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Bài Thài : HÀNG VONG 
Từng Hương: (đờn giọng Xuân nữ), Lễ đi suông 

Nghệ hương hiến nghệ hương tiền 

Trầm đoàn khói tỏa năm mây 

Mùi hương phưởng phất thơm bay ngút Trời 

Từng Xan (cúng cơm), đờn bài hạ. 

************ 

Từng Sơ ( Rượu): giọng nam ai,xây đờn giọng 

Xuân Nữ ( lưỡng nghi). 

Hiến từng Sơ, hề từng sơ. 

Dân ám đảnh hồ, long viễn tựu 

Hạt qui quê liễu, hạt qui trì 

Cồn dâu hóa bể, bể hóa côn dâu 

cơ tạo biến dời, người vật đổi 

sanh ly tử biệt, mạng nơi Trời 

************ 

Từng Trung (rượu), Ai qua Xuân nữ, xây Tứ 

tượng 

Hiến từng trung, hề từng trung 

..........(1)..........., nghĩa mặn nồng 
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Ân thâm càng nhớ, lụy khôn ngưng 

Nhựt nguyệt đôi vừng, soi nhắc bóng. 

Hởi ôi chiếu thấu, thảm nơi lòng. 

************ 

Từng Chung (rượu) Ai trở giọng xuân nữ, xây Bát 

Quái 

Hiến từng Chung, hề từng Chung 

Dặm cũ khách đà, xa khổ não, 

Nay ... (1) con, em, anh,hiu quạnh, chốn trần gian. 

Tiếng dế rêu đêm, sầu thắt dạ 

Nguồn sông lệ chảy, ruột trăm chiều 

Oanh khóc năm canh, chiu chít bạn. 

Ủ-ê cảnh cũ, vẫn vơ tình  

************ 

Từng Trà: đờn Xuân Nữ ( lễ đi suồng) 

Đơn tiện xin dâng một tất thành 

Cỏi Thiên khẩn vái có anh linh 

Mãnh lòng tha thiết ai ôi thấu 

Ngó liễu trong mây để tượng hình. 

************ 
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Ghi Chú: bài thài từng Trung, câu thứ nhì có đánh dấu 

số 1 và vài dấu chấm, ta lưu ý đọc cho thích hợp ý nghĩa 

của bài như: 

+ Con tế Cha hoặc Mẹ: Cắn muối trêu cơm, nghĩa mặn 

nồng. 

+ Vợ hoặc Chồng tế: Tình ái cùng nhau, nghĩa mặn 

nồng. 

+ Em ruột tế anh hoặc chị: Huyết mạch đồng môn, 

nghĩa mặn nồng 

+ tình bằng hữu bạn Đạo chánh tế: Huynh đệ cùng nhau, 

nghĩa mặn nồng. 

************ 

Lễ xây lưỡng nghi, tứ tượng, Bát Quái có nghĩa: kiếp số 

con người cơ tiến hóa luân chuyển không ngừng. Còn gọi 

là Pháp luân thường chuyển 

Bài Thài : HÀNG THÁNH   Dâng Tam Bữu 

TỪNG HƯƠNG ( Đờn giọng Đão Ngũ Cung) 

Nghệ hương hiến , nghệ hươn tiền 

Trầm đoàn khói tỏa năm mây 

Mùi hương phưởng phất thơm bay ngút Trời 
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TỪNG HOA ( Đờn giọng Nam Xuân) 12 bước 

Thoàn mây/ thuận gió/ cánh bướm trương/ 

Phàm Thánh/ chia phôi/ cảnh đoạn trường/ 

Hoa quả/ tinh vi/ xin hiến lễ/ 

Thế lòng/ thành kĩnh/ tỏ tình thương/. 

TỪNG TỬU  RƯỢU) giọng nam Xuân 12 bước 

Thoát trần/ roi dấu/ tiếng anh phong/ 

Sớm tối/ riêng vui/ cảnh bá tòng/ 

Kẻ ở/ người đi/ dòng lệ đỗ. 

Tữu quỳnh/ kỉnh hiến/ nghĩa đồng song/. 

************ 

TỪNG TRÀ ( giọng Xuân, 12 bước) 

Đạo-Đời/ vẹn phận/ đắc thiên ân/ 

Lưu để/ Thánh danh/ chốn mộ phần/ 

Đầu vọng bái/ anh linh/ chứng hưởng/ 

trà hương/ tạm biệt/ khách dương trần/ 

************ 

 

 Từ ngày qui vị (chết) cho đén Đại Tường được tính là 

581 ngày, tức được 19 tháng 11 ngày. 
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Bài Thài hàng THIÊN THẦN 
Phẩm LỄ-SANH, GIÁO THIỆN & các phẩm tương 

đương 

Lấy toàn bài hàng Thánh để thài hàng Thần, và cũng 

dâng tam bữu 12 bước, nhưng khác nhau vài điểm: 

- Từng Hương ( đờn giọng Xuân Nữ) 

- Từng Hoa ( đờn giọng Nam Ai, câu thứ nhì: sanh tử 

chia phôi, cảnh đoạn trường. 

- Từng Trà (giọng Nam Ai), 12 bước. 

 

HÀNG TIÊN ( HIỆP THIÊN ĐÀI) 
ĐỨC HỘ-PHÁP 

PHẠM CÔNG TẮC, Sinh: 05-05-Canh Dần 1890 

Qui: 10-04-Kỷ Hợi 1959. 

************ 

Trót đã bao năm/ ở xứ người/ 

Đem thân đổi lấy/ phút vui tươi/ 

Ngờ đâu vạn sự/ do thiên định/ 

Tuổi đã bảy mươi/ cũng đủ rồi/ 

Nhớ tiếc sức phàm/ thừa chống chỏi/ 
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Buồn nhìn cội Đạo/ luống chơi vơi/ 

Rồi đây ai đén/ cầm Chơn pháp?/ 

Tô điểm non sông/ Đạo lẫn Đời/. 

THƯỢNG PHẨM CAO QUỲNH CƯ 
Sinh : Mậu-Tý (1888), Qui: 01-03-Kỷ-Tỵ (1929) 

************ 

Ngoãnh lại mà đau/ cảnh đoạn tràng/ 

Cỏi Thiên mừng đặng/ dứt giây oan/ 

Nợ trần đã phủi/ lòng son sắt/ 

Ngôi vị nay vinh/ nghĩa đá vàng/ 

Cổi tấm chơn thành/ lòa nhựt nguyệt/ 

Phơi gan chí sĩ/ nhuộm giang san/ 

Bốn mươi hai tuổi/ sanh chưa phỉ/ 

Để mắt xanh coi/ nước khải hoàn/ 

************ 

THƯỢNG SANH CAO HOÀI SANG 
Sinh: 29-7- Tân-Sữu (dl: 11/9/1901) 

Qui: 26-3-Tân Hợi ( 1971) 

Từ lúc đưa tay/ nắm Đạo quyền/ 

Nguyện đem thi thố/ tấm trung kiên/ 
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Độ đời quyết lánh/ vòng danh lợi/ 

Trau chí tìm noi/ bậc thánh hiền/ 

Từ ái làm nền/ an thổ võ/ 

Đức ân dụng phép/ tạo nhơn duyên/ 

Những mong huệ trạch/ trên nhuần gội/ 

Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyền 

************ 

 

BẢO PHÁP NGUYỄN TRUNG HẬU 
Sinh: 5-3-Nhâm-Thìn ( dl:01/04/1892) 

Qui thiên : 7-08-Tân-Sữu (1961) 

Bài số 1: Trước khi thài được bài này được vài năm 

Nhà Phật hôm nay/ giữ Đạo mầu/ 

Phiền ba ngãnh lại/ có vui đâu/ 

Tẻ đường phi thị/ noi đường tịnh/ 

Tìm cửa từ bi/ lánh cửa hầu/ 

Xác thịt trãi qua/ miền gió bụi/ 

Nắm xương nhờ gởi/ bóng tan du/ 

Lữa lòng dục tắt/ từ nay hẳn/ 

Giọt nước nhành dương/ gội tắm sầu/ 
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Bài thứ 2: sau này đổi lại thài luôn 

Tô điểm non sông/ ngọn bút thần/ 

Cho Đời lẫn Đạo/ hưỡng Thiên ân/ 

Cho mầm son trẻ/ sương đầm thấm/ 

Cho cội già nua/ mốc đượm nhuần/ 

Cho cảnh thanh bình/ về sớm sớm/ 

Cho long ưu ái/ nhẹ lâng lâng/ 

Cho tình nhân loại/ xe săn mối/ 

Cho khắp năm châu/ bốn biển ngần/ 

************ 

BẢO ĐẠO CA MINH CHƯƠNG 
Sinh : Giáp-Tuất (1874) 

Qui : 19-10-Mậu Thìn ( 1928) thọ 78 tuổi 

Thủ phận/ rước hồn/ kiếp nhập hồi/ 

Gạn công/ tính quả/ định theo ngôi/ 

Sạch trong/ tâm tánh/ lo trau trước/ 

Cân tạo/ song bằng/ chẳng để lơi/ 

************ 
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BẢO THẾ LÊ THIỆN PHƯỚC 
Sinh :4-6-Ất-Mùi (1895) 

Qui : sáng 6g30’ 17-3-Ất Mão ( dl: 27/4/1975) 

Bảo trọng/ vạn linh/ hiệp Chí-linh/ 

Thế nguy/ chuyển loạn/ lập hòa bình/ 

Cứu đời/ mở Đạo/ kinh luân sẵn/ 

Nước Việt/ trông chờ/ sách cứu tinh/ 

************ 

HIẾN PHÁP TRƯƠNG HỮU ĐỨC 
Sinh : 02-02-Canh Dần (1890) 

Qui : 15-12-Ất Mão (1975) 

HỬU-ĐỨC/ mừng nay/ đã gặp THẦY/ 

Chẳng cong/ ao ước/ cái không hay/ 

Mừng nay/ gặp Đạo/ lòng mong muốn/ 

Chí quyết/ cùng nhau/ để hiệp vầy/ 

************ 

HIẾN ĐẠO PHẠM VĂN TƯƠI 
Sinh : 15-12-Bính-Thân ( dl: 17/01/1896) 

Qui : 23 giờ khuya đêm mùng 8-4 Âl Bính Thìn ( dl: 
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6/5/1976), nhằm ngày Vía Đản sanh Đức Phật Thích Ca, 

hưởng thọ 8 tuổi. 

( không có bài thài riêng, hành lễ đám tang tại tư gia 

gần cầu chữ Y, linh cửu đưa về đất nhà Cần Giuộc an 

táng, thài chung bài “THẬP NHỊ THỜI QUÂN”. vì bị 

ngưng cơ bút) 

HIẾN THẾ NGUYỄN VĂN MẠNH 
Sinh : Giáp-Ngọ (1894) 

Qui : 15-01-Canh-Tuất (dl: 1970, thọ 77 tuổi) 

HIẾN mình/ cho Đạo/ buổi sơ khai/ 

THẾ cuộc/ vần xoay/ dạ chẳng nài/ 

CHƠN chánh/ quyết tâm/ lo lập đạo/ 

QUÂN thần/ vẹn nghĩa/ cảm bi ai / 

KHAI PHÁP TRẦN DUY NGHĨA 
Sinh : 17-8-Mậu-Tý (dl : 1888) 

Qui :22-01-Giáp-Ngọ (dl: 1954) 

Đã chán công danh/ dưới phép người/ 

Đem thân cửa Phạm/ để nên nơi/ 

Lóng Chuông Bạch Ngọc/ hồi hồn tục/ 

Nghe Trống Lôi Âm/ tỉnh mộng đời/ 
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Nắm pháp thiêng liêng/ dìu Thánh vị/ 

Cầm cân công lý/ giữ ngôi Trời/ 

Dầu chưa trọn nghĩa/ Thiên thơ định/ 

Giác ngộ dìu theo/ cũng kịp thời 

********* 

KHAI ĐẠO PHẠM TẤN ĐÃI 
Sinh : 28-7-Tân-Sữu (dl:10-9-1901) 

Qui : 21g10’, 19-2-Bính-Thìn (19-3-1976), thọ 76 tuổi 

KHAI mở/ Cao Đài/ độ chúng sanh/ 

ĐẠO mầu/ giải thoát/ giống dân lành/ 

CHƠN truyền/ cố vẹn/ Đạo nhà vững/ 

QUÂN quản/ dân quyền/ dứt chiến tranh/ 

*********** 

KHAI THẾ THÁI VĂN THÂU 
Sinh : Kỷ-Hợi (1899) 

Qui : 5 giờ chiều, 2-6-Tân-Dậu (dl: 3-7-1981) 

(không có bài thài riêng lúc hành lễ tang thài chung bài 

chư vị “THẬP NHỊ THỜI QUÂN” tại Cần Giuộc, và an 

táng nơi đất nhà Cần Giuộc. Vì lúc bấy giời bị ngưng cơ 

bút) 

11 
 



TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG 
Sinh : 25-10-Quí-Tỵ (dl: 1893) 

Qui : 15-01-Ất-Tỵ (dl: 1965), thọ 73 tuổi 

TIẾP điển/ Trời ban/ độ chúng sanh/ 

PHÁP luân/ thường chuyển/ rạng Thiên Đình/ 

CHƠN như/ đắc vị/ nhàn Tiên cảnh/ 

QUÂN Thánh/ Thần minh/ kiến Đạo thành/ 

TIẾP ĐẠO CAO ĐỨC TRỌNG 
Sinh : 20-4-Đinh-Dậu (dl: 21-5-1897) 

Qui : 23-5-Mậu-Tuất (1958), thọ 62 tuổi 

Cổi xác phàm/ vui lại cảnh Tiên/ 

Độ sanh phỉ hiệp/ tạo nên giềng/ 

Tuồng đời dầu chẳng/ tròn nhơn nghĩa/ 

Nợ Đạo rồi xong/ gát bút nghiêng/ 

Cỏi Thánh nhàn xem/ tranh đảnh túy/ 

Chơn mây ngẫn chạnh/ bạn rừng thiền/ 

Từ đây dạo khắp/ Trời non nước/ 

Nâng giúp quần sanh/ hưởng huệ duyên/ 

********** 
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TIẾP THẾ LÊ THẾ VĨNH 
Sinh : Quí Mão (1903) 

Vào năm Ất-Dậu (1945), lúc nầy được 43 tuổi, bỗng 

nhiên Ngài bị mất tích cho đến nay chưa biết sống chết 

ra sao nên Ngài cũng không có bài hiến lễ riêng và không 

có ngày cúng kỷ niệm 

THẬP NHỊ THỜI QUÂN 
12 TƯỚNG SOÁI của THẦY  

(Thài nhập chung vào một bài nầy) 

Tướng Soái/ Thời Quân/ đã đạt thành 

Công trình/ lập Đạo/ sử nêu danh 

Ngàn năm/ để tiếng/ đời ca tụng 

Không hổ/ mặt mày/ với kiếp sanh 

************ 

ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG 
THƯỢNG TRUNG NHỰT 
LÊ VĂN TRUNG Sinh: Bính-Tý (1876) 

Qui :13-10-Giáp-Tuất (dl: 19/11/1934, thọ 59 tuổi) 

Càn khôn quen thú/ phướng linh tiêu/ 

Thấy khổ trần gian/ nghịch Thánh điều/ 
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Mượn xác phàn/ rêu cây Phất Chủ. 

Nương cơ tạo/ xũ phướng Tiêu Diêu. 

Bầu linh khổ hải/ đưa thêu cạn/ 

Gậy sắt nhơn sanh/ chống dắt dìu/ 

Muôn dặm cửa tiên/ chừa bước tục/ 

Cỏi lau trở gót/ ruột trăm chìu/ 

********** 

NGÀI ĐÀU SƯ: THÁI THƠ THANH 
( NGUYỄN NGỌC THƠ) 

Sinh : Quí Dậu (1873) 

Qui : 21-7-Canh Dần (1950) thọ 78 tuổi 

Tu thân giáo hóa/ chỉnh đời thanh/ 

Đồng chúc lê dân/ hưởng phước lành/ 

Cỏi tục cầu an/ kinh tụng niệm/ 

Lời truyền nguyện thấu/ đến cao xanh/ 

Mưa nhuần gió thuận/ Nghiêu- Thanh tịnh/ 

Nắng tốt tuyết hòa/ Thuấn-VÕ thanh/ 

Đồng hưởng đời-đời/ câu thạnh trị/ 

Tiêu diêu khoái lạc/ chí anh hùng/ 

******** 
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NGÀI ĐẦU SƯ: THÁI BỘ THANH 
Qui : 27-09-Bính-Thìn (1976) 

Giáo-Tông / ban chức / Thái-Đầu-Sư / 

Lao khổ / bao nhiêu/ cũng chẳng từ / 

Lục-Bá / Tam-Thiên / công quả mãn / 

Nhứt thời / dắc pháp / ngộ chơn như / 

********** 

ĐẦU SƯ THƯỢNG SÁNG THANH 

Sinh : Mậu-Tý (1888) 

Qui : 11giờ30’ tý thòi, mùng 8 tháng giêng (01)- Canh –

Tuất (1980, thọ 93 tuổi), ngay ngày Lễ Vía cúng ĐỨC 

CHÍ TÔN 

Sáng đèn / cánh bướm / phải điêu tàn / 

Phải biết / gần quan / mới hiểu quan / 

Thinh thế mượn / con tua / trả lại / 

Thử chơn danh / mối Đạo / tìm đàng / 

********** 

ĐÀU SƯ NGỌC NHƯỢNG THANH 

Qui: 12-09 

Từ thuở chung vai / gánh Đạo quyền / 
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ĐẦU SƯ phái Ngọc / thọ ân Thiên / 

Xã thân hành hóa / gìn chung thủy / 

Bủa đức dìu nhân / vẹn chí nguyền / 

Khổ hạnh từng cam / cơn gió ngược / 

Gian lao lắm chịu / buổi chinh nghiêng / 

Qua bao thử thách / lòng không mãn / 

Xông lướt sông mê / vững lái thuyền / 

********** 

NỮ ĐẦU SƯ: LÂM HƯƠNG THANH 
Sinh: Giáp Tuất (1874) 

Qui: 8/4/Đinh Sửu (dl: 17/05/1937), thọ 64 tuổi đúng vào 

lễ Thánh Đản của Đ.PHẬT THÍCH CA. 

Đầy giỏ Hoa Lam / chất ái tình/ 

Y theo mật luật / của khuôn linh/ 

Thử căn linh thể / nơi phàm tục/ 

Mới hướng hồng ân / chốn ngọc đình/ 

Nam Hải là bờ / ao Thất Bửu/ 

Tây Ninh nền Tổ / Quán Tam Thanh/ 

Thuyền từ trở lái / lìa sông lệ/ 

Nhớ bạn chơn mây / gởi tất thành/ 
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********** 

NỮ ĐẦU SƯ: NGUYỄN HƯƠNG HIẾU 

Sinh: Đinh Hợi ( 1886) 

Qui: 14 giờ, 11/5 nhuần Tân Hợi (3/7/1971) thọ 85 tuổi 

Tu hành gắng chí / lập dày công/ 

Đến buổi chung qui / hưởng phước hồng/ 

Cửa Đạo gay go / trường khổ hạnh/ 

Đường Tiên nhàn rỗi / bước thong dong/ 

Lợi danh ví muốn / cho đầy đủ/ 

Tội lỗi càng thêm / nỗi chất chồng/ 

Cuộc thế chẳng qua / trò mộng ảo/ 

Ngày vè nhắm mắt / nắm tay không/ 

********** 

NỮ ĐẦU SƯ: HƯƠNG LỰ 
Sinh: 26/6/ Mậu Dần (1878) 

Qui: 22/11/ Nhâm Tý (27/12/1972) thọ 95 tuổi 

HƯƠNG thơm / ngào ngạt / Đạo kỳ ba/ 

LỰ tỉnh / hồng quần / Thánh đức ca/ 

NƯƠNG bóng / từ bi / dìu chủng tộc/ 

NƯƠNG cơ / thoát tục / thức con nhà/ 

17 
 



********** 

 

BÀI THÀI THÁNH TỔ 
Đầu năm vào mùng 3 tết cúng Tổ chung tất cả cho những 

nghề. Thài chớ ngoài ra không đọc kinh chi cả. 

Nhớ ơn / Thánh Tổ / đã dày công/ 

Bá nghệ / truyền ban / các giống dòng/ 

Tô điểm / văn minh / ngày tỏ rạng/ 

Muôn dân / vạn Quốc / thọ ân hồng/ 

********** 

 Hằng năm vào Trung Thu, ngày Rằm (15) tháng 8 tại 

Tòa Thánh Tây Ninh có tổ chức cuộc lễ HỘI YẾN 

DIÊU TRÌ CUNG. 

Bài Thài LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG 

Bài thài: Đức PHẬT MẪU 
(giọng Đão Ngũ Cung) 

CỬU kiếp Hiên viên thọ sắc Thiên.  

THIÊN Thiên cửu phẩm đắc cao huyền. 

HUYỀN hư tác thế Thần Tiên nữ. 

NỮ hão thiện căn đoạt cửu Thiên. 
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********** 

NHỨT NƯƠNG 
(ngâm giọng Đông Đình) 

Hoa thu ủ như màu thẹn nguyệt 

Giữa thu ba e tuyết đông về. 

Non sông trãi cánh tiên lè 

Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau. 

********** 

NHỊ NƯƠNG 
Cẩm tú văn chương hà khách đạo 

Thi Thần tửu Thánh vấn thùy nhân 

Tuy mang lấy tiếng hồng quần. 

Cảnh Tiên còn mến cỏi trần anh thư. 

********** 

TAM NƯƠNG 
Tuyến đức năng thành đạo 

Quãng trí đắc cao huyền 

Biển mê lắc lẽo con thuyền 

Chở che khách tục cửu tuyền ngăn sông. 

********** 
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TỨ NƯƠNG 
Gấm lót ngõ chưa vừa gót ngọc 

Vàng treo nhà ít học không ưa 

Đợi trong nho sỉ tài vừa 

Đằng giao khởi phụng khó ngừa Tiên thi. 

********** 

NGŨ NƯƠNG 
Liễu yễu điệu còn ghen nét đẹp 

Tuyết trong ngần khó phép so thân 

Hiu hiu nhẹ gót phong trần 

Đài sen mấy lượt gió thần đưa hương 

********** 

LỤC NƯƠNG 
Huệ ngào ngọt đưa hơi vò diệu 

Đứng tài ba chẳng thiếu tư phong 

Nương mây như thả cánh hồng 

Tiêu diêu phất phướng cỏi tòng đưa Tiên 

********** 

THẤT NƯƠNG 
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Lễ bái thường hành tâm Đạo khởi 

Nhân từ tái thế tử vô ưu 

Ngày xuân gọi thế hão cừu 

Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên 

********** 

BÁT NƯƠNG 
Hồ HỚN Hoa sen trắng nỡ ngày 

Càng gần hơi đẹp lại càng say 

Trêu trăng hằng thói dấu mày 

Cợt mây tranh chức Phật đài thêm hoa 

********** 

CỬU NƯƠNG 
Khiết sạch duyên trần ven giữ 

Bắc Liêu ngôi cũ còn lời 

Chính chuyên buồn chẳng trọn đời 

Thương người noi Đạo Phật Trời cũng thương. 

********** 

CÚNG ĐÌNH THẦN 
Bài Thài toàn bài giọng đảo Ngũ Cung 
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NGHINH THẦN 
( Thài giọng đảo Ngũ Cung, thài suông Lễ không đi)  

Việt Nam an bờ cỏi 

Quốc gia rày vận mở trùng hưng. 

Hồng ân Thần huệ gội nhuần 

Hưng trung dân chúng lễ mừng cầu an 

********** 

TỪNG HƯƠNG 
Trầm đoàn khói tỏa năm mây 

Mùi hương phưỡng phất cao bay chín từng. 

Tường vân chiếu diệu muôn trùng 

Quốc dan mến đức tôn sùng oai linh. 

TỪNG SƠ (10 bước) xây lưỡng nghi 

Vô đầu đờn giọng nam xuân, chầu đủ 4 lái trống gài qua 

đão lễ xây và thài giọng đão đủ 10 bước, bốn chữ cuối 

(hai chữ trước còn giọng đão, hai chữ sau trở giọng xuân). 

Từng sơ / lễ hiến tôn Thần / 

Phục hưng / quốc vận / muôn dân thạnh cường / 

Tâm trung / chống vững miếu đường / 

Tửu bôi / cung hiến / quỳnh tương –kính thành / 
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(Trổ xuân) 

TỪNG TRUNG (8 bước) 

(Xây Tứ Tượng, cũng giống như từng sơ) 

Rượu đào / kỉnh hiến Thần linh / 

Oai linh chánh khí / chứng minh nghi tiền / 

Cúc cung / lễ bái chí thiền / 

Thù công báo đức / phục nguyên – hoàn đồ / 

                           (Lên xuân) 

********** 

TỪNG CHUNG (7 bước) 

Xây Bát Quái, cũng giống như trên. 

Từng chung / cung hiến quỳnh tương / 

Thần ân Thánh đức / nêu gương khí hùng / 

Cảm thành lai cách đình trung / 

Nguyện cầu quốc thới / lạc hồng – vĩnh an / 

                              (Lên xuân) 

********** 

TỪNG TRÀ 
(Lễ đi suông như từng hương) 

Thành tâm lễ hiến thanh trà 
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Thần ân bảo trợ quốc gia thạnh cường 

Việt Nam rộng mở biên cương. 

Nhơn tâm lạc nghiệp thái bường muôn năm./. 

CÚNG ĐÁO TUẾ 
Bài Thài ( tất cả 3 bài đều giọng Đảo, 12 bước) 

TỪNG PHAN (12 bước) 

Trai phạn / xin dâng / thọ phước lành / 

Nghìn thu / hạnh đức / rạng thịnh danh / 

Thủy chung / vẹn giữ / gương thanh nghĩa / 

Trọn hưởng / hồng ân / buổi Đạo thành / 

********** 

TỪNG TỬU (12 bước) 

Hồng tửu / kính dâng / chúc thọ trường / 

Tinh thần / quì thể / đặng an khương / 

Tâm thành / đức vẹn / nêu gương Đạo / 

Đát Việt / trùng hưng / hưởng thái bường / 

********** 

TỪNG TRÀ (12 bước) 

Thanh trà / mỹ vị / lễ xin dâng / 
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Đào tuế/ ngươn sanh / chí lục tuần / 

Hạnh ngô / Tam Kỳ / Thiên tứ phước / 

đạo thành / Đời rạng / hưởng phong thuần / 

********** 

Tiếp đọc bài KHÁNH CHÚC 
Giọng Nam Xuân 

Mừng nay Đào Tuế chi kỳ 

Kỉnh dâng khánh hạ lễ nghi trang hoàng 

Cầu cho thọ tỷ nam san 

Miêng trường bá tuế thanh quang tinh thần 

Tận trung ái quốc ưu dân 

Đạo Trời vẹn phận nghĩa nhân vẹn toàn 

Hưởng hờ hồng phước rưới chan, 

Thông minh Đạo lý dìu đàng .. nam(nữ)..nhi 

Phải trang cách vật trí tri, 

Tửu trà thực phẩm lễ nghi chúc mừng. 

Ngày nay Đào Tuế... (lục) tuần, 

Chúc cho quí thể tinh thần an khương. 

Chúc cho vạn sự thái bường, 

Đạo thành đời rạng miêng trường bá niên. 
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********** 

 

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN 
VICTO – HUYGO 

Ngày 22/5/dl. Bài thài giọng Đảo ( 12 bước) 

Nguyệt rạng / đông thiên / đã sáng soi / 

Tâm linh / chiếu thấu / bốn phương Trời / 

Chơn truyền / cứu thế/ xa tai ách / 

Nhơn Đạo / tuần hoàn / độ khắp nơi / 

********** 

Đọc kinh bài Đức NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN 

 

Bạch Vân Động đèn hồng chói tỏ. 

Thanh Sơn đài diệu vỏ Tiên Ông. 

Bấy lâu Tu luyện dày công, 

Đắc thành chánh quả độ trong Tam - Kỳ. 

NGUYỄN BỈNH KHIÊM tầm Tiên ẩn dạng. 

TRÌNH QUỐC CÔNG là Trạng nhà Nam. 

Sớm khuya ở chốn thanh am. 

Tu tâm luyện tánh chẳng ham mến trần. 
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Tầm chơn lý ngõ gần Tiên Thánh. 

Học Vô vi đặng lánh phàm gian. 

Thú vui hai chữ thanh nhàn. 

Thung dung tự tại chẳng màng đai cân. 

Dạy đệ tử ân cần mối Đạo. 

Truyền phép mầu CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM 

Âu Bang trần thế giáng lâm 

VICTO là họ tên nhầm HUGO 

Nhà văn sĩ bày phô lẽ chánh. 

Nắm kinh luân nặng gánh cơ đồ 

Nhà nhà có phúc hồng phô. 

Cũng nhờ kinh sách HUGO dạy truyền. 

Đầu vọng bái tiền hiền CHƯỞNG ĐẠO 

Chứng Lễ thành lòng thảo chúng sanh. 

Ban ơn nhỏ phước dân lành. 

Vun trồng cây Đạo trỗ nhành đươm bông. 

Từ Bính Dần bóng hồng Phổ Độ. 

Chói Càn Khôn cứu khổ nhơn sanh. 

Nhờ ơn Các Đấng trọn lành, 

Giáng cơ chỉ bảo mối manh Đạo Trời. 
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Năm ĐinhMão phổ thông Tần Quốc. 

Đức NGUYỆT TÂM đắc nhứt chỉ truyền, 

Lập thành hội thánh KIÊM BIÊN 

Mở mang Đạo cả ban truyền Ngoại giao. 

Ơn giáo hóa đồng bào KIỀU VIỆT, 

Đức từ bi chi xiết gội nhuần, 

Hiện nay đạo hữu vui mừng, 

Tự do tín ngưỡng nhờ chung Đức Ngài. 

Lễ lỷ niệm phô bày nghiêm chĩnh. 

Dầng tất thành cung kỉnh Thánh linh. 

Mong nhờ lượng cả thinh thinh, 

Thi ân bố đức hóa sanh giúp đời. 

********** 

Bài thài ĐỨC NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ 
 

Vị quốc bôn ba ở nước ngoài. 

Ý mong chưa đoạt đoạn trần ai. 

Tủi mừng chưa biết giờ tiền định. 

May đặng duyên xưa ngự Quốc Đài. 

Kinh ĐỨC NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ 
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(Giọng Xuân Nữ) 

Thời gian thấm thoát trôi qua. 

Nước non hớn hở cỏ hoa ngậm ngùi. 

Đại tường ngày tháng tới nơi, 

Ai người thức dạ ai người chí công. 

Nhớ xưa CƯỜNG ĐỂ sổ lòng. 

Bôn ba Hải Ngoại non sông một chèo. 

Sỉ phu trong nước hướng theo, 

Cánh bườm Bắc hải con chèo VIỆT NAM. 

TĂNG BẠC HỔ / với SÀO NAM / 

Ra đi vì nghĩa việc làm vì dân. 

Nêu danh cách mạng tinh thần. 

Gọi người đồng chủng góp phần bước ra. 

Khi NHỰT BẢN / lúc TRUNG HOA / 

Hoành Tân Thượng Hải những ngày nguy nan. 

Gặp Dưỡng Nghị / Quốc sự bàn / 

Tâm đầu ý hợp quan san chẳng từ. 

LƯƠNG NGỌC QUYẾN / với thiên tư / 

CHẤN VỦ - HỌC HIỆU tai cừ xuất thân. 

KỲ NGOẠI HẦU / TRẠC THANH XUÂN / 
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Cùng ăn cùng học chuyên càn anh em. 

Tung hoành kể đã bao phen 

Xiêm La Đức Quốc chí bền xông pha. 

Luân Đôn vận động nước nhà, 

Toàn quyền xa lộ thiết tha yêu cầu. 

Lạ thay là KỲ NGOẠI HẦU. 

Nung gan đúc chí trước sau vững bền. 

Non sông ghi dấu họ tên, 

Một lòng vì nước chẳng quên vì nhà. 

Bốn mươi năm / Nhựt Bổn qua / 

Tấm lòng vì quốc thân là cỏ cây. 

Trời Nam hưng vận ngày nay, 

Hồn về chín suối xác rày thành tro. 

Ra đi bao nỗi hẹn hò, 

Tinh trung báo Quốc ra tro cũng đành. 

Nghìn thu tỏ mặt tài danh, 

Sử xanh còn đó đành rành ghi tên, 

Ngoài hoạt động / chẳng ai quên / 

Biết bao tác phẩm lưu truyền đến ta. 

Đồng minh phục Quốc làm ra, 
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Chính cương giải nghĩa những là tương thân. 

VIỆT – NAM nghĩa liệt trung thần, 

Những ai vì nước vì dân qua đời. 

Quang Phục Quân / phương lượt rồi / 

Gọi người Quốc sĩ, gọi người trung cang. 

Thuốc Tiên lấy / linh hồn đang / 

Ngõ hầu bồi bổ ruột gan anh hùng. 

Dân Bản / chủ nghĩa / thành công / 

Ấy là phương sách hưng vong duy trì. 

Dư cửu niên / lại sở trì / 

Đấy là chủ nghĩa thạnh suy nước nhà. 

Chúc phần phiêu bạc cỏi xa, 

Một lòng vì nước vì nhà tận trung. 

Thiên hồ / Đế hồ / tron xong / 

NGÀI CƯỜNG ĐẺ / một tâm lòng / xót xa / 

Đến nay thân đã về già, 

Nước nhà độc lập vẫn là lênh đênh. 

Trăm năm ghi lại chút tình, 

Vỏ toàn bất khả đinh ninh trở về. 

Sắt son giữ trọn lời thề, 
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Biển đông vi hận hồn quê mơ màng. 

Nắm tro giữ đất phù tang, 

Tiếng quyên réo rắc phụ phàng Trời xanh 

Gió đưa lay động bức mành, 

Phải hồn tinh vệ xót tình tha phương. 

Đại tường gãy khúc đoạn trường, 

Càng nhìn thấy cảnh càng thương nổi lòng 

Xa-xa nhắn với Hóa-Công, 

Đau lòng Quốc rũ uổng công dã tràng ./. 

********** 

KINH TẾ CHIẾN SĨ TRẬN VONG 

Giọng Xuân Nữ 

Nợ cung kiếm chiến chinh là nghiệp, 

Giúp quốc dân sánh kịp tha bang 

Xông pha ra chốn chiến tràng, 

đắng cay cam chịu gian nan không sờn. 

Nguyện lấy sức đền ơn cương thổ, 

Dốc lòng lo báo bổ ơn nhà, 

Trần hoàng gió bụi xông pha, 

Dựng nên Tổ nghiệp mấy tòa thiên nhiên. 
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Gầy việc cả truân chuyên lắm nỗi, 

Lướt trận tiền mở lối chông gai. 

Ngăn quân là bậc thiên tài 

Đỡ nâng quốc thể đến ngày hiển vinh. 

Đạp gió tuyết phận mình cam chịu, 

Muôn kiếp sanh bận bịu giang sơn, 

Muôn dân thất quốc câm hờn 

Định an nước cũ chi sờn lòng trai. 

Ách nô lệ ngày nay hầu dứt, 

Nước quật cường nhờ sức toàn dân 

Hồn thiêng rày đã tỉnh lần, 

Muôn năm chung hưởng hồng ân của Trời. 

Cơ tiến hóa đời đời chói rạng, 

Giữ nghĩa nhân rọi sáng Đạo mầu, 

Bảo sanh bủa khắp năm châu, 

Toàn cầu chung hưởng phép mầu chí linh 

Mưu định quốc anh linh trị nước, 

Giúp giống nòi bảo được tự do, 

Hiển vih là phước Trời cho, 

An nguy vận nước chung lo mối giềng. 
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Nay nhân quả tiền khiên vừa mãn, 

Cỏi hư linh cách biệt trần ai, 

Hồn thiêng nương bóng Cao Đài, 

Theo vầng nhựt nguyệt ra ngoài càn khôn. 

Trọng nghĩa bạn linh hồn xin nhớ, 

Trợ cho nhau nâng đỡ nghiệp nhà. 

Rượu nồng xin chớ bỏ qua, 

Tình thâm hưởng cạn mới là tri âm. 

Công chinh chiến nay gần tỏ rạng 

Đuốc từ bi rọi sáng tâm hồn, 

Lọc lừa thế giái bôn chôn, 

Lần theo đuốc huệ bảo tồn chúng sanh. 

Công viên mãng đường mây nhẹ tách, 

Lánh bến mê phủi sạch bợn trần. 

Sống làm Tướng / thác làm Thần / 

Hiển linh xi chứng tâm lòng tiết trung./. 

********** 

Bài thài cúng ĐỨC VUA HÀM NGHI 

Nhìn ra xe ngựa cảnh phồn hoa. 

Giống trống Trời Nam hiệp nước nhà. 
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Đem mối cựu thù tô xã tắc, 

định giềng tân thế cứu sơn hà. 

vì do quyền lợi nên đánh vậy, 

ấy bởi hư danh mới thế à. 

Cứu thế từ đây nhờ Đạo Pháp. 

An dân lập Quốc tại kỳ ba. 

********** 

Bài thài cúng VUA THÀNH THÁI 

Tách bước đồ lưu nhớ hận nhà, 

Buồn cho thân thể đã về già. 

Mong nhờ liệt sĩ toan trau sửa, 

Đấp điểm non sông gấm vóc ta. 

********** 

Bài thài cúng ĐỨC VUA DUY TÂN 

Mở lối nghĩa nhân quét hận thù, 

Qua vòng tân khổ Quốc gia thu. 

Cái gia khó có nay nhờ Đạo, 

Về cỏi Hư linh cũng vận trù. 

********** 

Bài thài cúng ĐỨC VUA DUY TÂN 
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Lỡ bước qua sông chẳng kịp đò, 

trí cao khéo định khỏi phiền lo, 

anh hùng định thế chưa an thế, 

chỉ tiếc mày râu chẳng vẹn trò. 

 

 

 

Thương gởi những bài thài cho các em học 

Thánh Đại Niên Đạo 78 

NGUYỄN THI CHỮ 

 

 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỌ 

(THẤT THẬP THẤT NIÊN) 

TÒA THÁNH TÂY NINH 
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