung chúc an khang toàn gia thịnh
Vạn kỷ niên xuân ý cát tường.
24. Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh,
Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương.
25. Phúc do thiên địa nhân do tâm,
Đức tại tổ tiên tu tại ngã.
26. Địa cửu thiên trường môn hữu hỷ,
Niên phong nhận thọ phúc vô biên.
27. Đức địa tâm điền nghinh mỹ quả,
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35. Xuân về muôn vẹn hoa tươi,
Thong dong tự tại trước lời sân si.
36. Xuân về hoa nở đầy khắp lối,
Nghìn sắc mai đào rợp bướm bay.
37. Ô hay! Xuân đến bao giờ nhỉ,
Chợt thấy hoa mai mới biết là.
38. Mùa xuân hoa nở khắo quê hương,
Phúc đức an khang đến mọi nhà.
39. Môn đa khách đáo thiên tài đáo
Gia bữu nhân lai vạn vật lai.
( Cửa nhiều khách đến thần tài đến,
Nhà lắm người vào vạn vật vào )
40. Tài như hiển nhật đằng vân khởi,

Hiền tôn hiếu tử tức danh hoa.

Lợi tựa xuân trào đái vũ lai.

28. Phúc như đông hải trường lưu thuỷ

41. Chở mai về phố mai hóa bướm,

Thọ tỷ nam sơn bách lão tùng .
29. Sinh ý hưng long thông tứ hải
Tài nguyên mậu thịnh đạt tam giang.
30. Phúc rạng rỡ niềm vui tươi hy vọng
Lộc đủ đầy no ấm suốt quanh năm
Thọ vững bền niềm tin yêu cuộc sống.
31. Mua bán phát tài thông bốn bể,
Làm ăn thịnh vượng nối ba sông.
32. Thu tới đầy non chen vẻ đẹp
Xuân về khắp chốn ngát hoa thơm.
33. Muôn đóa ngàn hồng đua rực rỡ,
Hoa xuân như lửa nở vì ai.
34. Hương xuân tỏa ngát ta bà,

Gánh chữ vào xuân chữ hóa mây.
42. Sổ điểm đào hoa tri vãn tuế,
Nhất hương địa bánh báo tân xuân.
43. Lộc biếc mai vàng Xuân hạnh phúc
Đời vui sức khoẻ Tết an khang
44. Là tết là xuân là phúc lạc
Ý mừng năm mới khắp non sông
Hành tinh hòa điệu tình huynh đệ
Mỗi đóa thơ trao một đóa hồng.
45. Đưa tay níu lấy nụ cười
Mắt môi chìm nổi bóng người đi qua
Trên vai mây trắng bao la
Lặng nghe một đóa xuân hoa mỉm cười.

Xóa tan trần lụy dịu hòa khổ đau.
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46. Mã đáo đào khai hương bất tận,
Ngọ lai mai khởi sắc vô cùng.
47. Trúc ảnh hoành song tri nguyệt thướng,
Hoa hương nhập hộ giác xuân lai.
48. Xuân phong xuân vũ xuân quang hảo,
Tân tuế tân niên tân sự đa.
49. Đêm ba mươi co cẳng đạp thằng bần ra cửa,
Sáng mồng một dang tay đón ông phúc vào
nhà.
50. Sóng xuân đôi mắt lung lay,
Tình xuân nồng đượm đôi mày thanh tân.
51. Kiếp nhập an cư thiên phúc đức,
Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh.
52. Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn,
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì.
53. Chúc tết đến trăm điều như ý,
Mừng xuân sang vạn sự thành công.
54. Lặng im xuân đến mai vàng nở,
Thức dậy tết về khóm trúc reo.
55. Chợt thấy trên cành mai nụ ướm,
Đây mà dấu cũ lối xuân xưa.
56. Xin chúc xuân này hơn xuân trước
Hạnh phúc an vui khắp mọi nhà.
57. Sơn thủy thanh cao xuân bất tận,
Thần tiên vui thú cảnh trường sinh.
58. Xuân như cẩm tú nhân như ngọc,
Khách mãn gia đình tửu mãn môn.
59. Vinh hoa phú quý miên trường thọ,
Tài lộc an khang tuế cát tường.
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60. Tân niên tân phúc tân phú quý,
Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa.
61. Địa sinh tài thế nghiệp quang huy,
Thiên tứ phúc gia thanh hiện thái.
62. Tiên tổ phương danh lưu quốc sử,
Tử tôn tích học hiển gia phong.
63. Xuân an khang đức tài như ý,
Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên.
64. Nguyên xuân tinh khiết đất trời,
Sơ tâm thanh tịnh như lời vô ngôn.
65. Xuân sang cội phúc sinh cành lộc,
Tết về cây đức trổ thêm hoa.
66. Ngày ngày vun trồng phúc hậu,
Đời đời được hưởng bình an.
67. Chim hót chào xuân thơ khởi sắc,
Hoa cười đón tết bút dâng hương.
68. Những người muôn năm cũ
Lại trở về chào xuân
Mừng một năm mới đến
Hoa bút hội mây rồng.
69. Khứ niên tài lộc đa phước đức,
Tân xuân phú quý thọ khương ninh.
70. Chào xuân mới nơi nơi đầy bí ẩn,
Gặp thời hay chốn chốn rộ hoa thơm.
71. Tiết xuân nhựa sống dâng tràn,
Hè về gọi nhớ muôn vàn ý thơ
Trời thu lãng đãng mộng mơ
Bếp đông sưởi ấm vần thơ luân hồi.
Hương Trang
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72. Xuân đi hoa vẫn nở
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80. Xuân bay phơ phất như vô ý,

Xuân ở hoa vẫn rơi

Chạm má hồng em sao đỏ gay.
81. Mai vàng trước ngỏ nhà ta,

Bận lòng chi rơi nở

Xuân nay đã nở cánh hoa ban đầu.

Tự tại thả thuyền chơi.
73. Xuân khứ bách hoa lạc

82. Mùa xuân cây cỏ hồi sinh lại,

Xuân đáo bách hoa khai

Mai nở đào nghiêng đón Tết về.

Sự trục nhãn tiền quá

83. Lặng đào trước ngỏ em qua,

Lão tòng đầu thượng lai

Sớm mai bỗng ướm cánh hoa đầu mùa.

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

84. Vầng trăng lơ lửng giữa trời,

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Khói tan mây tạnh lại ngời ánh xuân.

Mãn Giác Thiền Sư 85. Mùa xuân hoa nở khắp quê hương,
74. Xuân theo cánh én bay về tổ
Hạ lướt qua mây chút nắng vàng
Thu rơi theo gió từng chiếc lá
Đông bay lạnh lẽo thoảng hồn ai.
75. Xuân cánh én chạm trời xuân về mở ngỏ

Phúc đức an khang đến mọi nhà.
86. Mừng tết đến gia đình sum họp,
Đón xuân về con cháu sống bình an.
87. Sơn thuỷ thanh cao xuân bất tận,
Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh.

Hạ sang mùa chim đã đổi đường bay

88. Cung chúc an khang tòan gia thịnh,

Thu trải vàng thảm lá dưới trăng say

Vạn kỷ niên xuân ý kiết tường.

Đông lại về rưng rưng từng chiếc lá.
76. Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi.
77. Nến rạng trầm thơm chờ tết đến
Trà xanh rượu ngọt đón xuân về.
78. Một lần xuân đến trong hoa ấy,
Thức dậy từ hồn phảng phất hương.
79. Đây hồi nắng mới mùa xuân mới,

89. Xuân an khang thịnh vượng
Niên phúc thọ mãn đường.
90. Phúc thọ sao trời chiếm thượng thọ,
Tháng xuân tuổi tác nối trường xuân.
91. Mai gọi xuân về lan chiệu hạ,
Cúc tin thu tới trúc nhờn đông.
92. Bóng trúc qua song hương hoa vào cửa,
Ánh xuân đưa mộng thu nguyệt ngấm lòng.
93. Nghĩa tổ muôn xuân xanh biếc lộc,
Tình nhà vạn Tết thắm tươi hoa.

Nhân thế hôm nay đón chúa xuân.
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94. Xuân qua lại ngỡ xuân tàn,
Hoa dù rụng nở vẫn hòan tiết xuân.
95. Cõi đời ấy đi về bao điệu múa,
Bước xuân này qua lại chỉ nhành mai.
96. Đất nước xanh tươi
Một dãy non sông phơi phới tết,
Non sông hồng thắm
Trăm miền đất nướcrộn ràng xuân.
97. Vui tết thanh bình
Nguyện dốc sức xây quê hương giàu đẹp,
Mừng xuân tươi thắm
Mãi giăng tô cho non nước gấm hoa.
98. Đức tâm thánh thiện gia đình thịnh

Quang Linh calligraphers group
106.

Phòng khách xuân sang đầy vẻ đẹp,

Cửa hàng hoa nở nức mùi hương.
107.

Chào xuân mới nơi nơi đầy bí ẩn,

Gặp thời hay chốn chốn rộ hoa thơm.
108.

Thu tới đầy non chen vẻ đẹp,

Xuân về khắp chốn ngát hoa thơm.
109.

Vi nhơn hòa khí xuân vô hạn

Xử sự công bình lộc tự nhiên
110.

Từ em xuân đã trong tôi bốn mùa

111.

Xuân về hoa nở sum xuê,

Khách thiền đâu bận xuân về hay chưa.
112.

Ví không có cảnh đông tàn,

Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân

Tài trí anh hùng tổ quốc hưng
99. Chúc tết đến trăm điều như ý,
Mừng xuân sang vạn sự thành công.
100.

Mai đào nở khắp quê nhà,

Hồ Chí Minh
113.

Ta trồng cây phúc để đời mai sau.
114.

An khang thịnh vượng món quà chúc xuân.
101.

102.

Giật mình sợi tóc suông đâu mất,

Sợi lạc theo mai rụng cánh hồng.
103.

Sợi tóc bạc đêm nằm rơi trên gối,

Ta lặng nhìn thương tiếc mỗi xuân qua
104.

Thọ tỷ nam sơn tùng bách lão.
115.

ĐỨC: đức lưu quang nhật tiến vinh hoa

116.

ĐỨC: đức dầy muôn thuở nhánh đơm hoa

117.

PHÚC: Phúc mãn đường niên tăng phú quý

118.

PHÚC: Phúc đầy nhà năm thêm giàu có

119.

Mỗi khi mai tới

Xin chào nhau giữa con đường,

Đời có mùa xuân

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau.
105.

Mỗi khi thơ tới

Đêm tịch lặng sớm trầm tư,

Đất trời trong vắt mưa thưa xuân về.

Phúc sinh phú quý gia đình thịnh,
Lộc tấn vinh hoa tử tôn hưng

Ngày xuân xanh khe khắc vô tình qua,

Nhưng lòng xuân muôn tuổi vẫn không già.

Người trồng cây lộc người chơi,

Người thành tao nhân.
120.

Xuân nhập trời xuân xuân bất lão,
Phúc nhập đất phúc phúc vô biên.
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121.

Xuân qua lại ngỡ xuân tàn,

Hoa dù rụng nở vẫn hoàn tiết xuân.
122.

Cõi đời ấy đi về bao điệu múa,

Bước xuân này qua lại chỉ nhành mai
123.

Mai nở rừng tuệ giác

Quang Linh calligraphers group
133.

Tân niên nạp dư khánh,

Gia tiết hiệu trường xuân.
( Năm mới thừa chuyện vui,
Tiết xuân đẹp còn mãi )
134.

Thiên thu tuế nguyệt thiên thu mỹ,

Thắm tươi xuân mười phương

Vạn lý giang sơn vạn lý xuân

Bước vui về muôn lối

(Ngàn năm thu đến ngàn thu đẹp,

Khắp trời là biển thương.

Vạn dặm giang sơn vạn dặm xuân)

Đàm Liên
124.

Xuân xanh thoáng chốc bạc đầu,

Như thân tùng bách nhạt màu thời gian.
125.

.Bụi trần không một hạt,

Hết thảy xuân bốn mùa.
126.

Phúc thọ sao trời chiếm thượng thọ,

Tháng xuân tuổi tác nối trường xuân
127.

Bóng trúc qua song hương hoa vào cửa,

Ánh xuân đưa mộng thu nguyệt ngấm lòng.
128.

Rượu cẩn má hồng trăng tháng chạp,

135.

Năm mới vinh hoa phú quý về.
136.

Xuân về đấy cá rồng biến hoá,

Thời đến rồi đào mận đơm hoa.
130.

Bình an trúc lớn nghìn năm biếc,

Phú quý nở hoa một đáo hồng.
131.

Trăm tuổi duyên lành hoà tháng tý,

Một ngàn câu đẹp cả mùa xuân
132.

Mai xuân kết nhụy khoe trong nắng,

Sen hạ khai hoa đẹp đúng kỳ
Cúc gợi thu tình thơm ngào ngạt
Tùng vui đông tuyết ngọc thiên chi.
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Người trồng cây hạnh người chơi,

Ta trồng cây đức để đời về sau.
137.

Xuân an khang đức tài như ý,

Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên.
138.

Ơi cánh mai vàng rực rỡ Xuân.

Sao vương trên áo khách phong trần
Em hay Xuân chạm hồn cơ lữ.
Giữ nắng huy hồng giĩ bâng khuâng.

Hoa mai chớm điểm báo đầu xuân.
129.

Ngày xuân hạnh phúc bình an đến,

Thục Nguyên
139.

Nhất môn thiên tứ bình an phước,

Tứ hải nhân đồng phú quý Xuân.
140.

Nhất nhất thái hòa chân phú quý,

Mãn môn xuân sắc thị vinh huê.
( Một nhà yên vui đích thực giàu sang,
Sắc Xuân đầy cửa chính thật vinh hoa )
141.

Khứ niên tài lộc đa phúc đức,

Tân xuân phú quý thọ khương ninh.
142.

Tân niên hạnh phúc bình an đáo,

Xuân nhật vinh hoa phú quý lai.
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143.

Phúc mãn đường niên tăng phú quý,
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154.

Sinh ý hưng long thông tứ hải,

Đức lưu quang nhật tiến vinh hoa.

Tài nguyên mậu thịnh đạt tam giang

( Phúc đầy nhà năm thêm giàu có,

( Buôn bán hưng vượng thông bốn biển,

Đức rạng ngời ngày một vinh hoa. )

Tài nguyên phồn thịnh nối ba sông )

144.

Tết tới bình an tài lợi tiến,

155.

Xuân đáo hoa khai phúc mãn đường.
145.

Phước như Đông Hải trường lưu thuỷ,

Thọ tỷ Nam Sơn bách lão tùng.
146.

Mai hựu khai xuân ngoại minh khai.
147.

Ngoài cửa mừng xuân nghinh phú quý,

Trong nhà chúc tết đĩn vinh hoa.
148.

Hưng thịnh cửa nhà thêm sáng đẹp,
Gia đình tươi tốt đủ ấm no.
156.

Xuân tái đáo môn tiền phúc đáo,

Phúc ngoạ lâm môn hiếu hỷ gia,

Lộc thiên ân điển phú vinh hoa.

VƯỢNG

PHÚC

Gia đình vạn sự bình yên,
Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
157.

ĐỨC

Có tiên thì hậu mới hay
Có trồng cây đức mới dày nên nhân.
158.

Hồng phát hưng long thông tứ hải,

Thị tỷ Nam Sơn hồng công đức,

Tài nguyên mậu thịnh đạt tam giang.

Phúc Lộc Thọ sinh xuân đáo gia.

(Mua bán phát tài thông bốn bể

Trần Văn Phúc
149.

Toàn niên lộc tài như ý,

Tứ quý phúc thọ an khang.
150.

Phúc ấm ngàn đời cây trổ lộc,

Đức dày muôn thuở nhánh đơm hoa.
151.

159.

TÀI

Xuân khứ xuân lai thiên bổn tịnh,

Hoa khai hoa lạc thọ hà can.
160.

Sớm nay chồi biếc vươn trời

Múa xuân chim én gọi người cùng bay.

Tổ tông công đức thiên niên thịnh,

Tử hiếu tôn hiền vạn đại hưng.
152.

Tài nguyên thịnh vượng đến ba sông).

Cao Quảng Văn
161.

Đi trong muôn sắc ngày xuân

Đưa hoa lạc bước phố gần phố xa

Đa tài đa lộc đa phú quý,

Ngẩn ngơ quên chẳng mua hoa

Đắc thời đắc lợi đắc nhâm tâm.

Người đi ngắm cảnh cho ta ngắm người.

153.

Vũ Đình Hạnh

THỊNH

Dồi dào tiền của thêm thịnh đạt,
Sức khoẻ tăng thêm sống trường tồn .
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162.

Tài như hiển nhật đằng vân khởi

Lợi tự Xuân trào đới vũ lai.
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163.

Hoa thả hương vào thời gian
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170. Là Tết - là Xuân - là Phúc lạc

Cho mùa Xuân thơm nức

Ý mừng năm mới khắp non song

Hoa thả hương vào ký ức

Hành tinh hòa điệu tình huynh đệ

Để mùa Xuân bâng khuâng.

Mỗi đóa thư trao, một đáo hồng.

Phạm Phát
164.

Chợt nghe tiếng gió đêm trừ tịch

171.

Chữ Lộc

Minh niên tăng vạn lộc

Ta hỏi lòng Xuân nghĩ ngợi gì

Xuân nhật tập thiên tường.

Xuân cười hữu hạn Xuân không tuổi

(Năm mới tăng vạn lộc

Xuân đến rồi Xuân vội vã đi.

Ngày Xuân gặp nghìn may).

165.

Thời gian rũ áo không quay lại

Bảng lảng nghìn năm sương khói ơi.
Dương Kỳ Anh
166. Tương kiến thời nan biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp chúc thành hơi lệ thủy can.
Lý Thương Ẩn
167. Khi em cuốc phố trồng hoa mới,
Thì mẹ nghiêng vai ghánh Tết về.
Võ Minh Trang
168. Sang năm hoa đào nở
Sẽ thấy ông đồ xưa

172.

Chữ Phúc

Phúc lai miên thế trạch
Lộc mãn trấn gia thanh.
(Phúc dâng tràn mọi nẻo
Lộc thơm ngát cửa nhà).
173.

Tài trí cát tường và đức hạnh

Kinh doanh phát lộc phát tài nhanh
174.

Phúc sinh phú quý gia đình thịnh

Lộc tấn vinh hoa tử tôn hưng
175.

Chân tâm tài tất đáo

Hữu đức phúc tự lai
176.

Xuân an khang thịnh vượng

Niên phúc thọ miên trường.

Với hình hài rạng rỡ

177.

Sống động hơn bao giờ.
Song Nguyên
169. Muôn sắc ngàn hồng đua rực rỡ,
Hoa Xuân như hứa nở vì ai.
Thiền sư Mãn Giác
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Mai vàng đua nở sum suê,

Khách thiền đâu bận xuân về hay chưa.
178.

Xuân qua lại tưởng xuân tàn,

Hoa dù rụng nở vẫn hoàn tiết xuân.
179.

Vinh hoa phú quý niên trường thọ,

Tài lộc an khang tuế cát tường.
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Chào xuân mới nơi nơi đầy bí ẩn

191.

Vạn thọ vô cương

Gặp thời hay chốn chốn rộ hoa thơm

192.

Ngũ phúc lâm môn

Vi nhơn hòa khí sinh vô hạnh

193.

Đắc lộc toàn gia

Xử sự công bình lộc tự nhiên

194.

Mã đáo thành công

Gió trêu sột soạt tà áo biếc

195.

Bách niên giai lão

Trên giàn thiên lý bóng xuân sang

196.

Phúc lộc thọ toàn

Tình xuân xưa vẫn chứa chan

197.

Tân gia tấn phúc

180.

181.

182.

183.

Mùa xuân nay vẫn ngập tràn niềm vui
184.

Nở sắc hoàng mai chiều nguyệt tận

Tươi màu thủy trúc sáng tân xuân
185.

Chim hót chào xuân thơ khởi sắc

Hoa cười đón Tết bút giang hương
186.

Đi trong muôn sắc ngày xuân

Đùa hoa lạc bước phố gần phố xa
Ngẩn ngơ quên chẳng mua hoa
Người đi ngắm cảnh cho ta ngắm người
187.

Hoa thả hương vào thời gian

Cho mùa xuân thơm nức
Hoa thả hương vào ký ức
Để mùa xuân bâng khuâng
188.

Chợt nghe tiếng gió đêm trừ tịch

Ta hỏi lòng xuân nghĩ ngợi gì
Xuân cười hữu hạn xuân không tuổi
Xuân đến rồi xuân vội vã đi
Thời gian rũ áo không quay lại
Bảng lảng nghìn năm sương khói ơi
Dương Kỳ Anh
189.

Hoà khí chí thường

190.

Long hưng thái vận
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198. Phúc thọ vô biên
199.

Lộc tài vô tận

200.

Cát tường như ý

201.

Đa thọ đa nam đa phú quý

202.

Cung chúc tân xuân

203.

An khang thịnh vượng

204.

Vạn sự như ý

205.

Phúc thọ phồn vinh

206.

Lộc tài phát đạt

207.

Mã đáo thành công

208.

Ngũ phúc lâm môn

209.

Phúc như Đông hải

Thọ tỷ nam sơn
210.

Bách phước trang nghiêm

Vạn thiện viên mãn
211.

Tết tới tấn tài

Xuân sang đắc lộc
212.

Hòa khí mãn đường

213.

Phúc thọ trường tồn

Lộc tài vô tận.
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Tống cựu nghênh tân

Vạn sự cát tường
Toàn gia an phúc
215.

Tổ tông thân thích nghĩa tinh vĩnh kết bách

niên tâm
Mộc bổn thủy nguyên đạo lý trường tồn thiên
cổ niệm
216.

Đức bao dung thấm nhuần nơi môn vị

Nghĩa thâm tình tô đậm chốn gia phong
217.

TÂN GIA ĐẠI PHÁT

Chúc tân gia hưng thịnh phát tài
Mừng nhà mới bình an khai lộc.
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CÂU CHÚC XUÂN
1. Tấn tài tấn lộc

28. Xuân đa kiết khánh

2. Ngũ phúc lâm môn

Hạ bảo bình an

3. Tân niên vạn phúc

Thu tấn vinh hoa

4. Xuân phát tài

Đông nghinh bá phước. .

5. Tân xuân phúc lộc

29. LỘC - Lộc đủ đầy no ấm suốt quanh năm

6. Tết an khang, xuân phú quý

30. PHƯỚC- Nghinh xuân tiếp phước

7. Xuân như ý, tết bình an

31. TÀI - Xuân đáo bình an tài lợi tiến

8. Phúc lộc tài như ý

32. LỘC - Mai khai phú quý lộc quyền lai

9. Xuân sang tài lộc đến xuân như ý

33. PHƯỚC- Bách phước trang nghiêm

10. Hỷ

34. THIỆN - Vạn thiện viên mãn

11. Tâm

35. HÒA - Hòa khí mãn đường

12. THỊNH - An khang thịnh vượng

36. HÒA - Hoà khí sinh tài

13. Vạn sự như ý

37. HÒA - Hoà khí chí thường

14. Cát tường như ý

38. LỘC - Đắc lộc toàn gia

15. LỘC - Đa lộc đa tài

39. LỘC - Lộc không ngoài vòng nhân quả

16. Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín

40. TRÍ - lắng lòng lại cho thời gian ngừng động

17. Niên niên như ý xuân.

41. BI- trãi lòng ra để mở rộng không gian

18. Tuế tuế bình an nhật

42. PHÚC - Phúc sinh phú quý gia đình thịnh

19. ĐỨC - Đức lưu quang nhật tiến vinh hoa.

43. LỘC - Lộc tấn vinh hoa tử tôn hưng

20. PHÚC - Phúc mãn đường niên tăng phú quý

44. NHÂN - khả ái khi còn sống và lưu danh khi

21. PHÚC - Phúc như đông hải trường lưu thuỷ

lìa đời

22. PHÚC - Phúc rạng rỡ niềm vui tươi hy vọng

45. LỄ- là lòng quý chuộng người và tự trọng mình

23. THỌ - Thọ tỷ nam sơn bách lão tùng

46. NGHĨA - người nghĩa khí chẳng thay lòng đổi

24. THỌ - Thọ vững bền niềm tin yêu cuộc sống

dạ

25. THỌ - Vạn thọ vô cương

47. TRÍ - biết người và tự biết người là người trí.

26. Mã đáo thành công

48. TÍN - uy tín là cửa ngỏ của sự thành công.

27. Long hưng thái vận

49. Đức lưu quang nhật tiến vinh hoa
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50. ĐỨC - đức dầy muôn thuở nhánh đơm hoa

56. TÀI - Tết tới tấn tài

51. LỘC - Lộc tài vô tận

57. Bách niên giai lão

52. LỘC - Xuân sang đắc lộc

58. ĐẠO - đạo khả đạo phi thường đạo

53. Phúc lộc thọ toàn

59. THỊNH

54. PHÚC - Tân gia tấn phúc

60. PHÁT

55. PHÚC - Phúc mãn đường niên tăng phú quý

61. Cung chúc tân xuân
62. Tân niên vạn phúc
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