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1. The séance at Thảo Xá Hiền Cung 

On 10 December Kỷ Tỵ year [20 January 929] 

Mediums: Phạm Hộ Pháp, Cao Thượng Phẩm 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

I great Disciples and female Disciples. Be at rest! 

By the old affection, I myself come with Nine Immortals to teach everything. 

The Diêu Trì Palace [Palace of Holy Mother] has submitted the petition to Supreme 

Being and Religious Conservator [Bảo Đạo Chơn Quân] has sued to Ngọc Hư Cung 

[God’s Court]. I still remembered that when coming to guide Disciple to the Religious 

way to open the Great Way-Third Period-Universal Salvation, I told you that it was due 

to the personal affection of Lords of Zodiac [Chơn Quân] who tried to save human living 

beings, I had no responsibility in reality at this period. It also replies on the Supreme 

Being’s order. Surely: if the Religion was not opened by Me, the Caodai would not 

appear successfully.  

When I open the Caodai religion, whom do I save? Are they all Dignitaries of Divine 

Alliance Palace [Hiệp Thiên Đài]? Who are My true Zodiac Lords? 

Next séance:  

Smile…Alas! You have to endure ill-treatment of your earthly body and extreme 

miseries because of Me. 

The Supreme Being has promised to me that: Bound to assist you to prevent any 

people exceeding the authority to be browbeaten. Consequently, I came to open the 

Religion for all living beings, so that parents would be both complete. However, no one 

could tell that due to the great mercy of love for humankind, I was resigned to let you 

endure such many ill-treatments.  

I have submitted the petition for consideration and the Religious Conservator has sued 

to the God’s Court about immoral disciples of Place of Nine Divine Planes [Cửu Trùng 

Đài]. 

I have felt bored to begin punishment. Since the Ly-Tai-Pei wants peace to let the 

Religion be accomplished, He admitted crimes of many people. However, due to their 

many merits, it is not resigned to let them be decided for crimes, but let them be decided 

by the Court of Three Religions. 
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The Master also thought of Me, so…and the Ly Tai Pei was resigned to accept the 

power of Divine Alliance Palace that nobody denies from this time. 

ASCEND. 

  POEM: 

 “Vú Mẹ chưa lìa đám trẻ con, 

 Độ sanh chưa rõ phận vuông tròn. 

 Quyền cao Ngự Mã là vinh bất, 

 Phận mỏng Hiệp Thiên biết giữ còn. 

 Lợt điểm Thánh Tâm trần tục khảo, 

 Vẻ tươi bợn thê nét dò đon. 

 Thà xưa ví bẵng nay gìn vậy, 

 Lòng MẸ ngại ngùng, con hỡi con!” 

 

 DIÊU TRÌ KIM MẪU 

2. The séance at Thảo Xá Hiền Cung 

On 28 January, Kỷ Tỵ year [09 March 1929] 

Mediums: Dharma Conservator Nguyễn Trung Hậu 

    Dharma Submitter Trương Hữu Đức 

 

DIÊU TRÌ THÁNH MẪU [HOLY MOTHER] 

 Greeting gentle Disciples. 

 From the day of using the Divine quality to mould the Divine Body of Disciples, I 

always wish to do how to betray the God’s heart. Nowadays, you meet opened Caodai 

religion, therefore you must know your duty to the human living beings. 

 Today, nobody is strange in this meeting except some people that you save them. 

Consequently, the meeting is not important. However, your duty must be wholeheartedly 

merciful to save them and each people’s duty must be explained clearly, so that you 

comprehend the Religion’s honor that your come together to found the Religion. It is not 

a normal issue to ignore the noble affair. 

 The Supreme Being has brought the merciful string in time at your hands. 

Consequently, you follow the mercy to make peace in the Religion. 

 I wish that very much! 

 ASCEND. 
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03. The séance at Thảo Xá Hiền Cung [Thatched Cottage] on 30th October Kỷ Tỵ 

year  

[30 November 1929] 

Mediums: Cao Thượng Sanh, Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

 I greet gentle Disciples. 

 I feel joyful to meet the gentle womankind. I like to advise that you try to use your 

sincerity with Me to amend the Secularity in order in order to betray the Supreme Being’s 

will decided. 

 Alas! I have ever cried for many times in front of Ngọc Hư Cung [Court of God] 

to petition to establish the Womankind. The Supreme Being forced to change the 

Heavenly Law. The gentle Disciples may still remember the Supreme Being’s teaching 

when Womankind Religious Constitution, the Supreme Being moaned that he would 

deny Womankind but the Great Merciful Father’s heart was not resigned. I replied onthe 

Quan Yin’s support to represent government. Nobody could tell that the Great Merciful 

Father’s teaching could not dominate the secular character of gentle Disciples.  

 I had not complained the affair because I had known the weakness of all things. I 

only hoped that the long time would dominate those. Nobody could tell that for 4 years, 

your secular heart is unchanged. It makes Quan Yin sad of leave. 

 Alas! The Perfect Being contented to renounce this. Whom could I reply on? I 

would rather come by Myself to teach children. In spite of fortune or misfortune, I would 

accept to satisfy my heart. I advise the Nine Immortals and Thanh Tâm Tài Nữ to bring 

the knowledge and spirit to you in shifts; on chance that, it can reduce your secular 

character. 

 I need you to be taught. I wish you to try follow My teachings. It is up to your 

heart, not to compel to do over your mind. I reply on the pen to leave literature to express 

My love, so that you keep it in heart. 

 From this time, I use the name of Qui Thiện [Good Return] to apply for Religious 

School of Diêu Trì. 

 I also advise that you must select people who are merciful, modest, moral with 

love. Only they can adopt this school. 

 Hương Hiếu, you should this! 

 I like to say goodbye and thanks to Mankind. 

 You try to make more great merits to obtain the greatly true Throne on one day. 
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 ASCEND. 

   POEM: 

   “Eo hẹp chưa từng lập cánh loan, 

   Muộn trồng hồ hải khắp ba ngàn. 

   Lửa hương đã toại duyên trong trướng, 

   Hàng mắc mỏ chi gánh giữa đành. 

   Biết phận ba giềng giồi bá hạnh, 

   Nhớ ơn chin chữ giữ tam cang. 

   Một dày một mỏng khuyên đừng lựa, 

   Biết phận dầu nghèo cũng đặng an. 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

04. The séance at Thảo Xá Hiền Cung [Thatched Cottage] on 15th November Tân Mùi 

year [23rd December 1931] 

Mediums: Phạm Hộ Pháp, Bảo Văn Pháp Quân. 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

 I greet gentle male and female Disciples. 

 The Supreme Being descends. I cede the séance for Him, but He let Me come 

firstly to teach something issues. I had to obey the order. 

 Gentle Disciples, be at rest! 

  POEM: 

“Từ Hỗn độn Chí Tôn hạ chỉ,  

Cho Thiếp quyền quản Khí Hư Vô,  

Lấy Âm quang tạo phách tăng đồ,  

Muôn vật cả lo cho sanh hóa.  

Nuôi nấng lấy xác thân hòa hỏa,  

Thuận Âm Dương căn quả hữu vi,  

Chưa ai vào đến cõi trần nầy,  

Chẳng thọ lấy Chơn Thần tay Thiếp.  

Sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp,  

Rồi dắt dìu cho hiệp với CHA.  

Kìa mớm cơm vú sữa cũng là,  

Sanh một kiếp người ta đáng mấy !  
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Dầu hài cốt trăm năm cũng vậy,  

Khối tình thương chẳng lấy chi nhiều.  

Huống tạo Thiên đùm bọc chắt chiu,  

Sanh một đứa liều ngàn thế kỷ.  

Chịu mất trẻ cũng vì Tà mị,  

Cướp con thương bỏ vị quên ngôi,  

Ôi ! Thương nhiều phen phải chịu ngậm ngùi,  

Thấy thân trẻ nổi trôi biển khổ.  

Trân trọng lấy hình hài dơ ố,  

Còn thiêng liêng vô số tiếc thương,  

Hằng trông mong con đặng phi thường,  

Đem vào đặng con đường Hằng Sống.  

Kể từ trước Thiếp là hình bóng,  

Biết thương con chẳng mộng con thương,  

Đạo dìu Đời bởi Thiếp lo lường,  

Trên mới thuận khoáng trương phổ tế.  

Kể từ trước Đạo còn bị bế,  

MẸ thương con chẳng thế dắt dìu,  

Nay cõi trần nghiệt chướng giảm tiêu,  

Ngọc Hư định đã nhiều phép cứu.  

Thiếp từ đặng Phái Vàng chí bửu,  

Lịnh Chí Tôn khai mối Tam Kỳ,  

Hằng ngày lo cho đám Nữ nhi,  

Chẳng đủ trí sánh bì Nam tử.  

Ơn nhờ có con là Long Nữ,  

Đến thay thân Thiên sứ Từ Hàng,  

Đùm bọc em, con rán bước một đàng,  

Đặng cho MẸ dễ dàng cứu rỗi.  

Kìa Cực Lạc Niết Bàn đem đổi,  

Lấy thân phàm làm mối giải oan,  

MẸ trông con về cảnh an nhàn,  

Ở trần thế muôn ngàn sầu thảm.  

Cõi Thiên vị cho con còn dám,  

Huống dạy khuyên mô phạm căn tu,  

Chỉnh tiếc con chẳng rõ hiền ngu,  

Đặng tự định công phu trọn phận.  

Con thì đứa đường đời lẩn bẩn,  
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Con thì hay vay trở cơ mầu,  

Mối huyền vi nào rõ cao sâu,  

Cứ đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm.  

Con ví biết mình cao bực phẩm,  

Thì phải toan cho dám phế đời,  

Các em con chỉ để con ngươi,  

Coi con bước mấy dời nối gót.  

Lời cần yếu MẸ than cho trót,  

Muốn dạy em, con khá xót xa chừng,  

Phải hằng ngày ở dựa bên lưng,  

Nhắc từ chuyện, khuyên răn từ việc.  

Cửu Nương vốn nhọc nhằn chẳng tiếc,  

Chỉ trách con chưa biết nhập trường,  

Phải hiểu rằng lòng MẸ hằng thương…” 

 

ASCEND. 

05. At night of 01st January Bính Tý year [1938] 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

 

 POEM: 

“Từ Mẫu xem qua bắt động lòng, 

Tình thương vô tận, đứng, ngồi, trông.  

Sớm chiều tựa cửa chờ tin nhạn,  

Ngày tháng nương hiên đợi bóng hồng.  

Lắm lúc ngậm ngùi bầy trẻ dại,  

Đòi phen nhắc nhở đám con Rồng.  

MẸ già thổn thức nào an dạ,  

Đổ lụy vì đâu vắng ẵm bồng.  

Ẵm bồng nhớ bầy con vắng dạng,  

Ngồi, đứng, trông tin nhạn mỏi mòn.  

Sớm chiều tựa cửa trông con,  

Chẳng hay con trẻ vuông tròn phận chưa?  

Buồn than thở khi trưa lúc tối,  

Quặn chín chiều ruột rối vò tơ.  
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Công danh lòng trẻ đợi chờ,  

E khi mến tục hững hờ nhà Huyên.  

Nay Chí Tôn rộng quyền ân xá,  

Chắc phen nầy MẸ đã gặp con.  

Bỏ hồi cách trở nước non.  

Bao nhiêu miếng ngọt miếng ngon để dànhẴm bồng nhớ bầy con vắng 

dạng,  

Ngồi, đứng, trông tin nhạn mỏi mòn.  

Sớm chiều tựa cửa trông con,  

Chẳng hay con trẻ vuông tròn phận chưa?  

Buồn than thở khi trưa lúc tối,  

Quặn chín chiều ruột rối vò tơ.  

Công danh lòng trẻ đợi chờ,  

E khi mến tục hững hờ nhà Huyên.  

Nay Chí Tôn rộng quyền ân xá,  

Chắc phen nầy MẸ đã gặp con.  

Bỏ hồi cách trở nước non.  

Bao nhiêu miếng ngọt miếng ngon để dành” 

06. The Holy Mother descended via séance in Đinh Sửu year [1937] 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

 I/Mum greet beloved Children. 

 How elated! How elated! Nowadays, I/Mum am joyful to see you guiding together 

to return to Mum. I am moved to remember previous confidence when boiling the 

furnace of life to nourish you over 6 million years. I sometimes felt wordlessly happy to 

think of you holding hands to return to Mum. 

 Nobody could tell that I was trapped by children. I/Mum recollect the time of that 

you did not have your Mum and you took play in front of lotus pond. The wind made 

lotus oscillated. Alas! It was too mournful for an old mum leaning against the stick to 

wait children, but you still left from Mum in order to float on the earth and you forgot the 

original source. 

 Nowadays, due to the Great Way of amnesty opened, I/Mum find My children. 

Consequently, you must comprehend that: in last lifetime, you must try to have a perfect 

life, make merit to have chance to return to your Mum. 

 I bless children. The throne of lotus is brilliant and you can enjoy the peripatetic 

delight eternality. What for do you stay at this earth with secular dust to let your body be 

punished. 

 Consequently, I/Mum give you the miracle to establish the divine throne. 

 I teach you: 
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  POEM: 

“Nơi Diêu Điện, lưỡng ban chầu chực,  

Nhớ đến con bứt rứt lòng già.  

Gậy nâng chẳng quản đường xa,  

Gậy châm mây bạc đưa già đến đây.  

Nơi đàn nội xum vầy đông đủ,  

Nhìn các con ủ rủ tấm lòng.  

Thương con khổ não chập chồng,  

Đau lòng MẸ xuống quyết bồng con lên.  

Con ôi ! Khá tâm bền sức gắng,  

Những lời vàng MẸ dặn ngày xưa.  

Khiêm cung, nhẫn nại, lọc lừa,  

Giúp đời nào nại sớm trưa tháng ngày.  

Cõi trần tục trưng bày đủ cách,  

Nhủ các con vào vách tứ tường.  

Thảm cho con dại lầm đường,  

Nay Thầy mở Đạo, buồm trương rước về.  

Đem con trẻ trở về Tiên cảnh,  

Chọn linh căn tánh hạnh thuần lương.  

Long Hoa sắp soạn khai trường,  

Thi tài chọn đức, con bươn kịp giờ.  

Nhìn kỹ lại con thơ MẸ thảm,  

Ruột chín chiều đòi đoạn thắt đau.  

Thấy con lòng Mẹ xót xao,  

Con ơi Con hỡi ! Con nào thấu chăng ?  

Nhắc đến đây khó dằn giọt lệ,  

Thương con khờ chẳng kể thân già.  

Nước non chớn chở bao la,  

Quyết tìm một gậy mệt già viếng con.  

Đối với trẻ cho tròn phận MẸ,  

Mượn vần thơ thỏ thẻ đêm khuya.  

MẸ khuyên em chị chớ lìa,  

Học gương Diệâu Thiện danh bia lưu truyền.  

MẸ dành để Đào Tiên cho trẻ,  

Rượu bồ đào tay lẹ con nâng.  

Mây vàng sẵn chực bên chân,  

Đưa đường Tiên cảnh, Chín từng hồi nguyên. 

  

I/Mum say goodbye.  

 

Từ giã các con ở lại trần,  

MẸ về Tiên cảnh dạ bâng khuâng.  



Holy Mother’s Collection of Divine Messages 

 

9 

 

Khuyên con gắng chí lo tu niệm,  

Dứt điễn MẸ mau tách dặm lần” 

 ASCEND. 

  POEM: 

“Lần lừa mùi thế bước càng gay,  

Biển khổ trăm năm nhọc xác đày.  

Kẻ trí cắn răng theo lũ dạy,  

Người ngoan nhắm mắt níu phường say.  

Hý tràng nao nức nhiều lui tới,  

 

Cõi tục mơ màng lớp đổi thay.  

Sẵn gió buồm giương thuyền đợi khách,  

Trễ chơn đợi đến ắt thâu ngày” 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

07. The full-moon day, Nhâm Ngọ year [02nd  September 1942]  

Mediums: Khai Đạo [Religious Reformer] Phạm Tấn Đãi], Hiến Đạo [Religious 

Submitter] Phạm Văn Tươi. 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

 Greet Male Female children. 

 I am pleased to see that you save all living beings because it means you save you. 

 Saving all living beings and establishing the divine throne for all living beings are 

to establish your divine throne. You must understand clearly that if nobody obtains the 

throne divine, you must pray for them to obtain the divine throne before you. 

 If you wish our divine throne of dignity is high, it is contrary to the Heavenly Will. 

We must daily cultivate nature, save the people. That is the method of perfective 

improvement of shortcut. 

 If we hold service daily but we still keep haughty, there will not be hope to obtain 

the True throne. At most, you can be a Secular Immortal [Địa Tiên]. 

 Consequently, in order to be perfect, you must give up evils, daily study the truth, 

study the mysteries, admonish yourself daily. That is the true and bright path that we 

need to go ahead. 
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 The Caodai includes three departments: Secularity [Thế], Dharma [Pháp], 

Religion [Đạo]. If you try step and follow the Law correctly, execute according to the 

Dharma, the human living beings on the earth praise and respect you. It is that you have 

obtained the Secularity. 

 If you obtain the Secularity, you must study the Dharma to live and act as the 

Dharma. If you act the Dharma effectively and the human living beings follow you, it 

means that you have obtained the Dharma. 

 If you obtain Dharma, you must study the Religion. However the Religion is the 

invisible Tao that it is not easy to study it. The easiness or difficulty is up to you. If you 

pass two period, you must try to pass the third period. If you obtain the peak of Tao, you 

will be able to enter the Nirvana.  

 I/Mum bless Male and Female children. 

   “Nhứt khí tạo đoan cả Địa cầu, 

   Nương theo Mẹ cả giảng vài câu.  

   Kính dâng Tam bửu hằng năm vẹn,  

   Tặng lễ mừng thầm đắc chẳng lâu” 

 

   “Nhị châu Chơn võ nhớ cùng không,  

   Nương cõi Thiên cung gởi bóng hồng.  

   Kính tặng vài câu mừng bạn cũ,  

   Tặng người hiếu hạnh chịu phòng không” 

 

   “Tam Kỳ khai mở Đạo lần ba,  

   Nương náu ít lâu rõ báu hòa. 

   Kính lượng bề trên ban đức tánh, 

   Tặng người tài trí hứng Đài Cao” 

 

   “Tứ đức vẹn toàn mới xứng danh,  

   Nương hơi nhang khói chỉ điềm lành. 

   Kính mừng quí vị ân cần tịnh, 

   Tặng khách nâu sồng diệt quới khanh” 

 

   “Ngũ hành vận chuyển đoạt Huyền Thiên, 

   Nương níu đôi năm khỏe tự nhiên. 

   Kính có công tu nay gặp hội, 

   Tặng mình hữu hạnh phục qui nguyên” 

 

   “Lục lạc khua rân cả ngũ châu, 

   Nương chi vật chất phải âu sầu. 

   Kính xin tỉnh giấc lo tu sớm, 

   Tặng quyết cầu ân cổi ách sầu” 
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   “Thất thế náu nương chớ tưởng lâu, 

   Nương cùng quí vị chỉ đường cầu. 

   Kính đem đến tận bờ dương liễu, 

   Tặng nghĩa đài sơn kẻ chực chầu” 

 

   “Bát vu hành khất bữa mơi chiều, 

   Nương tưởng mình to giống kẻ thiêu. 

   Kính đến Tây phương tầm Xá lợi, 

   Tặng tình đồng đạo phải đồng yêu” 

 

   “Cửu Thiên mở cửa rước người hiền, 

   Nương chí dắt dìu khách hữu duyên. 

   Kính lập công to qui cựu vị, 

   Tặng tiền phát khởi lập căn nguyên” 

 

   “Thu cúc hứng sương khách kiếm mùi, 

   Chín Cô cùng MẸ đến chung vui. 

   Thương nhau tầm kiếm chừng nào gặp, 

   Công đức vẹn toàn sẽ hiệp ngôi” 

 ASCEND. 

08. The Séance at Thảo Xá Hiền Cung [Thatched Cottahe]at night of 06th May Ất Dậu 

[15th June 1945]  

Mediums: Cao Thượng Sanh, Bảo Văn Pháp Quân. 

 

DIÊU TRÌ DƯƠNG DƯƠNG [HOLY MOTHER] 

 Greet the Dignitaries of Divine Alliance Palace, Womankind Dignitaries. 

 I am joyful to see the True Religion restored to guide all children in one in order to 

bequeath the earth. 

 Due to the Supreme Being’s support toward the sincere effort of Religion’s 

heroes, therefore nowadays, the Vietnam country is developed in independence. That is 

the worthy effect of Supreme Being’s religion foundation. 

 I wish that the Divine Alliance Palace [Hiệp Thiên Đài] wholeheartedly set the 

effort in justice up on the common doctrine as a steadfast foundation in order to lead the 

living beings to the path of delivery. That is the generous sacrifice to the Supreme Being, 

and it is a change for yourself to establish the divine throne. You should pay attention. 

 The Womankind, try to make merit by saving others and make Womankind moral 

and full to be suitable for Heavenly Will. If the first step is not good, we will have to be 
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reserved and careful on the next step on your mission in order to obtain the good effect. I 

wait such that thing. 

 I bless you all. I cede the séance for Cao Thượng Phẩm. 

 

ASCEND. 

 

 

09. The Séance at the Holy See on 15th August Bính Tuất year at midnight [10th 

September 1946]  

Mediums: Phạm Hộ Pháp, Bảo Văn Pháp Quân. 

Hold service: Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ. 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

 I greet the Supreme Being’s male and female Divine Beings. 

 I like expressing words to Ngự Mã Thiên Quân Hộ Pháp [Supreme Being’s Divine 

Lord]. In calculation from My coming to Divine Beings, it is over 20 years and we only 

addressed together by Divine familiar affection because of the heavenly law assigned. I 

come to guide the Supreme Being’s children until the Religion reaches the achievement. 

Nowadays, it matches with the assigned period, therefore I admit My children. 

 Consequently, from this time, I/Mum only use the intimate word of love of union 

between Mum and children. 

 Thus, the Divine Beings do not complain Me! 

 Hộ Pháp, read My speech to think how the Diêu Trì’s grieved status was [Palace 

of Jade Lake/ Holy Mother’s Divine Palace] while you were enduring the miserable exile. 

 Nine Immortals made poems in Palace. 

 Womankind children, be at rest! 

   POEM: 

   “Nhẫng ngồi giữ Huỳnh Hoa Ngự Uyển, 

   Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.  

   Đoạn đường lều cỏ chòi tranh, 

   Tay nương cây gậy một mình trông vơi” 

   First Immortal of Holy Mother Palace  
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   Continuous poem: 

   “Trông động cũ màu trời biến sắc,  

     Trông cung nga thiếu bậc từ quân. 

     Trông xa đảnh Thánh non Thần, 

     Trông đền Ngọc Khuyết vắng phần Thiên lương” 

     Second Immortal of Holy Mother’s Palace 

 

   Continuous poem: 

   “Nay đầm ấm con đường hạnh phúc, 

   Cõi phong trần gội chút hồng ân. 

   Tiêu diêu phai lợt mùi trần, 

   Tỉnh say với giọt nước ngần tẩy mê” 

   Third Immortal of Holy Mother’s Palace 

 

   Continuous poem: 

   “Tưởng trọn phận tô xuê đảnh Việt, 

   Nương thuyền từ cứu tuyệt trần ai. 

   Đường quê nào thấy Thiên thai, 

   Công trình lập đặng Vân đài chí công” 

   Fourth Immortal of Holy Mother’s Palace 

 

   Continuous poem: 

   “Mở rộng cửa đại đồng vạn chủng, 

   Khai nẻo sanh cứu sống nhơn gian. 

   Trị tâm mở mắt song quang, 

   Khai đường Cực Lạc, mở đàng Lôi Âm” 

   Fifth Immortal of Holy Mother’s Palace 

 

   Continuous poem: 

   “Đưa gương rạng Quan Âm dẫn thế, 

    Diệt mê hồn tồi tệ kiếp căn.  

    Cam lồ rửa sạch phong trần,  

    Gương xưa để bước đi lần cảnh thăng” 
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   Sixth Immortal of Holy Mother’s Palace 

 

   Continuous poem: 

   “Nào dè phép Quỉ toan cải chánh, 

   Mượn quyền Yêu so sánh Chí Linh. 

   Đem thân lữ thứ làm binh, 

   Cầm gươm huệ chặt tan tành cung thương” 

   Seventh Immortal of Holy Mother’s Palace 

 

   Continuous poem: 

   “Hỡi nào kẻ lo lường nghiệp Đạo, 

   Hỡi những trang nóng máu anh phong. 

   Ngôi Thiên để dựa bóng hồng, 

   Phục hưng gầy nghiệp con Rồng cháu Tiên” 

   Eighth Immortal of Holy Mother’s Palace 

 

   Continuous poem: 

   “Gầy sự nghiệp tổ tiên ngày trước, 

   Dựng miếu đường hưởng phước tự do. 

   Mảng trông bến cũ đưa đò, 

   Chơn quân Lương tể gây trò vinh phong” 

   Ninth Immortal of Holy Mother’s Palace 

 

   Cede the séance for Eighth Immortal 

   “Đào nguyên lại trổ trái hai lần, 

   Ai ngỡ Việt Thường đã thấy lân. 

   Cung Đẩu vít xa gươm Xích quỉ, 

   Thiềm cung mở rọâng cửa Hà ngân. 

   Xuân Thu định vững ngôi Lương tể, 

   Phất Chủ quét tan lũ nịnh thần. 

   Thổi khí vĩnh sanh lau xã tắc, 

   Mở đường quốc thể định phong vân” 
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   Eighth Immortal 

10. The Séance at the Holy See on 09th January Đinh Hợi year at midnight [30th 

January 1947]  

(After the Supreme Being’s séance, the Holy Mother descends) 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN [INFINITY HOLY MOTHER] 

 

 I greet children. Pleased! 

 You have not yet comprehended that the riches on this earth is a trap to entrap the 

Deity, Saint, Immortal, Buddha falling down not to obtain the divine throne. 

Consequently, I/Mum worry about children who are enjoying the riches and high position 

with power because they are easy to leave the divine source in solitary misery. Among 

these children, just some ones repent, cultivate the heart and enter the Buddha gate. 

However, many people mutter the glory to the Buddha Amitabha but their heart is harsh 

to oppress the humble people, to gather sacrificed riches everything and their heart thinks 

and likes people’s praise, but they do not care the error or merit of justice law. 

 The Buddha, Immortal, Saint, Deity do not ask for any sacrifice. Since you have a 

faith, you use a temporary offertory. However, you generally boast and satisfy your 

secular character. 

 Since you know the doctrine, I/Mum do not say much. You should consider it. 

 The Buddha, Immortal and Divine Beings just look at the pure Heart, respectful 

faith. That is a precious sacrifice. 

 The earth is not different a theatre with enough characters such as loyalists, 

flatterers, cruel or gentle people who brandish in play. In general, after those characters, 

everybody is same. Although how you get the high rank, you should not haughty, not 

oppress the humble people. 

 You try to be patient daily to improve your heart steadfastly. The Eternal place is 

your source.  

 Consequently, you should not be attached to the world to forget your old divine 

throne! 

 I/Mum am pleased to see you are coming together. You try to hold hands mutually 

and closely to go ahead steadfastly. 

 I bless all male and female children. I ascend. 
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   POEM: 

   “Đừng tính đeo mang gánh nợ trần. 

   Vườn Xuân khô lá khó trông Xuân.  

   Hiên mai gió tạt nghiêng rèm hạnh,  

   Giậu tối trăng soi đổ bợn trần.  

   Tiếng hạc kêu vui xa thẳm thẳm,  

   Hơi quyên chào thảm lóng gần gần.  

   Chờ xem thế cuộc tùy duyên phận,  

   Đừng tính đeo mang gánh nợ trần” 

 

            HOLY MOTHER 

11. The Séance at the House of Gratitude [Báo Ân Từ] on 2nd  February Đinh Hợi 

year at 1am [22nd  February 1947]  

Mediums: Phạm Hộ Pháp, Khai Pháp Trần Duy Nghĩa. 

Hold service: Bảo Thế [Secular Conservator], Khai Đạo [Religious Reformer], 

Archbishop Hương Nhiều, Dignitaries of Charity Body [Phước Thiện], Dignitaries of 

Justice.  

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

 I greet children. Pleased! 

 I feel passionate for your heartfelt piety. Especially, Hộ Pháp has built the 

generous Temple. Whole Diêu Trì Cung [Palace of Jade Lake] wants to say thanks. 

 Womankind children! From this time, there is a place for union of Mum and 

children. You should know that there is no time that I am not close to you in order to 

share your misery. I wish one important issue that you must practice amiable character to 

love and share pleasure and misery together. That is the most precious offering to Mum. 

 If you know the love, there is nothing better that you teach children to become 

wise and moral. 

  POEM: 

   “Đầy lòng yêu ái đám quần linh,  

   Nghĩa cử chỉ trông một tấc thành.  

   Lựa chọn những gì riêng kiếp trái,  

   Đớn đau chỉ nặng mối thâm tình” 
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 If I/Mum wish more thing, I wish the Ngự Mã Thiên Quân [Supreme Being’s 

Divine Commanders] help me often hold séance for teaching the Womankind. 

 Hộ Pháp, due to Mum’s will, the service should not be set up for Mum at the 

midnight [12:00]. It is afraid to be impolite to the Great Mercy Father. Consequently, you 

should change the service to Me at 12pm, so that the Supreme Being’s children can hold 

service to Him at midnight. 

ASCEND. 

  POEM: 

 

   “Chờ về vắng bặt tiếng thu qua,  

   Tiếng nhạn kêu sầu tiếng thiết tha.  

   Vườn trước ngơ trông cây liễu rủ,  

   Non xưa chạnh nhớ bóng trăng tà.  

   Thi đề thảm, lóng hơi oanh thán,  

   Cầm trổi buồn, nghe tiếng dế hòa. 

   Dặm thẳng lương nhân xin khá gắng,  

   Đường dài nghĩa nọ dễ đâu xa” 

 

        DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

12. The Séance at the House of Gratitude [Báo Ân Từ] on 15th August Đinh Hợi year 

[29th September 1947]  

Mediums: Cao Thượng Sanh, Bảo Văn Pháp Quân. 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

 

 Greet children of Divine Alliance Palace [Hiệp Thiên Đài] and Palace of Nine 

Divine Planes [Cửu Trùng Đài]. 

 Children! I am painful to see the human beings in Caodai, who follow Religion 

and endure many disastrous things. Innumerous people died and innumerable people are 

enduring the miseries. 

 The miraculous mechanism of Creator is not partial. For this disaster, if it was 

saved by My children of Divine Alliance Palace, there would have no hope from nobody. 
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 Only combined effort and concurrence can efface the outside temptation to bring 

the purity and morality mutually. Just with one or some people, how can they shoulder 

duty in chaos when the evil power is harming resoundingly. 

 In the Religion, from the humble disciple to humble Dignitary of Palace of Nine 

Divine Planes also endure oppression broken-heartedly. These persons are poor and cold 

while other ones are hungry. Moreover, soldiers are so miserable, but nobody cares the 

lament of misery. 

 Besides, there is no teaching and advice. There are criminal people, but that error 

is not up to them. The reason is that there is no teaching. 

 The period is period that Religion saves the Secularity situation. If you continue to 

cause funny and deep karma, heavy cause; there is no hope to exit from the misery. 

 The children belonging to the Divine Alliance Palace [Hiệp Thiên Đài] will have 

to answer that duty toward the Divine power! 

 It is same for Religion or Secularity. In order to build the peaceful foundation, we 

need to make the mind true and thorough to see the amiable love in order to control 

family and dominate the country. 

 The cruelty oppresses and power dominates. They are later misery, but that they 

are no perpetual. 

 Consequently, you need to cultivate mind much. The failure of Secularity and 

Religion is due to the leaders who have enough morality. If they are combined into a 

close group, you will be able to guide the human living beings to avoid the error. 

 I/Mum advise My children that in spite of Divine Alliance Palace or Palace of 

Nine Divine Planes, you should try to cultivate your Mind in order to contribute work in 

the Religion. At this period,  since the human living beings are short of the 

teachers, the Religion becomes the station of Secular market. The chaos is bendy with 

evil ruses. If they look at the Religion, is that an ashamed thing of all people? If we are 

unoccupied not to make merit, there will not be partial in future in spite of My love for 

you. 

 Văn Pháp and Tiếp Đạo [Religious Receiver], both you pay attention. For your 

broken-hearted issue, who understands more than Mum? However, you must leave the 

normal heart to be a Saint. 

 Thượng Sanh [Director of Secular Affair Department], Hiến Pháp [Dharma 

Submitter] must arrange everything to fulfill your mission, do not hesitate any more. You 

should pay attention because the misery of Secularity and Religion is full. 

 Từ Huệ, I/Mum will assist you. You try to combine effort with your brothers to 

help Religion. The Holy See is stripped. Do you regret your effort? 

 I/Mum give some words below as your standpoint in the Religious path:  
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   “Gắng sức trau giồi một chữ Tâm, 

   Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm.  

   Tâm thành ắt đoạt đường tu vững,  

   Tâm chánh mới mong mối Đạo cầm.  

   Tâm ái nhơn sanh an bốn biển,  

   Tâm hòa Thiên hạ trị muôn năm.  

   Đường Tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,  

   Có buổi hoài công bước Đạo tầm” 

 

 Meditate and carry out that. You will reach the peak of Tao on the earth. 

 I/Mum bless you. 

 

ASCEND. 

13. The Séance at the House of Gratitude [Báo Ân Từ] at night of 15th August Kỷ Sửu 

year [6th October 1949]  

Mediums: Phạm Hộ Pháp, Tiếp Đạo Cao Đức Trọng [Religious Receiver] 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

 

 I greet male and female children. 

 I feel deeply moved toward your sincerity to Me. For each time, I come to you, it 

makes to karma of each child. The situation is still in chaos. I think about your race’s 

merit and the divine justice is perfectly exact. You should see back the time of 200 years 

ago: your play of earth was same this time: borrowing and paying without error. 

 Tây Sơn also belongs to Nguyễn dynasty or Nguyễn dynasty is Tây Sơn. When the 

Supreme Being came via séance to preach you, He also searched a method to make their 

karma free and forced you to serve the Religion without the secular aspect. You consider 

if you have obeyed your Holy Oath. By the justice conscience to consider the applied 

Thunder was corresponding to Divine law. I felt grievous when I picked you back with 
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brimful tears because they had caused more karma, but they did not obtain the divine 

throne. Your tragic situation makes Me anxious. 

 Female children! If I complain that your race’s mutual calamity is due to your 

error in the method of your religious life improvement, it will be correct. The more your 

Great Mercy Father [Đại Từ Phụ] loves you, the more He sheds tears because of your 

misery. 

 You are the living source of earth, but you caused the death. Certainly, you have 

become immoral. You have guilty to the Great Mercy Father, but He has never welshed 

on you. I testify this issue. 

 Saving the danger of national situation belongs to your control. You should 

remember to do in order to redeem your error. 

 I bless all male and female children. 

 ASCEND. 

 POEM: 

 For Cao Huỳnh Cư: 

“Hỏi số từ thân sẽ thế nào ?  

Tám mươi gần mãn số Thiên Tào.  

Cháu con sum hội yên thân lão,  

Sung túc dài dòng hỏi họ Cao” 

 

BÀ THIÊN HẬU [HOLY MOTHER]     

 

14. The Séance at Trí Huệ Cung [Palace of Wisdom] at night of 7th January Tân Mão  

year [12th February 1951]  

Mediums: Phạm Hộ Pháp, Tiếp Đạo Cao Đức Trọng [Religious Receiver] 

 

CAO THƯỢNG PHẨM 

 

 Great Hộ Pháp, younger brothers and sisters. 
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 Tiếp Đạo, you try to hold the automatic pen [a means used in séance], so that the 

Holy Mother comes for teachings. Smile…Since you are not used to write, you write 

slowly. Hộ Pháp and younger brothers and sisters, try to read carefully. 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

 

 I greet Divine Lords. 

 Hộ Pháp, listen! 

“Từ Vô Cực vào trong giới cảnh,  

Mới để tâm so sánh Tiên, Phàm.  

Chẳng từ ô trược dương gian,  

Vì thương trẻ mới băng ngàn viếng thăm. 

Vâng Thiên sắc độ phàm thoát tục,  

Đóng phong đô, giải ngục đọa đày.  

Máy linh cơ tạo nơi tay,  

Giác mê cứu đám lạc loài nguyên nhân. 

Nên ôm rải hồng ân khắp thế,  

Bỏ ngôi linh gươm huệ trau giồi.  

Cõi Thiên định vị phân ngôi,  

Vạn linh gặp hội phục hồi thiện duyên. 

Con đã nắm lái thuyền Bát Nhã,  

Đủ quyền hành giải quả diệt căn.  

Nguyên linh dầu đặng cao thăng,  

Nơi Cung Trí Huệ làm đàng thiện duyên. 

Từ khi sợ để khuyên buổi trước,  

Nay duyên may mừng đặng con nên.  

Chừ nay đã toại thửa nguyền,  

Độ sanh vững nắm Chơn truyền Chí Tôn. 

Đã thấy nẻo Thiên môn rộng mở,  

Hội Long Hoa rỡ rỡ soi đời.  

Nhập vào Thiên Hỷ an nơi,  

Cõi Thiên, cảnh tục, một vời không xa. 

Con đã biết quyền già cùng trẻ,  

Mạng Chí Tôn đã để đủ phương.  



Holy Mother’s Collection of Divine Messages 

 

22 

 

Cứu nguy độ khổ là thường,  

Vì rằng Bát phẩm chơn hồn Mụ sanh. 

Hễ là MẸ quyền hành dạy trẻ,  

Con đừng lo mạng thế thi phàm.  

Huyền linh MẸ chịu phần cam,  

Ban cho con trẻ vẹn toàn pháp môn. 

Độ cho hết các hồn địa giới,  

Độ vong linh từ ngoại càn khôn.  

Cửa linh cắm phướn Chiêu hồn,  

Độ trong cửu nhị nguyên nhân nhập trường. 

Các tộc chủng còn đương tìm ngõ,  

Soi huệ quang cho rõ cửa Thiên.  

Máy linh để sẵn diệu huyền,  

Giải căn đợi kẻ hữu duyên định phần” 

 You should be pleased in your mission. 

 Tiếp Đạo, re-read this for My male and female children and let them know that I 

greet them. 

ASCEND. 

***** 

POEM : 

“Thảo đường Phước địa ngộ tòng hoa,  

Lục ức dư niên võ trụ hòa.  

Cộng hưởng phàm gian an lạc nghiệp,  

Thế đăng Bồng đảo định âu ca” 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

15. The Séance on 12th January Giáp Ngọ year [14th February 1954]  

Mediums: Cao Thượng Sanh [Director of Secular Affair Department], Nguyễn Bảo 

Pháp [Dharma Conservator] 

 

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG [HOLY MOTHER] 
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Be at rest. Children! 

 I [Mum] feel happy to see that you express your respectful heart to Me. I also 

praise you because you care the Religion. However, you lack character to guide the 

secular aspect. Consequently, the chaos has not yet been finished soon. In reality, you 

also has no way to bring interest to all living beings. 

 At this time, you are like a bird taking a rest. You should seek method to guide 

more fellow people, so that they with you will shoulder the mission in the necessary 

period. 

 You should follow my teaching and I have some words: 

 

“Vó Ký nài chi vạn dặm dài, 

   Càng giồi càng đẻo chí càng hay. 

   Giang sơn hiệp sức tay tô điểm, 

   Dìu bước quần sinh vẹn trả vay” 

 Bảo Thế [Secular Conservator]! You can set your mind at rest toward your Mum’s 

speech. 

 Thiệt! keep your mind steadfast. You should believe the Supreme Being and your 

mind to be stable. 

 Your Mum/I ascend. 

 

16. The Séance at Female Cardinal House[Nữ Đầu Sư Đường]at night at 16th August  

Canh Tý year at 9pm [6th December 1960]  

Mediums: Cao Thượng Sanh [Director of Secular Affair Department], Trương Hiến 

Pháp [Dharma Submitter] 

Hold service: Bảo Thế [Secular Conservator], Female Principle Archbishop Hương 

Hiếu [Nữ Chánh Phối Sư], Tả Phan Quân, Female Dignitaries of Palace’s Nine Divine 

Planes, Dignitaries of Justice Department. 

 

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG [HOLY MOTHER] 

 

 Greeting the female and male children, Dignitaries and gentle people. 

 Be at rest. 

 I [Mum] am pleased to testify the deferential heart of Males and Females offered 

to Me on the anniversary of Palace’s Jade Lake [Diêu Trì Cung]. 
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 Your union and cream of morality has been progress for a little bit. However, I 

also worry your religious way in obstacles because evil heart still disturbs of most My 

children.  

 Consequently, you must pay attention to hold duty to avoid being attracted to the 

danger path. 

 Especially, womankind’s work in service is still very tiresome. You path of 

avoiding the falsity to seek the truth to set your divine throne is not difficult. I wait your 

union date after your finished karma, but the trial school is so difficult. Passing it is not 

easy at all. The Buddha and Immortal coming down the earth have been losing the Divine 

thrones due to that reason. 

 You should try to endure misery, try to decide your religious life how to make 

your hearth pure as ice without immoral interest. By that way, your steadfast will win all 

trials. 

 The secular path crumbled and the Religious boat is going to depart the station. 

The people may know how the mankind’s cruelty became. 

 I am worried band of children descending the earth and I am worried about the 

missed and enough status of union. I wish that you are enough lucid to fulfill your duty 

worthily for My  

faith. That is your gratitude to Me. 

  

I have some following advices. My beloved Female Disciples should pay attention 

much: 

 

POEM: 

“Đã dấn thân vào cửa sắc không,  

Nữ nhi cực nhọc há nao lòng.  

Phòng the vẹn phận trau gương thắm,  

Liễu yếu đừng phen cợt gió Đông.  

Sóng khổ dẫu xao dòng nước trí,  

Cành xuân gắng giữ mảnh hương nồng.  

Đường về các trẻ xin ghi nhớ,  

Cửa Khuyết hằng ngày MẸ ngóng trông” 

 

 I bless My male and female children. 

ASCEND. 
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17. The Séance at Temple of Gratitude [Báo Ân Từ-Temporary Holy Mother See]at 

night at 24 o’lock  15th August  Ất Tỵ year [10th September 1965]  

Mediums: Cao Thượng Sanh [Director of Secular Affair Department], Trương Hiến 

Pháp [Dharma Submitter] 

Hold service: Bảo Thế [Secular Conservator], Hiến Thế [Secular Submitter], Khai 

Đạo [Religious Reformer], Dignitaries of Divine Alliance Palace, of Palace of Nine 

Divine Planes and of Charity Body and male female Disciples 

 

“DIÊU thượng huyền linh ngự Cửu Thiên,  

 TRÌ danh thọ sắc phổ Chơn truyền.  

 PHẬT tâm độ chúng tiêu oan trái,  

 MẪU hóa quần sanh định nghiệp duyên” 

      

I [Mum] greet male and female children. 

 Today, I feel pleased to see you together hold service to Me very solemnly. I 

advise you that if you love Me, you should try to improve yourself and make merits to 

build the great work of Supreme Being on the earth. 

 I also let you know that the Creator’s law is executing. The humankind must spend 

the miserable period in innumerable deaths. However, if the religious people follow the 

conduct correctly, they can avoid the Divine obstacles. The cruel people will die. 

 You should be careful to hold your mission. I do not feel happy when talking 

about this issue because I will lose some My beloved children. 

 I also advise My children should strengthen the mutual union and love to pardon 

together in order to make the Supreme Being pleased and the Ly Tai Pei lessens His 

anger, so that He forgives your crimes to assign you with divine thrones. 

 I bless male and female disciples and let Nine Immortals come. 

 FIRST IMMORTAL 

 Respectfully greet the Gentle Brothers of Divine Alliance Palace, Brothers, Sisters 

and younger Brothers and Sisters of Palace’s Nine Divine Planes and Charity Body. 

          Continue: 

“HOA ngào ngạt mùi hương tỏa kín,  

Cảm lòng thành Điện Thánh nương về.  

Khuyên đời mau tỉnh giấc mê,  

Lo tu sau khỏi não nề kiếp duyên”. 

 

Cede the séance. SECOND IMMORTAL continues:  
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“CẨM tịch Dao Cung Tiên vị đắc,  

Hạnh phùng vũ lộ sắc Thiên ban.  

Đầy vơi vui hưởng kiếp nhàn,  

Ngảnh trần có khác chi tràng mộng xuân” 

 

Cede the séance. THIRD IMMORTAL continues:  

 

“TUYẾN nghiệp phàm vô vị,  

Đạo khai dĩ định kỳ.  

Hồng ân chan rưới mấy khi,  

Bến mê há để lỡ thì độ sanh” 

 

Cede the séance. FOURTH IMMORTAL continues:  

 

“GẤM thêu hoa càng nhìn càng đẹp,  

Đức thêm tài chẳng hẹp đường tu.  

Mặc người lên võng xuống dù.  

Lợi danh xạo xự thiên thu lỡ làng” 

 

Cede the séance. FIFTH IMMORTAL continues:  

 

“LIỄU chiều gió xung xăng màn hạnh,  

Như để lời cửa Thánh nhắn tin.  

Đạo tâm xin gắng vẹn gìn,  

Đọa thăng hai lẽ nơi mình liệu toan” 

 

Cede the séance. SIXTH IMMORTAL continues:  

 

“HUỆ ân chan khắp toàn nhơn loại,  
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Vào đường tu phỉ toại kiếp sanh.  

Lánh nơi tranh đấu giựt giành,  

Nghiệt oan khỏi vướng thân danh vẹn phần” 

 

Cede the séance. SEVENTH IMMORTAL continues:  

 

“LỄ văn đủ định phân khách trí,  

Hạnh đức toàn xứng vị Thánh nhân,  

Cõi trần là chốn mê tân,  

Dìu nhau lánh giả tầm chân tiếc gì” 

 

Cede the séance. EIGHTH IMMORTAL continues:  

 

“SEN TRẮNG vóc tinh vi đảnh Hớn,  

Nêu tiết trong soi sáng tài hoa.  

Để lời nhủ bạn quần thoa,  

Kiên trinh liệt nữ phẩm nhà chớ quên” 

 

Cede the séance. NINETH IMMORTAL continues:  

 

“KHIẾT kỷ tu chơn duyên quả định,  

Xả thân vị Đạo đắc Thiên ân.  

Lâng lâng giũ sạch bụi trần,  

Cứu nhân độ thế phước phần hậu lai” 

 

 I and other Immortals like saying goodbye. 

 

 ASCEND. 
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18. The Séance at Temple of Gratitude [Báo Ân Từ-Temporary Holy Mother See]at 

night 12:45am 15th August Đinh Mùi year [18th September 1967]  

Mediums: Trương Hiến Pháp [Dharma Submitter] - Phạm Khai Đạo [Religious 

Reformer..  

Hold service: His Holiness Thượng Sanh, Hiến Đạo [Religious Submitter], Bảo Sanh 

Quân [Life Conservator], Đầu Sư [Cardinal], Nữ Đầu Sư Hương Hiếu [Female 

Cardinal], Dignitaries of Divine Alliance Palace, of Palace of Nine Divine Planes and of 

Charity Body and male female Disciples 

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU [HOLY MOTHER] 

  

The pleasure comes because male and female Disciples are present here with Mum 

and Nine Immortals.  

I feel happy such extent that I shed tears because I still see you in restriction of 

secular affection. However, due to your character improved, you have passed many 

snowstorms. 

I wish you hold that method to avoid ruse of evil. I advise the Divine Alliance 

Palace’s Dignitaries must be samples to make the Caodai formed because in the short 

time, you will see the Caodai’s important role toward the globe. If you are not willing to 

cope with all affairs coming, the common affairs of Religion and Secularity will be in 

failure. 

You must know to set your duty up correctly, must not be vague for ready standpoint. 

If your spirit is steadfast, all obstacles will disappear. 

I also feel happy when Bảo Thế’s health [Secular Conservator] becomes better. 

However, alas! You cannot avoid one more trial. It will be okay because there are Divine 

Beings protecting him. 

I like to say goodbye. 

ASCEND. 

 

19. The Séance at Temple of Gratitude [Báo Ân Từ-Temporary Holy Mother See]at 

ngiht 15 August Kỷ Dậu at 9:45pm [26 September 1969]  

Mediums: Trương Hiến Pháp [Dharma Submitter] - Phạm Khai Đạo [Religious 

Reformer..  

Hold service: His Holiness Thượng Sanh, Hiến Đạo [Religious Submitter], Bảo Sanh 

Quân [Secular Conservator], Đầu Sư [Cardinal], Nữ Đầu Sư Hương Hiếu [Female 
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Cardinal], Dignitaries of Divine Alliance Palace, of Palace of Nine Divine Planes and of 

Charity Body.  

 

“DIÊU động vân hành giáng hạ lai, 

TRÌ trung thanh tịnh bạch liên khai.  

KIM quang chiếu diệu Âm quang hiện, 

MẪU ngự Cung Tiên Cửu phẩm đài”  

 

I [MUM] happily great all female and male children.  

       

Children! My pleasure is mixed with broken-hearted misery. The pleasure is that you 

were enlightened to follow the Supreme Being’s divine call. Thus, the partial disciples 

have been blessed by the Infinity Being  [Đấng Vô Cực]. Consequently, the accidents 

have been decreased. 

  

      The people who are outside the Religion are My children. Consequently, children! 

I feel too miserable.  

 

      I advise you to love them in order to control the Religion more steadfastly with 

enough power to save all into the Religion, so that they may enjoy the favor. 

By successful merit, it is your gratitude to the Supreme Being and Me. 

I have just some words of advice. 

ASCEND.
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1 Thảo Xá Hiền Cung,  
ngày 10-12-Kỷ Tỵ (dl 20-1-1929)  

Phò loan : Phạm Hộ Pháp - Cao Thượng Phẩm.  
DIÊU TRÌ KIM MẪU 

 

     Thiếp chào chư Đạo hữu, chư Đạo muội, bình thân.  

     Thiếp vì cảm tình xưa mà phải chính mình đến cùng Cửu Nương cho hiểu mọi điều.  

     Diêu Trì Cung đã thượng sớ cho Chí Tôn và Bảo Đạo Chơn Quân kiện nơi Ngọc Hư 

Cung. Thiếp còn nhớ khi đến dìu dắt chư Đạo hữu vào đường Đạo, phải mở Đại Đạo 

Tam Kỳ Phổ Độ, thì Thiếp đã nói bởi vì tình riêng của mấy Đấng Chơn Quân đến lo cứu 

độ chớ không phận sự chi trong lúc nầy, và cũng bởi lịnh Chí Tôn sai khiến, chắc rằng : 

Nếu không phải Thiếp mở Đạo thì không phương thành Đạo đặng.  

     Khi Thiếp mở Đạo thì độ ai ? Có phải là cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài. Các Chơn Quân 

thiệt tình của Thiếp là ai chăng ?  

Tái cầu :  

     Cười ... Ôi ! Cũng bởi nơi Thiếp mà chư Hiền hữu phải chịu hành hà phàm xác, khổ 

não muôn phần.  

     Chí Tôn có hứa khi ấy với Thiếp rằng : Thế nào cũng nâng đỡ chư Hiền hữu mà chẳng 

cho ai ỷ lộng quyền lấn hiếp, Thiếp mới đến Khai Đạo cho chúng sanh đặng phụ mẫu 

song toàn, nào dè vì lòng đại từ đại bi quá thương nhơn loại, đành để cho chư Hiền hữu 

chịu hành hà đến đổi.  

     Thiếp đã dâng sớ cầu xin Chí Tôn lượng xét, còn Bảo Đạo thì kiện cùng Ngọc Hư 

Cung những kẻ vô đạo của Cửu Trùng Đài.  

     Thiếp đã thấy chán chường khởi trị hành phạt. Lý Thái Bạch muốn lo hòa đặng Đạo 

cho thành, nên đã nhìn nhận tội lỗi của nhiều người, nhưng vì công dày nên không đành 

để Thiên điều định án, buộc giải nạp những kẻ ấy ra Tòa Tam Giáo.  

     Thầy cũng nghĩ Thiếp nên … và Lý Thái Bạch đành nhận quyền hành Hiệp Thiên Đài 

từ đây không ai chối nữa cho đặng.  

THĂNG  

 

THI :  

Vú MẸ chưa lìa đám trẻ con,  

Độ sanh chưa rõ phận vuông tròn.  

Quyền cao Ngự Mã là vinh bấy,  

Phận mỏng Hiệp Thiên biết giữ còn.  

Lợt điểm Thánh Tâm trần tục khảo,  

Vẻ tươi bợn thế nét dò đon.  

Thà xưa ví bẵng nay gìn vậy,  

Lòng MẸ ngại ngùng, con hỡi con!  
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DIÊU TRÌ KIM MẪU  

 

 

 

2. Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung,  
ngày 28-1-Kỷ Tỵ (dl 9-3-1929).  

      Phò loan : Bảo Pháp Nguyễn trung Hậu -  

            Hiến Pháp Trương hữu Đức.  

DIÊU TRÌ THÁNH MẪU  

 

     Hỷ chư Hiền đồ.  

     Từ ngày dùng Thánh chất nắn đúc Thánh thể của chư Hiền đồ, Tệ Thiếp những mong 

cho khỏi phụ lòng Thượng Đế. Ngày nay, các Hiền đồ gặp hồi lập Đạo, phải nên biết cái 

chức trách của mình đối đãi với nhơn sanh.  

     Hôm nay hội diện cũng không ai lạ mặt, chỉ có mấy người mà chư Hiền đồ độ dẫn chớ 

chẳng ai. Vậy thì bề hội diện nhau cũng không chi là quan trọng. Nhưng phận sự của chư 

Hiền đồ là phải hết lòng từ bi mà độ chúng, và phải giải cho rành cái chức vụ của mỗi 

đứa, sau nầy mới thấy sự vinh diệu của nền Đạo mà chư Hiền đồ đã hội ý nhau lập thành, 

chẳng vì việc thường tình đê tiện mà bỏ qua những điều cao trọng.  

     Đức Chí Tôn đã đem kịp xâu chuỗi từ bi mà giao trong tay chư Hiền đồ. Vậy thì phải 

nhứt niệm từ bi mà làm cho yên trong Đạo.  

     Tệ Thiếp mong thay !  

THĂNG  

 

 

 

3 Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung,  
ngày 30-10-Kỷ Tỵ (dl 30-11-1929).  

Phò loan : Cao Thượng Sanh - Bảo văn Pháp Quân Cao quỳnh Diêu.  

DIÊU TRÌ KIM MẪU 

 

     Thiếp chào chư Hiền đồ.  

     Thiếp lấy làm hân hạnh đặng hội hiệp cùng chư Hiền đồ Nữ phái. Thiếp xin để lời căn 

dặn rán lấy lòng thành hiệp cùng Thiếp, sửa cơ đời cho khỏi phụ lòng Chí Tôn sở định.  
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     Ôi ! Biết bao phen Thiếp khẩn cầu khóc lóc giữa Ngọc Hư Cung xin lập thành Nữ 

phái. Chí Tôn buộc sửa cải Thiên thơ, chư Hiền đồ cũng nhớ lời Chí Tôn khi lập Pháp 

Chánh Truyền Nữ phái, Chí Tôn than rằng, muốn bỏ đi cho đáng, nhưng lòng Từ Phụ 

cũng chẳng đành. Thiếp cậy Quan Âm thay quyền Chưởng quản, nào dè lời từ bi không 

phương kềm thúc tánh phàm của chư Hiền đồ.  

     Thiếp chẳng phiền là vì chán hiểu tâm tình mọi bề yếu ớt và chỉ trông mong ngày dài 

chế cải, nào dè đã 4 năm chầy, phàm tâm chư Hiền đồ vẫn y như trước, làm cho Quan 

Âm buồn lòng cáo thối.  

     Ôi ! Một Đấng Trọn lành ấy còn cam tâm bỏ lẫy, Thiếp mới cậy mượn tay ai ? Thà 

Thiếp đến chính mình dạy dỗ lấy con, dầu rủi may, cho đành dạ. Thiếp dặn Cửu Nương 

và Thanh Tâm Tài Nữ thay phiên nhau đem trí thức tinh thần thiêng liêng mà chế vào 

lòng các con, họa may giảm đặng lần lần tục tánh. Thiếp cần dạy dỗ thì Thiếp chỉ cầu chư 

Hiền đồ cũng rán nghe Thiếp, tùy lòng chẳng ép nài ai làm quá trí, mượn ngòi cơ bút đề 

áng văn chương, tỏ tấm tình thương, chư Hiền đồ để dạ.  

     Từ đây, Thiếp dùng hiệu Qui Thiện mà cho pháp hiệu Trường đạo Diêu Trì.  

     Thiếp lại dặn hãy lựa chọn kẻ nào đặng từ bi, bác ái, đạo đức, khiêm cung, mới đặng 

nhập.  

     Hương Hiếu, con khá nhớ nghe!  

     Thiếp xin từ giã và cảm tạ chư Hiền đồ Nam phái.  

     Hiền đồ rán lập công quả thêm cao có ngày vào chánh vị nghe.  

     THĂNG  

 

THI :  

Eo hẹp chưa từng lập cánh loan,  

Muộn trông hồ hải khắp ba ngàn.  

Lửa hương đã toại duyên trong trướng,  

Hàng mắc mỏ chi gánh giữa đàng.  

Biết phận ba giềng giồi bá hạnh,  

Nhớ ơn chín chữ giữ tam cang.  

Một dày một mỏng khuyên đừng lựa,  

Biết phận dầu nghèo cũng đặng an.  

DIÊU TRÌ KIM MẪU  

 

 

 

4 Đàn cơ tại Thảo Xá H. Cung,  
ngày 15-11-Tân Mùi (dl 23-12-1931)  

Phò loan : Phạm Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân .  
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DIÊU TRÌ KIM MẪU 

 

     Thiếp chào chư Hiền đồ Nam Nữ.  

     Có Từ Bi giá ngự, Thiếp nhượng cho Người, mà Người nhượng lại cho Thiếp giáng 

trước giáo hóa đôi điều. Thiếp phải tuân mạng.  

     Chư Hiền đồ bình thân.  

 

THI :  

Từ Hỗn độn Chí Tôn hạ chỉ,  

Cho Thiếp quyền quản Khí Hư Vô,  

Lấy Âm quang tạo phách tăng đồ,  

Muôn vật cả lo cho sanh hóa.  

Nuôi nấng lấy xác thân hòa hỏa,  

Thuận Âm Dương căn quả hữu vi,  

Chưa ai vào đến cõi trần nầy,  

Chẳng thọ lấy Chơn Thần tay Thiếp.  

Sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp,  

Rồi dắt dìu cho hiệp với CHA.  

Kìa mớm cơm vú sữa cũng là,  

Sanh một kiếp người ta đáng mấy !  

Dầu hài cốt trăm năm cũng vậy,  

Khối tình thương chẳng lấy chi nhiều.  

Huống tạo Thiên đùm bọc chắt chiu,  

Sanh một đứa liều ngàn thế kỷ.  

Chịu mất trẻ cũng vì Tà mị,  

Cướp con thương bỏ vị quên ngôi,  

Ôi ! Thương nhiều phen phải chịu ngậm ngùi,  

Thấy thân trẻ nổi trôi biển khổ.  

Trân trọng lấy hình hài dơ ố,  

Còn thiêng liêng vô số tiếc thương,  

Hằng trông mong con đặng phi thường,  

Đem vào đặng con đường Hằng Sống.  

Kể từ trước Thiếp là hình bóng,  

Biết thương con chẳng mộng con thương,  

Đạo dìu Đời bởi Thiếp lo lường,  

Trên mới thuận khoáng trương phổ tế.  

Kể từ trước Đạo còn bị bế,  

MẸ thương con chẳng thế dắt dìu,  

Nay cõi trần nghiệt chướng giảm tiêu,  

Ngọc Hư định đã nhiều phép cứu.  

Thiếp từ đặng Phái Vàng chí bửu,  

Lịnh Chí Tôn khai mối Tam Kỳ,  

Hằng ngày lo cho đám Nữ nhi,  
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Chẳng đủ trí sánh bì Nam tử.  

Ơn nhờ có con là Long Nữ,  

Đến thay thân Thiên sứ Từ Hàng,  

Đùm bọc em, con rán bước một đàng,  

Đặng cho MẸ dễ dàng cứu rỗi.  

Kìa Cực Lạc Niết Bàn đem đổi,  

Lấy thân phàm làm mối giải oan,  

MẸ trông con về cảnh an nhàn,  

Ở trần thế muôn ngàn sầu thảm.  

Cõi Thiên vị cho con còn dám,  

Huống dạy khuyên mô phạm căn tu,  

Chỉnh tiếc con chẳng rõ hiền ngu,  

Đặng tự định công phu trọn phận.  

Con thì đứa đường đời lẩn bẩn,  

Con thì hay vay trở cơ mầu,  

Mối huyền vi nào rõ cao sâu,  

Cứ đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm.  

Con ví biết mình cao bực phẩm,  

Thì phải toan cho dám phế đời,  

Các em con chỉ để con ngươi,  

Coi con bước mấy dời nối gót.  

Lời cần yếu MẸ than cho trót,  

Muốn dạy em, con khá xót xa chừng,  

Phải hằng ngày ở dựa bên lưng,  

Nhắc từ chuyện, khuyên răn từ việc.  

Cửu Nương vốn nhọc nhằn chẳng tiếc,  

Chỉ trách con chưa biết nhập trường,  

Phải hiểu rằng lòng MẸ hằng thương...  

THĂNG  

 

 

 

5 Đêm mùng 1- Giêng- Bính Tý (1938).  

DIÊU TRÌ KIM MẪU 

 

THI :  

Từ Mẫu xem qua bắt động lòng,  

Tình thương vô tận, đứng, ngồi, trông.  

Sớm chiều tựa cửa chờ tin nhạn,  

Ngày tháng nương hiên đợi bóng hồng.  



Thánh Ngôn của Đức Diêu Trì Kim Mẫu 

 

35 

 

Lắm lúc ngậm ngùi bầy trẻ dại,  

Đòi phen nhắc nhở đám con Rồng.  

MẸ già thổn thức nào an dạ,  

Đổ lụy vì đâu vắng ẵm bồng.  

Ẵm bồng nhớ bầy con vắng dạng,  

Ngồi, đứng, trông tin nhạn mỏi mòn.  

Sớm chiều tựa cửa trông con,  

Chẳng hay con trẻ vuông tròn phận chưa?  

Buồn than thở khi trưa lúc tối,  

Quặn chín chiều ruột rối vò tơ.  

Công danh lòng trẻ đợi chờ,  

E khi mến tục hững hờ nhà Huyên.  

Nay Chí Tôn rộng quyền ân xá,  

Chắc phen nầy MẸ đã gặp con.  

Bỏ hồi cách trở nước non.  

Bao nhiêu miếng ngọt miếng ngon để dành.  

 

 

 

6 Đức Phật Mẫu giáng cơ năm Đinh Sửu (1937).  

DIÊU TRÌ KIM MẪU 

 

     MẸ mừng các con Ái Nữ.  

     Lành thay ! Lành thay ! Ngày nay MẸ rất hân hạnh vui mừng thấy các con níu nhau 

hồi về với MẸ, chạnh nhớ nỗi niềm từ lúc nọ, nung lò bảo sanh, đùm bọc các con cho đến 

nay đã 6 triệu niên dư, có lúc MẸ chi xiết nỗi mừng, MẸ tưởng nhớ rằng các con thân 

mến đã dắt nhau hồi về với MẸ.  

     Nào hay đâu MẸ mắc mưu với đàn con. MẸ hồi tưởng khi các con vắng MẸ trửng 

giỡn trước ao sen, gió thổi lắc lơ cành sen nghiêng qua lắc lại. Ôi ! Đau thảm cho già 

chống gậy ngóng trông, mà các con đành lìa MẸ, xa khơi nơi vòng trần thế tục mà quên 

cả cội căn.  

     Nay nhờ Đại Đạo hoằng khai ân xá, nên chi MẸ mới tầm đặng các con. Vậy các con 

hãy hiểu rằng: Trong kiếp chót cuối cùng nầy mà lo tu niệm, bồi công lập đức, hầu có trở 

về với MẸ.  

     MẸ ban ơn cho các con. Tòa sen ngôi báu rực rỡ chói ngời, hạnh hưởng tiêu diêu, đời 

đời khoái lạc. Chớ các con ở chi trần thế mà bụi tục vấn vương cho tấm thân đày đọa.  

     Vậy MẸ cho các con phép cơ tạo Thiên.  

     MẸ dạy :  
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THI BÀI :  
Nơi Diêu Điện, lưỡng ban chầu chực,  

Nhớ đến con bứt rứt lòng già.  

Gậy nâng chẳng quản đường xa,  

Gậy châm mây bạc đưa già đến đây.  

Nơi đàn nội xum vầy đông đủ,  

Nhìn các con ủ rủ tấm lòng.  

Thương con khổ não chập chồng,  

Đau lòng MẸ xuống quyết bồng con lên.  

Con ôi ! Khá tâm bền sức gắng,  

Những lời vàng MẸ dặn ngày xưa.  

Khiêm cung, nhẫn nại, lọc lừa,  

Giúp đời nào nại sớm trưa tháng ngày.  

Cõi trần tục trưng bày đủ cách,  

Nhủ các con vào vách tứ tường.  

Thảm cho con dại lầm đường,  

Nay Thầy mở Đạo, buồm trương rước về.  

Đem con trẻ trở về Tiên cảnh,  

Chọn linh căn tánh hạnh thuần lương.  

Long Hoa sắp soạn khai trường,  

Thi tài chọn đức, con bươn kịp giờ.  

Nhìn kỹ lại con thơ MẸ thảm,  

Ruột chín chiều đòi đoạn thắt đau.  

Thấy con lòng Mẹ xót xao,  

Con ơi Con hỡi ! Con nào thấu chăng ?  

Nhắc đến đây khó dằn giọt lệ,  

Thương con khờ chẳng kể thân già.  

Nước non chớn chở bao la,  

Quyết tìm một gậy mệt già viếng con.  

Đối với trẻ cho tròn phận MẸ,  

Mượn vần thơ thỏ thẻ đêm khuya.  

MẸ khuyên em chị chớ lìa,  

Học gương Diệâu Thiện danh bia lưu truyền.  

MẸ dành để Đào Tiên cho trẻ,  

Rượu bồ đào tay lẹ con nâng.  

Mây vàng sẵn chực bên chân,  

Đưa đường Tiên cảnh, Chín từng hồi nguyên.  

MẸ từ giã.  

Từ giã các con ở lại trần,  

MẸ về Tiên cảnh dạ bâng khuâng.  

Khuyên con gắng chí lo tu niệm,  

Dứt điễn MẸ mau tách dặm lần.  

THĂNG  
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THI : 

Lần lừa mùi thế bước càng gay,  

Biển khổ trăm năm nhọc xác đày.  

Kẻ trí cắn răng theo lũ dạy,  

Người ngoan nhắm mắt níu phường say.  

Hý tràng nao nức nhiều lui tới,  

 

Cõi tục mơ màng lớp đổi thay.  

Sẵn gió buồm giương thuyền đợi khách,  

Trễ chơn đợi đến ắt thâu ngày.  

DIÊU TRÌ KIM MẪU  

 

 

 

7 Rằm tháng 8 năm Nhâm Ngọ (dl 2-9-1942).  
Phò loan : Khai Đạo Phạm tấn Đãi -  

     Hiến Đạo Phạm văn Tươi.  

DIÊU TRÌ KIM MẪU 

 

     Mừng các con Nam Nữ.  

     MẸ vui được thấy các con biết lo cho chúng sanh tức là lo cho mình vậy.  

     Mình tu cho chúng sanh, mình lập vị cho chúng sanh, tức là mình lập vị cho mình. 

Phải hiểu cho rõ, nếu chúng sanh chưa ai đắc đạo thì ta phải cầu nguyện cho người đắc 

đạo trước ta.  

     Nếu mình cứ mong cho cao phẩm giá, tức là trái với Thiên ý, mình phải hằng ngày 

trau giồi tánh đức, lo chung cho thiên hạ, ấy là phương pháp tu tắt đó.  

     Thường ngày công phu mà mình chất chứa tánh tự kiêu thì cũng không mong đắc 

Chánh quả được, bất quá đắc một vị Địa Tiên đó thôi.  

     Vậy muốn cho hoàn toàn thì rán tập cho biết trừ các điều xấu xa, tập thường ngày tầm 

Chơn lý, kiếm hiểu huyền vi, răn mình hằng bữa, đó là đường chánh sáng láng cứ lo bước 

tới.  

     Đạo chia ra 3 Chi : Thế, Pháp, Đạo. Mình tu cho đúng theo Luật, hành theo Pháp, thì 

chúng sanh nơi thế ca tụng công đức mình, trọng kính mình, ấy là mình đắc Thế.  

     Hễ đắc Thế thì phải tầm Pháp đặng cứu chữa, dạy bảo theo Pháp. Nếu mình hành 

Pháp hiển linh , chúng sanh ứng mộ thì mình đắc Pháp.  

     Nếu đắc Pháp thì phải tầm Đạo. Đạo là vô vi, muốn tầm không phải dễ, mà dễ khó là 

do nơi mình. Nếu đi được 2 khoản thì khoản sau nầy phải rán, nếu đắc đạo thì nhập cõi 

Niết Bàn.  

      MẸ ban ơn cho các con Nam Nữ.  
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Nhứt khí tạo đoan cả Địa cầu,  

Nương theo Mẹ cả giảng vài câu.  

Kính dâng Tam bửu hằng năm vẹn,  

Tặng lễ mừng thầm đắc chẳng lâu.  

Nhị châu Chơn võ nhớ cùng không,  

Nương cõi Thiên cung gởi bóng hồng.  

Kính tặng vài câu mừng bạn cũ,  

Tặng người hiếu hạnh chịu phòng không.  

Tam Kỳ khai mở Đạo lần ba,  

Nương náu ít lâu rõ báu hòa.  

Kính lượng bề trên ban đức tánh,  

Tặng người tài trí hứng Đài Cao.  

Tứ đức vẹn toàn mới xứng danh,  

Nương hơi nhang khói chỉ điềm lành.  

Kính mừng quí vị ân cần tịnh,  

Tặng khách nâu sồng diệt quới khanh.  

Ngũ hành vận chuyển đoạt Huyền Thiên,  

Nương níu đôi năm khỏe tự nhiên.  

Kính có công tu nay gặp hội,  

Tặng mình hữu hạnh phục qui nguyên.  

Lục lạc khua rân cả ngũ châu,  

Nương chi vật chất phải âu sầu.  

Kính xin tỉnh giấc lo tu sớm,  

Tặng quyết cầu ân cổi ách sầu.  

Thất thế náu nương chớ tưởng lâu,  

Nương cùng quí vị chỉ đường cầu.  

Kính đem đến tận bờ dương liễu,  

Tặng nghĩa đài sơn kẻ chực chầu.  

Bát vu hành khất bữa mơi chiều,  

Nương tưởng mình to giống kẻ thiêu.  

Kính đến Tây phương tầm Xá lợi,  

Tặng tình đồng đạo phải đồng yêu.  

Cửu Thiên mở cửa rước người hiền,  

Nương chí dắt dìu khách hữu duyên.  

Kính lập công to qui cựu vị,  

Tặng tiền phát khởi lập căn nguyên.  
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Thu cúc hứng sương khách kiếm mùi,  

Chín Coâ cùng MẸ đến chung vui.  

Thương nhau tầm kiếm chừng nào gặp,  

Công đức vẹn toàn sẽ hiệp ngôi.  

THĂNG  

 

 

 

8 Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung,  
đêm 6-5-Ất Dậu (dl 15-6-1945).  

Phò loan : Cao Thượng Sanh - Bảo Văn Pháp Quân.  

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG 

 

     Mừng chư Chức sắc Hiệp Thiên, Chức sắc Nữ phái.  

     Thiếp được hân hoan trông thấy nền Chánh giáo được dựng lại và dìu dắt cả con cái 

hiệp làm một để tạo lại đời tàn buổi sau nầy.  

     Nhờ Chí Tôn trợ giúp thêm vào sức hiệp chơn thành của các bậc anh tuấn của Đạo, 

nên non sông Đất Việt ngày nay mới được mở mang trên màu cờ độc lập. Đó là kết quả 

xứng đáng của sự lập Đạo của Đức Chí Tôn.  

     Thiếp ước mong cho Hiệp Thiên Đài để hết công tâm mà lo lắng chủ nghĩa chung là 

lập nền tảng chắc chắn để độ sanh linh đi đến con đường giải thoát. Đó là dâng cho Chí 

Tôn một lễ trọng hậu, và gặp dịp may để lập ngôi vị cho mình. Nên lưu tâm.  

     Các con Nữ phái gắng công độ rỗi và làm cho Nữ phái được đạo đức dồi dào, đông đủ 

mới hiệp Thiên thơ. Bước đường trước, nếu chẳng đặng hay, thì con đường sau nên dè 

dặt và thận trọng lấy trách nhiệm, đặng đi đến kết quả tốt đẹp. Thiếp trông mong nơi đó.  

     Thiếp ban ơn chung. Nhượng cơ cho Cao Thượng Phẩm.  

     THĂNG  

 

 

 

9  Đàn cơ tại Tòa Thánh,  
ngày 15-8-Bính Tuất, Tý thời (dl 10-9-1946).  

Phò loan : Phạm Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân.  

Hầu bút : Sĩ Tải Phạm văn Ngọ.  

DIÊU TRÌ KIM MẪU 
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     Thiếp chào chư Thiên mạng Nam Nữ.  

     Thiếp xin tỏ đôi lời cùng Ngự Mã Thiên Quân Hộ Pháp. Từ ngày Thiếp đến chung 

cùng chư Thiên mạng đến nay thì tính đã 20 năm có lẻ, chỉ lấy tình thân ái thiêng liêng 

mà xưng hô cùng nhau là vì Thiên Thơ tiền định. Thiếp đến dìu đường cho con cái Chí 

Tôn đến ngày thành Đạo. Ngày nay đã đúng kỳ sở định, Thiếp mới đặng quyền nhìn nhận 

con cái của Thiếp.  

     Vậy từ đây, Thiếp chỉ dụng lời chí thiết yêu đương, là MẸ con tương hội. Vậy Thiên 

mạng đừng phiền Thiếp nghe !  

     Hộ Pháp xem bài văn Thiếp mà nghĩ đến tình trạng của Diêu Trì đau thảm đến dường 

bao, con ! Khi con mông trần buổi nọ.  

     Cửu Nương nối điệu toàn văn động đình.  

     Các con Nữ phái bình thân.  

VĂN :  
Nhẫng ngồi giữ Huỳnh Hoa Ngự Uyển,  

Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.  

Đoạn đường lều cỏ chòi tranh,  

Tay nương cây gậy một mình trông vơi.  

- Nhứt Nương DTC  

Tiếp văn :  

Trông động cũ màu trời biến sắc,  

Trông cung nga thiếu bậc từ quân.  

Trông xa đảnh Thánh non Thần,  

Trông đền Ngọc Khuyết vắng phần Thiên lương.  

- Nhị Nương DTC  

Tiếp văn :  

Nay đầm ấm con đường hạnh phúc,  

Cõi phong trần gội chút hồng ân.  

Tiêu diêu phai lợt mùi trần,  

Tỉnh say với giọt nước ngần tẩy mê.  

- Tam Nương DTC  

Tiếp văn :  

Tưởng trọn phận tô xuê đảnh Việt,  

Nương thuyền từ cứu tuyệt trần ai.  

Đường quê nào thấy Thiên thai,  

Công trình lập đặng Vân đài chí công.  

- Tứ Nương DTC  

Tiếp văn :  

Mở rộng cửa đại đồng vạn chủng,  

Khai nẻo sanh cứu sống nhơn gian.  

Trị tâm mở mắt song quang,  
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Khai đường Cực Lạc, mở đàng Lôi Âm.  

- Ngũ Nương DTC  

Tiếp văn :  

Đưa gương rạng Quan Âm dẫn thế,  

Diệt mê hồn tồi tệ kiếp căn.  

Cam lồ rửa sạch phong trần,  

Gương xưa để bước đi lần cảnh thăng.  

- Lục Nương DTC  

Tiếp văn :  

Nào dè phép Quỉ toan cải chánh,  

Mượn quyền Yêu so sánh Chí Linh.  

Đem thân lữ thứ làm binh,  

Cầm gươm huệ chặt tan tành cung thương.  

- Thất Nương DTC  

Tiếp văn :  

Hỡi nào kẻ lo lường nghiệp Đạo,  

Hỡi những trang nóng máu anh phong.  

Ngôi Thiên để dựa bóng hồng,  

Phục hưng gầy nghiệp con Rồng cháu Tiên.  

- Bát Nương DTC  

Tiếp văn :  

Gầy sự nghiệp tổ tiên ngày trước,  

Dựng miếu đường hưởng phước tự do.  

Mảng trông bến cũ đưa đò,  

Chơn quân Lương tể gây trò vinh phong.  

- Cửu Nương DTC  

Xin nhượng bút cho Bát Nương.  

Đào nguyên lại trổ trái hai lần,  

Ai ngỡ Việt Thường đã thấy lân.  

Cung Đẩu vít xa gươm Xích quỉ,  

Thiềm cung mở rọâng cửa Hà ngân.  

Xuân Thu định vững ngôi Lương tể,  

Phất Chủ quét tan lũ nịnh thần.  

Thổi khí vĩnh sanh lau xã tắc,  

Mở đường quốc thể định phong vân.  

- Bát Nương  
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10 Đàn cơ tại Tòa Thánh,  
ngày 9-Giêng-Đinh Hợi Tý thời (dl 30-1-1947).  

(Sau khi Đức Chí Tôn giáng cơ, tái cầu thì có Đức Phật Mẫu giáng).  

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN  

     Mừng các con. Bình thân.  

     Các con chưa rõ cái mùi phú quí cao sang nơi thế nầy là cái bẫy để gài những bậc 

Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải sa đọa không mong đắc quả. Bởi cớ ấy mà đứa nào đặng 

hưởng lộc cao quyền cả thì MẸ lại lo cho đứa ấy sẽ quên cội bỏ nguồn, đành thả trôi chơi 

vơi nơi bể thảm. Trong đám nầy chỉ có một số ít đứa biết hối ngộ tu tâm, chun vào cửa 

Phật, cũng lắm đứa miệng niệm Nam mô mà lòng lại cay nghiệt đè ép kẻ yếu thế cô, 

đương thâu của bá gia về tấn cúng, lòng ham tưởng chúng khen ngợi mà không kiếm hiểu 

câu tội phước công bình kia.  

     Trời Phật, Thánh Thần chẳng đòi, không biểu lễ cúng chi cả. Các con vì lòng tín 

ngưỡng, chẳng biết điều chi, tạm dùng lễ để cung kính, rốt lại để khoe mình và để chìu 

theo thói phàm tục.  

     Các con hiểu Đạo, MẸ chẳng nói nhiều, các con khá suy nghĩ.  

     Chư Tiên, chư Phật cùng các Đấng Thiêng liêng chỉ dùng Tâm trong sạch, tín ngưỡng 

kỉnh thành, ấy là một vật báu để hiến lễ đó.  

     Trên Thế, cũng chẳng khác chi trên sân khấu, sắp cho đủ lớp, nào là trung nịnh, hiền 

dữ, chen lấn múa men, la gầm, than thở, rốt cuộc bôi mặt thì đứa nào cũng ra đứa nấy. 

Dầu các con đặng địa vị cao sang thế nào cũng chẳng nên tự kiêu tự đắc, húng hiếp 

những đứa thấp hèn.  

     Các con rán ẩn nhẫn, hằng ngày bền chí trau tâm. Chỗ Hằng sống là nơi căn cội của 

các con.  

     Vậy các con cũng chẳng nên quyến luyến thế đời mà quên cựu vị nghe !  

     MẸ mừng đặng thấy các con hội hiệp với nhau. Vậy các con hãy nắm tay nhau cho 

chặt chẽ, đi cho vững.  

     MẸ ban ơn cho cả Nam Nữ. MẸ thăng.  

* * * * * 

 

THI :  

Lượng sóng đời kia khó định chừng,  

Vườn Xuân khô lá khó trông Xuân.  

Hiên mai gió tạt nghiêng rèm hạnh,  

Giậu tối trăng soi đổ bợn trần.  

Tiếng hạc kêu vui xa thẳm thẳm,  

Hơi quyên chào thảm lóng gần gần.  

Chờ xem thế cuộc tùy duyên phận,  

Đừng tính đeo mang gánh nợ trần.  
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Diêu Trì Kim Mẫu  

 

 

 

11 Đàn cơ tại Báo Ân Từ,  
ngày 2-2-Đinh Hợi, lúc 1 giờ khuya, (dl 22-2-1947).  

Phò loan : Phạm Hộ Pháp - Khai Pháp Trần duy Nghĩa  

Hầu đàn : Bảo Thế, Khai Đạo, Phối Sư Hương Nhiều, Chức sắc Phước Thiện, Chức sắc 

Pháp Chánh.  

DIÊU TRÌ KIM MẪU  

 

     Mụ chào các con. Mừng.  

     Mụ lấy làm thậm cảm tình, mặn nồng, hiếu hạnh của các con, nhứt là Hộ Pháp, đã lập 

nên Đền Thờ trọng hậu.. Cả Diêu Trì Cung đều để lời cảm ơn.  

     Nữ phái các con,  

     Kể từ đây, đã có nơi MẸ con hội hiệp. Khá nên để trí tưởng rằng, chẳng buổi nào MẸ 

không ở gần các con, chung chia đau thảm, chỉ xin các con có một điều trọng yếu là các 

con phải tập tánh hòa nhã, yêu ái lẫn nhau mà chia buồn sớt thảm cùng nhau, ấy là lễ hiến 

cho MẸ quí hóa hơn hết.  

     Nếu biết thương yêu thì chẳng có chi hơn là dạy dỗ trẻ thơ đặng khôn ngoan đạo đức.  

THI :  

Đầy lòng yêu ái đám quần linh,  

Nghĩa cử chỉ trông một tấc thành.  

Lựa chọn những gì riêng kiếp trái,  

Đớn đau chỉ nặng mối thâm tình.  

     Nếu Mụ còn điều ước vọng thì chỉ trông Ngự Mã Thiên Quân giúp Mụ thường thường 

cơ bút đặng dạy dỗ Nữ phái .  

     Hộ Pháp, theo ý Mụ thì chẳng nên làm lễ Mụ trong thời Tý, e cho thất lễ với Từ Bi. 

Vậy nên sửa lại trong giờ Ngọ Sóc Vọng cho có thế con cái của Từ Bi dâng lễ cho Người.  

     THĂNG  

* * * * * 

 

THI :  

Chờ về vắng bặt tiếng thu qua,  

Tiếng nhạn kêu sầu tiếng thiết tha.  
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Vườn trước ngơ trông cây liễu rủ,  

Non xưa chạnh nhớ bóng trăng tà.  

Thi đề thảm, lóng hơi oanh thán,  

Cầm trổi buồn, nghe tiếng dế hòa.  

Dặm thẳng lương nhân xin khá gắng,  

Đường dài nghĩa nọ dễ đâu xa.  

DIÊU TRÌ KIM MẪU  

 

 

 

12 Đàn cơ tại Báo Ân Từ,  
ngày 15-8-Đinh Hợi (dl 29-9-1947).  

Phò loan : Cao Thượng Sanh - Bảo Văn Pháp Quân.  

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG 

     Mừng mấy con Hiệp Thiên, Cửu Trùng.  

     Mấy con ! MẸ lấy làm đau đớn thấy nhơn sanh trong cửa Đạo, đã vì Đạo vì nhà chịu 

bao điều thảm khốc, bao nhiêu người đã bỏ mạng vùi xương, bao nhiêu điều còn ấp ôm 

thống khổ.  

     Cơ mầu nhiệm vẫn công bình, máy Thiêng liêng đâu tư vị. Cái họa diệt chủng nầy nếu 

chẳng phải nơi các con Hiệp Thiên cứu chữa thì có trông nơi ai ?  

     Có hợp sức đồng tình mới dẹt xa được cám dỗ của bên ngoài mà đem cho nhau điều 

trong sạch, đạo đức, chớ có một hai đứa có đủ gì đởm đương trong buổi loạn lạc, là lúc 

Tà quyền lẫy lừng xâm phạm.  

     Trong cửa Đạo, từ đứa tín đồ nhỏ nhoi cho đến hạng Chức sắc Cửu Trùng khiêm tốn 

đều chịu dưới quyền áp bức khổ tâm, kẻ rách rưới cơ hàn, đứa cơm không no bữa, cho tới 

lớp Chiến sĩ cầm quân, biết bao nhiêu là khổ tâm, mà tiếng rên siết đau thương mấy ai 

ngó ngàn đến.  

     Ngoài ra còn thiếu giáo hóa dạy khuyên, có kẻ ngang dọc lỗi lầm, đó là chẳng phải nơi 

nó, mà tại nơi thiếu dạy vậy.  

     Đạo cứu đời là nơi lúc nầy. Nếu còn để trò cười và tạo quả nặng, nhân sâu, thì non 

nước trông gì thoát khổ.  

     Cái trách nhiệm ấy, mấy con Hiệp Thiên Đài sẽ phải trả lời với Thiêng liêng nghe !  

     Đời hay Đạo cũng vậy, muốn lập nền tảng cho sự thái bình, phải cần lập Tâm cho 

chơn chánh, đỉnh đạt, để gieo sự hòa nhã yêu đương, rồi mới mong tề gia, trị quốc.  

     Bạo tàn áp bức, oai võ chế kềm, chẳng qua là tạo cảnh khổ về sau, không thể trường 

tồn.  

     Vậy cần trau chữ Tâm cho lắm. Cái thất bại của Đạo và Đời vừa qua là nơi kẻ cầm 

quyền không trọn Tâm đức và nếu được hòa hiệp thành một khối chặt chẽ, rồi thì các con 

mới dìu dắt nhơn sanh khỏi lo lầm lạc.  

     MẸ khuyên các con, dầu Hiệp Thiên hay Cửu Trùng, nên gắng sức lập Tâm, đặng để 
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công vào Đạo. Trong lúc nầy, nhơn sanh thiếu người giáo hóa, cửa Đạo thành ra bến chợ 

Đời. Hỗn loạn quanh co, mưu Thần chước quỉ, trông vào há chẳng hổ chung cho nhau ? 

Nếu mình tự toại mà chẳng để công , dầu MẸ có thương cũng không tư vị sau nầy.  

     Văn Pháp, Tiếp Đạo, hai đứa lưu tâm. Nỗi khổ bức của hai con, ai hiểu hơn MẸ ? 

Nhưng phải thoát cái thường tình mới là bậc Thánh.  

     Thượng Sanh, Hiến Pháp, phải sắp đặt cho xong mà lo phận sự, không nên chần chờ, 

cái khổ của Đạo và Đời đã lắm, nên lưu tâm.  

     Từ Huệ, MẸ sẽ giúp sức cho con, gắng trở về hợp sức với mấy anh em mà giúp Đạo. 

Tòa Thánh xơ rơ, nhơn sanh thống khổ, há tiếc công sao ?  

     MẸ để lời dưới đây cho các con dùng làm chuẩn thằng trong bước Đạo :  

Gắng sức trau giồi một chữ Tâm,  

Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm.  

Tâm thành ắt đoạt đường tu vững,  

Tâm chánh mới mong mối Đạo cầm.  

Tâm ái nhơn sanh an bốn biển,  

Tâm hòa Thiên hạ trị muôn năm.  

Đường Tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,  

Có buổi hoài công bước Đạo tầm.  

     Hãy suy nghĩ và thật hành bao nhiêu đó, các con sẽ đắc đạo tại thế vậy.  

     MẸ ban ơn cho các con.  

     THĂNG  

* * * * * 

 

THI :  

Trước có căn duyên ở Ngọc Cung,  

Cầu con nên phải đến phân cùng.  

Thiên cơ mạt lộ chờ đôi lúc,  

Nương cậy về sau khỏi não nồng.  

Bà Thiên Hậu  

 

 

 

13 Đàn cơ tại Báo Ân Từ,  
đêm 15-8-Kỷ Sửu (dl 6-10-1949).  

Phò loan : Phạm Hộ Pháp - Cao Tiếp Đạo.  

DIÊU TRÌ KIM MẪU 
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     Chào các con Nam Nữ.  

     Mụ lấy làm thậm cảm thành tâm của các con đoái tưởng đến Mụ. Mỗi phen gần gũi là 

mỗi phen làm cho Mụ phải nhớ đến oan nghiệt kiếp sanh của mỗi đứa. Thế thời vẫn 

đương cơn náo loạn, Mụ hoài tưởng đến công quả của chủng tộc các con thì buộc phải 

nhìn rằng mặt công bình thiêng liêng không sai sót. Thử xem lại trong khoảng 200 năm 

trước, thì tấn tuồng đời của mấy con vẫn y hệt như ngày nay không khác : Vay vay trả 

trả, chẳng mất mảy nào.  

     Tây Sơn cũng Nguyễn, mà Nguyễn cũng Tây Sơn. Khi Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo thì 

Người đã tìm phương giải kiếp, buộc các con hành Đạo phế đời. Thử hỏi các con có tùng 

pháp y lời Minh Thệ của các con chăng ? Lấy thanh tâm đoán xét thì phép Ngũ Lôi đã 

đúng Thiên điều. Mụ lấy làm xốn xang áo não khi rước mấy đứa qui hồi với tràn trề giọt 

lụy, vì chúng đã tạo nghiệt chớ không đoạt quả chút nào hết. Cái đau thảm ly tình của các 

con nó làm cho nao nư lòng Mụ.  

     Các con Nữ phái,  

     Nếu Mụ than rằng, cái họa tương tàn chủng tộc của các con là do bởi lỗi tu của các 

con là sự thật. Đại Từ Phụ của các con yêu ái các con bao nhiêu thì vì cái khổ của các con 

mà đổ lụy bấy nhiêu.  

     Các con là nguồn sống của đời mà các con lại tạo ra cái chết thì lẽ dĩ nhiên các con 

phải thất đạo. Các con lỗi cùng Đại Từ Phụ của các con, chớ Người chưa hề lỗi hẹn. Điều 

ấy Mụ làm chứng chắc.  

     Cứu vãn tình thế nước nhà nguy hiểm của các con là do nơi tay của các con. Xin nhớ 

mà cố gắng chuộc tội.  

     Mụ ban ơn lành cho toàn thể các con Nam Nữ.  

     THĂNG  

* * * * * 

 

THI :  

Cho Ngài Cao quỳnh Cư :  

Hỏi số từ thân sẽ thế nào ?  

Tám mươi gần mãn số Thiên Tào.  

Cháu con sum hội yên thân lão,  

Sung túc dài dòng hỏi họ Cao.  

Bà Thiên Hậu  

 

 

 

14 Đàn cơ tại Trí Huệ Cung,  
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đêm 7-1-Tân Mão ( dl 12-2-1951).  

Phò loan : Phạm Hộ Pháp - Tiếp Đạo Cao đức Trọng.  

CAO THƯỢNG PHẨM 

     Chào Hộ Pháp, mấy em.  

     Tiếp Đạo rán nâng loan cho Phật Mẫu giáng dạy nghe. Cười ... Viết không quen nên 

viết chậm. Hộ Pháp và em để mắt đọc kỹ lưỡng.  

DIÊU TRÌ KIM MẪU 

     Mụ mừng các Thiên mạng.  

     Hộ Pháp, xin nghe :  

Từ Vô Cực vào trong giới cảnh,  

Mới để tâm so sánh Tiên, Phàm.  

Chẳng từ ô trược dương gian,  

Vì thương trẻ mới băng ngàn viếng thăm.  

Vâng Thiên sắc độ phàm thoát tục,  

Đóng phong đô, giải ngục đọa đày.  

Máy linh cơ tạo nơi tay,  

Giác mê cứu đám lạc loài nguyên nhân.  

Nên ôm rải hồng ân khắp thế,  

Bỏ ngôi linh gươm huệ trau giồi.  

Cõi Thiên định vị phân ngôi,  

Vạn linh gặp hội phục hồi thiện duyên.  

Con đã nắm lái thuyền Bát Nhã,  

Đủ quyền hành giải quả diệt căn.  

Nguyên linh dầu đặng cao thăng,  

Nơi Cung Trí Huệ làm đàng thiện duyên.  

Từ khi sợ để khuyên buổi trước,  

Nay duyên may mừng đặng con nên.  

Chừ nay đã toại thửa nguyền,  

Độ sanh vững nắm Chơn truyền Chí Tôn.  

Đã thấy nẻo Thiên môn rộng mở,  

Hội Long Hoa rỡ rỡ soi đời.  

Nhập vào Thiên Hỷ an nơi,  

Cõi Thiên, cảnh tục, một vời không xa.  

Con đã biết quyền già cùng trẻ,  

Mạng Chí Tôn đã để đủ phương.  
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Cứu nguy độ khổ là thường,  

Vì rằng Bát phẩm chơn hồn Mụ sanh.  

Hễ là MẸ quyền hành dạy trẻ,  

Con đừng lo mạng thế thi phàm.  

Huyền linh MẸ chịu phần cam,  

Ban cho con trẻ vẹn toàn pháp môn.  

Độ cho hết các hồn địa giới,  

Độ vong linh từ ngoại càn khôn.  

Cửa linh cắm phướn Chiêu hồn,  

Độ trong cửu nhị nguyên nhân nhập trường.  

Các tộc chủng còn đương tìm ngõ,  

Soi huệ quang cho rõ cửa Thiên.  

Máy linh để sẵn diệu huyền,  

Giải căn đợi kẻ hữu duyên định phần.  

Con nên vui phận an tâm.  

Tiếp Đạo, đọc lại cho toàn Nam Nữ con cái của Mụ, rằng Mụ để lời mừng chung chúng 

nó.  

THĂNG  

* * * * * 

 

THI :  

Thảo đường Phước địa ngộ tòng hoa,  

Lục ức dư niên võ trụ hòa.  

Cộng hưởng phàm gian an lạc nghiệp,  

Thế đăng Bồng đảo định âu ca.  

DIÊU TRÌ KIM MẪU  

 

 

 

15 Đàn cơ ngày 12-1-Giáp Ngọ (dl 14-2-1954).  
Phò loan : Cao Thượng Sanh - Nguyễn Bảo Pháp.  

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG 



Thánh Ngôn của Đức Diêu Trì Kim Mẫu 

 

49 

 

     Miễn lễ. Các con,  

     MẸ vui mừng trông thấy các con tỏ lòng thành kỉnh đối với MẸ. Mấy con để tâm về 

Đạo, MẸ cũng khen đó. Nhưng các con thiếu đức tánh để dìu đời, thành thử sự loạn lạc 

chưa sớm kết liễu được, mà mấy con cũng không thế thật hành chi để giúp ích cho chúng 

sanh.  

     Trong lúc nầy cũng như chim bằng tạm nghỉ cánh. Mấy con nên tìm thế dìu dắt thêm 

bạn đồng chí hướng, để rồi gặp lúc sẽ ra gánh vác nhiệm vụ trong buổi thanh bạch hơn.  

     Mấy con nên nhận lời ban ơn của MẸ và MẸ có mấy lời đây :  

Vó Ký nài chi vạn dặm dài,  

Càng giồi càng đẻo chí càng hay.  

Giang sơn hiệp sức tay tô điểm,  

Dìu bước quần sinh vẹn trả vay.  

     Bảo Thế, lời MẸ nói trên cũng đủ cho con an tâm.  

     Thiệt, con vững trí nghe. Khá tin nơi Chí Tôn và tin nơi tâm của con, được ổn thỏa 

luôn.  

     MẸ thăng.  

 

 

 

16 Đàn cơ tại Nữ Đầu Sư Đường,  
đêm 16-8-CanhTý lúc 9 giờ tối, (dl 6-10-1960).  

Phò loan : Cao Thượng Sanh - Trương HIến Pháp.  

Hầu đàn : Bảo Thế, Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu, Tả Phan Quân, Chức sắc Nữ phái 

CTĐ, Chức sắc B. Pháp Chánh.  

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG 

     Mừng các con Nam Nữ, Chức sắc và Thiện tín.  

     Các con bình thân.  

     MẸ đã vui lòng chứng nhận lễ thành kính của các con Nam Nữ hiến dâng cho MẸ 

nhơn ngày Kỷ niệm Diêu Trì Cung vừa qua.  

      Cái tinh thần đoàn kết của các con , cái tinh hoa đạo đức của các con đã tiến bước 

phần nào. Nhưng MẸ cũng lắm lo lắng đường tu các con hằng bị trở ngại, vì tà tâm còn 

nhiễu loạn trong một phần đáng kể các con của MẸ.  

     Vì vậy, mỗi con đều thận trọng gìn giữ bổn phận của mình để tránh khỏi bị lôi cuốn 

vào lối hiểm họa.  

     Các con, nhứt là Nữ phái, công phu các con lắm nhọc nhằn, thì con đường lánh giả 

tầm chơn, lập nên ngôi vị, không phải khó. MẸ trông ngày hội hiệp của các con sau khi 

trả vay hoàn tất, nhưng trường thi lắm gay go, lướt khỏi cũng không dễ dàng. Các Tiên 

Phật đọa trần vì đó mà đành mất Thiên vị.  

     Các con nên gắng tâm khổ hạnh, quyết chí tu hành thế nào cho được lòng trắng như 

băng, thanh như giá, không bợn một mảy lợi quyền bất chánh, thì cái ý chí cứng rắn của 
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các con mới thắng nổi mọi cơ thử thách.  

     Đời đã tàn, thuyền Đạo sắp xa bến. Sự hung bạo của nhơn loại đã tới mức nào, các 

con cũng thấy rõ.  

     MẸ băn khoăn vì bầy con hạ thế, chưa chắc ngày tương hội thiếu đủ thế nào ? MẸ 

mong các con xét nghĩ đủ sáng suốt trọn hành phận sự cho xứng đáng lòng tin cậy của 

MẸ thì đó là đền ơn cho MẸ vậy.  

     MẸ có mấy lời sau đây, các Ái nữ của MẸ nên khá để tâm :  

THI :  
Đã dấn thân vào cửa sắc không,  

Nữ nhi cực nhọc há nao lòng.  

Phòng the vẹn phận trau gương thắm,  

Liễu yếu đừng phen cợt gió Đông.  

Sóng khổ dẫu xao dòng nước trí,  

Cành xuân gắng giữ mảnh hương nồng.  

Đường về các trẻ xin ghi nhớ,  

Cửa Khuyết hằng ngày MẸ ngóng trông.  

MẸ ban ơn cho các con Nam Nữ.  

THĂNG  

 

 

 

17 Đàn cơ tại Báo Ân Từ,  
đêm 15 - 8 - Ất Tỵ, hồi 24 giờ (dl 10-9-1965).  

Phò loan : Cao Thương Sanh - Trương Hiến Pháp.  

Hầu đàn : Bảo Thế, Hiến Thế, Khai đạo, Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện, 

Nam Nữ.  

 

DIÊU thượng huyền linh ngự Cửu Thiên,  

TRÌ danh thọ sắc phổ Chơn truyền.  

PHẬT tâm độ chúng tiêu oan trái,  

MẪU hóa quần sanh định nghiệp duyên.  

     MẸ mừng các con Nam Nữ.  

     Hôm nay MẸ lấy làm vui trông thấy các con chung nhau hiến lễ cho MẸ quá nên long 

trọng. MẸ chỉ để lời khuyên các con, nếu biết thương kính MẸ, thì gắng công tu hành và 

lập công bồi đức để xây dựng Đại nghiệp của Chí Tôn tại thế.  

     MẸ cũng nói cho các con biết, lúc nầy Thiên điều đang hành pháp. Nhơn loại phải trải 

qua một lúc tang thương, sanh mạng hao kém không biết số nào mà kể, nhưng người tu 

chơn chánh nhờ đạo đức mà vượt qua lối Thiên khiển, những kẻ bạo tàn phải chịu diệt 
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vong.  

     Các con nên thận trọng giữ gìn phận sự. MẸ cũng không vui gì mà nói đến điều nầy, 

vì MẸ cũng sẽ chịu mất một phần con cái yêu dấu của MẸ.  

     MẸ cũng để lời khuyên những con cái của MẸ nên thắt chặt tình đoàn kết thương yêu 

nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau, để làm vui lòng Chí Tôn và cho Lý Bạch giảm cơn thạnh 

nộ, thì Người mới châm chước mà lập vị cho các con.  

     MẸ ban ơn cho các con Nam Nữ và nhường cơ cho Cửu Tiên Nương.  

     NHỨT NƯƠNG,  

     Kính chào chư Hiền Huynh, Hiền đệ Hiệp Thiên Đài, chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền 

đệ, Hiền muội Cửu Trùng Đài và Phước Thiện.  

     Xin tiếp:  

HOA ngào ngạt mùi hương tỏa kín,  

Cảm lòng thành Điện Thánh nương về.  

Khuyên đời mau tỉnh giấc mê,  

Lo tu sau khỏi não nề kiếp duyên.  

Nhường cơ. NHỊ NƯƠNG xin tiếp :  

CẨM tịch Dao Cung Tiên vị đắc,  

Hạnh phùng vũ lộ sắc Thiên ban.  

Đầy vơi vui hưởng kiếp nhàn,  

Ngảnh trần có khác chi tràng mộng xuân.  

Nhường cơ. TAM NƯƠNG xin tiếp :  

TUYẾN nghiệp phàm vô vị,  

Đạo khai dĩ định kỳ.  

Hồng ân chan rưới mấy khi,  

Bến mê há để lỡ thì độ sanh.  

Nhường cơ. TỨ NƯƠNG xin tiếp :  

GẤM thêu hoa càng nhìn càng đẹp,  

Đức thêm tài chẳng hẹp đường tu.  

Mặc người lên võng xuống dù.  

Lợi danh xạo xự thiên thu lỡ làng.  

Nhường cơ. NGŨ NƯƠNG xin tiếp :  

LIỄU chiều gió xung xăng màn hạnh,  

Như để lời cửa Thánh nhắn tin.  

Đạo tâm xin gắng vẹn gìn,  

Đọa thăng hai lẽ nơi mình liệu toan.  

Nhường cơ. LỤC NƯƠNG xin tiếp :  

HUỆ ân chan khắp toàn nhơn loại,  

Vào đường tu phỉ toại kiếp sanh.  
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Lánh nơi tranh đấu giựt giành,  

Nghiệt oan khỏi vướng thân danh vẹn phần.  

Nhường cơ. THẤT NƯƠNG xin tiếp :  

LỄ văn đủ định phân khách trí,  

Hạnh đức toàn xứng vị Thánh nhân,  

Cõi trần là chốn mê tân,  

Dìu nhau lánh giả tầm chân tiếc gì.  

Nhường cơ. BÁT NƯƠNG xin tiếp :  

SEN TRẮNG vóc tinh vi đảnh Hớn,  

Nêu tiết trong soi sáng tài hoa.  

Để lời nhủ bạn quần thoa,  

Kiên trinh liệt nữ phẩm nhà chớ quên.  

Nhường cơ. CỬU NƯƠNG xin tiếp :  

KHIẾT kỷ tu chơn duyên quả định,  

Xả thân vị Đạo đắc Thiên ân.  

Lâng lâng giũ sạch bụi trần,  

Cứu nhân độ thế phước phần hậu lai.  

Tiên Thiếp và các vị Tiên Nương xin kiếu.  

THĂNG  

 

 

 

18 Đàn cơ tại Báo Ân Từ,  
đêm 15 - 8 - Đinh Mùi, hồi O giờ 45 (dl 18-9-1967).  

Phò loan : Trương Hiến Pháp - Phạm Khai Đạo.  

Hầu đàn : Thượng Sanh, Bảo Thế, Đầu Sư, Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước 

Thiện, các Đạo hữu Nam Nữ.  

Hầu bút : Truyền Trạng Lê minh Khuyên.  

DIÊU TRÌ KIM MẪU 

     Mừng các con Nam Nữ có mặt hôm nay để chung vui cùng MẸ và Cửu vị Tiên 

Nương.  

     MẸ mừng đến nỗi rơi nước mắt, vì thấy các con hãy còn trong vòng cương tỏa của thế 

tình. Tuy nhiên nhờ tánh đức của các con đã rèn luyện bấy lâu nên cũng lướt qua nhiều 

bão tố.  

     MẸ ước mong các con được vậy mãi thì mới thoát khỏi mưu tà chước quỉ. MẸ khuyên 

Chức sắc Hiệp Thiên phải làm gương mẫu để xây dựng nền Đạo cho ra thiệt tướng. Vì 
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gần đây sẽ thấy vai tuồng quan trọng của Đạo đối với toàn cầu. Nếu các con không sẵn 

sàng để đối phó với mọi việc sẽ đến, thì phải hư việc chung của Đạo lẫn Đời.  

     Các con phải tự đặt nhiệm vụ của mình cho phải phép, đừng phai lảng lập trường đã 

sẵn có. Nếu tinh thần giữ vững thì mọi việc sẽ lướt qua.  

     MẸ cũng vui mừng thấy Bảo Thế được phục sức, nhưng thảm thay, con không tránh 

khỏi một lần thử thách, nhưng không sao, có các Đấng hộ trì.  

     MẸ xin kiếu.  

      THĂNG  

 

 

 

19 Đàn cơ tại Báo Ân Từ, đêm 15 - 8- Kỷ Dậu, hồi 9 giờ 45 (dl 26-9-1969).  
Phò loan : Trương Hiến Pháp - Phạm Khai Đạo.  

Hầu Đàn : Đức Thượng Sanh, Hiến Đạo, Bảo Sanh Quân, Đầu Sư, Nữ Đầu Sư Hương 

Hiếu, Chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện Nam Nữ.  

 

DIÊU động vân hành giáng hạ lai,  

TRÌ trung thanh tịnh bạch liên khai.  

KIM quang chiếu diệu Âm quang hiện,  

MẪU ngự Cung Tiên Cửu phẩm đài.  

     MẸ mừng các con Nam Nữ.  

     Các con ôi ! Nỗi mừng của MẸ lẫn lộn với nỗi khổ tâm. Mừng là vì các con đã sớm 

nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đức Chí Tôn, nên một phần đã được gội nhuần ân 

đức của Đấng Vô Cực, nên mới được giảm phần tai nạn.  

     Nhưng những đứa con còn ngoài vòng Đạo, cũng đều là con cái của MẸ, nên MẸ đau 

khổ lắm các con ơi !  

     MẸ xin để lời khuyên các con hãy để dạ thương hại chúng nó mà xây chuyển tinh thần 

nền Đạo cho thêm vững bền và đủ khả năng độ dẫn tất cả vào vòng Đạo hạnh, cho chúng 

đều hưởng ân huệ.  

     Được vậy là các con báo hiếu cho Đức Chí Tôn và cho MẸ đó.  

     MẸ xin có mấy lời khuyên nhủ.  

     THĂNG  

 


