
THI VĂN KHUYẾN TU THỜI HẠ NGƯƠN 
[ THI NGUYÊN 2021 ] 
 
 
THI 
 
Nhìn đời ngƣơn hạ lắm lao xao 
Tai ƣơng nạn ách khổ ba đào 
Dịch bệnh thế gian muôn ngƣời tử 
Sống thời mạt hạ phải làm sao 
Tây Ninh Thánh Địa buồn bao nỗi 
Cơ trời bệnh chƣớng thoát chốn nao  
Bá gia thiên hạ bao ngƣời tỉnh 
Tu niệm lạc chay theo Đạo Cao(*) 
 
(*) Đạo Cao Đài 
Thánh Địa Tây Ninh  
( Thi Nguyên 17/7/2021) 
 
 
 
 
 



MƯỢN LỜI THI PHÚ 
 
Mƣợn lời thi phú nói Thiên Cơ 
Cuộn thế ngày nay giống cuộc cờ 
Tai ƣơng nạn ách đời lắm nỗi 
Hạ ngƣơn nguy biến rối vò tơ 
Ngƣời đời mau tỉnh lo tu học 
Cơ sàn xảy đến khó mong chờ 
Dịch bệnh,nƣớc tràn thƣơng nhơn loại 
Huỳnh lƣơng một giấc vốn là mơ. 
 
*** 
 
Dịch bệnh tai ƣơng lắm dẫy đầy 
Khổ sầu nhơn loại khắp đó đây 
Tai ƣơng nạn chƣớng đời thảm não 
Thƣơng bớ nhơn sanh nghiệt cả bầy 
Cao Đài tận độ nhơn gian khổ 
Nƣơng lòng bác ái gửi gió mây 
Mƣời phần thiên hạ còn lại một 
Qua cơn đại nạn Tớ gặp Thầy 
 
*** 



 
Gặp Thầy mừng bấy lụy tuôn dầm 
Nghĩ mình phàm ngã,cũng bởi tâm 
Thầy rƣới hồng ân nơi Trần Thế 
Khuyên bớ chúng sanh đạo đức tầm 
Huỳnh lƣơng một giấc bao lâu nữa 
Nhắm mắt là về đến cõi âm 
Tuần hoàn ngƣơn hạ đời đau khổ 
Hỡi ơi sanh chúng chớ mê lầm. 
 
Thánh Địa Tây Ninh  
( Thi Nguyên Đạo Hữu )  
23/7/2021 
 
THI 
 
Kỳ Ba ngƣơn hạ đạo đức tàn 
CHA TRỜI giáng xuống chốn trần gian 
Đem nền Chánh Giáo dìu sanh chúng 
Nƣơng vào cửa đạo mới thanh nhàn 
 
 
 



 
******  
 
Buổi đời ngƣơn hạ quá não nồng 
Nhìn đi suy lại khó thong dong 
Nào là vật chất mùi khổ luỵ 
Sanh chúng mãi mê giấc mơ hồng 
Nay nền Đại Đạo khai dƣơng thế 
Cởi bỏ phàm trần về cảnh không 
Buôn bỏ cho rồi đời sƣơng gió 
Nƣơng theo Chánh Giáo mới an lòng. 
 
Thánh Địa Tây Ninh 21/2/2018 
ĐẠO HỮU THI NGUYÊN 
 
THI 
 
 
Biển khổ nhơn sanh thấy rõ rồi 
Tai ƣơng bệnh chƣớng ôi hổi ôi 
Quầy đầu hƣớng thiện lòng tu niệm 
Rõ giấc Huỳnh lƣơng một kiếp thôi. 
 



 
 
 
*** 
 
Cơ Trời bệnh chƣớng khổ nhơn gian 
Nguyện Đấng Hóa Công bớt bẽ bàng 
Ngoảnh nhìn dƣơng thế đầy nghiệp quả 
Cơ khổ khó mong,hạnh phúc sang 
Dƣơng trần ngƣời muốn đời thanh tịnh 
Bỏ hết vinh hoa,phú chẳng màn 
Chay lạt gìn lòng,lo tu niệm 
Bi ai thảm não chẳng còn man. 
 
*** 
 
Thƣơng bấy chúng sanh khổ lắm màn 
Cũng do nghiệp báo còn đeo man 
Tai ƣơng bệnh chƣớng ôi thãm não 
Chiến tranh tận diệt cảnh điêu tàn 
Đò chiều chuyến chót nhanh tu niệm 
Mau chân thức tỉnh kịp đời tan 
Long Hội độ ngƣời duyên căn đủ 



Tu Tu gấp gấp thoát tai nàn. 
 
THI NGUYÊN 
 
( Thánh Địa Tây Ninh - 18 /8 /2021 ) 
 
THI 
 
Đêm khuya không ngủ nghĩ thƣơng đời 
Nhìn vào Hồng Lạc(*) lụy tuôn rơi 
Bệnh chƣớng đói đau ôi lắm nỗi 
Cầu xin Từ Phụ Nạn Tai dời 
Nam Việt Tầm tu ôi lắm kẻ 
Sao chịu khổ nàn ơi hổi ơi 
Biết đến bao giờ ngƣời tỉnh ngộ  
Buồn lòng nhắn gửi một đôi lời 
 
*** 
 
Rõ tuồn thế tục là hƣ danh 
Có thật gì đâu phải ham giành 
Nạn tai bệnh chƣớng kìa lắm nỗi 
Nhà lầu,đài các quá mỏng manh 



Ngƣời thức tỉnh chƣa trò mộng mị 
Mau chơn giác ngộ sớm tu hành 
Đò chiều chuyến chót không lâu nữa 
Quay về nẻo chánh phải mau nhanh 
 
*** 
 
Cuộc thế ngày nay quá đau lòng 
Tai ƣơng bệnh chƣớng khó thong dong 
Ác nghiệp chúng sanh ôi quá đỗi 
Ngày nay phải trả,lẽ hóa công 
Rồi đây cận buổi Long Hoa Hội 
Chiến tranh diệt tận,còn cảnh không 
Mau chóng tu hành lo thoát tục 
THƢỢNG NGƢƠN THÁNH ĐỨC khá chờ 
mong. 
 
THI NGUYÊN 
ĐẠI LỄ TRUNG NGƢƠN RẰM THÁNG 7 
( Thánh Địa Tây Ninh 1h21 ngày 22/8/2021 
Al 15/7 Tân Sửu ) 
(*) Hồng Lạc là Lạc Hồng ý nói nƣớc Việt 
Nam  



 
 
 
THI 
 
Thuyền từ nhẹ lƣớt cõi trần gian 
Cứu vớt chúng sanh thoát khổ nàn 
Chuyến đò Đại Đạo đƣa ngƣời giác 
Cơ khổ thảm sầu cuộc thế tan 
Nhơn loại quầy đầu nhanh tu gấp 
Mau tỉnh cơn mê,giấc mơ màn 
Hạ Ngƣơn rốt đời,không lâu nữa 
Tu hành tầm đạo mới bình an 
 
**** 
 
Mấy lời nhắn gửi thế gian nầy 
Thảm khổ nhơn loài khắp đó đây 
Đói đau bệnh chƣớng ôi lắm nỗi 
Cơ trời Ngƣơn Hạ phải nhƣ vầy 
Dƣơng Trần đang buổi,cơ sàn sẩy 
Hƣơng Đạo Đức này gửi gió mây 
Cầu mong bá tánh mau thức tỉnh 



Mê đời thảm khổ,phải bỏ thây. 
 
**** 
 
Gánh đời thảm khổ đã bao lần 
Dƣơng trần ngƣời thế lại tham sân 
Biển nghiệp khách trần gây tạo mãi 
Cuộc thế nạn tai sắp tới gần 
Thế gian ngẫm nghĩ bao lâu nữa 
Rốt đời lại đến Hội Long Vân 
Chọn ngƣời hiền đức qua Ngƣơn thƣợng 
Long Hoa Đại Hội bố Hồng Ân. 
 
THI NGUYÊN 
THÁNH ĐỊA TÂY NINH 28/8/2021 
 
 
CAO ĐÀI TẬN ĐỘ 
 
Kỳ ba ngƣơn hạ cuộc thế tàn 
Nhìn trong Nhơn Loại lắm gian nan 
Bệnh chƣớng thảm sầu thƣơng lắm nỗi 
Tai ƣơng nạn ách,đời phải tan 



Cửa Đạo Cao Đài đang rộng mở 
Cứu độ chúng sanh thoát khổ nàn 
Tận độ Nhơn loài qua Ngƣơn Thƣợng 
Đau thƣơng chờ hƣởng,cuộc bình an. 
 
***** 
 
Cơ đời thảm khổ ngƣời thấy chƣa 
Nên nay tội lỗi phải xin chừa 
Thuyền Từ Đại Đạo đƣa ngƣời giác 
Dìu ngƣời về lại chốn ngôi xƣa 
Cao Đài Tận độ muôn nhơn loại 
Mùi hƣơng đạo đức phải thích ƣa 
Tìm nguồn an lạc xa cõi thảm 
Nẻo trần tội lỗi,phải nên ngừa. 
 
***** 
 
Cao Đài Đại Đạo mở nƣớc nam 
Độ tận chúng sanh cõi thế phàm 
Ngƣời mau tỉnh ngộ lo tu học 
Kìa tai nạn ách làm sao kham 
Cơ đời khổ nạn muôn nhơn loại 



Tội lỗi chúng sanh mãi mê tham 
Tìm nguồn an lạc lo tầm đạo 
Kịp ngày Long Hội,buổi kỳ Tam. 
 
Thánh Địa Tây Ninh 8/10/2021 
Thi Nguyên 
 
 
THI 
 
Cao Đài Đại Đạo cứu độ đời 
Ban bố ân lành khắp mọi nơi 
Ngƣời đời giác ngộ năng tu học 
Cửa Bạch Ngọc Kinh sẵn gọi mời 
Chuông chiều giục thúc muôn nhơn loại 
Tu kịp kỳ ba mới thảnh thơi 
Tìm nguồn an lạc trong cửa đạo 
Tang thƣơng khổ ải rán chờ thời. 
 
***** 
 
Bạch Ngọc Cao Ngôi khó đƣợc về 
Bởi do sanh chúng mãi đắm mê 



Vinh hoa phú quý,mùi chủng đỉnh 
Cõi trần thảm khổ lắm ủ ê 
Kỳ ba ngƣơn hạ đời lắm nỗi 
Biến chuyển thế gian lắm bộn bề 
Ai ngƣời tỉnh thức nhanh tu học 
Kịp kỳ Long Hội trở về quê. 
 
***** 
Quê Xƣa,cảnh cũ mẹ chờ mong 
Cha xót thƣơng con cũng ngóng trong 
Ôi đàn con dại ham trần tục 
Nên vẫn trả vay nghiệp chẳng xong 
Nay Thời Ngƣơn Hạ Cha giáng thế 
Khai mở Đạo Trời,Nam Bắc Tông 
Tình Thƣơng Nhơn Loại Ôi Cao Cả 
Cứu Độ các con vẫn sẵn lòng. 
 
Thánh Địa Tây Ninh 9/11/2021 
Thi Nguyên 
 
 
 
 



HỘI YẾN NĂM NAY VẮNG NHƠN SANH  
 
Hội yến năm nay vắng nhơn sanh  
Cơ Trời đã thế cũng cam đành 
Phật Mẫu đƣa tay dìu sanh chúng  
Tu Hành Tầm Đạo Phải mau nhanh 
 
*** 
 
Biến chuyển kỳ ba đã rõ rồi 
Nhìn đời lụy đổ Mẹ buồn thôi 
Thân ở Diêu cung lòng thƣơng trẻ  
Tình thƣơng con dại ôi hỡi ôi 
Kìa đời ngƣơn hạ đang sắp rốt 
Ân lành mẹ ban khó vẹn đôi 
Chờ con Phi Thƣờng về với Mẹ 
Đạo Đức Nhơn Sanh rán vung bồi. 
 
Thánh Địa Tây Ninh 13/9/2021 
Thi Nguyên 
 
 
 



BÀI CẢM TÁC 
 
Sáu tên giặc loạn mãi đảo điên 
Chơn linh,thần trí lắm ƣu phiền 
Nếu không thuần phục thân lục dục 
Khó thể quay về chốn cảnh tiên 
 
***** 
Độc xà bảy loại trong thân ngƣời 
Nên cố hãm kìm chớ dễ ngƣơi 
Tâm ta là chủ,do tâm định 
Chế ngự đƣợc thì thân tốt tƣơi 
 
***** 
 
Hãy lo dập tắt ngọn lửa lòng 
Tâm Dục,mê trần khó thong dong  
Tình Dục bến mê,ôi thảm não 
Biển tình ái dục khổ mênh mông 
 
 
 
 



***** 
 
Đã rõ trần gian cảnh tạm nƣơng 
Khách dừng chân lại phải lên đƣờng 
Phủi bỏ cảnh trần mùi tục lụy 
Huỳnh Lƣơng một giấc chớ vấn vƣơng 
 
***** 
 
Nhìn trong nhơn loại lắm ngƣời tu 
Nhìn kỹ nhơn sanh lắm kẻ mù 
Bài thi Kỳ Chót ôi khó quá 
Trần gian khó thoát cảnh lao tù 
 
***** 
 
Kỳ chót xảy sàn cuộc trần gian 
Nhơn loại than ôi lắm khổ nàn 
Tai ƣơng nạn chƣớng đời thống khổ 
Tìm nguồn đạo đức mới bình an 
 
 
 



***** 
 
Cao Đài tận độ chốn trần gian 
Thức tỉnh nhơn sanh,giấc mơ màn 
Thƣợng Đế ban ân cho Nhơn Loại 
Cứu khổ kịp kỳ cuộc thế tan 
 
***** 
 
Thế tàn đời lắm nạn tai ƣơng 
Chịu khó nghĩ suy cũng lẽ thƣờng 
Biển nghiệp cõi trần ngƣời gây mãi 
Nên nay khổ ách phải vấn vƣơng 
 
***** 
 
Gửi lời đạo đức vào thi thơ 
Khuyên bớ nhơn sanh chớ thờ ơ 
Kiếp ngƣời ngắn ngủi,đời giả tạm 
Nên cố lo tu chớ ơ hờ 
 
***** 
 



Tam Kỳ Phổ Độ lần cuối rồi 
Mau chân nhanh bƣớc hỡi ngƣời ôi 
Cõi trần khổ lụy nên xa lánh 
Tam lập,công phu khá vẹn đôi. 
 
Thánh Địa Tây Ninh Ngày 18/9/2021 
THI NGUYÊN  
 
 
 
 
THI 
 
Trăm năm ngẫm nghĩ giấc mơ tàn 
Cuộc đời ví tợ buổi chợ tan 
Bao năm đeo đuổi tình,ái dục 
Cuộc thế rốt đời chẳng đeo man 
Thƣợng Đế giáng khai cơ ân xá 
Kịp kỳ cứu độ cảnh khổ nàn 
Hãy mau tỉnh ngộ tìm chơn lý 
Đau thƣơng chờ hƣởng huệ ân ban 
 
 



***** 
 
Chiều tà bóng xế lố chân mây 
Mặt Trời cũng khuất,xuống hƣớng tây 
Xế chiều ảm đạm rồi nhạt nhẽo 
Bóng tối bao trùm khắp đó đây 
Nhƣ buổi chiều tà cơn đạo đức 
Bao kẻ mê trần phải bỏ thây 
Kỳ cuối xảy sàn tìm nhơn đức 
Long Hội ban ân một buổi này 
 
***** 
Mấy thuở hữu duyên đặng làm ngƣời 
Hữu hạnh nhơn quần chớ dễ ngƣơi 
Tìm nguồn đạo đức tầm chơn lý 
Nhơn nghĩa khá lo,đức vẹn mƣời 
Muôn kiếp không tu đời đau khổ 
Luân hồi lắm nỗi phải khóc cƣời 
Cảnh trần bóng xế đà sắp rốt 
Đạo đức vung bồi,tâm tốt tƣơi 
 
THÁNH ĐỊA TÂY NINH 22/9/2021 
THI NGUYÊN 



THI 
 
Hộ Pháp tiên tri đã thấy rồi 
Nạn tai nhơn loại lẽ thƣờng thôi 
Biến động Năm Châu cùng Bốn Biển 
Tuồng đời Ngƣơn hạ đó ai ôi 
Dang tay ban phép lành sanh chúng 
Ngẫm nghĩ cuộc đời lắm nổi trôi 
Hiệp Thiên đành bế do thời cuộc 
Cơ đạo cơ đời khó vẹn đôi. 
 
****** 
Ngự Mã Thiên Quân xuống cõi trần 
Hộ Pháp Cao Đài chẳng cân phân 
Dạy cho sanh chúng nhiều chơn lý 
Cửa đạo nhọc thân lắm muôn phần 
Cơ khổ cuộc đời thƣơng lắm nỗi 
Phổ Độ môn đồ vẹn đức ân 
Phụng Sự Nhơn Sanh lòng quyết chí 
Cứu độ nhơn loài thoát mê tân. 
 
Thánh Địa Tây Ninh 27/9/2021 
THI NGUYÊN 



 
 
NGƯỜI ĐÃ TỈNH CHƯA  
 
Ngƣời đã tỉnh chƣa giấc huỳnh lƣơng 
Thế gian thảm khổ,lẽ bình thƣờng 
Đem thân đày đọa nơi cõi tục 
Lắm điều sầu não,lắm tang thƣơng 
Ngƣời đã tỉnh chƣa cuộc hồng trần 
Bao năm tình ái phải vấn vƣơng 
Muôn thuở chữ tình là khổ thảm 
Ngƣời ơi đạo đức gắn tìm phƣơng. 
 
****** 
 
Ngƣời đã tỉnh chƣa cuộc vinh hoa 
Cũng nhƣ giấc mộng thoáng qua mà 
Nào tình ái dục,nào vật chất 
Cuối cùng cũng chỉ mộng Nam Kha 
Thế gian cõi tạm ngƣời mau ngộ  
Khuya sớm tầm tu thoát khổ đa 
Chay lạt lòng gìn,tâm thanh tịnh 
Một lòng tầm đạo,thoát phong ba 



****** 
 
 
Ngƣời đã tỉnh chƣa cuộc hồng trần 
Ngƣời đời thế tục lắm cân phân 
Muôn hình vạn trạng ôi lắm nỗi 
Nghiệp quả đến rồi phải khổ thân 
Bao năm lăn lộn nơi dƣơng thế 
Ngày nay thoát xác thảm lắm lần 
Tìm nguồn đạo đức bồi âm chất 
Biển mê ái dục chẳng sa chân. 
 
THÁNH ĐỊA TÂY NINH 1/10/2021 
THI NGUYÊN 
 
 


