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Quyển 

Di Lạc Sách Lược Chi Lễ 

Lời Nói Đầu 
Thầy Vô Danh Thị nói nước dùng lễ để 

được đạo quốc gia, Thần được nhà đền báo ơn 

nhà trị quốc, thiên hạ dùng lễ để tương ái hiền 

hoà, Trọng Thần dùng lễ để được dân chính 

thuận với quốc gia. Vì vậy lễ cần cho người 

trên chi đạo ái quốc, người dưới chi đạo ái dân, 

lân bang chi đạo hữu nghị, quân tử chi ái lòng 

dân, thần dân chi lễ ái quốc.  

Nước được trị nhờ quân chủ chi lễ thờ Trời, 

làm cho lòng người kỉnh Trời mà yêu tổ quốc, 

làm cho lòng hiền tu đạo kỉnh Trời lại ái Vua,  

nên Thần Tướng hiếu thuận theo triều đại Thiên 

Tử thờ Trời mà nhân trị chi quý.  

Nên hàng quân tử dạy người không thể 

thiếu trung, vì trung là lễ để trị quốc, nghĩa là lễ 

để chi dân, hiếu là lòng nhân hành lễ chi đạo. 

Con ngay chính vì lễ thảo  hiền, nhà minh trung 

nhờ thần trọng lễ, Vua nhơn ái nhờ lễ quý Quần 

Thần, Thần yêu Vua nên dâng lòng để chi lễ 

với tổ quốc. 
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Từ đó quốc gia thành đại gia đình của trăm 

họ sống chung, nên họ cộng danh tài vào bình 

tứ hải, họ cộng chí để sách lược giàu mạnh 

quốc phòng, lòng như muôn lòng như một. Đó 

là sức mạnh của lễ để đắc kỳ nhân trong tổ  

quốc.  

Hiến danh trung thành lễ để chánh an tim, 

nhân trị chi dân thành lễ an đại thể, nước được 

lễ thành tựu đạo ái quốc chi dân, Thần được lễ 

phò trợ đạo ái dân chi lễ, dân thành lễ hiếu 

trung do phò đạo ái quốc. Có một quốc độ như 

vậy gọi là Di Lạc Sách Lược Chi Lễ. 

 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

*** 

 

Di Lạc Sách Lược Chi Lễ 
Nước là đạo lớn của gia,  

Quốc hồn là đạo của nhà Nam Bang,  

Nhà là Thần Tướng chi dân,  
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Đạo làm Thần Tướng hiến dâng vì nhà. 

 

Nước thành hồn quốc một Cha, 

Gia thành lòng Mẹ sanh ra nhân tài, 

Những hàng dâng ái dựng xây, 

Nằm chung đại ái chung xây thái bình. 

 

Chơn tu được nước hiến trinh, 

Thần tu được nước chung tình quốc gia, 

Đạo làm Thần Tướng nước nhà, 

Tu thân là đạo tề gia là đường. 

 

Thần tài dâng sách kinh thương, 

Thần dân làm tròn bổn phận chi gia, 

Để dâng hiếu đạo cho nhà, 

Làm con hiếu thảo tề gia chi tình. 

 

Trên đầu thờ nước thần minh, 

Lòng trong tài nước mới sinh tài nhà, 

Được tài đạo nước sinh ra, 

Chữ trung chi ái chữ gia chi lành. 

 

Bao người trả hiếu núi sông, 

Cho ta đại trị bình lòng để tri, 
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Thánh nhân dùng lễ trị vì, 

Nhân tài dùng lễ để thi anh tài. 

 

Lễ là nhân cách nên xây, 

Hiếu trung có lễ đủ đầy nhân hoa, 

Tài thần dùng lễ bình nho, 

Quốc gia chi lễ gọi là đãi nhân. 

 

Muốn bình dùng lễ chi dân, 

Muốn tu chính ái tinh thần lễ gia, 

Làm cho tao nhã nước nhà,  

Văn minh học lễ mới là cao minh. 

 

Nước thành Đại Học thần minh, 

Thần dân chi lễ hiếu tình vì gia, 

Kính trên chi ái đạo nhà, 

Dưới nhường để ái quốc gia của mình. 

 

Trọng thần chi lễ văn minh, 

Lân bang vì lễ nghiêng mình ban giao, 

Có khi khiêm để tình vào, 

Chữ khiêm người phục lại trao chi lòng. 

 

Lễ làm cho nước đàn anh, 
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Như cây trên cành dùng lễ để hương, 

Người tu chánh lại gia đường, 

Quốc gia chi lễ bốn phương nhường lời. 

 

Làm cho nước mạnh thiên thời, 

Làm cho nhơn trị lòng người tỉnh say, 

Cho dù trên cõi Bồng Lai, 

Thần Tiên dùng lễ để ngay chánh tình. 

 

Tha yêu vì lễ hiếu sinh, 

Trời tha Tiên Phật chi tình lễ dâng, 

Quốc gia lễ nhạc nghinh thần, 

Thần vì phục lễ hiến thân cho nhà. 

 

Thiên tài dùng lễ đăng khoa, 

Đại tài dùng lễ để hoà tài nhân, 

Trên Vua dùng lễ cầu Thần, 

Thần vì đạo nghĩa mà dâng chi tình. 

 

Lưu Bị dùng lễ ba lần, 

Cầu tài Khổng Đức để trong binh quyền, 

Khổng Minh phục đức Thánh Hiền, 

Dâng lòng vì nước thế thiên vì nhà. 
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Để làm hiếu kính quốc gia, 

Thần dân trinh sáng đạo nhà mới nên, 

Xưa kia Lưu Bị làm nền, 

Quốc gia được Tướng Hiền nên đạo nhà. 

 

Văn Vương dùng lễ vì gia, 

Kéo xe để được nước nhà tận trung, 

Khương ngồi câu cá được dùng, 

Suốt đời trả lễ thánh ân nước nhà. 

 

Đại tài dùng lễ nhìn xa, 

Mới tròn Thiên Đạo của Cha cho mình, 

Trước là dùng lễ để vinh, 

Sau là đạo lễ thượng tình quốc gia. 

 

Những hàng ái quốc vì nhà, 

Xuất văn dùng lễ để nhà chi văn, 

Tài cao khiêm lễ ái Thần, 

Danh cao khiêm lễ để nhân ta lành. 

 

Đạo cao khiêm lễ ta thanh, 

Làm cho thiên hạ lòng thành tề gia, 

Khiêm làm cho ái nhu hoà, 

Lễ làm cho khách thấy ta dâng tình. 
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Xưa nay đạo trọng thần linh, 

Tôn thời tổ quốc chi tình hoà gia, 

Cũng nhờ lễ nhạc quốc gia, 

Làm cho đạo ái quốc gia người nhường. 

 

Trọng thần mối lái kinh thương, 

Lời ra chi lễ người nhường ban giao, 

Được tài mà được người trao, 

Nhờ tình chi lễ làm cao đạo nhà. 

 

Lòng người cũng giống lòng ta, 

Chữ trinh ta ái quốc gia mạnh giàu, 

Cho dù gặp chỗ làm cao, 

Họ suy chữ lễ họ trao chữ tình. 

 

Tức ta tròn đạo dâng trinh, 

Làm cho kinh tế phồn vinh nước nhà, 

Nghiêng mình kỉnh ái người ta, 

Lòng nghiêng người cũng thật thà hiến yêu. 

 

Dù ta có sắc như Kiều, 

Khiêm nhân ái kính để siêu chữ tình, 

Lòng Thần vì ái dâng kinh, 
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Mở mang kinh lộ văn minh Đạo Trời. 

 

Nước thành chi lễ dâng người, 

Người thành chi lễ của Trời thượng yêu, 

Nghiêng mình để nhận tình siêu, 

Làm cho mặt nước như Kiều mà trinh. 

 

Đối nhân chi lễ để bình, 

Còn trong xử thế vì trinh nước nhà, 

Trọng Thần đại hiếu quốc gia, 

Hoà nhân để được tài hoa dâng lòng. 

 

Đó là trả ái núi sông, 

Trả nhân cho chủ trả lòng cho dân, 

Dâng tình mà được Đạo Thần, 

Dâng tình ta được đạo nhân làm tròn. 

 

Dâng tình yêu đạo nước non, 

Hạ mình về lễ làm tròn đạo gia, 

Dâng yêu nhận lễ người hoà, 

Lễ nhơn vô địch quốc gia mạnh giàu. 

 

Kỉnh tài từ ái họ trao, 

Cái vinh ta đắc mới cao đạo nhà, 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Sách Lược Chi Lễ. 

 

9 

 

Trọng Thần trả hiếu quốc gia, 

Từ trong chi lễ đạo ta đã thành. 

 

Nước trinh làm sáng Đạo Thần, 

Thần trinh làm sáng lòng dâng nước nhà, 

Tình trinh hiền hiếu tề gia, 

Chữ trinh dâng lễ người ta thưởng dùng. 

 

Cho dù Đại Tướng thành trung, 

Biết dung lễ tướng an lòng hạ phu, 

Đời nay ta được khung phù, 

Cũng nhờ chi ái đức tu của nhà. 

 

Trí thành đại sĩ quốc gia, 

Được ta trinh sáng lễ nhà Nam Bang, 

Nước vì đạo nước an dân, 

Sau thành chí thuỷ lập thân vì nhà. 

 

Làm cho người phục nước ta, 

Tức là phục lễ để gia thái bình, 

Mở mang sinh lực để minh, 

Mình trong đạo nước để bình lòng nhân. 

 

Xưa nay tiết độ chi Thần, 
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Sai mình đi sứ có thân nước nhà, 

Nên vì ái quốc chi hoà, 

Làm cho lễ trọng quốc gia của mình. 

 

Trọng gia nước đó mới tin, 

Ký tình hữu nghị phương sinh cho nhà, 

Đó là trọng phụ quốc gia, 

Quên mình để đắc tinh hoa chi tình. 

 

Có khi họ lấn Huyền Kinh, 

Ta dùng chi lễ họ bình để sanh, 

Phục ta lễ nhạc lòng thành, 

Lân bang đáp ái đại danh trọng thần. 

 

Nên đường tu chính lòng nhân, 

Ở trong trọng thần phục lễ hoà minh, 

Quốc gia đạt đạo ở mình, 

Mình làm tròn để dâng trinh cho nhà. 

 

Không vì đa ái quên gia, 

Không vì đa lợi quên ta là Thần, 

Chữ tri của bậc chân nhân, 

Sự thành tri để thành thân của nhà. 
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Những hàng tài khí quốc gia, 

Soi trong đạo chí dứt qua đạo tình, 

Làm cho tròn ái ba sinh, 

Tức là vì lễ mà bình chí nhân. 

 

Quốc gia là đạo chi Thần, 

Lòng Thần là đạo chi dân cho nhà, 

Chữ trung là hiến tinh hoa, 

Làm cho quốc trị thì nhà mới sang. 

 

Cho dù đắc đạo thiên quan, 

Đạo làm Thần Tướng thế gian là mình, 

Lòng không vì nước dâng trinh, 

Chữ yêu nhược lý chữ tình nhược trung. 

 

Sửa sai để đạo kỳ phùng, 

Thần mà vô thuỷ ai dùng bình gia, 

Đạo con bất lễ chửi Cha, 

Đạo nào còn lễ để ta tu hành. 

 

Tài cao nhờ lễ để thanh, 

Đạo cao nhờ lễ để sanh tài thần, 

Đại tài thiếu lễ đối nhân, 

Chết danh tài thần vì bỏ quốc gia. 
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Đạo làm Thần Tướng nước ta, 

Nghiêng mình chi lễ quốc gia của mình, 

Bao đời đất đó cho kinh, 

Tổ Đường từng hiến chữ tình dạy con. 

 

Dù ta được phước như non, 

Đạo làm Thần Tướng ta tròn ra sao, 

Ta không phục lễ ai chào, 

Dù cho giàu có cái giàu nhà quê. 

 

Giàu sang không lễ ai về, 

Khẩu ngôn chê đạo ai thề mà hương, 

Đại tài không ái vô cương, 

Làm Thần vô đạo lấy tương đâu thành. 

 

Nên chi đạo lớn ta thanh, 

Để ta học lễ đàn anh nước nhà, 

Nước thành tha ái quốc gia, 

Chữ nhân ta hiến mới là trị nhân. 

 

Nước thành chi ái quân thần, 

Làm cho nước chí non ngân trở về, 

Trước kia không lá Bồ Đề, 
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Nhờ về mà có hương thề vì cây. 

 

Mạnh Thần giao hội Tiên mây, 

Làm cho phục lễ đủ đầy văn minh, 

Trước là tha ái quần sinh, 

Sau tha cửu tình để lợi quốc gia. 

 

Ta thành không phải vì ta, 

Mà thành cho nước cho nhà cho dân, 

Tám phương thấy lễ Thánh Nhân, 

Họ sanh chung chí cộng thần vì gia. 

 

Họ xin trả nghĩa cho nhà, 

Họ dâng trinh tiết vì gia mà tề, 

Họ yêu vì lễ họ về, 

Họ dâng vì đạo hương thề mà dâng. 

 

Nước Nam chẳng có mất phần, 

Nhà Nam phục lễ chí nhân họ về, 

Sĩ tài kinh tế khỏi chê, 

Danh nhu trở về cộng lạc âu ca. 

 

Tám phương họ học đa khoa, 

Trở về trung thệ vì nhà mà trinh, 
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Tài hoa vì lễ họ bình, 

Vì nhân họ chính, vì tình họ dâng. 

 

Đó là kho báu tinh thần, 

Người dùng để trị nước nâng để tài, 

Họ trinh để trở thành tài, 

Sự giàu trí độ cộng tài quốc gia. 

 

Bàn tay tài trí nước ta, 

Kiến công lập đạo dân ta mạnh giàu, 

Làm quân tử để người trao, 

Làm Thần yêu nước biết bao yêu mình. 

 

Quốc gia dùng lễ chi tình, 

Để trong đạo nước tầm nhìn vạn thu, 

Chánh yêu giải bỏ tình thù, 

Tức là đại giác trùng tu nước nhà. 

 

Phục tình lễ nghĩa quốc gia, 

Làm cho văn hiến nước nhà thánh văn, 

Thần kinh làm đẹp nhà minh, 

Thần linh thờ đạo thái bình văn chương. 

 

Thờ Trời phục lễ Nam Đường, 
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Lòng người phục lễ Tào Khương nước nhà, 

Đạo hàng quân tử thờ Cha, 

Làm cho nước định thì nhà đạo an. 

 

Trên Trời Tiên lễ cao sang, 

Làm cho lễ nhạc Thiên Hoàng kỉnh cung, 

Thần Tiên dùng lễ tao phùng, 

Nghĩa nhân tròn đủ thuỷ chung với Trời. 

 

Lời ra nghĩa cử đúng lời, 

Trang nghiêm đủ lễ đủ lời ái tha, 

Như dâng lời lễ để hoa 

Như dâng lòng lễ để hoà cố nhân. 

 

Có khi nghiêng lý lễ Thần, 

Có khi khiêm ái chi dân giữ tình, 

Trước làm lễ trước sau binh, 

Việc gì cũng trọng sự tình cho cao. 

 

Nên vì chánh hạnh lễ chào, 

Nên hàng chánh đức thay nhau giữ mình, 

Nhìn vào chi lễ văn minh, 

Lời văn thủ lễ để bình thư văn. 
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Minh Quân dùng lễ đãi Thần, 

Hiền Minh dùng lễ chi dân nước Trời, 

Quân Thần dùng lễ vui chơi, 

Cái vui trọng lễ thì lời khiêm cung. 

 

Nói ra ý nghĩa tao phùng, 

Thi văn đủ hạnh thành trung đủ tình, 

Phi ngôn lễ lớn không nhìn, 

Phi nhân lễ cử không tình phi nhân. 

 

Mới hay như Núi Thái Sơn, 

Tài cao chi lễ Thánh Nhơn đón chào, 

Quân gia thành lễ mới cao, 

Trí gia thành tín đón chào hiền sư. 

 

Như hoa lễ đẹp hương mùi, 

Sắc hoa có lễ thành người Tiên gia, 

Tài hoa có lễ quỳnh hoa, 

Bên trong có lễ tức là xạ hương. 

 

Nhà Châu có lễ được Khương, 

Danh sư dùng lễ để nhường đầu sư, 

Đó là dùng lễ chung Trời, 

Cho nhà chung chí cho đời chung hương. 
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Ta thành dâng lễ để thương, 

Nước thành dâng lễ khai trương nước Trời, 

Mỗi năm quốc lễ vui chơi, 

Trước cảm ơn Trời đại ái lòng dân. 

 

Nước bình dùng lễ tu thân, 

Nước bình dùng lễ xá ân để bình, 

Nước bình dùng lễ đãi Thần, 

Làm cho vinh dự thần dân của nhà. 

 

Nên bình lễ học quờn gia, 

Cho con chữ hiếu cho nhà chữ trung, 

Cho dân hưng chánh tinh thần, 

Nước non dâng lễ làm tròn thần dân. 

 

Ái cao là ái chi dân, 

Tình cao là khối tinh thần phục sinh, 

Trọng Thần dùng lễ để bình, 

Không cao lý lẽ để tình chi giao. 

 

Nước ta thể chế lễ chào, 

Tự nhiên Tinh Tú chầu vào Thiều Quang 

Cẩm y ngay chính y ban, 
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Nhận ra sức lễ làm an dịu tình. 

 

Lễ làm đoan chính thần minh, 

Lễ làm tri thức nước mình nâng cao, 

Lễ làm đại ái đi vào, 

Lễ làm quân tử cảm giao chi tình. 

 

Nhà văn mở rộng tầm nhìn, 

Võ thần thấy lễ lại bình lòng nhân, 

Ở trong chi Tướng chi Thần, 

Lễ là thượng sĩ chí nhân trong Trời. 

 

Nam Bang thành lễ của Trời, 

Làm cho đạo nước bước sang Đạo Trời, 

Thần Tiên Tam Giới các ngôi, 

Ban hào quang tới nước Trời rộng xinh. 

 

Làm cho đạo nước thái bình, 

Làm cho thiên tử cao minh tột lành, 

Làm cho quân tử cao thanh, 

Làm cho Thần Tướng trung tu lễ nhà. 

 

Làm cho dâng lễ quốc gia, 

Làm cho lễ nước đạo nhà quang vinh, 
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Rồi yêu cái lễ nước mình, 

Tức là học đạo dâng trinh cho Trời. 

 

*** 

Phần II 

Lễ thiền sư khiêm ngôi phổ hoá, 

Nghiêng mình trong thiên hạ tu thiền, 

Làm cho khai mở Kỷ Nguyên, 

Làm cho rộng lễ thiêng liêng của Trời. 

 

Nước được lễ khai ngôi Vô Cực, 

Để nước nhà phục đức từ bi, 

Đắc nhân của bậc trị vì, 

Vào trong học đạo huyền vi chín Trời. 

 

Tiên học lễ về ngôi thanh tịnh, 

Thánh hành văn lễ kỉnh sơn hà, 

Làm người yêu lễ quốc gia, 

Làm cho xã hội thuận hoà văn minh. 

 

Trời có lễ nghiêng mình Tinh Tú, 

Cho Tiên Thiên làm chủ máy Trời, 

Văn chương phục lễ về ngôi, 

Thành nhân nhờ lễ về Trời tự do. 
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Khiêm ái lễ lời ra từ ái, 

Như hoa tâm kẻ kỉnh người nhường, 

Tuần hoàn theo máy Thiên Cương, 

Tiên nhơn là lễ hậu nhường là nhân. 

 

Xưa nay bậc trọng thần dùng lễ, 

Nước lập theo nghi lễ triều ca, 

Con người hành độ quốc gia, 

Lễ là tao nhã sanh ra kỉnh nhường. 

 

Nước trọng lễ là đường minh đạo, 

Nhà trọng hiền trọng cả cao tim, 

Làm cho nước thạnh gia yên, 

Làm cho văn hiến Thần Tiên cõi trần. 

 

Ngoài được lễ tình dâng vì kỉnh, 

Bậc công thần ngay chính tề gia, 

Sĩ phu vì lễ bảo nhà, 

Làm cho dân hiếu quốc hoà chi ân. 

 

Người xa xứ lòng nhân tế lễ, 

Hàng xa quê thương nhớ gia thề, 

Khối tình chân ái vì quê, 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Di Lạc Sách Lược Chi Lễ. 

 

21 

 

Hoa tâm dâng ái ai về cũng trao. 

 

Yêu vì lễ làm cao học sĩ, 

Ái chi tình làm tín thành chung, 

Lễ làm hiền sĩ vì nhân, 

Đó là cái đạo tu thân để rèn. 

 

Đèn trinh sáng lễ bền để sáng, 

Đức độ nhân lễ kỉnh thành tài, 

Nghiêng bình chi lễ cho ai, 

Nước kia được đạo được tài tề gia. 

 

Con vì lễ tinh ba biết nghĩa, 

Vợ vì nhân dâng lễ chi tình, 

Làm cho nhất lý thông linh, 

Tình ta phục lễ nước mình được nhân. 

 

Quần Thần hội Tân Dân vì lễ, 

Ban kinh thi tế thế quốc hồn, 

Siêu lòng chiến sĩ Càn Khôn, 

Siêu nhân để nối tiếng đờn tri âm. 

 

Ngọc nhờ dồi nguyên thâm mới sáng, 

Tâm nhờ tu lễ cảm lòng Trời,  
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Quốc gia trọng lễ làm người, 

Cái danh tiết độ muôn đời đẹp xinh. 

 

Anh chi tình nhơn sinh thành trị, 

Gia chi tình chi thuỷ bình gia, 

Xưa nay bậc ái sơn hà, 

Cũng từng lễ cảm ái gia của mình. 

 

Vì trả lễ họ dâng trinh sáng, 

Đáp lòng từ cho hạng tề gia, 

Lễ đền nhu ái vì nhà, 

Làm người trả lễ làm nhà trả trung. 

 

Sức hiếu cảm người dâng trung tín, 

Lễ thông lòng họ kính quốc gia, 

Đại tài dâng ái cho nhà, 

Đại trung vì lễ hai vai gánh gồng. 

 

Như nguyên soái làu thông binh pháp, 

Làm vạn quân vì lễ dâng tình, 

Vạn dân vì ái dâng trinh, 

Đó là sức mạnh lễ mình được ta. 

 

Vạn quân phục vì gia trả lễ, 
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Tế lòng nhân bảo vệ sơn hà, 

Khối tình tôn kính quốc gia, 

Lòng dâng để báo sơn hà vì dân. 

 

Xưa các bậc chi Thần chi Tướng, 

Trọng kỉnh nhau dùng lễ đường phương, 

Cao tài dùng ái để nhường, 

Cao nhân dùng lễ để thương quốc hồn. 

 

Họ không tranh vì danh của nước, 

Nước danh thành Thần mới công thành, 

Nên hàng ái quốc vô tranh, 

Làm cho lễ kỉnh vì danh nước nhà. 

 

Nước được đạo Thần ta được ái, 

Nhà được tài ta lợi vì gia, 

Dâng trinh để lễ sơn hà, 

Tức dâng lễ kỉnh vào nhà Nam Bang. 

 

Nước được giàu Thần ta cầu báu, 

Nhà được sang thành đạo bảo nhà, 

Đạo làm Thần Tướng quốc gia, 

Lễ làm cho nước cho nhà giàu sang. 
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Người vì lễ tha an tình hận, 

Bậc từ bi gặp lễ lại nhường, 

Người tài thấy lễ tế tương, 

Làm cho giàu mạnh văn chương để thề. 

 

Bậc Hiền Sĩ về quê tự giác, 

Nhìn lễ nhà thì phát thiên lương, 

Tự tâm dâng lễ cúng dường, 

Làm cho hoa trổ được hương để phùng. 

 

Vì khai hoá tình chung của nước, 

Cho quốc dân lễ nhạc lai sanh, 

Làm cho xinh đẹp gia phong, 

Làm cho ái quốc chi lòng người ta. 

 

Xinh tột đỉnh lễ là đại chính, 

Đẹp tột tình lễ kỉnh thành cao, 

Dâng tình lễ ấy cho nhau, 

Mềm lòng quân tử còn cao kiến tình. 

 

Đạo ái quốc muốn thành đại thể, 

Được hoà bình dạy lễ văn minh, 

Tức làm cho ái phồn vinh, 

Người dâng chi lễ sửa mình để sang. 
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Bình được nước tân trang đại ái, 

Cho dân tu thiện giác lễ nhà, 

Lòng người học ái quốc gia, 

Sự bình lễ cảm chí hoà lòng nhân. 

 

Sức cộng chí canh tân thành huệ, 

Lòng cộng chung thành lễ để trinh, 

Đó là sách lược trị bình, 

An bình xã hội phồn vinh nước nhà. 

 

Giới trẻ lễ quốc gia thạnh trị, 

Sức văn minh dùng lễ để bình, 

Trị an xã hội của mình, 

Là dâng trọng lễ chi tình vì gia. 

 

Không mở đường tân khoa cho chí, 

Xã hội kia loạn kỷ phi nhơn, 

Loạn luân vì dục lòng nhân, 

Không đường lễ phục lại cơn lại đòi. 

 

Đạo luân lý coi thường là bại, 

Hoá dục danh làm bại thời bình, 

Lòng người không có lễ kinh, 
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Đạo gì lại gọi văn minh nước nhà. 

 

Người an định quốc gia phải thấy, 

Xã hội kia phải quấy chinh nghiêng, 

Nước kia loạn lễ để thiền, 

Luân thường đạo lý ai nhường ai nâng. 

 

Sách lược lễ chi dân ái quốc, 

Thái bình là dùng lễ để kinh, 

Người trên dùng lễ để bình, 

Lòng dân vì lễ kỉnh nhường hoà nhân. 

 

Công lễ vốn công phu chi ái, 

Nước sửa văn Phật phải đổi kinh, 

Để cho phù hiệp thái bình, 

Để cho trí tuệ lễ bình quốc gia. 

 

Người có trí sửa thành nhân trị, 

Tài có trung sửa lý thành hoà, 

Làm cho trinh sáng quốc gia, 

Đó là sách lược bước qua thượng kỳ. 

 

Nhân được lễ văn thi chi ái, 

Người được tình tri lại quốc gia, 
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Dân tu chính nghĩa vì nhà, 

Lễ là sách lược quốc gia trị bình. 

 

Người có đạo học kinh thành trị, 

Gia có tình đổi thể hành nhân, 

Tức là đổi lại tinh thần, 

Làm cho mới lại cái thân nước nhà. 

 

Con học đạo vì gia chi lễ, 

Vợ học nhường yêu quý gia nhân, 

Tề gia như đạo người thân, 

Tức là phục lễ đãi ân để thành. 

 

Làm cho nhà Nam sanh Tinh Tú, 

Chủ hiến yêu nhân lại an tình, 

Mỗi người học đạo văn kinh, 

Làm cho nước thịnh phồn vinh đến nhà. 

 

Lễ đến chỗ vị tha thù hận, 

Bàn tay ta là Phật cứu đời, 

Giàu sang bố thí cho người, 

Nghèo hèn nhận được lễ người giàu sang. 

 

Dưới nhận ái học trên để ái, 
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Trên nhường lời chi ái tha nhau, 

Đó là cái lễ cứu nhau, 

Làm cho đạo nước được cao đạo nhà. 

 

Người thiếu khó hiểu ra thành lễ, 

Đứng thẳng lên tìm việc nuôi thân, 

Nghiêng mình cảm ái người nâng, 

Sửa mình để lập cái thân giữa đời. 

 

Thái bình lễ làm sang đạo nước, 

Người yêu ta ta lại yêu đời, 

Dâng yêu lập lễ cho tôi, 

Làm nhân trả ái làm người trả trinh. 

 

Sức chi ái lễ bình nhân trị, 

Dâng ái ta mạnh trị cho nhà, 

Đó là hàng phục tim ma, 

Vì yêu cái khổ vì tha cái nghèo. 

 

Nước bình phải biết chèo Bát Nhã, 

Lo cho dân phục hoá tinh thần, 

Đó là đạo nước thi ân, 

Làm cho nghèo khổ được nhân nước nhà. 
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Sanh luật mới quốc gia bố thí, 

Muôn vạn tình bình lễ lòng thanh, 

Tức là dọn sạch ma tâm, 

Cho dương chi ái cho âm thuần hoà. 

 

Bậc chí sĩ nhìn xa thể nước, 

Cảm ơn Trời sách lược bình quân, 

Lễ là đạo nước ban ân, 

Dân nào không thuận lòng nhân nước nhà. 

 

Gia được giàu làm cao lễ nghĩa, 

Dân học cao đổi thể dân nhà, 

Chi dân từ ái chi gia, 

Lòng người bác ái mới là văn minh. 

 

Nên chi lễ dùng kinh đại giác, 

Cho nước thành Bát Nhã văn kinh, 

Cho dân tu chính nhân mình, 

Quốc gia phục lễ chi tình tề gia. 

 

Ái quốc độ tài hoa chi lễ, 

Yên mình trong hiến pháp nước nhà, 

Đó là lễ ái vì gia, 

Hưng bang đạo lý tình nhà cao sang. 
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Thắp nén nhang người ta hành lễ, 

Không còn cầu Trời Phật gia ân, 

Mà cầu nước mở lòng nhân, 

Dứt nghèo dứt khổ là thân nước thành. 

 

Khi nước bình hưng chinh không chiến, 

Lễ nhạc làm phương tiện văn minh, 

Làm cho nước ái dân mình, 

Làm cho dâng ái chung tình quốc gia. 

 

Người cộng chí học cho thành lễ, 

Đại gia nhường tế thế vì nhu, 

Đó là ái quốc công phu, 

Chí trung văn lễ là tu nước nhà. 

 

Gia đạt lễ thành gia chi quý, 

Dân tuy nhu minh trị thành an, 

Đó là sách lược an dân, 

Lòng người phục lễ quốc dân mới nhàng. 

 

Lễ khôi phục trị an khôi phục, 

Tinh thần no không dục không tà, 

Sức dân trảm sạch tim ma, 
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Còn đâu hai chữ chánh tà mà lo. 

 

Tinh thần đói thành ma để dục, 

Tinh thần no kiến trúc tinh thần, 

Thái bình xuất hiện kỳ nhân, 

Người no tinh thần vì ái mà cho. 

 

Nước Bát Nhã con đò không đáy, 

Huệ nước sanh nhìn thấy Phật Sư, 

Dáng xuân vì ái nhơn từ, 

Nước mời Phật đến làm sư nước nhà. 

 

Đất lễ kỉnh quốc gia có Thánh, 

Trọng tài thần quốc có thần minh, 

Làm cho giàu mạnh gia đình, 

Làm cho lễ nhạc thái bình vạn xuân. 

 

Nhờ nước huệ thoát rừng tâm lý, 

Văn minh chung vì nước nhường lời, 

Cùng nhau thờ kỉnh Đạo Trời, 

Trời thương ban lộc thiên thời giàu sang. 

 

Nước được lễ thành hàng quân tử, 

Tuổi trẻ thành tu chính thanh cao, 
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Mở mang chi lễ phong trào, 

Văn minh tuổi trẻ thành cao Đạo Trời. 

 

Quốc gia học phục hồi phong hoá, 

Đại học sinh nghi lễ thái bình, 

Cho hàng anh tuấn hoà minh, 

Học thành lễ cử gia mình tận trung. 

 

Hậu học lễ thành tài nhường kính, 

Sự lễ kia cao kính tài thần, 

Học thành giúp nước an dân, 

Cộng thêm nghĩa khí chi thần quốc gia. 

 

Con học lễ đạo Cha đại phúc, 

Con thành nhân Cha đúng Đạo Trời, 

Truyền dòng trung hiếu làm người, 

Lễ là giềng mối của người tu thân. 

 

Lễ đúng đạo trọng hàng yêu nước, 

Họ quên thân vì nước vì nhà, 

Thuỷ chung vì ái quốc gia, 

Chết Phong Thần Tướng gọi là trả ân. 

 

Hay những bậc tu thân vì nước, 
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Đã dày công sách lược cho nhà, 

Hiếu trung trả ái Thần gia, 

Quốc phong chi Tướng thờ chung quốc hồn. 

 

Nên nước lễ lập ra Quốc Đạo, 

Cho quốc gia thờ các công thần, 

Họ từng ái quốc yêu dân, 

Nước thờ cho họ linh thần siêu Tiên. 

 

Hàng năm tế hồn thiêng tổ quốc, 

Lễ nhạc ra để tế công thần, 

Số tròn trí độ ái dân, 

Thác thành hồn nước muôn dân lễ đền. 

 

Yêu Thần Tử lập thành tiểu sử, 

Tài và người hiếu tự thanh cao, 

Chữ nhân ta kỉnh để chào, 

Người đi vinh dự ghi vào quốc gia. 

 

Còn hiếu đạo quốc gia giúp ái, 

Đãi cháu con họ được thành Thần, 

Đi vào xã tắc chi dân, 

Tức là giúp ái chi Thần nước ta. 
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Ân đáp ân nghĩa đà trả nghĩa, 

Đó nước ta phục lễ trả tình, 

Ái gia thì đắc đạo mình, 

Đạo làm Thần Tướng chi tình mà nhân. 

 

Vì lễ đó tu thân điềm tĩnh, 

Để trung trinh sáng đỉnh tinh thần, 

Học ra đạo lý tu thân, 

Biết đâu là đạo chí nhân tầm về. 

 

Người được quê lập văn thành lễ, 

Để tình quê không ngược tình nhà, 

Ái dân dùng lễ kỉnh gia, 

Mới là thượng sách của nhà tu chân. 

 

Nước cho mở hội nhân từ thiện, 

Cho thiền sư tự nguyện giúp dân, 

Người giàu bố thí công bằng, 

Người nghèo nhờ đó tu thân trưởng thành. 

 

Đó là nước chi dân hành độ, 

Bàn tay người cứu khổ gia ta, 

Người nghèo yêu kính quốc gia, 

Người giàu có chỗ ban hoa lòng từ. 
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Dùng những bậc thiền sư yêu nước, 

Dạy dân thiền tạo phước quốc gia, 

Phong làm hộ pháp cho nhà, 

Mình chi tình nước người ta chung thờ. 

 

Khi mình cần quốc gia hữu sự, 

Họ thần linh bảo giữ nước nhà, 

Mình cần chi Tướng tề gia, 

Thiền sư tiến cử gọi là trả ân. 

 

Nước thái bình chi dân để ái, 

Mở lòng nhân sau được Đại Thần, 

Cho thiền sư thiện ái dân, 

Họ làm cho nước yên phần tệ đoan. 

 

Ta sanh con muốn con thành nguyện, 

Sự tu thân cải tiến phải làm, 

Đời sau thành Tướng nhà Nam, 

Truyền đời là bởi sức làm từ đây. 

 

Còn không làm con theo Tây học, 

Cưới vợ Tây mất gốc Nam nhà, 

Nước thành không thấy bao la, 
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Đời Cha ái quốc đời qua miễn bàn. 

 

Gái lấy chồng theo phong tục họ, 

Một đời sau con nó nhà người, 

Gia cần ai đại diện sư, 

Con mình nay đã con người ta sai. 

 

Nên đạo nước phải thay sách lược, 

Được hoà bình không nhược văn minh, 

Mở ra ái quốc tầm nhìn, 

Ai là trọng phụ cứu tinh nước nhà. 

 

Mình theo mạnh đạo nhà bị nhược, 

Thỉnh phước người lệ thuộc kinh thương, 

Mất đi sách lược đại cường, 

Đại tham ai ái cái nhường mình dâng. 

 

Còn thờ họ làm Thần ta nhục, 

Lấy đạo gì kiến trúc quốc gia, 

Người trung sẽ bỏ nước nhà, 

Bởi trên thiếu trí người ta bỏ mình. 

 

Thắng trăm trận thắng mình càng khó, 

Thắng được mình cái thấy rộng sâu, 
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Mình là ông chủ cao ngôi, 

Biết dùng tài trí của người là minh. 

 

Đổi tầm nhìn mới sinh trí tuệ, 

Đổi nhân mình dùng lễ cầu hiền, 

Động lòng đến ái Trời Thiên, 

Thì Trời cho Tướng cho Hiền giúp dân. 

 

Đạo ái quốc phải theo thời thế, 

Để Thánh Nhân chế lễ nước nhà, 

Cái dùng hiền sĩ an gia, 

Sức dùng chi lễ đạo nhà mới an. 

 

Người đi trước dâng tình bảo quốc, 

Người đi sau sách lược yên nhà, 

Làm cho giàu mạnh quốc gia, 

Đó là đáp lễ Ông Cha cho mình. 

 

Linh tự lễ quờn sinh tự chủ, 

Sức hồi sinh có đủ để thành, 

Nếu mình muốn đạo đàn anh, 

Không là sao đắc cái danh nước Trời. 

 

Con trẻ cứng nhờ Thầy thành trưởng, 
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Gặp đạo cao con nhượng đầu sư, 

Tức mình mở rộng thiên tư, 

Lấy nhân phục lễ nhờ người dạy con. 

 

Trí độ đó nước non thành huệ, 

Hoa mình dâng chi thế con thành, 

Quốc gia đào tạo quần anh, 

Mình già an dạ con lành thế thiên. 

 

Tiên chi đạo hậu tiền chi đạo, 

Sự mình cho hồi báo lại mình, 

Cha nào chẳng muốn con xinh, 

Thầy nào không muốn con thành trung lương. 

 

Việc chi lễ tầm phương cải thế, 

Rộng sức nhân tầm để chi nhân, 

Tại gia tu chính tinh thần, 

Quốc gia hữu sự khi cần được binh. 

 

Nước chi tình người tu dâng Tướng, 

Nên quốc gia phải nhượng đầu sư, 

Con thành gia giáo thay người, 

Cái vui trăm họ được người dâng kinh. 
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Nên tiếp nhận thần minh của nước, 

Để dạy con đạo nước chi Thần, 

Dạy người ái quốc tu thân, 

Trời ban sức học thượng tầng quốc gia. 

 

Con được đạo thờ Cha chung chí, 

Nhà được trung bảo vệ đạo nhà, 

Nhờ Thầy ái quốc dạy ra, 

Đàn con thành đạo thay Cha chủ quyền. 

 

Ta không mất của tiền du học, 

Và cũng không mất đứa con hiền, 

Đạo làm chủ nước Thần Tiên, 

Suy cho kỳ trí mới yên đạo nhà. 

 

Ta học ít vì công bảo quốc, 

Con học nhiều khó thật trung hoà, 

Có khí cải chính cái ta, 

Làm cho loạn trị buông ra mất tình. 

 

Càng lý lẽ càng sinh bạc ái, 

Du học rồi không chịu về nhà, 

Ai sai trong cõi người ta, 

Làm Cha có lúc lệ sa vì sầu. 
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Nên tầm Thầy giải bầu tâm sự, 

Người yêu dân tức thị yêu con, 

Làm cho chi ái ta tròn, 

Học thông đạo lý thì con trở về. 

 

Bến giác đợi bờ mê trở lại, 

Con giác rồi thì ái Cha sanh, 

Nước nay được bậc trung thành, 

Nhờ kinh chi lễ mà thành quốc gia. 

 

Ta cũng từng làm Cha trong thế, 

Cũng từng sanh chi lễ nước nhà, 

Vì yêu sách lược tề gia, 

Làm cho bốn biển về nhà dâng trinh. 

 

Phật dâng tình vì yêu tổ quốc, 

Nên viết kinh sách lược cho nhà, 

Đạo từ nước Việt sinh ta, 

Viết kinh trả hiếu gọi là dâng trung. 

 

Vì yêu nước Huyền Khung lập thế, 

Nên nghiêng mình dạy lễ hậu nhơn, 

Cho Cha thành tựu cao nhơn, 
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Cho con chi lễ đại ơn nước nhà. 

 

Sinh và tử ta đã quên hết, 

Thành Phật rồi cứu độ quốc gia, 

Trước là trả lễ cho Cha, 

Sau dâng sức học cứu nhà Nam Bang. 

 

Dạy kinh lễ làm sang đạo nước, 

Dạy kinh thơ phục đức ở người, 

Tới cơ tận thế cứu đời, 

Đó là sứ mạng của người chơn tu. 

 

Trời sanh ta để ta cứu thế, 

Việc sanh ta vì lễ đáp đền, 

Làm tròn sứ mạng không tên, 

Mong dân và nước đạo nền tu thân. 

 

Dòng sữa Mẹ làm dân ta bú, 

Sự ta làm thành tựu quốc gia, 

Tức là trả hiếu cho bà, 

Dạy dân chi ái quốc gia của mình. 

 

Dòng sữa Mẹ dâng tình ta lớn, 

Khi trưởng thành dùng lễ trả ân, 
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Trước là quờn trị cho Thần, 

Sau là minh ái chi Thần tứ phương. 

 

Dòng sữa Mẹ Tào Khương nuôi lớn, 

Thành tài nhân báo đáp lòng nhân, 

Làm tròn ái quốc chi Thần, 

Nên dùng sách lược chi dân đáp đền. 

 

Nước họ mạnh làm nên thanh sử, 

Nước ta nên lập tự thờ Trời, 

Trước ta đón nhận thiên thời, 

Sau an dân quốc đáp lời cố nhân. 

 

Thờ Quốc Đạo vạn dân thành lễ, 

Cho muôn tình dựng thế một tình, 

Trả nhân cho Đấng Thần Linh, 

Đền ơn tử sĩ dâng trinh nước nhà. 

 

Còn trọng phụ vì nhà thờ đạo, 

Trời cho gia gia báo ân Trời, 

Người trung có đạo an ngôi, 

Nghĩa Thần có đạo thờ Trời Nam ta. 

 

Quốc có đạo tài ba thờ đạo, 
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Họ nghiêng mình để báo Hoàng Ân, 

Nghiêng mình làm đạo chi Thần, 

Chữ trinh có chỗ canh tân để thờ. 

 

Được nước khó giàu dân càng khó, 

Quốc Đạo rồi thiếu khó Trời cho, 

Như Cha giàu chứa muôn kho, 

Đạo con ái quốc Trời cho dân giàu. 

 

Làm một việc Trời Cao chánh thuận, 

Ta yêu nhà thờ đạo gia ta,  

Muôn dân thờ Đạo Trời Già, 

Tức thờ Trời lớn muôn nhà ấm no. 

 

Con thờ Cha thì Cha chi ái, 

Thần thờ nhà nước đãi để giàu, 

Dân giàu sách lược Trời trao, 

Lập ra nhân trị làm giàu cho dân. 

 

Lễ đó ai tinh thần của nước, 

Dân được giàu sức nước mạnh lên, 

Cho dân kinh tế làm nền, 

Mở mang từ ái làm nên mạnh giàu. 
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Không cầu sĩ học cao bỏ nước, 

Chỉ cầu hàng sách lược dân giàu, 

Dân giàu chí sĩ thanh cao, 

Cầu hàng mạnh đức làm giàu quốc gia. 

 

Biết chỗ đứng thấy ta  rộng lớn, 

Không còn phiền não tướng não nhân, 

Dâng tình để được Hiền Thần, 

Bỏ ta tự nhục cái nhân của người. 

 

Phải mạnh chí tầm hàng nhân trị, 

Tức tim ta thoát thị thoát phi, 

Công đâu bàn khách vô nghì, 

Lo làm cái đạo thành tri của nhà. 

 

Người ái quốc cùng ta thành ái, 

Nước ta tồn văn hiến mở mang, 

Làm cho đạo nước giàu sang, 

Hàng quân thành trị thắng hàng phụ ta. 

 

Cửa Thánh mở quốc gia lập đạo, 

Thì tứ phương tà khí phải lìa, 

Chơn tài chánh khí tụ về, 

Tự nhiên ta có Bồ Đề hộ gia. 
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Ta với Phật một nhà chung chí, 

Sức Phật quang tà khí dang xa, 

Tim ta ngộ giác đại tha, 

Cùng chung chí nguyện vì nhà mà hương. 

 

Làm một việc đại thương vì nước, 

Không tính ai tình nhược tình thù, 

Dân ta được cứu ngàn thu, 

Nước ta thành nước của Trời thanh cao. 

 

Cho nhân chí đua nhau tu luyện, 

Là tim ta cải cách thời kỳ, 

Làm cho xã hội an vi, 

Từ an đạo nước trí tri mạnh giàu. 

 

Dân an được dạy dân sách lược, 

Cho tự do nhân tước làm giàu, 

Để bình đắt chuẩn lên cao, 

Thương gia mở rộng con tàu chi gia. 

 

Luật nước nhẹ thứ tha tù tội, 

Cho người dân cơ hội sửa mình, 

Lòng dân tiếp nước dâng trinh, 
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Chi Thần chi Tướng sửa mình vì dân. 

 

Được tha ái lòng dân hiến ái, 

Người làm sai hổ thẹn sửa mình, 

Nước còn vì ái chúng sanh, 

Dân không tu sửa hiếu sinh chỗ nào. 

 

Ta từ đức dân ta nhận thức, 

Trên đãi nhân dân biết dâng tình, 

Nhẹ nhàng luật ái nhân sinh, 

Làm cho dân trí thái bình dài lâu. 

 

Văn minh đó trên đầu tổ quốc, 

Bậc yêu dân thiết thực tình yêu, 

Nhất lòng ân xá để siêu, 

Cái tình xưa cũ sự yêu dối đời. 

 

Được chi ái con người hiểu đạo, 

Lòng họ tu con thảo dân hiền, 

Làm cho sự ái chơn truyền, 

Sức tu phò nước Đạo Thiên phò Trời. 

 

Họ không tranh để thành đại giác, 

Nên dân tu thành đạt nước nhờ, 
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Những điều huyền bí thiên cơ, 

Cái ta chưa biết thì nhờ Phật Gia. 

 

Hữu ta được vô ta cũng được, 

Cố vấn kia mực thước thiên thời, 

Cả hai nước biết dùng người, 

Đó là tài trí của người an dân. 

 

Chuyện quỷ thần giao tài cho Phật, 

Việc an dân mạnh đức mình làm, 

Quỷ nào muốn chiếm nhà Nam, 

Phật quang quy chánh đầu hàng quỷ kia. 

 

Mình vì nước Phật kia vì nước, 

Hữu mình làm cố vấn Phật chia, 

Muôn người chánh ái đi về, 

Gia chung đại thể Bồ Đề họ ra. 

 

Sự cao kiến lòng ta phát huệ, 

Sự thấy nghe dường thể đạo thành, 

Nhìn ra thế nước đàn anh, 

Mới hay Phật đã giúp mình thành hoa. 

 

Phật không tranh người ta thành lễ, 
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Để trả ơn lập thế cho nhà, 

Bốn phương vào học quốc gia, 

Ký tình hữu nghị người ta xưng Thần. 

 

Đạo ái quốc Trời cho nước lớn, 

Cho kỳ quan cho cả Lục Châu, 

Nam Bang lớn nhất Hoàn Cầu, 

Nhờ kinh pháp Phật sống lâu không già. 

 

Một kỳ quốc người ta bái phục, 

Dân Việt Nam nhờ Phật trở mình, 

Kỳ tài dạy nước phục sinh, 

Giàu sang tột thế thái bình cao sang. 

 

Đến nước lớn Thiêng Đàng tại nước, 

Lòng người Nam ô thước khải hoàn, 

Chí nhân dùng đạo an bang, 

Quốc gia mười tám tiểu bang đứng đầu. 

 

Hoàn Cầu phục cái nhân chi lễ, 

Họ lòng thành dùng lễ thỉnh kinh, 

Nước Nam cho dịch văn kinh, 

Về Nam họ thỉnh chơn kinh của Thầy. 
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Họ nghiêng mình thỉnh kinh thỉnh pháp, 

Nhờ Phật Vương dạy đạo chi tình, 

Tám phương nhất đạo Trời sinh, 

Nam Bang ký kết thái bình vô tranh. 

 

Giàu dâng của để thành công đức, 

Trọc phú về cầu học tu chơn, 

Tri âm nghe được tiếng đờn, 

Thầy xưa trở lại trả ơn cho Thầy. 

 

Đệ tử xưa tới đây quỳ phục, 

Nhận lại Thầy tiếp tục đường tu, 

Danh tài bốn biển về tu, 

Được tài còn được hiền nhu đạo nhà. 

 

Nước nghi lễ cho lân bang đến, 

Đến gặp Thầy về họ mến không về, 

Xin gia cho họ hương thề, 

Gia ta tiếp nhận hương quê của Trời. 

 

Triệu người tài khắp nơi trên đất, 

Dâng công trình theo Phật quy y, 

Dâng tài giúp nước trị vì, 

Xin tu cùng Phật đậu kỳ Long Hoa. 
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Lễ như vậy Trời Cha vui lắm, 

Hàng tu chơn tô thắm sơn hà, 

Chi tình chi ái quốc gia, 

Chữ tu vì lễ quốc gia của mình. 

 

Lễ ái quốc chữ trinh càng sáng, 

Nhà tình cao đạo nước cao minh, 

Bảo an vạn sự thái bình, 

Nước thành dâng chí cao tình quốc gia. 

 

Sức học của Tam Hoa thành lễ, 

Vạn lòng nhân tế thế cho nhà, 

Chữ yêu chánh thể quốc gia, 

Toàn dân hưởng phước gọi là lễ chung. 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


