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TIÊU SỬ ĐỨC KIM TIÊN HUỆ PHẬT

1) Lời nói đầu .....................................................................4
2) Gương sáng nữ lưu.........................................................5
3) Tiểu sử Ngài Kim Tiên Huệ Phật...................................6
4) Giai đoạn tu học..............................................................9
5) Trích các bài Thánh Giáo.............................................21
6) Trích Thánh Giáo Thân Phụ & Thân Mẫu của Ngài....24
7) Sự sắp đặt & lời di huấn trước khi qui liễu...................29
8) Tự thán & dạy đạo........................................................30
9) Những bài thi - điếu văn - điếu tế.................................38
10) Người thừa kế.............................................................45
11) Kết quả của bí pháp tịnh luyện & những hình phạt hiện
tiền.....................................................................................46
12) Nhớ ơn Thầy...............................................................51
13) Kim Tiên Huệ Phật giáng cơ ngày 09 – 09 – 1990.....52
14) Kim Tiên Huệ Phật giáng cơ ngày 18 – 08 – 1994.....54
15) Cảnh chùa cũ..............................................................57
16) Cảnh chùa mới............................................................58
17) Lễ đưa linh cửu...........................................................60
18) Bửu Tháp....................................................................61
19) Bài chúc tụng Sư Bà Huỳnh Hoa Tiên.......................62
20) Bài Tưởng Niệm.........................................................63

SƯ BÀ DƯƠNG THỊ SÂM
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(Đăc quả vị KIM TIÊN HUỆ PHẬT)

LỜI NÓI ĐẦU
Đời càng văn minh, người càng mê vật chất, cuống
cuồng chạy theo dục vọng thì phải hao mất tinh thần, mà
tinh thần hao mất thì con người chẳng được trường cửu,
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cuối đường họ phải rớt xuống hố thẳm, nơi ấy họ phải lãnh
lấy những sự khổ não, phiền lụy cả thân tâm.
Đức THƯỢNG ĐẾ dùng huyền diệu cơ bút sáng lập
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với mục đích tùy theo căn cơ
trình độ Hữu và Vô để dìu đời cứu thế trong buổi Hạ
Ngươn mạt kiếp, và dẫn dắt nhân loại đến cảnh đời bình trị
âu ca từ phương châm hòa ái, đại đồng. Từ đó trong Đại
Đạo đã lần lượt xuất hiện những bậc nguyên nhân, Hiền
Triết phế đời lo đạo tu hành, bước ra dẫn dắt những kẻ hữu
duyên từ mê trở về giác.
Nhưng những bậc lãnh đạo thường chỉ thấy xuất
hiện trong nam giới, còn nữ lưu thì rất ít.
Nay quyển “Tiểu Sử Đức Kim Tiên Huệ Phật” nói
lên một tấm gương sáng của bà Phối Sư Huỳnh Hoa Tiên,
là người đã cống hiến hơn 40 năm tu hành lo cho đạo,
đóng góp rất nhiều trong việc hoằng hóa độ sanh. Mặc dù
không đứng vào hàng Giáo Chủ khai minh đạo pháp nhưng
cũng là hàng thừa kế chơn tu, đem pháp môn tịnh luyện
phổ tế khắp nơi, làm rạng danh cho phái Chiếu Minh Tân
Pháp nói riêng, tô đậm trang sử Đại Đạo nói chung và
cũng làm rạng rỡ cho giới nữ lưu chân yếu tay mềm vậy.

GƯƠNG SÁNG NỮ LƯU
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Ra tay xây dựng cảnh Thiền Môn,
Học đạo Vô Vi luyện phách hồn.
Hiệp nhất âm dương nơi Khí Hải,
Tam Huê Tụ Đảnh chốn Côn Lôn.
Bảo Tinh, chiết Khảm nhờ cung Tốn.
Dưỡng Khí điền Ly biến hóa Khôn.
Bốn chục năm dư hành giáo đạo,
Nay thành chánh quả thế Thiên Tôn.

TIỂU SỬ
-------------------1) Thân thế :
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Ngài KIM TIÊN HUỆ PHẬT có phàm danh là
Dương Thị Sâm, đạo hiệu Huỳnh Hoa Tiên. Sinh năm
1905 tại xã Thới An Đông, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ.
Nay thuộc phường Trà Nóc, Thành Phố Cần Thơ, tỉnh Cần
Thơ.
Thân sinh là cụ ông Dương Văn Ký và cụ bà
Nguyễn Thị Viên, thuộc gia đình Nho Giáo.
2) Thuở niên thiếu :
Vì sớm mồ côi mẹ, ngài Dương Thị Sâm sống rất
vất vả trong cảnh mẹ ghẻ con chồng nên không được cắp
sách đến trường. Tuy nhiên Ngài rất chịu khó học hỏi, đảm
đang công việc gia đình và hết lòng hiếu thảo.
Ngài cũng thường hay đi chùa lễ Phật và tập tành ăn
chay. Nhiều lúc muốn ăn chay mà gia đình không cho thì
Ngài mua tương chao, lén ra vườn ăn một mình.
3) Lúc trưởng thành :
Khi trưởng thành, Ngài kết hôn với ông Trần Văn
Biện ở xã Thành Lợi, huyện Bình Minh, tỉnh Cửu Long.
Sau khi về nhà chồng thì mọi việc tề gia nội trợ Ngài lo
thật là chu đáo, rất đúng với câu dâu thảo vợ hiền.

4) Thời kỳ giác ngộ :
Sau khi hạ sanh được một người con trưởng nam,
vào năm 1923 Ngài khuyên chồng nên tìm hiểu giáo lý,
đạo pháp để cùng nhau tu hành mà giải thoát kiếp đời giả
tạm.
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5) Thời kỳ tầm đạo :
Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu về giáo lý đạo Cao Đài
và biết rõ có phương pháp tịnh luyện thuộc phái Chiếu
Minh. Vào năm 1926 – 1927, Ngài cùng với chồng là ông
Trần Văn Biện đến gặp trực tiếp Đức Quan Phủ Ngô Văn
Chiêu để tìm hiểu đạo pháp. Thời gian này, ông Trần Văn
Biện bị bệnh nan y (ung thư rún) nhờ Đức Ngô chữa trị.
Đức Ngô chỉ dùng bông huệ chưng trên Thiên Bàn đem
xuống cho ngửi rồi bảo : “Anh về, xuống sông tắm thì sẽ
hết.”
Thật vậy, về đến nhà làm y như lời chỉ dẫn thì bệnh
từ từ khỏi hẳn. Từ đó Ông Bà quyết định xin Đức Ngô thâu
nhận làm đệ tử.
6) Lễ nhập môn và lời tiên tri của Đức Ngô Văn Chiêu :
Đức Ngô chỉ làm lễ nhập môn phái Chiếu Minh, lập
thệ giữ trường chay cho Ngài và vị hôn phu, chớ không
trao truyền bí pháp tịnh luyện.
Đức Ngô nói : “Vợ chồng anh chị còn trẻ quá, mới
22 và 24 tuổi nên chưa thể thọ pháp được. Để sau này có
người đến tận nhà chỉ truyền cho anh chị, pháp môn đó tận
độ dễ hành hơn và rất kết quả.”
Khi trở về, Ngài chỉ giữ trường chay và sống cuộc
đời bình thường. Thắm thoát thoi đưa, quang âm dục tốc,
Ngài đã hạ sanh được 8 người con : 3 trai, 5 gái.
Cũng trong thời gian ấy, Ngài đã hết sức tận tụy
nuôi con và chịu đựng biết bao nghịch cảnh, đắng cay tủi

8
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nhục… Đây chắc là thời gian trả nhân quả còn tồn đọng lại
ở tiền kiếp hay cũng là sự trui rèn bền bỉ ở đức hy sinh.
Mặc dù thế, Ngài vẫn giữ được hạnh trường chay, đi
chùa, bố thí, thỉnh thoảng cũng du sơn tìm hiểu đạo lý để
mong gặp được Minh Sư truyền giáo.
6) Lời tiên tri của Quan Âm Bồ Tát :
Đến năm 1948, Ngài rất ngạc nhiên và thắc mắc khi
nhận một bài Thánh Giáo của Quan Âm Bồ Tát đã cho với
nội dung như sau :
“……Sâm nhung quí quá khó lường,
Để dành độ trẻ khoa trường hội thi.
Tới nay gặp đạo khoa kỳ,
Long Hoa mở cửa chọn thì người tu.”
Ngài suy nghĩ : “Mình dốt nát, có biết gì mà dạy ai.”
Nhưng đó chính là lời tiên tri trong việc hoằng hóa pháp
sau này của Ngài.

GIAI ĐOẠN TU HỌC
Vào năm 1949, ông Dương Văn Lăng (sau là sư
Giác Thiện) đến tận nhà Ngài để kêu gọi việc tu hành. Sau
khi trao đổi, luận giải về lý đạo, hiểu rõ sự ích lợi và kết
quả của bí pháp tịnh luyện Bá Nhựt Trúc Cơ… Ngài và vị
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hôn phu đã qui phục và cùng nhau đồng tâm hiệp thủ tu
hành. (đúng như lời tiên tri của đức Ngô Đại Tiên)
Được sự giới thiệu, vợ chồng Ngài gặp trực tiếp đức
Thiện Phổ tức ông Hồ Vinh Quý, là cao đệ của đức Nhị
Thiên Giáo Chủ (Võ Văn Phẩm) trao truyền bí pháp.
Hôn phu của Ngài là ông Trần Văn Biện theo đức
Thiện Phổ về núi Cấm tịnh luyện Bá Nhựt Trúc Cơ, sau
khi mãn bá đạt phẩm vị Giáo hữu vô vi.
Ngài DƯƠNG THỊ SÂM ở lại Thánh Tịnh Chiếu
Minh Thanh Nguyệt (do cô Mười Trắc làm chủ Thánh
Tịnh), nhập Bá Nhựt Trúc Cơ lần thứ nhất đạt phẩm vị
Giáo sư Vô Vi và đạt ấn chứng Trảm Xích Long.
Ngài tiếp tục tịnh Bá Nhựt Trúc Cơ lần thứ hai và
thứ ba được đức Thiện Phổ xuất sư dạy đạo. Từ đó, Ngài
cũng không ăn cơm, chỉ ăn rau quả vào năm 1950.
1) Sự khảo đảo và những kết quả trên đường tu học :
Trong hàng huynh đệ đồng tu, Ngài là người đạt kết
quả tốt nhất nhưng cũng là người chịu nhiều khảo đảo
nhất.
Tưởng rằng đồng vợ chồng cùng nhau thẳng tiến
trên con đường đạo pháp, có ngờ đâu sau khi ở núi Cấm
về, ông Trần Văn Biện không giữ lời minh thệ, đã khảo
đảo Ngài đủ cách và ngăn cản sự tu học của Ngài…
Chính nhờ những thử thách, khảo đảo nhiều đắng
cay thăng trầm ấy, đã trui luyện ý chí của Ngài ngày càng
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vững chắc, giúp Ngài từng bước vượt qua những chông
gai, trở ngại của cuộc đời, thể hiện một ý chí sắt thép một
lòng vì đạo. Nên từ đó, đạo quả của Ngài mới rực rỡ, chói
lọi, vượt hẳn những huynh đệ đồng tu.
Năm năm sau khi tu lớp Bá Nhựt Trúc Cơ đã đạt kết
quả ấn chứng viên mãn, nên Ngài được đức Thiện Phổ
truyền tiếp pháp Thất Nhựt Thể Dương Tinh tại núi Cấm,
chỉ trong vòng 15 phút thì Ngài đã đạt được thể nghiệm (so
với những vị đồng tu khác, Ngài đạt kết quả với thời gian
nhanh nhất). Có sự hiện diện đông đủ huynh đệ, tăng ni
hàng trăm người, Ngài đã đạt phẩm vị Phối Sư Vô Vi và
lần lượt bước qua những lớp : Thập Ngoạt Hoài Thai, Tam
Niên Nhủ Bộ, Cửu Niên Diện Bích.
Trong thời gian này nhiều khi quá khảo đảo, Ngài
định lên núi tìm sơn động ngồi đại định rồi bỏ xác luôn
nhưng bị Thầy là đức Thiện Phổ không cho và giải thích rõ
sứ mạng hoằng hóa độ sanh, lập công bồi đức là nhiệm vụ
thiêng liêng cao cả nhất mà người chơn tu phải thực hiện…
nên Ngài chấp nhận và ở lại tiếp tục hộ tịnh.
Ngài Phối Sư DƯƠNG THỊ SÂM sau khi qua lớp
Tam Niên Nhủ Bộ thì Ngài đã xuất dương thần đi vân du
khắp nơi…
Có lần đức Thiện Phổ cùng huynh đệ về núi để lập
Đàn cầu cơ, Ngài xin đi theo dự Đàn nhưng đức Thiện Phổ
không cho. Bởi vì Ngài phải hướng dẫn cho những người
mới nhập Bá và vì có trách nhiệm nên Ngài đành ở lại.
Đêm hôm đó vào giờ Tý, trên núi đang lập Đàn cầu
cơ thì ở Thánh Tịnh Chiếu Thanh Nguyệt, Ngài cũng đang
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ngồi công phu thiền định. Trong lúc thiền định, Ngài đã
xuất dương thần về núi để dự Đàn. Lúc ấy, đức Diêu Trì
Kim Mẫu đang về cơ liền theo đó cho bài thi :
“…Coi gương DƯƠNG THỊ kia là,
Xuất Thần về đến cung Vi.
Lễ mừng Diêu Điện đang quỳ đó con.
Mấy lời dạy bảo vuông tròn,
Tam Niên luyện đặng tiếng còn muôn thu.”
Khi đó, mọi người đang dự Đàn đều xôn xao không
rõ ý nghĩa bài thi trên, đến khi huynh đệ trở về hỏi ra thì
mới biết Ngài xuất thần đến dự Đàn và Ngài nói rõ chi tiết
trong buổi Đàn gồm có ai, ngồi ở đâu, trên bàn thờ chưng
những gì... mọi người đều thán phục.
Có nhiều lần Ngài xuất thần đi dự hội ở cảnh giới
bên trên… Ngài còn xuất thần nhắc nhở đệ tử và huynh đệ
trong việc tu hành.
Ngài Phối Sư Thượng Sâm Thanh tức Ngài
DƯƠNG THỊ SÂM có truyền đạo cho bà NGUYÊN THỊ
NƯ tại Chiếu Minh Thanh Nguyệt vào năm 1950, đến năm
1955 thì liễu đạo. Sau khi liễu đạo, được đức Chí Tôn sắc
phong cho bà NGUYÊN THỊ NƯ là NGOC NƯ TIÊN
CÔ. Năm 1957, Ngài Ngọc Nữ Tiên Cô vâng Thánh chỉ
của đức Chí Tôn giáng tả quyển kinh chơn đạo “Kim Giác
Bí Pháp” để lưu truyền hậu thế.
2) Những cảnh bi-ai :
“Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng”. Trong thời
gian này, đạo pháp của Ngài ngày càng vững vàng thì sự
khảo đảo lại càng gay gắt và khó khăn hơn. Bên cạnh trở
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ngại của cuộc đời, những lời dèm pha của những người ác
ý, ông Trần Văn Biện ngày càng gây khó khăn, cản trở
công việc tu hành của Ngài. Trước những ma chướng ấy,
Ngài quyết định ra đi, tìm tới nơi thanh tịnh để tu tâm
dưỡng tánh.
Về đến Trà Nóc, những người thân thuộc không ai
dám chứa bởi biết sự khó khăn của ông Trần Văn Biện.
Cuối cùng, Ngài phải xin ở nhờ với bà vợ thứ của ông Trần
Văn Biện, người mà Ngài đã đứng ra xin cưới hỏi cho ông
thuở trước.
Rồi Ngài lần lượt cất lên cốc nhỏ vừa bộ vạt ngủ và
chỗ thờ Thầy. Ở đây mặc dù không ăn cơm, Ngài phải cấy
vất vả cấy mướn, lượm củi và làm những công chuyện lặt
vặt để có tiền sắm sửa mua nhang đèn đốt cho Thầy.
Trong thời gian này, Ngài hết sức khổ cực nhưng chỉ
có đạo pháp là niềm an ủi duy nhất mà thôi và cứ như vậy
ngày đêm lo tham thiền nhập định, ẩn nhẫn an phận với
cảnh cô đơn.
3) Tạo dựng Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt :
Thắm thoát trải qua thời gian, nhờ sự tu hành chơn
chất và tấm lòng rộng mở, Ngài đã cảm được những người
xung quanh tới lui tìm hiểu rồi nhập môn thọ pháp… Từ
đấy, cốc của Ngài đã trở thành Thánh Tịnh Chiếu Minh
Minh Nguyệt do Ơn Trên chỉ định. Dưới sự lãnh đạo của
Hội Thánh Chiếu Minh, Tòa Thánh Long Châu và do sự
giúp đỡ của Anh Lớn tỉnh đạo Thiên Huyền Tâm (đắc qua
vị Đại Giác Kim Tiên, đã giáng cơ bút tả kinh “Đại Giác
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Thánh Kinh & Kinh Thánh Giáo Pháp” tại Thiên Lý
Bửu Tòa vào đầu thập niên 80), Ngọc Minh Khai.
Nơi đây cũng thường xuyên lập Đàn cầu cơ, mỗi lần
lập Đàn mặc dù không ăn cơm nhưng Ngài vẫn lượm củi
hái rau để chuẩn bị chu đáo cơm nước cho huynh đệ. Ngài
thường được Ơn Trên khen tặng và nêu gương tốt cho mọi
người.
Nhờ những sự khổ khó tu hành của Ngài nên đã cứu
độ được Cửu Huyền về Tiên canh. Thân Phụ của Ngai đa
được Thượng Đế sắc phong la MINH NGUYỆT CHƠN
NHƠN. Con Thân Mâu la LIÊN HOA TIÊN NƯƠNG.
4) Thanh đao :
Ngai Phôi Sư Thượng Sâm Thanh không ăn cơm tư
năm 1950 đến năm 1967, tông cộng la 18 năm. Vì sứ mạng
truyền phap độ đơi của Ngai con dai, cân phai giữ gìn thê
xac nên Đức Diêu Trì Kim Mâu về Đan dạy tâp ăn cơm lại.
Tư đó Ngai mới bắt đâu ăn nhưng ăn rât khó, phai 2 năm
sau mới ăn được va cung ăn rât it.
Đến năm 1968, Ngai được Đức Diêu Trì Kim Mâu
ban Thanh Danh la HUỲNH HOA TIÊN.
Vao những năm 1970, ở chua Phước Thạnh Tự (đền
thơ Phât Mâu) Tân Quới có lâp Đan. Đức Mẹ cho bai
Thanh Giao kêu goi 4 gia đình ông Thông Hoa, ông Thông
Liên, ông Thông Giac, ông Thông Linh va cung ông
Thông Hiêp ở đạo Hiếu Nghia qua Tra Nóc tìm Ngai Phôi
Sư HUỲNH HOA TIÊN tho bi phap đê tu hanh giai thoat.
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Y theo Thanh Linh, moi ngươi sắp xếp cung nhau đi
ghé qua Tra Nóc tìm sư hoc đạo. Nơi đây lúc bây giơ chỉ la
ngôi chua cây la ngheo nan nhưng chứa đây tình thương
đạo phap. Với tâm long chân thât vi tha, bac ai của Ngai đa
khiến moi ngươi than phục (lơi thuât lại của ông Thông
Linh va ông Thông Giac).
5) Tao dưng Luc Long :
Sau khi tinh luyên Ba Nhựt Trúc Cơ xong, những vi
nay đa ra công sức va đóng góp vao xây dựng lên Lục
Long (6 phong tinh) ban kiên cô y theo Thanh Linh của
đức Diêu Trì Kim Mâu.
Trich Thanh Giao : Đan Ngọ thơi, ngay 18 thang
10 âm lịch năm 1970 tai Phươc Thanh Tư.

-------------------“…Nơi Minh Nguyêt lam tron tôi đạo,
Mẹ sắc truyền thông thạo Lục Long.
Hữu công đứng trước đại đông,
Chung hoa Thanh thê Lục Long nghe tương…”
Tư đó đạo phap nơi đây bắt đâu hưng thạnh hơn,
moi ngươi khắp nơi đô về tinh luyên, it khi có phong trông.
Hết cơn bỉ cực tới hôi thới lai, thanh tinh Chiếu
Minh Minh Nguyêt tư đây bắt đâu thực sự la canh thiền
môn. Đức Diêu Trì Kim Mâu có tăng một đoạn thi :
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“…HUỲNH HOA TIÊN la phương vi thuôc,
Giữ Lục Long sang suôt nêu danh.
Cung chung lo đạo tiến hanh,
Chiếu Minh giữ vững lâp thanh Thanh ngôi…”
(cung môt Thanh giao trên)
Khoang năm 1973 xây dựng lên chanh điên nơi thơ
phượng đức Chi Tôn khang trang, sạch se.
Ngai Phôi Sư HUỲNH HOA TIÊN thưa kế minh
sư Thiên Phô truyền phap tinh luyên Vô Vi theo chơn
truyền Chiêu Minh Tân Phap cua đưc Nhị Thiên Giao
Chu (Võ Văn Phâm), gôc ở chợ An Hiêp Bến Tre, đa
được moi ngươi biết đến. Đây la một chơn truyền Đại Đạo,
la khoa Hình Nhi Thượng Hoc tư ngan xưa những bâc hiền
triết Thanh nhân trong cac tôn giao đa được mât truyền, rât
phu hợp với cac đạo thơ cô đa bi thât chơn truyền. Ngay
nay đức Nhi Thiên Giao Chủ vâng sứ mạng Thượng Đế
dựng lại đê tân độ nhân sanh trong Kỳ Tam mạt phap nay.
Căn cứ vao dich lý âm dương ngu hanh bat quai Chiết
Kham Điền Ly, Lạc Thơ trở lại Ha Đô :
“Bao Tinh dưỡng Khi tôn Thân,
Thanh tâm hoa dục, thủ chân luyên hình.”
Thanh tịnh Chiêu Minh Minh Nguyêt được Ơn
Trên chon la nơi trong trach, thủ giữ chơn truyền Đại Đạo,
dân dắt nhân sanh, phô độ khắp nơi.
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Trich Thanh giao : Đan ngọ thơi ngay 05 thang
05 Âm lịch năm 1974 tai Chiêu Minh Minh Nguyêt.
LIÊN HOA TIÊN NƯƠNG giang :
“Minh Nguyêt sang soi giúp đạo đơi,
Chiếu Minh kêu ca si hiền ơi.
Tu tâm luyên tanh tâm chơn lý,
Đoạt được Kim Thân khoe vi rôi…
***
Tiên Phât cung dung một phép tu,
Song Tu Tanh Mạng khoi Diêm Phu.
Luyên đơn nâu thuôc kỳ ba hội,
Keo trễ rôi e rât mit mu ! …”
Tiêu Tiên nhắc thêm : “Hiền HUỲNH HOA TIÊN
vai tuông trong trach thủ giữ con đo cung Nhi Ban cai
quan tri sự nơi xa Thới An Đông, giữ gìn đạo Vô Vi, hâu
đưa nguyên căn Phât Tanh cho kip kỳ ứng vao Long Hoa
hội. Tiêu Tiên sắc linh nay, Hiền nhớ rõ thi hanh, đưng đê
cơ Thiên tuyên chon sang say, Hiền tương.”

Tuy không đăng đan thuyết phap khai minh giao lý
nhưng nhơ năng lực bên trong của Ngai, do sự công phu
luyên đạo, đa lam lay chuyên long ngươi, cai ta qui chanh,
sớm bo Mê trở về Giac…
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Nhiều nơi xa xôi tư Đa Lạt, Vung Tau, Ha Tiên,
Rạch Gia…đến Châu Đôc, Ca Mau… đều nghe tiếng va
đến xin tho phap tu hanh.
Ha tât đương phong lâp,
Thât la hữu xạ tự nhiên hương.
Phôi Sư HUỲNH HOA TIÊN rât thương đê tử nhât
la tuôi tre ma sớm giac ngộ tu hanh. Ngai rât bình dân,
gian di, không phân biêt giau ngheo, không phân biêt tôn
giao, chi phai. Ngai sông, ăn, ở, lam đều hoa mình với tât
ca.
Tuy đạo phap của Ngai như thế va tuôi đa gia nhưng
Ngai không bo lỡ một công qua nao ca, như tụng kinh lam
lễ cho đê tử tho phap. Khi đê tử bi khao đao hoăc đau bênh
thì Ngai cung hết sức câu nguyên giai oan, sam hôi…
Trong đạo có viêc hữu sự như tang tế, câu an, câu siêu,
Ngai cung không nê khó khăn đich thân đi đến tân nha đê
tử đê truyền phap măc du rât xa xôi.
Ngai chỉ thê hiên ở hanh động, lam gương mâu cho
moi ngươi, dung sức đê độ nhân. Ngai thương dung thi thơ
Thanh ngôn, Thanh giao đê khuyên dạy đê tử.
Măc du không được cắp sach đến trương hoc hanh
nhưng nhơ sự tu hanh đạt được sang suôt, khai mở tri huê,
Ngai nghe qua đa thông thuộc.
Tuy không được giang dạy nhiều về lý phap nhưng
moi ngươi khi đến bên Ngai đều được an tâm, cởi mở va
moi thắc mắc phiền nao hình như vơi đi, không con nữa.
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Đó chinh la do điên lực hay tư trương của Ngai đa ban rai,
lúc đó do đức độ tu hanh của Ngai anh hưởng, chế ngự
pham nga moi ngươi.
Ngai cung thương thê hiên cho đê tử tin tưởng va bai
phục băng cach tiên tri những sự viêc sắp đến hoăc nói bữa
nao có khach, bao nhiêu ngươi, mây nam mây nữ, hay
tưởng nhớ đến ai thì trong vong vai bữa có đến ngay…
Thanh tịnh Chiêu Minh Minh Nguyêt thương
xuyên đông đao. Nơi đây những ngươi tu nhâp Ba Nhựt
Trúc Cơ phai thu xếp gia đình, chuân bi đô đạc, cơm gạo
đê ở 100 ngay hoc đạo. Những ai thanh tâm muôn tu ma
điều kiên khó khăn, tiền bạc không có, Ngai săn sang hộ
giúp. Huynh đê thương yêu tương trợ lân nhau, ngay đêm
trao đôi về lý đạo… không khi thât thanh nhẹ, giai thoat.
Ngai cung thương khuyên răn va kê về sự khó khăn,
khao đạo, đắng cay trên bước đương hoc của Ngai, đê moi
ngươi lây đó lam gương ma dễ dang vượt qua những thử
thach chông gai, cô gắng vững tiến hơn.
Vao năm 1982, Ngai được chiếu triêu đoi trở về sau
một cơn bênh năng. Tât ca đê tử tâp trung đông đủ, thanh
tâm câu xin Ơn Trên. Vì xét thây chưa có ngươi đê thưa kế
Ngai, sau đó Ngai tư tư khoe va bắt đâu dứt hăn bênh.
Thơi gian nay trở về sau, sô lượng ngươi đến tu lại
cang nhiều hơn, phai che dựng thêm những phong tinh ở
ngoai he mới đủ.
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Tinh đến nay, Ngai HUỲNH HOA TIÊN có trên
1.000 môn đô bao gôm cac tôn giao như : Phât Giao Hoa
Hao, Hiếu Nghia, Phât Giao Thông Nhứt, Tăng Gia Khât
Si, Tinh Độ Cư Si, Thiên Chúa, Minh Sư… va cac chi phai
đạo Cao Đai như : Tây Ninh, Bạch Y, Chiếu Minh, Minh
Chơn Đạo, Tiên Thiên, Cao Đai Hội Giao… Tuy nhiên, vì
sợ thanh kiến nga châp giữa tôn giao, chi phai nên có rât
nhiều vi tho bi phap rôi ân tu, không cho ai biết, bề ngoai
thì vân giữ theo hình thức tôn giao chi phai cu của mình.
6) Nhưng ngươi con cua Ngai cung lân lươt tu :
1) Trân Ba Đạt : con trưởng đa tu tinh Ba Nhựt Trúc Cơ,
đạo hiêu Ngoc Giac Long, tứ bửu Hiêp Thiên Đai.
2) Trân Thi Đang : đăc biêt ăn chay tư trong bụng mẹ,
không lâp gia đình, tu Ba Nhựt Trúc Cơ tư năm 1948, la
đông tử Hội Thanh Chiếu Minh va Hội Thanh Nhi Giang,
đạo hiêu Ngoc Huê.
3) Trân Thi Xuyến : không lâp gia đình, tư nho cực khô
bâc nhât, tân tao lo gia đình nuôi cac em ăn hoc. Nay cung
tu Ba Nhựt Trúc Cơ.
4) Trân Thi Mướt : tu Ba Nhựt Trúc Cơ.
5) Trân Nghia Trong : hoc Thân đạo, la lương y chữa bênh
giúp đơi.
6) Trân Minh Thông : tu Ba Nhựt Trúc Cơ, đạo hiêu Ngoc
Anh Huỳnh, la đông tử Hội Thanh Tiên Thiên va Hội
Thanh Chiếu Minh, chức sắc Tiếp Đạo, Thâp Nhi Thơi
Quân trong bộ phân Hiêp Thiên Đai hội thanh Cao Thượng
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Bửu Toa Bạc Liêu, cung la sư Giac Đinh thuở trước thuộc
Giao Hội Tăng Gia Khât Si, trương chay tư 10 tuôi, hai lân
vân động thông nhât đạo Cao Đai tại toa thanh Tây Ninh
kỳ 1 năm 1961, kỳ 2 năm 1969, la ngươi mang Thanh linh
tư Hội Thanh Tiên Thiên về Cân Thơ thanh lâp hội thanh
Chiếu Minh 1956.
THI BÀI :
Thây sắc linh Anh Huỳnh, Huê Ngoc.
Về Cân Thơ nguôn gôc Chiếu Minh.
Lâp thanh hội thanh hữu tình,
Dựng xây Toa Thanh, công trình Thây phê.
7) Trân Thi Ut : tu Ba Nhựt Trúc Cơ, đạo hiêu Ngoc
Hương, la điên ký Hiêp Thiên Đai, đa tư trân năm 1973.
8) Trân Minh Thu : tu Ba Nhựt Trúc Cơ, đạo hiêu Ngoc
Vân Quang, điên ký Hiêp Thiên Đai, có một thơi gian xuât
gia theo hê phai Tăng Gia Khât Si Tỳ Kheo Ni, đạt phâm
vi Giao Sư Vô Vi. Cô Trân Minh Thu thanh danh Ngoc
Vân Quang liễu đạo tại Thanh Tinh Chiếu Minh Minh
Nguyêt hôi 21 giơ ngay 24 thang 09 âm lich Binh Tý,
nhăm ngay 04 – 11 – 1996 dương lich.

TRÍCH CÁC BÀI THÁNH GIÁO
Đan Ngọ thơi, ngay 29 thang giêng âm lịch năm
1968 tai Bưu Quan Đan.

--------------------
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…Đương đạo khô cang cao danh vi,
Đạo có nhôi khao thi mới tương.
Lửa cao vang mới nên gương,
Hỡi con nam nữ lo đương công phu !
Trước công qua trương du độ thế,
Sau công phu hâu đê độ thân.
Điên linh Mẹ bô tư phân,
Tham thiền chiếu roi nợ nân trắng tay.
THƯƠNG SÂM THANH nghe ray Mẹ nhắc !
Ban Thanh Danh dân dắt con đương.
Vô Vi em chi đông thương,
HUỲNH HOA TIÊN phai con đương giúp nhơn.
Danh điêm rôi chớ sơn với phân !
Dân tỷ muội tinh tân vô vi,
Kip trương mở đạo Nam Kỳ,
CHIÊU MINH MINH NGUYỆT tro thì độ nhơn…
Đan Ngọ thơi, ngay 14 thang 03 âm lịch năm
1968 tai Thanh Thât Phươc Thanh Tư.

-------------------LIÊN HOA đua nở sắc khoe bôn mau,
TIÊN Phât lo đơi độ thế mau.
NƯƠNG bóng tư bi nhan toại hưởng,
Giang khuyên Thiên mạng tỉnh lo vao.
……………………
Nơi Chiêu Minh ân hông sang roi,
Minh Nguyêt la hoc hoi nơi hiền.
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HUỲNH HOA sắc nở tự nhiên,
Ngôi Tiên đa săn thì hiền độ nhân…”
Đan Ngọ thơi, ngay 18 thang 05 âm lịch năm
1968 tai Thanh Thât Phươc Thanh Tư.

-------------------“…KIM MÂU DIÊU TRÌ - Mẹ giang lâm,
Mưng con nam nữ tre thanh tâm.
Tạo nền ngôi vi trong xong phân,
Chan rưới phước lanh bô phước ân.
……………………..
HUỲNH HOA TIÊN con hiền lo đạo,
Bước Đại Đông con thao nên danh.
Độ trong tỷ muội nương nhanh,
Tiến thêm đạo phap ban ranh tư đây…”

Đan Ngọ thơi, ngay 02 thang 07 âm lịch năm
1968 tai Phươc Thanh Tư.

-------------------NGOC bau năng trau đạo đắc thanh,
NƯ hiền tu luyên được nhan thanh.
TIÊN nương phan bôn lai Đan nội,
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CÔ đắc linh Trên giang dạy ranh…
NGOC NƯ TIÊN CÔ. Tiêu Tiên mưng thay, vui
thay kỳ Ba Nhựt ! Môi môi nguyên căn được hôi nguyên
vi. Tiêu Tiên vâng linh Diêu Cung bao tin, vạch rõ đương
lôi tinh đinh cho Thiên mạng Đại Đạo Vô Vi huyền bi,
ngôi vi nao mât…………
Nhưng giơ tân diêt gân kề, Thượng Phụ ban chỉ đại
xa nên Tiêu Tiên được nhứt tinh tại thế, công qua tuy it
song nhăm thơi kỳ ân xa nên bây lâu về Tiên Cung hâu
Kim Mâu, năng giang dạy khắp nơi. Nay lai Đan mưng
Thiên mạng, Thiên phong lưỡng đai, cô tron thêm bước
đạo ! E trễ kỳ ân xa tu rât khó thanh ! ……………….
Va cung to long tri ơn Phôi Sư HUỲNH HOA
TIÊN.
THI :
Mưng đạo đức Phôi Sư hiên tại,
HUỲNH HOA TIÊN công lại nghia đền.
Tiêu Tiên sơ nhắc nao quên !
Hộ pho Ba Nhựt, đap đền lo sau...

Trich Thanh Giao : Thân Phụ
& Thân Mâu cua Ngai
Đan Tuât thơi, ngay mùng 08–02–1966 (âm lịch)
tại Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt

--------------------
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THI :
NGỌC báu trao con đã dũa mài,
HOÀNG đồ sứ mạng buổi hôm nay.
THƯỢNG tâm các trẻ nghe lời dạy,
ĐẾ đạm Nam Bang hữu phước rày.
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ.
BÀI :
Thượng Sâm Thanh con ôi nghe dạy !
Quả công dày nào ngại chi thân.
Chiếu phê Thánh lịnh phân trần,
Nhứt nhơn hành đạo con cần hiểu nghe.
Cứu Cửu Huyền tường nghe lời bảo,
Ân ban con thấu đáo huyền vi.
Viên tròn công quả đàn ni,
Mẫu thân đắc vị con thì quả công.
Hỡi con, phải liệu xong tâm đạo !
Ban ân con hoài bão bản thân.
Giữ gìn công quả an phần,
Phước ban con trẻ chung phần danh nêu.
Thầy ban ơn mỗi con Kim Đàn nam nữ, theo kết quả
dày công tu luyện của con Thượng Sâm Thanh, công dày
quả đậm, chịu bao cơn khảo đảo bền chí vững lòng, nên độ
trong Cửu Huyền về nơi Tiên vị.
Thầy ban ơn cho VIÊN đắc lịnh lai Đàn dạy tường
chơn lý, danh hiệu LIÊN HOA TIÊN NƯƠNG do công
quả tử tôn tu niệm.
THI :
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Công quả dày công giúp đạo Trời,
Độ toàn gia quyến buổi hôm mơi.
Bao công khó nhọc dày năm tháng,
Nay đặng ân ban sắc lịnh Trời.
Thầy thượng ỷ, ban ân tiếp cầu. Thăng…
Tiếp cầu :
THI :
NGUYỄN đạo lo xong đáo vị ngôi,
THỊ tròn danh đạo khá tô bồi.
VIÊN minh đường sáng ai tầm hiểu,
Đắc lịnh ân ban kịp đáo hồi.
***
LIÊN HOA TIÊN NƯƠNG giáng tại Đàn,
Mừng chung Thiên mạng tịnh tâm an.
Quả công con thảo đề danh bảng,
Đến hội thi trường kíp liệu ban.
LIÊN HOA TIÊN NƯƠNG. Chào chung Đàn,
thành tâm tọa thiền nghe Tiên Nương chỉ điểm trên đường
đạo.
THI :
Mừng mừng con thảo có công dày,
Tu luyện lo tròn Thập Ngoạt đây.
Trả thảo Mẫu Thân trên cứu thế,
Hỡi chư hiền phải nghiệm suy rày !
***
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Giáng Đàn khuyên bảo mỗi chư hiền,
Muốn được vẹn tròn cứu bổn nguyên.
Công quả nên danh Thầy chấm điểm,
Sẽ là độ đặng Cửu Huyền yên…

Đan Ngọ thơi, ngay mùng 15–04–1967 (âm lịch)
tai Thanh Tịnh Bưu Đan

-------------------Thầy giờ nay ban ơn công quả con DƯƠNG VĂN
KÝ lai Đàn do công tử tôn hành đạo, giúp sanh chúng giác
ngộ lo tu. Thầy ân phong MINH NGUYỆT CHƠN
NHƠN. Thầy ban ơn, thượng ỷ.
Tiếp cầu :
THI :
DƯƠNG danh hậu thế tại sanh tiền,
VĂN đạo thi bài chỉnh bổn nguyên.
KÝ gởi chư hiền tâm đạo pháp,
Giáng khuyên chung cả, hữu danh tiền.
***
MINH minh ngọc sáng tại dồi trau,
NGUYỆT đức chơn tâm gởi một màu.
CHƠN hữu chơn như đồng nhứt bổn,
NHƠN hòa đạo đức điểm danh cao.
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MINH NGUYỆT CHƠN NHƠN. Bần Đạo sơ nhắc
chư hiền Đàn nay, cần công quả công phu cho kịp buổi
đặng cứu Cửu Huyền Thất Tổ về nơi Tiên vị…
BÀI :
Mượn Thiên điển phân tường với lịnh,
Mỗi chư hiền toan tính hiệp quy.
Cám ơn chư sĩ kịp kỳ,
Lắng nghe Bần Đạo trường thi tới rồi.
Chỉnh quả công hiền ôi nam nữ,
Bước đạo Trời gìn giữ thuận hành.
Cảm ứng cứu khổ chúng sanh,
Công phu tịnh trí cho rành lời phân.
Phần công quả ân cần Đàn nội,
MINH NGUYỆT cần sớm tối liệu lo.
Danh lưu nay đã vững đò,
Vô Vi thiết lập cần lo lịnh truyền.
Thượng Sâm Thanh con hiền nghe dạy !
Chỉnh Vô Vi cần phải hiệp hòa.
Nhớ rành đạo đức Kỳ Ba,
Đừng cho xiêu đổ, hiền mà liệu lo…
Bần Đạo có bao lời nhắc nhở chư hiền, nên noi
gương đạo đức công quả công phu tiến hành cho kịp buổi
thì sẽ độ Cửu Huyền về nơi Tiên vị như Bần Đạo.
Giơ nay vâng linh lai Đan lam gương chung chư
hiền soi to. Thôi, Bân Đạo có bao lơi. Bân Đạo xin kiếu…
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SỰ SĂP ĐĂT
& LƠI DI HUÂN TRƯƠC KHI QUI LIÊU
-------------------1) Sư săp đăt :
Vao năm 1990, sức khoe của Ngai Phôi Sư
HUỲNH HOA TIÊN bắt đâu hơi yếu. Ngai biết thơi gian
ở lại cung không con bao lâu, Ngai đa kêu goi tât ca đê tử
tâp trung tại Thanh Tinh Chiếu Minh Minh Nguyêt vao
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ngay mung 01 thang 04 âm lich, nhât la những giao sư hộ
đạo, đê tông dợt lân cuôi cho thông nhứt về đạo phap, đê
sau nay dễ dang trong viêc truyền ba, tiếp nôi sự nghiêp
của Ngai đê lại.
Đăt phap danh cho đê tử nam nữ va nhắc nhở những
lơi cuôi cung (có ghi âm).
Ngay mung 05 thang 05 âm lich, nhân lễ kỷ niêm
đức NHỊ THIÊN GIAO CHU, Ngai lam lễ xuât sư cho
những đê tử đa trai qua thơi gian tu hanh tinh tân va có kha
năng hộ đạo.
Ngay 23 va 24 thang 07 âm lich 1990, nhân lễ kỷ
niêm đức Thiên Phô, Ngai kêu goi những đê tử đa tu lâu
năm hết thuôc trở về thử đạo, nếu huê nhan huê tâm se
được truyền phap Thât Nhựt Thê Dương Tinh.
Trong thơi gian nay, Ngai cung xuât khâu thanh thi,
nhơ đê tử chép lưu lại đê kỷ niêm, có rât nhiều bai nhưng
trich ra vai bai như sau :
TỰ THAN VÀ DAY ĐAO

-------------------HUỲNH HOA TIÊN quì nơi chân Mẹ,
Con it lơi tho the Mẹ nghe.
Hông trân nhiều nôi khắc khe,
Bi đanh bi chửi, vây ma đuôi đi.
Con quyết dạ trương thi găp Mẹ,
Con quyết long tra thao Mẹ Cha.
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Thương đêm niêm Phât Di Da,
Câu cho găp đăng vây ma Minh Sư.
Đức Minh Sư Thiên Phô liền ư :
Cô muôn hoc tôi thơi chỉ cho.
Ba Nhựt, cô gắng cân lo.
Luyên xong Ba Nhựt, tôi cho cô tương.
Tam Huê Tụ Đanh thương thương,
Thât nhựt cô kha lo lương điều ni.
Thâp Ngoạt cô phai tương tri,
Tam Niên Nhủ Bộ, cô thì hanh xong.
Cửu Niên Diên Bich năm long,
Độ xong đê tử thoat vong trân-ai.
***
Cửu Niên Diên Bich gắng công mo,
Thiên đinh công bình nho phước cho.
Đại đinh rõ rang tâm phat huê,
Nữ nam hoc đạo rang cân lo !
***
Đo ai đâu bến sông đó ?
Mau qua rước ke chơn tu !
Long Hoa mở cửa trương du,
Rước ngươi tu niêm đền bu công phu.
***
Tiên sai bước sa nơi pham tục,
Thanh lộn đương giây phút pham phu.
Ca tiếng kêu hiền si chư nhu,
Vô Ba Nhựt lo tu luyên đạo.
Luyên cho đăng ma âm tang tướng,
Thì mới mong chỉ hướng dắt đương.
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Long Hoa mở cửa phô trương,
Rước ngươi tu niêm Tây Phương trở về.
***
Kỳ thi chót, con xin mót qua công.
Vì chúng đê tử rât đông,
Dạy trong Ba Nhựt, chưa xong đủ bai.
Con xin với Mẹ it ngay,
Dạy xong đê tử, đủ bai ra thi.
***
Tư gia cac em ở lại trân,
Ta về canh Phât rât an thân.
Vì thương đê tử không ngươi dân,
Lụy đô tuôn ra biết mây lân.
2) Lơi di huân :
Phân đât của Trân Thi Đang cho mẹ, nay giao lại
cho Trân Minh Thông thưa hưởng.
Tang lễ cử hanh thât đơn gian đê khoi bân long moi
ngươi :
- Không nhân tiền phúng điếu.
- Không đê tang như ngươi thế tục, chỉ đê tâm tang
va cúng lễ hương đăng hoa qua.
- Miễn lạy trước linh sang.
- Khoi rước Thây tụng kinh hoăc nhạc lễ rình rang,
không đôt giây tiền vang bạc va cúng cơm như ngươi thế
tục.
- Cac con chau va đê tử nam nữ đoc kinh câu
nguyên trước Thiên Ban la được rôi.
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- Cac con chau phai sông thuân hoa, thương yêu,
đoan kết hướng về đạo đức tu hanh.
- Cac đê tử nam nữ muôn đền ơn thì phai cô gắng
tinh tân tu hanh nôi chi Ngai, đưng vì đô kỵ tỵ hiềm ma
chia re lân nhau.
- Trong lúc liễu đạo, cac con va đê tử ăn chay trương
đứng xung quanh thanh tâm câu nguyên, không được khóc
đê Ngai được nhẹ nhang thanh than về nơi cõi Phât.
- Khi tân liêm, không đem theo quân ao hoăc đô đạc
chi hết. Chỉ măc đô đạo phục va miêng ngâm 6 chữ Di Đa
có săn do đê tử cho.
- Sau khi tân liêm xong, mở cửa tiếp khach, ba con
va đai toan cơm chay.
3) Nhưng ngay cuôi cung :
Vao thang 08 âm lich năm 1990, vì tuôi gia sức yếu,
xac thân do Tứ Đại tạo thanh thì tât nhiên phai tan ra theo
đinh luât “Thanh – Trụ – Hoại – Không”. Chỉ có Kim Thân
Xa Lợi hoăc linh hôn mới trương tôn vinh cữu, mang lây
xac thân không ai tranh khoi tứ khô : Sanh, Lao, Bênh, Tử.
Ngai Phôi Sư HUỲNH HOA TIÊN cung trai qua
những cơn bênh, bao hiêu sắp sửa ra đi tư gia cõi đơi đê trở
về ngôi vi.
Trong những ngay cuôi, măc du sức khoe rât yếu
nhưng Ngai vân thương khuyên nhủ đê tử rang lo tu.
Ngay 15 thang 08 âm lich năm 1990, ông Ngoc Tinh
Vân – Phó Chưởng Quan Cửu Trung Đai va ông Huỳnh
Thiên Long – Giao Sư tâm phap, nhi vi đại diên Hội Thanh
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Chiếu Minh Toa Thanh Long Châu đến thăm hoi va câu
chúc Ngai sớm mạnh khoe đê tiếp tục dân dắt nhân sanh.
Ngai tra lơi : “Có chiếu triêu rôi, phai về thôi”… va
“Trễ thơi kỳ khó găp đăng Ta.” (có sự chứng kiến đông đủ
con chau va đê tử).
Răm thang 08 âm lich năm 1990, Ngai nói đi phó
hội Ban Đao trên Diêu Cung. Thât vây, đêm 15 đến chiều
16 thang 08 âm lich năm 1990 Ngai chỉ năm thiêm thiếp.
Đến chiều ngay 16 – 08 âm lich năm 1990, bông Ngai
khoe lại, tinh thân sang suôt, đê tử xúm lại quây quân phân
khởi va đỡ Ngai ngôi dạy đê chụp hình kỷ niêm.
Trong thơi gian nay, những huynh đê la đê tử của
Ngai ở Kinh Cung (Cân Thơ) có đến chua Minh Sư xin lâp
Đan câu cơ, hoi rõ bênh tình của Ngai ra sao.

Trich Đan cơ Tý thơi ngay 12 thang 08 âm lịch
năm 1990 tai chùa Minh Sư (tai Cả Sư Cả Nai)

-------------------“…Vì chưng đây phó yến Ban Đao.
Cam long thanh lơi trao giây lat,
Cho đê tử rõ điều mênh bạc.
DƯƠNG THỊ SÂM gân ngay bo xac,
Chơn linh về Tiên hạc thưởng ban.
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Nơi Đan cơ mach bao kỹ cang,
Cho đê tử vai hang sơ lược.
Thây tư gia nương mây dơi bước,
Cac tử đông đến rước triều thiên.
Gia cac con tât ca đan tiền,
Nương mây bạc lên miền Thượng Giới…”
4) Giơ đinh mênh :
Măc du con chau va đê tử hết long chăm sóc nhưng
đinh mênh đa an bai hay nói cach khac la Ngai đa hoan
thanh sức mạng nên nay cỡi Hạc qui Tiên. Vao lúc 16h30
ngay 17 thang 08 âm lich năm Canh Ngo nhăm ngay 05
thang 10 năm 1990, Ngai Phôi Sư HUỲNH HOA TIÊN
đa an nhiên thi tich tại Thanh tinh Chiếu Minh Minh
Nguyêt thuộc phương Tra Nóc – Thanh phô Cân Thơ,
trước sự chứng kiến đông đủ cac đê tử, con chau va thân
nhân đăc biêt có sự hiên diên của sư cô Tỳ Kheo Ni Lan
Liên ở Tinh xa Ngoc Tương thi trân Gia Rai Minh Hai (sư
cô la đê tử của đức Thiên Phô, được Ngai truyền phap Cửu
Niên Diên Bich).
Hơn 40 năm tu hanh khô hạnh, Ngai HUỲNH HOA
TIÊN chiu rât nhiều khao đao đắng cay, Ma Vương quây
pha, thăng trâm vinh nhục nhưng Ngai vân kiên gan bền
chi, vượt qua tât ca moi sự trở ngại chông gai, giữ vững
tinh thân, leo lai con thuyền Vô Vi Đại Đạo. Nay vì tuôi
gia sức yếu va cung la Thiên sô, Ngai tư biêt cõi đơi giữa
một chiều thu khi nắng vang vưa nga bóng, hưởng tho 85
tuôi.
Gió thu hiu hắt la vang rơi,
Mẹ đa đăng Tiên đến cõi Trơi.

TIÊU SỬ ĐỨC KIM TIÊN HUỆ PHẬT

35

Mâu tử tình thâm đanh vinh biêt,
Âm dương hai nga cach xa rôi.
Hiêu tử Trân Minh Thông.
5) Ân chưng liêu đao :
Trong lúc lâm chung, Ngai Phôi Sư HUỲNH HOA
TIÊN nhắm kin đôi mắt, đến lúc hiếu tử Trân Thi Đang va
cac đê tử thanh tâm câu nguyên thì khoang 15 phút sau,
mắt trai tư tư mở ra cang lúc cang lớn. Đó la một trong
những ân chứng kết qua thanh đạo của ngươi tu Đại Thưa,
Cao Đai Giao.
Đến 21 giơ cung ngay, lễ tân liêm bắt đâu, mắt trai
vân mở trước sự chứng kiến của anh Bay Hiên va hang
ngan đê tử, thân nhân con chau.
6) Lê nhâp Bưu Thap :
Lễ đưa linh cửu Ngai Phôi Sư HUỲNH HOA
TIÊN nhâp Bửu Thap (được xây dựng phia sau Thanh
Tinh Chiếu Minh Minh Nguyêt, theo hình bat giac có tam
câp) cử hanh vao lúc 11 giơ ngay 19 thang 08 âm lich năm
Canh Ngo, nhăm ngay 07 thang 10 năm 1990, trong bâu
không khi trang nghiêm, theo nghi thức Vô Vi Đại Đạo
(không nhạc lễ, đạo tỳ, tang phục như ngươi thế tục).
Chỉ chon 4 nam đê tử :
1- Ngô Phước Nguyên
2- Đoan Tâm Hiền
3- Trân Trung Tinh
4- Hô Nhân Ai
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Va 4 nữ đê tử :
1- Lê Thi Mỹ Vân
2- Nguyễn Thi Quyên
3- Nguyễn Thi Hông Hoa
4- Võ Ngoc Anh
Đưa linh cửu vao Bửu Thap trước sự hiên diên trên
dưới 600 ngươi gôm : đê tử, con chau va quan khach. Moi
ngươi đều ngâm ngui to long thương tiếc đưa tiễn nhục thê
của Ngai Phôi Sư HUỲNH HOA TIÊN đến nơi an giâc
ngan thu.
Buôi lễ an tang nhục thê Ngai Phôi Sư HUỲNH
HOA TIÊN có sự tham dự va phân ưu của :
1- Ông Lê Minh Sơn – trưởng ban tôn giao tỉnh Cân
Thơ.
2- Đại diên ủy ban nhân dân phương Tra Nóc.
3- Đại diên Hội Thanh Cao Đai Chiếu Minh.
4- Đại diên Hội Thanh Cao Đai Thượng Đế.
5- Đại diên Giao Hội Tăng Gia, Khât Si, Tỳ Kheo,
Tăng Ni.
6- Đại diên Thanh Tinh Chiếu Minh Ân Giao.
7- Đại diên chua Minh Sư, Bình Thủy – Cân Thơ.
8- Đại diên Hội Y dân tộc thanh phô Cân Thơ.
9- Đại diên dưỡng đương Hoan Mỹ Cân Thơ.
10- Tâp thê can bộ nhân viên Tông Đại Lý Xi
Nghiêp Dược Phâm TƯ 26.
11- Đại diên trương PTCS An Cư II.
12- Đại diên trương PTCS Tra Nóc II.
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NHƯNG BÀI THI – ĐIÊU VĂN – TÊ LÊ
-------------------1) KHOC MẸ :
Mâu tử tình thâm vinh biêt rôi,
Đau long tan nat trai tim côi.
Âm dương hai nga sâu ngăn cach,
Giữa một chiều thu huyết lê rơi.
***
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Ngan năm vinh biêt cõi dương trân,
Biết đến bao giơ găp Mâu Thân !
Thâp Ngoạt Hoai Thai con nhớ đức,
Tam Niên Nhủ Bộ mai tri ân.
Công cha như núi cao muôn trượng,
Nghia mẹ tợ sông rộng vạn tâng.
Con tre chưa tron câu hiếu đạo,
Tiên pham hai nga vội chia phân.
***
Buôn thay tử biêt sanh ly,
Âm dương hai nga xiết chi đoạn trang.
Hôn linh trở lại Tiên Bang,
Xac pham gia tạm tang an nơi nay.
Cac con tề tựu đủ đây,
Câu xin Đia Tạng nơi đây hộ trì.
Nguyên câu Bô Tat tư bi,
Dân hôn trở lại Diêu Trì Tiên Cung.
Cúi xin Thượng Đế Huyền Khung,
Ban ân cứu thế lâm chung trở về.
Bông Lai Cực Lạc la quê,
Linh hôn thoat tục dựa kề Tây Phương.
Tư đây cach trở âm dương,
Cac con bai biêt Mẹ nương Liên Đai.
Trân Minh Thông
(Đao hiêu Ngoc Anh Huynh)
2) Trich nhưng bai thi, điêu văn tê lê :
Buôi lễ truy điêu Ngai Phôi Sư HUỲNH HOA
TIÊN có nhiều bai thi, điếu văn chia buôn của quý vi đại
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diên trong đạo va cac nha thơ ở tỉnh Cửu Long – Hâu
Giang gởi đến, được đoc trước linh sang :
Nghe tin Ba Mâu đa quy Tiên,
Long nửa vui vui, nửa nao phiền.
Ngươi trước đa đi về canh lạc,
Đoan sau se đến neo Tiên Thiên.
Đôi lơi khân vai xin câu nguyên,
Hai chữ “Chia buôn” bởi hữu duyên.
Thây Mẹ đón chơ cung Ngoc Khuyết,
Giơ nay Ba Mâu tron phân Thiêng.
Son Hông Đăng
(Phap chủ Thiên Khai Huynh
Đao)
Nam mô Cao Đai Tiên Ông Đại Bô Tat Ma Ha Tat
Nam mô Diêu Trì Kim Mâu Vô Cực Đại Tư Tôn
ĐIÊU VĂN
Tế Ngai DƯƠNG THỊ SÂM hưởng tho 85 tuôi.
THI :
Sư đanh bo cõi trân gian,
Đê tử đau thương giot lê tran.
Mến tiếc vô cung Sư vắng bóng,
Nôi buôn vinh biêt canh ly tan.
Dắt dìu hướng dân con đâu nữa !
Sư đao Tây Phương nhâp Niết Ban.
Đê lại ho hang nhiều mến tiếc,
Đạo đơi chung sự khóc buôn than.
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***
Công trình vắng bớt ngươi xây dựng,
Xa hội mât đi một bóng hình.
Biết nói sao cung quy luât đinh,
Trăm năm sanh tử mai lưu truyền.
Sư về cõi Phât an ngôi vi,
Chiếu anh hao quang xuông Niết Ban.
Chớp nhoang nhiêm mâu như nhay mắt,
Truyền hình hiên canh đẹp thiên nhiên.
Đạo đơi thông nhât hoan toan mới,
Sự nghiêp trăm năm hưởng tại tiền.
Tư tưởng không con gieo thông khô,
Hai đương sanh tử hết buôn phiền.
Đến đây tạm dứt lơi văn điếu,
Vô cung mến tiếc biết bao nhiêu.
Đông kinh điêu
Thanh Kinh Phân Ưu cung tang quyên
Tiêu đê : Nguyên Văn A
PHÂN ƯU :
Hung tin Ba Mâu đa quy Tiên,
Thanh thât phân ưu với bạn hiền.
Khiếm diên hiềm vì do sức khoe,
Nạn lai bởi tại dạ không yên.
Nguyên câu Cực Lạc siêu hôn phach,
Khân ước Bông Lai phan bôn nguyên.
Trực dạ đôi vân chia sớt tham,
Viễn phương xin cây lây ngoi nghiên.
Năm Ngan
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Tân Quơi

THƠ CHIA BUÔN THI HƯU MINH THÔNG
Hay tin rât trễ viêc bi ai !!!
Chin Trong, Mươi Thông thương nhớ hoai.
Tư Mâu bo đơi lên Cực Lạc,
Hiếu nhi tại thế chăng hề phai.
Tử quy, sanh ký, ai ma khoi !
Sông ở, thac về, luât cha sai.
Thanh thât chia buôn cung bửu quyến,
Chúc Ba vui hưởng canh Bông Lai !
Thi hưu : Nguyên Anh Thiêp
Tân Quơi – Cửu Long
CHIA BUÔN THÂN MÂU TRÂN MINH THÔNG
Chia buôn tang quyến bạn Minh Thông,
Bac đa ra đi lanh bụi hông.
Ngan dăm xa khơi đây luyến tiếc,
Muôn trung cach biêt đoai hoai mong.
Hương đăng vong tưởng mươi phương Phât,
Hoa qua câu siêu chin bê rông.
Thắp nén hương nguyền ngươi qua cô,
Toa sen Cực Lạc canh Non Bông.
Kinh chuc phân ưu
Tứ Bach
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Tân Quơi – Cửu Long
THƠ CHIA BUÔN
THÂN MÂU TRÂN MINH THÔNG MÂT
Hương linh Ba Mâu thoat trân-ai,
Phât tử thanh tâm đức cam hoai.
Đạo phap phô truyền ân si Đạt,
Minh minh hộ hộ anh Như Lai.
Thâm thâm bac ai lưu trân thế,
Diêu diêu vi tha hiêp nhứt đai.
Thai Cực phụng hanh chơn giao lý,
Quy Tiên nhâp thê đao hoăng khai.
Nguyên

Hanh

Phuc

Phươc)
Tân Quơi – Cửu Long
THÀNH KINH PHÂN ƯU :
Mới hay tin Bác đã từ trần,
Xin có đôi lời với bạn thân.
Khấn nguyện Chí Tôn ban Cực Lạc,
Khẩn cầu Thượng Đế thưởng hiền nhân.
Chia ly muôn thuở tình không cách,
Tiễn biệt ngàn năm, nghĩa vẫn gần.
Quy luật sẵn dành cho số mạng,
Tử sinh Thiên định phải y trân.
Cô giáo Minh

(Bay
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Tân Quới – Cửu Long
CHIA BUÔN
Tin buồn thi hữu mất người thân,
Hiền mẫu bạn Thông đã tách trần.
Định mệnh sắp bày đâu tránh khỏi,
Cam đành số kiếp được an phần.
***
Đau đớn phân ưu cùng bạn thơ,
Vơi sầu, nguôi thảm dành thì giờ.
Bảo tồn sức khỏe lo tụng niệm,
Chay lạt, nguyện cầu dạ phụng thờ.
***
Hồn Bác siêu thăng miền Cực Lạc,
Thảnh thơi, nhàn rỗi chốn Thiên Đàng.
Giúp cho con cháu nhiều may mắn,
Đức độ, gia phong được vững vàng.
Hà Thanh Trúc
THÀNH KINH PHÂN ƯU
Đôi hàng thơ lệ gởi Mười Thông,
Bác đã quy Tiên thoát bụi hồng.
Thể phách tiêu diêu nơi nước Nhược,
Hồn linh siêu thoát chốn non Bồng.
Sinh ly đã thấy đau bời dạ,
Tử biệt đành thôi, tan nát lòng.
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Thương nhớ ngàn năm thương nhớ mãi,
Đôi hàng thơ lệ gởi Mười Thông.
Giáo Triều
Tân Quới – Cửu Long
3) Lời cảm tạ :
Cảm tạ bà con đến điếu tang,
Thành tâm tế lễ trước linh sàng.
Chia buồn chú bác từ xa tới,
Sớt thảm dượng dì kế cận sang.
Đời lắm đệ huynh rơi ngấn lệ,
Đạo nhiều tỷ muội khóc ly tan.
Cúi đầu ghi tạc công ơn đó,
Cầu nguyện mẹ tôi đến Niết Bàn.
Trần Minh Thông

NGƯƠI THƯA KÊ
-------------------Sau khi đức Sư Bà HUỲNH HOA TIÊN liễu đạo,
các đệ tử và đạo tâm nam nữ cùng nhau kẻ công người của,
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góp phần trùng tu lại ngôi Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh
Nguyệt được khang trang và tốt đẹp như ngày nay.
Giờ đây Sư Cô Ngọc Vân Quang thừa kế Sư Mẫu
HUỲNH HOA TIÊN, trụ trì và truyền pháp tại Thánh
Tịnh trên, đúng với bài Thánh Giáo của đức Diêu Trì Kim
Mẫu đã ban tại Phước Thạnh Tự vào tháng 10 âm lịch năm
1970.
THI :
“…Cầu nguyện nhứt tâm Mẹ chiếu soi,
VÂN QUANG con hiểu gắng gìn nòi.
Phụ truyền tử kế con lo đạo,
Nhẫn nhịn hòa chung đạo đức noi.”
Nơi Chiếu Minh Minh Nguyệt hàng năm vào ngày
18 tháng 08 âm lịch, đệ tử khắp nơi tụ hội đông đủ về để
làm lễ kỷ niệm tưởng nhớ tri ân bậc chơn tu đắc đạo, đã
cống hiến hơn nửa đời mình cho sự nghiệp đạo đức, hoằng
pháp lợi sanh, thế Thiên hành đạo.

KÊT QUẢ CUA BI PHAP TỊNH LUYỆN
& NHƯNG HÌNH PHAT HIỆN TIÊN
-------------------1) Kết quả của bí pháp :
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a) Về thể xác : đây là một bí pháp bồi bổ hồi phục Tinh
Khí Thần rất mau lẹ, trị được các chứng bệnh nan y, điều
hòa được ngũ Tạng nhờ thâu nhiếp Khí nhiệm mầu của
Trời Đất.
b) Về tinh thần : đem lại sự thanh thoát sáng suốt tâm linh,
thông hiểu đạo pháp, khai mở trí huệ và những tiềm năng
bên trong, diệt lần thất tình lục dục, mở rộng tình thương
bác ái, tùy theo sức tinh tấn tu hành.
c) Về Vô Vi : căn cứ theo nội dung đại huệ nhập Bá Nhựt
Trúc Cơ, trích đoạn :
“…Nếu con chẳng giữ một đàng,
Bàn đồ nhi phế nhãn quang xa liền.
Phạt cho thấy tại hiện tiền,
Khẩu trung thổ huyết chẳng yên thân phàm.
Dầu cho đến thác cũng cam,
Đọa đày Địa Ngục lại giam luân hồi.
Như con giữ đặng y lời,
Đắc danh quả vị phản hồi Thượng Thiên.
Độ toàn Thất Tổ Cửu Huyền,
Đồng đăng Tiên cảnh khỏi miền U Minh…”
Do đó “Nhứt nhơn hành đạo Cửu Huyền siêu
thăng”. Hành giả khi làm lễ đại thệ nhập Bá Nhựt Trúc Cơ
thì ông bà cha mẹ dù có tội lỗi nghiệp nặng, đang bị giam
cầm nơi ngục môn thì cũng đều được tự tại trở về cảnh giới
nhẹ nhàng hơn, vì thời kỳ đại ân xá.
Nên người chơn tu có một sứ mạng thật trọng đại, có
một trách nhiệm thật thiêng liêng cao cả, điển hình như sự
kết quả trên bước đường tu hành của đức Sư Bà HUỲNH
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HOA TIÊN đã đắc vị KIM TIÊN HUỆ PHẬT và Cửu
Huyền cũng về Tiên cảnh như : phụ thân của Ngài đắc vị
MINH NGUYỆT CHƠN NHƠN, còn mẫu thân của Ngài
đắc vị LIÊN HOA TIÊN NƯƠNG.
2) Những hình phạt hiện tiền :
a) Ngược lại, ông Trần Văn Biện sau khi bỏ đạo thì cha mẹ
đều bị trở lại ngục môn, đến ngày cuối cùng cũng bị phạt,
đau bệnh nặng nề, miệng thổ huyết và nổ cặp mắt rồi mới
từ trần.
Trích Thánh Giáo : Đàn Tý thời ngày 15 tháng
07 âm lịch năm 1967 tại Bửu Quang, thân phụ ông
Trần Văn Biện giáng :
“Thấy con trẻ đêm thanh lai bút,
Nhờ Thầy trên tư chút ân lành.
BIỆN con chí quyết tu hành,
Sao con hồng thệ con đành lãng xao ?
Phụ Thân đã được vào non đảnh,
Tháng ngày an nơi cảnh Tiên đình.
Ngày con xa đạo vắng hình,
Phụ Thân trở lại ngục hình quả công.
Đôi hàng con gắng Đàn trong !
Nghe lời cha dạy con hòng nhứt tâm.
Lập đại thệ nhiều năm ở trẻ,
Con gắng tròn san sẻ danh nêu.
Muốn cho Phụ Mẫu đồng đều,
Kim Cang con tụng cho nhiều quả công.
Tứ đổ tường con không tiến bước,
Mới mong tròn phương chước độ nhơn.
Con ơi, cha dạy tiếng đờn !

48
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Nhắn con, con tưởng công ơn thi hành.
Nay được Thầy ban rành giáng dạy,
Vì tử tôn nguyện lạy cầu xin.
Nhị dâu con trẻ hữu hình,
Lo tu nên được vong linh giáng Đàn…”
Sau nhờ dâu (tức Ngài HUỲNH HOA TIÊN), con
cháu hết lòng cầu nguyện và tinh tấn tu hành nên ông bà
cũng được giải thoát.
Trích Thánh Giáo : Đàn Ngọ thời ngày 15 tháng
10 âm lịch năm 1967 tại Chiếu Minh Minh Nguyệt,
thân mẫu của ông Trần Văn Biện giáng :
“THỦY HOA vâng lịnh giáng Đàn tiền,
TIÊN Phật phân rồi hữu phước duyên.
NƯƠNG bóng Cao Đài, Trời tế độ.
Giáng khuyên chung cả mỗi chư hiền.
THỦY HOA TIÊN NƯƠNG. Tiểu Tiên chào
chung chư Thiên mạng. Tiểu Tiên rất vui thay nhận thấy
chung gia quyến nhiệt tâm lo cho đạo nên Tiểu Tiên được
gần Thầy gia ân đắc Tiên vị lai Đàn, khỏi vòng lục đạo.
…Nhìn cảnh gia đàng đạo tiến lên,
Con ơi, các cháu phải xây nền !
Quả công dày dặn tròn công đạo,
Cứu độ Cửu Huyền rạng tuổi tên.
Tuổi tên hậu thế để lưu truyền,
Tôi NGUYỄN THỊ SANG rất hữu duyên.
Ngộ đạo Cao Đài con cháu hiệp,
Nếu không khó khỏi chốn Huỳnh Tuyền.”
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b) Còn Trần Thị Út, Thánh danh là Ngọc Hương tịnh luyện
Bá Nhựt Trúc Cơ, sau khi rớt đạo cũng bị hành thân thổ
huyết rồi mới bỏ xác.
Trích Thánh Giáo : Đàn cơn ngày mùng 05 tháng
05 âm lịch năm 1973 tại Hội Thánh Chiếu Minh,
NGỌC MINH KIM TIÊN giáng :
“…Phần nữ mất đi Thánh danh, hỡi này hiền tỷ
tường chăng ? Hiền Trần Thị Út công quả sanh tiền lắm
gian nan với chi phái Chiếu Minh nhưng phạm vào ngũ
giới cấm nên Kim Thân chẳng còn, nhơn thân đã hoại. Xét
công quả của gia môn, cho linh hồn Trần Thị Út đồng quy
về Thất Sơn tịnh dưỡng, chờ ngày quyết định.”
Trong môn đồ của đức Sư Bà HUỲNH HOA TIÊN
cũng có những vị nửa đường bỏ đạo cũng bị hình phạt hiện
tiền như : đui mù, hộc máu…hoặc suốt đời lận đận, khổ sở.
Trên đây cũng là những tấm gương cho lớp hậu học
sau này lấy đó mà răn lòng, khi bước lên Đại Thừa phải cố
gắng giữ giới hạnh cho nghiêm minh.
Ngày 21 tháng 11 âm lịch năm 1993 (Quý Dậu),
ông Trần Văn Biện giáng điển tại Cái Gia – Vĩnh Long:
“…TRẦN VĂN BIỆN hôm nay giáng điển,
Để cho đời thể hiện tấm gương.
Đi tu chẳng trọn con đường,
Lâm chung phải chịu vấn vương ngục hình.
Mắt bị nổ không nhìn thấy được,
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Miệng máu trào, trợn ngược kêu Trời.
Linh hồn chẳng được thảnh thơi,
Cực hình phải chịu ở nơi Diêm Phù.
Nhờ hiền thê công phu đắc đạo,
Và các con hành giáo độ đời.
KIM TIÊN HUỆ PHẬT hết lời,
Cầu xin ân xá về nơi Phổ Đà.
Biết ăn năn thật là quá trễ,
Khuyên các con chớ kể lợi danh !
Nhứt tâm quyết chí tu hành,
Noi gương của mẹ, em anh thuận hòa.
Đây mấy lời của cha sám hối,
Đường tu hành thẳng lối tiến lên.
Giữ lời Hồng Thệ chớ quên !
Khỏi mang tội lỗi tuổi tên không mờ.”

NHỚ ƠN THẦY

Đệ tử chúng con cảm đức Thầy,
Đưa thuyền dẫn dắt, chẳng hề phai.
Thương đời, khổ lụy lòng không nản.
Mến đạo, chua cay dạ chớ nài !
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Từng trải rất nhiều cơn thử thách,
Vượt qua biết mấy chặng chông gai.
Bốn mươi năm chẵn lo dìu chúng,
Ơn đức bao la quá rộng dày.
Chiếu triệu rước đưa về Cực Lạc,
Hồn linh toại hưởng cảnh Bồng Lai.
Ngày nay Minh Nguyệt, Thầy xa vắng.
Hình ảnh Pháp Âm sống mãi hoài.

Đệ tử Trần Trung Tính
Giáo Sư Vô Vi

Ngài Phối Sư HUỲNH HOA TIÊN
đắc vị KIM TIÊN HUỆ PHẬT
Trích Thánh giáo ngày mùng 09 tháng 09 âm lịch
năm 1990 tại Cái Gia - Vĩnh Long.

--------------------
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…Chiếu sắc lịnh Diêu Cung Hoàng Mẫu,
Cho Hậu Giang rõ thấu huyền vi.
HUỲNH HOA TIÊN đã hồi qui,
Về chầu Hoàng Mẫu kịp kỳ Long Hoa.
Về mượn điển dạy mà con trẻ,
Ban Tiên ngôi, con mẹ trùng phùng.
KIM TIÊN HUỆ PHẬT Diêu Cung,
Sen vàng chín phẩm để dùng độ dân.
Tuân lời Mẫu ân cần mượn điển,
Giáng kêu con thực hiện tình thương.
Mẹ về xuống bút vài chương,
Cúi đầu bái tạ từ đường tổ tông.
Các con ơi ! Đôi dòng thi phú,
ĐẠT con ơi ! Nhớ đủ lời khuyên.
Lo tu kỳ chót cho yên,
Long Vân diễn tiến con hiền ráng thi !
TRỌNG con ta tuân y mẹ dạy,
Máy cơ Trời con phải hiểu tường.
Long Vân sắp diễn bốn phương,
Con ơi ! Mẹ dạy khoa trường tiến lên.
NGỌC ÁNH HUỲNH tuổi tên lãnh đạo,
Mẹ dạy con, ai bảo con đi !
Con ơi ! Mẹ rất sầu bi,
Cửa không nỡ bỏ con đi xa đàng.
Lời mẹ trối, con toan liệu lấy.
Thi hành y sẽ thấy diệu huyền.
Đôi lời Từ Mẫu than phiền,
Con toan liệu lấy, bạn hiền luận phân.
Sang nữ phái con cần lời dạy,
Mẹ mất rồi, con phải thương nhau !
THU ơi ! Nhớ lấy lời trao,
Trồng cây hưởng quả con mau thức thời.
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MƯỚT con ơi ! Nhớ lời mẹ định,
Cuộc tuần hườn chấn chỉnh đổi xoay.
XUYẾN con nhớ lấy lời này !
Trần gian giả tạm con rày liệu tu.
ĐANG con phải ngút mù vẹt tủ,
Giúp đệ huynh con há nệ nài.
Con lo liệu lấy thi tài,
Hội thi kế cận sắp bài Mẹ phê.
Điển đã mãn Mẹ về Tiên cảnh,
Chờ kỳ sau sẽ dạy môn đồ.
Cúi đầu lễ tạ công cô,
Tổ tiên nội ngoại hớn hồ lui chân.

Sư Bà HUỲNH HOA TIÊN giáng điển tại Cái
Gia đêm 18 tháng 08 âm lịch Giáp Tuất (1994)

-------------------THI :
KIM thọ sắc phong trước Bửu Tòa,
TIÊN phàm hai ngã khác nhau xa.
HUỆ tâm giác ngộ nhờ tu luyện,
PHẬT tánh từ bi học nhẫn hòa.
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KIM TIÊN HUỆ PHẬT.
BÀI :
Ngày trở gót về ngôi Tiên cảnh,
Xa những điều âm lạnh trần gian.
Diêu Cung lịnh ngự xe Loan,
Bâng khuâng cúi lạy Mẫu Hoàng chư Tiên.
Hạ lịnh xuống điện tiền ban thưởng,
Hội công đồng vô lượng Kim Thân.
Ngôi Hai phán dạy ân cần,
Công con đã được đắc phần Thiên Tiên.
Ngôi Phật cảnh vi quyền Bồ Tát,
Cổi lớp phàm chứng đạt thâm công.
Ban cho Tiên tửu xe rồng,
Tiêu dao khắp cõi trần hồng Tam Thiên.
Thương thế tục tranh quyền vật chất,
Nào biết đâu còn mất muôn đời !
Nay về báo lại con ơi !
Chiếu Minh Minh Nguyệt đôi lời rõ thông.
Mẹ kêu gọi MƯỜI THÔNG lo đạo,
Bước đường đời chớ tạo nghiệp duyên !
Muốn tu đắc Phật thành Tiên,
Nghiệp trần phải dứt, oan khiên phải rồi.
NGỌC VÂN QUANG nghe lời Mẹ dạy !
Kể từ nay con phải hành y.
Tu tâm sửa tánh oai nghi,
Phát ngôn đúng cách, nhớ ghi lịnh truyền.
Gọi Bí Pháp NHỊ THIÊN Chưởng Giáo,
Dạy môn đồ đồng đạo tuân hành.
Từ nay chớ có cải canh !
Phạm vào Thiên luật, Mẹ đành bó tay.
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VÂN môn đệ tháng ngày khổ cực,
Bốn năm qua hết sức vì Thầy.
Khá khen công quả đủ đầy,
Công phu còn yếu từ đây tô bồi.
Ngày sau sẽ Tiên ngôi trở lại,
Hiện thời còn cần phải gắng công.
Văn ôn võ luyện nằm lòng,
Trau dồi lý luận tinh thông đạo mầu.
THANH NGA hãy nhớ câu khiêm tốn !
Lập quả công phải tốn bạc tiền.
Bên trong hiểu rõ Hống Diên,
Bên ngoài lý luận cần chuyên trau dồi.
Có như thế độ đời mới được,
Hai nẻo đường Huệ Phước Song Tu.
Gắng công dẹp áng mây mù,
In kinh ấn tống, công phu công trình.
VÂN, MINH cùng giữ gìn đạo hạnh !
Bước đường đời ấm lạnh đã tường.
Môn sinh là đóa Thiên hương,
Đừng cho bướm chán, ong chường, nhớ ghi !
Việc tu luyện kiên trì nhẫn nại,
Hiểu và hành cần phải tinh thông.
Mới mong đắc quả thành công,
Ngày sau trở lại Non Bồng gặp Ta.
Bây giờ dạy sang qua Nam phái,
HIỀN môn sinh cần phải gắng công !
Chớ vì khảo đảo ngã lòng,
Gieo truyền tâm pháp giữ xong phận trò.
TÍNH môn đồ hằng lo thủ phận !
Đường tu hành tinh tấn thêm lên.
Kính trên nhường dưới mới bền,
Đừng khinh đừng trọng, hai bên hài hòa.

55

56
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Biết đạo đức vị tha tất cả,
Nhớ y lời khỏi họa vào thân !
Thương con, chỉ dạy ân cần.
Gắng tu rồi sẽ được phần thưởng ban.
Cầu môn đồ gian nan khảo đảo,
Dù khó khăn đường đạo chớ quên !
Rèn tâm luyện chí vững bền,
Mai sau đắc quả tuổi tên sáng ngời.
TIÊM, TÂN, QUỚI, từ thời hành đạo !
Chuyển pháp luân thấu đáo huyền cơ.
Đừng nên cao vọng ước mơ !
Thức thời thì phải đợi chờ lịnh Trên.
LĂNG môn đồ chí bền tịnh luyện,
Bước đường tu cần tiến nhanh lên.
Lợi danh nào có vững bền !
Tam Huê Tụ Đảnh, đừng quên nghe trò.
Nay Bần Đạo dặn dò nam nữ,
Hành đạo thì phải giữ qui điều.
Dẹp lòng tự ái tự kiêu,
Đệ huynh đồng đạo dắt dìu lẫn nhau.
Điển đã mãn, kỳ sau dạy tiếp.
Các môn sinh phải hiệp hòa đồng !
Tu hành luyện chí gắng công,
Luyện đơn nấu thuốc mới mong đạo thành.

CẢNH CHÙA CŨ
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Cảnh xưa thắm đượm nghĩa tình,
Sư Bà lánh tục ẩn mình tịnh tu.
Trải qua bốn chục mùa thu,
Đắc thành đạo quả công phu vẹn tròn.
KIM TIÊN HUỆ PHẬT sắc son,
Về chầu Thượng Đế tiếng còn ngàn năm.

CẢNH CHÙA MỚI
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Cửu Niên Diện Bích rạng hào quang,
Trà Nóc ngời lên cảnh đạo tràng.
Quá khứ HUỲNH HOA truyền bốn hướng,
Hiện tiền HUỆ PHẬT giáng mười phương.
PHÁPHương đăng cúng tế người công khó, VẬN
Hoa quả hiến dâng đấng vẹn toàn.
LUÂN
KHÍ
Canh Ngọ mùa thu Bà liễu đạo,
Hoàn thành sứ mạng đáo Tây Phương. ÂM
THƯỜNG

PHỐI SƯ HUỲNH HOA TIÊN
CHUYỂN
DƯƠNG
1905 – 1990

QUI

HIỆP

TAM

NGŨ

BỬU

HÀNH
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Đắc vị KIM TIÊN HUỆ PHẬT

LỄ ĐƯA LINH CỬU
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Tiễn đưa nhục thể nhập Liên Đài,
Bốn nữ bốn nam đã sắp bài.
Tuyển chọn trước khi Bà liễu đạo,
Vâng lời di chúc chớ hành sai !

BỬU THÁP
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Bửu Tháp là nơi giấu xác trần,
Luyện đơn nấu thuốc đắc Kim Thân.
Linh hồn siêu thoát về Tiên cảnh,
Triều bái Diêu Trì hưởng đức ân.

BÀI CHÚC TỤNG SƯ BÀ HUỲNH HOA TIÊN
Kính mừng đức KIM TIÊN HUỆ PHẬT !
Nhờ tu hành âm chất tô bồi.
Mùa Thu lai đáo cửu ngôi,
Công viên quả mãn phản hồi Tiên cung.
Hồi ở thế vô cùng khốn khổ,
Bị Ma Vương cám dỗ đủ điều.
Vững lòng luyện, chí không xiêu.
Diệt trừ tham vọng, quỷ yêu tam bành.
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Hết ham muốn tranh danh đoạt lợi,
Dứt việc đời, tìm tới Thiền Môn.
Tịnh tu chế phách tạo hồn,
Luyện Tinh hóa Khí bảo tồn Thần minh.
Bốn mươi năm Huỳnh Đình tụng niệm,
Phá Nê Hườn hiển hiện Tam Huê.
Âm dương hiệp nhứt không xê,
Tam Quan Cửu Khiếu thông về Khảm Ly.
Truyền pháp đạo Vô Vi Bá Nhựt,
Hành Trúc Cơ đúng bực Thượng Thừa.
Sân, si, ái, ố, ngăn ngừa.
Đắc thành đạo quả, ngôi xưa trở về.
Gương nữ phái tên đề đạo sử,
Nhờ tam công nay dự Long Hoa.
KIM TIÊN HUỆ PHẬT bửu tòa,
Giáo truyền Tân Pháp kỳ ba độ đời.
Kêu nữ phái khắp nơi thức tỉnh,
Phế việc đời thiền định tu hành.
Thoát vòng tứ khổ lợi danh,
Luyện đơn nấu thuốc đắc thành Phật Tiên.
Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt
Phường Trà Nóc – TP. Cần Thơ

TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ HUỲNH HOA TIÊN
Ân đức Sư Bà đã góp công,
Lập chùa truyền đạo khắp Tây Đông.
Đưa người lánh tục sang bờ Giác,
Rước khách tầm Tiên đến cảnh Bồng.
Nam giới tỉnh tâm trừ Hổ Bạch,
Nữ lưu định trí diệt Long Hồng.
Huyền Quang khai Khiếu tri Thiên Địa,
Ngũ Khí Triều Ngươn đắc lục thông.
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Xuân Mậu Dần năm 1998
Trần Minh Thông
Trên đây là bút tích của Ngọc Ánh Huỳnh - Tiếp đạo
Hiệp Thiên Đài.

HÊT./.

TRII CH LUC
Theo kinh Tam Ngươn Giac Thế ( Chiếu Minh Đan,
Cân Thơ : Nha in Phương Nam do tiền bôi Cao Triều Trực
ân tông ), trong đan cơ ngay 02 – 11 Tân Mui ( thứ năm 10
– 12 – 1931 ), đức Oai Viễn Trân Quan Thanh Đế Quân
giang dạy như sau :
“Pham ngươi tu hanh ma đăt đăng một bộ kinh sam
ma khuyên chúng lam lanh thì ngươi ây đăng thanh Tiên.
Con ngươi văn chương quân tử ma lam đăng một pho sach
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dạy chúng luân thương đạo lý thì ngươi đăng thanh
Thanh.”
Lơi dạy của đức Hiêp Thiên Đại Đế Quan Thanh Đế
Quân soi roi cho moi ngươi thây răng viêc tiếp tay phô
truyền văn hoa đạo đức cho sâu rộng trong xa hội nhân
sinh đê góp phân xây dựng cuộc đơi trở nên thuân lương
thanh thiên la một viêc rât quan trong, rât cao quý. Đó la lý
do kinh sach Tam Giao xưa nay luôn đề cao viêc Phap Thi.
Ngươi có tri năng thì thuyết giang, biên soạn. Ngươi
có tai chanh thì ân tông. Thâm chi ngươi thiếu kha năng đê
lam ca 2 viêc ây cung vân thưa sức thực hanh Phap Thi.
Nhưng băng cach nao ?
Thực hanh rât đơn gian, băng cach biết trân trong
thanh kinh hiền truyên, sach vở đạo lý ; chăng những giữ
gìn cho chinh mình đoc ma con tuỳ cơ hội thich hợp, chân
thanh giới thiêu cho ngươi khac cung đoc, cung chia xe với
nhau những ý vi thanh cao đê noi theo đó lam đẹp cuộc
sông, trau luyên tâm hôn, giúp tư tưởng luôn luôn gân gui
lơi Tiên tiếng Phât.
Trân Thế Dân thuyết bút.
MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH
1) Một là những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu
trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.
2) Hai là thường được các Thiện Thần ủng hộ, tránh được
tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước lửa, trộm cướp, đao
binh, ngục tù.
3) Ba là vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ,
oán cừu, oan trái của đời trước cũng như đời này.
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4) Bốn là các vị Hộ Pháp Thiện Thần thường gia hộ nên
những loài dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa
không dám hãm hại.
5) Năm là tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy
khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng,
mạnh an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.
6) Sáu là chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y
thực đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.
7) Bảy là lời nói việc làm Trời, người hoan hỷ, đến đâu
cũng được mọi người kính mến, ngợi khen.
8) Tám là ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe,
khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân,
mệnh chung liền được nam thân.
9) Chín là vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện,
tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn
đầy.
10) Mười là hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành.
Lấy tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho
mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù
thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe
pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đặng lục thông, sớm
thành Phật quả.

KINH SACH ĐÃ ĐƯƠC ÂN TÔNG :
1) CAO ĐÀI CƠ PHỔ ĐỘ :
1) Huấn Từ Đức Chí Tôn - Ngọc Hoàng Thượng Đế
2) Ngô Văn Chiêu người môn đệ đầu tiên
3) Thánh Đức Chuyển Mê
4) Thánh Đức Chơn Kinh
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TIÊU SỬ ĐỨC KIM TIÊN HUỆ PHẬT

5) Chanh Giao Thanh Truyền
6) Bình Minh Đại Đạo
7) Tam Thừa Chơn Giáo
8) Khuyến Nữ Hồi Tâm
9) Giáo Đoàn Nữ Giới
10) Thánh Giáo sưu tập năm 1965
11) Thánh Giáo sưu tập năm 1966 -> 1981
12) Thanh Giao sưu tâp của Vạn Hạnh Thiền Sư
13) Thanh Giao sưu tâp của Trân Hưng Đạo Đại Vương
14) Thanh Ngôn Hiêp Tuyên
15) Bôi Dưỡng Đức Tin
16) Bức Tâm Thư của Phạm Hộ Phap
17) Đại Giác Thánh Kinh & Kinh Thánh Giáo Pháp
18) Phap Bao Tâm Kinh (Quan Âm Bô Tat)
19) Bao Phap Chơn Kinh (Phât Di Lạc)
2) CAO ĐÀI CƠ TUYÊN ĐỘ (PHAI CHIÊU MINH) :
1) Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu (1878 – 1932)
2) Giải Nghĩa Truyện Tây Du (Thầy giải lúc sanh tiền)
3) Đại Thưa Chơn Giao
4) Vô Tự Chơn Kinh - Trước Tiết Tang Thơ (đạo hữu Ngô
Mạnh Thường trích soạn từ quyển Trước Tiết Tàng Thơ)
5) Kinh Cam Ưng
6) Tam Nhât Đan
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7) Thanh Giao Đan CMTTVVCL năm 1932 -> 1944
8) Thanh Giao Đan CMTTVVCL năm 1972 -> 1996
9) Trich Thanh Giao Chiếu Minh (Linh Bửu Đan soạn)
10) Thanh Giao Đan Long Ân năm 1963 -> 1966
11) Thánh Giáo Đàn Phú Lâm năm 1926 -> 1932 (lúc
Thầy còn sanh tiền do Long Ẩn Đàn soạn)
12) Qui Điều Nội Lệ (Long Hoa Đàn năm 1951)
13) Thánh Giáo Lược Biên năm 1965 -> 1975 (Long Hoa
Đàn soạn)
14) Thánh Huấn Lược Biên – Tinh Hoa Giáo Lý (Long
Hoa Đàn soạn)
15) Thánh Giáo Đàn Long Hoa năm 1967
16) Thánh Giáo Đàn Long Hoa năm 1969
17) Thanh Giao Đan Long Hoa năm 1971 -> 1975
18) Thánh Giáo Đàn Long Hoa năm 1982
19) Thánh Giáo Thảo Lư Đàn – Giác Minh Đàn năm 1935
-> 1938
20) Qui Điều Nội Lệ Phái Chiếu Minh (Long Ẩn Đàn –
Phú Lâm Đàn) năm 1951
21) Thanh Giao Linh Bửu Đan & Thanh Đức Qui Nguyên
năm 1981 -> 1997
22) Minh Khai Hai Ngoại – Chiếu Minh Đan năm 1999 ->
2007
23) Tây Du Chơn Giai (Chiếu Minh Giao Toa – Huê Phap
Thiên Tôn)
24) Đạo Phap Bi Giai (Huê Minh Kim Tiên)
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1) Tiểu sử đức Nhị Thiên Giáo Chủ (Võ Văn Phẩm) (1888
– 1940)
2) Tiểu Sử đức Kim Tiên Huệ Phật (Huỳnh Hoa Tiên –
Chiếu Minh Minh Nguyệt)

CHANH PHAP CHƠN TRUYÊN
(ĐAO TRƯƠNG THIÊN PHUC NGUYÊN) :
1) Tam Giao Đông Nguyên – Hiêp Siêu Hình (Đan cơ năm
1987-1988)
2) Phương Châm Giai Thoat – Hiêp Siêu Hình (Đan cơ
năm 1988)
3) Tiên Thiên Đại Đạo – Hiêp Siêu Hình (Đan cơ năm
1989)
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4) Chơn Phap Vô Vi – Hiêp Siêu Hình (Đan cơ năm 1989)
5) Bi Phap Bao Ngươn Phục Tanh – Hiêp Siêu Hình (Đan
cơ năm 1989 – 1990)
6) Minh Tâm Chơn Giao – Hiêp Siêu Hình (Đan cơ năm
1990)
7) Báo Hiếu Trọng Ân – Hiệp Siêu Hình (Đàn cơ năm
1990)
8) Vô Thưa Chơn Giao – Hiêp Siêu Hình (Đan cơ năm
1991)
9) Vô Hình Quan – Hiêp Siêu Hình (Đan cơ năm 1992)
10) Chanh Kiến Giai Trư Vô Minh

PHẬT GIAO NGUYÊN THUY :
(TRƯƠNG LAO THICH THÔNG LAC)
1) Đương Về Xứ Phât
3) Những Lơi Gôc Phât Dạy
2) Tâm Không Phóng Dât
2) Thiền Căn Ban
4) 37 Phâm Trợ Đạo
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5) 12 Cửa Vao Đạo
6) Long Yêu Thương
7) Tứ Vô Lượng Tâm
8) Đạo Đức Lam Ngươi
9) Thân Hanh Niêm
10) Muôn Chứng Đạo Phai Tu Phap Môn Nao ?
11) Giới Đức Lam Ngươi
12) Tam Qui Ngu Giới
13) Văn Hóa Phât Giao Truyền Thông
14) Tạo Duyên Giao Hóa Chúng Sanh
15) Thơi Khóa Tu Tâp

PHẬT PHAP VÔ VI (ÔNG TAM) :
1) Thượng Đế Giang Chơn Lý
2) Tôi Tâm Đạo
3) Đơi Đạo Song Tu
4) Kinh A Di Đa
5) Nguyên Lý Tân Độ
6) Phép Xuât Hôn
7) Thiền Thực Hanh
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8) Huấn Từ Phụ Mẫu

TÔN GIAO BAN :
1) Thiên Đang Du Ký (Thanh Hiền Đương – Đai Loan)
2) Đia Ngục Du Ký (Thanh Hiền Đương – Đai Loan)
3) Luân Hôi Du Ký (Thanh Hiền Đương – Đai Loan)
4) Nhân Gian Du Ký (Thanh Hiền Đương – Đai Loan)
5) Cẩm Nang Tu Đạo (hòa thượng Quảng Khâm)
6) Hiên Chân Pha Vong (Krishnamuti)
7) Dưới Chân Thầy (Krishnamuti)
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