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Chung quanh vẫn đất nước nhà (153)

Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên (3224)

38

Một lời nói chửa kịp thưa (119)

Trầm bay nhạt khói gió đưa lay rèm (2852)

39

Thông minh vốn sẵn tính trời (29)

Mà trong lẽ phải có người có ta! (3114)

40

Hoa cười ngọc thốt đoan trang (21)

Lòng kia giữ được thường thường mãi chăng? 
(1338)

41

Vầng trăng vằng vặc giữa trời (449)

Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra (2656)

42

Còn non còn nước còn dài (557)

Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương (2346)

43

Gương trong chẳng chút bụi trần (3173)

Sen vàng lãng đãng như gần như xa (190)

44

Khi hương sớm khi trà trưa (1297)

Gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng (2734)

45

Gửi thân được chốn am mây (2053)

Dừng chân gạn chút niềm tây gọi là (316)

46

Trong cơ thanh khí tương tầm (2883)

Vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sân (174)



47

Gìn vàng giữ ngọc cho hay (545)

Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương 
(2058)

48

Gửi thân được chốn am mây (2053)

Tấc riêng như cất, gánh đầy đổ đi (2424)

49

So dần dây vũ dây văn (471)

Hương đèn việc trước trai phòng quen tay 
(2056)

50

Tiếng sen khẽ động giấc hòe (437)

Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần (134)

51

Phong sương được vẻ thiên nhiên (399)

Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa (3198)

52

Nạn xưa trút sạch làu làu (2737)

Mười phần ta đã tin nhau cả mười (1584)

53

Được lời như cởi tấm lòng (353)

Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau (2410)

54

Long lanh đáy nước in trời (1603)

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông (2748)

55

Tạ lòng lạy trước sân mây (2379)

Muối dưa đắp đổi tháng ngày thong dong (2054)

56

Nghe tường ngành ngọn tiêu hao (2927)

Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi (2974)

57

Nẻo xa mới tỏ mặt người (141)

Duyên ta mà cũng phúc trời chi không! (2694)

58

Giật mình thoắt tỉnh giấc mai (2727)

Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ (464)



59
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Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi! (2424)

144

Dưới đèn sẵn bức tiên hoa (2625)

Một màu quan tái, bốn mùa gió trăng (1596)

145

Nghĩ đi, nghĩ lại quanh co (2023)

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai (1042)

146

Tình sâu, mong trả nghĩa dày (1263)

Chọn người tri kỷ một ngày được chăng? (2428)

147

Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi (2313)

Tấm riêng, riêng những nặng vì nước non 
(1330)

148

Bấy lâu khăng khít dải đồng (1341)

Bể trầm luân, lấp cho bằng mới thôi! (1104)

149

Khi gió gác khi trăng sân (1295)

Hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài (1006)

150

Đêm xuân một giấc mơ màng (849)

Làm chi lỡ nhịp cho đàn ngang cung (1460)

151

Thương vì hạnh trọng vì tài (1469)

Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm (1506)

152

Công tư hai lẽ đều xong (1379)

Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia (1036)

153

Được lời như thế là may (1023)

Cành kia chẳng phải cội này mà ra? (1322)

154

Thân ta, ta phải lo âu (2015)

Bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao! (236)



155

Chở che đùm bọc thiếu chi (3185)

Năm nay là một, nữa thì năm năm (2408)

156

Phím đàn dìu dặt tay tiên (3197)

Hoa nô kia với Trạc Tuyền cũng tôi (2344)

157

Thiện căn ở tại lòng ta (3251)

Tương tri dường ấy mới là tương tri! (3184)

158

Gương trong chẳng chút bụi trần (3173)

Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng (3180)

159

Kệ kinh câu cũ thuộc lòng (2055)

Triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau (2736)

160

Một nhà sum họp sớm trưa (2733)

Trầm bay nhạt khói, gió đưa lay rèm (2852)

161

Bốn bề bát ngát mênh mông (2735)

Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? (3046)

162

Đội trời đạp đất ở đời (2171)

Biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng 
(2686)

163

Độ sinh nhờ đức cao dày (3055)

Cành kia chẳng phải cội này mà ra? (1322)

164

Chở che đùm bọc thiếu chi (3185)

Tấm riêng, riêng những nặng vì nước non 
(1330)

165

Giật mình thoắt tỉnh giấc mai (2727)

Rằng không thì cũng vâng lời rằng không (1176)

166

Lòng riêng, riêng những kính yêu (2369)

Những điều vàng đá, phải điều nói không! 
(2814)



167

Quan phòng then nhặt lưới mau (1935)

Dạy đem pháp bảo sang hầu sư huynh (2046)

168

Cho hay giọt nước cành dương (1931)

Vương sư dòm đã tỏ tường thực hư (2506)

169

Gác kinh viện sách đôi nơi (1937)

Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương (2346)

170

Nâu sồng từ trở màu thiền (1933)

Dạn dày cho biết gan liền tướng quân (2518)

171

Tình xưa ân trả nghĩa đền (2865)

Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu (1934)

172

Thương sao cho vẹn thì thương (1359)

Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên (1932)

173

Thấy màu ăn mặc nâu sồng (2039)

Ở đây cửa Phật là không hẹp gì (2076)

174

Tàng tàng trời mới bình minh (1917)

Chuông vàng khánh bạc bên mình giở ra (2048)

175

Gửi thân được chốn am mây (2053)

Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương 
(2058)

176

Mai cốt cách, tuyết tinh thần (17)

Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng (3180)

177

Sư đà hái thuốc phương xa (3231)

Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang (530)

178

Bẻ lau vạch cỏ tìm đi (3003)

Sự muôn năm cũ, kể chi bây giờ? (3078)



179

Sự đời đã tắt lửa lòng (3045)

Khéo thay gặp gỡ cũng trong chuyển vần! (2702)

180

Người sao hiếu nghĩa đủ đường (2653)

Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây! (2622)

181

Ấy mới gan, ấy mới tài (2005)

Thong dong nối gót thư trai cùng về (1992)

182

Dịp đâu may mắn lạ thường (1291)

Đóa trà mi đã ngậm gương nửa vành (1092)

183

Dưới trăng quyên đã gọi hè (1307)

Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương (2480)

184

Dẫu rằng sông cạn đá mòn (1975)

Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang? (2816)

185

Gọi là trả chút nghĩa người (2785)

Dẫu trong nguy hiểm dám rời ước xưa! (2256)

186

Khi nên trời cũng chiều người (2689)

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông (2748)

187

Còn nhiều hưởng thụ về lâu (2723) / về sau

Biết đâu ấm lạnh biết đâu ngọt bùi (1630)

188

Thú quê thuần vược bén mùi (1593)

Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông! (2634)

189

Vậy nên những chốn thong dong (2663)

Đốt lò hương, giở phím đồng ngày xưa (2850)

190

Khi ăn ở, lúc ra vào (2845)

Mừng mừng tủi tủi xiết bao là tình! (3016)



191

Bây giờ mới rõ tăm hơi (1873)

Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm! (2248)

192

Lầu mai vừa rúc còi sương (867)

Trông ra ác đã ngậm gương non đoài (2650)

193

Xem qua sư mới dạy qua (2049)

Ấy là tình nặng, ấy là ân sâu! (1966)

194

Lại đây xem lại cho gần (2193)

Bóng hoa đầy đất, vẻ ngân ngang trời (2062)

195

Chùa đâu trông thấy nẻo xa (2035)

Có dung kẻ dưới mới là lượng trên (1540)

196

Ở ăn thì nết cũng hay (1533)

Hẳn rằng mai có như rày cho chăng! (1024)

197

Khi ăn ở, lúc ra vào (906)

Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy? (3208)

198

Một phen tri kỷ cùng nhau (3213)

Cơ duyên nào đã hết đâu, vội gì? (2412)

199

Một tay gây dựng cơ đồ (2463)

Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên (3224)

200

Ai ngờ lại hợp một nhà (3177)

Một thiên tuyệt bút gọi là để sau (2626)

201

Đường đường một đấng anh hào (2169)

Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành (674)

202

Thấy nhau mừng rỡ trăm bề (2731)

Ngày xuân lắm lúc đi về với xuân (1294)



203

Trong tay mười vạn tinh binh (2905)

Quy sư quy Phật tu hành bấy lâu (2044)

204

Gạn gùng ngọn hỏi ngành tra (1725)

Mây bay hạc lánh biết là tìm đâu? (3232)

205

Cửa thiền vừa cữ cuối xuân (2061)

Tạ từ, thoắt đã dời chân cõi ngoài (2418)

206

Thuyền vừa đỗ bến thảnh thơi (2137)

Tìm hoa quá bước, xem người viết kinh (1986)

207

Nghĩ cho khi các viết kinh (2367)

Thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong! (1464)

208

Nghe lời khuyên nhủ thong dong (1495)

Thế nào cũng chẳng giấu xong được nào (1488)

209

Thấy lời thủng thỉnh như chơi (1589)

Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân (1080)

210

Gió quang mây tạnh thảnh thơi (2063)

Có người đàn việt lên chơi cửa già (2064)


