ĐẠI HỘI DIÊU TRÌ
Trăng thu sáng tỏ nhớ về đâu ?
Nhớ Mẹ Diêu Trì ngự Ngọc Lầu.
Thánh Địa muôn đời ngời Pháp sáng,
Môn đồ vạn kiếp hướng Tâm cầu.
Đường đời gai gốc tranh danh lợi,
Nẻo Đạo an lành, luyện tánh mầu.
Mừng Hội vạn linh tâm hướng thượng.
Tịnh tu bền giữ Đạo Cao sâu.
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Hội Yến Diêu Trì tại thế gian,
Tín đồ cung thỉnh Mẹ lâm Đàn.
Đạo đời hòa hợp , yêu thương gốc,
Bát bửu dồi trau, , tạo thiên đàng.
Non nước rồng tiên bừng ánh Đạo,
Mẹ Cha chan rưới điển Linh Quang.
Vui mừng tận hưởng ngày Diêu Hội,
Quyết chí lo tu đạt Niết Bàn.
Bạch Tuyết.

VU LAN NHỚ MẸ
Được siêu thăng, bụi trần ai, xa lánh,
Phò hộ cho : con cháu học tinh thông.
Mẹ ốm buồn đêm ngóng đợi ngày trông.
Đứt từng đoạn , ruột gan hằng mong nhớ,
Héo hon gầy, chạy thuốc thang mới đỡ,
Băng núi non, trùng điệp gánh thăm con.
Rừng lá thẵm dặm ngàn vượt lên non.
Lội suối đèo qua đổi đời bước ngoặt,
Thấy mặt con mình sao mà lạ hoắc,
Xót xa khổ, thắc mắc chẳng ra chi
Ngậm đắng nuốt cay sớm muộn phải đi...
Lòng mẹ bao la đong đầy nước mắt,
Được trở về, thấy tay chân tím ngắt,
Thân tàn ma dại phí tuổi thanh niên
Gia đình tan cám cảnh quá ưu phiền !
Mẹ già yếu, đưa nhau kinh tế mới...
Mất toi công, đợi chờ, nay chới với !
May đoàn tụ lo xuất cảnh Hát Ô.
Mới sống còn, suông sẻ tụng Nam Mô.
A -Di - Đà, niệm Phật người nhân đạo,
Vu Lan này, Lễ Bông Hồng cài áo.
Đọc câu kinh, cùng chuông mõ cả nhà.
Có cơ may, mừng bão lãnh mẹ qua..
Ơn Phật Mẫu, con ăn chay hiếu thảo...
Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 08 năm 2015

