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Quyển  

NƯỚC LỚN HƠN NHÀ 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tấm lòng yêu nước gọi là dâng trinh, 

Xưa nay Hiền Thánh đã nhìn, 

Những hàng quân tử dâng trinh vì nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tấm lòng ái quốc vì gia mà bình, 

Xưa nay quân tử hiến trinh, 

Vì yêu tổ quốc vì bình gia phong. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tấm lòng tiết độ vì nhà mà dâng, 

Xưa nay ái quốc công thần, 

Quên mình vì nước vì dân đã thành. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tấm lòng vì ái sơn hà tận trung, 

Xưa nay những bậc anh hùng, 

Quốc gia gặp nạn tận trung vì nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tấm lòng yêu nước gọi là hùng anh, 
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Xưa nay hiền sĩ bảo thành, 

Nghiêng mình vì nước mà thành chân nhân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tấm lòng trung hậu gọi là dâng yêu, 

Xưa nay ai đẹp hơn Kiều, 

Những hàng hiền sĩ hiến yêu đẹp tình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tấm lòng bác ái gọi là thiền sư, 

Xưa nay thành cái thiên tư, 

Cũng nhờ yêu nước thành người danh nhân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Cha con là quốc gọi là bảo chung, 

Tên con là quốc tài hùng, 

Nước cần tu hiến lòng trung để tròn. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Dâng yêu con đã cho ta tinh thần, 

Khối tình chi ái quốc dân, 

Lòng trung vì hiếu thành Thần nước Nam. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nước tồn thì được vạn nhà Thánh Nhân, 
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Những hàng ái quốc tu thân, 

Vì yêu tình nước mà dân thái bình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Vì yêu phù tướng đàn bà dâng trung, 

Tuy là liễu yếu phù dung, 

Yêu chồng và nước thủy chung vì nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thành tài rồi ái quốc gia của mình, 

Ta yêu cô gái dâng trinh, 

Ta yêu bà Mẹ nước mình sanh ra. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Hái hoa lễ nước gọi là dâng yêu, 

Tô cho nước đẹp hơn Kiều, 

Ra công vì nước để siêu tài thần. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Sơn tinh thủy tú đứng mà dâng yêu, 

Thành đồng chiếm lũy để siêu, 

Bảo an cho nước để yêu nước nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Anh hùng thường ái quốc gia của mình, 
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Hãy nhìn bà Mẹ tiết trinh, 

Vì ai bà lại bảo bình gia phong. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Những hàng cái thế vì nhà mà trinh, 

Bao nhiêu danh sĩ dâng tình, 

Vì yêu mà họ dâng tình ái tha. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Hãy nhìn bà Mẹ quốc gia của mình, 

Yên lòng vì bảo đức tin, 

Xưa nay bà đổi tầm nhìn dạy con. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Giàu sang dụng võ từng là Thánh Nhân, 

Cũng nhờ đất Mẹ lập thân, 

Thành danh giúp nước thành Thần nhà Nam. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Bao người sơn cước vì nhà mà trinh, 

Lòng nhân bảo vệ thái bình, 

Lòng nhân họ đã chi tình tề gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Dân giàu trả hiếu để thành đại thương, 
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Yêu dâng sách lược mở đường, 

An dân tế độ bình thương nước nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phồn vinh cho nước gọi là giàu minh, 

Dâng hoa phục hóa gia đình, 

Làm cho nước mạnh phồn vinh mà thành. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Bảo gia yêu nước gọi là bảo nhân, 

Sinh tồn của nước là dân, 

Nước mà đại chính toàn dân mạnh giàu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Việt Nam đơn giản thật thà dâng yêu, 

Bao người đã trải tình siêu, 

Nên làm Hiền Sĩ dâng yêu cho nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà,  

Cây cong uốn thẳng làm ra thuyền bè, 

Biết dùng phương tiện nói nghe, 

Làm cho tròn đạo vạn xe thì lành. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Vì yêu tổ quốc không ta để thành, 
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Hiến yêu có lúc không mình, 

Cũng như bà vợ dâng trinh cho chồng. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Vì yêu thành Phật độ nhà chúng sanh, 

Tại gia gieo cái gương lành, 

Tấm lòng yêu nước vô tranh với người. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Quờn kinh là Phật thật thà dâng trinh, 

Muốn thành phong hóa gia mình, 

Không dâng sao gọi chi tình nhà Nam. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Trái tim trinh sáng gọi là hiến yêu, 

Dâng lên trí tuệ tình siêu, 

Để cho linh cảm làm tiêu hận sầu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con đi du học tài hoa rồi về, 

Con từng sống ở tình quê, 

Thành nhân chi mỹ vì quê mà lòng. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Anh hùng yêu nước gọi là chí nhân, 
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Những hàng ái quốc tu thân, 

Là dâng tình ái tinh thần nhà Nam. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tình nào bằng khối đại gia của mình, 

Bảo danh và đạo bảo trinh, 

Tề gia mà hiến thái bình dài lâu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Hiền nhân học sĩ vì nhà mà trung, 

Dạy tình ái quốc mà dung, 

Để cho tài đức thành trung vì nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tài trai dâng ái gọi là hiền minh, 

Khổ tu để luyện cái tình, 

Nhìn ra chánh kiến thành linh vì nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Trường đời luyện tánh gọi là trượng phu, 

Thấy xa nên gọi là tu, 

Tầm nhìn biết đổi là tu lại mình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tự hương con được thơm xa vô cùng, 
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Cây nào không có nước nhân, 

Thành danh thành tướng chi thần nhờ đây. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Danh nhân nước Việt đàn bà đã dâng, 

Phong điều vũ thuận tình chân, 

Cũng từng giúp nước trả ơn cho nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Truyền hiền truyền tử gọi là Thánh Nhân, 

Cái nhìn yêu nước hiến dâng, 

Truyền người ích quốc lợi dân mình làm. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Cha chung thờ nước thờ Cha chín Trời, 

Sanh ta quân tử làm người, 

Nhìn xa hiểu kỹ để phơi tỏ lòng. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Yêu vì lợi ái sơn hà mà yêu, 

Cứng lòng để bảo tình siêu, 

Có khi cứng chí để yêu quê nhà. 

  

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Học xưa Thánh chí đi xa tầm hiền,  
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Tầm hàng trí tuệ cao Tiên, 

Đứng đầu danh tướng làm yên nước nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Vì lòng yêu nước mà tha để tình, 

Có khi thể hải sơn minh,  

Vì tha mà họ dâng trinh để thành. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Binh thơ ái quốc tầm hoa trung thần, 

Tha thời thơ ấu của dân, 

Anh hùng không tính xuất thân để hùng. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nhìn người trọng lễ để hòa hiền nhân, 

Lễ làm minh sáng ý chơn,  

Có khi dùng lễ Thánh Hiền mới theo. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Quốc gia chi lễ gọi là văn minh, 

Muốn Thần tôn trọng gia mình, 

Lễ là cái đạo để bình thánh tâm. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Gặp chua chát chế để gia mình lành, 
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Hiểu chanh biết chế chua chanh, 

Có khi chua chát ngọt lành về sau. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Dùng nhân chi lễ người ta kỉnh nhường, 

Làm cho lễ cảm đa phương, 

Cái tình dâng lễ thịnh cường quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Bát cơm chia bảy chia ba cho đồng, 

Người tài dùng lễ trả công, 

Quốc gia sòng phẳng tài nhân vừa lòng. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Hiến yêu phải nhẫn phải hòa để yêu, 

Có khi tha hận để siêu, 

Quên mình vì nước để tiêu tình hờn. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Đạo làm quân tử đàn bà không tranh, 

Không dùng sức ép là anh, 

Đạo làm quân tử không tranh tiểu tình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Yêu thì không hận quốc gia đổi thời, 
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Thiên cơ của nước thiên thời, 

Đạo làm Thần Tử không lời ố dân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tình người yêu nước vị tha để thành, 

Nước theo nhân quả chúng sanh, 

Dâng yêu để trả cái thành quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tu thân tha ái gọi là tình chung, 

Để cho hiền sĩ tấn phong, 

Đại yêu không hận tinh thần văn minh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Yêu là tha ái vì nhà mà yêu, 

Có ai không muốn thuận chiều, 

Vua Nghiêu truyền Thuấn vẫn siêu vô cùng. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tầm Long biết tổ gọi là tổ Long, 

Núi cao tiết giá ở lòng, 

Ngồi cao không sưởi ấm lòng sao yên. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tài không cao ngạo mới là Hiền Nhân, 
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Đem tình ái quốc tu thân, 

Dâng lòng vì nước chánh Thần nhà Nam. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Quốc gia giàu mạnh gọi là dâng yêu, 

Phồn vinh ta nối sáu Kiều,  

Lục thông cho nước để siêu khổ nghèo. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Kinh thương tế thế đại hòa giao thương, 

Làm cho kinh tế phú cường, 

Dân giàu bảo quốc nước cường bảo an. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nghiêng mình ra đón tài hoa thần tài, 

Kinh thương sách lược hộ mai, 

Giàu sang mạch nước là tài chân nhân, 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nối cầu ô thước gọi là phồn vinh, 

Lễ làm ái mộ gia minh, 

Hòa nhân nhờ lễ dâng tình nhờ sang. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Không khôn tiểu xảo gọi là đại tu, 
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Phú cường có lúc giả ngu, 

Để giàu cho nước trùng tu lại nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Có khi ta phải thật thà để yêu, 

Người tài sức thấy nó siêu, 

Tấm lòng thành thật được yêu đại tình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Quên công vì nước gọi là dâng trinh, 

Nhà quên mà sáng tài mình, 

Người cao nhìn thấy chi tình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tu thân không chấp ta là ai đây, 

Quên ta mới thấy ta Thầy, 

Không ta là chỗ xum vầy đệ huynh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con đừng chối bỏ quốc gia của mình, 

Thiên cơ lúc động lúc bình, 

Bình tâm con được chi tình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Ngoại bang kết nghĩa gọi là giao thương, 
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Thật yêu làm nước phú cường, 

Thật thương làm nước tứ phương mạnh giàu 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Có khi nhường để được hoa dâng bình, 

Đó là bình ái quang minh, 

Nhường là bảo hộ cho mình cao sang. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà,  

Gặp tài nhường để được hoa thiên tài, 

Kỉnh người người kỉnh không sai, 

Có khi tài ấy mở tài văn minh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tha nhân quên cái đàn bà thù dai, 

Chỉ làm con bại cái tài, 

Tài mà không đức ai thay đạo nhà. 

  

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nhường lời để đạt lợi tha của mình, 

Tài nhân họ thấy ta minh, 

Đức thần linh cảm giao tình thanh cao. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con nhìn tài trí người ta cũng nhìn, 
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Ban giao vì ái chúng sinh, 

Dâng tình để được hiến tình thành trung. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Dân yêu tư cách người ta nhìn tài, 

Tấm lòng ngay chánh là hay, 

Lễ làm người trọng nhân tài quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

An bang tế thế gọi là mở mang, 

Mèo nào không chịu ăn than, 

Hàng binh phải đủ con đàng nghĩa trung. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nhận công đi xứ lợi gia thì làm, 

Nhớ rằng lợi ái không tham, 

Cái tham tiểu ái khó làm cao Tiên. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Chữ tình phải thắng tâm ma của mình, 

Mỹ nhân kế sách phục vinh, 

Nhược yêu để thắng chữ tình tinh ma. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Những lời khích tướng vị tha không buồn, 
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Khích lời đo đạt dại khôn, 

Ôn tồn là thế nối Khôn thành Càn. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Có khi mực thước để qua tình sầu, 

Nơi nào có cá họ câu, 

Thế đời đo được cái cầu cái cung. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Truy tâm truy thức gọi là tầm duyên, 

Có khi yên tịnh Tâm Thiền, 

Nhìn cho rõ chỗ bình yên mà vào. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Cày Trăng cuốc Nguyệt dựng ra phúc điền, 

Không lời trong cõi vô duyên, 

Làm cho nước thịnh thì yên tình nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nghe nhiều nói ít mới là người hay, 

Chiếc thuyền trí tuệ tròn đầy, 

Nghe nhiều con biết chở xoay thế tình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Học nhiều có lúc giúp ta đi đường, 
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Cũng như hữu xạ tự hương, 

Nhờ vào sức học mà thương tài hùng. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thắng lòng mới gọi tài là chí nhân, 

Châu trần ai cũng có thân, 

Thắng lòng để đạo tinh thần cao minh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Hàng yêu tổ quốc vị tha tình thù, 

Vị tha là đạo trùng tu, 

Tha người là đạo trùng tu nước nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Trí tri mực thước để ta trưởng thành, 

Trí thành tri đắc Háo Sanh, 

Nhờ tri đạt trí cho thành Hiền Nhân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Di nhơn thủ tín mới là đại nhu, 

Đường đời ẩn khúc mây mù, 

Luyện tâm nhà đạo trùng tu đạo lòng. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Vì tình giải thoát thấy ra làm người, 
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Đi tìm Ngọc Phật hoa khôi, 

Con tu thành đạo về ngôi Niết Bàn. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thầy tìm con lại thật thà dâng yêu, 

Tâm con là Phật để siêu, 

Học cho tâm định vạn điều huệ sanh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thầy vâng thiên mệnh xuống là dạy con, 

Đời nay chánh pháp cho tròn, 

Cho con phục vị vàng son Tiên Thần. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Dạy con Thầy đã thật thà dâng yêu, 

Để tình ái quốc con siêu, 

Siêu cho sáu họ để yêu nước nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tìm con giữa thế thật là khó khăn, 

Giả ngu Thầy đã hiến dâng, 

Đi tìm Tiên Phật châu trần chưa ra. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Chơn linh con đã trải qua luân hồi, 
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Con cao thì nghiệp cao nhồi, 

Tâm Thiền không đắc nổi trôi thế trần. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Trải thân nhồi quả con là ai đây, 

Lục tình theo bảy áng mây, 

Không tìm con được trở vây luân hồi. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con là ai vậy xuống đà chi đây, 

Pháp nào con phá tan mây, 

Để con thành đạo lên đài văn minh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Danh nhân danh vọng gọi là chi đây, 

Không ra danh ấy là mây, 

Che con tối trí không ngày thành Tiên. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tu là giải thoát chánh xa tranh chùa, 

Vua còn cầu đạo muối dưa, 

Đi cầu chơn lý Đại Thừa để siêu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thành nhân xưa cũng thật thà để tu, 
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Không hành Tâm Pháp tâm đâu, 

Tìm tâm dứt tướng thông rồi thế nhân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Trong con Xá Lợi tức là quốc gia, 

Niết Bàn tâm đó sinh ra, 

Tức là nước Phật  trong ta rõ ràng. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thánh Nhân tu đạo gọi là tầm thinh, 

Tầm ra cái đạo thắng mình, 

Tự nhiên thắng số hồi sinh Niết Bàn. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tại sao giáng thế con là ai đây, 

Giáng rồi đường đạo dựng xây, 

Cho tròn công đức là ngày siêu linh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nước là bà Mẹ sinh ra Hiền Tài, 

Chữ yêu tha dứt vạn mây, 

Tan mây con thấy ông Thầy là con. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Chi dân là đạo quốc gia phú cường, 



 Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Nước Lớn Hơn Nhà. 
 

 

 

 

21 

Đạo con giàu mạnh gia đường, 

Cho dân giàu mạnh là phương cứu nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nên tìm sách lược nước nhà phồn vinh, 

Đạo con muốn được thái bình, 

Dân giàu là đạo cứu tinh đời đời.  

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nghe nhiều để thấy thành gia mà tề, 

Không nghe kinh lộ đâu về, 

Có khi nghe được hương thề cao minh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Sai con đi xứ gọi là giao thương, 

Nên con nhẫn nại mở đường, 

Làm giàu cho nước là phương thắng mình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Lỗi người tha được gọi ta là hiền, 

Tha rồi phụng sự Rồng Tiên, 

Nhờ tha con được đạo hiền Thánh Nhân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Bởi vì yêu nước mà tha tình thù, 



 Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Nước Lớn Hơn Nhà. 
 

 

 

 

22 

Ta là ái quốc trượng phu, 

Con tha để đạo không thù Thánh Nhân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Chữ tình có lúc khó mà độ nhau, 

Nhờ tha mà đạo con cao, 

Làm tan muôn khó đi vào đại thương. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con người yêu nước nước là yêu dân, 

Nhờ yêu dìu chế tinh thần, 

Cứu mình và cứu lòng nhân vì nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tham thiền con mở ta là ai đây, 

Mừng vui con lại nhớ Thầy, 

Không Thầy ai dạy đạo này thành Tiên. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Còn đường sách lược phải qua phá rừng, 

Mở đường cũng lắm gian truân, 

Không vào biển Thánh ai hưng Thánh Hiền. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tu là dâng ái đại tài điều khiêm, 
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Khiêm nhường quân tử không tên, 

Làm cho nước mạnh làm nên đạo mình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phật tâm phải thắng vạn ma trong lòng, 

Vạn thù tha để con thông, 

Nhà tha mà đắc Phật lòng không ma. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tùy thời biến dịch gọi là tu tâm, 

Nước tìm chỗ thấp mà nằm, 

Làm cho sanh huệ không lầm đường tu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Không tranh lý thuyết gọi là vô ngôn, 

Giữ lòng tịnh ái là khôn, 

Giả ngu có khúc qua tuồng thế gian. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thủ thường để luyện ta là Kim Thân, 

Tới khi đắc ngộ nguyên thần, 

Vàng kho có đổi cao tầng được đâu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thấy xa mở trí gọi là huệ khai, 
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Thấy xa mở trí thiên tài, 

Làm cho cái thấy đủ đầy đạo yên. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà,  

Đạo sanh hiến ái tình là hiến dâng, 

Nên Trời sanh bậc Kim Thân, 

Dâng trinh mà được vạn thần cúc cung. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Kết duyên cho nước gọi là tầm nhân, 

Lễ kinh làm sáng tinh thần, 

Phật Tiên dùng lễ cao tầng văn minh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Quốc gia chi lễ gọi là văn minh, 

Làm cho tao nhã thái bình, 

Lễ là chi ái dâng tình thành công. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thân con là đạo tại gia của mình, 

Quốc gia là khối bảo trinh, 

Dâng lòng cho nước chi tình cho dân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con xây dựng nước gọi là trả ân, 
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Hiền Thần và các Vĩ Nhân, 

Dâng yêu cho nước mà thân được tròn. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con yêu Hiền Sĩ quốc gia tôn thờ, 

Con thờ yêu nước thần thơ, 

Cho dân yêu nước dân thờ quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con yêu danh sĩ gọi là trả nhân, 

Bao hàng đại sĩ đã dâng, 

Ngu trung họ vẫn thành Thần nhà Nam. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con dùng nhà đạo gọi là Hiền Nhân, 

Những người yêu nước tu chân, 

Nên cho họ học chí nhân vì nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con yêu đại giác tức là trí tri, 

Dùng hàng chánh ái tu my, 

Vô hình họ bảo đường đi với Trời. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con yêu tham ngộ mở ra thiên thời, 
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Lục thông cho nước con ơi! 

Tu là trung tín thành người bảo gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Sanh con bảo quốc vì gia tôn thờ, 

Đại hùng sách lược binh cơ, 

Đạo làm Thần Tướng tôn thờ quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Yêu hàng thiền định vì gia tu hành, 

Họ đem chất xám thượng thanh, 

Quốc gia con nhận điển lành Trời ban. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà,  

Yêu hàng tu ái quốc gia của mình, 

Trả nhân vì đạo ba sinh, 

Vì nhân họ trả ta tình để trao. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Yêu hàng tu thật yêu nhà nước Nam, 

Mở đường chánh ái ta làm, 

Để cho nước được đạo Nam thờ nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Yêu hàng tri kỷ vì gia nghiêng mình,  
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Ta dâng họ trả để trinh, 

Cho ta cơ hội thái bình ban giao. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Yêu hàng hàng sĩ tài hoa mà nghèo, 

Bức tranh tô lại mỹ miều, 

Xưa nay hàng sĩ họ yêu thật lòng. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Yêu người vì nước thân đà dâng trung, 

Trải qua mây khói biết dùng, 

Thật là yêu nước là chung là tình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Sửa lời trực tánh để hòa đại nhu, 

Ta yêu không để thương thù, 

Hai không chánh kiến rừng nhu mới tài. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tha cho người phạm người sai người lầm, 

Ta làm đại ái dâng tâm, 

Người sai tự chế người lầm tự minh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Xưa nay quân tử thường tha tình hờn, 
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Cái tình nhi nữ đòi cơn, 

Không tài không đức đòi hơn thiên tài. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Lập đường đi để sơn hà quang minh, 

Giữ lòng cho nước bảo trinh, 

Dân giàu là sức của mình an bang. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Lập đường chi ái gọi là khoa thi, 

Chọn hàng tài đức Tu Di, 

Làm hàng lương đống thực thi đạo nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Lục thông cho nước gọi là ngoại giao, 

Kinh thương quốc thịnh dân giàu, 

Đối nhân xử thế càng cao phú cường. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Dân giàu là đạo tề gia mạnh giàu, 

Thuế thâu nhẹ để ta trao, 

Số thành nhiều nhất làm giàu quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Cho dân tu nghiệp gọi là kinh doanh, 
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Tự do thương mại ta thành, 

Giàu sang là đạo đàn anh thần tài. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Kinh thương giáp nối tình ra ngoại cường, 

Tự nhiên hữu xạ nhiên hương, 

Nhân tài theo đó tầm phương mà về. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Kinh thương mở nước gọi là phồn vinh, 

Tài giàu giao hữu nghĩa sinh, 

Không tham tiểu ái để bình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tha thời nghịch ái để ta phú cường, 

Họ nhìn ra bậc trung lương, 

Dâng lòng đổi ý dâng hương cho nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Quốc gia đại trí thì tha kẻ thù, 

Muốn bình sắc trị vạn thu, 

Thánh Nhân là đạo tha thù an dân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Trọng hàng đại lực thật thà ái dân, 
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Văn chương yêu nước công bằng, 

Họ dâng bác ái an thần nước non. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Trọng hàng tu sĩ thật thà nghĩa trung, 

Dạy dân yêu nước kỳ phùng, 

Giúp dân bảo ái bảo trung nghĩa nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Dùng hàng học sĩ tề gia một lòng, 

Dâng thơ họ ái Tổ Tông, 

Làm cho quốc định an lòng vạn phương. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Ba thời nước đọng tầm ra nước bình, 

Bình rồi lục huệ nó sinh, 

Lục thông cho nước là bình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nước bình sách lược gọi là an dân, 

Châu trần ai cũng có thân, 

Chi dân là đạo làm cao nước nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nước bình mở nước gọi là giao thương, 
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Cái ăn cái mặc thế thường, 

Cái nhu yếu phẩm mở đường tự do. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nước bình tế thế phải cao để bình, 

Phải cao bình chuẩn thần kinh, 

Kinh thành mở rộng để mình lớn ra. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tự do kinh tế gọi là tế dân, 

Dân giàu lực nước bảo nhân, 

Làm cho quốc mạnh cho dân làm giàu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thù xưa quên hận gọi là từ bi, 

Nước ta tha ái để đi, 

Tha là giàu mạnh thực thi không thù. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Dân giàu xứ xứ ra chào nhà Nam, 

Nước ta mạnh ái ta làm, 

Tha nhân mà đắc nhà Nam hùng cường. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thiên cơ của nước ai mà biết đâu, 
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Vạn tình nhân quả nó nhồi, 

Trả xong vạn ái phục hồi quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tha thù để sạch đạo ta trường tồn, 

Tới ngày thay đổi Càn Khôn, 

Nhờ tha ta được sinh tồn kỳ ba. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Trả xong nhân quả thì ta trưởng thành, 

Từ bi cho nước tái sanh, 

Tức là cứu nước đàn anh sau này. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thiên cơ thi ái gọi là đổi thay, 

Chiến tranh là trả nghiệp dày, 

Nước ta bất chiến đủ đầy dâng yêu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần hiền sĩ quốc gia của mình, 

Bốn ngàn năm họ dâng trinh, 

Phong Thần để trả ân tình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần cho nước gọi là tấn phong, 
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Nước mình Thánh Quốc Nam Tông, 

Hùng Vương Thánh Đức đạo đồng lên cao. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần tử sĩ quốc gia của mình, 

Họ vì bảo quốc dâng trinh, 

Ta người được nước đại tình phải dâng. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần trả nghĩa quốc gia đã thành, 

Năm phương phục vị an dân, 

Ta thờ Quốc Đạo tinh thần nhà Nam. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thần Tiên nước Việt bảo gia hộ mình, 

Phong Thần là nước hiến trinh, 

Ngũ phương Thần Tướng họ bình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Hùng Vương siêu thoát gọi là trả công, 

Họ về vinh hiển Tổ Tông, 

Trả nhân cho họ thành lòng hiến yêu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thờ Thần sáu họ gọi là lục thông, 
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Trả ơn tình họ chí công, 

Tu thành chánh quả làm xong đạo Trời. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Lập ra Quốc Đạo thờ Cha tinh thần, 

Thờ hàng ái quốc tu thân, 

Đó là trả hiếu Quân Thần nước Nam. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần siêu được quốc gia của mình, 

Ngũ Phương an vị vô hình, 

Họ qua giúp nước thái bình dài lâu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần Tiến Sĩ quốc gia của mình, 

Học thành Hiền Sĩ dâng trinh, 

Công cao sĩ khí bảo bình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần thục nữ quốc gia của mình, 

Cũng từng ái quốc dâng trinh, 

Thánh nhi bình đẳng tri tình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần non núi đảo xa hồ gần, 
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Thần Long, Thần hải, Thần sông, 

Thần Hoàng Thổ Địa tấn phong Tam Kỳ. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần danh tướng quốc gia hiến mình, 

Ai từng vì nước hiến trinh, 

Sáng ngời sĩ khí chi tình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần trả ái tề gia nhiều đời, 

Tức là thuận mệnh Đạo Trời, 

Trả công cho nước cho người dâng trung. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần tha ái ai là lầm sai, 

Tha rồi bất chiến từ đây, 

Không gieo nhân quả đọa đày quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tu thành vì nước vì gia của mình, 

Chi dân giàu mạnh phục sinh, 

Con dâng sách lược thái bình dài lâu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần Tiên Tổ nhà nhà giàu sang, 
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Đạo nhà Nam được phong an, 

Thần Tiên tu Phật bảo an nước nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tu thành chánh quả bảo gia làm tròn, 

Công thành thành ái nước non, 

Đạo nào hơn đạo làm tròn nghĩa nhân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Hàng binh hàng đạo rồi ra hàng thần, 

Xưa nay cái đạo an dân, 

Hàng Long phục Hổ chân nhân mới thành, 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Anh em chung chí vì nhà mà an, 

Sáng là Thầy để an bang, 

Trí là Tinh Tú Hồng Bàng dâng chung. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Đưa tay bồng ẵm quốc gia sĩ hiền, 

Như Phật bồng ẵm chư Tiên, 

Dạy em thành Phật đại hiền quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Bắc tây tiến sĩ thật thà dâng yêu,  
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Dạy tu cái phép thượng triều, 

Cho Hoa Sen trổ tình siêu vì nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Dạy đàn em dại thành ra đại hiền, 

Thật thà đắc đạo thành Tiên, 

Dạy dân cái đạo tu thiền hiếu trung. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nhà quê thanh bạch thật là dễ yêu, 

Dạy thiền họ đón tình siêu, 

Thành hàng đắc đạo rồi yêu nước nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Gia thành nhờ nước tài hoà nhờ nhân, 

Những hàng võ cử thành Thần, 

Nước nhà dụng võ thì thân đắc thành. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Văn chương yêu nước là ta đáp lòng, 

Phú thi vịnh nhạc truyền tông, 

Cho dân ái quốc làm xong đạo mình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tài thần vì ái quốc gia tinh thần, 



 Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Nước Lớn Hơn Nhà. 
 

 

 

 

38 

Học rồi hành đạo tu thân, 

Làm cho tài chánh vạn dân mạnh giàu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Sanh là nhi nữ dung hoà chí nhân, 

Hiếu trung thục nữ dưỡng thần, 

Có khi giúp được lòng nhân Thánh Hiền. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Khí hùng bất tử đạo là dâng trung, 

Bao người chiến sĩ anh hùng, 

Con dân học đạo thuỷ chung đã làm. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Trọng hàng ái quốc tề gia của mình, 

Họ vì dân nước khải minh, 

Ta vì yêu nước nâng tình ta yêu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Yêu hàng quân tử tài hoa khiêm nhường, 

Những hàng yêu ái quê hương, 

Tao phùng minh ái ta nhường để thanh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Làm trai ý chí phải mài thành gương, 
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Soi đây biết đó tỏ tường, 

Thiên thời địa lợi biết đường nào đi. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Gốc là tổ quốc tình là ái dân, 

Xưa nay các vị công thần, 

Dâng trinh vì hiểu bản thân nước nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Người tu lập đạo quốc gia để thờ, 

Thờ hàng dường cột quân cơ, 

Trọng thần yêu nước phụng thờ nước Nam. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Quốc gia bình ái gọi là giàu sang, 

Nước bình tu chính thanh quang, 

Làm cho xinh đẹp đàng hoàng hơn xưa. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Quốc gia phụng sự gọi là hiếu trung, 

Tấm lòng yêu nước nhớ nhung, 

Chữ yêu vì ái anh hùng quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thành tài Hiều Sĩ gọi là công danh, 
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Tài thành trả cái công sanh, 

Quốc gia chi ái để thành đài mây. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thánh Nhân yêu nước đạo là chân nhân, 

Châu trần trả ái quốc dân, 

Mới là tuấn kiệt thành Thần nhà Nam. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Di tình đạt đạo cho gia mình thành, 

Lợi dân ích quốc không tranh, 

Hiền Thần biết đủ để thành danh thơm. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Đạo người lễ kỉnh đạo ta khiêm tài, 

Nhường nhau tình đẹp cả hai, 

Tài mà trọng lễ chi tài quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tài thần kỉnh nước mới là hiền minh, 

Người ta thấy kỉnh an tình, 

Tín nhân giữ lễ bảo bình để an. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Khiêm ngôn để được người ta trọng tài, 
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Đánh cờ nhường nước mới hay, 

Thấy mình nhường nước người tài họ khiêm. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Đạo làm Thần Tử tầm ra phương trình, 

Ngũ nhân có đạo dụng binh, 

Làm theo sách lược bảo bình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thiền sư giữ nước đạo nhà thiện trung, 

Ngồi thiền thấy trước điền chung, 

Bảo an cho nước chánh hưng sơn hà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thiền sư thấy trước gọi là thiền cơ, 

Dẫn đường ta sắp thần thơ, 

Để thành việc nghĩa huyền cơ như Thần. 

 

Con ơi nước lớn nhà, 

Giàu mà bố thí mới là hoá duyên, 

Công dày nhờ đức ta chuyên, 

Sau này đắc đạo Thượng Thiên đón chào. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Đạo người quân tử dâng hoa tế Trời, 
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Trả ân Trời giúp thiên thời, 

Đáp đền ân nước là người hiếu trung. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thiện nhân lập thiện gọi là tu thân, 

Giàu sang bố thí thi nhân, 

Người nghèo phục ái tinh thần quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Tu thiền Như Ý cho ta thành tài, 

Đem lòng ái quốc chung xây, 

Thiền sư ái quốc đạo Thầy cao minh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thiên cơ của nước trải qua sáu thời, 

Mở ra sáu cửa con ơi ! 

Di sư, di đạo, di thời, di dân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Sáu đời từng trải trên đà trả vay, 

Cũng theo con tạo vần xoay, 

Bốn ngàn năm đã đổi thay thế tình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Đó là nghiệp sát để thay sáu dòng, 
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Đời nay không bác ái lòng, 

Không tha thế nước khó mong thái bình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Đời Lê đời Nguyễn mở ra Nam phần, 

Tức là lấn chiếm thế nhân, 

Bao nhiêu bộ tộc mất phần quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Ông Cha lấn đất tức là giành dân, 

Thắng kia thua cái lòng nhân, 

Nên ta trả quả thế nhân kỳ này. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Người xưa không ái gọi là mở mang, 

Nên ta mới bị xâm loàn, 

Để ta trả quả nước non của nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Đời nay con cháu của ta xa lìa, 

Bôn ba xứ xứ phu thê, 

Gả chồng ngoại quốc đó là trả nhân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Xưa kia mở nước cũng đà trớ trêu, 
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Đời nay phải trả phong điều, 

Thiên cơ của nước ai siêu được mình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nhìn thiên cơ đó vị tha cho thành, 

Tha cho lợi ái quần sanh, 

Tha thù để nhận quả lành về sau. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Ta tha tình ác để qua luân hồi, 

Đi đường pháp Phật tha tôi, 

Thiên cơ của nước thờ Trời được tha. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nước ta nay được bình ra thời kỳ, 

Mở đường Phật Pháp mà đi, 

Thờ Trời tha cái kinh kỳ kinh kha. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thiên cơ của nước ta là thù ai, 

Ta trong lục dục danh tài, 

Ngu trung mà chọn lòng đây mới là. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Huệ con phát được nhìn ra tỏ tường, 
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Biết vầy ta nhủ lòng thương, 

Thứ tha để đạo dứt đường quả duyên. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thiên cơ của nước ta đà tỏ thông, 

Phong Thần nhờ có Ngư Ông, 

Trả nhân cho nước trả lòng cho dân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Ta không phong họ họ là quỷ ma, 

Phá ta bão tố thường qua, 

Sóng thần nước lụt sao mà được an. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Ta xây họ phá cái ta được gì ? 

Vì ta không trả thành chi, 

Quỷ thần không có đường đi siêu thần. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Ta nay được nước sáu nhà dâng trinh, 

Bảo gia sáu cửa vô hình, 

Giúp ta được nước dâng tình cho ai. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Quốc gia con được thờ nhà con không, 
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Thành gia con chẳng sắc phong, 

Nên họ đảo võ đảo phong đập nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần Trung Quốc họ đà có phong, 

Thần Nam ta đá vô tông, 

Sáu đời chẳng thấy ai thông thả thờ. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Vô hình họ đã bảo gia với mình, 

Nên ta phải đổi tầm nhìn, 

Phong Thần cho họ chi tình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thần không an vị sanh ra hận mình, 

Làm cho loạn ái ba sinh, 

Ta làm họ phá ai bình gia can. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thần Tiên non nước trên đà chờ con, 

Tầm người đắc đạo di nhơn, 

Ngọc Hoàng tâm ấn về Nam Phong Thần. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần cho nước gọi là trả ân, 
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Ân đền an vị Nam Thần, 

Hộ Thần chiến sĩ ái dân hộ nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Lập ra Quốc Đạo thờ hồn quốc gia, 

Các Thần phò trợ nước nhà, 

Biên quang hải đảo họ ra phù trì. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần tử sĩ quốc gia của mình, 

Họ thành Quốc Đạo thành binh, 

Nước mình lên chức địa linh Thánh Hiền. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Sáu đời phong sắc thờ nhà Việt Nam, 

Bảo sơn bảo hải họ làm, 

Quốc hồn an đạo nhà Nam vô hình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Quốc gia thờ họ họ là cứu tinh, 

Vô hình ta có Thần Binh, 

Thần Hoàng Bổn Cảnh thái bình giàu sang. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Lập ra Quốc Đạo thờ Cha quốc hồn, 
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Làm cho an định Càn Khôn, 

Ta nay được nước thờ hồn quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Đạo ta được nước thờ nhà là trung, 

Tướng phương đạo khách ta dùng, 

Không quên Quốc Đạo hiếu trung của nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Trời Nam ta phải lập ra thờ Trời, 

Đạo làm quân tử con ơi! 

Thờ nhà và đạo thờ Trời không sai. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thiên cơ của nước con đà suốt thông, 

Trời sanh ra Đạo Ngư Ông, 

Trượng phu đắc đạo giữ lòng tề gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con thờ Quốc Đạo cho nhà dâng trinh, 

Trước là trả nợ ba sinh, 

Làm Thần trả ái gia đình trả ân. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần cho nước con qua nghiệp nhồi, 
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Trả xong nhân quả tam khôi, 

Thiên cơ con cứu cái đời tận ngươn. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Đạo con giữ nước đó là tận trung, 

Còn phần Quốc Đạo chí nhân, 

Không thờ sao được bảo ân của Trời. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Nhân tài ái quốc nhà ta khí hùng, 

Sông thiên trải tấm lòng trung, 

Ngày nay phương vị không dùng vào đâu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Trải tình họ đã dâng nhà Việt Nam, 

Phong Thần cho họ ta làm, 

Là tròn tình nghĩa nhà Nam anh tài. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Vì yêu họ đã thật thà dâng hương, 

Tim con vì nước cúng dường, 

Lập ra Quốc Đạo tế tương cho nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thần Tiên yên vị quốc gia phú cường, 
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Ta làm Thần hộ Ngũ Phương, 

Ta thành dâng những nén hương tế Trời. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Bảo gia con đã thật thà dâng yêu, 

Trời cao mở dạy thiên điều, 

Để con được nước Thuấn Nghiêu của Trời. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con sanh người Việt thật là thiên cơ, 

Nên Trời sanh Máy Thiên Thơ,  

Dạy hàng yêu nước thần cơ vì nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Sanh con là quốc Trời đà sắc phong, 

Con thành anh kiệt núi sông, 

Do Trời đã sắp định phong nước nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Rừng nhu biển thánh Trời đà dạy con, 

Tức là yêu ái nước non, 

Tấm lòng quân tử vàng son yêu nhà. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thiền cơ là đạo quốc gia thờ Trời, 
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Thiên cơ di thiện con ơi ! 

Nhờ con di đạo của Trời giàu sang. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Ta thờ Quốc Đạo người ta thờ mình, 

Thờ nhà Thánh Đức dâng trinh, 

Bảo an Trời hộ bảo bình quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Đến đây con tỏ đường ra nẻo vào, 

Làm cho đạo nước mình cao, 

Nước mình Thánh Địa làm giàu quốc gia. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Thiên cơ dồn dập khó mà tính toan, 

Ta thờ cái đạo ta tròn, 

Ông Trời sẽ giúp nước non của mình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Ngũ phương phong vị họ đà an khương, 

Vô hình Thần Tướng thanh lương, 

Ta làm Thần Tướng Ngũ Phương chi tình. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Phong Thần là đạo quốc gia mạnh giàu, 
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Mùa màng Thần hộ để trao, 

Quốc dân Thần hộ ra vào phồn vinh. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Bát cơm vàng đó cho vào nhà Nam, 

Nó là lộc nước Kỳ Tam, 

Trời cho lộc nước dân Nam đại giàu. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Cha chờ con định kỳ ba Phong Thần, 

Con phong con sắp Tiên nhân, 

Vô hình cho họ yên phần thanh cao. 

 

Con ơi nước lớn hơn nhà, 

Con chờ Rồng Phụng thờ nhà Nam Bang, 

Tổ Tiên chi ái Hồng Bàng, 

Nhà Nam trăm họ khải hoàn Âu Cơ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô Di Lạc Pháp Vương Phật. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 


