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Nước Việt Nam một miền linh địa
Có rồng vàng thánh địa mai sau
Nước Nam hơn cả nước Tàu
Trung ương ba cõi người mau rõ tường

4

Điển Mẫu Mẹ hay thường soi chiếu
Khắp năm châu chưa hiểu lòng ta!
Diêu Trì Mẫu Mẹ đó mà
Càn khôn vũ trụ ta bà giáng lâm

8

Kêu gọi người xa lầm tri kiến
Nhà bác học cải thiện mà tu
Đừng như những kẻ đui mù
Tạo bom nguyên tử chôn vùi tâm thân

12

Khắp các nước xa gần nghe Mẫu
Lo tu thân để khỏi nạn tai
Năm nay đã là mười hai
Cuối năm có nạn tương lai khó hồi

16

Khắp trong nước ôi thôi đủ thứ
Nước Hoa Kỳ bị thử nạn tai
Dân chúng chia ra làm hai
Biểu tình chống đối mấy ai có tường

20

Ông Tổng Thống mới thương hại chúng
Nhiều người thương được trúng cử hai
Ngày đêm tận lực miệt mài
Giúp mà đất nước không ai sánh bằng

24

Ai người biết đức năng thắng số
Mau tu thân Mẫu độ cho liền
Ngày đêm Mẫu ban thánh hiền
Độ cho gia quyến tham thiền thoát thân

28

Mẫu đã sai Hung Thần xuống thế
Bảy mươi hai vị đã hóa thân
Thâu hết những kẻ vô thần
Không tu không biết Thánh Thần là đâu

32

Ba mươi sáu vị thâu linh khí

Ban cho người địa vị sổ ghi
Cũng trong hàng ngũ Vô Vi
Cùng chung gánh vác từ bi độ đời

36

Cuối năm Thìn người đời hung ác
Tại tánh tham chẳng khác quỷ ma
Nhiều người hung dữ bước ra
Tự xưng Minh Chúa Phật Cha đủ loài

40

Mẫu biết được cơ hoại sắp tới
Khắp năm châu cùng với Thiên Đình
Ban ra một quyển Chơn Kinh
Để đời biết được tâm linh Mẫu hiền

44

Mẫu thương người tham thiền niệm Phật
Chọn miền Nam cho Phật giáng cơ
Từng giây từng phút từng giờ
Mẫu thương sanh chúng chẳng giờ nghỉ ngơi 48
Tâm của Mẫu đời đời bất diệt
Các con tu phải biết từ bi
Phát tâm tu Pháp Vô Vi
Mai sau tận rõ Vô Vi chơn truyền

52

Niệm Phật đúng mặt hiền như Phật
Sáu chữ này mới thật người tu
Thoát ra thể xác ngục tù
Xuất hồn đảnh lễ ngao du Thiên Đàng

56

Nay xuống điển Mẫu bàn cơ mật
Đến năm sau mới thật hùng anh
Khắp nơi các xứ đua tranh
Dùng bom nguyên tử cạnh tranh láng giềng 60
Nước Hồi Giáo mới liền tụ tập
Thành một ban thiết lập Đạo Hồi
Rồi sau sẽ được chia đôi
Hai bên thiện ác trau dồi tâm linh

64

Nước I-ran thình lình đánh trước
Vào Is-rael như nước vỡ bờ
Is-rael trả đũa bất ngờ
Dùng bom nguyên tử bắn bờ Biển Tây

68

Giờ nói đến bọn Tây bọn Ý
Họp sức lại hùng vĩ đạo quân

Đánh vào Hồi Giáo ngang lưng
Trên không bắn đạn không ngưng giây nào 72
Trong lúc đó Mỹ nào yên nghỉ
Bị nội chiến nước Mỹ bó tay
Thừa cơ Trung Quốc đánh ngay
Vào nước Nam Việt dùng ngay Miên Lào

76

Nước Việt Nam tổn hao của cải
Chết rất nhiều cũng tại vô thần
Chiến tranh nguyên tử xa gần
Trận ba thế chiến hết gần chín mươi

80

Mẫu rơi lệ cho người khốn khổ
Lòng quặn đau lệ đổ như mưa
Tình thương Mẫu Mẹ mến ưa
Hy sinh Mẹ chịu cho vừa lòng con

84

Mau lo tu về non nước biếc
Cung Diêu Trì Mẹ đợi lâu rồi
Ước gì con mau phản hồi
Tu tâm dưỡng tánh cho rồi phận con

88

Mẹ giáng bút cho con hiểu rõ
Kiếp nầy đây sắp bỏ nghe con
Đừng mê mà chịu đọa hồn
A Tỳ phải chịu tan hồn đó con

92

Ráng lo tu cho hồn thanh nhẹ
Pháp Đại Thừa Mẹ đã cho ra
Vô Vi là pháp một nhà
Bạch Y Huynh Đệ Di Đà triển khai

96

Niệm sáu chữ để khai cửu khiếu
Mở bộ đầu báo hiếu Mẹ Cha
Lục Tự sáu chữ vậy mà
Càn khôn vũ trụ Di Đà ban ân

100

Pháp Vô Vi có Thần hộ trợ
Soi Hồn rồi được mở Thiên Môn
Điển năng giúp đỡ phần hồn
Ra vào tự tại mới khôn hơn người

104

Pháp Luân Chuyển giúp người nóng tánh
Dùng điển trời đánh đổ lục căn
Ăn năn lục tặc phản hồi

Nhâm Đốc khai mở thoát rồi khổ đau

108

Thương con trẻ lòng đau khó tả
Đợi từng giờ con đã tỉnh chưa
Chốn phàm con mến con ưa
Mong con thức tỉnh Mẹ đưa con về

112

Cảnh phồn hoa con thề ở mãi
Để Mẹ đây phải đợi phải chờ
Đừng như những kẻ thờ ơ
Trong con có Phật bao giờ con hay

116

Không có Thầy ở ngay cho phải
Đến lúc gặp con phải ra công
Công tu công quả con trồng
Gia tăng sức lực Mẫu mong đêm ngày

120

Lúc gặp Thầy chỉ bày Bát Chánh
Đó là lúc con gánh con gồng
Mẫu đây ngày đêm ngóng trông
Chánh đạo con rõ con trồng thiện căn

124

Mục chánh kiến con răn con giữ
Thấy biết là chơn chánh tự tâm
Đừng theo ác đạo lạc lầm
Xa rời Mẫu tử khó tầm đường chơn

128

Chánh tư duy còn hơn tiền bạc
Tham sân si con thật xa ra
Thế gian là cõi Ta Bà
Không sân không hận mới là người tu

132

Mục chánh ngữ người tu phải rõ
Không dối lời bày tỏ minh tâm
Chánh ngữ con chẳng lạc lầm
Có gì nói thật âm thầm chuyên tu

136

Mục chánh nghiệp cho dù hơi khó
Nhưng thành lòng chẳng khó đâu con
Sát sanh hại vật thân mòn
Ngũ giới con giữ chẳng còn nghiệp thân

140

Mục chánh mạng nuôi thân dưỡng tánh
Tránh nghiệp thân xa lánh hại người
Thế gian bao kẻ hại người
Thầy tu nói dối của người đem thâu

144

Chánh tinh tấn con đâu có biết
Vọng tâm nhiều chẳng biết hồi đầu
Niệm Phật môn pháp nhiệm mầu
Tự tu tự tiến trên đầu phát quang

148

Mục chánh niệm chuyển sang tâm đạo
Tham sân si Mẹ bảo con trừ
Như không chẳng phải mòn hư
Vô thường vô ngã khổ như tù đầy

152

Mục chánh định Mẫu Thầy đã dạy
Để tâm yên như vậy mà thiền
Pháp Luân Thường Chuyển tâm yên
Xuất hồn đảnh lễ Phật liền ban ơn

156

Bát chánh đạo tâm thân phải rõ
Là con đường chơn chánh Phật Tiên
Ra công bỏ sức tham thiền
Đời là tạm bợ tham thiền thoát mê

160

Vì vô minh con về chẳng được
Vì dâm ô mà trược bao đầy
Gắng công gắng sức đêm ngày
Thoát vòng lục đạo Mẫu Thầy gần bên

164

Khắp thế gian chẳng nên việc đạo
Người thiếu tu nên tạo khổ hoài
Đến năm Ất Mùi châm ngòi
Chiến tranh nguyên tử trong ngoài tiêu tan 168
Mẹ thương con nên bàn việc nghĩa
Phận làm con giữ chữ nghĩa trung
Nghĩa là nhiệm vụ cho chung
Trung là dũng sĩ nghĩa trung cho tròn

172

Hướng về đạo lo toan việc nước
Cứu đồng bào chẳng rước bọn tham
Trung Cộng một lũ tham lam
Nước Nam phải chịu khổ đau đành lòng

176

Mẹ không thể ngồi không không cứu
Giúp các con vượt cửu trùng đài
Thượng Ngươn Thánh Đức nay mai
Hội đồng Chư Phật ban ân con à

180

Mẫu đã khổ con mà có biết
Lòng quặn đau từ lúc con đi
Mai sau trở lại một khi
Cứu nhân độ thế từ bi khắp cùng

184

Mẫu xuống điển người khùng tay viết
Chuyện bây giờ chẳng phải đâu xa
Như thể nước sôi trụng gà
Khó mà thoát chết vậy mà lo tu

188

Dụng thể xác ngao du khắp chốn
Trong thiên hạ vẫn khốn khổ nhiều
Tâm Mẹ đau khổ bao nhiêu
Thân con chịu cực khổ nhiều con ơi

192

Chiến tranh này tạm thời khóa sổ
Để cho con có chỗ tu hành
Khắp trong thiên địa đua tranh
Máy bay tàu chiến hùng anh khắp cùng

196

Nghe Mẫu dạy qua khùng thể xác
Cuộc chạy đua thây xác khắp nơi
Chiến tranh nguyên tử tạm thời
Một phần còn lại đạo đời ráng tu

200

Năm Đinh Dậu người tu phải biết
Đó là năm thành lập Đại Bang
Việt Nam mở hội thật sang
Chư Bang còn lại sang ngang thỉnh cầu

204

Nước Việt Nam đứng đầu thế giới
Là Đại Bang từ những tiểu bang
Thượng Ngươn tận độ mở màn
Trai tài gái sắc toàn hàng thượng căn

208

Cuộc đại chiến sơn băng thủy kiệt
Sáu chục triệu mới thật còn thôi
Chúng sanh đang lúc quả nhồi
Chẳng ai tỉnh ngộ phản hồi tu thân

212

Cuộc phong thần tranh phân đủ thứ
Hễ ai tu thì đủ điểm vô
Bao nhiêu ma quỷ hồ đồ
Đến giờ phút chót phải vô A Tỳ

216

Cuộc chạy đua cũng vì danh lợi

Khắp thế gian hễ lợi là làm
Chúng sanh chẳng bỏ tánh tham
Tranh đua cướp giựt tham lam đủ điều

220

Mẫu nói nhiều những điều đạo đức
Con ráng nghe một mực con ơi
Tiền căn hậu kiếp đến thời
Phải lo tu trả đạo đời trên vai

224

Mẫu hoằng khai Tam Kỳ Phổ Độ
Để các con tự ngộ bản lai
Mai sau thế giới phân hai
Bên thanh bên trược chọn trai gái hiền

228

Mẫu sai khiến Chư Tiên xuống thế
Lập Đại Bang mà để giúp tu
Các con xóa bỏ tánh ngu
Cùng chung hợp tác chuyển mù chuyển mê 232
Bạch Y Đạo được về tận nước
Giúp Đại Bang từng bước từng giờ
Một nước tuy nhỏ ai ngờ
Đại Bang hùng hậu bây giờ cho ra

236

Khắp thế giới ta bà quá khổ
Cũng tại vì chưa ngộ Chủ Ông
Vô Vi là lối về không
Trong không mà có cõi không vô vàn 240
Mẫu ngự cõi thiên đàng chờ ngóng
Đàn con thơ đang đóng tuồng đây
Đứa điên thiếu học phản Thầy
Đứa ngu phải chịu đọa đầy xác thân

244

Rồi mai đây Thánh Thần giáng thế
Có Hung Thần mà để hại dân
Đứa ngu phải khổ tâm thân
Người tu thì được Thánh Thần chở che

248

Mẹ ra sức chèo ghe sang bến
Giúp các con về bến an toàn
Mau tu không kẻo chết oan
Chiến tranh nguyên tử ruột gan tan tành

252

Nhớ thương con Mẹ đành xuống thế
Lập Cao Đài mà được rạng danh

Giúp con khử trược lưu thanh
Để mau đắc quả khôn lanh về trời

256

Đến năm Mùi Mẹ dời sông núi
Cùng Chư Thần Mẹ đuổi bọn ngu
Lập lại Thánh Đức chuyên tu
Giàu sang hạng nhứt ngàn thu hòa bình

260

Mẫu xuống điển vì tình nhơn loại
Thương đàn con trong cõi Diêm Phù
Chơn Kinh Mẹ gọi chơn tu
Mau mà lập hạnh chuyển mù bỏ mê

264

Mẹ kêu gọi người về Đất Việt
Sau chiến tranh nước Việt rạng danh
Làm người phải biết khôn lanh
Chuyển đời sang đạo công danh sáng ngời 268.
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Mẹ truyền bá chơn kinh hậu thế
Để các con tại thế tu hiền
Làm nên những bậc thánh tiên
Thoát vòng tục lụy khổ phiền thân tâm

4

Pháp thượng thừa con tầm cho đến
Luyện quy tam ngũ đến Phật Trời
Vô Vi đại đạo khắp nơi
Cho dân được hưởng đời đời Thượng Ngươn

8

Mẹ thương con nên thường lui tới
Dạy Vô Vi Pháp mới chơn truyền
Thầy Tư Thầy Tám dạy khuyên
Bạn đạo hưởng ứng mà chuyên tu hành

12

Sáu tháng đầu con thành tâm học
Soi Hồn rồi nhâm đốc mở tung
Niệm Phật đi đứng oai hùng
Chiếu Minh khử trược khắp vùng châu thân

16

Ngũ tạng ấm thì thần mới sáng
Khắp châu thân sáu tháng giải trừ
Trược khí ứ đọng khư khư
Nhờ nơi chánh pháp mới trừ được ra

20

Đến tháng bảy thì là chuyển tiếp
Học tham thiền trực tiếp điển thanh
Pháp Luân Thường Chuyển cho rành
Lưu thanh khử trược tam thanh an nhàn

24

Ba pháp quý mở màn Ngươn Thượng
Soi Hồn đều được hưởng tam quy
Pháp Luân Thường Chuyển Vô Vi
Sáu hơi đầy đủ vậy thì hồn yên

28

Ngồi xếp bằng tâm chuyên đạo hạnh
Niệm Phật liền thấy tánh bổn lai
Quá khứ và chuyện tương lai
Chẳng thèm để ý chẳng ai trông chừng

32

Chuyện hiện tại cũng đừng để ý
Để thân tâm trí ý như tờ

Làm như người đang nằm mơ
Nửa mê nửa tỉnh đợi chờ điển khai

36

Điển ngũ tạng nguyên lai bổn tánh
Thâu gom về một mối thần kinh
Trung tâm điển lực khai minh
Càn khôn vũ trụ anh linh sáng ngời

40

Tinh khí thần của Trời ban bố
Ngay thận thủy điển trổ đi lên
Bộ đầu khai mở hai bên
Âm dương hòa hợp lập nên thánh thần

44

Điển ngũ tạng dần dần khôi phục
Ngồi cho lâu cấu trúc thánh thai
Ba năm nhũ bộ chẳng sai
Ngũ chuyển con đắc tương lai phục hồi

48

Đến Lục chuyển tâm con bất động
Thấy thân tâm thiệt giống Phật Tiên
Gắng công ra sức tham thiền
Đời là cõi tạm dựa nương tu hoài

52

Đạt Thất chuyển noi gương Phật Thánh
Hồn tự do đảnh lễ Cha Trời
Đến Bát chuyển con dời sen tọa
Khắp càn khôn nghe tỏa mùi hương

56

Đến Cửu chuyển con đường Trời Phật
Là Kim Tiên cùng Phật hưởng an
Vô Vi thế giới bạc bàn
Khắp nơi hưởng ứng mở màn Thượng Ngươn

60

Luật tiến hóa con đường vay trả
Chỉ có tu thong thả thoát nguy
Chiến tranh nguyên tử cũng vì
Chúng sanh tham của từ bi chẳng còn

64

Thấy trước mắt của ngon vật lạ
Thấy nước bạn có của hơn ta
Đạn bom nguyên tử chế ra
Đè đầu thiên hạ để ta hơn người

68

Pháp của Mẹ giúp người hiền đức
Tạo Phật Tiên hiệp sức Mẹ Cha
Thiên Tiên cấu trúc Phật nhà

Càn khôn vũ trụ sanh ra phần hồn

72

Nay xuống điển thương con Mẹ dạy
Đấng tối cao là Thầy của chung
Cao Đài tái thế oai hùng
Dựng xây đất Việt cho chung nhơn loài

76

Cuộc đại tạo con nào có biết
Chỉ có Mẹ nắm biết trong tay
Khuyên con ngày tháng dũa mài
Khai minh chơn giác ngày ngày an yên

80

Mẹ xuống điển dạy thiền lần cuối
Vì tận thế vào buổi đảo điên
Chỉ có những bậc tu thiền
Mới là hiểu được cơn điên nhơn loài

84

Mẹ nhắc đi nhắc hoài lúc trước
Đạo Cao Đài từng bước Mẹ khuyên
Những đứa đã được đại duyên
Tham thiền nhập định về miền Bồng Lai

88

Có những đứa tương lai chưa tỏ
Mẹ xuống thơ chỉ rõ Vô Vi
Cơ hoại sắp đến mau đi
Trễ đò thì khổ có khi A-Tì

92

Pháp Vô Vi con thì chuyên tập
Ngày như đêm tu gấp điển khai
Một pháp chẳng cần đến hai
Lưu thanh khử trược tương lai sáng ngời

96

Con tu luyện đạo đời tươi sáng
Chỉ một đời con ráng lên con
Mẹ thương mãi đợi trên non
Con mau về trển Mẹ con gần kề
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Khắp thế giới mọi bề gian khổ
Đến năm sau càng khổ hơn nhiều
Năm Thân thế giới tiêu điều
Hồn ma vất vưởng quạ diều ăn thân

104

Mẹ thương con ân cần dạy bảo
Con ơi con hiếu thảo nghe con
Đường đời sóng gió dập dồn
Mau mà tu tỉnh phần hồn hết mê
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Mẹ thương con trăm bề gian khổ
Tận Diêu cung Mẹ đổ lệ rơi
Thương con chưa biết khổ đời
Chuyển sang đường đạo Cha Trời bớt lo

112

Đạo Cao Đài Mẹ cho ra trước
Giúp các con biết được Mẹ Trời
Làm nên Phật Thánh thảnh thơi
Công tu công quả trọn đời bình an

116

Đạo bí giải con đang gìn giữ
Của Ngôi Hai từng tự cho ra
Huệ Minh lời lẽ thật thà
Giúp con thành đạo Mẹ Cha vui nhàn

120

Mẹ xuống điển để bàn việc đạo
Các con nay thông thạo đã chưa?
Hay là tánh ý làm bừa
Lục căn chưa tỏ để vừa lòng nhau
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Pháp Vô Vi rèn trui tâm đạo
Con hôm nay đã thạo bao nhiêu
Thất tình lục dục còn nhiều
Lưu thanh khử trược theo chiều triển khai

128

Hỏi tương lai Ngôi Hai Giáo Chủ
Đã dìu dắt con đủ hay chưa
Trời thanh có lúc còn mưa
Tâm con động loạn nên chưa hiểu rành

132

Đức Ngôi Hai lòng thành chuyển pháp
Ban cho con một pháp chẳng hai
Rồi đây Pháp Lý triển khai
Trong vòng trật tự tương lai sáng ngời

136

Mẹ gọi con mau thời thức tỉnh
Ráng tu thân Mẹ thỉnh con về
Đường đời đường đạo nặng nề
Thăng hoa luồng điển con về bên trên

140

Mẹ nhắc lại con nên hiểu rõ
Chiến tranh nầy không ngõ thoát đâu
Có tu con mở bộ đầu
Hồn con thoát khỏi cõi sầu vô minh

144

Mẹ nói rõ Thiên Đình ban xuống
Cho thế gian tranh chiến khắp nơi
Rồi đây nước mắt lệ rơi
Chiến tranh nguyên tử khắp nơi tan tành

148

Nước Việt Nam tan tành mây khói
Bị Trung Cộng cũng thói ăn tham
Vô minh những việc chúng làm
Thế giới lên án lòng tham bọn Tàu

152

Những kẻ ác không đầu mà tóc
Bọn vô thần thật ngốc con ơi
Hóa thân chỉ được tạm thời
Ăn trên mặc trước sau đời khổ rên

156

Mẹ xuống điển kêu tên từng đứa
Bọn ác quỷ đã hứa sửa sai
Ngàn năm chúng vẫn lòng hai
Biết sai không sửa thì ai tin người

160

Đến Ất Mùi chúng ngươi sẽ biết
Tự tay ngươi tự giết hại ngươi
Vô thần chẳng nên thân người
Không tin Trời Phật chẳng người nào thương

164

Đến giờ đó ra đường thấy chúng
Bọn công an có súng ngang hông
Thấy bọn chúng tụ rất đông
Bỗng trông thấy Chúa chúng đồng lạy tha

168

Nước Việt Nam có mà Trời Phật
Đã giáng sanh mới thật là đông
Hội nghị sắp tại biển Đông
Là cơ chuyển đổi trên không chuyển làm

172

Người Mỹ sang hội đàm Đông biển
Đến thời cơ Mẹ chuyển giúp đời
Người Mỹ như thể gặp thời
Nhúng tay vào trận tơi bời Cộng Trung

176

Nước Nam Việt một vùng Thánh Địa
Người dân Nam khí nghĩa rất cao
Gặp đời ra đạo Đài Cao
Thánh Thần trọn giúp để vào Thượng Ngươn
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Cơ chuyển hóa tình thương ban rải

Đấng Cao Đài trọng đãi người tu
Thực hành chơn pháp giải mù
Nội tâm khai mở thiên thu an nhàn

184

Cơ phổ độ mở màn Ngươn Thượng
Đến hôm nay con hưởng được bao
Chiến tranh nguyên tử máu đào
Tan xương nát thịt khi nào con hay

188

Cơ chuyển đổi kỳ nầy con nhé
Đừng chần chờ Mẹ hé thiên cơ
Con ơi đừng có chần chờ
Lo mà tu gấp Mẹ chờ đã lâu

192

Nền vật chất được thâu mai mốt
Cơ chuyển đời hoảng hốt con ơi
Hãy chọn cho mình một nơi
Trau dồi tâm đạo đời đời hưởng an

196

Mẹ xuống điển luận bàn cơ mật
Dụng Vô Vi mới thật người tu
Bộ đầu khai mở hết ngu
Chơn tâm hiểu lộ con tu về Trời

200

Hành chơn pháp của Trời ban bố
Soi vào trong con ngộ Chủ Ông
Hồi quang phản chiếu tánh không
Lục thông khai mở cõi không con về
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Quán tâm xem xét khắp năm châu
Âm ba vũ trụ đã bắt đầu
Đại bi cứu khổ thường quán chiếu
Sĩ nhục tâm thành thật nhiệm mầu
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Ta mừng các con. Hôm nay được lệnh của Đấng Thế Tôn cùng các Chư Vị Bề
Trên ban ân điển cùng có vài lời khuyên dạy chúng sanh khắp năm châu lo tu
hành tinh tấn. Đến thời điểm cuối sẽ có Phật Bà cùng Chư Vị Phật Thánh Tiên
cứu vớt.
Quan Công ân độ khắp các nơi
Thánh Chỉ ban ra tận cõi trời
Đế Ngọc âm ba vang khắp chốn
Quân Thần sẵn đón mời ghé chơi
Ghé chơi ban điển ta mời
Bạn bè khắp chốn ăn chơi thỏa lòng
Lâu ngày bạn đã ngóng trông
Cờ vàng ba sọc thỏa lòng chúng sanh
Khắp nơi các nước chiến tranh
Việt Nam cũng bị tan tành còn chi
Công an bộ đội bọn mi
Tha hồ cướp giựt gặp thì đao ta
Rồi đây xuống cõi ta bà
Đao to búa lớn vậy mà đánh mi
Lòng từ Phật Tổ từ bi
Cứu cho nhơn loại vậy thì mau tu
Từ Bi Hỷ Xả giải mù
Kết bạn quân lực đánh thù tan thây
Hôm nay xuống điển vui say
Có ông Sĩ tượng một tay cứu đời
Vài lời vui ngỏ chút chơi
Nhường cho Ngọc Đế Cha Trời càn khôn.
Vĩ Kiên ân độ khắp càn khôn
Nắng mưa khó khổ vẫn ôn tồn
Không danh không tướng không khổ nạn
Độ đời sang bến mãi sống còn
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Ta mừng tất cả các bạn đạo khắp năm châu cùng chúng sanh trong ba cõi. Lời ít
mà tình thương thì rất nhiều, xin chúc sức cho tất cả chúng sanh lo tu sửa, để đời
một ngày một tốt đẹp thêm hơn. Hồn là chủ của thể xác, phải lo tu ngày đêm hầu
mong được thăng tiến về cõi thanh nhẹ.
Kiều xin cúi lạy Đức Chúa Công
Nữ Cung Diêu Mẫu hết một lòng
Diêu Trì Thánh Mẫu điển ban chiếu
Trì giới chay trường để lập công
Khắp thế giới một lòng hưỡng mộ
Điển Mẫu Mẹ ân độ cho ra
Sang năm đã là mười ba
Còn bao năm nữa thì là đời tan
Lạy Đấng Chúa xin bàn việc nghĩa
Cõi hồng trần mai mỉa Ngài luôn
Từ bi nước mắt Ngài tuôn
Xuống trần chịu khổ ngàn muôn năm trời
Xin Đức Chúa vài lời nhân nghĩa
Đặng chu toàn tình nghĩa mẹ con
Tháng chín âm lịch trăng tròn
Mẹ con xum họp mỏi mòn chờ mong
Đức Diêu Trì trong không ban điển
Vào đêm rằm mười bốn triển khai
Rồi đây khắp chốn thi tài
Châu Âu Châu Á dựng đài liệt oanh
Vì quyền lợi tranh giành khắp chốn
Đấng Toàn Năng thật khốn khổ hoài
Tình thương cho tất nhơn loài
Cho ra kinh kệ thương hoài là thương
Mẫu ban bố tình thương nhơn loại
Đã hai bài nhơn loại hữu duyên
Bài ba Đức Mẫu dạy khuyên
Ăn ngay ở phải có thuyền vớt cho
Người tu ngay phải lo tâm nguyện
Nguyện với Trời ăn ở hiền bi
Thế giới chinh chiến tức thì
Hồn xác tương hội dự thi bảng vàng
Khắp thế giới mở màn chinh chiến
Xác thây đầy khắp biển năm châu
Mẹ nói có giống Diều Hâu
Đem quân sang Á dẹp Tàu loạn luân
Người hiếu nghĩa làm quân sĩ tốt
Sắp đến ngày dựng cột Nhà Nam
Diêu Trì Thánh Mẫu giúp làm
Công ơn cao quý Việt Nam nhớ hoài.
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Trịnh Nữ cao thâm đạo Vô Vi
Pháp Lý Thầy trao nhớ gắn ghi
Nữ lo việc đạo gần kế Mẫu
Tôn sùng đạo cả đại từ bi
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Con xin đa tạ cảm ơn Mẫu cho con có cơ hội giáng điển phục vụ cho đồng đạo và
quý cô bác anh em bạn đạo. Giờ con xin được lui ra nhường cho Đức Quán Thế
Âm Bồ Tát:
Thế nhơn vất vả chẳng chịu tu
Âm Ba vang dội nhĩ tai ù
Đại bi tận độ chẳng than khổ
Bi tâm nhẫn nhục thoát lao tù
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Bần đạo xin chào tất cả các chư vị chức sắc, nhắc nhở chúng sanh ngày đêm
niệm danh hiệu A Dì Đà Phật mà được thoát khổ, thoát nạn. Bần đạo xin cáo từ,
xin mời Đức Cao Đài Thượng Đế ban ân điển:
Đài cao lặn lội về trần gian
Cao Đài tận độ điển ân ban
Thượng Tiên vất vả độ sanh chúng
Tiên Ông ly khảm hóa khôn càn

12

Từ lúc trước điển Thầy nan giải
Chốn hồng trần đều phải đổi thay
Luật nhân với quả bầy nhầy
Ăn thua bắt phạt đêm ngày khổ sanh

16

Lo hướng thượng công danh xa lánh
Luật của Trời chẳng nạnh người nào
Thuận thiên quy điển mà vào
Càn khôn vũ trụ có nào so đo

20

Không có cửa mà lò lửa nóng
Các cõi trời chẳng giống trần gian
Thiên Tiên luật pháp rõ ràng
Chẳng như ở cõi hồng trần khổ đau

24

Thương sanh chúng công lao Thầy dưỡng

Cho các con hướng thượng mà về
Thế gian sắp đến nặng nền
Ăn bom ăn đạn não nề lòng Cha

28

Đức Di Đà cùng Bà Phật Mẫu
Thật đau lòng nhìn chúng chiến tranh
Bỏ con sao nỡ cho đành
Lòng Phật đau đớn công sanh dưỡng thành 32
Cha xuống điển nêu danh từng đứa
Thằng Minh Chiêu là đứa con ngoan
Ngôi Hai Giáo Chủ chu toàn
Bao năm vất vả cũng hoàn tất xong

36

Thầy chọn người lo trong việc đạo
Chưa đến giờ Thầy trao bảng vàng
Các con gìn lời Thầy ban
Qua năm con rắn mở màn đao binh
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Cuộc đại tạo đã trình lúc trước
Các con lo từng bước mà đi
Việc đầu là đức từ bi
Lo cho mối đạo bài thi dễ dàng

44

Thương sanh chúng chẳng nàn lời dạy
Rồi đến lúc phải chạy rút đường
Chẳng may đến lúc tan xương
Hồn ma vất vưởng khó về đường quê

48

Cuộc thay đổi trăm bề khổ cực
Người thiếu tu không thực vượt đời
Đừng nói đến chuyện đạo trời
Không lo tu sửa suốt đời khổ đau

52

Thầy ban ơn cho tất cả các con. Hôm nay nhân dịp ngày rằm tháng chín Nhâm
Thìn. Các con đã trải qua nhiều tháng khổ nhọc, nhưng trong số các con vẫn còn
may mắn biết đạo của Thầy. Từ nay ráng bền bỉ tu tâm dưỡng tánh mà lo việc
đạo, thì các con đã trả ơn Thầy rồi.
Kiều tâm trong sạch đã bấy lâu
Thiên Địa trong sáng cả một bầu
Huyền Cung lo lắng chăm sóc Mẫu
Nữ cũng được phần điển mấy câu
Dạo trong cõi được bấy lâu
Mà tâm vẫn sạch không đâu sánh bằng

46

Tâm người như thể chị Hằng
Khi tròn khi khuyết tung tăng khắp cùng

60

Khắp các chốn cùng chung một đạo
Cùng một Thầy Thiên tạo đây rồi
Sao người không trở về ngôi
Thiên đàng là chốn hồn tôi an nhàn

64

Tình của Mẫu nhẹ nhàng ban rải
Công của Cha mãi mãi độ tha
Thiên đàng là chốn một nhà
Càn khôn vũ trụ một nhà từ đây

68

Kiều Tiên Nữ nay thay mặt Mẫu
Xuống điển rồi đến Mẫu dạy khuyên
Vài lời Nữ xin ban truyền
Hậu lai gìn giữ Cửu Thiên độ đời

72

Mẫu mừng các con, mới đó mà đã một con trăng trôi qua. Mẫu nhớ các con, đợi
đến ngày giờ thanh nhẹ như hôm nay. Mẫu lại ban ân điển, ban ra bài "Tình
Thương Nhơn Loại 3" cho nhơn loài. Mẫu ban ân điển cho tất cả các con, chúc
phúc cho tất cả các con của Mẫu lo tu hành tinh tấn để đến ngày phán xét mà đậu
bảng vàng.
Diêu Trì Thánh bút được ban ra
Mẫu mực từng câu ý thật thà
Cửu niên diện bích độ sanh chúng
Thiên môn khai mở đạo cao xa
Huyền Cung chẳng ở đâu xa
Nữ nhơn tu đạo thật thà từ tâm

78

Kìa chơn lý tự tâm đã có
Xác trần phải chịu khó miệt mài
Vô Vi một pháp chẳng hai
Trung tâm sanh lực ngày ngày ân ban

82

Chốn hồng trần mở mang bộ óc
Để khoe tài nhức óc quỷ ma
Bước sang năm thứ mười ba
Hai nước đụng độ mới là điềm nguy

86

Bọn Iran cũng vì danh vọng
Đấu Is riêu như ngỗng đấu xe
Trung Đông một khối một phe
Thân tàn ma dại lại khoe hùng cường

90

Mẫu nói thiệt vì thương sanh chúng
Đến ngày kia như thúng Mẫu sàng
Hạt nào nho nhỏ phải tan
Hạt to để lại cho ngàn năm sau

94

Mẫu thương hại chúng đâu có biết
Cứ đánh nhau để thiệt hại mình
Gọi là thế giới văn minh
So với Tiên Phật chẳng minh chút nào

98

Còn đánh nhau còn phải địa phủ
Chỉ thương yêu nhắn nhủ lo tu
Mẫu giờ độ kẻ chơn tu
Đem về Thiên Giới ngao du thiên đàng

102

Đến ngày đó thiên đàng địa ngục
Đều mở cửa tùy ngục bước vô
Năm tới thế giới hồ đồ
Hiện thân ma quỷ như Hồ năm xưa

106

Bọn công an chẳng ưa Tàu xó
Nhưng vì tiền đã bó tay rồi
Để cho một lũ tanh hôi
Tự do cướp nước để rồi khổ đau

110

Mẫu nhắc lại cũng vì năm tới
Năm Quý Tỵ thế giới tranh tài
Nước Nam chịu khổ chẳng sai
Trung tâm sanh lực Phật ngài khóc than

114

Vì lẽ đó Mẫu bàn tu gấp
Để khỏi bị đánh đập A Tỳ
Đến giờ phút chót nan nguy
Không tu ráng chịu A Tỳ đó con

118

Mau tu thân cũng còn giờ kịp
Mẫu độ cho một kiếp về trời
Không còn khổ nạn chơi vơi
Suốt ngày an hưởng cõi trời thanh cao

122

Nhìn biển lặng tâm sao được lặng
Hành Pháp thiền đi thẳng về trời
Không thì gió động ngoài khơi
Sóng to bão lớn cõi trời lìa xa

126

Tu phải niệm Di Đà sáu chữ
Pháp hành thiền làm thử biết liền
Niệm Phật tâm tánh trở hiền
Hết tham bạc tiền cuộc sống yên vui

130

Mẫu đau nhìn con vùi thân xác
Cho vật chất lúc thác về đâu
Xác trần bệnh hoạn đớn đau
Con nào có biết Mẫu đau đớn nhìn

134

Từ cõi thượng năm Thìn rọi sáng
Điển từ bi năm tháng soi dần
Hai mốt tháng chạp biết thân
Từ bi ánh sáng kề gần con ơi

138

Luật của trời từ nơi thượng cõi
Các hành tinh chiếu rọi khắp nơi
Thiên can ba sáu tức thời
Chiếu soi trái đất chẳng nơi bỏ trừ

142

Cũng luật trời từ nơi cõi hạ
Bảy mươi hai sao đã tuân lời
Địa sát tuân lịnh tuân lời
Chiếu soi trái đất chẳng nơi an toàn

146

Ánh sáng đến dị đoan thâu tóm
Pháp hữu vi bị tóm thâu luôn
Chỉ còn ánh sáng chảy tuôn
Vô Vi chơn pháp người luôn thực hành

150

Ánh sáng đến tan tành thế giới
Ba ngày sau điển mới triển khai
Từ trên có bản có bài
Luật thiên cấu tạo chẳng sai chút nào

154

Ánh sáng đến không sao thoát khỏi
Người có tu mong mỏi từng giờ
Thương con điển hóa văn thơ
Nhắc con hành pháp được nhờ con ơi

158

Tình mẫu tử xa rời lâu quá
Các con quên Mẹ đã đợi chờ
Từng giây từng phút từng giờ
Lệ rơi chín suối đợi chờ các con

162

Năm Quý Tỵ năm non bảy núi

Người tu chơn bị đuổi ra về
Nước Nam năm nầy nặng nề
Bọn Trung Cộng chiếm mọi bề gian lao

166

X X X lao đao sóng gió
Bọn gian tham nhìn gió đã lâu
Đợi cho nước lụt thả câu
Quân Miên sang chiếm người đâu rõ tường 170
Vì thương dân Mẫu thường xuống điển
Chọn xác lành soi điển viết bài
Năm nay đã là mười hai
Ba ngày sau nữa Mỹ bàn cử tri

174

Ai thắng được Mẫu thường đã nói
Trong bài trước Mẫu nói chẳng sai
O-Ba-ma tướng trời đáo lai
Giúp cho dân Việt tương lai sáng ngời

178

Mẫu kể sơ cuộc đời dân Việt
Ba năm tới mới thiệt khổ đau
Đông Nam thế giới đánh nhau
Cộng Trung khát máu lòng đau Mẫu nhìn

182

.....
.....
X X X bọn Miên sang đánh
Rồi Trung Cộng đang rảnh nhảy vô
Nước Nam bị nạn hộ đô
Bảy phần gặp nạn thủ đô tan tành

186

Trong lúc đó Mỹ đành tay bó
Bị nội chiến bỏ xó nước ta
Rồi mãi đến cuối mười ba
Mới mời “Nguyễn Huệ” bước ra thảo đàm 190
Ba tiếng nổ người phàm điên óc
Tomahawk mở nóc Thất Sơn
Cộng Trung như thế lên cơn
Rút lui không kịp keo sơn năm miền

194

Cả thế giới mới liền về nước
Hội tại Nam lập nước Đại Bang
Đại Việt mới được mở màn
Đánh đâu thắng đó mở đàng Thượng Ngươn 198

Trong lúc đó tình thương Trời Phật
Ban bố nhiều vật chất tinh thần
Giúp cho Nam Việt đại thần
Thương dân hết mực Thánh Thần ban ơn
Giờ nói đến những cơn điên loạn
Khắp thế giới bị loạn đao binh
Mãi đến năm Ngọ thình lình
XX XX XX XX hợp tình anh em

202

206

XX XX lớn làm nên sóng lớn
Dùng đao binh làm lớn Hớn Bang
XX XX XX XX hợp bàn
Đánh đâu thắng đó xác ngàn núi cao

210

Đến năm Mùi nói sao cho hết
Xác chết đầy người chết ngổn ngang
Hội nghị mới được mở màn
Trung tâm Nam Việt họp bàn cấp nguy

214

Nước Nam Việt có thì Trời Phật
Khai đạo mầu mới thật tình thương
Hợp hết các nước bốn phương
Chống quân X X mở đường máu thông

218

....
....
Hai bên đánh góp phần giông bão
Sóng dân cao trận bão hạch nhân
Khắp nơi thế giới xa gần
Chết la chết liệt xác thân tro tàn

220

Bất thình lình một màn diễn tiến
Trên không trung nghe tiếng diều hâu
Thế gian có ngờ được đâu
Trái đất đổi trục bắt đầu chuyển xoay

224

Khắp các nơi xác thây sóng cuốn
Vùi xuống biển thật uổng kiếp người
Thế giới chỉ còn X X
X dân sống sót làm người thượng ngươn

228

Mẫu ban rải tình thương dân chúng
Chọn Nam Việt vào đúng lúc nầy

Chỉ còn thế giới pháp hay
Vô Vi là pháp mà Thầy Phật ban

232

Sang năm Dậu mở màn Thánh Đức
Khắp các nơi mẫu mực tu hành
Nước Nam mới rạng công danh
Là dân Bích Ngọc hóa sanh đây rồi

236

Khắp năm châu sau rồi tu đạo
Pháp Vô Vi thông thạo khắp nơi
Là cơ tiến hóa của Trời
Bạch Y Huynh Đệ đời đời nhớ ơn

240

Mẫu chọn người Thất Sơn năm trước
Là Phật Thầy đã được Trời cho
Xác thân nay chỉ học trò
Ngày sau Mẫu mở cho trò sáng ra

244

Là xác của Phật Bà cõi thượng
Lập Bạch Y ban thưởng cho dân
Giáo Chủ của Hội Phong Thần
Có Tiên có Phật Thánh Thần chở che

248

Mẫu mở hội lặng nghe Mẫu tả
Long Hoa Hội Mẫu đã ban ra
Năm châu như thể một nhà
Vô Vi là pháp Phật Đà ban ân

252

Khắp thế giới xa gần nhận pháp
Lo tu thân một pháp chẳng hai
Là do hai vị triển khai
Ông Tư Ông Tám đáo lai dương phàm

256

Nay Mẫu chọn người làm công quả
Là thiền đường Mẫu đã mở ra
Viễn Lưu tình thương thật thà
Về sau phát triển thật là mến yêu

260

Người có đức tin nhiều đại phước
Được Trời ban duyên phước gặp may
Đạo Trời đã được triển khai
Bạch Y Huynh Đệ tương lai sáng ngời.
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Điển của Đức D.T.K.M
Giờ ngọ, ngày 4 tháng 11 năm 2012
Dương Lịch.
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