
 

 
Xuất hồn đảnh lễ Mẫu Thân 

Con đây kính chúc cho Người vui tươi 
Xinh tươi vui vẻ muôn đời 

Giúp cho bá tánh yên vui thái bình 

Địa linh cấu trúc cơ hình 
Mẫu thương sẽ chuyển những lời chơn kinh 

Tâm linh hướng thẳng trở về 
Quy y chánh pháp thuận Trời mà tu 

Tu thời con hết khờ ngu 

Tu thời con hết con đường gian nan 
Tâm can con chẳng vọng mang 

Con đường tục lụy chớ còn nghĩ suy 

Mẫu đây thương xót nhủ lời 

Con đường tà đạo chớ đừng dưỡng nuôi 
Tâm con phải nhớ rèn trui 

Con đường chánh giác một lòng trung kiên 

Oan khiên làm kiếp con người 
Con nên học hỏi pháp thiền đạo tâm 

Tâm thành con kính Bề Trên 
Con đường trung tín khắc ghi nhớ hoài 

Tâm con tha thiết miệt mài 
Con đường Pháp Lý ngày ngày tiến thân 

Tấm thân con chẳng vọng cầu 
Tấm thân con phải thật lòng trùng tu 

Một lòng thành thật biết tu 

Nhờ ơn pháp lý sửa thân tiến thầm 
Trầm ngâm nguyên lý siêu âm 

Thực hành chất phác con hành tiến mau 

Vô Vi đại pháp Thầy trao 
Con mau xúc tiến nghe lời giảng kinh 

Chơn kinh Mẫu đã truyền thần 

Vô Vi pháp lý, pháp thiền thời nay 

Thời nay Đời Đạo song hành 
Con tu con tiến, con hiền hơn xưa  



Thực hành chẳng ngại nắng mưa 
Tâm con dẫn tiến vẫn tu một lòng 

Một lòng cung kính biết ơn  

Nhờ ơn của Mẫu giúp cho tu hành 
Mẫu thương những kẻ trung thành 

Mẫu đây sẽ chuyển giúp người tứ phương 

Mẫu thường dạo khắp bốn phương 
Giúp con của Mẫu vượt qua trận đồ 

Tâm con đừng có hồ đồ 

Khinh khi Trời Phật, khinh khi người thiền 

Mẫu thương Mẫu dẫn người thiền 
Nhắc con phải giữ một lòng biết ơn 

Công Cha nghĩa Mẹ ơn Thầy 
Tái sanh thân thể dạy con kiếp nầy 

Kiếp nầy có phước gặp duyên 
Chơn kinh của Mẫu giao cho người thiền 

Phúc điền nên cấy thiện duyên 
Tiền duyên đã ngộ pháp thiền đó con 

Đây là lời Mẫu chuyển kinh 

Nhắc con phải nhớ đến ơn Đất Trời 
Có Trời có Đất có con 

Có Ta là Mẫu chuyển lời chơn kinh 

Kính bái 
Con 

Lê Thành Lợi 
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