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Quyển  

Di Lạc Nam Bang Đạo Lớn 
Lời Nói Đầu 

Quyển Nam Bang Đạo Lớn nói lên sự thiên 

cơ biến dịch trên toàn cõi Địa Cầu, và giống dân 

Hồng Lạc làm gì để được Trời cho Đất Hứa.               

Đất Hứa là Lục Châu Chi Đạo từ dưới lòng Thái 

Bình Dương, Phật Di Lạc và các môn đệ thiền 

sư làm phép lạ cho đất đó nổi lên, và dùng phép 

lạ đảo hải di sơn làm cho Đất Hứa trở thành 

hình con Kim Quy. Nó là một Châu thứ sáu lớn 

hơn Úc Châu và Á Châu.  

Trong cơ biến thiên Phật dùng phép lạ niệm 

kinh các môn đệ cùng Phật làm cho đất Việt 

Nam dâng cao tới ba trăm thước, làm cho các 

sóng thần đến Việt Nam thì êm xuống. Nên 

nước Việt Nam nhờ Phật cứu mà sinh tồn, dân 

Việt Nam mới có cơ hội trở mình bước qua đất 

Thánh.  

Sau đó những người Việt Nam tu thiền theo 

Phật qua Lục Châu đất Thánh thì được gọi 

giống dân thứ sáu, sau cuộc thiên cơ biến dịch 

chỉ có giống dân Việt Nam tu thiền theo Phật 

mới tồn sinh nhiều nhất, còn các giống dân khác 

gần như tuyệt chủng. Từ đó họ thờ Đức Phật 
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như Cha cứu tinh, và theo Đức Phật lập ra cảnh 

Thiêng Đàng trên mặt đất, và hưởng sự thái bình 

trên đất Phật Nam Bang thạnh trị. 

 

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 Nam Bang Đạo Lớn 
 

Nước dâng trinh hội thành chi tướng, 

Đạo Nam Bang di thượng đầu sư, 

Thần dân tu mở thiên tư, 

Nam Bang Đạo Lớn đại từ đại bi. 

 

Một Quốc Đạo thiên y Trời định, 

Đó Trời phong kim đỉnh Đại Thừa, 

Phong Thần an định đồ thơ, 

Cho dân Nam Quốc thiền cơ cùng Trời. 

 

Phật dựng đời Trời ban lộc nước, 

Cho dân Nam hưởng cảnh Đại Thừa, 
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Thần dân tu chính thiền cơ, 

Cùng nhau bảo về cái cơ của nhà. 

 

Sự cao quý dân ta được hưởng, 

Của Phật ban Trời thưởng thần dân, 

Nào là ngọc bảo kỳ chân, 

Nào là thượng học dạy dân an nhàn. 

 

Đó là cảnh Thiêng Đàng chi thế, 

Hàng bảo gia tu được tình nhà, 

Sống trong chi ái quốc gia, 

Để ta tận hưởng vinh hoa của Trời. 

 

Vì nước lớn dạy người cao thượng, 

Nước Thần Tiên học để thượng sanh, 

Trồng nhân sanh xuất chi Thần, 

Làm cho đạo nước cao tầng văn minh. 

 

Thi tiến sỹ Đế Kinh mở hội, 

Chấm khoa kỳ nhận sỹ quốc gia, 

Chọn hàng trinh sáng sơn hà, 

Sắc phong Tiến Sĩ gọi là thành nhân. 

 

Thiền sư học chỉ Trăng mà đắc, 

Đắc đạo rồi vì nước dâng trinh, 
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Thành tài cố vấn gia đình, 

Là hàng Tiến Sĩ bảo trinh cho nhà. 

 

Tài chánh kiến sanh ra thượng trí, 

Cao nhân tài khiêm trí thành trung, 

Quốc gia trinh sáng tận cùng, 

Tài thần tu đạo thuỷ chung với nhà. 

 

Vinh hoa đắc đạo gia khiêm ái, 

Dùng chi tài xây lại thiện gia, 

Trải nhân để đáp quốc nhà, 

Làm cho trung hiếu quốc gia kỉnh nhường. 

 

Đường tu đạo kinh thương giàu mạnh, 

Trí nhân tài cứu cánh cho dân, 

Để tròn cái ái lòng nhân, 

Làm giàu cho nước chính dân mình giàu. 

 

Cửa Đại Sĩ trùng tu kinh tế, 

Cho dân giàu khai thể văn minh, 

Trọng dân tài đức phục sinh, 

Nhu cương thành trị đạo mình chi dân. 

 

Quốc gia giàu cho dân đất ruộng, 

Tự do dân thừa hưởng công làm, 
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Dân giàu tu dưỡng dứt tham, 

Trị an xã hội nước Nam thái bình. 

 

Còn kinh thương cho dân làm chủ, 

Các ngành nghề được hưởng được giàu, 

Lân bang thương mại đổi trao, 

Mở mang kinh tế làm giàu cho dân. 

 

Thuế nước nhẹ dân giàu tự lực, 

Nước chi dân dân được tự cường, 

Tự do hiệp hội tế tương, 

Tự do thương mại kỉnh nhường để an. 

 

Còn ngôn luận tự do văn hoá, 

Nhạc thi ca yêu nước yêu nhà, 

Lòng người dâng hiến tinh hoa, 

Làm cho kinh tế nước ta mạnh giàu. 

 

Còn luật nước bảo an dân hiến, 

Bảo an cho thương nghiệp nước nhà 

Bảo an tài sản thương gia, 

Cho dân an trị gọi là yêu dân. 

 

Còn luật pháp chí nhân an trị, 

Nhẹ phạt hình chỉ dạy luật nhân, 
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Làm cho luật nước vì dân, 

Người người giữ luật chí nhân làm người. 

 

Sĩ nông ngư tự do canh tác, 

Còn thị trường công pháp giúp dân, 

Thành ra biển ái giữa trần, 

Dân giàu được luật bảo nhân của mình. 

 

Bình đẳng giới chi tình lực nước, 

Không tranh tài ép chí người hay, 

Mỗi người có đức có tài, 

Dùng vào xã hội để ngay chánh tài. 

 

Yêu nước để dựng xây dân trí, 

Để quốc gia đẹp kỷ đẹp tình, 

Người dân không phạm luật hình, 

Nhà quan thanh nhã trong tình an dân. 

 

Lực ân xá không thù chánh trị, 

Tha cả hai thế kỷ chánh tà, 

Nhà giàu tự hưởng của gia, 

Nước không ép chế lấy nhà của dân. 

 

Công bằng luật chi dân dân định, 

Tha người sai phạt nhẹ tội hình, 
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Luật nhân bất sát chúng sinh, 

Cho dân cơ hội tự mình sửa sai. 

 

Người được giàu bình ra nhất tỉnh, 

Quốc gia ta thưởng bậc nhân tài, 

Một năm không thuế để xài, 

Công bằng thí thưởng nhân tài quốc gia. 

 

Hàng Đại Học đậu khoa Tiến Sĩ, 

Thưởng ba năm không thuế hiền tài, 

Gieo nhân thưởng bật nhân tài, 

Làm cho văn hiến mỗi ngày mỗi xinh. 

 

Hàng tài đức làm quan chi ái, 

Tiết độ trong lực nước chi tình, 

Xử dân đúng đạo thần minh, 

Tăng quan tiến chức cho mình lên cao. 

 

Còn thiền sư giúp dân tu đạo, 

Thanh Tâm Thiền chỉ giáo thiền cơ, 

Sắc phong cố vấn quốc gia, 

Đó là phong thưởng đạo nhà vì dân. 

 

Luật nhân trị lòng dân yêu nước, 

Hàng dâng lòng người được thuỷ chung, 
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Cùng nhau thực hiện chi dân, 

Để dân yêu nước để Thần yêu dân. 

 

Nước bình trị quần thần thiền định, 

Hưởng phước Trời ngay chính triều ca, 

Định phong tứ hải nước nhà, 

Văn thao võ luyện bảo gia làm tròn. 

 

Thi văn hiến dạy thi ca nhạc, 

Vịnh phú thơ ca hát chi tình, 

Tự do ca nhạc văn minh, 

Làm cho lễ nhạc cao tình quốc gia. 

 

Như Tiên cảnh Thần Tiên ngâm vịnh, 

Mỗi lời hay ngay chánh Tiên Thần, 

Tự hoa phát xạ cho thân, 

Làm cho xã hội đẹp phần văn chương. 

 

Được dân Phật Thiêng Đường cộng lạc, 

Sự cao văn uyên bác dạy người, 

Như hoa được nước thì tươi, 

Như người được đạo an người đạo gia. 

 

Một vẽ đẹp truyền ra vạn quốc, 

Huống chi ta đẹp cả sơn hà, 
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Đẹp từ văn hoá nước ta, 

Mùi thơm của cõi tài hoa thơm người. 

 

Tiên thấy đẹp hết lời để hỏi, 

Lời không hay sẽ ái ngại lời, 

Cũng như ta mới vào Trời, 

Thần Tiên đẹp lạ không lời để khen. 

 

Nhận khiêm nhã thì quen khiêm nhượng, 

Cái thứ hai đẹp chí khiêm nhường, 

Nhường ta ta mới phi thường, 

Cái ta chánh kiến để nhường quốc gia. 

 

Ta đẹp được nước ta cũng đẹp, 

Yêu quốc hồn khép nép cái ta, 

Đẹp đôi phải biết đẹp nhà, 

Quốc gia thưởng thức mới là đẹp duyên. 

 

Thần Tiên đẹp biết yên cái đẹp, 

Nhờ bảo trinh mà tiết hạnh tròn, 

Cả hai đẹp đạo nước non, 

Thần Tiên biết đẹp nước non và mình. 

 

Vì hiểu biết thông tình đại nghĩa, 

Được cái mình chi lễ quốc gia, 
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Làm cho quốc tịnh yên nhà, 

Cũng là thanh sử đẹp ra đại tình. 

 

Trinh để đẹp cái trinh sáng mãi, 

Tình để chung tứ hải phù trung, 

Làm cho đại trí vô cùng, 

Thần Tiên đẹp Đức Huyền Khung của Trời. 

 

Người tu đẹp nhường người để kỉnh, 

Sự thanh ba làm tỉnh tâm trần, 

Đó là vẽ đẹp chân nhân, 

Văn chương tao nhã đẹp gần hiếu trung. 

 

Cái đẹp của đại hùng Phật Pháp, 

Người nghe kinh mở rộng Tâm Thiền, 

Nhận ra cái đẹp siêu Tiên, 

Thần Tiên còn phải nghiêng mình chào ta. 

 

Cái đẹp của quốc gia nhân trị, 

Muôn vạn tài thuần tuý cao thanh, 

Cao sang còn kỉnh trọng thần, 

Chữ nhân vô đẹp đẹp thành nước Tiên. 

 

Tới chỗ giàu yêu trí hoá, 

Làm lòng dân an dạ yên nhà, 
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Sự tu tô điểm quốc gia, 

Chư Tiên tô điểm cái ta cho tròn. 

 

Cái đẹp của làm con báo hiếu, 

Dân chi tình phụng sự Mẹ Cha, 

Làm cho người kỉnh đức ta, 

Nhà giàu con thảo quốc gia mới tài. 

 

Cái đẹp của nhân tài yêu nước, 

Tha tình thù để được lòng nhân, 

Thật là đẹp cái tinh thần, 

Quên mình để được tài thần quốc gia. 

 

Cái đẹp của Tam Hoa Tụ Đỉnh, 

Nhìn hoa tâm an kỉnh với Trời, 

Nhìn Tiên vẽ đẹp thiên khôi, 

Lòng dân vì đạo của người chí nhân. 

 

Còn cái đẹp báo ân cho nước, 

Làm tài nhân ô thước bắc cầu, 

Yêu mình không có tranh châu, 

Làm cho vạn đức cúi đầu tề gia. 

 

Còn cái đẹp quên ta vì nước, 

Để gia tề mực thước quên ta, 
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Cao công lòng có vị tha, 

Mới là công đức mới là công viên. 

 

Muôn vẽ đẹp trí thiền khai mở, 

Làm thiền sư ngay mãi hương thề, 

Được vào tham ngộ say mê, 

Men thiền nếm được không chê mùi thiền. 

 

Thiền sư ngộ chánh yên cái đẹp, 

Khép nép mình để học thiền cơ, 

Không còn vọng tưởng ước mơ, 

Mà là đẹp thật trong cơ nhà thiền. 

 

Đến nhìn cái chi Tiên thanh tú, 

Mà sao tâm lãnh ngộ vô trần, 

Không nhìn cái sắc tướng thân, 

Nhìn tâm còn đẹp không trần mà xinh. 

 

Có những cảnh hương trinh cao cả, 

Làm trái tim mới lạ thanh tim, 

Như là lột xác con tim, 

Sống qua một cảnh vô biên vô bờ. 

 

Đẹp tới thơ không còn lý tả, 

Lời văn cao vô giá không lời, 
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Như không sức hút của người, 

Làm sao mà tả cảnh Trời Vô Cương. 

 

Cái đẹp của vô thường Tiên Phật, 

Nó khác xa trái đất đẹp tình, 

Khác xa sự sống văn minh, 

Tâm ta sạch trí lấy tình nào dâng. 

 

Có trí mới có văn có tự, 

Dứt trí rồi vạn sự giai không, 

Lòng ta chưa phải là lòng, 

Như không như có như sông đại tình. 

 

Khí nó nhẹ làm ta dứt tưởng, 

Lòng hoá thanh không có sạch tình, 

Thật là đời sống vô thinh, 

Làm ta dứt ý nhẹ mình đến không. 

 

Còn cái thấy trong tâm nhãn tạng, 

Sự thấy kia làm bạn Tiên Thần, 

Làm cho sự thấy chí nhân, 

Gọi là giác ngộ tính nhân của Trời. 

 

Nên sức học đứng ngoài Tam Giới, 

Để đi qua vạn tướng luân hồi, 
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Nhìn ra cái thấy của Trời, 

Biết ra cái thấy thiên thời Kỳ Ba. 

 

Còn cái hiểu thật là huyền diệu, 

Tha tâm thông mở sáu giác quang, 

Hiểu trong Phật Pháp Kim Cang, 

Làm ta an ngộ cái an đạo nhà. 

 

Hiểu cái học siêu tình đạt lý, 

Làm thần linh mở ký ức ra, 

Nhìn trong ký ức của ta, 

Thật là bộ máy Trời Cha cho mình. 

 

Còn cái biết phát sinh biết lạ, 

Nhìn người ta quá khứ vị lai, 

Như nhìn qua các Thiên Đài, 

Biết rồi không biết để xoay thế cờ. 

 

Còn cái biết thiền cơ chi thuỷ, 

Quá sợ mình ngồi lạy lại mình, 

Gọi là thần mở vạn kinh, 

Nhận ra sở học Tâm Kinh của Trời. 

 

Còn dự trữ mười phần bỏ chín, 

Để cho ta dự trữ Đại Thừa, 
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Tu rồi xả cái không ưa, 

Để cho tâm lý tuỳ cơ sạch lòng. 

 

Dự trữ cái thiền tông phát huệ, 

Đổi mới mình tinh nhuệ hơn xưa, 

Đi vào Phật Pháp Đại Thừa, 

Khố tình giúp gió làm mưa không cần. 

 

Còn phát minh phải tinh phải nhuệ, 

Tốt nhất là trí tuệ phát minh, 

Trước là chi ái thần linh, 

Sau là dưỡng đức cứu tinh làm Thầy. 

 

Để sự phát phải ngay chính đạo, 

Để sự minh Linh Bảo mở mang, 

Cho người trở lại Thiêng Đàng, 

Cùng ta linh cảm Thiên Quang của Trời. 

 

Hiểu biết mới làm người ta ngộ, 

Tim vào trong thiên số Đại Thừa, 

Cái nhìn mở Máy Thiên Cơ, 

Biết thông cái hiểu huyền cơ mà làm. 

 

Vì lục thông hiểu trong lành mạnh, 

Sáu giác quan cứu cánh quốc gia, 
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Thiên cơ giúp nước giúp nhà, 

Làm cho minh đạo của Cha trên Trời. 

 

Vì thành Phật dạy người chí Thánh, 

Cứu quốc gia lập cảnh kỳ quan, 

Dạy hàng tu đạo nước Nam, 

Trở vào trong đất Nam Bang của Trời. 

 

Đó là cứu nước tôi thành đạo, 

Cứu dân ta qua cảnh diệt đời, 

Sống trên Thiên Quốc an ngôi, 

Thành cơ chí thiện thành người chí nhân. 

 

Lòng đã sạch niệm trong đâu hoá, 

Trí xả rồi còn kỷ đâu làm, 

Có như cái có dứt tham, 

Không như quên cái ta làm cho ta. 

 

Nhẹ như không gọi là tận lý, 

Sạch như không bộc bạch thần ly, 

Lông hồng theo khí mà đi, 

Tấm lòng không có lấy chi đãi lòng. 

 

Còn trống dạ như không có chứa, 

Theo tự nhiên mà sửa tự nhiên, 
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Đó là đi đến men thiền, 

Nhìn Tiên mà vẫn bình yên cõi lòng. 

 

Một cõi đẹp nó không vướng mắc, 

Làm người đi vô tướng vô vi, 

Không lòng vào cửa Huyền Vi, 

Mới là đại ngộ thực thi nhiệm màu. 

 

Tim là lý tim sinh vạn lý, 

Thần là minh Diệu Hữu Tiên Thần, 

Tim ta tên gọi chân nhân, 

Thần ta xinh đẹp Kim Thân của Trời. 

 

Sanh thần ta tức là vô tướng, 

Con trái tim sanh thượng đầu sư, 

Còn thân làm kiếp con người, 

Thật là cao đẹp giữa Trời Hư Vô. 

 

Ly tâm được cái nghe tâm nhĩ, 

Muôn vạn ngôn dụng ý để dò, 

Lời văn dùng lực để đo, 

Cạn sâu có ý như cho ta dùng. 

 

Một nước mới tinh thần đổi mới, 

Thần và dân tu tới Đại Thừa, 
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Nên dòng thanh khí ban sơ, 

Tạo thiên lập địa sắp cờ quốc gia. 

 

Lập kinh lộ người ta về ở, 

Xây cất cao kim cổ kỳ quan, 

Làm cho vừa đẹp vừa sang, 

Dựng theo phong thuỷ thanh nhàn tự do. 

 

Các hải đảo như Bồng Lai Cảnh, 

Vịnh và sông ngay chính địa hình, 

Như Rồng huyền ẩn các kinh, 

Như hình Phượng múa dân trinh vì nhà. 

 

Hình địa lý sinh ra phong thuỷ, 

Trí tài nhân theo khí sanh tài, 

Như gương như nước như mây, 

Cái gì tao nhã trong này mà xinh. 

 

Còn núi cao như hùng như vĩ, 

Như Hoành Sơn cho trí cho tài, 

Đẹp ơi Tạo Hoá Thiên Thai, 

Như dâng cái đẹp của Ngài cho dân. 

 

Đất Hoành Sơn nhìn Trăng tỏ vẻ, 

Các nhà thơ theo cảnh xuất tình, 
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Tô màu văn tự cao minh, 

Làm cho trinh sáng bức tranh của Trời. 

 

Hàng thượng sĩ hết lời để hỏi, 

Còn Thần Tiên xuôi mái con thuyền, 

Các con nước biếc Đào Nguyên, 

Còn ai cao đẹp hơn miền Bồng Lai. 

 

Chí anh tài vào đây sanh trí, 

Hàng thiền sư như nhẹ mình lên, 

Nhìn vào vẻ đẹp không tên, 

Như bồng như ẵm như quên ngàn sầu. 

 

Còn học sĩ nhìn lâu mát dạ, 

Phục Ông Trời cho cả núi sông, 

Làm cho văn vẻ tô dòng, 

Làm cho tài đức hiểu thông đạo nhà. 

 

Vì cái đẹp Trời cho ta có, 

Sự bảo an để giữ kỳ quan, 

Đó là trách nhiệm quốc gia, 

Thần dân bảo vệ cái Cha cho mình. 

 

Xinh tới chỗ thần minh tao ngộ, 

Đẹp tới khi ta đẹp lại lòng, 
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Phục hồi cái chí Thiên Công, 

Nhìn ngoài mà mở bên trong của mình. 

 

Ấy mới nói địa linh có bảo, 

Làm nhân tài tham khảo cái siêu, 

Như là cảnh có biển yêu, 

Làm tình ta nhẹ ta siêu vì tình. 

 

Cảnh phát ra khí Tiên trầm bổng, 

Làm người xem nhẹ hẳn thân mình, 

Thiên nhiên siêu các kỳ kinh, 

Tự nhiên lòng nhẹ biết bình biết dâng. 

 

Tâm khả tâm như tìm như ẩn, 

Lòng khả lòng như thẫn như thờ, 

Làm tim định hải thành thơ, 

Phát sinh trực giác cái mơ của lòng. 

 

Cảm giác mới sống trong đất Phật, 

Còn thanh quang sáng khắp Tam Toà, 

Nhứt cầu chiếu sáng lòng ta, 

Văn minh vật chất gọi là cao minh. 

 

Siêu linh cảm ta nhìn thấy lạ, 

Tiếp Linh Đài tâm lý mở mang, 
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Như trong cảnh đẹp chứa vàng, 

Làm cho trí độ nhẹ nhàng tự do. 

 

Lực chi dân Trời cho cũng nhẹ, 

Như Thần Tiên trên cõi Thiên Thai, 

Tự do vui với Trời mây, 

Vân du thoả trí đó đây vừa tình. 

 

Vì tôn kính dâng tình không phạm, 

Nước vì dân dân tỉnh quờn tim, 

Các nhà yêu nước dâng lên, 

Khối tình cao đẹp vẫn bền núi sông. 

 

Thánh quốc độ lòng chi lòng kỉnh, 

Dải Hà Đồ thanh tịnh Thần Tiên, 

Gió vì đẹp trí gió yên, 

Mây vì cảnh đẹp như thiền trên mây. 

 

Tiên tại thế dựng xây chí nguyện, 

Người không trần cải cách thành Tiên, 

Làm cho sự sống nhu hiền, 

Nhìn xem quốc độ Thần Tiên của mình. 

 

Người du lịch đơn xin ở lại, 

Khách du phương lòng chẳng muốn về, 
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Như say thanh khí Bồ Đề, 

Như không rời chỗ hương quê tinh thần. 

 

Người linh cảm cái chân thật nhẹ, 

Sự sinh ra tâm lý nhẹ nhàng, 

Tự tim khai mở giác quan, 

Như vừa đắc trí Tào Khang của lòng. 

 

Như con trẻ bú dòng sữa ngọt, 

Lòng no lòng say giấc mộng mơ, 

Còn ta tâm lý cũng no, 

Sự đầy của trí như cho an thần. 

 

Vừa xinh đẹp cái nhơn lý sống, 

Vừa sinh lòng trong cõi Thần Tiên, 

Vừa yêu mà tịnh lòng thiền, 

Cái siêu nguyên lý Thần Tiên của lòng. 

 

Sự giao cảm lòng thông thần khí, 

Sự an thần làm trí bình quân, 

Giải ra muôn thứ luật rừng, 

Như lòng sáng giới thiền tông nước nhà. 

 

Một sự sáng tinh ba trí tuệ, 

Chỉ nước ta như Phật chỉ Trăng, 
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Như siêu hết cả tinh thần, 

Nhẹ như mây nước thành nhân khó gì. 

 

Còn sông biển một chiều xuôi thuận, 

Hạo khí sanh hai khí Xuân Thu, 

Còn mây Tiên Thánh vân du, 

Làm cho tô điểm cái nhu nước nhà. 

 

Nước trí mở non Tiên cũng mở, 

Sự sanh tim nhẹ tợ lông hồng, 

Sự tu như học bên trong, 

Lòng sanh kinh tạng giải thông Ngân Hà. 

 

Người thuần phục nước ta trí tuệ, 

Là Thần Tiên trong thể Trời sanh, 

Cái cao nhân cách tu hành, 

Cái cao văn hiến được thành Thiên Thai. 

 

Tài khiêm tài ai giàu cũng cảm, 

Tu khiêm tu hai tám khôi ngô, 

Sao mà nó đẹp văn thơ, 

Làm cho muôn chí dâng cơ để thành. 

 

Hàng tu thiền không tranh mà huệ, 

Cái thế tu như thể Văn Đài, 
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Có người linh cảm Thiên Thai, 

Có người sanh lại Linh Đài ta trong. 

 

Nhẹ đến cõi lòng không còn niệm, 

Thanh đến nơi Thái Cực Hư Không, 

Làm cho hạo khí nuôi lòng, 

Là Tiên là Phật là công là điền. 

 

Phúc điền tâm nuôi ta linh giác, 

Một tình yêu uyên bác thi thơ, 

Như Tiên sắp thế đánh cờ, 

Con ta xây cõi thiên cơ của Trời. 

 

Linh khí mở chín Trời giao hội,  

Sự nhẹ tim linh khí sinh tim,  

Nhờ trong thiền định mà nên, 

Đắc nhân đắc đạo bước lên Tiên Thần. 

 

Một giấc mơ siêu nhân người đạt, 

Chỉ đời này chánh pháp cao sâu, 

Thành Tiên giao lại thiên cầu, 

Phật thành phù trợ cho đời Tân Dân. 

 

Trên Trời mở sáu tầng khí hoá, 

Hàng thiền cơ sáu huệ mở ra, 
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Tiếp thu linh khí Thiên Hà, 

Nuôi cho tâm huệ cùng ta tu trì. 

 

Các cửa đạo thiên y huyền bí, 

Tiếp ngươn thần của các thiền sư, 

Siêu tim vào các lớp Trời, 

Học khoa Tiến Sĩ của người Tiên gia. 

 

Đến Trời dạy tinh ba Huyền Vũ, 

Ta nhập tim vào cõi không người, 

Luận bàn sức học thiên khôi, 

Phục hồi trí tuệ của người chân nhân. 

 

Có và không chân nhân thấu hiểu, 

Khoa học tim sinh lại linh tim, 

Đến đây sự học thông thiền, 

Tâm linh khoa học bí truyền mở ra. 

 

Đến đó mới thấy ta đần độn, 

Như nhà quê vừa tới Kinh Đô, 

Ta nhìn ta lại hững hờ, 

Trời ơi nó đẹp hết thơ tả bàn. 

 

Còn muôn sự cao sang kiến trúc, 

Sao Phật Vương lại xuống cõi trần, 
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Thức lòng rơi lệ vì Ông, 

Bỏ sang giàu lớn trần hồng độ dân. 

 

Tự ta quỳ tế tân Vạn Tuế, 

Thượng Đế ơi con một Bồ Đề, 

Thầy con xuống đó không chê, 

Nhất tâm dạy đám nhà quê của người. 

 

Nay tim con về Trời mới hiểu, 

Đấng con Trời không thiếu từ bi, 

Của Ngài trên cõi Huyền Vi, 

Giàu sang đến đủ huyền vi Thượng Thừa. 

 

Con Ông Trời huyền vi Điện Hạ, 

Mang nhân từ hoằng hoá chi dân, 

Cúi đầu con lễ tinh thần, 

Cúi đầu con lễ chí nhân của Thầy. 

 

Về lại đây kính Thầy cao thượng, 

Khắp bầu Trời còn nhượng Thầy con, 

Tim vàng vào cửa người nhơn, 

Dạy đời không nói mình hơn vạn đời. 

 

Cung Vương Phật trên ngôi Bắc Đẩu, 

Là một ngôi Tinh Tú chầu vào, 
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Mà Thầy lại chẳng làm cao, 

Hạ mình dạy đạo Nam Tào chi dân. 

 

Về đây được thì thân phát lạnh, 

Thật các con thiếu hạnh với Thầy, 

Tưởng là Ông Phật thường thôi, 

Ai ngờ Điện Hạ con Trời giáng sanh. 

 

Hèn chi Thầy vô tranh thiên hạ, 

Sự giàu sang nào sánh trên này, 

Tột ngôi Thiên Tử con Trời, 

Tại sao không hưởng xuống đời Kỳ Hai. 

 

Tưởng Phật thường Thần Tiên thiếu lễ, 

Vua trên Vua trên bể Trời Thiên, 

Giả dân Tam Giới mới điên, 

Quân thần chi lễ Thần Tiên chỗ nào. 

 

Còn tranh tụng thấp cao phụ nghĩa, 

Đạo quân thần nghi lễ để đâu, 

Hiểu xa con mới cúi đầu, 

Thần Tiên phục lễ cao ngôi giáng trần. 

 

Con khóc mừng Kim Thân đắc đạo, 

Nhận Thầy xưa để báo ơn Trời, 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Nam Bang Đạo Lớn. 
 

28 
 

Từ đây sửa đổi cách ngồi, 

Quân thần chi lễ làm tôi cho Ngài. 

 

Vì Thầy quá từ bi đơn giản, 

Không nhìn ra Thiên Đạo Đồ Thơ, 

Nhờ Thầy con đạt sinh cơ, 

Theo Thầy con học thiên cơ cho thành. 

 

Chí Phụng Hoàng đến đây xếp cánh, 

Tim Rồng Cù dứt chí tranh châu, 

Chi Thần chi Tướng cúi đầu, 

Nghe Thầy dạy đạo khanh hầu thành Tiên. 

 

Có đến cõi Ngọc Kinh mới biết, 

Nhìn thiên oai Ngọc Lệch của Trời, 

Phật Tiên không dám sai lời, 

Cung cung kỉnh kỉnh cõi Trời cao minh. 

 

Huống chi Phật Ngọc Kinh Điện Hạ, 

Thay Chí Tôn hoằng hoá dân mình, 

Làm Thần chánh ái dâng lên, 

Làm Tiên chánh kiến làm nên Đại Thần. 

 

Nước được Thầy Ngọc Hoàng ân xá, 

Cho dân tu từ dữ hoá lành, 
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Dạy Thần phục vị Tiên thân, 

Dạy đời phục nghiệp Thánh Nhân nước nhà. 

 

Lập ra cõi Tiên gia tại thế, 

Cho Tiên Thần tu lại chân nhân, 

Đó là cơ hội lập thân, 

Con Tiên cháu Phật luyện nhân Kỳ Nhì. 

 

Vì đàn em không nghiêm lễ đạo, 

Nên Tổ Thầy mới phạt xuống đây, 

Còn ta không xuống thế này, 

Đến cơ tận thế hồn ai sinh tồn. 

 

Vì đàn em đứa khôn đứa dại, 

Mà lìa ngôi Bắc Đẩu giáng trần, 

Dạy đàn em nhỏ tu thân, 

Qua cơ tận thế châu trần để tu. 

 

Trên Trời em không tôn phạm luật, 

Ba ngàn năm theo thế luân hồi, 

Bởi vì chánh pháp cũ rồi, 

Con thuyền mục đó lôi thôi sẽ chìm. 

 

Còn kinh lý phải lên Đại Học, 

Kinh bậc trung không giúp cơ thành, 
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Nên ta viết lại Thánh Kinh, 

Bàn đồ mới tạo vạn linh để về. 

 

Trời thay cơ các em chưa hiểu, 

Nhất tâm thành để khỏi thiếu nghì, 

Con thuyền mục đó sao đi, 

Nó chìm giữa biển có khi giết mình. 

 

Kẻ dẫn đạo con tim chưa huệ, 

Là người mù còn rước kẻ mê, 

Sống chưa sạch trí khen chê, 

Làm sao đưa được hương thề lợi tha. 

 

Bậc đại trí suy ra thì thấy, 

Sự mê tin làm bậy làm càn, 

Tới khi tận diệt thế gian, 

Các con thuyền mục ngồi than giữa vời. 

 

Đừng trách Trời vì Trời cho trí, 

Cho tư nghì suy nghĩ cứu ta, 

Tới khi nước ngập quốc gia, 

Con thuyền cũ mục giúp nhà ai đây. 

 

Vì lý đó phải thay thuyền mới, 

Còn thần kinh cũng đổi kinh kỳ, 
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Hướng Tây Trời mọc để đi, 

Nên trong Tam Giới phải thay Ngũ Hành. 

 

Trời phương Đông làm xong nhiệm vụ, 

Các thần kinh Vũ Trụ ẩn hình, 

Tức là xong cái công trình, 

Phương Đông siêu các Vệ Tinh về Trời. 

 

Đến phương Tây Trời Trăng mọc lại, 

Pháp Đại Thừa thiền mới mở ra, 

Chánh kinh thuận đạo Tây Hà, 

Cõi Đông dứt sạch gọi là quờn vô. 

 

Chín tỷ năm đến đây đổi hệ, 

Các Tú Tinh trên dải Ngân Hà, 

Thay hình đổi chủ lập ra, 

Các Sao đổi hướng đất ta đổi hình. 

 

Chín tỷ năm lập cơ tân tạo, 

Đổi Trăng Sao và đổi Hà Đồ, 

Ngân Hà đổi máy Huyền Cơ, 

Thần Tiên đổi cõi Ngũ Hành đổi ngôi.  

 

Kỳ chơn lý đổi đời tân tạo, 

Đổi chu kỳ Tam Giáo di dân,  
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Ngân Hà ba dải đổi Thần, 

Lập ra hai khí Tân Dân cho đời. 

 

Còn Trái Đất đổi ngôi Thái Cực, 

Nên Trời Trăng mọc lại hướng Tây, 

Đổi cơ Thái Cực đổi Thầy, 

Lập ra Vô Cực Rồng Mây tao phùng. 

 

Năm cái giáo Ngũ Hành phục vị,  

Tám phương Thần phục thuỷ quy Tiên, 

Đến cơ Tam Giáo quy điền, 

Là ngày tận thế Thần Tiên Ngũ Hành. 

 

Đổi Thái Cực Trời sanh Vô Cực, 

Theo phương Tây Trời mọc lập kinh, 

Phong Thần sắp lại địa hình, 

Lục Châu Vô Cực tái sanh thời kỳ. 

 

Chín tỷ năm Huyền Vi thay đổi, 

Hỏi Thần Tiên sám hối hay không, 

Tới ngày thay đổi chưa xong, 

Chính Thần Tiên diệt cái tông của mình. 

 

Tim mê ấy không thành chi cả, 

Ta loạn tin đội đá chống Trời, 



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Nam Bang Đạo Lớn. 
 

33 
 

Nặng chìm xuống biển con ơi, 

Nhẹ thì thăng tiến lập đời Tân Minh. 

 

Phép lực nào trống kình thì tận, 

Bởi bánh xe Vũ Trụ vô tình, 

Ngân Hà còn đổi Thần Kinh, 

Huống chi vô đạo không chìm Kỳ Ba. 

 

Một sức đổi Ngân Hà Tinh Tượng, 

Nên trần gian chánh pháp Phật khai, 

Ấy là đổi khí nhân tài, 

Cho thuần chánh khí hậu lai của Trời. 

 

Tức là đổi con người ta mới,  

Đổi thần kinh cho kịp khí Trời, 

Đến khi tân khí đổi ngôi, 

Ta không bị ngợp giữa đời chết oan. 

 

Vì Trời đổi thần kinh Vũ Trụ, 

Mà con Trời giáng thế dạy dân, 

Dạy hàng tu luyện đổi thần, 

Đến cơ tận diệt xoay vần về Nam. 

 

Vì khí đó đất ta đổi cực, 

Nghe trên không ba tiếng nổ vang, 
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Ngũ Hành ngưng Máy Khôn Càn, 

Trái tim đổi trục địa quang đổi cầu. 

 

Vì lớn quá cuối đầu Tam Giới, 

Không còn ai đủ phép hoá hình, 

Thần Tiên sai khí diệt mình, 

Còn thiền chánh khí nhẹ mình lên cao. 

 

Trời ban cho ba luồng chánh khí, 

Đi trên mây giáp với Quả Cầu, 

Ai tu đúng pháp của Trời, 

Ba linh khí đó cứu người Pháp Vương. 

 

Đó là Trời thương môn đệ Phật, 

Đưa họ về nơi đất cứu tinh, 

Tức là Tân Pháp cứu mình, 

Đến cơ tận thế mới nhìn anh em. 

 

Ai còn sống đua lên lạy Phật, 

Mới nhìn ra sự thật Đại Thừa, 

Thần Tiên vừa tỉnh trong mơ, 

Cúi đầu quy Phật thiên cơ cứu đời. 

 

Tiên đến nhường sắc Vương Vị Phật, 

Thần cúi đầu nhờ Phật khiến sai, 
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Các vị Giáo Chủ tới đây, 

Quy y theo Phật đổi thay địa hình. 

 

Phật mở nước di dân các nước, 

Ai quy y thì được đi về, 

Nghiêng mình cầu Phật tha mê, 

Phật cười ân xá đại gia ta thành. 

 

Còn năm giới Ngũ Hành trên đất, 

Bỏ đồ đao theo Phật hành y, 

Không còn chinh chiến sát nhân, 

Tu thân khai lại tinh thần văn minh. 

 

Liên Hiệp Quốc tôn nghinh Đức Phật, 

Chuyển về Nam đạt đạo Đại Thừa, 

Chung tình xây lại kỳ cơ, 

Nước Trời thành cõi Nhà Thờ Đại Thiên. 

 

Tam Giới yên Phật truyền Phật pháp, 

Cho Thần Tiên Thánh dưới Hậu Thiên, 

Cúi đầu lãnh hội tham thiền, 

Trời thanh mây nhẹ gió yên khí thuần. 

 

Đến đó Trời mở hai bốn cửa, 

Tiên trên Trời xuống để xem coi, 
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Các Thuyền Bát Nhã các ngôi, 

Đưa người du học thảnh thơi an nhàn. 

 

Tới đó thấy cao sang hồn quốc, 

Cả vạn dân thỉnh Phật làm Vua, 

Trước sau Thầy cũng cầm cơ, 

Ngài ngồi làm chủ thiên cơ cho Trời. 

 

Phật nhận lời của Tiên Thần kỉnh, 

Làm Vua trên muôn vạn chư hầu, 

Bởi vì Phật vốn con Trời, 

Kỉnh Thầy là kỉnh Đạo Trời Đại Thiên. 

 

Quân Thần Đạo Phật truyền văn học, 

Quốc thần ra bảo quốc hộ phò, 

Phật Tiên Tam Giới đưa đò, 

Trên Trời mở cửa nhận trò Hậu Thiên. 

 

Dạy phép Tiên thần thông phương tiện, 

Hàng Thần Tiên không cánh biết bay, 

Đằng vân giá võ trên mây, 

Khí lành thảo mới gió mây thuận hoà. 

 

Phật điểm hoá cho muôn thú lạ, 

Nói tiếng người hiểu biết như người, 
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Dạy hàng Tinh Tú của Trời, 

Bảy hai Tiên Tổ dâng lời quy y. 

 

Giống trên Trời xuống sanh tại thế, 

Các giống Tiên hình thể dị kỳ, 

Biết bay biết hoá biết tri, 

Xuống làm phương tiện để thi công trình. 

 

Phật dạy lại thần kinh Vũ Trụ, 

Quỷ Thần Tiên Tinh Tú cung nghinh, 

Quy y xuống tắm đổi hình, 

Tận trung cho Phật phỉ tình khiến sai. 

 

Hàng tướng Trời cũng xin học Phật, 

Đua nhau vào Trái Đất học kinh, 

Tu theo văn Phật đổi hình, 

Sanh ra thần võ anh minh diệu kỳ. 

 

Hàng Tiên y chín cung Tiên nữ, 

Xin Mẹ sanh cho xuống làm người, 

Quy y Phật pháp của Trời, 

Hoàn kinh y đức giúp đời Kỳ Ba. 

 

Trên Thiên Hà Thiết La Thiết Võng, 

Cũng xin vào Địa Giới học kinh, 
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Phật cho thay đổi thể hình, 

Trở thành hộ pháp dâng trinh cho Trời. 

 

Các cửa Thần các ngôi Tam Giáo, 

Họ cũng xin theo Phật tu tề, 

Cùng nhau phụng sự Bồ Đề, 

Phật cho học đạo dạy nghề chúng nhân. 

 

Cõi Bồ Tát Hán Văn đại đức,  

Xin theo Thầy học đại văn kinh, 

Theo Thầy dâng đạo dịch kinh, 

Phật đồng nhận họ môn sinh nhà Trời. 

 

Cõi Ngọc Đế các ngôi Tiên Thánh, 

Xin giáng trần phò Phật hành y, 

Nhận lời các Vị Thần y, 

Nam Bang chế thuốc trường sanh cho đời. 

 

Cõi Tây Phương các ngôi La Hán, 

Sinh giáng trần hộ pháp Phật Vương, 

Thành tâm La Hán cúng dường, 

Được gần Đức Phật văn chương học hành. 

 

Nước đến đây thì thanh bình nước, 

Tài đến ngôi cao thượng bình tài,  



Trung Tâm Đạo Học Thái Bình - Đức Thầy Vô Danh Thị - Nam Bang Đạo Lớn. 
 

39 
 

Bốn phương tu học dựng xây, 

Như Trời như biển như đầy tinh hoa. 

 

Vì đổi khí Trời thay Vũ Trụ, 

Chín tỷ năm hoàn vũ thay hình, 

Đổi ngôi cái cõi thần linh, 

Đổi đường chánh khí Tú Tinh của Trời. 

 

Tức là siêu các ngôi Tam Giới, 

Cho họ qua thế giới vô hình,  

Đổi văn đổi võ Tú Tinh, 

Đổi huyền cơ học thay hình Đồ Thiên. 

 

Các giống đổi Thần Tiên cũng đổi, 

Thâu Ngũ Thiên đổi giống Thiên Tiên,  

Ban ra Phật Pháp chơn truyền, 

Thâu về các phép Thần Tiên ba nhà. 

 

Siêu Tiên Thánh bước qua tịnh độ, 

Siêu Ngũ Thần dứt sổ Âm Dương, 

Đổi qua ba sáu Thiên Cương, 

Thế gian trường Phật Ngũ Phương quy hồi. 

 

Còn sáu khí của Trời cũng đổi, 

Nên con người dứt nghiệp luân hồi, 
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Chim Trời cá biển các ngôi, 

Thay hình thay giống thay ngôi Ngũ Hành. 

 

Các Tinh Tú Địa Chi cũng đổi, 

Các Thú Thần xuất hiện các nơi, 

Đổi cho đúng luật của Trời, 

Sắp Ngân Hà mới là đời Thượng Nguôn. 

 

Tạo Hoá đổi Thần Tiên run sợ, 

Các cõi Thần tìm Phật quy y, 

Đi qua cho kịp Thượng Kỳ, 

Gọi là thế tận đời suy đổi đời. 

 

Nước biển dâng sóng thần vời vợi, 

Còn núi cao nghiêng đổ khắp nơi, 

Nước mưa thành lụt rửa đời, 

Lửa trong lòng đất sáng ngời cháy ra. 

 

Ngũ Hành diệt Ngũ Ma biến dịch, 

Điều xưng hô vô địch là mình, 

Tới hồi khí hoá thay kinh, 

Đứng tim mà chết đàng anh thế nào. 

 

Con cháu Trời Phật ra cơ rước, 

Con quỷ ma thách thức theo ma, 
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Mới hay trong cõi Ta Bà, 

Cái gì vô thượng gọi là mị dân. 

 

Phật chánh pháp cứu dân thoát nạn, 

Còn tim ma đổ khí chết chìm, 

Đi vào Âm Phủ quờn tim, 

Ngờ đau Âm Giới nổ tung chín cầu. 

 

Thành tro bụi không còn âm nữa, 

Cho các hàng Bồ Tát quờn tình, 

Ngày xưa hứa cứu chúng sinh, 

Bây giờ đại nguyện làm xong đạo thành. 

 

Long Hoa Hội lập trên Nam Quốc, 

Người Tiên Thần vào hội để thi, 

Phong Tiên phong Thánh Thượng Kỳ, 

Thưởng phong hay phạt thích nghi Đạo Trời. 

 

Nước Việt Nam sau này một quận, 

Bởi chữ điền phá đất thành Vương, 

Hồng Hà nó ngập Bắc Phương, 

Mê Kông nó ngập Nam Phương hai đầu. 

 

Còn Cao Nguyên Trường Sơn một dãy, 

Núi lửa tung Lào Việt chia hai, 
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Hải Nam bão lớn chôn tài, 

Sóng thần nổi dậy chia hai trung phần. 

 

Tới đó thấy Việt Nam hòn đảo, 

Nên đặt tên Tây Quận Việt Nam, 

Lục Châu dưới biển mọc lên, 

Chia thành mười tám tiểu bang nước Trời. 

 

Lớn hơn Úc bảy phần đó vậy, 

Lớn hơn Tàu cở bảy phần ba, 

Hình đồ Quy Toạ Kim Sa, 

Đặt tên cho nước hiệu là Nam Bang. 

 

Ngày tận thế sóng thần nổi dạy, 

Khắp năm châu nhìn thấy não nề, 

Nước dâng trăm thước tứ bề, 

Đất bằng thành biển núi chài sạch trơn. 

 

Còn Cao Nguyên trùng trùng núi lửa, 

Dãy Trường Sơn Tây Tạng nổ tung, 

Băng sơn thành nước trùng trùng, 

Nó chôn hết cả một vùng Á Âu. 

 

Đến lúc đó Phật cùng môn đệ, 

Ngồi toạ thiền trên đất Việt Nam, 
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Phật dùng phép lạ niệm kinh, 

Tự nhiên đất Việt cao mình mọc lên. 

 

Nước dâng lên đất Nam cao nữa, 

Phật niệm kinh để cứu nước nhà, 

Bảo tồn giống Phật dạy ra, 

Thoát cơn nước lửa dân ta mới tồn. 

 

Càn Khôn chuyển chôn loài man rợ, 

Phật cứu dân trả nợ làm người, 

Nên Ngài mới xuống dạy tu, 

Cho dân tu đó cứu nhà Việt Nam. 

 

Sau cơn loạn Việt Nam hòn đảo, 

Đất Lục Châu từ biển lố đầu, 

Phật và đệ tử năm châu, 

Niệm kinh chú để đất trồi bình an. 

 

Phật dùng phép di sơn đảo hải, 

Sắp núi non các dải hình đồ, 

Và bầu khí quyển Hư Vô, 

Phép linh lập cõi huyền cơ rõ ràng. 

 

Phật mở nước Việt Nam tị nạn, 

Toàn Việt Nam qua đất Lục Châu, 
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Giúp cho tất cả chư hầu, 

Nước nào sụp đổ Lục Châu cho nhà. 

 

Sau tận thế quốc gia ta mới, 

Thì kỳ quan trên đất hiện ra, 

Phật dùng lập đó Kinh Đô, 

Nước Trời là hiệu huyền cơ nước nhà. 

 

Dân Việt sống điều nhờ phép lạ, 

Của Phật Vương Di Lạc ban cho, 

Dân tu cho Phật lái đò, 

Sau cơ tận thế mới là hồng ân. 

 

Lời Thánh Kinh kêu dân nước Việt, 

Bắt đầu đi trong việc tu thiền, 

Pháp Vương sau cứu dân yêu, 

Còn tu lộn pháp chết chìm biển sâu. 

 

Đừng đội đá trên đầu sau khổ, 

Nước Việt Nam tu lại Đạo Trời, 

Hỏi hồn con Việt khắp nơi, 

Pháp Vương Phật dạy cứu đời kỳ ba. 

 

Nước Trời mở Đạo Trời ban xuống, 

Pháp Vương cho hồn Việt thành cơ, 
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Thánh Kinh sắp lại bàn cờ, 

Nam Bang lục địa là cơ của Trời. 

 

Vì Phật sinh ở nơi đất Việt, 

Nên sinh Trời kiến thiết Nam Bang, 

Dân tu dân cứu Việt Nam, 

Không tu Trời cũng cho nằm biển sâu. 

 

Hàng thiên cơ đến đây phải đổi, 

Cho đúng đường Di Lạc cứu dân, 

Cải cơ khí đổi mất thân, 

Còn thân đâu nữa mà gần Phật Tiên. 

 

Đất Hứa vốn Lục Châu đất mới, 

Chỉ rước người Vương Pháp tu thiền, 

Đó là luật mới Chư Thiên, 

Người không tu đúng Thần Tiên chê mình. 

 

Trời sai Phật Thánh Kinh viết rõ, 

Nói tận tường chỉ ngõ tường vi, 

Quốc dân không chịu đề thi, 

Đến cơ tận diệt vẫy tay ta chào. 

 

Vì tận thế Phật ra cứu thế, 

Dân chung lòng tu kịp Long Hoa, 
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Đến cơ ta cứu nước nhà, 

Xin hàng lãnh đạo nhìn cho tận tường. 

 

Ta người Việt nên thương người Việt, 

Phật cứu nhà nhà thiệt dâng trinh, 

Cùng nhau luyện đạo vô hình, 

Cùng nhau nghe Phật chung tình quốc gia. 

 

Phật ân xá giáng sanh cứu nước, 

Nước nên tu không nhược nước nhà, 

Cùng nhau tế độ quốc gia, 

Cái cơ tận thế thật là không chơi. 

 

Tiên Tri của khắp nơi trên đất, 

Rồi đây nhìn sự thật xảy ra, 

Nên ta giáng thế Kỳ Ba, 

Cứu dân cứu nước dựng nhà Nam Bang. 

 

Vì lẽ ấy ra cơ chỉ dạy, 

Cho dân nhà mở đáy tim can, 

Giúp nhau cho sự thành toàn, 

Cái cơ tận thế hao mòn hết trơn. 

 

Thân không tu nước non sao giữ, 

Chữ tu thân là chữ làm đầu, 
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Tại gia tu luyện đúng rồi, 

Nước ta tu lại Đạo Trời của ta. 

 

Tám chục nước người Nam thiền định, 

Vì thiên cơ họ chính tu trì, 

Lục Châu mở nước họ về, 

Chung xây với Phật Bồ Đề quốc gia. 

 

Dạy họ vô tranh nước Việt, 

Nên khắp nơi tu tịnh miễn bàn, 

Không thèm giành đất Việt Nam, 

Sau thành Nam Đảo còn tham làm gì. 

 

Họ tham thiền là tham chí lớn, 

Một đại tham xây dựng Lục Châu, 

Nam Bang an định chư hầu, 

Kỳ quan khai trổ trên đầu quốc gia. 

 

Sự tham ngộ thiền sư biết trước, 

Nên không thèm tham nước Việt Nam, 

Xưa kia chính trị nổi lên, 

Bây giờ họ hiểu ngồi im tu thiền. 

 

Một đại danh ở trong tham ngộ, 

Họ nhìn thông thiên số sắp bày, 
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Không tranh mưu bá cơ này, 

Chí thiền với Phật một ngày vinh hoa. 

 

Nước to không thèm nước nhỏ, 

Đó là cơ Trời đã nói rồi, 

Cái hồ nho nhỏ đó thôi, 

Tới cơ nước ngập kêu Trời ai cho. 

 

Sau nước ngoài mười năm im lặng, 

Theo Phật thiền cay đắng bỏ qua, 

Không tranh chánh trị chánh tà, 

Vì trong lòng họ hiểu ra tỏ tường. 

 

Họ tu thiền cúng dường tim sáng, 

Người dâng trinh đi đúng cơ Trời, 

Tại sao ngoại quốc im lời, 

Không lời tranh nữa mà ngồi thiền tu. 

 

Không phải sợ các người chánh trị, 

Họ hiểu ra tri trí kỳ quan, 

Tịnh tu nhơn nghĩa miễn bàn, 

Thấy xa hiểu rộng nên an lòng thiền. 

 

Tám mươi nước động viên tu tịnh, 

Sự thành lòng không phỉnh lừa ai, 
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Không tham vì hiểu nhân tài, 

Ngồi yên học Phật chỉ tài cạn sâu. 

 

Vì yêu nước họ ngồi thiền định, 

Sự vị tha thanh tịnh lòng thiền, 

Xuất hồn đi học Phật Tiên, 

Nên tri họ thấu bí truyền cao siêu. 

 

Hiểu rộng đến thiên cơ biết rõ, 

Bỏ cái tham nho nhỏ nước nhà, 

Lục Châu họ sẽ bước qua, 

Cùng chung chí Phật dựng nhà Nam Bang. 

 

Cái tham lớn đàn anh thiên hạ, 

Mới là tham ngộ lớn nhà thiền, 

Nơi nơi tu tịnh lặng yên, 

Tham thiền để hiến trái tim cùng nhà. 

 

Đâu phải sợ thiền gia im lặng, 

Mà tĩnh lòng để rửa sạch lòng, 

Học cho chơn lý bên trong, 

Dùng Pháp Vương Phật rửa lòng cho minh. 

 

Đến cơ mở chung tình mở nước, 

Để Lục Châu được cả anh tài, 
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Đi về điều đỉnh hộ mai, 

Đó là tham ngộ Trời sai nhà thiền. 

 

Chánh giác ngồi yên đại giác, 

Học chánh kinh uyên bác mình hay, 

Đến ngày mở nước dâng tài, 

Nhờ đây mà giỏi chi tài quốc gia. 

 

Nên họ chẳng thèm tranh nho nhỏ, 

Nhìn chánh tà họ chỉ mỉm cười, 

Giả ngu để luyện thành sư, 

Chờ cơ nên họ chỉ cười mà thôi. 

 

Nếu không hiểu họ tu chi vậy, 

Ra công tu Phật Pháp cho nhà, 

Đến cơ tận thế họ ra, 

Thần thông cứu nước cứu nhà cứu dân. 

 

Họ cùng Phật như Cha con vậy, 

Mới thấy ra sức mạnh vô cùng, 

Tài ba phép lực chưa dùng, 

Là không muốn dạy thằng khùng đó thôi. 

 

Nếu nước Trời không là Đất Hứa, 

Sự Tiên Tri cao quý làm gì, 
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Bao nhiêu Phật Thánh Tiên tri, 

Bao nhiêu tôn giáo tu đi để giàu. 

 

Họ chỉ biết sau này sẽ có, 

Nước Trời ban và đã hứa rồi, 

Làm sao để được về ngôi, 

Đó là câu hỏi của người Tiên Tri. 

 

Nước Trời mới xuất sanh đạo mới, 

Phật giáng trần Vương Pháp Xuân Thu, 

Thánh Kinh cũng mới hiệp vô, 

Hoàn toàn là mới đúng cơ nước Trời. 

 

Thiền sư biết đúng rồi ngồi tịnh, 

Để tim đi học chính Tiên Thần, 

Vô Vi các cõi chân nhân, 

Hiểu ra tham ngộ quần thần Nam Bang. 

 

Nhờ tham ngộ cao sang Trời lập, 

Hạ thấp mình để học thiền cơ, 

Lặng yên thanh tịnh hằng giờ, 

Học trong tim thức thiền cơ của nhà. 

 

Mới biết đạo Kỳ Ba biến thế, 

Mới biết ra thay đổi Ngân Hà, 
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Mới nhìn thay đổi quốc gia, 

Mới không tranh chánh tranh tà Việt Nam. 

 

Không có Phật Việt Nam chìm hết, 

Nước dâng cao trăm thước sóng thần, 

Phật không phép lạ cứu dân, 

Ôi thôi trăm tướng vạn Thần trôi luôn. 

 

Trôi tất cả Thất Sơn Nam Địa, 

Bao triệu người khác thể thiêu thân, 

Giống như Trời giữa dương trần, 

Ứng cơ Phật dụng phép Thần đỡ qua. 

 

Còn Bắc Địa tuyết băng Tây Tạng, 

Chôn Á Châu trong hạn ba ngày, 

Xong rồi không thấy Trời mây, 

Mù mù ám ám tỷ thây chết chìm. 

 

Nhìn thấy cảnh đau tim Phật xuống, 

Cứu một người thì đỡ một người, 

Mới ban phép lạ cứu đời, 

Việt Nam tu đạo Phật Trời cứu an. 

 

Còn không tu Việt Nam chìm hết, 

Vì Luật Trời không có thiên tư, 
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Trước chôn các giống dân người, 

Lẽ nào Trời lại đi chừa Việt Nam. 

 

Nên Phật mới giáng phàm chỉ dạy, 

Tu cho Trời thấy thật ta tu, 

Mọi nhà chay tịnh công phu, 

Cầu Trời tha mạng để tu sửa mình. 

 

Tất cả nước dâng trinh lập hạnh, 

Để Trời thiên thấy hạnh dân nhà,  

Danh nhân tài chí quốc gia, 

Cầu Trời tha tội sống qua cơ Trời. 

 

Làm được vậy thì nên cầu Phật, 

Dạy dân tu bảo quốc cho nhà, 

Cùng nhau giải thoát Kỳ Ba, 

Thoát cơ tận thế nước qua nước Trời. 

 

Dân chịu tu Phật ra tay cứu, 

Cho Việt Nam qua cuộc tận đời, 

Cùng nhau đi tới nước Trời, 

Nam Bang là nước của người Việt Nam. 

 

Tham ngộ lớn xin dân nhìn thấy, 

Dân Việt Nam trên khắp Toàn Cầu, 
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Tham thiền bỏ chí tranh châu, 

Nam Bang đại quốc công hầu vạn năm. 

 

Tới tận thế triệu người đắc đạo, 

Dùng quyền năng cùng Phật cứu nhà, 

Niệm kinh phép lạ hiện ra, 

Cứu dân cứu nước bước qua nước Trời. 

 

Tu như vậy nước Trời mới hiến, 

Cho quốc gia từ thiện quốc gia, 

Sự tu đại lực mở ra, 

Sự tu nên nước nên nhà mới tu. 

 

Nên các bạn công phu chưa đúng, 

Thỉnh Pháp Vương cho trúng thiền cơ, 

Sự tu dân quốc được nhờ, 

Sức tu cứu nước là nhờ thiền sư. 

 

Phật nói thẳng chỉ đường đi thẳng, 

Các pháp xưa thuyền mục cả rồi, 

Tới khi sóng gió lôi thôi, 

Tri cơ mà lại chìm trôi lạc dòng. 

 

Dân Hồng Lạc tu Trời Hồng Lạc, 

Chí Nam Phương tu đạo Nam Đường, 
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Không thèm xin xỏ đa phương, 

Con chung một Mẹ Pháp Vương một Thầy. 

 

Từ bi đứng dựng xây dân tộc, 

Trời ban cho ta phải thực hành, 

Nhất thiền nhất chí vô tranh, 

Thoát qua đại nạn đàn anh nước Trời. 

 

Lời ta dạy cơ Trời sẽ tới, 

Người Việt Nam tu đạo Việt Nam, 

Dứt lòng tôn giáo không tham, 

Đạo Nam thành đạo nhà Nam vẹn toàn. 

 

Thờ Thượng Đế làm dân Thượng Đế. 

Thờ Phật Vương Nam Việt làm Thầy, 

Nhất thiền không đổi lòng ngay, 

Nhà Nam phục nghiệp mới hay con Rồng. 

 

Phải thành trưởng ở trong trí hoá, 

Nay Việt Nam tu đạo Nam Bang, 

Thiên cơ cho cõi Niết Bàn, 

Cùng nhau cứu nước Trời ban nước Trời. 

 

Cứu nước là dạy dân thiền định, 

Để thiên cơ cho nước ta qua, 
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Cấm không chánh trị chánh tà, 

Chữ trung thiền định vì gia mà làm. 

 

Nước được đạo chỉ nhau tu tịnh, 

Sự chỉ bày không phỉnh lừa nhau, 

Thật vàng không lộn chì thau, 

Ngày sau cứu nước ngày sau huy hoàng. 

 

Cõi Lục Châu là nhà dân Việt, 

Hàng tu thiền sau được về nhà, 

Phật dùng phép lạ đưa qua, 

Chơn tu về hưởng quốc gia của mình. 

 

Thấy rõ hết không tranh Nước Việt, 

Cùng nhau tu kiến thiết Nam Bang, 

Dân giàu quốc mạnh cao sang, 

Nước này Đất Hứa Trời ban cho mình. 
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