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CUỘC THI NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI:
KHÓM HUỆ THIÊNG 2
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NHIỀU TÁC GIẢ

KHÓM HUỆ THIÊNG
2

TẬP THƠ CỔ VÕ
TÔN VINH THÁNH CA GIUSE
VÀ CỔ VÕ ĐỨC KHIẾT TỊNH
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LỜI GIỚI THIỆU

Khóm Huệ Thiêng 2 gồm:
- Những bài họa không dự thi, họa lại bài xướng

cuộc thi (Huệ Trắng của Dzuy Sơn Tuyền)
- Những bài họa lại một trong các bài ở tập Khóm

Huệ Thiêng 1 – xin xem trên mạng Dũng Lạc, tại điện chỉ:
http://www.dunglac.org/index.php?m=module3&v=detail&ib=588

- Những bài mới gởi tham gia cổ võ cuộc thi
Xin kính giới thiệu để quý độc giả thưởng thức và

các tác giả cùng tham gia thêm nữa trong việc cổ võ cuộc thi
viết Nhánh Huệ Nước Trời.

Xin hẹn tiếp tục giới thiệu trong Khóm Huệ Thi êng
3, 4, 5 những bài xướng họa mới, cùng với văn, thơ, nhạc,
họa cổ võ cuộc thi.

HOÀI VIỆT và TRĂNG THẬP TỰ

http://www.dunglac.org/index.php
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HUỆ TRẮNG

(Bài xướng cuộc thi)

Giuse gương sáng bậc làm cha,
Huệ trắng thơm hương khắp mọi nhà.
Nghèo khó thanh bần, nơi cõi thế,
Trinh trong khiết tịnh, chốn phong ba.
Dưỡng nuôi Con Thảo, tròn Thiên ý,
Chăm sóc Bạn Hiền, đẹp Thánh gia.
Luôn giữ tinh tuyền, con nguyện hứa
Dâng về Cha Thánh, khúc hoan ca.
Dzuy Sơn Tuyền
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Bài họa không dự thi 1
HUỆ TRẮNG

Huệ trắng thi hành lệnh Chúa Cha
Vâng tuân thiên ý hiệp chung nhà
Trông nom giúp vợ tình phu phụ
Chăm sóc dạy con trách nhiệm ba
Khiết tịnh thanh bần gìn đức hạnh
Trung thành nghĩa hiệp xứng danh gia
Giu-se Thánh Cả nêu gương sáng
Giáo Hội người người hát ngợi ca.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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Bài họa không dự thi 2
BỨC HỌA TÌNH YÊU BA NGÔI

Nhánh Huệ tinh tuyền của Chúa Cha
Giuse công chính gửi muôn nhà:
Âm thầm đức ái Ba trong Một
Lặng lẽ niềm tin Một có Ba
Bức họa Tình Yêu nên thế giới
Chân dung Hạnh Phúc hóa danh gia
Noi gương khiết tịnh và chung thủy
Cùng thánh Giuse câu tụng ca.

Pm. Cao Huy Hoàng
pmcaohuyhoang@gmail.com

pmcaohuyhoang@gmail.com
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Bài họa không dự thi 3
LỜI NGUYỆN CHO MIỀN TRUNG

Rõ khổ miền Trung con lạy Cha,
Ngập chìm trong lũ bao ngôi nhà.
Run run bà cụ khẩn cầu Mẹ,
Ngóp ngóp trẻ thơ nài gọi ba.
Nguyện Chúa thương yêu mau cứu chữa,
Xin nguồn viện trợ sớm tăng gia.
Phận hèn tay trắng van tha thiết,
Kinh nguyện ủi an thay oán ca.

Đình Chẩn
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Bài họa không dự thi 4
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

(mến tặng anh chị Du ngày cưới)
Yêu chàng thiếp gọi Chúa là Cha,
Xa lạ hôm nao nay một nhà.
Như Huệ lừng hương qua bão tố,
Tựa Sen tỏa sắc vượt bôn ba.
Thủy chung thiếp hứa trọn Hôn Ước,
Son sắt chàng thề noi Thánh Gia.
Cảm tạ Trời cao thương chúc phúc,
Quan viên tám họ mừng vui ca.

Đình Chẩn
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Bài họa không dự thi 5
NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG I

Bùm bum chát chát với cha cha,
Lắc lắc quay quay cả xó nhà.
Tối tối “cơm đen” lừa chúng bạn,
Ngày ngày mắt đỏ dối lòng ba.
Hết tiền nguýt mỏ xin bần đạo,
Còn bạc giề môi ngỡ đại gia.
Quanh lũy tre làng chưa đủ độ,
Giang hồ phiêu bạt tự do ca.
Đình Chẩn
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Bài họa không dự thi 6
NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG II

Vơ vét gia tài của mẹ cha,
Lang thang phiêu bạt xa quê nhà.
Rượu chè trác táng vong ơn mẹ,
Cờ bạc xì ke bội nghĩa ba.
Sa đọa không nghề mau bại sản,
Bốc đồng thất học sớm tan gia.
Cày thuê cuốc mướn làm không nổi,
Chộp giật qua ngày ai oán ca.

Đình Chẩn
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Bài họa không dự thi 7
NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG III

Tôi sẽ trở về thưa mẹ cha:
Xin thương đón nhận con vào nhà!
Hoang đàng trụy lạc đau lòng mẹ,
Bất hiếu xì-ke quặn ruột ba.
Gối uốn lời kinh đền tội lỗi,
Tay vòng giọt lệ rửa oan gia.
Trời cao mưa xuống tràn ơn phúc,
Cảm tạ vui mừng yến tiệc ca.

Đình Chẩn
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Bài họa không dự thi 8
ANH TRAI NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG IV

Con đã bao năm hầu hạ Cha,
Chăm lo đồng áng, tôi trung nhà.
Chưa từng trát trấu đau lòng mẹ,
Chẳng dám bôi tro hổ mặt ba.
Không được cừu non mời chúng bạn,
Chẳng cho bê béo mừng tân gia.
Còn thằng mất dạy vừa về đấy,
Cha lại vui mừng mở tiệc ca.

Đình Chẩn
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Bài họa không dự thi 9
NGƯỜI CHA NHÂN HẬU V

Con ơi, con vẫn ở bên cha,
Mọi sự của con ở trong nhà.
Hãy đón em về từ cõi chết,
Chia vui kẻ thoát khỏi bôn ba!
Sao đành coi nó tên đầy tớ,
Chẳng lẽ thiệt con chức quản gia?!
Dưới đất tội nhân biết sám hối,
Thiên đàng mở tiệc chúc mừng ca.

Đình Chẩn
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Bài họa không dự thi 10
ANH TRAI NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG VI

Bao năm con sống ngay bên Cha,
Xa lạ như tên đầy tớ nhà.
Sớm tối mải mê bên đống việc,
Đêm ngày hờ hững cạnh tình ba.
Ghen ăn huynh đệ nghênh thù địch,
Tức ở xóm làng hách đại gia.
Nay biết lỗi rồi xin thống hối,
Để lòng cha mẹ an vui ca.

Đình Chẩn



15

Bài họa không dự thi 11
GIA ĐÌNH SUM HỌP VII

Năm châu cùng gọi Chúa là Cha,
Bốn bể anh em chung một nhà.
Chia rẽ hận thù diêm Hỏa Ngục,
Hiệp thông tha thứ nước Ngôi Ba.
Tin yêu thầm lặng tìm Thiên Ý,
Phó thác khó nghèo gặp Thánh Gia.
Xin Mẹ dắt dìu qua cõi tạm,
Sen hồng huệ trắng ngát hương ca.

Đình Chẩn
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Bài họa không dự thi 12
TIẾNG KÊU KHÔNG LỜI

(Kính tặng phong trào Bảo Vệ Sự Sống)

Xin hãy cho em thấy mẹ cha,
Được cười được khóc trong ngôi nhà.
Hãy cho đời bé…câu chào mẹ,
Đừng cướp thân em…tiếng gọi ba!
Vô tội sao đành nằm hố rác,
Trắng trong chẳng lẽ gợi oan gia?!
Lương y, từ mẫu xin tha mạng!
Cảm tạ đời em vui hát ca.

Đình Chẩn, đầu tháng Mân Côi 2010
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Bài họa không dự thi 13
HÃY ĐẾN CÙNG GIUSE

Những ai sầu khổ đến cùng Cha
Sẽ chẳng tay không lúc lại nhà
Nhân thế cô đơn khi mất hướng
Hồng trần lạc lõng lúc bôn ba
Băng rừng lội suối qua sông núi
Vượt biển trèo non xuyên quốc gia
Trăm ngả hành trình Ngài dẫn lối
An bình tiến bước miệng vui ca

LÝ VIỆT THẮNG
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Bài họa không dự thi 14
NGỢI CA HẠNH PHÚC

Ngợi ca hạnh phúc bởi tình Cha
Ban tặng nhân gian một mái nhà
Huệ trắng nẩy mầm trong hạ vũ
Sen hồng  chớm nụ giữa thu ba
Thủy chung giao ước xây Thiên Quốc
Trinh trắng hôn thề dựng thất gia
Cha Mẹ cùng Con nên thánh thiện
Giuse gương mẫu xứng lời ca

Pm. Cao Huy Hoàng
pmcaohuyhoang@gmail.com
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Bài họa không dự thi 15
XỨNG DANH CHA

Ngợi khen huệ trắng xứng danh cha
Vâng phục cùng sen hiệp một nhà
Dắt vợ đêm hôm lo trốn tránh
Cứu con trọng trách phải bôn ba
Trung thành chứng tỏ người quân tử
Trong trắng luôn gìn tiếng thế gia
Giúp đỡ hiền thê tròn tín nghĩa
Hiến thân bắt chước, trẻ ngời ca.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

pmcaohuyhoang@gmail.com


20

Bài họa không dự thi 16
HÒA TẤU KHIẾT TRINH CA

Thực thi trách nhiệm của người cha
Huệ đỡ đần sen đảm việc nhà
Giúp vợ ôm con hành thánh chỉ
Vượt biên lánh nạn tỏ tài ba
Xứ người tạm trú theo điềm báo
Quê nội đưa về giữ đạo gia
Trung tín một lòng gìn tiết hạnh
Sắt cầm hòa tấu khiết trinh ca.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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Bài họa không dự thi 17
MIỀN TRUNG QUÊ HƯƠNG TÔI

Lời kinh đẫm lệ kính dâng Cha
Thương xót chở che cứu vạn nhà
Thơ trẻ tay run ôm xác mạ
Đầu xanh môi tái kiếm tìm ba
Mênh mông mưa phủ mờ thôn xóm
Lênh láng nước tràn khuất nóc gia
Tuyệt vọng tay xuôi hồn rã mỏi
Tử thần nhẩy múa điệu cuồng ca

LÝ VIỆT THẮNG  (10/20/10)
lyvietthang@sbcglobal.net

cahoaiviet@yahoo.com
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Bài họa không dự thi 18
THÀNH TÂM KHẨN NGUYỆN

Thành tâm khẩn nguyện trước nhan Cha
Giông tố vùi chôn bao mái nhà
Đau khổ đậm sâu môi mắt mạ
Tang thương hằn dấu trán tay ba
U buồn phủ kín muôn thôn xóm
Thương cảm bao trùm cả quốc gia
Tha thiết nài van Ngài cứu giúp
Thế trần ngơi dứt lời than ca

LÃNG DU TIÊN SINH

lyvietthang@sbcglobal.net
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HUỆ TRẮNG

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Mặt đất rừng gai đã trổ sinh
Một nhành hoa Huệ Thất tươi xinh
Vươn lên Thiện Mỹ hồn siêu thánh
Lắng xuống Toàn Chân trí cực linh
Hiến tế tình mình nên dũng lạc
Bảo toàn nghĩa bạn vẹn đồng trinh
Giuse khiết tịnh cùng thê tử
Khấn nguyện Ngài ban ơn sạch tinh

PM. CAO HUY HOÀNG
pmcaohuyhoang@gmail.com

pmcaohuyhoang@gmail.com
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Bài họa

Gỗ khô làm gậy bỗng trồi sinh
Nhành huệ trắng ngần rõ thật xinh
Xứng hợp hiền thê làm phép lạ
Trở thành siêu thánh tựa thần linh
Nêu cao nhân nghĩa nêu trung tín
Trọng vọng thâm tình trọng khiết trinh
Biểu tượng ngay lành cùng dũng cảm
Dốc lòng bảo vệ Đấng Thiên Tinh

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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Bài họa 2

Ai vừa đột quỵ đã hồi sinh,
Biên tập trang thơ rất đẹp xinh.
Huệ trắng lừng hương trong bão táp,
Sen hồng tỏa sắc giữa huyền linh.
Con đàn nuôi dưỡng tình trong sáng
Cháu đống dạy khuyên nghĩa khiết trinh.
Ân đức cho người tin cậy Chúa,
Gia hòa hạnh phúc tỉnh tình tinh.

Đình Chẩn
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Bài họa 3
ƠN PHỤC SINH

Huynh đệ nguyện cầu Chúa Phục Sinh
Chúc lành đột qụy tuyệt vời xinh
Huy Hoàng thoát nạn nhờ phép lạ
Sức khỏe phục hồi cậy Thánh Linh
Thi tập kết giao tình thân hữu
Đồng Xanh ca ngợi đức kiên trinh
Hân hoan tạ Chúa khuyên trai tẻ
Khiết tịnh luôn gìn giữ trắng tinh.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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Bài họa 4

Còn về áo mặc các ngươi lo làm gì ? Hãy ngắm xem Hoa Huệ ngoài
đồng xem chúng lớn lên thế nào ? Không nhọc nhằn cũng chẳng canh
cửi.Nhưng ta bảo các ngươi :Salomon tất cả vinh hoa đời ông cũng
không sánh bằng đóa hoa đó. ( Mt : 6,28-29 )

Huệ Trắng vươn cao bông trổ sinh,
Khoe mình trong nắng thật tươi xinh.
Muôn hoa đua sắc còn thua kém,
Ngàn bướm lượn quanh vẫn trong lành.
Hoàng Đế long bào đâu sánh kịp,
Nữ Vương xiêm áo chẳng băng trinh.
Vua Trời thiện hảo luôn chăm sóc,
Giữ kẻ khiêm nhường mãi trắng tinh.

Đinh Quân
dinhquan42@yahoo.com
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Bài họa 5
HUỆ THIÊNG

Thiên gia ban phước đất lai sinh
Thụ tạo Huệ thiêng rõ thắm xinh.
Trên phước Chân vào, gia nhập Thánh
Dưới toàn Thiên mệnh, xuất uy linh
Dưỡng nuôi bảo mẫu, nên gia thất
Chăm sóc bạn hiền, vẹn tuyết trinh
Nghèo khó, khiêm nhường, lòng mến Chúa
Thanh lòng, tâm sạch, trí minh tinh

Augustinô Trung Hoàng
Hoàng Tấn Trung

dinhquan42@yahoo.com
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Bài họa 6

Cây gỗ tay Người đã nảy sinh
Một cành Huệ trắng thật tươi xinh
Gìn vàng giữ ngọc an Trinh-Mẫu
Vượt thác băng ghềnh cậy Thánh -Linh
Rạng tỏ lòng son, lòng tín thác
Sáng ngời đức cả, đức trung trinh
Soi gương Thánh Cả, cùng đoan hứa
Như đóa Huệ kia mãi trắng tinh.

CÙ MÈ
Quanghuyvu.cbg@gmail.com
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Bài họa 7
GIA ĐÌNH THẦN THÁNH

TẠI BÊLEM

Dân Chúa mừng vui đón Giáng sinh
Hài nhi bé nhỏ dáng xinh xinh
Đức Bà bồng ẳm con yêu dấu
Thánh Cả qùy  chầu C húa chí linh
Lo lắng cho con lòng nhẫn nại
Hy sinh vì Mẹ chí kiên trinh
Giuse lòng dạ không tỳ ố
Suốt cã cuộc đời vẫn trắng tinh

Nguyễn Phúc Nguyên
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com

cbg@gmail.com
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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HUỆ NA-GIA-RẾT
(Khóm Huệ Thiêng 1)

Gâỵ gỗ Giuse bỗng trổ hoa
Mọc lên nhánh Huệ tuyệt luân đa
Láng giềng ca ngợi màu tinh túy
Hương vị tỏa thơm sắc mặn mà
Hằng những ước mơ đời thế tục
Hay ra chấp nhận ý thiên tòa
Khiêm nhu gìn giữ danh trong trắng
Chăm sóc thê nhi hiệp một nhà.

Chăm sóc thê nhi hiệp một nhà
Thi hành chu đáo phận làm cha
Trông nom từ mẫu luôn trong trắng
Giúp đỡ tri âm giữ thuận hòa
Nhục thể gìn vàng nêu phẩm giá
Tâm linh toàn thắng xứng danh gia
Bôn ba không quản bền tâm trí
Khiết tịnh lưu đời tiếng ngợi ca.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
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Họa bài
ĐỜI NGƯỜI

Nở tàn sớm tối tựa loài hoa
Lời Chúa loan truyền thật tối đa
Mắt thấy làm ngay không ấm ớ
Tai nghe vâng dạ chẳng nhưng mà
Đừng lo thân xác vào tù tội
Phải sợ hồn linh ra trước tòa
Cố giúp gia đình xa lánh tội
May ra thiêng quốc ở chung nhà

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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Tác giả hựu họa
HUỆ NA-GIA-RẾT

Nhiệm mầu cây gậy đã lên hoa
Ứng nghiệm tuyệt vời thật lạ đa
Duyên kết sắt cầm khuyên tỏ rõ
Phận se mai trúc chứng minh mà
Thi hành thánh chỉ theo thiên ý
Chấp pháp tôi trung nhận lệnh tòa
Sen Huệ xin vâng đồng thỏa thuận
Phu thê đoàn tụ hiệp chung nhà

Phu thê đoàn tụ hiệp chung nhà
Hướng dẫn con hiền bổn phận cha
Khéo léo giữ gìn tình khiết tịnh
Khiêm nhu sử sự đức nhân hòa
Thanh tao rực tỏa hương hoa huệ
Công chính vang lừng bậc thế gia
Leo núi vượt biên hành thánh chỉ
Gương lành Giáo Hội mãi hoan ca.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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HUỆ HƯƠNG

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Huệ thắm âm thầm tỏa sắc hương,
Lung linh trong sáng giữa đời thường.
Khiêm nhường hé nụ, hồn nhung nhớ,
Công chính nảy mầm, dạ luyến thương.
Dũng cảm âm thầm, dù khốn khó,
Thanh bần lặng lẽ, dẫu tai ương.
Nêu gương khiết tịnh vui gia thất,
Hạnh phúc ngọt ngào hương vấn vương.

MẶC TRẦM CUNG
mactramcung@gmail.com,

mactramcung@gmail.com
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Bài họa

Huệ loài thảo qúy nhẹ thơm hương
Màu sắc trắng trong chẳng phải thường
Khiêm tốn tỏ bày lòng thánh thiện
Lặng thầm nẩy nở đức yêu thương
Dòng tu tìm kiếm mầm non bón
Tư tế hiệp lùng hạt giống ương
Khiết tịnh cùng sen nêu mẫu mực
Nước Trời đoàn tụ với Thiên Vương.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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HUỆ NA-GIA-RÉT

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Sốt sắng vâng tuân hiệp một nhà
Thi hành chu đáo phận làm cha
Trông nom thê tử tình trong trắng
Chăm sóc tri âm nghĩa thuận hòa
Nhục thể nêu gương gìn phẩm giá
Tâm linh toàn thắng xứng danh gia
Bôn ba không quản bền tâm chí
Khiêm tốn lưu đời tiếng ngợi ca.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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Bài họa I
NOI GƯƠNG THÁNH GIU SE

Đôi bạn hôn nhân sống một nhà,
Nương theo hương sắc Huệ tay Cha.
Tình thâm đoan hứa luôn trinh khiết,
Nghĩa trọng cầu mong mãi thuận hoà.
Hoạt động tông đồ xin phục vụ,
Hiệp thông bác ái nguyện tham gia.
Khấn xin Cha Cả thương phù hộ
Tín hữu đồng dâng khúc thánh ca.

Thế Kiên Dominic
thekiendominic@gmail.com
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Bài họa II
Thánh Gia Thất

Ba đấng chung vui một mái nhà
Giuse thánh đức bậc làm Cha
Thê nhi đính ước tâm thanh bạch
Nghĩa tử dưỡng nuôi sống thuận hòa
Khiết tịnh vang danh trai thế tộc
Trung trinh rạng tiếc gái danh gia
Âm thầm dưỡng dục Ngôi hai Chúa
Lưu lại cho đời trang sử ca.

P. Nguyễn Giới
phaolo.nguyengioi@yahoo.com

thekiendominic@gmail.com
nguyengioi@yahoo.com
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KHÔNG TÊN I

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Huệ trắng tinh tuyền giữa bụi gai
Trưng lên biểu tượng Mẹ Trinh Thai,
Mẹ Vô Nhiễm Tội, sinh Con Chúa,
Mẹ đủ quyền năng, cứu giúp người.
Thần Thánh trên Trời thêm hạnh phúc
Dân gian dưới thế bớt trần ai.
Nhắn cùng giới trẻ đang thao thức:
Khiết tịnh nâng cao nếp sống đời…

THẾ KIÊN DOMINIC
thekiendominic@gmail.com

thekiendominic@gmail.com
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Bài họa

Trong  vườn của Huệ lắm chông gai
Châm biếm bạn tình đã chớm thai
Mộng thấy thiên thần trao lệnh Chúa
Trông nom hiền mẫu với Con Người
Công ơn đáng kể lưu muôn thở
Hạnh phúc tuyệt vời được mấy ai
Khiếm tốn vâng lời cùng hiệp nhất
Nêu gương khiết tịnh mãi lưu đời

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com
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KHÔNG TÊN II

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Khiết tịnh như hoa huệ trắng ngần
Là  nguồn hạnh phúc của hôn nhân.
Yêu thương giữ trọn lời đoan hứa,
Đạo hạnh không rời sự hiến thân.
Anh sáng Trinh Vương soi Nước Chúa
Gương trong Mẹ Thánh chiếu gian trần.
Nhìn Hoa Huệ Trắng lòng tin tưởng:
Khiết tịnh khơi nguồn mạch ái ân.

THẾ KIÊN DOMINIC
thekiendominic@gmail.com

cahoaiviet@yahoo.com
thekiendominic@gmail.com
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Bài họa

Lá xanh bông trắng đẹp vô ngần
Huệ dáng hài hòa tỏ đức nhân
Hôn ước vốn mơ vì nhục thể
Tâm linh chiến thắng kết tình thân
Tín trung đề xướng khuyên trai trẻ
Khiết tịnh nêu gương dẫn thế trần
Đạo hạnh thực hành vâng thánh ý
Vĩnh hằng Thiên Quốc lãnh hồng ân.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Một đoá huệ tươi, lá mỏng manh
Cũng do bùn đất Chúa làm thành
Lòng trung vạn thuở còn tinh trắng
Đức mến muôn đời vẫn ngát xanh
Tay đục, tay bào khi nắng sớm
Lời nhân, lời nghĩa lúc tàn canh
Nuôi dạy trẻ thơ theo Thánh ý
Nước Trời muôn thuở vẫn lưu danh.

TRẦN PHƯƠNG NHÃ
cucxuongtpn@yahoo.com

cucxuongtpn@yahoo.com
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Bài họa 1
BỨC CHÂN DUNG THÁNH CẢ

Ơn trọng trong bình đất mỏng manh
Khiêm nhường , thầm lặng bởi tâm thành
Khiết trinh còn mãi khi đầu bạc
Công chính không ngừng lúc tóc xanh
Tin, cậy, mến yêu gìn sáu khắc
Khôn ngoan, dũng cảm giữ năm canh
Chở che Thánh Thất niềm vâng phục
Nhánh Huệ Thiên Đường mãi xứng danh .

Giu-se Nguyễn văn Sướng
suongoc5254@gmail.com

suongoc5254@gmail.com
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Bài họa 2
GIA ĐÌNH THÁNH

Thân phận con người qúa mỏng manh
Từ tro bụi đất Chúa làm thành
Giuse lòng dạ như hoa trắng
Đức Mẹ tâm hồn tựa lá xanh
Chăm sóc hài nhi từ sáng sớm
Dưỡng nuôi con trẻ đến thâu canh
Nêu gương mẫu mực gia đình Thánh
Dưới đất trên trời đã nổi danh.

Xuân Phúc
xuanphuc1945@yahoo.com.vn
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Bài họa 3
THÁNH GIUSE THÍCH HUỆ

Khóm huệ ngoài đồng lá mỏng manh
Nông dân vất vả vun trồng thành
Giuse thích huệ loài bông trắng
Đức Mẹ yêu hoa loại lá xanh
Hai đấng thường cầu kinh sớm tối
Ông bà luôn nguyện ngắm thâu canh
Hàng ngày vất vả nuôi con Chúa
Gia thất muôn đời mãi hiển danh .

Xuân Phúc
xuanphuc1945@yahoo.com.vn

xuanphuc1945@yahoo.com.vn
xuanphuc1945@yahoo.com.vn
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Bài họa 4
CHĂM CHỈ HỌC HÀNH  1

Quần áo không nên mặc mỏng manh
Làm cho nhân cách được hình thành
Nam thanh có trí bền trong sáng
Nữ tú cần trinh tiết ngát xanh
Học tập lo toan từ sáng sớm
Ôn bài chăm chỉ tới tròn canh
Đi thi đỗ đạt tương lai sáng
Gái sắc trai tài mãi nổi danh.

Xuân Phúc
xuanphuc1945@yahoo.com.vn

xuanphuc1945@yahoo.com.vn
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Bài họa 5
CHĂM CHỈ HỌC HÀNH  2

Áo quần đừng mặc qúa mong manh
Nhân cách làm sao được tạo thành
Nữ tú cần gìn vàng tiết hạnh
Nam thanh cố giữ đức trong xanh
Học hành chăm chỉ từ hừng sáng
Ôn tập lo toan tới cuối canh
Gái sắc trai tài cùng gắng sức
Trên đường thi cử sẽ thành danh .

Xuân Phúc
xuanphuc1945@yahoo.com.vn

xuanphuc1945@yahoo.com.vn
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Bài họa 6
SỐNG THEO NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI

Mái lá, nhà tranh, tấm chiếu manh
Tuy nghèo mà sống rất chân thành
Ta vui phó thác đôi tay trắng
Ai khổ noi gương Nhánh Huệ Xanh
Hương nguyện, hương kinh từ buổi sớm
Sắc lao, sắc nhọc đến tàn canh
Chu toàn bổn phận theo thiên ý
Chỉ muốn Chúa Trời được hiển danh.

Phêrô Nguyễn Phước Hưng
petphuochung@yahoo.com

petphuochung@yahoo.com
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Bài họa 7

Mong người sống tốt chẳng lưu manh
Đền đáp công ơn Chúa tạo thành
Khi trẻ giữ gìn lòng sạch trắng
Về già toát lộ hồn tươi xanh
Tay làm khuya sớm luôn chăm chú
Tâm nguyện đêm ngày mãi thức canh
Vâng phục trọn đời theo thánh ý
Tên người Nước Chúa đã ghi danh.

Phêrô Nguyễn Phước Hưng
petphuochung@yahoo.com
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Bài họa 7
GIUSE KHIẾT TỊNH

Nhân đức Giuse chẳng mỏng manh
Do lòng công chính đã hình thành
Đối nhân nghĩa đã ghi bia đà
Xữ thế tình còn tạc sữ xanh
Mến  Mẹ lo toan tròn sáu khắc
Thương con trằn trọc suốt năm canh
Lòng trung Thánh Cã bền năm tháng
Hội Thánh tôn sùng thật xứng danh

Nguyen_phucnguyen 13@yahoo.com

petphuochung@yahoo.com
13@yahoo.com
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HUỆ NA-GIA-RẾT

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Non nước Gia-Rê thật hữu tình
Huệ cùng sen trắng dáng tươi xinh.
Duyên ưa những ước mong gây dựng
Phận đẹp vun trồng đợi kết tinh.
Đâu biết tạo thành do Chúa đặt
Nể nên xa lánh khỏi đời khinh
Khiêm nhu hiệp nhất vâng thiên ý
Soi sáng thế trần đức khiết trinh.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com
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Bài họa I
DÒNG  TỘC  HUỆ

Vườn Huệ mênh mông thật hữu tình
Vây quanh Huệ Thánh rất tươi xinh
Noi gương Thánh Cả đời thanh khiết
Bắt chước Giu-se kiếp khiết tinh
Nết đạo tập tành lòng quí trọng
Thói đời xa tránh dạ chê khinh
Cả vườn Huệ ngát mùa nhân đức
Sen, Huệ đua chen đức khiết trinh .

Giu-se Nguyễn văn Sướng
suongoc5254@gmail.com

cahoaiviet@yahoo.com
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Bài họa II
HUỆ THIÊNG

Non nước trời mây cảnh hữu t ình
Điểm thêm khóm huệ dáng xinh xinh
Vươn cao cành lá màu xanh bi ếc
Trải rộng tràng hoa sắc trắng tinh
Nhân đức thanh cao nhiều kẻ mến
Lương tâm trong sang dám ai khinh
Huệ Thiêng mời gọi người nhân thế
Hãy gắng giữ gìn đức khiết trinh

Phaolo Nguyễn Giới
phaolo.nguyengioi@yahoo.com

suongoc5254@gmail.com
nguyengioi@yahoo.com
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Tác giả hựu họa I
TRAI TÀI GÁI SẮC

Đồng hương hứa hẹn kết duyên tình
Huệ trắng sen vàng thật đẹp xinh
Chàng đợi ngày lành trao nhẫn cưới
Nàng vâng thiên ý nhận Sao Tinh
Nghe tin bật mí liền thu xếp
Thinh lặng giã từ chẳng dám khinh
Mộng báo vội vàng tuân thánh chỉ
Trông nom thê tử giữ lòng trinh.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com
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Hựu họa II
Họa đổi thể

Gia-rê non nước hữu tình
Huệ cùng Sen trắng tươi xinh tuyệt vời

Duyên ưa những hứa nên đôi
Vun trồng phận đẹp ơn trời kết tinh

Nào hay ý Chúa thiên đình
Sai Con duy nhất thân sinh cứu đời
Thương nàng muốn tránh tiếng cười

Nên đành xa lánh kẻo người khinh chê
Thiên Thần báo mộng quay về

Chung nhân kết hiệp nguyện thề kiên trinh

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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THÁNH CẢ GIUSE

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Một cánh tay bồng Đấng Cứu Tinh,
Tay kia cành huệ trắng hoa xinh.
Nâng niu con thảo tình trời bể
Chăm sóc vợ hiền nghĩa khiết trinh.
Trong trắng nêu cao gương giới trẻ
Trung thành tô thắm mẫu gia đình.
Xứng danh vạn thuở người công chính,
Cao ngự quê trời hưởng phúc vinh.

TRĂNG THẬP TỰ
gopnhattho@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
gopnhattho@yahoo.com
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Bài họa 1
TƯỢNG THÁNH CẢ

Bồng bế trên tay Đấng Cứu Tinh
Không gươm chỉ nhánh huệ xinh xinh
Nam nhân bắt chước lòng trong trắng
Phụ nữ học đòi dạ khiết trinh
Muối ướp đậm tình trong họ tộc
Men hoà thắm nghĩa giữa gia đ ình
Hiền lành đón nhận lời cầu khấn
Gương sáng những ai kiếm nhục vinh .

Giu-se Nguyễn văn Sướng
suongoc5254@gmail.com

suongoc5254@gmail.com
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Bài họa 2

Hạnh thay được ẵm Vị Thiên Tinh
Chứng tỏ ơn lành huệ trổ xinh
Dạy dỗ ấu nhi tròn hiếu thảo
Đỡ đần tri kỷ vẹn đồng trinh
Tín trung nguyện giữ khuyên trai trẻ
Thanh bạch làm gương chẳng đám đình
Khiết tịnh gìn vàng nêu phẩm giá
Quê trời vĩnh phúc hưởng quang vinh.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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Bài họa 3

Thiên tử chọn bồng quả thật tinh
Vui mừng gậy gỗ trổ bông  xinh
Dắt dìu hiếu tử nêu gương sáng
Giúp đỡ hiền thê giữ đức trinh.
Khuyên dạy tín trung gìn đạo nghĩa
Đề cao công chính hưởng thiên đình
Chứng minh thánh cả luôn khiêm nhã
Tưởng thưởng quê trời mãi hiển vinh.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com
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Bài họa 4

Thánh Cả trọn đời vẹn sạch tinh
Như bông Huệ trắng ngát hương, xinh
Tròn tình phụ tử nêu danh Chính
Trọn nghĩa phu thê vẹn đức Trinh
Thanh tịnh vang danh cùng hạ-giới
Hào quang sáng tỏa khắp Thiên đình
Xin Cha tuôn đổ ơn phù giúp
Giữ đức trung trinh, giữ đức vinh.

CÙ MÈ
Thomas Vũ Quang Huy
quanghuyvu.cbg@gmail.com

cahoaiviet@yahoo.com


62

Bài họa 5

Tay huệ dâng cao cánh trắng tinh
Tay bồng con Chúa bé xinh xinh
Bỡi con vui vẽ gìn lòng mến
Vì mẹ âm thầm giữ chữ trinh
Công đức no đầy nơi cõi thế
Triều thiên cao trọng chốn thiên đình
Chúng con học hỏi gương Cha Thánh
Tô đậm tên Ngài một chữ vinh.

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com

cbg@gmail.com
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Bài họa 6

Thánh Phụ dưỡng nuôi Đấng Cứu Tinh,
Đẹp như Huệ Trắng thật tươi xinh,
Hân hoan Phụ Tử tình tha thiết,
Kính trọng Phu Thê nghĩa tuyết trinh.
Mộng báo tuân hành nơi Thánh Ý,
Hành trang dong duổi với Gia Đình.
Nêu gương sáng chói Người Gia Trưởng,
Trời đất hoan ca Đấng Hiển Vinh.

Đinh Quân
dinhquan42@yahoo

nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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Bài họa 7

Đón nhận Hài Nhi đấng cứu tinh
Khó nghèo xóm nhỏ, nhỏ xinh xinh
Vai trò dưỡng Phụ lòng khiêm tốn
Tư cách Hôn Phu dạ khiết trinh
Aâu yếm bên con tròn Thánh ý
Ngọt bùi cùng vợ thuận gia đình
Thánh nhân Thánh đức thanh cao quá
Ngôi báu quê Trời được hiển vinh

Phaolo Nguyễn Giới
phaolo.nguyengioi@yahoo.com

dinhquan42@yahoo
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HUỆ THÁNH - GIUSE

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Khó nghèo, danh lợi chẳng tơ vương
Nhánh Huệ lặng thầm được Chúa thương
Bảo bọc trắng trong gìn thắm sắc
Chở che khiết tịnh giữ tươi hương
Thánh ân dẫn lối soi minh đạo
Nhân đức đưa phương chiếu rạng đường
Công chính, thanh cao, đời kính ngưỡng
Mọi thời nhân thế mãi noi gương.

Giuse NGUYỄN VĂN SƯỚNG
suongoc5254@gmail.com

nguyengioi@yahoo.com
suongoc5254@gmail.com


66

Bài họa I

Giữa đời nhơ bợn chẳng hề vương
Phụng sự gia đình trọn mến thương
Dạ đá tinh tuyền ngời xướng đức
Lòng gang tín thác rạng đưa hương
Nghĩa tình trọn phận, đường đầy phúc
Nhân đức tu thân, phúc thẳng đường
Huệ Trắng: Giu-se hương Thánh đức
Đoàn con kính nguyện, học theo gương.

CÙ MÈ
Thomas Vũ Quang Huy
quanghuyvu.cbg@gmail.com
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Bài họa II
Biểu tượng Thánh Gia

Tuổi già danh lợi chẳng còn vương
Sống chuổi ngày tàn cầu Chúa thương
Lá úa phải đành thay đổi sắc
Hoa tàn vẫn giữ lại mùi hương
Cung lòng Hiền Mẫu đèn soi lối
Nhân Đức Giuse đuốc dẫn đường
Biểu tượng Thánh gia siêu mẫu mựïc
Gọi mơì lớp trẻ hãy noi gương

P.nguyễn Giới
phaolo.nguyengioi@yahoo.com

cbg@gmail.com
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HUỆ BÊN NHAN THÁNH

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Một nhành huệ trắng nét xuân tươi
Từ gốc Giê-sê vượt núi đồi
Bén rễ lặng trầm ươm khí tiết
Đơm bông mau mắn đón sương trời
Hương thầm tín thác bên nhan thánh
Sắc thắm tin yêu giữa biển đời
Ân đức thơm lừng năm cõi đất
Nghìn thu trăng khấn nguyện đầy vơi.

ĐÌNH CHẨN
dinhchan973@gmail.com,

nguyengioi@yahoo.com
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Bài họa

Hoa huệ thuộc loài qúy đẹp tươi
Mọc vùng Gia-rết sát bên đồi
Thân cao thẳng thắn vờn giông tô
Sắc trắng trong thanh ghép cảnh trời
Bông nở phất phơ đùa với gió
Hương thơm thoang thoảng tặng cho đời
Giáo dân dâng kính bên Nhan Thánh
Ơn tạ cậy nhờ chẳng phút vơi.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

dinhchan973@gmail.com
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GIUSE KHIẾT TỊNH

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Giuse khiết tịnh bởi ơn trời
Công chính lòng người tỏa khắp nơi
Cùng đức Nữ Trinh xe chỉ thắm
Với người thục nữ nối dây đời
Thánh Thần ngỏ ý nàng vâng phục
Thiên sứ báo tin Ngài nhận lời
Bảo vệ Thánh gia luôn tận tụy
Mẫu gương khiết tịnh thế nhân ơi.

Phaolo NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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Bài họa

Hoa được ương lên bởi Chúa Trời
Thuộc loài thảo qúy thật xinh tươi
Sen ưa những ước thành tri kỷ
Huệ hứa cùng nhau vượt biển đời
Thiên Sứ truyền tin nào dám chối
Bày tôi chấp chỉ nhận vâng lời
Âm thầm lao động nuôi thê tử
Khiết tịnh chung gìn Má Thánh ơi!

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
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HỒN VƯƠNG HƯƠNG SẮC HUỆ

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Theo bước GIUSE sống khó nghèo
Trung thành Thánh ý nguyện vui theo
Thăng trầm nghịch cảnh luôn bền chí
Giông tố khổ đau vững mái chèo
Trinh khiết hồn vương hương ý huệ
Thoát siêu xác lánh sắc tâm bèo
Hành trình Thiên quốc không lùi bước
Tâm huệ hồn sen luôn rắc gieo

LÝ VIỆT THẮNG
lyvietthang@sbcglobal.net

lyvietthang@sbcglobal.net
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Bài họa I
HẠT GIỐNG GIA ĐÌNH

Cảnh nhà cơ cực lại đơn nghèo
Sóng gió gian nan vẫn nguyện theo
Thiện ý không phàn, cha vững bước
Thành tâm chẳng oán, mẹ tay chèo
Trinh trong khiết tịnh lòng thanh sạch
Công chính khiêm nhu chí thoát bèo
Hạt giống gia đình Cha cấy một
Ươm mầm – kết quả Thánh nhân gieo

Trung Hoàng
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Bài họa II

Thánh Cả Giuse sống kiếp nghèo
Qua bao nghịch cảnh vẫn vui theo
Thuyền con biển lớn yên tay lái
Bè nhõ thác cao vững mái chèo
Sắc huệ hồn vương trên ngọn cỏ
Màu rêu xác vấn dưới chân bèo
Phúc âm hạt giống ban ơn phước
Hội Thánh trung thành tiếp tục gieo

Nguyễn Phúc Nguyên
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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GẬY GỖ NHIỆM MẦU

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Gậy gỗ Giuse nghiệm tuyệt vời
Mọc lên nhánh huệ thật xinh tươi
Cậy nhờ cột chỉ nhờ tư tế
Cầu khấn se duyên khấn Chúa Trời
Những tưởng phụ tình nên lánh mặt
Chiêm bao báo mộng nhận vâng lời
Khiêm nhu kết hợp cùng sen trắng
Tinh túy hương thơm tọa rạng ngời.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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Bài họa I
Khóm Huệ Giuse

Tạo hóa an bài cách tuyệt vời
Ô kìa! Một khóm Huệ xinh tươi
Lá xanh bông trắng lay trong gió
Nhụy thắm hương thơm tỏa khắp trời
Biểu tượng Thánh nhân vâng Thánh ý
Vai trò dưỡng Phụ dưỡng Ngôi Lời
Chu toàn nghĩa vụ lòng thanh thản
Khóm Huệ Giuse chói sáng ngời

Phaolo Nguyễn Giới
phaolo.nguyengioi@yahoo.com

cahoaiviet@yahoo.com
nguyengioi@yahoo.com
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Bài họa II
DUYÊN THẦN THÁNH

Thánh Thần sắp xếp quá cao vời
Đức Mẹ Giuse duyên  đẹp đôi
Kết tóc trăm năm nơi cỏi thế
Xe tơ vạn thuở chốn quê trời
Ngồi suy những tưỡng nàng che dấu
Năm mộng mới nghe Chúa phán lời
Giải tỏa niềm riêng lòng phấn khỡi
Tấm gương nhân ái rạng ngời ngời

Nguyễn Phúc Nguyên
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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Tác giả Hựu họa

Nhiệm mầu minh chứng chẳng xa vời
Gậy gỗ bông trồi nở đẹp tươi
Sắc trắng kiên trinh - kiên định ý
Thân cao thẳng đứng - thẳng lên trời
Thiên ân ái mộ trao hành sự
Phận tớ xin vâng quyệt nhận lời
Khiết tịnh cùng sen nguyền giữ trọn
Khiêm nhu trần thế mãi ca ngời.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
cahoaiviet@yahoo.com

nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
cahoaiviet@yahoo.com
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GỌI MỜI

(Khóm Huệ Thiêng 1)

Đi giữa ngàn hoa của cuộc đời
Hồn thơ ngây ngất ý xuân tươi
Hồng hoa kiều diễm luôn mời gọi
Dạ lý hương nồng vẫn lả lơi
Bạch huệ hồn trinh chừng ngã đổ
Hồng sen tâm trắng thoáng tàn vơi
Tiếng chuông khiết tịnh lời tha thiết
Nhắc nhở hồn mê vẫn gọi mời

LÝ VIỆT THẮNG
lyvietthang@sbcglobal.net
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Bài Họa I

Thí xe để giữ  nước cờ đời
Pháo trắng đón chào xuân đẹp tươi
Mã đội giăng ngang hòng khóa chặc
Tốt đầu vượt tuyến chớ buông lơi
Tốt biên từng bước khi tàn cuộc
Tịnh đỏ chỡ che lúc trận vơi
Tướng sĩ ngựa xe cung tượng pháo
Lắng tai nghe tiếng Chúa kêu mời.

Nguyễn Phúc Nguyên
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com

lyvietthang@sbcglobal.net
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THANH GÁC PÊRU

(Khóm Huệ Thiêng I)

Thánh Cả Giuse quá tuyệt vời
Pêru thang gác để danh đời
Công trình sáng tạo không gì sánh
Bản vẽ công phu chẵng phải  chơi
Tay đục tay bào nuôi Thánh Thất
Lòng nhân lòng nghĩa giúp con trời
Nhận vai dưỡng phụ luôn khiêm tốn
Khiết tịnh lòng son chiếu rạng ngời.

Phaolo NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com

nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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Bài họa

Kìa khóm huệ thiêng thật tuyệt vời
Vươn mình bụi đất điểm tô đời
Mai Lan Cúc Trước mong gì sánh
Thượt dượt Hải đường cũng khó chơi
Hoa lá sum suê vờn trước gió
Hương thơm thoang thoảng tỏa cùng trời
Đây cành Huệ trắng Na-za-ret
Biểu tượng khiết trinh tỏa sáng ngời

NGUYỄN GIỚI
Email: phaolo.nguyengioi@yahoo.com
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HUỆ THẮM

(Khóm Huệ Thiêng I)

Huệ thắm ngoài đồng tắm gió sương
Nay còn mai mất lẽ bình thường
Xiêm y lộng lẫy còn thua sắc
Bạch ngọc thơm lừng vẫn kém hương
Sắc Áo tinh tuyền dâng hiến lễ
Hương Trầm thánh thiện tỏa yêu thương
Sắc Hương khiết tịnh Giuse thánh
Lưu dấu muôn đời soi bóng gương.

HỮU TÂM
huutam2005@gmail.com,

nguyengioi@yahoo.com
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Bài họa
CÀNH HOA BIỂU TƯỢNG

Sừng sững vươn mình trong gió sương
Kìa cành Huệ trắng dáng bình thường
Lá xanh tám tiết không phai sắc
Nhụy thắm bốn mùa chẳng lạt hương
Vóc dáng thanh cao tâm khiết tịnh
Sắc màu trang nhã vẽ thân thương
Cành hoa biểu tượng Giuse Thánh
Nhân đức rạng ngời một mẫu gương

NGUYỄN GIỚI
Email: phaolo.nguyengioi@yahoo.com

huutam2005@gmail.com
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HUỆ GIỮA ĐỒNG 2

(Khóm Huệ Thiêng I)

Một đóa tinh khôi huệ giữa đồng
Vươn cao đua nở với vừng đông
Đơm hương ngào ngạt, hương yêu mến
Tỏa sắc dịu dàng, sắc cậy trông
Xa lánh bợn nhơ lá chắn lá
Giữ gìn thanh khiết bông chen bông
Hỏi người cao quý hơn hoa quý
Có dám vươn cao trổ cánh hồng?..

LƯU MINH GIAN
giaansj@yahoo.com

nguyengioi@yahoo.com
giaansj@yahoo.com
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\
Họa bài

MẸ NHƯ RẠNG ĐÔNG

Bê-lem sương tuyết trắng đầy đồng
Mẹ đã tiến lên như rạng đông
Bởi quá âm thầm không kẻ đón
Vì nhiều hèn mọn chẳng ai trông
Quê hương Thánh cả tươi màu lá
Đất nước Giu-đa thắm sắc bông
Mẹ đẹp mặt trăng không thể sánh
Giê-su con Mẹ tựa bông hồng

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
Email: nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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CÀNH HOA KHIẾT TỊNH

(Khóm Huệ Thiêng I)

Cành hoa trước gió phận mong manh
Ý Chúa toàn năng đã tạo thành
Màu sắc sáng trong tày tuyết trắng
Hương thơm tỏa ngát tận mây xanh
Thương con chẳng quản công lao nhọc
Giúp mẹ yên tâm việc cửi canh
Chung sức dưỡng nuôi con chí Thánh
Cành hoa khiết tịnh mãi lưu danh.

Phaolo NGUYỄN GIỚI
huyen.nguyet@yahoo.com

nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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Bài họa
THÂN PHẬN

Thân phận con người quá mỏng manh
Cát lầm ơn Chúa đã làm thành
Tài năng nhỏ nhặt như cây cỏ
Kiêu ngạo to đùng tựa núi xanh
Ba tượng không đầy bát nước xáo
Mười trâu chẳng ngọt một nồi canh
Những ngày còn sống nên suy gẫm
Chỉ có trong Ngài mới có danh.

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com

nguyet@yahoo.com
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THÁNH CẢ GIUSE II

(Khóm Huệ Thiêng I)

Tay cầm cành huệ trắng lung linh
Tay bế Hài Nhi Đấng Cứu Tinh
Mắt ngắm nhìn con nhìn cảm mến
Lòng thương xót mẹ xót ân tình
Cần cù lao động không ngơi nghỉ
Lận đận long đong vẫn lặng thinh
Nhịn nhục chu toàn Thánh ý Chúa
Nêu gương khiết tịnh đáng tôn vinh.

Phaolo NGUYỄN GIỚI
huyen.nguyet@yahoo.com

nguyen_phucnguyen13@yahoo.com


90

Bài họa
HỌC THÁNH GIU-SE

Đền thờ đèn nến sáng lung linh
Tượng mẹ bồng con áo trắng tinh
Tín hữu đọc lời kinh cảm tạ
Ca đoàn cất tiếng hát ân tình
Rao truyền lời Chúa quên ngừng nghỉ
Cứu giúp con người nhớ lặng thinh
Học Thánh Giu-se đừng khoác lác
Như Ngài mới đáng được tôn vinh

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com

nguyet@yahoo.com
nguyen_phucnguyen13@yahoo.com
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NGƯỜI GIA TRƯỞNG

Người gia trưởng lãnh nhận ngôi thuyền trưởng
Lái con tầu vượt biển cả trần gian.
Có khả năng đạo đức và khôn ngoan
Theo ơn thánh sáng soi mà đ ịnh hướng.

Người gia trưởng là nhân vật khởi xướng
Việc điều hành theo chế độ gia phong
Có tôn ti trật tự như cộng đồng,
Lấy khiết tịnh, yêu thương làm gia đạo.

Người gia trưởng phụ trách quyền lãnh đạo.
Nhỏ cộng đồng, nhưng ảnh hưởng lớn lao.
Vì an sinh xã hội sẽ đổ nhào,
Nếu chế độ gia đình mà suy sụp …
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Người gia trưởng cậy trông ơn phù giúp,
Lấy vị tha làm nền tảng gia đình,
Vững tin vào Thiên Chúa, Đấng Chí Linh,
Vững tay lái đưa tàu vào Bến Thánh….
Th.K. Dominic
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NHÁNH HUỆ GIUSE

Trinh trắng, thanh bần gờn gợn pha
Hương thơm dìu dịu, chẳng kiêu sa
Vươn lên, loài Huệ say trời nắng
Sáng tỏa, bốn mùa rộ sắc hoa.
Thân lá thẳng thanh, thuần giản dị
Phơi mình dai dẻo, đối phong ba
Bùn hôi, đất bẩn, vây không úa
Danh Huệ  muôn đời, tuyệt tác ca.

Giuse Phan Thanh Hoàng
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HẠT GIỐNG LỜI HỨA

Hư vô ! lời Chúa hứa âm vang
Cội gốc Giesê trổ nhánh vàng
Đavít tòa nhà Con Chúa ngự
Giuse hiện hữu bóng đêm tan
Ngôi Lời đã đến tròn lời hứa
Kinh Thánh khai thông hết nghi nan
Thần Khí từ đây luôn chứng thực
Giuse hạt giống của Thiên đàng./

Giuse Phan Thanh Hoàng
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CỘT HẢI ĐĂNG GIÁO HỘI VIỆT NAM

Trải dài một dải chữ S cong
Bón tưới niềm tin nhuộm máu hồng
Hội Thánh bội thu gom lúa chín
Tin Mừng sống động trãi non sông
Giuse cột Hải đăng, truyền giáo
Dân Chúa ra khơi ngắm, vững lòng
Mười chín, tháng ba ngày Bổn mạng
Hân hoan Giáo hội Việt nam trông.

Giuse Phan Thanh Hoàng
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ĐỐI CHIẾU MỤC TỬ

Cảnh đời sân khấu rộn buồn vui
Tục thế hiểu sao chuyện Nước trời ?
Mục tử đèn chầu soi bóng lẽ
Phu thê trái mộng cắn say đôi
Giuse khiết tịnh chăm việc Chúa
Mục tử trung trinh phục vụ Lời
Đối chiếu tình yêu màn kéo hạ
Triều thiên vĩnh cữu sẽ ai cười ?

Giuse Phan Thanh Hoàng
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GIUSE HUỆ THIÊN ĐÌNH

Giuse nhánh Huệ Nước Trời
Nhân đức rạng ngời chiếu dọi thế nhân
Đêm Belem, đêm phó dâng
Đở nâng Đức mẹ bước chân khốn cùng
Thương cho thân Chúa Hài Đồng
Không chăn, không chiếu, không mùng giá băng
Hêrôđê ác mộng sát nhân
Giuse hốt hoảng đôi chân cuống cuồng
Đang đêm cuốn gói lên đường
Ai cập đất khách phố phường chẳng quen
Không nhà, không cửa, lênh đênh
Gian lao khốn khó dày lên tháng ngày
Giêrusalem lệ vơi đầy
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Tìm con tìm đến ba ngày rối ren
Ngược xuôi, xuôi ngược hỏi tên
Cuồng lòng khi thấy về đêm Mẹ sầu
Nazaret tóc bạc đầu
Tay cưa, tay đục giãi dầu nắng mưa
Gian truân kể mấy cho vừa
Giuse kiên vững sớm trưa trọn tình
Giuse là Huệ thiên đình
Cắm vào trần thế, bình minh cho đời./.

Giuse Phan Thanh Hoàng
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GIUSE TU SĨ TUYỆT MỸ

30 năm ! ! . . . .
Giuse làm Linh mục
Một tín đồ Giêsu
Ngày ngày vẫn dâng lễ
Bên Maria ! ! . . . .
Người phụ nữ tuyệt thế
Vợ hợp pháp giữa đời
Giuse không manh động
Khó hiểu ! ! . . . .
Chung mái nhà, gối mộng
Giuse vẫn trinh trung
Đức khiết tịnh vô song.
Ngất ngây ! ! . . . .
Giuse là Tu sĩ
Mắt đức tin sáng ngời
Đức cầu nguyện cao vời
Gương soi ! ! . . . .
Cho Tu sĩ muôn đời./
Giuse Phan Thanh Hoàng
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HƯỚNG ĐI GIA TRƯỞNG VĂN MINH

Văn minh, nỗi khổ gia đình
Cuốn bao con trẻ nộp mình Satan
Mạng Gem, nhảy nhót, dâm gian
Di động, xe xịn so hàng xum xoe
Áo quần, đầu tóc thấy ghê
Môi son, má phấn. Chân quê lỗi thời
Thời giờ chỉ để vui chơi
Học hành chỉ nhắm, xây đời lầu cao
Đạo đức, luân lý xé rào
Văn minh, hiện đại đẻ bao oan trường
Phá thai, trinh tiết xem thường
Ngừa thai hàng hiệu, lên gường lo chi
Lương tâm trống rỗng, chai lỳ
Bình phong hoa mỹ che đi vuông tròn
Gia đình nữa mất, nữa còn
Sứ mạng Gia trưởng, bảo tồn thánh gia
Chiêm ngắm Thánh Cả sâu xa
Niềm tin đích thực chính là hướng đi
Cứ yêu, xin cứ yêu đi
Gia trưởng sẽ biết làm gì ? làm sao ?.
Giuse Phan Thanh Hoàng
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NẺO ĐƯỜNG LOÀI ONG

Một lối đi thầm lặng
Không đổ máu một lần
Chẳng rao giảng văn chương
Không lăn lộn dặm trường
Nhưng ! đẹp lòng Thiên Chúa.
Chỉ với căn nhà nhỏ
Trong phục vụ cần cù
Trong phó dâng khiêm nhu
Can đảm vượt mây mù
Giuse nên nhân chứng.
Chăm chỉ xây tổ ấm
Điềm đạm và lặng thầm
Giuse như con ong
Ươm mật ngọt từ tâm
Là mẫu gương Gia trưởng.
Gia đình gặp gió bão
Gia đình đang lung lay
Gia đình vương đắng cay
Ngắm Giu se đêm ngày
Lắng nghe Ngài chỉ dạy
Nẻo đường dễ đi thay !
Giuse Phan Thanh Hoàng
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LY DỊ ÁN TỬ

Ly dị là án tử hình
Cho ai tự xẻ thân mình làm đôi
Lề luật Chúa đã định rồi
Cả hai nên một, cả đời không phân
Ađam không ngại, không ngần
Ăn liều trái cấm theo chân Evà
Chấp nhận gai góc mở ra
Giữ trọn giao ước bài ca chung tình
Giuse bỏ ý riêng mình
Vâng phục lệnh Chúa, gia đình có đôi
Ly dị là đất chống trời
Là mùi ích kỷ, là chồi vô tâm
Biết bao tiếng trẻ khóc thầm
Biết bao hậu quả oái oăm hận đời
Rẽ chia là quỷ vui cười
Chiến lược số một của nòi rắn xưa
Đất trời có nắng, có mưa
Vợ chồng có sớm, có trưa vui buồn
Đón nhận là đức phi thường
Giuse đón nhận mở đường tình yêu
Hôn nhân tế nhị muôn chiều
Đừng vì ích kỷ, chọn điều “nghiến răng”./
Giuse Phan Thanh Hoàng
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MARIA RA BIỂN CÓ ĐÔI

Maria chuẩn bị hạ sinh
Tay chân không thể nhấc mình trở trăn
Chuồng bò dơ bẩn, rác phân
Giuse dọn dẹp tay chân cuống cuồng
Vụng về, giúp vợ tròn vuông
Lửa rơm sưởi ấm đêm trường giá băng
Chu toàn cơm nước, tả khăn
Tình yêu thôi thúc lăng xăng tối ngày
Mày râu như thế ngộ thay
Giuse quả xứng Quan Thầy mày râu
Ở đời lắm chuyện cười lâu
Thấy vợ có bầu, chồng trốn t ìm vui
Để vợ ra biển mồ côi
Tình yêu như thế tô vôi, giả hình
Giuse đúng nghĩa chân tình
Mày râu Công Giáo nghiệm mình giống chưa ?.

Giuse Phan Thanh Hoàng
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ĐIỆP KHÚC TÌM CON

Bóng đêm phủ xuống trần gian
Biết bao mưu chước Satan rập rình
Con trẻ ra khỏi gia đình
Cha mẹ mặc lấy tâm tình Giuse
“Tìm con” điệp khúc lê thê
Tìm con gặp mặt dẫn về mới thôi
Giuse có lẽ rất vui
Khi gặp con trẻ chính nơi Đền thờ
Thời đại có lắm mây mờ
Cha mẹ hững hờ, con trẻ thành “dơi”
Là cha, là mẹ Nước trời
Khi trẻ vui bước chợ đời, trời đêm
“Tìm con” điệp khúc chớ quên
Dẫn con ra khỏi bóng đêm cuộc đời
Giêrusalem mọi thời
Noi gương Thánh Cả cao vời “ Tìm con”.
Giuse Phan Thanh Hoàng
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GÀ MẸ GIUSE

Công nghiệp hóa. Họa nông thôn
Đẩy con lên phố, dâng chồn gà tơ
Nhà trọ, nhà chứa, quán mờ
Râu xanh, gái mẹ, cò tơ, cò già
Mật đường nửa thật, nửa ma
Bạc tiền, tơ bẫy giăng ra không màu
Gái nghèo thì dễ dính bầu
Trai nghèo thì dễ nhúng đầu bùn đen
Có nhiều khát vọng vươn lên
Nhưng đâu nhất thiết vì tiền đưa chân
Hỡi người Công giáo chính nhân !
Ngắm nhìn gà mẹ luôn gần gà con
Bãi cỏ dù lắm mồi ngon
Có rắn, có chồn mẹ dẫn con xa
Giuse tất tả bôn ba
Trốn sang Aicập vì là hiểm nguy
Sứ mạng bảo vệ Hài nhi
Chính là sứ mạng thực thi mọi thời
Chập chững trẻ bước vào đời
Giuse Gà mẹ mọi người soi gương./
Giuse Phan Thanh Hoàng
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