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DẠO CUNG DIÊU TRÌ 

 

Cảnh Trời Vô Cực là đây 

Mẫu Nghi Thiên Hạ ngự nơi chốn nầy 

Nguy nga linh động thần kỳ 

Toàn viên cấu trúc vàng ròng ngọc châu 

Về đây bái yết Mẫu Nghi 

Con đây thành kính dâng lên tấm lòng 

Chúc cho Lão Mẫu an khang 

Nghìn năm Lão Mẫu độ trì chúng con 

Mong cho Lão Mẫu vui lòng 

Ban ơn cho cả nhơn gian thái hòa 

Muôn nhà cao cả đẹp xinh 

Mẫu thương, Mẫu độ, Mẫu dìu chúng sanh 

Thoát qua cơn loạn hãi hùng 

Trần gian tạo khổ tạo mùi bợn nhơ 

Mau lo hồi hướng tu thiền 

Kẻo mà không kịp màn nầy kỳ ba 

Kỳ nầy khóc lóc xót xa 

Lệ sa nước mắt tràn đầy thế gian 

Thế gian thích ghét còn mê 

Thế nên thiên hạ vẫn chưa thái bình 

Tình hình mỗi lúc một gay 

Chiến tranh náo loạn toàn cầu năm châu 

Nay mai  người khóc lu bù 

Chúng sanh đói khổ, mới tầm đường tu 

Đường tu giải phá chữ ngu 

Không còn tham chiến, tham tiền như xưa 

Xưa nay tranh chiến kéo dài 

Tại vì không chịu, mở đường tâm linh 

Tâm linh học đạo chơn thiền 

Ai ai cũng thích, cũng ưa thiện lành 

Thiện lành bạn phải nên tu 

Phải hành thì đạt mới hay Phật Trời 

Xưa nay Phật tiếp ứng Trời 

Vẫn thường, vẫn độ, vẫn yêu dân lành 

Dân lành khóc lóc thảm thương 

Khiến cho Mẫu Mẹ không yên tâm hồn 
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Hôm nay Mẫu nhắc gọi hồn 

Ráng mà tu luyện cho tròn đạo tâm 

Đạo tâm là đạo chính mình 

Vô Vi, khai mở, khai cờ kỳ ba 

Kỳ nầy cuối hạ ngươn ba 

Giúp cho bá tánh, thoát màn loạn ly 

Kỳ nầy loạn động chán chê 

Các con phải quyết, ráng tu ráng về 

Quê xưa Mẫu Mẹ đêm ngày 

Mong cho tất cả đoàn viên cảnh Trời 

Hôm nay Mẫu có vài lời 

Các con phải nhớ tầm đường tu chơn 

 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 

 


