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SƯU TẬP ĐÀN CƠ
DO CÁC CHƠN LINH
LÝ VẠN DỦ
(Đắc PHƯỚC ĐỨC CHƠN THÁNH )
NGÔ THỊ CÓ
(Đắc HỒNG CÚC TIÊN NƯƠNG)
LÝ THỊ MỸ
(Đắc THANH LAN TIÊN NỮ)
LÝ THỊ QUẾ
(Đắc BẠCH TRANG THẦN NỮ)
TRƯƠNG THÀNH THIỆN
Thân nhân của gia đình Đạo Trưởng Kiến Minh (thế danh
Trương Truyền Chánh, quả vị Đắc Tâm Chơn Thánh) sau khi
quá vãng, đã được Thiêng Liêng ban ơn cho về cơ để hàn huyên
và nhắn nhủ thân nhân đang còn ở thế hãy lo tu học, hành đạo
cho kịp kỳ LONG HOA ĐẠI HỘI.
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THANH TỊNH ĐÀN
Ngọ Thời, Ngày 28 Tháng 5 Tân Mão
(Thứ Hai 02-07-1951)
HUỲNH LONG ĐỒNG TỬ, chào chư quí vị Thiên Sắc
lưỡng phái, Tiểu Thánh thừa vâng sắc chỉ báo đàn. Vậy Chư quí
vị Thánh Sắc thành tâm kiến giá, có Đức Đại Đế lâm đàn khải
giáo, Tiểu Thánh hộ cơ.
THI :
ĐÔNG nam dẫn lộ, giáo lương hiền,
NHẠC đẳng hồn lai, tử học tiên;
ĐẠI giáo Lý cơ nghĩa vụ hậu,
ĐẾ ân Du phát phương an tiền.
Thừa tiếp nhập cơ, tri tánh sự,
Sắc truyền cơ lý, thức tâm liên;
Chứng chơn luận chiếu, thần quang chuyển,
Đàn nội Đạo khai, hội hóa duyên.
Giờ nay, Lão Đại Đế thừa sắc giáng đàn để hựu hộ dắt
hồn về nhập cơ. Vì tâm nguyện của Chánh, Mỹ nên chi mới có
đàn nay. Lão cũng ban ân chung cả đàn nam nữ có lòng khắc kỷ
hầu đảnh lễ Thiêng Liêng. Lão chấm công đó. Vậy khá đại tịnh
tiếp phụ điển để Lão dắt hồn về nhập cơ, có Lão hộ chuyển vô vi.

Tiếp Điển :
THI :
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LÝ giáng đạo minh, nghiệp báo doanh,
VẠN thiên đàn phổ, quả luân hành;
DU tiền nhập cảnh, oan khiên báo,
HỒN tế chơn cơ định tại thành.
Tôi kính chào chư quí vị Thiên Phong Thánh Sắc, cùng
nhơn gia con, rể hiếu. Nay tôi phiền trong Chức Sắc Thiên Phong
đôi phút đồng hồ, để tôi hàn huyên cùng các con tôi.
BÀI :
Ba sáu tháng xa nhà cách trẻ,
Hai tám này vui vẻ Ngọ nay;
Bấy lâu dật dựa tuyền đài,
Hồn linh cam chịu ai hoài nắng sương.
Cảnh tang thương,
Đã xa đường,
Gặp vô thường.
Gặp vô thường khó lường máy Tạo,
Bởi mạng chung dĩ đáo chí kỳ;
Vì mang chứng bịnh nan y,
Nội thường tràng khúc, cũng vì nghiệp duyên.
Phải đảo điên,
Tại vì tiền,
Mất tâm thiền.
Mất tâm thiền tại thiên gia thất,
Lo bảo toàn vất vả lao tâm;
Khổ lòng đau nhức chích châm,
Mấy mươi năm chịu lạc lầm không tu.
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Lòng không tu,
Bị lờ lu,
Mất tánh nhu.
Mất tánh nhu, cần cù lo liệu,
Sợ thiếu dùng lịu địu trẻ thơ;
Cho nên tội lỗi bất ngờ,
Tiền duyên nghiệp chướng, khổ cơ ngạ hàn.
Cơ ngạ hàn,
Con khá toan,
Giúp Tiên đàn.
Giúp Tiên đàn đặng an thanh tịnh,
Cha nương đây tùng lịnh tu hành;
Trả rồi nghiệp báo lộn quanh,
Nghe kinh phục mạng, đắc thành phẩm Tiên.
Thành phẩm Tiên,
Con khá yên,
Lo khẩn nguyền.
Lo khẩn nguyền, cửa thiền cha niệm,
Tứ thời tu, tấn tiệm tấn tu;
Con ơi, cuộc thế vó cu,
Trẻ lo lập đức, thoát tù phá gông.
Phá cùm gông,
Cảnh hư không,
Mức đại đồng.
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Mức Đại Đồng, Hoa Long phô diễn,
Phân thiện ác, trạch tuyển người tu;
Không tu nghiệp báo mịt mù,
Vi thiện tối lạc, trăng thu ánh lòa.
Thu ánh lòa,
Con gặp cha,
Cảnh tiên tòa.
Cảnh tiên tòa, con ra phổ cứu,
Khoảng đời tàn như nụ hoa khô;
Muôn ngàn cuộc thế giả đồ,
Chi bằng lập đức giúp cơ hộ hàn.
Cơ hộ hàn,
Giúp Tiên đàn,
Đặng minh quang,
Đặng minh quang bước đàng cứu thế,
Đắc chơn truyền nhờ tế nhơn sanh;
Đạo tâm chơn đắc đạo lành,
Huỳnh quang xuất hiện, Tam Thanh danh đề.
Lời vàng dường thể phá mê,
Con ơi chung trí hiệp về lo tu.
Con tu cha đặng ngao du,
Con thành cha đặng thoát cù lộn quanh.
Nhờ con chí khí tu hành,
Ra công phổ cứu cầu danh cha về.
Gắng công các trẻ chớ xuê,
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Qui nguyên nhờ trẻ bảng đề Long Hoa.
Chánh ôi! Ngô ông, nhược ông,
Bảo toàn Ngô nghiệp Cha hồng đồng quang.
Nay cha về nhập cơ, trước đây ấy cũng nhờ Đức Đông
Nhạc Đại Đế đem hồn Cha về hàn huyên cùng các trẻ, nhờ lòng
tu đức của các con nên cha mới đặng linh hồn thong thả, hầu
nương cửa thiền ôn dưỡng tâm linh, chờ ngày lãnh bảng tiên ban.
Nhờ con cùng rể giúp cha, ấy gọi đền ơn dưỡng dục đó vậy. Nay
cha mới biết là con tu cứu Cửu Huyền Thất Tổ đặng tiêu diêu. Ấy
cũng nhờ Kỳ Ba đại xá. Vậy thì cha khuyên các con Quế, Loan,
Định, Chơn ráng lo tập tành đường đạo đức hầu có hưởng huệ
Thiêng Liêng, ráng bảo toàn chi mẫu, ấy là trả hiếu cho cha đó
vậy.
Cùng Chánh, con tạm làm bài vị của cha để nơi tiền giác
thanh tịnh này, cho cha mộ triêu hầu nghe kinh mau siêu thoát; vì
nơi gia bất tịnh, khó nổi cho linh hồn hoạt bát kệ kinh. Con khá
hiểu mà giúp cha. Ấy là con trả hiếu cho phụ thân, là rể thảo đó
vậy. Vì các con vọng tấu nên Đức Đông Nhạc đem hồn cha về
hàn huyên cùng các con. Vậy các con chờ sau cha sẽ cạn phân, vì
con mới cha chẳng đặng lâu lời cùng các con.
Chánh, con rể ôi! Bổn mạng thiêng liêng của con thiên
tinh chiếu rõ, vậy con mỗi sự lấy chữ hòa mà ổn thỏa, thì mọi sự
đắc thành. “Bất đăng túng lãnh, bất tri thiên cao, bất lý thâm khê,
bất tri địa hậu”. Con khá hiểu à! Vì con vọng tấu ngày nhị thập,
cầu xin lên Đức Ngọc Đế ban truyền theo lời nguyện vọng của
con, nên Đông Nhạc Đại Đế thừa sắc đem hồn cha về đó vậy.
Đồng tử để dạy Đạo, nếu mỗi khi hồn nhập cơ lâu ngày, hư đồng
hiểu chăng con? Vậy con ráng lập công quả, sau cha sẽ cạn phân
cùng các con.
Tôi cảm phiền các vị Đại Đức nhọc sức cùng con tôi, vậy
tôi xin miễn lễ chấm công chung đàn nam, nữ.
KỆ :
Giã từ chức sắc thiên phong,
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Hồn linh nương ẩn ánh hồng Tịnh Thanh.
Chúc mừng các trẻ hàm hanh,
Nhơn gia miễn lễ lìa cành nhơn gian.
Giã con các trẻ lo toan,
Cha về bái sám, tiền đàn con tu.
THĂNG./.

HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ Thời, Ngày 30 Tháng 11 Tân Hợi
(Thứ Bảy 15-01-1972)
Tiếp Điển :
THI :
LY thú chưa tròn lê hoát trung,
THỊ thành nương tựa nghĩa quân tùng;
MY miều thân phận nhờ phu lập,
Tư toại vô hình hưởng quả chung.
THANH trược vừa phân ngôi thứ định,
LAN màu đông nhạt ngộ sương phùn;
Hồi cơ biện bạch nhờ ân huệ,
Trần cấu nguyện cầu tử tế chung.
THANH LAN tôi mừng Thiên Mạng, cùng huynh tỷ
muội đàn trung an tọa. Nay mừng hiền huynh Kiến Minh và chư
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nhục tử. Một giấc ngủ ngàn năm của đời người không bao giờ trở
lại, đó là luật tuần hoàn định lệ. Lúc ở trần thế biết giác ngộ tu
thân thì hưởng được luật đại ân xá Kỳ Ba, phục hồi trần thế nhờ
ngọn bút cơ truyền qua linh điển.
Như tôi giờ này được phục hồi là nhờ Tiên Nương phụng
tấu cùng chư tử, tế nguyện cầu và hiền huynh lập công tại thế, đã
cứu vãng nên chơn hồn được hồi phục non thần tịnh luyện chờ
ngày phục vị.
Nay được ân huệ tỏ bày, điều kết quả của tử, tế nguyện
cầu, bởi chơn thần còn yếu, sau sẽ hồi cơ.
Này Cư Bình con, nội khóc……………
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MINH TÂN ĐÀN
Tý Thời, Ngày 30 Tháng 12 Tân Hợi
(Thứ Hai 14-02-1972)
Tiếp Điển :
THI :
THANH nhàn nhờ đạo biết tu thân,
LAN huệ mùa xuân nở khắp trần;
Tự toại non bồng đang luyện tánh,
LY tình đôi nẻo để lời phân.
THỊ thành quê nội đồng chung cảnh,
MY hội hườn cung đắc thọ ân;
Lai đáo Diêu Đài công quả lập,
Đàn tiền chiếu điển tiết xuân tân.
THANH LAN tôi mừng Thiên Mạng, cùng chị lớn, quý
chị em đàn tiền an tọa. Mừng hiền huynh Kiến Minh, cùng chư
tử tôn đàn nội.
Giờ xuân thọ ân huệ lai trần báo hỷ cùng Thiên Mạng và
gia nội an lòng để tận tâm lo đạo tại trần, hầu cứu vãn linh hồn
khi hồn rời khỏi xác, cũng như được tâm thành để cứu vãn Cửu
Huyền Thất Tổ. Đó là cả hai điều kết quả mà mọi người tu đều
được hưởng.
THI BÀI :
Tiết xuân điểm hoa mùa rực rỡ,
Lằn điển quang lai trở trần hồng;
Nhập cơ cậy điển chơn đồng,
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Truyền linh điển báu cõi lòng hân hoan.
Đông mất dạng trời đà đứng bóng,
Xác thân phàm kiếp sống nào bền;
Sống nhờ tạo quả đắp nền,
Dựng nhà Bồng Đảo mới lên cõi nhàn.
Sống hiện tại dẫy tràn vật chất,
Nào biết đâu còn mất điểm linh;
Biết tu, khử ám hồi minh,
Gần nơi Đạo Pháp, đời tình lánh xa.
Kiến Minh hiền, trời đà xế bóng,
Nhờ công lao kiếp sống hiện trần;
Linh hồn khi xuất khỏi thân,
Hưởng điều cội phúc luật cân công bằng.
Nay vận chuyển điển linh ngọn bút,
Nhờ hiền huynh trong lúc công trình;
Vận hành đạo pháp khai minh,
Đền bù quả thiện nghĩa tình trăm năm.
Chia đôi đàng dương âm cách biệt,
Xác lấp vùi, hồn biết vân du;
Ấy nhờ công quả hiền phu,
Nguyện cầu chúng tử ngao du non bồng.
Tình cốt nhục cùng trong một bọc,
Chia phân nhau lăn lóc bụi đời;
Bạch Trang chị có hiểu thời,
Lòng em than thở luật Trời nào qua.
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Tình máu mủ chia ba mất một,
Định em lo trụ cốt gia môn;
Tường thân nào có bảo tồn,
Kiếp người không hẹn triêu hôn nở tàn.
Nhìn nguồn cội chứa chan quặn thắt,
Kiếp sanh thành kẻ Bắc người Nam;
Ruột kia đã đứt đành cam,
Còn bao huyết quản hỏi làm sao đây!
Đệ, hỡi con bút này mẹ chiếu,
Rọi điển quang nhờ hiếu ở con;
Tuy là bán tử lo tròn,
Chí người hiếu đạo tợ con sanh thành.
Kim Hoa con, kiếp sanh là tạm,
Đừng để cho giam hãm phàm trần;
Hiện còn thể xác tại trần,
Trau dồi đạo đức hưởng phần hậu lai.
Liên hoa trổ trong ngoài điện nội,
Buổi sinh tồn sớm tối tu thân;
Đừng cho chìm đắm bể trần,
Bảo tồn linh điển hầu gần non tiên.
Này hỡi con Dung hiền nhi nữ,
Giải phiền tâm gìn giữ điểm linh;
Tu là cởi nghiệp đời tình,
Đường tu giải thoát phù sinh tại trần.
Hạnh nhi nữ, bản thân nào quí,
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Giữ linh hồn Mẹ chỉ cho con;
Đạo Trời tiến bước cho dòn,
Noi đường của Mẹ bảng son tên đề.
Mùi nhìn lại tư bề lạnh lẽo,
Phần ấu thơ vạn nẻo chưa thông;
Đường đời đầy bước gai chông,
Noi theo đạo pháp vun trồng thánh tâm.
Nghĩa, mẫu tử tình thâm cao trọng,
Tuy mất hình mà bóng vẫn còn;
Đạo đời vai gánh lo tròn,
Biết tu mới khỏi hao mòn điểm linh.
Đồng chung bước nghĩa tình Yến tử,
Lập căn cơ gìn giữ linh hồn;
Trau giồi bản thể bảo tồn,
Ngọn đèn chiếu sáng bởi tồn dầu tim.
Hiệp chí trai nên tìm đạo đức,
Ư tâm trung do luật tuần hoàn;
Gìn lòng gắn chặt keo sơn,
Đường tu là quí cao hơn ngọc ngà.
Minh Nguyệt hỡi, con ta đồng bước,
Chung một đường dù trước hay sau;
Từ khi để dấu chơn vào,
Câu kinh tiếng kệ Mẹ trao con gìn.
Nay giáng điển mẫu nghi phân lại,
Thành Thiện con, con hãy lưu tâm;
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Sống trong bể khổ luân trầm,
Đường tu là quí do tâm chớ rời.
Đây lưu lại ít lời hư thiệt,
Biết trau dồi là biết dưỡng thân;
Đeo đai kiếp số nợ trần,
Rồi ra một kiếp não nề nào yên.
Đôi lời báo hỷ đàn tiền,
Non thần tịnh định phẩm tiên ngự vào.
THI :
Cư Bình, Nguyệt Ánh dữ Thanh Tùng,
Thanh Trúc, Yến Khanh đáo Việt Hùng;
Trang Nguyệt, Thanh Mai đồng nội ngoại,
Yến Tâm, Bửu Ngọc hưởng quả chung.
Giã từ điển rút ngày xuân,
Vân du cõi thượng tưng bừng tiếng reo.
THĂNG
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HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ Thời, Ngày 29 Tháng 1 Nhâm Tý
(Thứ Ba 14-03-1972)
THI
LINH diệu vô vi ngự cõi Tiên,
SƠN ban sắc tứ tại trần miền;
THÁNH môn hạ thế ban đồ đệ,
MẪU chiếu hườn cung lịnh chỉ truyền.
LINH SƠN THÁNH MẪU, Tôn Sư mừng chung chư
môn đồ an tọa. Giờ linh, Tôn Sư thọ lệnh Diêu Cung hạ trần
truyền ban thánh sắc cho môn đồ Thanh Lan. Vậy chư môn đồ
thành tâm nghe Tôn Sư truyền sắc.
THI :
Thọ lịnh Mẫu Hoàng đọc chiếu phê,
THANH LAN TIÊN NỮ chánh danh đề;
Luyện thần bát nhứt vào ngôi vị,
Sắc tứ truyền ban ngọc bút đề.
Linh Sơn Thánh Mẫu Tôn Sư ban ân chung chư môn đồ
thành tâm tiếp lịnh. Tôn Sư điển hồi Tiên cảnh.
THI :
THANH nhàn muôn thuở cảnh bồng lai,
LAN huệ đơm bông suốt tháng ngày;
TIÊN tục cách nhau mê với giác,
NỮ hồi điện nội báo tin này.
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Thọ luồng chơn khí tiên thiên điển,
Phong cảnh vô hình chuyển đó đây;
Thánh lịnh Mẫu Từ quỳ tiếp chiếu,
Sắc truyền phục vị cảnh bồng lai.
THANH LAN mừng chung quý Thiên Mạng, mừng chị
lớn cùng quý huynh tỷ trung đàn an tọa. Mừng hiền huynh cùng
chúng tử trước đàn.
THI :
Vô thân vô ảnh trao cơ luận,
Hữu thế hữu hình sánh tợ san;
Hiếu đạo đáp đền ân dưỡng dục,
Hoàn thành trách nhiệm nghĩa tào khang.
BÀI :
Luật sanh hóa vô hình nghiêm nhặt,
Chánh pháp công gieo rắc thiên điều;
Ban truyền tại thế để nêu,
Lưu đời soi rọi luật điều tránh qua.
Tránh tội ác gian tà tâm tục,
Gần thiện từ cội phúc nguồn tu;
Nhứt nhựt hành ác tội dư,
Chung thân hành thiện có dư đâu nào.
Luật để tránh chớ vào lưới luật,
Nếu chẳng tuân phẩm bực không còn;
Sống trần thể xác dường non,
Áng che màn ảnh mỏi mòn điểm linh.
Rời khỏi xác cực hình nhiều nỗi,
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Lúc tội tình sám hối muộn màng;
Xác thân còn ở thế gian,
Gắng lo hành thiện thiên đàng hồi qui.
Sanh vào lúc Tam Kỳ Đại Đạo,
Hưởng huệ ân khải giáo phụ từ;
Trau giồi bản tánh Chơn Như,
Hữu công thọ hưởng Mẫu Từ định phân.
Nẻo chơn chánh ân cần bước thẳng,
Đường quanh co khó đặng độ nhơn;
Đức tin xây đắp phục hườn,
Đức tin đạt quả Bồng Sơn hưởng nhàn.
Nay thọ sắc Mẫu Hoàng phân tỏ,
Rọi trần gian đây đó toại lòng;
Mừng thay đạt quả thành công,
Điển Thiên chói sáng vầng hồng lại qua.
Dựng linh điển Diêu Tòa ban bố,
Nơi Hườn Cung là chỗ khai thông;
Hiền huynh sẳn khiếu đại đồng,
Sát quan lý đạo tất lòng phân qua.
Nhiều ánh đèn sáng lòa chiếu tỏa,
Chiếu khắp ra toàn cả quãng trên;
Nhìn xem bên dưới cạnh nền,
Bóng đèn lại tối hiền nên lưu vào.
Luồng linh điển thấp cao phân tách,
Tránh cõi lòng thử thách về sau.
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Thanh Lan ân điển Mẹ trao,
Kỳ Ba Đại Xá công cao hưởng dài.
Được thọ sắc ân này tại thế,
Cúi tạ đây là để tri ân;
Quả công nhiệm trách lãnh phần,
Hoàn thành sứ mạng luật cân sẳn đề.
Khi hạ thế lời thề trước điện,
Lập công trình vận chuyển cứu đời;
Lái lèo lúc gió thuyền khơi,
Rước đưa khách đạo tách dời bồng lai.
Giờ nhắc lại, trước ngày rời xác,
Kiếp vô thường dời dạt âm cung;
Ngũ nhựt di chuyển khắp cùng,
Đến qua điểm chót tâm trung cảnh đài.
Nhìn trước án ai hoài chiếu ánh,
Chiếu hào quang lóng lánh lạ thường;
Kim Tiên ngự trước án đường,
Một bên Hồng Cúc Tiên Nương điệp cầm.
Sắc Diêu Trì tương lâm đại điện,
Rước hồn linh di chuyển Thiên môn;
Nhập vào Thái Ất cung môn
Nhìn cờ Tam Giáo chơn hồn hồi qui,
Theo lịnh sắc vân phi thượng đảnh,
Nhập điển thiêng thọ lãnh chơn thân;
Dưỡng nuôi chơn khí tịnh thần,
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Điển quang chói sáng nơi trần rọi soi.
Nhìn gia nội nhóc nhoi tiếng nguyện,
Bao tâm thành rập tiếng cầu vang;
Khói hương ngút tỏa tiền đàn,
Hưởng nhờ đại xá sắc ban Mẫu Từ.
Lời phân đây vô tư cảnh trí,
Ơn đức này nhờ chị lớn tường;
Hiệp tâm Bạch Cúc, Thanh Dương,
Hòa cùng Bạch Hạp, Huệ Hương nguyện cầu.
Đây nhắc đến giờ đầu rời xác,
Xác thân phàm mục nát tại trần;
Đồng chung chôn lấp nhục thân,
Ân này cúi tạ tại trần đạo tâm.
Ơn Giáo Hội quan tâm lo liệu,
Cùng Phổ Thông đại tiểu hòa đồng;
Đồng chung Ngọc Điện, Văn Phòng,
Ngọc Minh, Ngọc Chiếu, Lai Bồng, Bàu Sen.
Đoàn Nữ Đạo chốt then hoài niệm,
Nữ Chung Hòa tiêu khiển liên hành;
Minh Kiến Đài hội thánh danh,
Diêu Trì tiếp ứng đồng hành Huỳnh Quang.
Đồng cùng nhau chung đàn hội họp,
Để tiễn đưa hài cốt an nơi;
Trước giờ lìa xác hồn rời,
Làm sao tỏ đặng đạo đời thân nhân.
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Nay linh bút lai trần phân tỏ,
Điển vô vi nào có hình hài;
Giờ nay lưu lại trần ai,
Nỗi lòng phân cạn trở quày cung Tiên.
Giã từ đàn nội phân minh,
Điển thiêng trở gót trần tình lo tu.
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HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ Thời, Ngày 14 Tháng 5 Nhâm Tý
(Thứ Bảy 24-06-1972)
THI
Một nguồn THANH trược lọc phân ra,
Mừng đấng LAN (G) quân đặng rõ mà;
Kiếp tạm TIÊN phàm toan đoạt đặng,
Dầu nam NƯ đạo cũng đồng khoa.
Tinh thần NGƯ trị là cao quí,
Chuyển vận CƠ đề tại giái ba;
Ánh sáng GIÁO nhơn lưu bút tích,
Điển hồi ĐIỆN nội sắc Trời Cha.
THANH LAN, Tệ Nữ mừng chung Thiên Mạng tiền đàn,
Mừng Chị Lớn cùng quý chị em đàn tiền tại thế. Xin an tọa.
Mừng hiền huynh cùng chư nhục tử. Giờ thượng tấu Mẫu Hoàng
rọi điển linh quang trung đàn bày tỏ đôi lời cho chư Thiên Mạng
lưu ký.
Kìa nấc thang tiến hóa đã vượt lên cõi từng không là khi
kiếp con người đã đưa thân vào con đường đạo pháp để cứu cánh
linh hồn, vì đạo pháp là một nguồn sáng soi rọi con đường cho
mọi người nhìn vào nguồn sáng soi rọi con đường cho mọi người
nhìn vào nguồn sáng ấy hầu đặt chân vào con đường nơi thế sự.
Chính nguồn sáng đó đã hướng dẫn cho mọi người tránh được
mọi chướng ngại vật bên lề đường, khi cõi lòng chưa hoàn toàn
bình thản. Có thế vó bước mới được thanh thản khắp trên các nẻo
đường, từ nơi đông đảo đủ sắc người đang kề vai nô đùa đến nơi
cô quạnh vắng lặng như bãi tha ma, không một bóng dạng nào.
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Kìa một người đang vô tư bước qua lượn lại hình như
đang tầm kiếm một vật gì nơi tâm thảm, đang suy tư mà mãi vẫn
lăn chân vào con đường lạnh nhạt. Đó là một cuốn phim của đời
sắp diễn lại trước hí trường cho Thiên Mạng nô đùa giải trí, cũng
như đồng chung sống với địa hình dưới bầu trời cùng nhau đưa
dón kiếm tìm những vật lạ để phô bày khi chưa đến.
Giờ nay trước điện, một luồng quang điển Tệ Nữ luận qua
đôi điều làm cho chư Thiên Mạng phải suy tư và kiểm điểm lại
xem thử Tệ Nữ nói lên những gì lưu lại. Về phần nghịch cảnh của
tình đời, ai ai cũng đều chịu cảnh đoạn trường tang tóc, héo khô,
nhưng thử nghĩ nhìn lên bầu trời trống không thanh thản bình
tịnh, phút chốc lại xảy ra trận cuồng phong, bao cảnh bão táp, gió
cuốn nước đổ làm cho bao cảnh vật tại thế gian đều bị tan nát lôi
cuốn theo. Có thế mới sực nghĩ lại nơi cảnh không không kia có
một sự điều khiển rất mãnh lực phi thường. Vậy chư Thiên Mạng
mới nhớ lại sức mình quá mạo hiểm.
BÀI :
Nhìn gương mặt của người cảnh thế,
Đang suy tư như thể buồn riêng;
Giờ đây rọi điển đàn tiền,
Sớt chia một nửa giải phiền năm canh.
Luật tiến hóa kiếp sanh rồi tử,
Dấu hỏi to hỏi thử ai qua?
Dù cho trăm tuổi hưởng già,
Dù cho đôi tám cũng qua một đời.
Tròn trách nhiệm ở nơi trần tục,
Nợ áo cơm trong lúc tại tiền;
Cõi trần tách bước về nguyên,
Chơn hồn ắt được đoàn viên lai bồng.
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Kiếp sống tạm trong vòng tứ khổ,
Còn nhục thân còn chỗ lập công;
Hiếu trung ấy phận chung đồng,
Đời tàn tan nát cõi lòng sống sanh.
Sống phải biết bại thành chọn một,
Thành là nơi then chốt đạo mầu;
Nhứt niệm chưa đạt thành câu,
Lưu danh tại thế ngõ hầu hưởng ân.
Bại là do tinh thần không vững,
Đã nhận vào tiêu chuẩn không thành;
Mãn rồi một kiếp phù sanh,
Hạ ngươn xây đắp ngọn ngành phân qua.
Luật sanh tử như là nẻo chợ,
Người trước đi rồi trở về không;
Người sau vó bước chung đồng,
Trước sau sau trước vẹn xong phú bần.
Lời luận biện bút phân lưu lại,
Cõi thế tàn thời đại đổi thay;
Sanh trong kiếp số râu mày,
Biết bao thân thể trần ai buổi này.
Giờ kết luận như đây tròn phận,
Điểm linh quang trực tấn Bồng Lai;
Nhục nhi con trẻ thi hài,
Dập vùi trả lại đất này lấp nên.
Một điểm son ghi trên trang sử,
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Hưởng huệ ân gìn giữ khuôn viên;
Đó là huyết quản trần miền,
Đây là linh điển cõi Tiên tên đề.
Nhờ Nguyệt Đức sắc phê Thượng Phụ,
Dẫn hồn linh đoàn tụ cõi không;
Nhờ đây cội phúc vun trồng,
Thi hành sắc lịnh kỳ công thưởng đền.
Giờ hội ngộ trong nền Đại Đạo,
Luật xá ân đào tạo tâm mình;
Sửa trau trong kiếp phù sinh,
Tử qui sanh ký phân minh luật Trời.
Sẽ tái cơ đôi lời phân tỏ,
Nên yên lòng nỗi nọ niềm kia;
Anh hùng đạo đức chớ lìa,
Dù cho thể xác phân chia bao lần.
Giã từ cạn tỏ lời phân,
Non Tiên rút điển hồng trần dời chơn.
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HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ Thời, Ngày 30 Tháng 5 Nhâm Tý
(Thứ Hai 10-07-1972)
THI
MINH quang chói sáng cõi trần phù,
ĐỨC tạo tài trao một kiếp tu;
KIM bút chuyển luân thay Nguyệt Đức,
TIÊN hồi phẩm vị dụng công phu.
Dắt hồn thanh tử lai đàn nội,
Hộ điển chơn linh khỏi ngút mù;
Thưởng luật tuần hoàn khai Đại Đạo,
Xá ân thế giới triết trời thu.
Thiên Huyền Minh, tôi chào Thiên Mạng, anh mừng
chung các em trung đàn an tọa. Anh đôi lời truyền lại, giờ linh
chuyển ngọn linh cơ thay Nguyệt Đức Kim Tiên đang ngự bồ
đoàn tịnh dưỡng. Đưa chơn linh hồi trần trong cửu cửu, nơi cõi
vô hình tu học. Kiếp sống tạm của con người cần phải lập công
bồi đức, trả nghiệp oan khiên để lúc hồn rời khỏi xác được phản
hồi non bồng tự tại. Vậy các em hiện sắp được hưởng thời
Thượng Ngươn Thánh Đức, hãy lo lập công bồi đức hầu hưởng
ngôi vị. Đó là Kỳ Ba ân xá. Nếu không thế thì đâu được đạt vị dễ
dàng. Nay chuyển ngọn cơ đôi lời lưu lại, chư Thiên Mạng cùng
các em hiện còn xác thân, hãy lo lập đức kỳ công, đến ngày
chung cuộc mới đặng non bồng cựu vị. Vậy Thiên Mạng cùng
các em tịnh tâm tiếp hộ chơn linh, Anh điển hồi Tiên cảnh.
Tiếp Điển :
THI :
TRƯƠNG mục còn ghi tại cõi trần,
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THÀNH nhơn tri đạo, nhất đơn thân;
THIỆN tâm vừa nhận, lìa dương thế,
VẬN dụng linh cơ được xá ân,
CHUYỂN bút thay lời trình sắc mạng,
TƯ sanh luật định đó từ thân;
ĐỒNG trong chiến sự rời nơi tạm,
LAI đáo Hườn Cung cạn tỏ phân.
Thiện, tôi chào mừng Thiên Mạng, anh chị đàn trung.
Con mừng ba cùng chị em an tọa. Con xin phép đôi lời tường
thuật một giấc ngủ ngàn thu của đời người hai tám, cũng là một
chuyển kiếp hồi trần để làm tròn phận sự đối với ngọn rau tất đất.
Riêng ơn sanh thành dưỡng dục con chưa trọn phần đền đáp. Tử
thần đưa con vào cõi vô hình, sự phán xét vô hình, con được
hưởng luật ân xá. Giờ đây con thuật lại cho ba tường tự sự. Đây
không phải con làm cho ba cùng anh chị cô bác phải động lòng
cảm xúc.
BÀI :
Đầu cúi lạy cha già ba lạy,
Để cư tang con mãi ghi lòng;
Con đà trở lại hườn không,
Tỏ bày đôi đoạn chơn đồng truyền qua.
Ngày sơ lục con đà vận chuyển,
Đoàn công voa trực tiến cao nguyên;
Kon Tum đoàn tụ dây chuyền,
Phần con tiếp liệu chở chuyên vận hành.
Vừa đến nơi hoàn thành hồi phục,
Vì con đường chận khuất khó ra;
Dừng chân ở lại đó mà,
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Đêm khuya mơ giấc mộng mà như đây.
Bác Huỳnh Đức lời này truyền lại,
Vì mạng căn nên phải cam đành;
Giã từ phưởng phất đêm thanh,
Rồi sau trở lại ngọn ngành phân qua.
Khi hồi tỉnh rõ ra giấc mộng,
Thời bên ngoài tợ sóng dập vào;
Tùy theo còi lịnh biết sao,
Mọi người đều phải nhập vào hầm nương.
Từ nửa đêm thường thường liên tiếp,
Tiếng thần công khủng khiếp lòng quân;
Bao nhiêu tiếng dội không ngừng,
Tinh thần rối loạn tưng bừng trước sau.
Đến sáu giờ đổ vào thác lũ,
Thấy hết rồi chỗ trú ẩn nương;
Giờ đây đến lúc đoạn trường,
Rơi vào một quả biết lường nơi ai?
Bị đứt đoạn lìa tay phía hữu,
Phần nhục thân khó cứu lại nguyên;
Ngũ tạng bị lủng đâm xuyên,
Hồn rời khỏi xác sẳn liền Bác Năm.
Đã chực sẳn tay cầm phướn lịnh,
Hình ba màu tề chỉnh nghiêm phong;
Cạnh bên có một thơ đồng,
Phất qua diêu lại cõi không rước về.
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Nhìn bốn phía tư bề lặng lẽ,
Vừa bước vào cầm thẻ xưng danh;
Tay vương tịnh thủy dương nhành,
Rải vào linh điểm phục sanh thể hình.
Kìa ửng lộ chơn hình nội tổ,
Cùng mẫu thân mạng số phân qua;
Phủi rồi một kiếp trần mà,
Trở về không cảnh vào ra non bồng.
An phần con cõi lòng tan nát,
Thương phần ba tuổi hạc tóc phơ;
Từ sanh dưỡng đến bây giờ,
Cù lao cúc dục còn chờ hậu lai.
Nào hay đâu ngày nay cách biệt,
Để đau thương chi xiết đoạn trường;
Đó là gặp cảnh vô thường,
Làm cho ly biệt không phương tỏ bày.
Tưởng đâu thế từ nay quạnh quẽ,
Nào hay đâu đặng vẽ ngọn cơ;
Đó nhờ trong lúc ban sơ,
Phụ tình ly biệt tơ mơ giấc nồng.
Thọ lịnh sắc cõi lòng tan nát,
Nhưng vững vàng phú thác ân Thiên;
Nhờ đây ân huệ hưởng liền,
Cúi đầu lạy tạ trần miền ân Cha.
Phần khó nhọc Anh Ba biết mấy,
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Chạy không ngừng để lấy xác hình;
Dù là khác máu khi sinh,
Xem như cốt nhục nghĩa tình tay chơn.
Nghĩa hỡi anh, em hườn không sự,
Phần gia môn gìn giữ hiếu nhà;
Phần anh con lớn của ba,
Sớm hôm an ủi tuổi già đỡ nâng.
Hỡi Hiệp anh, ân cần lo liệu,
Em vô hình nặng trĩu tình nhà;
Luật Trời đâu có vượt qua,
Làm thân nam tử nặng mà hai vai.
Cùng các chị hằng ngày an ủi,
Hỡi Mùi em, trong tuổi thanh nhi;
Uống ăn lo liệu vậy thì,
Cho ba an dạ bởi vì nhớ anh.
Này hỡi ba giờ thanh gặp gỡ,
Xuất hồn chơn vận trở về gia;
Mẫu thân cùng trẻ đó mà,
Giấc mơ không rõ ấy là báo tin.
Lời cặn kẽ trần tình cúi lạy,
Lạy Anh Ba anh hãy nhận lời;
Ba già tợ gió thuyền khơi,
Nhờ anh lo liệu trọn đời của ba.
Nền Đại Đạo em mà vừa ngộ,
Xác rời hồn đặng chỗ xá ân;
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Non Tiên em ở luyện thần,
Ngày nay đặng hưởng chơn thân lai hồi.
Con báo tin ba thời nhớ lấy,
Phần Thiên Mạng phần ấy vinh quang;
Đến ngày nhiệm trách chu toàn,
Phướn thần chực rước hội tràng Kim Tiên.
Lạy Bác Năm đàn tiền chờ đợi,
Để cho con ở lại đàn trung;
Ngày nay phụ tử trùng phùng,
Vui vầy đôi phút sánh cùng núi sông.

Hồi trần cậy có điển đồng,
Tỏ phân đôi đoạn cõi lòng nao nao.
Nơi trần tợ giấc chiêm bao,
Lạy ba ở lại con vào non tu.
Thiện con đôi lời tường thuật trước đàn. Giờ đã thúc hối,
Thiên Mạng cùng ba tiếp lịnh, con giã từ.
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HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ Thời, Ngày 29 Tháng 3 Giáp Dần
(Chủ Nhật 21-04-1974)
Tiếp Điển :
THI :
Nặng nợ trần ai bởi xác thân,
Trong cơn tâm sự, cõi tinh thần;
Nét sầu trẻ thế, đau lòng đấy,
Hưởng chốn vô hình, chẳng não cân.
THANH LAN TIÊN NỮ, Tệ Nữ mừng chung Thiên
Mạng đàn an tọa. Mẹ mừng chung các con.
Kiếp sống tạm con người mang bởi nhục thân đồng chung
dưới ánh nắng mặt trời, tuy chia ra nhiều đẳng cấp khác nhau,
nhưng sự vui khóc buồn đau, hay từ thể xác đến tinh thần đồng
cùng nhau là một. Tùy theo trường hợp, khi tinh thần con người
được thoải mái thì lòng sảng khoái vui thú tiếp nhận bao luồng
không khí nhẹ nhàng. Nhưng khi tinh thần chuyển sang sự buồn
chán thì từ đâu đưa đến cho luồng không khí nặng nề làm cho con
người hấp thu khó chịu. Nhưng đối với con người vô ngã chịu
sống trong cảnh dật lạc với chí hướng cao cả, biết đem thân vào
đạo đức để phục vụ cho lý tưởng của mình, thì khi gặp sự bão tố
hãy xem đó như là một luồng gió độc thoảng qua, khi nhìn vào
thực tế thì xem không có gì cả.
Này hai cháu Đồng, Giai với lòng thành nguyện hòa khí
của huynh đệ, mẫu thân hai cháu được siêu thoát, sẽ hội đàn kỳ
sau.
Đây về phần Hạnh, nhục nhi con nghe :
BÀI :
Điển vô hình nhục thân là mẹ,
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Nương điển đồng cọ vẽ linh cơ;
Hạ đàn trung đã đến giờ,
Đôi lời phân lại con thơ phàm trần.
Kiếp sống tạm não cân nhục thể,
Sanh kiếp tằm là để nhả tơ;
Nhìn xem xuân sắc đào thơ,
Ánh mi đượm tẩm trong giờ gặp nhau.
Cùng một bọc tâm bào chia xẻ,
Nhưng khác nhau lời mẹ con tường;
Ngập ngừng giọt điển trần dương,
Đôi lời cạn tỏ tình trường con đây.
Chí hy sinh tạo gầy đức tính,
Lòng can trường ý định còn đây;
Đạo Trời con quyết đắp xây,
Đánh chuông thức tỉnh giải vây thế phù.
Luyến thế tạm đường tu phai dợt,
Phải sa vào dưới thớt trên dao;
Nương thân khóm trúc vườn đào,
Lòng tu thanh đạm ngạt ngào trí thơ.
Theo đường lối trong giờ hướng thiện,
Với tinh thần vận chuyển kỳ công;
Con tua quyết chí đại đồng,
Kỳ Ba lập đức khai thông tự mình.
Lời lưu lại phù sinh kiếp tạm,
Đau lòng đây hoài cảm cùng con;
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Hành thiện chí hướng lo tròn,
Tinh thần tươi sáng lưu còn điểm son.
Bao lời dạy trước còn phảng phất,
Hãy đem vào chứa cất mộ triêu;
Thi hành cho đúng mục tiêu,
Rạng danh phận nữ bao điều còn ghi.
Đôi lời phân cũng vì dao động,
Nương điển đồng trầm bổng phân ra;
Cho con thế tạm trần mà,
Đường tu vững chí vượt qua mọi điều.
Thi hành đúng lối mục tiêu,
Thiên Mạng tiếp điển điểm siêu linh thần.
Tiếp Điển :
THI :
Vắng bóng bao năm tiếng vẫn còn,
Đời người ghi tạc bảng đề son;
Đặng ngay mất thảo do tiền định,
Thọ sắc Phong Thần tịnh núi non.
Trương Thành Thiện, tôi mừng Thiên Mạng trung đàn
an tọa.
Con kính tạ nhục thân “tứ niên chưởng đức”. Này bào tỷ
Hạnh chị, em đã tường chí của chị muốn vượt khỏi phạm vi để
giải thoát cho thân phàm cùng tha nhân, đồng loại. Đó là chí
hướng của người tu, chỉ cần un đúc hầu đạt thành kết quả. Bởi
người tu cần un đúc tinh thần để thu được những gì trong bao
năm săn đuổi. Này chị, hãy coi em như bao nhiêu người thanh
niên khác trong thế hệ, không gì là lạ, chỉ một điều :
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Măng non đã gãy, gốc còn,
Tre già gió quặt thon von tháng ngày.
Chỉ một điều thương cho bậc sanh thành khi canh tàn nhớ
trẻ! Nhưng thôi, còn lại bao người cùng chung hòn huyết cũng đủ
cho phụ thân tại thế, giờ em đôi lời phân lại cùng chị.
BÀI :
Mấy mươi tháng non thần tịnh dưỡng,
Luật công bằng thọ hưởng ân ban;
Sắc phong thần rọi điển quang,
Đôi dòng tử biệt trung đàn bày phân.
Giờ nhớ đến tình thân sanh dục,
Nương điển đồng trong lúc ngày thanh;
Nhìn xem tóc bạc thân sanh,
Phất phơ một thể lưu hành trần gian.
Mấy mươi năm lo toan từ bấy,
Tùy thời cơ sẽ thấy ân ban;
Tựu thành một khối linh quang,
Đó là căn bản đạo vàng tu thân.
Phần anh chị, em phân lưu lại,
Hạnh chị ôi, là gái gia hiền;
Chiều theo số phận cho yên,
Nương thân cửa đạo mối giềng dựng xây.
Còn trong lúc tớ thầy lẫn lộn,
Tu cần gìn căn bản trần miền;
Hằng ngày ngộ điển tiên thiên,
Thành tâm thật ý kỳ duyên chị thành.
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Phần nhân đạo thực hành là gốc,
Đang thời cơ chọn lọc thánh phàm;
Lợi quyền lòng mãi muốn ham,
Phật Tiên muốn đạt hỏi làm sao đây?
Mùi hỡi em, trần đầy giả dối,
Lời mẹ xưa trăn trối em ghi;
Lo tròn phận gái vậy thì,
Nhục thân em vẫn giống y mẹ hiền.
Giờ lưu lại trần miền lo học,
Đạo soi lòng chí dốc em hiền;
Hằng ngày lo giữ bổn nguyên,
Để cha nhục thể đặng yên lòng già.
Đây một đoạn gởi qua người ngọc,
Cảm tình xưa hình vóc còn đây;
Biết rằng đờn sẽ đứt dây,
Nên chưa khảy đặng bản này du dương.
Kẻ vô ảnh ai tường cho đặng,
Người hữu hình lòng chẳng vơi lòng;
Hồn linh phiêu tựa cõi không,
Nhìn xem hình thể cõi lòng tả tơi.
Huệ em tường những lời tiên liệu,
Đã hiện ra nặng trĩu lòng ai;
Phất phơ vóc liễu hằng ngày,
Chiều mơ bóng nhạn viếng rày mộ hoang.
Nhìn khói tỏa hương tàn khói nhạt,
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Ngày qua ngày thắm thoát thoi đưa;
Một trái cây, nửa miếng dưa,
Chết lòng người sống sớm trưa âu sầu.
Phiếm đã tróc Hoàng Cầu khó khảy,
Thay phiếm vào hầu khảy bản sau;
Vô hình vô ảnh lời trao,
Giờ đây nhắc lại vết đau ai mà.
Qua ngày tháng trôi qua nào trở,
Đã qua rồi mối nợ không khiên;
Xác thân đáy mộ nằm yên,
Linh hồn trở lại non tiên luyện thần.
Trong giấc mơ đôi lần hội ngộ,
Ấy mộng hồn là chỗ cõi không;
Giờ đây nương bút điển đồng,
Phân qua đôi đoạn mộng lòng vỡ tan.
Đầu bái tạ trước đàn Thiên Mạng,
Cùng chơn đồng trước án Phụ Hoàng;
Dành cho thời khắc trước đàn,
Đôi lời tỏ vẽ dở dang nơi trần.
Giã từ Thiên Mạng tri ân,
Thành tâm tiếp lịnh điển thần hồi qui.
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HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ Thời, Ngày 30 Tháng 10 Giáp Dần
(Thứ Sáu 13-12-1974)
THI :
Tu hành liên tục mới thành công,
Quả vị vun phân tại thế hồng;
Kết quả xá ân kỳ mạt hạ,
Nhẹ nhàng linh điển hưởng ân phong.
THANH LAN, Tệ Nữ mừng Thiên Mạng đàn tiền, giờ
thọ lịnh báo tin có Tiên Nương cử bút. Thiên Mạng thành tâm
tiếp lịnh. Tệ Nữ xuất ngoại.
Tiếp Điển :
THI :
Kìa khí HỒNG mông định đất trời,
Đông mùa CÚC trổ trải hoa phơi;
Nơi trường TIÊN đạo dày công lập,
Chiều uốn NƯƠNG theo đạt quả thời.
HỒNG CÚC TIÊN NƯƠNG mừng Thiên Mạng. Chị
mừng chung các em đàn tiền an tọa, cùng nhị tôn nhục tế.
Đời là ảo mộng, còn rồi mất. Sự vinh hiển ở cõi diêm phù
này lấy chi bảo đảm (………), hay là mãi say mê vật chất để cuối
cùng giũ áo ra đi. Khi vượt khỏi màn vô minh che áng, (………)
chừng ấy mới rõ điều hư thiệt tại tiền, mà nhục nhãn phàm trần
không rọi thấu.
Giờ cử bút để phân trần cùng nhục nhi : Một linh hồn còn
nặng trĩu, phải chịu cảnh âm u đen tối. Vậy nhục nhi nên lưu tâm
- 37 -

nguyện cầu siêu độ để cho linh hồn ấy tỉnh giấc hầu nhớ lại ngày
xưa. Đó là phần nhục nhi cứu vãn, đây là tình cốt nhục.
Vậy Thiên Mạng thành tâm tiếp lịnh. Chị giã từ các em,
xuất ngoại.
Tiếp Điển :
THANH LAN TIÊN NỮ – Tệ Nữ tái cơ mừng Thiên
Mạng đàn tiền. An tọa nghe.
BÀI :
Nhìn bánh xe chuyển xây như chóng,
Thấm thoát lăn hình bóng nào đâu;
Mưa tuôn nước chảy qua cầu,
Chuyển luân luân chuyển bóng câu nhẹ nhàng.
Ngày xác thịt trần gian dập đất,
Đã che thân dấu cất hang sâu;
Hồn linh tiêu chuẩn làm đầu,
Là nhờ ân xá bao lâu tại trần.
Điều bất diệt tinh thần vô ảnh,
Lập quả công thọ lãnh báo đàn;
Tử như sanh sắc lịnh ban,
Ngày đêm cử bút trần gian luận mà.
Lời thỏ thẻ phân qua một đoạn,
Công đã dày ghi bảng Tiên gia;
Giờ linh chuyển bút điều hòa,
Vì thân nhục thể khó hòa bản năng.
Tam niên gắng chuẩn thằng công quả,
Nơi trần này phải trả nợ duyên;
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Bình tâm chỉnh lại mối giềng,
Thân người hiện tại trần miền lo toan.
Ngày giã biệt trần gian là tạm,
Chớ nhọc tâm hoài cảm vô hình;
Quả hoa ấy vật tế tinh,
Còn bao phận sự giữ gìn trọn xong.
Nước bạch thủy giải lòng vương vấn,
Hãy đánh tan gió lạnh thoảng qua;
Chánh tâm tu đạo lòng ta,
Giải vòng oan nghiệt ta bà ngao du.
Luận đôi đoạn đời tu lo liệu,
Gương mẫu nên tiểu biểu đại đồng;
Giữ gìn nguyên tắc ngoài trong,
Nhập giang tùy khúc thuận dòng đôi nơi.
Lằn điển trao qua thời Thành Thiện,
Thọ sắc thần vận chuyển cơ ban;
Giã từ Thiên Mạng trung đàn,
Tiếp cơ điển chiếu sắc ban ân lành.
Tiếp điển :
Mừng Thiên Mạng đàn tiền an tọa.
TIẾP BÀI :
Đầu cúi mừng tục danh Thành Thiện,
Rọi điển tiên vận chuyển cơ linh;
Phân qua tiếp nối mẫu tình,
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Cùng trong Thiên Mạng thân sinh tỏ tường.
Đã giải thoát con đường oan nghiệt,
Chỉ hồn linh nào biết đớn đau;
Xong rồi tấc đất ngọn rau,
Đành cam phải chịu cù lao chưa tròn.
Giờ linh hồn đầu non tịnh dưỡng,
Được hạ trần phiêu phưởng ngọn cơ;
Đôi lời lưu lại trong giờ,
Người sanh dương thế đừng mơ cõi lòng.
Thân vàng ngọc đâu hòng tồn tại,
Nẻo dinh hư thời đại kim tiền;
Lửa hồng phựt cháy khắp miền,
Đốt thiêu ánh sáng dữ hiền biết đâu.
Thân chia đầu mưu cầu vinh hạnh,
Sáng Tần này chiều cảnh Sở kia;
Biết chăng xác thịt là bia,
Khóa thân vào ổ quăng chìa xuống sông.
Trí đâu tá nợ lòng xúi giục,
Mưu không toan un đúc tinh thần;
Hỏi rằng chẳng vẹn cho thân,
Lấy đâu cứu cánh nguồn ân phũ phàng.
Dứt rồi một kiếp nợ oan,
Tâm tư đoạn tuyệt chơn đàng tách phân.
Giã người dương thế tại trần,
Thiên Mạng tiếp lịnh từng vân điển hồi.
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HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ Thời, Ngày 30 Tháng 5 Nhâm Tý
(Thứ Hai 10-07-1972)
THI :
Bồng Lai muốn ngự phải dày công,
Tại thế trần vây giải tỏa lòng;
Tu tạo đền bù oan nghiệp cũ,
Tri hành thánh dụ đắc kỳ công.
THANH LAN TIÊN NỮ, Tệ Nữ mừng Thiên Mạng tam
ban.
Mừng thay ngày đoàn viên hội ngộ nơi non bồng luyện
mạng. Hân hạnh thay kỳ đại xá, xác mất hồn còn. Đó là kết quả
biết trở về nguồn chân thật. Giờ hộ trì linh điển bào tỷ, cho chơn
linh nhập cơ bày tỏ. Thiên Mạng tiếp chơn linh. Tệ Nữ bảo trì
linh điển. Xuất cơ.
Tiếp Điển :
THI :
LÝ đào đến lúc quả hoa đầy,
THỊ chuyển cơ nhờ tá trợ đây;
QUẾ ngộ chơn truyền nền Đại Đạo,
Lai hồi bửu điện xá ân Thầy.
BẠCH TRANG, chơn linh tôi mừng Thiên Mạng. Chư
huynh tỷ đàn trung an tọa. Mẹ nhục thân mừng chung các con,
giờ được bào muội hộ trợ linh cơ, nên chơn linh tôi mới được rọi
qua tỏ lời phàm thế. Vậy Thiên Mạng cho tôi được đôi dòng giã
từ khuyến nhủ.
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Này các con, sự ly biệt nơi cõi tạm này là định luật tuần
hườn. Ai là người tồn tại? Vì điều sanh tử thường tình, kẻ qua
người lại, không chi lạ mà quá buồn lòng. Một điều hân hạnh là
hưởng luật đại xá của Phụ Từ ban bố, miễn biết tu thì được hưởng
luật vô hình không sai mảy.
BÀI :
Đầu cúi lạy Huyền Khung Thượng Đế,
Cùng Diêu Cung lời thệ con gìn;
Lạy cầu Tam Giáo chí linh,
Cùng là Tam Trấn phục sinh linh hồn.
Nay chuyển cơ lai hồn vô ảnh,
Lời tạ từ nơi cảnh trần gian;
Trong cơn chia tách đôi đàng,
Vô thường đến dẫn lịnh tràng Diêu Cung.
Khi xuất hồn vô cùng tươi sáng,
Phướn chiêu hồn ứng dạng từng không;
Làm sao tỏ nổi cõi lòng,
Thôi đành cam chịu trần hồng tách phân.
Xác dập đất nơi trần hoàn thổ,
Hồn vô vi được độ phướn linh;
Non thần tịnh dưỡng vô thần,
Xá ân Từ Phụ, chơn linh hạ trần.
Lời cảm tạ tri ân Giáo Hội,
Cùng Nữ Đoàn sẵn lối chia buồn;
Nữ Chung Hòa cũng tròn vuông,
Chia ly một thuở nẻo buồn bao thu.
Nhờ Dượng Tư cõi phù chung sức,
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Các cháu lo tận lực cho dì;
Trở về cảnh cũ hồi qui,
Nỗi niềm thêm chạnh dễ gì gặp nhau.
Hỡi các con tâm bào đứt đoạn,
Vì thương tâm giam hãm trần gian;
Sống trần non bạc núi vàng,
Hồn rời khỏi xác lo toan được nào.
Lâm Thị Cam mẹ trao lời lại,
Phần lớn khôn con phải thương nhau;
Lưu tâm dìu dắt trước sau,
Bảy con, bán tử con nào cũng con.
Lâm Đăng Ngô mỏi mòn tâm trí,
Sống tại trần ý vị thiết tha;
Phạm Ngọc Đảnh trưởng tuất mà,
Trau dồi đạo đức vượt qua trần này.
Lâm Thị Quí trời Tây vắng bóng,
Cảnh biệt ly xúc động lòng nhau;
Phú Khai bán tử lời trao,
Chúa Cha cùng thể Đài Cao một dòng.
Hỡi này con Đăng Đồng cõi tục,
Bao lời phân trong đục con tường;
Nguyễn Thị Cảnh cõi trần dương,
Hải đền nợ nước bớt vương dòng sầu.
Lâm Đăng Thanh đôi câu gượng gạo,
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Nhìn xa xăm trí não lộn quanh;
Biết sao tỏ nổi ngọn ngành,
Kìa màn vô ảnh bao quanh giáp vòng.
Lâm Đăng Thao trần hồng lúc sống,
[Mẹ khóc vì con]
Mẹ biết bao trầm bổng với con;
Nguyễn Thị Giàu thứ tuất con,
Rọi vào hai trẻ lòng con chai lòng.
Lâm Đăng Ngọt cửa không đã đến,
Quí Đạo Trời lòng mến kính dâng;
Đoàn Thị Nghiệm cử bút thần,
Gắng công với Đạo ấy phần hiếu nhi.
Lâm Đăng Thơm tường tri lẽ Đạo,
Lời nguyện cầu cải tạo con tâm;
Lữ Phù Du khá chú chăm,
Nguyện lòng gắn chặt tri tầm đạo cao.
Lâm Thị Hồng mẹ trao lời lại,
Ráng tu hành chế cải nơi tâm;
Nguyễn Quốc Ngữ khá tri tầm,
Chúa Trời giáng thế ngàn năm Cao Đài.
Lâm Đăng Tòng giồi mài trí tuệ,
Lập công đầu tại thế cứu an;
Này thứ tuất Lê Thị Lan,
Hưởng ân đại xá trần gian ráng gìn.
Lâm Đăng Giai mẹ nhìn tha thiết,
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[Mẹ khóc vì con]
Luật tuần hườn nào biết liệu sao;
Huỳnh Thị Hai mẹ lời trao,
Tu tâm hành thiện ngày sau hưởng nhờ.
Bé Thanh Nhân ấu thơ nội nhắc,
Lúc tại tiền nội dắt đọc kinh;
Xốn xang tâm nội thâm tình,
Hứa may áo trẻ, nội nhìn cháu thơ.
Lúc liệm nội cháu thì kêu khóc,
Nội đâu còn săn sóc cháu đây;
Giờ linh nhờ ngọn bút này,
Đôi điều nhắc lại nào khuây nỗi niềm.
Hỡi này Trần Công Khiêm nghe ngoại,
Trần Thị Ren đồng thảy lo tu;
Biết chăng âm chất trần phù,
Đó là nhiều kiếp nhờ tu được vầy.
Định mạng em giờ đây lưu lại,
Sống tạm trần nào mãi bền lâu;
Sớm vui rồi lại chiều sầu,
Xoay qua trở lại có đâu thanh nhàn.
Isa con trần gian phận gái,
Đã từ lâu giúp ngoại chi tiêu;
Sống sinh giữ lấy luật điều,
Cao Đài cứu thế mục tiêu gìn lòng.
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Nhờ Dì Năm khai thông phân tách,
Bạch Cúc chị ráng vạch giáo điều;
Thương nhau thực hiện mục tiêu,
Chung tâm hòa thuận thương yêu một chồi.
Này các con nghe lời mẹ dặn,
Nhớ lời khuyên lòng chẳng lơi lòng;
Như vầy mẹ ở cõi không,
Nhẹ nhàng linh điển mẹ trông con trần.
Giờ cạn điển tinh thần tê liệt,
Vì thương con nay biết nghe lời;
Chung tâm cầu nguyện Phật Trời,
Cho hồn mẹ được dự nơi Bàn Đào.
Cháu nội ngoại giờ trao ghi nhớ,
Ráng tu hành giải nợ tiền khiên;
Non Bồng linh điển được yên,
Đồng tâm hiệp chí trần miền lo tu.
Giã từ Thiên Mạng vân du,
Lần theo phướn lịnh cõi phù tách đi.
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MỤC LỤC
Nơi Giáng
THANH TỊNH ĐÀN

Các Vị
- Huỳnh Long Đồng Tử

Trang
3

Ngọ thời, ngày 28 tháng 5
báo đàn.
Tân Mão
- Đông Nhạc Đại Đế đưa
(Thứ hai 02-07-1951) Lý Vạn Dủ nhập cơ.
HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ thời, ngày 30

- Lý Vạn Dủ nhập cơ

4

- Thanh Lan Tiên Nữ

9

(Lý Thị Mỹ) lai đàn

tháng 11 Tân Hợi
(Thứ bảy 15-01-1972)
MINH TÂN ĐÀN
Tý thời, ngày 30

- Thanh Lan Tiên Nữ

11

(Lý Thị Mỹ) lai đàn

tháng 12 Tân Hợi
(Thứ hai 14-02-1972)
HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ thời, ngày 29
tháng 1 Nhâm Tý

- Linh Sơn Thánh Mẫu thọ

16

lệnh Diêu Trì Cung ban sắc
cho Thanh Lan Tiên Nữ

(Thứ ba 14-03-1972)

HƯỜN CUNG ĐÀN

- Thanh Lan Tiên Nữ lai
đàn

15

- Thanh Lan Tiên Nữ

22
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Ngọ thời, ngày 14

lai đàn

tháng 5 Nhâm Tý
(Thứ bảy 24-06-1972)
HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ thời, ngày 30
tháng 5 Nhâm Tý
(Thứ hai 10-07-1972)

- Minh Đức Kim Tiên

27

(Thiên Huyền Minh) đưa
Trương Thành Thiện
nhập đàn.
- Trương Thành Thiện

28

lai đàn
HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ thời, ngày 29

- Thanh Lan Tiên Nữ

34

lai đàn

tháng 3 Giáp Dần
(Chủ nhật 21-04-1974)
- Trương Thành Thiện

36

lai đàn.
HƯỜN CUNG ĐÀN

- Thanh Lan Tiên Nữ

Ngọ thời, ngày 30

lai đàn

41

tháng 10 Giáp Dần
(Thứ sáu 13-12-1974)
- Hồng Cúc Tiên Nương

41

lai đàn.
- Thanh Lan Tiên Nữ

42

tái cơ
- Trương Thành Thiện
lai đàn.
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44

HƯỜN CUNG ĐÀN
Ngọ thời, ngày 30

- Thanh Lan Tiên Nữ đưa

46

Lý Thị Quế nhập đàn

tháng 5 Nhâm Tý
(Thứ hai 10-07-1972)
Lý Thị Quế nhập đàn

SƯU TẬP CÁC ĐÀN CƠ
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46

CÁC CHƠN LINH
Chế bản & Trình bày :
ĐINH THỊ THANH MAI
& LÊ ANH DŨNG
(hoàn tất ngày mùng 6 tháng 4 Bính Tý
thứ Tư, ngày 22-05-1996)
căn cứ theo bản đánh máy
ngày mùng 2 tháng 5 Giáp Dần
(thứ Sáu, ngày 21-06-1974)
tại
THÁNH TỊNH MINH ĐỨC
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